
3. You Must Be Born Again! 

3. ந�ங்கள் ம�ண்�ம் ப�றக்க ேவண்�ம்! 

ேயாவான்   :  3: 1-12 

நான் இதற்� �தியவன் 

நம்மில் பல�க்� இந்த பழெமாழி ெத�ந்தி�க்�ம்: "ந�ங்கள் ம�ண்�ம் ப�றக்க ேவண்�ம்!" இ� ேவதத்தின் நன்� 
அறியப்பட்ட வசனமா�ம், இ� கிறிஸ்தவ ச�கத்தின் சில ப���க�க்�, �றிப்பாக ேமற்கத்திய உலகில் 
ெதள�வான அைழப்பாக உள்ள�. எனேவ, கிறிஸ்தவத்தின் ஒ� �றிப்ப�ட்ட �ைற�டன் "ம�ப��ம் ப�றந்தார்" 
என்ற வார்த்ைதைய இைணப்ப� எள��. இ�ப்ப��ம், இந்த �திரான அறிக்ைகைய இேய�ேவ ெசய்தார் என்ற 
உண்ைமைய நாம் மறந்�வ�டக் �டா�, ேம�ம் �க்கியமாக, "ந�ங்கள் ம�ப��ம் ப�றக்க ேவண்�ம்" என்ற 
வார்த்ைத, ஒ�வர் ேகட்கக்��ய மிக �க்கியமான ேகள்வ�க்� இேய� அள�த்த பதில் . ��க்கமாக, ேகள்வ� 
இ�தான்: "நான் எப்ப� நித்திய ஜ�வைனப் ெப�வ�?" இந்த ேகள்வ� மற்�ம் அதற்கான பதி�க்�ள், நற்ெசய்தி 
ெசய்திய�ன் �க்கியத்�வத்ைத நாம் காண்கிேறாம். 

சாதாரண மக்கள் பலர் இேய�வ�ன் நி�வனத்ைத நா�னர். அவர்கள் இழப்பதற்� சிறிதள� இ�ந்ததால், 
அவர்கள் அ�கில் ெசல்வ� பா�காப்பான�. அன்ைறய மத ஒ�ங்கின் ஒ� ப�தியாக இ�ந்த மற்றவர்கள், 
இேய�ைவ எச்ச�க்ைக�டன் க�தினர். ஒ�ேவைள, அவ�ைடய ெசய்திய�ல் அவர்கள் ஆர்வம் காட்�னார்கள் 
ஆனால் வாழ்க்ைகய�ல் தங்க�ைடய நிைலப்பாட்�ன் காரணமாக அவர்கள் �ரத்ைத ைவத்தி�ந்தார்கள். 
இேய�ைவப் ப�ன்ெதாடர்வ� அல்ல� அவ�ைடய ேபாதைனைய அங்கீக�ப்ப�, அவர்கள் தங்கள் 
நற்ெபய�க்� ஆபத்ைத வ�ைளவ�க்�ம் என்� அவர்கள் அறிந்தி�ந்தனர். அவர்கள் ஒ� மதெவறியர், ஒ� 
மாயாஜாலம் அல்ல� ஒ� மத ெவறிய�டன் �ட பழகியவர் என்� அறியப்படலாம், ஏெனன்றால் அவ�ைடய 
காலத்தில் நி�வப்பட்ட மத ஒ�ங்கில் சிலர் கிறிஸ்�ைவப் பார்த்தார்கள். அவர் ஒ� சர்ச்ைசக்��ய நபராக 
இ�ந்தார், இன்�ம் இ�க்கிறார். ஜான�ன் நற்ெசய்திய�ன் �ன்றாம் அத்தியாயத்தில், நிக்ேகாெடமஸ் 
என்றைழக்கப்ப�ம் ஒ� மன�தைன, அவ�ைடய ச�தாயத்தில் ஒ� உயர் மட்டத்திலி�ந்� இேய�ைவச் 
சந்தித்த ஒ�வைரப் பற்றி நாம் வாசிக்கிேறாம். 

நிக்ேகாெடமஸ் என்� ெபய�டப்பட்ட ஒ� ப�ேசயர்: 

 
1 இப்ேபா� �த ஆ�ம் ��வ�ன் உ�ப்ப�னரான நிேகாெடமஸ் என்ற ப�ேசயர் ஒ�வர் இ�ந்தார். 2 அவர் 
இரவ�ல் இேய�வ�டம் வந்�, "ரப�, ந�ங்கள் கட�ள�டமி�ந்� வந்த ஆசி�யர் என்� எங்க�க்�த் ெத��ம். 
கட�ள் அவ�டன் இல்லாவ�ட்டால் ந�ங்கள் ெசய்�ம் அற்�த அைடயாளங்கைள யாரா�ம் ெசய்ய 
��யா�" என்றார். 3 இேய� பதிலள�த்தார், "நான் உங்க�க்� உண்ைமையச் ெசால்கிேறன், அவர் 
ம�ப��ம் ப�றக்காவ�ட்டால் கட�ள�ன் ராஜ்யத்ைத யா�ம் பார்க்க ��யா�." 4 "ஒ� மன�தன் 
வயதா�ம்ேபா� எப்ப� ப�றக்க ���ம்?" நிக்ேகாெடமஸ் ேகட்டார். "நிச்சயமாக அவர் ப�றக்க தாய�ன் 
வய�ற்றில் இரண்டாவ� �ைறயாக �ைழய ��யா�!" 5 இேய� பதிலள�த்தார், "நான் உங்க�க்� 
உண்ைமையச் ெசால்கிேறன், அவர் ந�ர் மற்�ம் ஆவ�யால் ப�றந்தாலன்றி கட�ள�ன் ராஜ்யத்தில் 
யாரா�ம் �ைழய ��யா�. 6 சைத மாம்சத்ைதப் ப�றக்கிற�, ஆனால் ஆவ� ஆவ�ையப் ப�றக்கிற�. 7 
ந�ங்கள் என் வார்த்ைதய�ல் ஆச்ச�யப்பட ேவண்டாம் , 'ந�ங்கள் ம�ப��ம் ப�றக்க ேவண்�ம்.' 8 காற்� 
எங்� ேவண்�மானா�ம் வ ��கிற�. அதன் ஒலிைய ந�ங்கள் ேகட்கிற�ர்கள், ஆனால் அ� எங்கி�ந்� 
வ�கிற�, எங்� ெசல்கிற� என்பைத உங்களால் ெசால்ல ��யா�. அதனால் ஆவ�யால் ப�றந்த 
ஒவ்ெவா�வ�க்�ம் அப்ப�த்தான். " 9 "இ� எப்ப� இ�க்க ���ம்?" நிக்ேகாெடமஸ் ேகட்டார். 10 
"ந�ங்கள் இஸ்ேரலின் ேபாதகர், உங்க�க்� இந்த வ�ஷயங்கள் ��யவ�ல்ைலயா? 11 நான் உங்க�க்� 
உண்ைமையச் ெசால்கிேறன், எங்க�க்�த் ெத�ந்தைதப் ேப�கிேறாம், நாங்கள் பார்த்தைத நாங்கள் 
சாட்சியமள�க்கிேறாம், ஆனால் ந�ங்கள் எங்கைள ஏற்கவ�ல்ைல சாட்சி. (ஜான் 3: 1-12). 

 
ஜான் அப்ேபாஸ்தலன் இப்ேபா� நமக்� கிறிஸ்�வ�ன் நபைர அறி�கப்ப�த்�வதற்கான பல 
வார்த்ைதகைள வழங்கி�ள்ளார், எ.கா., அவர் கட��டன் ஆரம்பத்தில் இ�ந்தார், ஜான் பாப்�ஸ்ட்டால் 
அவ�ைடய ஞானஸ்நானம், மற்�ம் மக்கைள அவ�டனான உற�க்� அைழத்தார். நாம் �ன்றாவ� 
அத்தியாயத்ைதத் ெதாடங்�ைகய�ல், ஜான் இப்ேபா� கர்த்தராகிய இேய�வ�ன் ேபாதைனய�ன் �தல் 
மற்�ம் மிக ஆழமான ெசாற்ெபாழிைவ நமக்� அறி�கப்ப�த்�கிறார், அதாவ�, ப�றப்ப�ன் அவசியம்- 
ம�ண்�ம். கர்த்தர் அவ�ைடய ேபாதைனய�ன் ஆரம்பத்திலி�ந்ேத ெதள�வாக இ�க்கிறார், நம் ெசயல்களால் 
நாம் கட��டன் நித்தியத்திற்�ள் �ைழய ��யா�. கிறிஸ்� ம�ப��ம் ப�றக்கிறார் என்பதற்� இ�ேவ 
காரணம். இ� நம் ெசாந்த பலத்தாேலா அல்ல� திறைமயாேலா நம்மால் சாதிக்க ��யா�. நம்மில் 
எத்தைன ேப�க்� உலகில் உடல் �தியாகப் ப�றந்ததற்� எந்த சம்பந்த�ம் இல்ைல? இந்த வ�ஷயத்தில் 



எங்க�க்� எந்தப் பங்�ம் இல்ைல அல்ல� ெசால்லவ�ல்ைல! நாம் ஒவ்ெவா�வ�ம் மற்றவர்கள் மற்�ம் 
கட�ள�ன் வ�ைளவாக வந்ேதாம். கட�ேள இந்த ம�ப�றப்ைபத் ெதாடங்கினார். அவ�ைடய ம�ட்ப�ன் 
திட்டத்தின் �லம் நாம் அவ�டம் தி�ம்�வதற்கான வழிைய அவர் ஏற்ப�த்தி�ள்ளார். நம்மால் ெசய்ய 
��யாதைத, அவர் தன் மகன் இேய�வ�ன் �லம் சாதித்தார். 
 
