
4. How Do I Become a Christian? 
                                                      
                                                    4. நான் எப்ப� ஒ� கிறிஸ்தவனாக மா�வ�? 
                             நான் இதில் �தியவன் 
 
நான் ஒ� கிறிஸ்தவ இல்லத்தில் வளர்க்கப்படவ�ல்ைல, அதனால் நான் நற்ெசய்திைய நம்�ம் வைர 
மற்�ம் என்�ைடய பாவங்க�க்� மன்ன�ப்� ெப�ம் வைர நான் ஒ� ��ைமயான நாத்திகனாக 
இ�ந்ேதன். இந்த தி�ப்பம் என� இ�ப�கள�ன் ஆரம்பத்தில் இங்கிலாந்தில் இ�ந்� பயணம் ெசய்� 
அெம�க்காவ�ல் ெசலவழித்தேபா� நடந்த�. நான் இேய� கிறிஸ்�வ�ன் உண்ைமயான வ��வாசிகைள 
சந்தித்ேதன், அவர் இரட்சிப்ப�ன் வழிைய எனக்� ���ம் வைகய�ல் வ�ளக்கினார். இந்த வ��வாசிகள�ல் 
ஒ� வ�த்தியாசத்ைத நான் கண்ேடன், அதற்காக நான் என� பதின்ம வயதில் பார்த்ேதன். அவர்கள் 
கட�ள் மற்�ம் ஒ�வ�க்ெகா�வர் உண்ைமயான அன்ைப�ம் பக்திைய�ம் ெகாண்��ப்பைத என்னால் 
பார்க்க ��ந்த�. நான் கட�ள�ன் இ�ப்ைப �தன்�ைறயாக சந்தித்ேதன். 
 
நான் கிறிஸ்��க்� என் உய�ைரக் ெகா�ப்பதற்� �ன், "என்ன ஒ� கிறிஸ்தவர்?" என்ற ேகள்வ�ைய 
யாராவ� என்ன�டம் ேகட்��ந்தால். ஒ� உண்ைமயான கிறிஸ்தவர் பத்� கட்டைளகைளக் 
கைடப்ப��ப்பவர் என்� நான் பதிலள�த்தி�ப்ேபன். ஒ� கிறிஸ்தவராக இ�ப்பதன் அர்த்தம் என்னெவன்� 
எனக்� ��யவ�ல்ைல மற்�ம் நற்ெசய்தி கைதய�ன் ஒ� அத்தியாவசிய ப�திைய தவறவ�ட்ேடன். ஒ� 
கிறிஸ்தவராக மா�வ� நம� நடத்ைதையப் பற்றிய� அல்ல; அ� கட�ள் நமக்� என்ன ெசய்தார் 
என்பைதப் ெபா�த்த�. இ� சில�க்� �ழப்பமாகத் ேதான்றலாம் என்� எனக்�த் ெத��ம், ஆனால் 
ேபா�மான அள� நல்லவர்களாக இ�ப்பதன் �லம் நம்மால் என்ன ெசய்ய ��யவ�ல்ைல, கட�ள் 
நமக்காகச் ெசய்தார். இந்த ��கிய ஆய்ைவ ந�ங்கள் வாசிப்பதற்�ள், நற்ெசய்திய�ன் கைத (அதாவ� 
"நல்ல ெசய்தி") உங்க�க்� ெதள�வாக இ�க்�ம் என்� நம்�கிேறன். 
 
இந்த ஆய்� ஒ� கிறிஸ்தவ வ �ட்�ல் வளர்க்கப்பட்டவர்க�க்கான�, ஆனால் அவர்கள�ன் இரட்சிப்� 
�றித்� இன்�ம் உ�தியாக ெத�யவ�ல்ைல. சிலர் கிறிஸ்தவ மதத்ைத ��கின்றனர் மற்�ம் தவறாமல் 
ேதவாலயத்திற்� ெசல்லலாம் ஆனால் அவர்கள் கட�ள�ன் �ழந்ைத மற்�ம் ெசார்க்கத்திற்� 
வ�திக்கப்பட்டவர்கள் என்பதில் எந்த உ�தி�ம் இல்ைல. ஒ� கிறிஸ்தவராக இ�ப்பதன் அர்த்தம் என்ன 
என்பைத ��ந்�ெகாள்ள�ம், கட�ேளா� ஒ� உறைவ ��ைமயாக அ�பவ�க்க�ம் நான் உங்க�க்� 
உதவ வ��ம்�கிேறன். ந�ங்கள் ஆய்�கைள ப�த்தி�ப்ப�ர்கள் என்� நம்�கிேறன், இேய� யார்? மற்�ம் 
இேய� ஏன் இறந்தார்? இல்ைலெயன்றால், அைவ நல்ல ப�ப்�கள், இதற்�ப் ப�ற� ந�ங்கள் ப�க்க 
ேவண்�ம். 
 