நிக்ேகாெட�ஸுடனான இந்த ஒ� சந்திப்� ெஜ�சேலமில் நடந்த� என்� நாம் க�தலாம், ஏெனன்றால் 
இேய� பஸ்கா வ��ந்தில் கலந்�ெகாண்டார் என்� �ந்ைதய பத்திய�ல் ெசால்லப்பட்��ந்த�, ேம�ம் 
அங்� அவர் ெசய்த அற்�த அைடயாளங்கைள பலர் பார்த்� நம்ப�க்ைக ைவத்தனர் அவர் (ஜான் 2:23). இேய� 
அ�க்க� ெஜ�சேலம் ேகாவ�ல் ந�திமன்றங்கள�ல் கற்ப�த்தார் என்� �றினார் (ஜான் 18:20), எனேவ 
நிக்ெகாேதமஸ் �றிப்ப�டப்பட்ட அேத அறி�றிகைள�ம் அற்�தங்கைள�ம் பார்த்�க் ெகாண்��ந்தார் என்� 
க��வ�ம் தர்க்க�தியான�. 

ேவதத்தின் இந்த பத்திய�ல் நிக்ேகாெடமைஸப் பற்றி �ன்� வ�ஷயங்கள் உள்ளன, அ� அவர் எங்கி�ந்� 
வ�கிறார் என்� நமக்� சில �றிப்�கைளத் த�கிற�. 

1) அவர் ஒ� ப�ேசயர், அதாவ�, "ப��ந்தவர்" (v. 1) என்� ெபா�ள்ப�ம் வார்த்ைத. ப�ேசயர்கள் ஆழ்ந்த மதக் 
��வாக இ�ந்தனர், இஸ்ேரலின் சட்டத்தின் எ�த்தாளர்கள் மற்�ம் ஆசி�யர்களால் வ�ளக்கப்ப�ம் 
சட்டத்தின் ஒவ்ெவா� வ�வரத்ைத�ம் கவன�க்க உ�தி�ண்ட 6,000 நபர்க�க்� மிகாமல் இ�ந்தனர். 
ப�ேசயர்க�க்�, ைபப�ள�ன் �தல் ஐந்� �த்தகங்கள�ல் ேமாசஸ் வ�த்த கட்டைளகைளக் கைடப்ப��ப்ப� 
ேபாதா�. அவர்கள் ஒவ்ெவா� கட்டைளைய�ம் �றிப்பாக வைரய�த்� ஒ� வ�தியாக உ�வாக்க 
வ��ம்ப�னர்; உதாரணமாக, ஓய்�நாள�ல் ேவைல ெசய்யாததன் அர்த்தம் என்ன என்பைத அவர்கள் அறிய 
வ��ம்ப�னர். ஓய்�நாள�ல் ஒ�வர் நடந்� ெசல்ல ���மா? இ� ேவைலயாக க�தப்ப�மா? ஒ�வர் 
எவ்வள� �ரம் நடந்� ெசல்ல ���ம்? அத்தைகய நைடப்பயணத்தில் ஒ� நபர் என்ன எ�த்�ச் ெசல்ல 
���ம்? இஸ்ேரலியர்கள் ைவத்தி�க்க ேவண்�ய சட்டங்கள் மற்�ம் வ�திகைள வ�ளக்க�ம் 
வைரய�க்க�ம் தால்�ட் என்ற அ�பத்� �ன்� ெதா�திகைள எ�த்தாளர்கள் எ�தினர். 
எ�த்தாளர்களால் நிர்ணய�க்கப்பட்ட ஒ� சப்பாத் நாள�ன் பயணம் 2,000 �ழங்கள் (ஆய�ரம் ெகஜம்), ஆனால் 
ஒ� ெத�வ�ன் இ�திய�ல் ஒ� கய�� கட்டப்பட்டால், சாைல ��வ�ம் ஒ� வ �டாக மாறிய�, ேம�ம் ஒ� 
மன�தன் ���க்� அப்பால் இன்ெனா� ஆய�ரம் ெகஜம் ெசல்ல ���ம் ெத�. இந்த வ�திகள் எவ்வள� 
வ��வானைவ மற்�ம் க�ைமயானைவ என்பதற்� இ� ஒ� எ�த்�க்காட்�. 
 

2. நிக்ேகாெடமஸ் ஒ� ப�ேசயர் மட்�மல்ல, �த ஆ�ம் ��வான சன்ெஹட்�ைன உ�வாக்கிய எ�ப� 
உ�ப்ப�னர்கள�ல் ஒ�வராக இ�ந்தார். சன்ெஹட்�ன் �தர்கள�ன் ஆ�ம் உச்ச ந�திமன்றமாக இ�ந்த�, 
உலகின் ஒவ்ெவா� �த�க்�ம் அதிகாரம் உள்ள�. 
 

3. அவர் இஸ்ேரலின் ஆசி�யர், இேய� �றினார் (வசனம் 10). இேய� ஒவ்ெவா� �த நபைரப் ேபாலேவ தான் 
யார் என்� அறிந்தி�ந்தார். இந்த ேவதம் நிக்ேகாெடமைஸ இஸ்ேரலின் ஆசி�யர் என்� �றிப்ப��ம் கிேரக்க 
ெமாழிய�ல் ஒ� திட்டவட்டமான கட்�ைரையக் ெகாண்�ள்ள�, இ� நிக்ேகாெடமஸ் நாட்�ன் மிக உயர்ந்த 
ஆசி�யராக இ�ந்த� என்பைதக் �றிக்கிற�. ஒ� ப�ேசயராக ந�திமானாகக் க�தப்பட ேவண்�ய பல சிறிய 
வ�திக�க்கான பதில்க�க்காக அவ�டம் பல எ�த்தாளர்கள் இ�ந்தனர். 

 
ேகள்வ�  1) நிக்ேகாெடமஸ் ேபான்ற ஒ�வர் ஏன் இரவ�ல் இேய�வ�டம் வ�வார் (வ. 2)? நிக்ேகாெடமஸ் ஒ� 
அறிஞராக இ�ந்தா�ம், அவர் இேய�வ�டம் பதில்கைளத் ேத�க்ெகாண்��ந்தார். இந்த ஆன்ம�க ேதடைல 
ஏற்ப�த்திய அவர� வாழ்க்ைகய�ல் என்ன நடக்கிற� என்� ந�ங்கள் நிைனக்கிற�ர்கள்? 

 
அவர் ஏன் இரவ�ல் வந்தார்? ஒ�ேவைள, பகலில் இேய�ைவச் �ற்றி மக்கள் எப்ப�த் திரண்டார்கள் என்பைத�ம், 
தின�ம் தன்ன�டம் வ�பவர்கள�ன் ேதைவக�க்� இேய� எவ்வள� கவனத்�டன் இ�ந்தார் என்பைத�ம் 
அவர் பார்த்தார். அவர் இ�க்கலாம். இேய� மற்ற வ�ஷயங்களால் திைசதி�ப்பப்படாதேபா� அவ�டன் சில 
தரமான ேநரத்ைதப் ெபற �யன்றனர். நிக்ேகாெடமஸ் ேபான்ற ஒ� மன�தன் பகலில் பல ெபா�ப்�கைளக் 
ெகாண்��க்கலாம் மற்�ம் அவன� ஆத்மாவ�ன் ேகள்வ�க�க்� தன�ப்பட்ட பதில்கைளத் ேதட சிறி� ேநரம் 
இ�ந்தி�க்கலாம், எனேவ அவர� ேவைல நாள் ��ந்த�ம், அவர் இேய�ைவத் ேத�னார். �ன்றாவ� 
சாத்தியம் என்னெவன்றால், நிக்ேகாெடமஸ் �தர்கள�ன் மற்ற ஆ�ம் ெப�யவர்கள�டம் இ�ந்� எதிர்ப்�ம் 
அவமதிப்�ம் வ�வைத வ��ம்பவ�ல்ைல. அவர் இரவ�ல் வந்தார், அதனால் அவர் ேகாவ�ல்கள�ல் ேபாதிக்�ம் 
ேபா� பகலில் இேய�வ�ன் ஒவ்ெவா� அைசைவ�ம் பார்த்�க் ெகாண்��ந்த அவர� மத ஒ�ங்கில் 
மற்றவர்கள் அவைரப் பார்க்க மாட்டார்கள். 

இேய�ைவ ேநாக்கிய சன்ெஹட்�ன�ல் தைலைம �சா� மற்�ம் ப�ற�ன் ெபாறாைம மற்�ம் ெவ�ப்ைப 
நிக்ேகாேத� அறிந்தி�ந்தார். ப�ற்பா�, இேய�ைவக் ைக� ெசய்ய �யன்ற மற்ற ப�ேசயர்க�டன் 



நிக்ெகாேதமஸ் தன்ைனக் கண்டேபா�, அவர் இேய�ைவ �தர்கள�ன் சைபய�ன் �ன் பா�காக்க 
�யன்றார், ஆனால் சட்டசைபய�ல் இேய�ைவ அவமதித்த மற்றவர்கள் அவைர திட்�னார்கள். 