ஒ� கிறிஸ்தவராக மா�வ� வாழ்க்ைகய�ல் ஒ� �திய ெதாடக்கத்ைத ஏற்ப�த்தவ�ல்ைல; அ� 
ெதாடங்�வதற்� ஒ� �திய வாழ்க்ைகைய ெப�கிற�. இேய� கிறிஸ்�வ�ல் நமக்� நித்திய ஜ�வன் 
உண்� என்பைத அறிய கட�ள் நமக்� இரட்சிப்ப�ன் வரத்ைத வழங்கி�ள்ளார். இேய� இரண்டாய�ரம் 
ஆண்�க�க்� �ன்� இந்த ப�ைசப் ெபற்�, தன்ைனப் ெப�ம் அைனவ�க்�ம் வழங்கினார். கட�ள�ன் 
மன்ன�ப்ைப ஏற்�க்ெகாண்� இேய�வ�லி�ந்� �திய வாழ்ைவப் ெப�வைதத் தவ�ர நாம் கட�ைள அறிய 
��யா�. நடத்ைத தரத்ைத அைடவதன் �லம் ந�ங்கள் ஒ� கிறிஸ்தவராக ஆக ��யா�; அ� அப்ப� 
ேவைல ெசய்யா�. இேய� �றினார், "உண்ைமயாகேவ நான் உங்க�க்�ச் ெசால்கிேறன், அவர்கள் 
ம�ப��ம் ப�றக்காவ�ட்டால் கட�ள�ன் ராஜ்யத்ைத யா�ம் பார்க்க ��யா�" (ஜான் 3:3). நாம் 
மனந்தி�ம்�ம்ேபா� (மனந்தி�ம்�தல் என்ப� மனம் மற்�ம் திைசைய மாற்�வ�) மற்�ம் கர்த்தராகிய 
இேய�ைவ நம் இரட்சகராக ஏற்�க்ெகாள்�ம்ேபா� ஒ� �திய வாழ்க்ைக நமக்� வழங்கப்ப�கிற�. 
அப்ேபாஸ்தலன் ப�ல் எ�தினார், “கிறிஸ்�வ�ல் யாராவ� இ�ந்தால், அவர் ஒ� �திய பைடப்�; 
பைழய� ேபாய்வ�ட்ட�, �திய� வந்�வ�ட்ட� "(2 ெகா�ந்தியர் 5:17). இந்த ஆய்வ�ன் ��வ�ல், ந�ங்கள் 
என்ன ெசய்கிற�ர்கள் என்பைத ��ைமயாக ��ந்�ெகாள்�ம்ேபா�, கட�ள�ன் ப�ைசப் ெபற ந�ங்கள் 
ெஜப�க்கக்��ய ஒ� எள�ய ப�ரார்த்தைன உள்ள�. ந�ங்கள் ப�ரார்த்தைன ெசய்வதற்� �ன் சில 
வ�ஷயங்கைள ந�ங்கள் அறிந்� ெகாள்வ� அவசியம், �தலில் கட�ள் நம் ஒவ்ெவா�வைர�ம் ெப��ம் 
ேநசிக்கிறார். 
 
 
 
கட�ள் உங்கைள ேநசிக்கிறார் மற்�ம் உங்க�க்காக ஒ� ப�ைச ைவத்தி�க்கிறார். 
 
�மிய�ல் உள்ள அைனவ�க்�ம் கட�ள் ஒ� ப�ைச ைவத்தி�க்கிறார் - நாம் அைதப் ெபற்றால். ஒ� 
ப�� சம்பாதிக்கப்படவ�ல்ைல ஆனால் ெகா�ப்பவ�ன் இதயத்தில் இ�ந்� உ�வாகிற� மற்�ம் நம் 
த�தி, நாம் ஒவ்ெவா�வ�ம் என்ன ெசய்ேதாம், அல்ல� ெசய்யவ�ல்ைல. இ� ஒ� அ�ள் ப��. அ�ள் 
என்ப� "த�தியற்ற தய�" என்� ெபா�ள்ப�ம் ஒ� வார்த்ைத. நாம் கட�ள�ன் ப��க்� 
த�தியானவர்கள் அல்ல, ஆனால் கர்த்தர் நம்ைம ேநசிக்கிறார், அவ�ைடய இரக்கத்ைத�ம் 
கி�ைபைய�ம் நமக்� அள�க்க வ��ம்�கிறார். 
 