50 �ன்� இேய�வ�டம் ெசன்ற மற்�ம் அவர்க�ைடய ெசாந்த எண்ண�ல் ஒ�வரான நிக்ேகாெடமஸ், 
51 "அவர் என்ன ெசய்கிறார் என்பைத அறிய �தலில் யாைர�ம் ேகட்காமல் எங்கள் சட்டம் கண்டனம் 
ெசய்கிறதா?" 52 அவர்கள், "ந�ங்க�ம் கலிேலயா? 

நம் ஆன்மாவ�ன் எதி�யான சாத்தான், கட�ள் ம�தான நம� நம்ப�க்ைகையப் பற்றி ைத�யமாகப் 
ேப�வதிலி�ந்� நம்ைம மிரட்ட �யல்கிறான். இந்த உலகில் ேவைல ெசய்�ம் ஆவ� கிறிஸ்�ைவ 
நம்�கிறவர்கள�ன் ெசல்வாக்ைக �ைறக்க �யற்சிக்கிற� (எேபசியர் 2: 2). �ரதிர்ஷ்டவசமாக, நாம் 
கிறிஸ்�வ�ன் ம�தான நம்ப�க்ைகைய மைறக்�ம்ேபா�, நம் ம�� ஆத்மாவ�ன் வ�ைம வ�கிற�. 
ந�திமான்கள் சிங்கங்கைளப் ேபால ைத�யமானவர்கள் என்� ைபப�ள் ��கிற� (ந�திெமாழிகள் 28: 1). 
அவ��வாசிகள�ைடேய கிறிஸ்��க்காக நிற்�ம் ேபா� ைத�யமாக இ�ங்கள். 

நிக்ேகாெடமஸ் இரவ�ல் வந்ததற்� என்ன காரணம்; அவர� இதயத்தில் ஏேதா ஒன்� கிளர்ந்த� என்ப� 
ெதள�வாகிற�. தன்ன�டம் இல்லாத ஒன்� இேய�வ�டம் இ�ப்பதாக அவர் உ�தியாக நம்ப�னார். 
நிக்ேகாெடமஸ் அவைர அைழத்� வந்த� என்ன ெசால்ல ��யவ�ல்ைல; அவர் ெசால்ல ஒ� வாய்ப்� 
இ�ந்த�, கட�ள் இேய��டன் இ�ப்பைத�ம், இேய� கட�ளால் அ�ப்பப்பட்டார் என்பதில் அவர் 
உ�தியாக இ�ந்தார் என்பைத�ம் மட்�ேம அவர் �றினார் (வசனம் 2). அப்ேபா�ம் �ட, அவர் அைத 
ெசாந்தமாக ைவத்தி�க்கவ�ல்ைல, ஏெனன்றால் அவர் ெசான்னார், "ந�ங்கள் கட�ள�டமி�ந்� வந்த 
ஆசி�யர் என்� எங்க�க்�த் ெத��ம்" (வ. 2) இைத மற்றவர்கள் ெசால்வ� ேபால். 

கிறிஸ்� மற்�ம் அவர� ெசாந்த ஆன்ம�க திவால் பற்றிய நிக்ேகா�மஸுக்� ஒ� உள்�ணர்� அறி�, 
உள் சாட்சி அல்ல� வளர்ந்� வ�ம் வ�ழிப்�ணர்� இ�ந்த�. அவர் கிறிஸ்�வ�ன் நபர் ம�� ஆர்வம் 
காட்�ம் ஆரம்ப கட்டத்தில் இ�ந்தார், ஆனால் இன்�ம் கிறிஸ்�ைவ தனக்காக ெசாந்தமாக்கவ�ல்ைல. 
"இந்த இேய� யார்" என்ப� அவர� ெந�ங்கிய ச�க வட்டத்தில் உள்ளவர்கள�ைடேய �றிப்பாக 
வ�வாதத்திற்��ய வ�ஷயமாக இ�ந்தி�க்�ம், �றிப்பாக கிறிஸ்� ேகாவ��க்�ள் வந்�, 
பணப்ப�மாற்றிகள் மற்�ம் பலி வ�லங்�கள�ன் வ�ற்பைனயாளர்கைள ெவள�ேயற்றிய ப�ற�, �ந்ைதய 
பத்திய�ல் �றிப்ப�டப்பட்�ள்ள�. நிச்சயமாக, நிக்ேகாெடமஸ் கண்ட அற்�தங்கள், �தன்�தலில் 
கண்ைணச் சந்தித்தைத வ�ட கிறிஸ்�வ�டம் அதிகமானைவ இ�ப்பைதக் காண அவ�க்� உதவ�ய�. இ� 
வைர அவர் ெசய்த அைனத்� சாதைனக�க்�ம், நிக்ேகாெடமஸ் கட��டன் ச�யாக இ�ந்தார் 
என்பதற்� உள் சாட்சி இல்ைல. அவர் காணாமல் ேபானைதக் கண்�ப��க்க அவர் கிறிஸ்�வ�டம் வந்தார். 
ேராமில் உள்ள ேதவாலயத்திற்� எ��ைகய�ல், ப�ல் அப்ேபாஸ்தலன் நமக்�க் ��கிறார், ஒ� 
கிறிஸ்தவராக இ�க்�ம் ஒவ்ெவா�வ�ம் அவ�ைடய வாழ்க்ைகய�ல் ஒ� உள் சாட்சிையப் 
ெபற்றி�க்கிறார்கள், அவர் கிறிஸ்��க்� ெசாந்தமானவர் என்பைத அவ�க்�த் ெத�யப்ப�த்�கிறார்: 

ஆனால் ந�ங்கள் மகத்�வத்தின் ஆவ�ையப் ெபற்ற�ர்கள். அவரால் நாங்கள், "அப்பா, அப்பா" என்� 
அ�கிேறாம். 16 நாம் கட�ள�ன் �ழந்ைதகள் என்� ஆவ�யானவர் நம் ஆவ��டன் சாட்சியமள�க்கிறார். 
17 இப்ேபா� நாம் �ழந்ைதகளாக இ�ந்தால், ப�ன்னர் நாம் கட�ள�ன் வா��கள் மற்�ம் கிறிஸ்�வ�ன் 
இைண வா��கள், உண்ைமய�ல் அவ�ைடய மகிைமய�ல் பங்� ெப�வதற்காக நாம் அவ�ைடய 
�ன்பங்கள�ல் பங்�ெகாண்டால் (ேராமர் 8: 15-17. �க்கியத்�வம் என்�ைடய�). 

ேகள்வ� 2) ப��த்த ஆவ�யானவர் நம் ஆவ��டன் சாட்சியம் அள�ப்ப� என்றால் என்ன என்� ந�ங்கள் 
நிைனக்கிற�ர்கள்? 

இரட்சிப்� மன�த�க்� சாத்தியமற்ற� 

ஒ� ஆட்சியாளராக, ஒ� ஆசி�யராக, ஒ� ப�ேசயராக, இந்த மன�தர் �� ேதச�ம் ெபாறாைம 
ெகாள்�ம் ந�திையக் ெகாண்��ந்தார், ஆனால் ஏேதா காணவ�ல்ைல. அவர் ேபா�மானதாக இல்ைல! 
நல்ல ெசயல்கள�ன் அைமப்ைப ைவத்தி�ப்பைத வ�ட அதிகமாக ஏதாவ� ேதைவ என்� இேய� 
கற்ப�த்தார்: 

ஏெனன்றால், உங்கள் ந�தி, ப�ேசயர்கள் மற்�ம் சட்ட ஆசி�யர்கைள வ�ட [நிக்ேகாேதமஸ் இ�வ�ம்] 
உங்கள் ந�திைய ம�றாவ�ட்டால், ந�ங்கள் நிச்சயமாக பரேலாக ராஜ்யத்தில் �ைழய மாட்�ர்கள் என்� 
நான் உங்க�க்�ச் ெசால்கிேறன் (மத்ேத� 5:20. அைடப்�க்�றிக்�ள் �றிப்�). 