8 ஏெனன்றால், கி�ைபய�னால்தான் ந�ங்கள் வ��வாசத்தின் �லம் இரட்சிக்கப்பட்�ர்கள்-இ� 
உங்கள�டமி�ந்� அல்ல, இ� கட�ள�ன் ப��-9 பைடப்�களால் அல்ல, அதனால் யா�ம் ெப�ைம 
ெகாள்ள ��யா� (எேபசியர் 2: 8-9) 
 
அவர் நம்ைம காப்பாற்றினார், நாங்கள் ெசய்த ந�தியால் அல்ல, அவ�ைடய க�ைணயால். ப��த்த 
ஆவ�யால் ம�ப�றப்� மற்�ம் ��ப்ப�த்தல் �லம் அவர் நம்ைம காப்பாற்றினார் (த�த்� 3: 5). 
 
பாவத்தின் ப�ரச்சைன. 
 
இ�ந்தா�ம் எங்க�க்� ஒ� ப�ரச்சைன இ�க்கிற�. நாம் ��ந்� ெகாள்ள மிக�ம் �க்கியமான 
ப�ரச்சைன பாவத்தின் ப�ரச்சைன. கட�ள் �ற்றி�ம் ப��த்தர், ஆனால் நாங்கள் இல்ைல. நாம் 
அைனவ�ம் நம� உள் தார்ம�க திைசகாட்�, நம் மனசாட்சிக்� எதிராக, ஆனால் கட�ள�ன் தார்ம�க 
சட்டத்திற்� எதிராக வ�ஷயங்கைளச் ெசய்�ள்ேளாம். எங்கள் பாவ இயல்� கட��க்�ம் நமக்�ம் 
இைடய�ல் ஒ� ப�ளைவ உ�வாக்�கிற�, ஏெனன்றால் அவர் ப��த்தர்: "உங்கள் கண்கள் த�ைமையப் 
பார்க்க மிக�ம் �ய்ைமயானைவ" (ஹபக்�க் 1:13). நாம் இைறவ�டன் ஒ� ச�யான இடத்தில் வாழ 
வ��ம்ப�னால், கட��டனான ஐக்கியத்திலி�ந்� நம்ைமத் த�க்�ம் பாவமான வ�ஷயங்கள் 
ெவள�ேயற்றப்பட ேவண்�ம். ப�ரச்சைனைய நாம் ��ந்� ெகாள்ளாவ�ட்டால், கட�ள் வழங்கிய 
ப�காரத்ைத நாம் மதிப்பதில்ைல: 
 
ஏெனன்றால் அைனவ�ம் பாவம் ெசய்� கட�ள�ன் மகிைமைய இழந்�வ�ட்டனர் (ேராமர் 3:23). 
 
ஆனால் உங்கள் அக்கிரமங்கள் உங்கைள உங்கள் கட�ள�டமி�ந்� ப��த்�வ�ட்டன; அவன் ேகட்காதப� 
உன் பாவங்கள் அவன் �கத்ைத உனக்� மைறத்�வ�ட்டன (ஏசாயா 59: 2). 
 
பாவம் என்றால் என்ன? 
 
எங்கள் ஆங்கில வார்த்ைத "பாவம்" என்ப� ஒ� கிேரக்க வார்த்ைதய�லி�ந்� வ�கிற�, அதாவ� 
"ஏதாவ� �ைற�". �திய ஏற்பா� எ�தப்பட்டேபா�, கிேரக்க வார்த்ைத ஒ� வ�ல்லாளன் ஒ� இலக்ைக 
ேநாக்கி அம்� எய்தைத வ�வ�த்தார், ஆனால் ெதாடர்ந்� இலக்ைக அைடய ��யவ�ல்ைல. 
பரேலாகத்திற்கான கட�ள�ன் ேதைவ ��ைம: 
 
ஆைகயால், உங்கள் பரேலாகத் தகப்பன் ப��ரணராக இ�ப்பதால், ப��ரணமாக இ�ங்கள் (மத்ேத� 5:48). 
 