நிக்ேகாெடமஸின் மனதில் இ�ந்த ேகள்வ�ைய ஆண்டவர் அறிந்தி�ந்தார். அவர் அவ�டம், "அவர் 
ம�ப��ம் ப�றக்காவ�ட்டால் கட�ள�ன் ராஜ்யத்ைத யாரா�ம் பார்க்க ��யா�" (ஜான் 3: 3). "ம�ப��ம்" 
என்ற வார்த்ைத�டன் ெமாழிெபயர்க்கப்பட்ட கிேரக்க வார்த்ைத அன்ெதன் என்ற ெசால், இ� இரண்� 



ெவவ்ேவ� வ�ஷயங்கைளக் �றிக்�ம். இ� இரண்டாவ� �ைற என்ற அர்த்தத்தில் ம�ண்�ம் 
�றிக்கலாம், அல்ல� கட�ள�ன் ராஜ்யத்ைத நாம் உணரத் ெதாடங்�வதற்� �ன்ேப கட�ள் நம் 
ஆத்மாவ�ல் ஒ� ேவைலையச் ெசய்ய ேவண்�ம் என்ற அர்த்தத்தில் ேமேல இ�ந்� ெபா�ள் 
ெகாள்ளலாம். இரண்� ெசாற்க�ம் ச�யானைவ. இேய�வ�ன் வார்த்ைதகள் நிக்ெகாேத�க்� அதிர்ச்சியாக 
இ�ந்த�, ஏெனன்றால் மத �தர்கள் தாங்கள் ஆப�ரகாமின் �ழந்ைதகள் மற்�ம் சட்டத்ைத 
கைடப��ப்பதால், அவர்கள் அைனவ�ம் கட�ள�ன் ராஜ்யத்தில் �ைழவார்கள் என்� நிைனத்தனர். 
அவர்கள் ெவள�ேய ஆைட அண�ந்தனர், ஆனால் உள்ேள அவர்கள் பாசாங்�த்தனம் நிைறந்தி�ந்தனர்: 

நயவஞ்சகர்கேள, சட்ட ஆசி�யர்கள் மற்�ம் ப�ேசயர்கேள, உங்க�க்� ஐேயா! ந�ங்கள் 
ெவண்ைமயாக்கப்பட்ட கல்லைறகைளப் ேபான்றவர்கள், அைவ ெவள�ப்�றமாக அழகாக இ�க்கின்றன, 
ஆனால் உள்ேள இறந்தவர்கள�ன் எ�ம்�கள் மற்�ம் அ�த்தமான அைனத்�ம் உள்ளன (மத்ேத� 23:27). 

ஒவ்ெவா� மன�தன�ன் உள்ேள�ம் கணக்கிடப்பட்ட (ஒ�வ�ன் ஆன்ம�கக் கணக்கிற்� ந�தி �றப்பட்ட�) 
இ�க்க ேவண்�ம். உள் மாற்றம் இல்லாமல், நம் வாழ்க்ைக அப்ப�ேய இ�க்�ம். மாற்றம் உள்ேள 
இ�ந்� வர ேவண்�ம், இந்த மாற்றத்ைத, அதாவ�, இந்த ம�ப�றப்ைப, நாேம ெகாண்�வர நாம் 
ேபா�மானதாக இல்ைல. நாம் சக்தி �லத்�டன் இைணக்க ேவண்�ம்! ஒ� மன�தன�ன் உள்ளம், இதயம் 
ச� ெசய்யப்பட ேவண்�ம். இதற்� ஒ� இைறய�யல் ெசால் உள்ள�, இ� ம�ப�றப்� என்� 
அைழக்கப்ப�கிற�: "அவர் எங்கைள காப்பாற்றினார், நாம் ந�தியால் ெசய்த ெசயல்களால் அல்ல, ஆனால் 
அவ�ைடய ெசாந்த க�ைணய�ன்ப�, ம���வாக்கம் க��தல் மற்�ம் ப��த்த ஆவ�ய�ன் ��ப்ப�த்தல்" 
(ைடட்டஸ் 3 : 5). ஒ� கிறிஸ்தவராக மா�வ� வாழ்க்ைகய�ல் ஒ� �திய ெதாடக்கத்ைத 
ஏற்ப�த்தவ�ல்ைல; அ� ெதாடங்�வதற்� ஒ� �திய வாழ்க்ைகைய ெப�கிற�. எ�த்தாளர், ேஜ. 
சிட்ேலா பாக்ஸ்டர், "ம���வாக்கம் ந��ற்�; ப��த்தமாக்�வ� நதி. " 

இேய�வ�ன் அறிக்ைக நிக்ெகாேத�க்� சவாலாக இ�ந்த�. �த மக்க�க்� ஒ� நம்ப�க்ைக இ�ந்த�, 
ஒ�வர் பணக்காரராக இ�ந்தால், அவர் பரேலாக ராஜ்யத்தில் �ைழ�ம் வழிய�ல் இ�க்கிறார் என்ப� 
ஒ� நல்ல அறி�றி. ேபாதைனய�ன் மற்ெறா� ப�திய�ல், இேய� ஒ� பணக்காரர் ராஜ்யத்தில் �ைழவ� 
க�னம் என்� சீடர்கள�டம் �றினார். கிறிஸ்�வ�ன் அறிக்ைகயால் அவர்கள் அதிர்ச்சியைடந்தனர். 

23 ப�ற� இேய� தன� சீடர்கள�டம் �றினார், "நான் உங்க�க்� உண்ைமயாகச் ெசால்கிேறன், ஒ� 
பணக்காரர் பரேலாக ராஜ்யத்தில் �ைழவ� க�னம். 24 ம�ண்�ம் நான் உங்க�க்�ச் ெசால்கிேறன், 
ஒட்டகம் ஊசிய�ன் கண் வழியாக ெசல்வ� எள�தான�. பணக்காரர் கட�ள�ன் ராஜ்யத்தில் �ைழய 
ேவண்�ம். " 25 சடீர்கள் ேகட்டேபா� இதனால், அவர்கள் மிக�ம் ஆச்ச�யப்பட்�, "ப�ன்னர் யாைரக் 
காப்பாற்ற ���ம்?" 26 இேய� அவர்கைளப் பார்த்�, "மன�தனால் இ� சாத்தியமில்ைல, ஆனால் 
கட�ளால் எல்லாம் ���ம்" (மத்ேத� 19: 23-26. என்�ைடய�). 

ஊசிய�ன் கண் என்ப� ஒ� சிறிய நகரத்தின் �ைழவாய�ைலக் �றிக்கிற� என்� சிலர் கற்ப�க்கிறார்கள், 
உங்கள் ஒட்டகத்ைத "ெபா�ள்களால்" ஏற்�வதற்�, ஒ� நபர் �ைழவாய�லின் வழியாக உள்ேள 
�ைழவதற்� �ன்� இறக்கிவ�ட ேவண்�ம். இ�ப்ப��ம், இந்த பத்திைய உண்ைமய�ல் வ�ளக்க 
ேவண்�ம் என்� நான் நிைனக்கிேறன். ைதயல் ஊசிய�ன் �லம் ஒட்டகத்ைத இைழக்க ��யா� என்ப� 
ேபால, ந�ங்கள் பணக்காரராக இ�ந்தா�ம் ச�, ஏைழயாக இ�ந்தா�ம் ச�, கட�ள�ன் நித்திய 
ராஜ்யத்திற்�ள் �ைழவ� சாத்தியமில்ைல என்� இேய� ெசால்கிறார் என்� நான் நம்�கிேறன். 
ம�ப��ம் ப�றந்த� அல்ல� ேமலி�ந்� ப�றந்தவர். ஒ�வ�ன் வாழ்வ�ன் ைமயத்தில் கட�ள�ன் 
ம���வாக்கம் ேவைல இல்லாமல், கட�ள�ன் ராஜ்யத்தில் �ைழவ� சாத்தியமில்ைல. இந்த 
உண்ைமைய நாம் அங்கீக�ப்ப� மிக�ம் �க்கியமானதா�ம், இந்த பத்திய�ல் மட்�ம் �ன்� �ைற, 
கிறிஸ்� ��கிறார், "நான் உங்க�க்� உண்ைமையச் ெசால்கிேறன்" (வவ. 3, 5 மற்�ம் 11), அவ�ைடய 
வார்த்ைதகள�ன் �க்கியத்�வத்ைதக் காட்ட வ�வைமக்கப்பட்ட ஒ� அறிக்ைக. 

வாழ்க்ைகைய எப்ெபா��ம் ெவள�ப்�றக் கண்ேணாட்டத்தில் பார்க்�ம் ஒ� மன�த�க்� ஆன்ம�கப் 
ப�றப்ப�ன் ேதைவ ேபான்ற ேபச்�கைளச் �ற்றிப் ெப�வ� க�னம். நிக்ேகாெடமஸ் இ�ேபான்ற 
அறிக்ைகைய �தன்�ைறயாக ேகட்�ம்ேபா� நம்மில் ெப�ம்பாேலார் அேத வழிய�ல் பதிலள�த்தனர். 
அவர் இயற்ைகயான �ைறய�ல் மட்�ேம சிந்திக்கிறார். அவைரப் ெபா�த்தவைர, இந்த அறிக்ைகையப் 
��ந்�ெகாள்ள எந்த தர்க்க�தியான வழி�ம் இல்ைல, அ� அவைர �ழப்பத்தில் ஆழ்த்திய�. �க 
மதிப்ப�ல் எ�த்�க் ெகாண்டால், அவர் ம�ப��ம் ப�றக்க தாய�ன் வய�ற்றில் �ைழய ேவண்�ம். அவர் 
உண்ைமய�ேலேய ேயாசித்�க்ெகாண்��ந்தார், இ� எப்ப� இ�க்�ம் என்� ேயாசித்தார். 

கட�ள�டம் இ�ந்� ஆன்ம�க வாழ்ைவ வழங்காமல் கட�ள�ன் ராஜ்யத்ைத �ட உணர ��யா� என்� 
இேய� அவ�டம் �றினார். இைறவன் இைதப் பற்றி மிக�ம் வலி��த்�கிறான், நிக்ேகாெடமஸுக்�ம் 
நம் நன்ைமக்காக எங்க�க்�ம் ெதள�வாகக் ��கிறான். அவன் ெசால்கிறான்; "நான் உங்க�க்� 



உண்ைமையச் ெசால்கிேறன், அவர் ந�ர் மற்�ம் ஆவ�யால் ப�றந்தாலன்றி யா�ம் கட�ள�ன் ராஜ்யத்தில் 
�ைழய ��யா�. 6 சைத மாம்சத்ைதப் ப�றக்கிற�, ஆனால் ஆவ� ஆவ�ையப் ப�றக்கிற� ”(வசனங்கள் 5-
6). மாம்சத்தில் ப�றந்தைவ சைத, ஆனால் ஆன்ம�க ராஜ்யத்தில் �ைழய உங்கள் இறந்த ஆவ� கட�ள�ன் 
ஜ�வன�ன் வரத்ைதப் ெபற ேவண்�ம். சிலர் ம�ப��ம் ப�றக்காவ�ட்டால் உள்ேள �ைழய ��யா� என்� 
அவர் �றவ�ல்ைல, ஆனால் ஒ� நப�ன் வாழ்க்ைகய�ல் இரண்� வ�ஷயங்கள் நடக்காதவைர யா�ம் 
�ைழய ��யா� என்� அவர் வ�வான வார்த்ைதகைளப் பயன்ப�த்�கிறார். கிறிஸ்தவ வாழ்க்ைகைய 
வாழ �யற்சிப்பதன் �லம் ந�ங்கள் ஒ� கிறிஸ்தவராக மாற ��யா�. இந்த உலகத்தில் உங்கள் 
ப�றப்ைபப் ேபாலேவ, உங்கள் ஆன்ம�க ப�றப்�க்� பங்கள�க்க ந�ங்கள் எ��ம் ெசய்ய ��யா�. இரட்சிப்� 
கட�ள�ன் ப�சாக வழங்கப்ப�கிற� (எேபசியர் 2: 8). தண்ண�ர் மற்�ம் ஆவ�யால் ப�றப்ப�: இரண்� 
வ�ஷயங்கள் ேதைவ என்� இேய� �றினார். 

ந�ர் மற்�ம் ஆவ�ய�ன் ப�றப்� 

நாம் கிறிஸ்�வ�டம் வந்� நித்திய ஜ�வன�ன் வரத்ைதப் ெப�ம் வைர, நம் வாழ்வ�ல் மரணம் இன்�ம் 
ெசயல்ப�கிற�. ஆதாம் கட�ள�ன் எச்ச�க்ைகைய ம�றியேபா�, அதாவ�, ஏேதன் ேதாட்டத்தில் தைட 
ெசய்யப்பட்ட பழங்கைள அவர் சாப்ப�ட்ட நாள�ல், கட�ள் நிச்சயமாக இறந்�வ��வார் என்� �றினார் 
(ஆதியாகமம் 2:17), ஆதாம் 930 வய� வைர உடல் �தியாக இறக்கவ�ல்ைல ( ஆதியாகமம் 5: 5). அவர் 
பாவம் ெசய்த நாள�ல்தான் மரணம் அவ�ல் ேவைல ெசய்யத் ெதாடங்கிய�, ஆனால் கட�ைள 
இைணக்�ம் மற்�ம் ெதாடர்� ெகாள்�ம் திற�ம் பாதிக்கப்பட்ட�, அவர் ஈடன் கார்டன�ல் 
கட�ள�டமி�ந்� மைறந்தி�ப்பதால் நி�ப�க்கப்பட்ட� (ஆதியாகமம் 3: 8). கட��டனான நம� ெதாடர்� 
இல்லாமல், நாம் நம்ப�க்ைக இல்லாமல் இ�க்கிேறாம் (எேபசியர் 2:12), கட�ள் இறந்ததாக அைழக்�ம் 
ஒ� நிபந்தைன. அந்த இைணப்ைப ம�ட்ெட�க்க இேய� வந்தார். அவர் �றினார், "நான் அவர்க�க்� 
வந்தி�க்கிேறன் [ஜ�] மற்�ம் அைத ��ைமயாகப் ெபற ேவண்�ம்" (ஜான் 10:10). இந்த �திய 
வாழ்க்ைகைய நமக்� ெகா�க்க இேய� வந்தார் என்றால், அவ�ைடய வாழ்க்ைகைய ெப�வதற்� 
�ன்� நம்மிடம் இ�ப்ப� ேபாதா�. 

ப�ல் அப்ேபாஸ்தலன் எேபசஸில் உள்ள ேதவாலயத்திற்� எ�திய க�தத்தில் இைதப் பற்றி எ��கிறார்: 
"உங்கைளப் ெபா�த்தவைர, உங்கள் ம�றல்கள��ம் பாவங்கள��ம் ந�ங்கள் இறந்�வ�ட்�ர்கள்" (எேபசியர் 2: 
1 மற்�ம் 5). மக்கள் கிறிஸ்�வ�டம் வந்�, பாவத்திற்� மனந்தி�ம்ப�, கிறிஸ்�ைவ தங்கள் 
வாழ்க்ைகய�ல் ஏற்�க்ெகாள்�ம்ேபா�, அவர்கள் ம�ண்�ம் ப�றக்கிறார்கள்: "ஆனால் அவைரப் ெபற்ற 
அைனவ�க்�ம், அவ�ைடய ெபயைர நம்ப�ய அைனவ�க்�ம், அவர் கட�ள�ன் �ழந்ைதகளா�ம் 
உ�ைமைய வழங்கினார்" (ஜான் 1:12). �திய கிறிஸ்தவர்கள�ன் ஆவ�க்� வாழ்க்ைகய�ன் உட்ெச�த்�தல் 
வழங்கப்ப�கிற�. அவர்கள�ன் இதயக் ேகாவ�லில் �க்கா� அகற்றப்பட்�, கட��டனான ஐக்கியம் 
ம�ட்ெட�க்கப்ப�கிற�. நாம் கிறிஸ்�வ�ல் நம்ப�க்ைக ைவக்�ம்ேபா� கட�ள�டமி�ந்� நம்ைமப் ப��த்த 
பாவப் ப�ரச்சிைன ந�க்கப்ப�ம். 

ேகள்வ� 3) இேய� "ந��லி�ந்� ப�றந்தவர்" (ஜான் 3: 5) என்� �றிப்ப��ம் ேபா� என்ன அர்த்தம்? 

நான்� சாத்தியமான வ�ளக்கங்கள் உள்ளன: 

1) ந�ர் என்ப� உடல் ப�றப்ைப �றிக்�ம். நம் வாழ்வ�ன் �தல் ஒன்ப� மாதங்கள�ல், நம் தாய�ன் 
வய�ற்றில் உள்ள அம்ேனா�க் சாக்கில் ஒ� திரவத்தில் வாழ்கிேறாம். இந்த சிந்தைனைய 
கைடப்ப��ப்பவர்கள், ஒ� நப�க்� உடல் �தியான ப�றப்� மட்�மல்ல, ஆன்ம�க ப�றப்�ம் ேதைவ 
என்� இேய� ��கிறார் என்� நம்�கிறார்கள். இ� மிக�ம் ேநர� வ�ளக்கம், மற்�ம் பல 
அறிஞர்கள் இந்த க�த்ைத ெகாண்��க்கவ�ல்ைல. 

2.  தண்ண�ர் என்ப� கட�ள�ன் வார்த்ைதய�ன் சின்னம். ேவதாகமத்தில் கிறிஸ்� ேதவாலயத்ைத 
"ப��த்தமாக்�வதற்காக, வார்த்ைதய�ன் �லம் தண்ண��ல் க��வதன் �லம் அவைள 
�த்தப்ப�த்�கிறார் ..." (எேபசியர் 5:26). மற்ெறா� இடத்தில், இேய� இைத இவ்வா� �றினார்: 
"நான் உங்கள�டம் ேபசிய வார்த்ைதய�ன் காரணமாக ந�ங்கள் ஏற்கனேவ �த்தமாக இ�க்கிற�ர்கள்" 
(ேயாவான் 15: 5). இந்த வ�ளக்கத்தில், கட�ள�ன் ஆவ�யானவர் கட�ள�ன் வார்த்ைதைய பாவத்தின் 
ஒ�வைர �ற்றவாள�யாக்கி, எல்லா பாவங்கள�லி�ந்�ம் நம்ைமச் �த்தப்ப�த்த கட�ள் என்ன 
ெசய்தார் என்பைத வ�ளக்�வதற்கான வழி�ைறயாகப் பயன்ப�த்�வதாக இேய� ��கிறார். இந்த 
�றிப்ப�ட்ட வ�ளக்கத்தில், தண்ண�ர் என்ப� கட�ள�ன் வார்த்ைதய�ன்ப� வாழ்வதன் �லம் 
கட�ள�ன் வார்த்ைதய�ன் �ய்ைமப்ப�த்�ம் சக்திையக் �றிக்கிற� - சங்கீதம் 119: 9. 