நம் ஒவ்ெவா�வ�க்�ம் ஒ� ப�ரச்சைன இ�க்கிற�, ஏெனன்றால் நம் தன�ப்பட்ட பாவம் மற்�ம் நம் 
�ன்ேனார் ஆதாமிடம் இ�ந்� நாம் ெபற்ற பாவ �ணத்தால் நாம் ப��ரணத்ைத இழந்� வ��கிேறாம். 
நம் பாவ இயல்� நம்ைம எல்லாப் ெபா�ட்கள�ன் பைடப்பாள�டமி�ந்�ம் ப��க்கிற�. நம� இக்கட்டான 
நிைல என்னெவன்றால், நம� ஒ�க்கக்ேகடான நிைலய�ல் இ�ந்� நம்ைம நாேம ெவள�ேயற்�வதற்� 
ேபா�மானதாக இ�க்க ��யா�. சிலர் பாவத்ைத மன்ன�க்க இைறவன�டம் தி�ம்�வதற்� �ன் தங்கள் 
வாழ்க்ைகைய �த்தம் ெசய்ய ேவண்�ம் என்� தவறாக நம்�கிறார்கள். அவர்க�ைடய பாவத்தின் 
காரணமாக கட�ள் அவர்கைள ஏற்�க்ெகாள்ள மாட்டார் என்� அவர்கள் நிைனக்கிறார்கள். என��ம், 
கட�ள் உங்கைளப் ேபாலேவ உங்கைள ேநசிக்கிறார்; ந�ங்கள் ஒ�ேபா�ம் ேபா�மானதாக இ�க்க 
��யா�. இேய��டன் ேசர்ந்� சி�ைவய�ல் அைறயப்பட்ட மனந்தி�ம்ப�ய தி�ட�க்� எந்த நல்ல 
ெசயல்கைள�ம் ெசய்ய ேநரம் இல்ைல, ஆனால் கிறிஸ்�ைவ மன்ன�க்�ம்ப� தாழ்ைம�டன் ேகட்டார். 
இேய� பதிலள�த்தார், "உண்ைமயாகேவ நான் உங்க�க்�ச் ெசால்கிேறன், இன்� ந�ங்கள் என்�டன் 
ெசார்க்கத்தில் இ�ப்ப�ர்கள்" (�க்கா 23:43). பரேலாகத்தில் ஒ� இடத்ைத சம்பாதிக்க நாங்கள் என்ன 
ெசய்ேதாம் என்� தற்ெப�ைம ெகாள்ள ��யா� (எேபசியர் 2: 9). 
 
உங்களால் உங்கைள காப்பாற்ற ��யா�. 
 
நல்லவர்களாக இ�ப்பதற்� நாம் எவ்வள� க�னமாக உைழத்தா�ம், நம் உள்ளார்ந்த �ணம் 
�ைறபா�ைடய�. நாம் வ��ப்பப்ப� பாவ�களாக இ�க்கிேறாம், நம� மன�த இயல்� பாவமான 
ெசயல்கைளச் ெசய்வதா�ம். ஆமாம், நாம் நல்ல ெசயல்கைளச் ெசய்ய ���ம், ஆனால் நம்�ைடய 
நல்ல ெசயல்கள் �ட கட�ளால் ஏற்�க்ெகாள்ளப்ப�வதில்ைல: "நாம் அைனவ�ம் அ�த்தமான 
ஒ�வைரப் ேபால ஆகிவ�ட்ேடாம், எங்கள் ந�தியான ெசயல்கள் அைனத்�ம் மா�பட்ட ஆைட ேபான்ற�" 
(ஏசாயா 64: 6). நம� ந�தியான ெசயல்கள் மா�பட்��ந்தால், ப��த்த கட��க்� நம் பாவச் ெசயல்கள் 
எப்ப� இ�க்�ம் என்� உங்களால் கற்பைன ெசய்ய ���மா? நாம் �ய்ைமயான வாழ்க்ைகைய வாழ 
�யற்சிக்�ம்ேபா� �ட, நம் ஆவ� கட��க்� �ன்பாக அ�த்தமாகிற�, நாம் எவ்வள� �யற்சி 
ெசய்தா�ம் நம்ைம மாற்ற ��யா�: 
 
ஒ� எத்திேயாப்ப�யர் தன� ேதாைல மாற்ற ���மா அல்ல� சி�த்ைத அதன் �ள்ள�கைள மாற்ற 
���மா? த�ைம ெசய்யப் பழகிய உங்களால் நல்ல� ெசய்ய ��யா� (எேரமியா 13:23). 
 