3. மற்ெறா� வ�ளக்கம் என்னெவன்றால், ஒ� நப�ன் வாழ்க்ைகய�ல் அவர் ஆவ�ய�ன் 
�ய்ைமப்ப�த்தல் மற்�ம் ம���வாக்கம் ெசய்வதற்கான அைடயாளமாக தண்ண�ர் கிறிஸ்�வ�டம் 



தி�ம்�ம்: ந�திமான கா�யங்கைள நாங்கள் ெசய்ேதாம், ஆனால் அவ�ைடய க�ைணயால். ப��த்த 
ஆவ�யால் ம�ப�றப்� மற்�ம் ��ப்ப�த்தல் �லம் அவர் நம்ைமக் காப்பாற்றினார் ”(த�த்� 3: 4-5). 
 

4) நான்காவ� வ�ளக்கம் என்னெவன்றால், ந�ர் மனந்தி�ம்�த�க்� ெபா�வான�. ஞானஸ்நானம் 
ெப�வ� இேய� ெசான்ன� என்� சிலர் நம்�கிறார்கள், ஆனால் ஞானஸ்நானம் என்ப� இதயத்தின் 
உள் மாற்றத்தின் ெவள�ப்�ற ெவள�ப்பா�. உள்ேள என்ன நடக்கிற� என்ப�தான் அைனத்� 
வ�த்தியாசங்கைள�ம் ஏற்ப�த்�கிற�. நிேகாெட�ைஸ சந்தித்த ேநரத்தில், ஜான் பாப்�ஸ்ட் 
இன்�ம் மனந்தி�ம்�தலின் ஞானஸ்நானத்ைத ப�ரசங்கிக்கிறார் (மார்க் 1: 4; அப்ேபாஸ்தலர் 19: 4). 
தண்ண��க்� அ�ய�ல் �ழ்கி இ�ப்ப� ஒ�வர் மனந்தி�ம்ப�னார் (மனந்தி�ம்�தல் என்ப� 
ஒ�வ�ன் மனைத மாற்�வ�) மற்�ம் ஒ�வ�ன் கடந்தகால வாழ்க்ைகய�ல் இறந்�வ�ட்டார் 
மற்�ம் ேமசியாவ�ன் (கிறிஸ்�வ�ன்) வ�ைக�டன் ஆவ�ய�ன் வ�ைகக்காகக் காத்தி�ந்தார் என்� 
உலகிற்�ச் ெசால்�ம் ஒ� வழியா�ம். மனந்தி�ம்�தல் என்ப� நம் காலத்தில் ஒ� ப�ரபலமான 
வார்த்ைதயாக இல்ைல. ஒ�வர் கிறிஸ்�ைவ மட்�ேம நம்ப ேவண்�ம் என்� சிலர் 
கற்ப�க்கிறார்கள், ஆனால் மக்கள் மனந்தி�ம்ப� நம்பாவ�ட்டால் அவர்கள் அழிந்�வ��வார்கள் என்ப� 
கிறிஸ்�வ�ன் ெசய்தி. (�க்கா 13: 3-5). சம�பத்திய ேதடலின் ேபா�, biblegateway.com ஐப் பயன்ப�த்தி 
"மனந்தி�ம்�ங்கள்" என்ற வார்த்ைதைய நான் ைபப�ள�ல் எ�பத்ைதந்� �ைற கண்ேடன், இ� 
தள்�ப� ெசய்யப்படாத அல்ல� எந்த வைகய��ம் �ைறத்� மதிப்ப�டப்படாத ஒ� �க்கியமான 
தைலப்� என்பைத ெவள�ப்பைடயாகக் காட்�கிற�. 
 

நான்� வ�ளக்கங்க�ம் ெசல்�ப�யா�ம் என்� நான் நம்�கிேறன், எனேவ அவற்றில் எைதப் பற்றி�ம் 
நாம் ப��வாதமாக இ�க்கக்�டா�. இ� ேபான்ற ஒ� அறிக்ைகைய நாம் பார்க்�ம்ேபா� கட�ள�ன் 
வார்த்ைதய�ல் உண்ைமய�ன் அ�க்�கைள கண்�ப��ப்ப� ெபா�வான�. �க்கியமான வ�ஷயம் 
என்னெவன்றால், உங்கள் இதயத்ைதப் ப�ேசாதித்�, ந�ங்கள் பாவத்திலி�ந்� உண்ைமயான வ�வ�லிய 
மனந்தி�ம்�தைலச் ெசய்தி�க்கிற�ர்களா என்பைதக் க�த்தில் ெகாள்வ�. உங்கைள 
�ய்ைமப்ப�த்த�ம் ��ப்ப�க்க�ம் ப��த்த ஆவ�ையக் ேகட்�ர்களா? உங்கள் �ணத்ைத�ம் 
ஆன்மாைவ�ம் சிைதத்� உங்கள் வாழ்க்ைகய��ம் உங்கைளச் �ற்றி�ள்ள மற்றவர்கள�ன் 
வாழ்க்ைகய��ம் வலிைய ஏற்ப�த்�ம் பழக்கங்கள�லி�ந்� ந�ங்கள் உண்ைமய�ல் வ��பட 
வ��ம்�கிற�ர்களா? அறியப்பட்ட அைனத்� பாவங்க�க்�ம் நாம் உண்ைமய�ேலேய 
மனந்தி�ம்ப�ய��ந்தால், கட�ள�ன் ஆவ�யானவர் நாம் வ�ட்�வ�ட ேவண்�ய வ�ஷயங்கைள, நாம் 
வ�ட்�க்ெகா�க்க ேவண்�ய அல்ல� மாற்ற ேவண்�ய வ�ஷயங்கைள ஒள�ரச் ெசய்வார். இ�ப்ப��ம், 
அ� மட்�மல்ல! ப��த்த ஆவ�யானவர் உண்ைமைய ெவள�ப்ப�த்த உண்ைம�ள்ளவர், ஆனால் அவர் 
நம்ைம சத்தியத்திற்� வழிநடத்�வார். கட�ள் ம�ட்�க்கான வைரபடத்ைத மட்�மல்லாமல், நம் 
இலக்ைக அைடய வாகனத்ைத�ம் வழங்�கிறார். ேதைவப்ப�வ� ஒ� ஆன்ம�க வ�ழிப்�ணர்� 
அல்ல� ப�றப்� ஆ�ம், இ� கட�ள�டமி�ந்� அவ�ைடய வார்த்ைதய�ன் �ல�ம் அவ�ைடய 
ஆவ�ய�ன் �ல�ம் ஜ�வைன அள�ப்பதன் காரணமாக வ�கிற�, ஆனால் நம்�ைடய ந�திய�ன் 
ேவைலகளால் அல்ல. ேவதத்தின் இந்த பத்திய�ல் நாம் பார்ப்ப� ஒ� மன�தன் தன� ெசாந்த 
ேதைவக்காக எ�ந்� ஆன்ம�க ம�ப�றப்ைபத் ேத�கிறான்.  

 
ேகள்வ� 4) மக்கள் தண்ண�ர் மற்�ம் ஆவ�யால் ப�றந்தி�க்கிறார்கள் என்பைத எப்ப� அறிவ�? 
ந�ங்கள் என்ன நிைனக்கற�ர்கள்? இரட்சிப்ப�ன் ப�ைசப் ெபற்� ம�ண்�ம் ப�றந்த (அல்ல� ேமலி�ந்� 
ப�றந்த) ஒ� நப�ன் வாழ்க்ைகய�ல் நாம் என்ன சான்�கைளப் பார்க்க ேவண்�ம்? 

பல ஆண்�க�க்� �ன்�, ஒ� இளம் ெபண் ேதவாலயத்தின் ஒ� ப�தியாக மாற வ��ம்ப� ஒ� 
ேதவாலயத்தின் ெப�யவர்கள�டம் வந்தார். �தலில், அவள�டம் ேகட்கப்பட்ட�, "ந�ங்கள் ஒ� பாவ� 
என்� ந�ங்கள் எப்ேபாதாவ� கண்�ப��த்த�ர்களா?" "ஆம்," அவள் தயக்கமின்றி, "நான் உண்ைமய�ல் 
ெசய்ேதன்." அவள�டம் ேகட்கப்பட்ட இரண்டாவ� ேகள்வ�, "என் ெபண்ேண, உனக்� ஒ� மாற்றம் 
ஏற்பட்�வ�ட்ட� என்� நிைனக்கிறாயா?" "என்ன�டம் உள்ள� என்� எனக்�த் ெத��ம்" என்ப� 
உடன� பதில். "ச�," ேகள்வ� வந்த�, "உங்க�க்� என்ன மாற்றம் வந்த�?" "ச�," அவள் ெசான்னாள், 
"இ� இப்ப�த்தான். நான் மனமாற்றம் அைடவதற்� �ன்�, நான் பாவத்தின் ப�ன் 
ஓ�க்ெகாண்��ந்ேதன். இப்ேபா�, நான் அதிலி�ந்� ஓ� வ�கிேறன். " இந்த பண்� மாற்றம் ம�ண்�ம் 
ப�றந்த அ�பவத்தின் சான்�; இ� அ���ைற மாற்றம் மற்�ம் திைச மாற்றம். 

ஒ� நபர் ம�ண்�ம் ப�றக்கிறார் என்பதற்கான சில சான்�கைளப் பார்க்க சிறி� ேநரம் ஒ�க்�ேவாம், 
ஆனால் இந்த வ�ஷயங்கள் ந�ங்கள் ெசய்யக்��ய வ�ஷயங்கள�ன் ச�பார்ப்� அைடயாளங்களாகப் 
பார்க்கப்ப�வதில்ைல என்பதில் கவனமாக இ�ங்கள். அைவ நம் மாம்சத்தால் அல்ல, ஆவ�யால் 
ெசய்யப்பட்ட ஒ� உள் மாற்றத்தின் பழம். 