சட்டம் நம் ஒவ்ெவா�வைர�ம் �ற்றவாள�யாகக் கண்�க்கிற� 
 
36 “ேபாதகேர, சட்டத்தின் மிகப் ெப�ய கட்டைள எ�?” 37 இேய� பதிலள�த்தார்: "உன் கட�ளாகிய 
ஆண்டவைர உன் �� இ�தயத்ேதா�ம் உன் �� ஆத்�மாேவா�ம் உன் �� மனேதா�ம் ேநசி. 38 
இ�ேவ �தல் மற்�ம் மிகப் ெப�ய கட்டைள (மத்ேத� 22: 36-38). 
 
பத்� கட்டைளகள�ல் ஒன்றான ேமற்கண்ட கட்டைளைய ந�ங்கள் எப்ப� ைவத்தி�க்கிற�ர்கள் என்� நான் 
உங்கள�டம் ேகட்கலாமா? உங்கள் வாழ்நாள் ��வ�ம் அந்த சட்டத்ைத கைடப��த்த�ர்கள் என்� 
உங்களால் ேநர்ைமயாக �ற ���மா? நமக்�ள் நஞ்ைச உண்டாக்கிய நிைலைய ெவள�ப்ப�த்த கட�ள் 
பத்� கட்டைளகைள ெகா�த்தார். கட�ள�ன் கட்டைளக�க்�க் கீழ்ப்ப�ந்� சிலர் தார்ம�க வாழ்க்ைக வாழ 
�யற்சி ெசய்கிறார்கள், ஆனால் நாம் எவ்வள� �ரம் ப��ரண நிைலக்�த் தள்ளப்ப�கிேறாம் என்பைதக் 
காட்ட�ம், நமக்� ெவள�ேய இ�க்�ம் ஒ� இரட்சக�ன் ேதைவைய ெவள�ப்ப�த்த�ம் கட�ள் சட்டம் 
ெகா�த்தார் என்� ேவதம் �றிப்ப��கிற�. பாவத்திற்கான எங்கள் தண்டைனைய ெச�த்�ங்கள். 
பாவத்திற்கான ஒேர பதில் நாம் மன்ன�ப்ப�ற்காக கிறிஸ்�வ�டம் வ�வ�தான்: 
 
ஆகேவ, நாம் வ��வாசத்தால் ந�திமான்களாக்கப்ப�வதற்� கிறிஸ்�வ�டம் நம்ைம வழிநடத்த சட்டம் 
கட்டைளய�டப்பட்ட�. இப்ேபா� நம்ப�க்ைக வந்�வ�ட்ட�, நாம் இன� சட்டத்தின் ேமற்பார்ைவய�ல் 
இல்ைல (கலாத்தியர் 3: 24-25). 
 
ந�ங்கள் எப்ேபாதாவ� தன�ப்பட்ட �ைறய�ல் பாவம் ெசய்தி�க்கிற�ர்களா? 
 
ஏெனன்றால், �� சட்டத்ைத�ம் கைடப்ப��த்�, ஒ� கட்டத்தில் த�மா�ம் எவ�ம் அைத உைடத்த 
�ற்றவாள� (யாக்ேகா� 2:10). 
 
ந�ங்கள் எப்ேபாதாவ� தன�ப்பட்ட �ைறய�ல் ஏதாவ� தவ� ெசய்தி�க்கிற�ர்களா? நாம் அைத 
கம்பளத்தின் கீழ் �ைடக்கேவா அல்ல� கட�ள�டமி�ந்� மைறக்கேவா ��யா�, அவ�க்� எல்லாம் 
ெத��ம்; மாறாக, நாம் நம் பாவத்ைத ஒப்�க்ெகாள்ள ேவண்�ம் அல்ல� ெசாந்தமாக்க ேவண்�ம். நாம் 
ஒேர ஒ� பாவத்ைதச் ெசய்தி�ந்தால், அ� கட�ள�ன் ச�யான ெசார்க்கத்திலி�ந்� நம்ைமத் த�க்�ம். 
நான் ேவ� வ�தமாக ெசால்கிேறன், "ஒ� ெகாைலகாரனாக இ�க்க எத்தைன ெகாைலகள் ேதைவ? பதில் 
ஒன்�. ெபாய்யராக இ�க்க எத்தைன ெபாய்கள் ேதைவ? ம�ண்�ம், பதில் ஒன்�. ச�, ஒ� நபர் பாவ�யாக 
இ�க்க எத்தைன பாவங்கள் ேதைவ? நிச்சயமாக, பதில் ஒன்�. 
 
பாவங்கள் தண்டைன 
இந்த ேநரத்தில் அைணக்க ேவண்டாம்; �ன்னால் ஒ� நல்ல ெசய்தி இ�க்கிற�. கட�ள் நமக்காக 
ெசய்த அைனத்ைத�ம் பாராட்ட, பாவம் தண்டைனைய அள�க்கிற� என்பைத நாம் ��ந்� ெகாள்ள 
ேவண்�ம். பாவத்தின் தண்டைன மரணம், அதாவ�, வாழ்க்ைகய�ன் ஆசி�யரான கட�ள�டமி�ந்� 
ப��த்தல். இந்த தண்டைன ெவ�ம் உடல் மரணம் மட்�மல்ல; ஏடன் ேதாட்டத்தில் பழம் சாப்ப�ட்ட�டன் 
அடம் இறக்கவ�ல்ைல. பாவத்தின் தண்டைன நம் வாழ்வ�ன் ��வ�ல் கட�ள�டமி�ந்� ப��வ�: 
 
ஒவ்ெவா�வ�ம் எனக்� ெசாந்தம், ெபற்ேறா�ம், �ழந்ைத�ம் - இ�வ�ம் ஒேர மாதி� எனக்� 
ெசாந்தம். பாவம் ெசய்பவர் இறப்பார் (எேசக்கிேயல் 18: 4). 
 
பாவத்தின் சம்பளம் மரணம், ஆனால் கட�ள�ன் ப�� நம்�ைடய கர்த்தராகிய கிறிஸ்� இேய�வ�ன் 
நித்திய ஜ�வன் (ேராமர் 6:23). 
 
நம� பாவத்திற்கான ஊதியம் என்றால் என்ன? ஊதியம் என்ப� உங்கள் ேவைல வாரத்தின் இ�திய�ல் 
கிைடக்�ம் ஒன்�. இந்த வாரம் ��வ�ம் க�னமாக உைழப்பதற்� நாம் த�தியானவர்கள். அேதேபால், 
நம் பாவம் நியாயமான �லிைய ெகா�க்கிற� எங்கள் பாவ இயல்ைப மகிழ்வ�ப்பதற்காக, அதாவ�, 
நரகம் என்ற இடத்தில் நித்தியம்வைர கட�ள�டமி�ந்� ப��ந்� ெசல்வ�. ேமேல உள்ள கைடசி 
வசனத்தின் ந�வ�ல் �றிப்ப�டத்தக்க "ஆனால்" இ�ப்பதற்� கட��க்� நன்றி. கட�ள�ன் ப�� நித்திய 
ஜ�வன், ஆனால் நாம் கிறிஸ்�வ�டம் வந்�, சி�ைவய�ல் அவ�ைடய ��க்கப்பட்ட ேவைலைய நமக்�ப் 
பதிலாகப் ெபறாவ�ட்டால், நாம் அைனவ�ம் ேதான்�ம் த�ர்ப்� இ�க்ைகய�ல் அழிேவாம்: 
 
நாம் அைனவ�ம் கிறிஸ்�வ�ன் த�ர்ப்� �ன் ேதான்ற ேவண்�ம் (2 ெகா�ந்தியர் 5:10). 
 
ஆண்கள் ஒ� �ைற இறப்பதற்� இ� நியமிக்கப்பட்�ள்ள�, அதன் ப�ற� த�ர்ப்� வ�கிற� (எப�ேரயர் 
9:27). 
 
கிறிஸ்� பாவத்திற்கான வ�ைட. 
 