1) நற்ெசய்திைய ந�ங்கள் உண்ைமயாக நம்�கிற�ர்களா? ெசய்திய�ன் உண்ைமக்கான மன ஒப்�தைலப் 
பற்றி நாங்கள் ேபசவ�ல்ைல, ஆனால் உங்கள் அன்றாட வாழ்க்ைகய�ல் ெதய்வ �க மதிப்�கைள 
வாழ்கின்ற இதய நம்ப�க்ைக. ந�ங்கள் நம்ப�ன �ர்கேளா இல்ைலேயா உங்கள் வாழ்க்ைக காட்�ம். 
இேய� �றினார், "அவர்கள�ன் பழங்களால் ந�ங்கள் அவர்கைள அைடயாளம் காண்ப�ர்கள். மக்கள் 
�ள் �தர்கள�ல் இ�ந்� திராட்ைச எ�க்கிறார்களா, அல்ல� �ட்கள�ல் இ�ந்� அத்திப்பழங்கைள 
எ�க்கிறார்களா? (மத்ேத� 7:16). உங்கள் வாழ்க்ைகய�ல் ஆவ�ய�ன் கன�ய�ன் வள�ம் ஆதாரம் 
இ�க்க ேவண்�ம் (கலாத்தியர் 5: 16-25). 

2) 2) உங்க�க்காக சி�ைவய�ல் ம�த்ததற்காக கர்த்தராகிய இேய��க்� நன்றி மற்�ம் அன்பான 
பாராட்� இதயம் இ�க்கிறதா? 

3) கட�ள�ன் வார்த்ைதைய அறிய உங்க�க்� பசி இ�க்கிறதா? "ஆனால் யாராவ� அவ�ைடய 
வார்த்ைதக்�க் கீழ்ப்ப�ந்தால், கட�ள�ன் அன்� உண்ைமய�ேலேய அவ�டம் ��ைமயைட�ம். நாம் 
அவன�ல் இ�க்கிேறாம் என்பைத இப்ப�த்தான் அறிேவாம் ”(1 ேயாவான் 2: 5). 

 4) கிறிஸ்�வ�ன் வ�ைகக்காக உங்கள் இதயத்தில் எதிர்பார்ப்� இ�க்கிறதா? 2 “அன்� நண்பர்கேள, இப்ேபா� 
நாம் கட�ள�ன் �ழந்ைதகள், நாம் என்னவாக இ�க்கிேறாம் என்ப� இன்�ம் அறியப்படவ�ல்ைல. ஆனால் 
அவர் ேதான்�ம்ேபா�, நாம் அவைரப் ேபாலேவ இ�ப்ேபாம் என்ப� நமக்�த் ெத��ம், ஏெனன்றால் நாம் 
அவைர அப்ப�ேய பார்ப்ேபாம். 3 அவ�டம் இந்த நம்ப�க்ைக ைவத்தி�க்�ம் ஒவ்ெவா�வ�ம் அவர் 
�ய்ைமயாக இ�ப்ப� ேபாலேவ தன்ைனத் �ய்ைமப்ப�த்திக் ெகாள்கிறார்கள் ”(1 ேயாவான் 3: 2-3 
என்�ைடய�). 

5) ந�ங்கள் பாவம் ெசய்�ம்ேபா� உங்கைளப் பற்றி வ�த்தப்ப�கிற�ர்களா? உங்கள் வாழ்க்ைகய�ன் 
சிம்மாசனத்தில் அமர ந�ங்கள் கிறிஸ்�ைவ அைழத்தி�ந்தால், அவ�க்�க் கட்�ப்பாட்ைடக் ெகா�த்தி�ந்தால், 
ந�ங்கள் பாவம் ெசய்�ம்ேபா� ஆவ�யானவர் உங்கைளக் �ற்றவாள�யாக்�வார். 

6) கட�ைள ேநசிக்�ம் மற்றவர்கைள ந�ங்கள் ேநசிக்கிற�ர்களா? மற்ற கிறிஸ்தவர்கைளச் �ற்றி இ�ப்பைத 
ந�ங்கள் வ��ம்�கிற�ர்களா? 14 “நாங்கள் எங்கள் சேகாதரர்கைள ேநசிப்பதால், நாம் மரணத்திலி�ந்� 
வாழ்க்ைகக்� கடந்�வ�ட்ேடாம் என்பைத நாங்கள் அறிேவாம். ேநசிக்காத எவ�ம் மரணத்தில் இ�ப்பார்கள் "(1 
ேயாவான் 3:14). 

 7) உங்கள் வாழ்க்ைகய�ல் ேவைல ெசய்�ம் ஆவ�ய�ன் வ�ழிப்�ணர்� உங்க�க்� இ�க்கிறதா? அப்ப�யானால், 
இ� உங்கள�ல் ேவைல ெசய்�ம் கட�ள�ன் வாழ்க்ைகய�ன் சான்றா�ம்: "நாம் அவ��ம் அவர் நம்மி�ம் 
வாழ்கிறார் என்ப� எங்க�க்�த் ெத��ம், ஏெனன்றால் அவர் தன� ஆவ�ையக் ெகா�த்தார்" (1 ேயாவான் 4:13). 

என் ெசாந்த ஆன்ம�க அதி�ப்தி 

ஐந்� வ�ட காலப்ப�திய�ல் ஐந்� ெவவ்ேவ� கண்டங்கள் மற்�ம் பல்ேவ� நா�க�க்�ச் ெசன்� ந�ண்ட 
ேதட�க்�ப் ப�ற� நான்  கிறிஸ்�ைவக் கண்ேடன். எனக்� மரணத்திற்� அ�கில் ஒ� அ�பவம் இ�ந்த�, 
அ� மரணம் வாழ்க்ைகய�ன் ��� அல்ல, ஆனால்  ஆரம்ப வாசல் தான் என்பைத எனக்� உணர்த்திய�. நான் 
உண்ைமய�ல் என் உடைல வ�ட்�, �ைரய�லி�ந்�  என்ைனப் பார்த்ேதன். மரணத்திற்�ம் வாழ்க்ைகக்�ம் 
இைடய�ல் நான் அைலந்தேபா�, எனக்�த் ெத�யாத கட�ள�டம் நான் �க்�ரலிட்ேடன். நான் நிைனத்ேதன், 
ஒ� நபர் இறந்தேபா�, அ� தான்! எனக்�த் ெத�யாத கட�ள�டம் நான் ெசான்ேனன், "என் உய�ைரக் ெகா�த்� 
என்ைன வாழைவத்தால் நான் உனக்� என் உய�ைரக் ெகா�ப்ேபன், ந� என்ன ேவண்�மானா�ம் ெசய்ேவன்." 
கட�ள் என் ெஜபத்ைதக் ேகட்டார், நான் உடன�யாக என் உட�க்�ள் தி�ம்ப�ேனன். அந்த த�ணத்திலி�ந்�, 
நான் ஒ� கண்�க்� ெத�யாத ஒ�வனால் வழிநடத்தப்பட்டதாக உணர்ந்ேதன் - ஆனால் கட�ள் யார் என்� 
எனக்� ஒ� �ப்�ம் இல்ைல! கிறிஸ்�வ�ன் நற்ெசய்திைய யா�ம் என்ன�டம் ெசால்லவ�ல்ைல, அதனால் நான் 
மதம் இந்� மதம் மற்�ம் �த்தமதம் வ�வ�ல் �யற்சித்ேதன். அ� கட�ள�ன் ம�தான என் உள்ளத் தாகத்ைதத் 
தி�ப்திப்ப�த்தவ�ல்ைல, அதனால் நான் தத்�வத்ைத�ம், மைறந்தி�க்�ம் மற்ற சில வ�த்தியாசமான 
வ�ஷயங்கைள�ம் ப�த்ேதன். 

நான் என் ேதடைலச் ேசார்வைடயச் ெசய்�, அைவ அைனத்�ம் பலனற்றைவ என்பைதக் கண்டறிந்தேபா�, நம் 
நாள�ல் த�ர்க்கத�சனம்  நிைறேவற்றப்ப�வைதப்  பற்றி ஹால் லிண்ட்ேசய�ன் ஒ� �த்தகத்ைதக் கண்ேடன்; 
�த்தகம் தி ேலட் கிேரட் ப�ளானட் எர்த் என்� அைழக்கப்பட்ட�. அந்தப் �த்தகத்ைதப் ப�த்தேபா�, கட�ள் 
உலகில் ேவைல ெசய்கிறார், எங்கைள  நம்மால் வ�ட்�வ�டவ�ல்ைல என்ப� என் கண்கைளத் திறந்த�. அவர் 
என்ம�� ைவத்தி�ந்த அன்ைப நான் அறிந்ேதன், சில வாரங்க�க்�ப் ப�ற�, கிறிஸ்�வ�ன் வ�ைகையப் பற்றி 
ேம�ம் அறிய அெம�க்காவ�ல் ேமற்� ேநாக்கித்  ேதட நான் ஒ� வ�மானத்தில் ஏறிேனன். நான் ஒ� 
வ��வாசி�டன் வ�மானத்தில் அமர்ந்தி�ப்பைத கட�ள் உ�தி ெசய்தார். அவ�டன் ைபப�ள் த�ர்க்கத�சனம் 
ப�க்க வர்ஜ�ன�யா மாநிலத்தில் உள்ள ஒ� கிறிஸ்தவ ேகாைடக்கால �காமிற்� வாடைக கா�ல் சவா� ெசய்ய 
அவர் என்ைன அைழத்தார். எப்ப�ேயா, நாங்கள் ��வர� �லம் ப��ந்ேதாம். என� பாஸ்ேபார்ட் மற்�ம் நான் 



பார்ைவய�ட்ட பல நா�கைள அதிகா�கள் பார்த்தேபா� நான் ைக� ெசய்யப்பட்ேடன். நான் இ�தியாக ��வர� 
வழியாக வந்தேபா� கிேரஹ�ண்ட் ேப�ந்தில் ெசன்ேறன், இந்த கட�ள�ன் �ன்ேனா� என்ைனத் ெதாடர்கிற� 
என்� உ�தியாக நம்ப�ேனன், நான் வர்ஜ�ன�யாவ�ன் �ச்மண்ட் வந்தைடந்ேதன். 

இரண்� நாட்க�க்�ப் ப�ற�, நான் ேப�ந்� நிைலயத்திற்�ச் ெசன்� �ச்மண்�லி�ந்� இ�ப� ைமல் 
ெதாைலவ�ல் உள்ள ஒ� �காம் ைமதானத்திற்� �க்ெகட் வாங்கிேனன். ேப�ந்� வ�ைசய�ல், நா� ��வ�ம் 
எனக்�த் ெத�ந்த ஒேர அெம�க்கர் இ�ந்தார், அதாவ�. நான் வ�மானத்தில் சந்தித்த மன�தன். அவர் வாடைக 
கட்டணம் ெச�த்தாததால், அந்த நாைள�ம் அேத ேநரத்ைத�ம் தன� காைர அ�கில் உள்ள நகரத்திற்� 
எ�த்�ச் ெசன்றார். அவர் என்ைனப் ேபாலேவ அேத ேப�ந்ைதப் ப��த்தார், அவர் என்ைன �காமிற்� அைழத்� 
வந்தார், அங்� நான் �தன்�தலில் நற்ெசய்திையக் ேகட்ேடன். கட�ள�ன் ஆவ�ய�ன் சக்திவாய்ந்த 
ெதா�த�டன் எங்கி�ந்�ம் ைமல்கள�லி�ந்� அந்த ேகாைடக்கால �காமில் நான் கிறிஸ்�ைவ ெபற்ேறன். 

நான் கிறிஸ்�ைவ என் வாழ்க்ைகய�ல் ஏற்�க்ெகாண்� ம�ப��ம் ப�றந்தேபா�, ஒ� கனமான எைட 
என்ன�டமி�ந்� �க்கி எறியப்பட்ட�. என் இதயம் பல நாட்கள் ெஜல்லி ேபால இ�ந்த�. இேய�வ�ன் சிறிய 
�றிப்ப�ல், நான் அ�ேதன். யாேரா ஒ�வர் என்ைனப் ேபாலேவ ேநசித்தார் என்� நம்�வ� க�னமாக இ�ந்த�, 
அதாவ�, ேசார்வாக, காயமைடந்த பாவ� ேநசிக்கப்பட ேவண்�ம் என்� ஏங்கினார். 

நான் கிறிஸ்�ைவ என் வாழ்க்ைகய�ல் ஏற்�க்ெகாண்� ம�ப��ம் ப�றந்தேபா�, ஒ� கனமான எைட 
என்ன�டமி�ந்� �க்கி எறியப்பட்ட�. என் இதயம் பல நாட்கள் ெஜல்லி ேபால இ�ந்த�. இேய�வ�ன் சிறிய 
�றிப்ப�ல், நான் அ�ேதன். யாேரா ஒ�வர் என்ைனப் ேபாலேவ ேநசித்தார் என்� நம்�வ� க�னமாக இ�ந்த�, 
அதாவ�, ேசார்வாக, காயமைடந்த பாவ� ேநசிக்கப்பட ேவண்�ம் என்� ஏங்கினார். 

ஒவ்ெவா�வ�ன் பயண�ம் தன�த்�வமான�. கட�ள�டம் இ�ந்� ெவ��ரம் வாழ்ந்ததால், நான் மிக�ம் 
அவநம்ப�க்ைக�டன் இ�ந்ததால் என் வாழ்க்ைக ஒ� த�வ�ரமான தி�ப்பத்ைத எ�த்த�. எைதத் ேத�ம் 
நிைலக்� இட்�ச் ெசல்கிேறாம் என்ப� �க்கியமல்ல; நாம் அைனவ�ம் ஒ� கட்டத்தில் ��க்� வழிய�ல் 
ெகாண்� வரப்பட்ேடாம். இ� நம் வாழ்க்ைகைய ஆராய்ந்�, வாழ்க்ைகய�ல் நம் இடம், நாம் என்ன 
சாதித்�ள்ேளாம், வாழ்க்ைகய�ன் அர்த்தம் பற்றி வ�யக்�ம் இடம். "இ� எல்லாம் இ�க்கிறதா?" ேபான்ற 
எண்ணங்கள் உங்க�க்� இ�க்கலாம். "இந்த வாழ்க்ைக எைதப் பற்றிய�?" உங்க�க்� இ� ேபான்ற 
எண்ணங்கள் இ�ப்பைத ந�ங்கள் கண்டால், ந�ங்கள் ஒ� ��க்� வழிய�ல் இ�க்கிற�ர்கள்! கிறிஸ்�ைவ அங்ேக 
கண்�ப��. அவர் காத்தி�ப்பார். 

கிறிஸ்�டனான சந்திப்ப�ன் காரணமாக நிக்ெகாேத�ஸ் ஒ� வ��வாசியானார். சி�ைவய�ல் அைறயப்பட்ட 
இரண்� வ�டங்க�க்�ப் ப�ற�, அவைர அ�மத்தியாவ�ன் ேஜாசப்ேபா� ேசர்ந்� கிறிஸ்�வ�ன் கல்லைறய�ல் 
காண்கிேறாம், “அவ�டன் நிக்ேகாெட�ஸ், �ன்� இரவ�ல் இேய�ைவச் சந்தித்தவர். நிக்ேகாெடமஸ் ைமர் 
மற்�ம் கற்றாைழ கலைவைய �மார் எ�பத்ைதந்� ப�ண்�கள் ெகாண்� வந்தார். 40 இேய�வ�ன் உடைல 
எ�த்�, இ�வ�ம் அைத மசாலாப் ெபா�ட்க�டன், லினன் கீற்�களால் ��னர். இ� �த அடக்க �ைறப்ப� 
இ�ந்த� "(ஜான் 19: 39-40). 

ந�ங்கள் எப்ப�? உங்கள் இதயத்தில், அதாவ�, ஆவ�ய�ன் உள் சாட்சி, ந�ங்கள் ம�ண்�ம் ப�றந்� கட�ள�ன் 
�ழந்ைதயாக இ�க்கிற�ர்கள் என்பதில் உங்க�க்� �� உ�தி இ�க்கிறதா? நிக்ேகாெடமைஸப் ேபாலேவ, 
ந�ங்கள் எைதயாவ� இழந்�வ�ட்டதாக உணர்கிற�ர்களா? கட�ள�ன் ஆவ�ய�ன் ம�ப�றப்�  மற்�ம் கட��டன் 
சமாதானத்ைத அ�பவ�க்க, ந�ங்கள் பாவத்திற்� மனந்தி�ம்ப ேவண்�ம் மற்�ம் கிறிஸ்�ைவ உங்கள் 
வாழ்க்ைகய�ல் வந்� இந்த ேநரத்திலி�ந்ேத  கட்�ப்ப�த்த ேவண்�ம் என்� ேகட்க ேவண்�ம். ந�ங்கள் 
ப�ரார்த்தைன ெசய்யக்��ய ஒ� ப�ரார்த்தைன இங்ேக: 

ப�ரார்த்தைன: தந்ைதேய, ந� என்ைன ேநசிக்கிறாய் என்� நம்�கிேறன், என் வாழ்க்ைகக்� ஒ� திட்டம் 
இ�ப்பதாக நம்�கிேறன். ந� என்ைன மிக�ம் ேநசித்ததற்� நன்றி, ந� உன் மகைன உலகிற்� அ�ப்ப�னாய், என் 
பாவத்திற்கான தண்டைனைய ெச�த்�வதற்காக, உன்�ைடய இ�ப்ைப அ�பவ�ப்பதில் இ�ந்� என்ைன 
ந�ண்டகாலம் த�த்த�. நான்  மனந்தி�ம்ப� பாவத்திலி�ந்� வ�லகி, கிறிஸ்�ைவ என் வாழ்க்ைகய�ன் 
கட்�ப்பாட்ைடக்  ெகா�க்�ம்ேபா� என்ன�டத்தில் வந்� வா�ம்ப� ேகட்கிேறன். தந்ைதேய, நித்திய ஜ�வன�ன் 
ப��க்�  நன்றி. ஆெமன்! 

கீத் தாமஸ். 
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