இேய� ெசான்னார், "நான் அவர்க�க்� வந்தி�க்கிேறன், அவர்க�க்� வாழ்� கிைடக்க ேவண்�ம், அ� 
��ைமயாக இ�க்க ேவண்�ம்" (ேயாவான் 10:10). இந்த அறிக்ைக கிறிஸ்� நமக்� உய�ைரக் ெகா�க்க 



வந்தால், அவர் வ�வதற்� �ன்� நமக்� என்ன இ�ந்த�? உண்ைமயான வாழ்க்ைக, கட�ள�ன் 
வாழ்க்ைக, பாவத்தின் மனந்தி�ம்�தலின் த�ணத்தில் மட்�ேம நமக்� வழங்கப்ப�கிற� மற்�ம் 
கர்த்தராகிய இேய�கிறிஸ்�வ�ன் வாழ்க்ைக வரத்திற்காக நாம் தி�ம்�ேவாம். அதற்� �ன், நாம் தவறாக 
வழிநடத்தப்பட்ட ெசம்மறி ஆ�கள் நம் அத்�ம�றல்கள��ம் பாவங்கள��ம் இறந்�வ�ட்ேடாம் (எேபசியர் 2: 
1 மற்�ம் 5). நம்�ைடய இறப்ப�லி�ந்�ம் பாவத்திலி�ந்�ம் ஒேர வழி, யாராவ� நமக்� மாற்றாக 
இ�ப்ப� மற்�ம் நம் கலகம் மற்�ம் பாவத்திற்கான தண்டைனைய அவர் ம�� எ�த்�க்ெகாள்வ�: 
 
ம�நாள் இேய� தன்ைன ேநாக்கி வ�வைத ஜான் பார்த்�, “இேதா, கட�ள�ன் ஆட்�க்�ட்�, உலகின் 
பாவத்ைதப் ேபாக்�ம்! (ேயாவான்- 1:29). 
 
அைதத்தான் இேய� ெசய்தார். கட�ள் கிறிஸ்�வ�ன் ம�� �மத்தினார், கட�ள�ன் தியாக ஆட்�க்�ட்�, 
நம் அைனவ�ன் பாவ�ம். அவர் மாம்சத்தில் கட�ளாக�ம், கட�ளாக�ம் இ�ப்பதால், நம்ைம 
"வ �ட்�ற்�" ெகாண்� வ�வதற்� நித்திய ந�திைய தி�ப்திப்ப�த்த அவ�ைடய உய��க்� மட்�ேம மதிப்� 
இ�க்க ���ம். கட�ள் மட்�ேம நம் அைனவ�க்�ம் வ�ைல ெகா�க்க ���ம். இ� நம் வாழ்�க்கான 
அவர� வாழ்க்ைக, ஒ� தன�த்�வமான ப�மாற்றம் மற்�ம் நாம் ��ந்� ெகாள்ள ��யாத அள�க்� 
நம் நன்ைமக்� �றிப்ப�டத்தக்க ஒன்�. 
 
அைத ேவ� வ�தமாக ைவத்�க்ெகாள்ேவாம். உதாரணமாக, எ�ம்�கைளப் பற்றி நாம் நிைனத்தால், 
எத்தைன எ�ம்�கள் ஒ� ெசம்மறியாட்�ன் அேத மதிப்ைபக் ெகாண்��க்�ம் - ஒ� மில்லியன், 
ஒ�ேவைள பத்� மில்லியன்? எ�ம்�கள�ன் ெமாத்த மக்கள்ெதாைகையப் பற்றி என்ன, அ� ஒ� 
ஆட்�க்� சமமாக இ�க்�மா? ஒ� ெசம்மறியா� அைனத்� எ�ம்�கைள�ம் வ�ட உயர்ந்த வாழ்க்ைக 
வ�வம் மற்�ம் உயர் மதிப்�. ச�, அந்த சிந்தைன�டன் ேம�ம் ெசல்லலாம். ஒ� மன�தன�ன் சமமான 
மதிப்பாக எத்தைன ஆ�கள் இ�க்�ம்? கட�ள�ன் பார்ைவய�ல், உலெகங்கி�ம் உள்ள அைனத்� 
ஆ�க�ம் கட�ள�ன் உ�வத்தில் உ�வாக்கப்பட்ட ஒ� மன�தன�ன் உய��க்� சமமானைவ அல்ல 
(ஆதியாகமம் 1:27). இன்�ம் ஒ� ப� ேமேல ெசல்ேவாம். சாத்தான�ன் அ�ைமச் சந்ைதய�லி�ந்� 
அைனத்� மன�தர்கைள�ம் வாங்�வதற்� என்ன வ�ைல ெகா�க்கப்பட ேவண்�ம்? இறப்� இைறவன் 
மட்�ேம அவ�ன் மரணத்திற்�ப் பதிலாக அவ�ைடய மரணத்ைதப் ெப�ம் அைனவ�ன் மதிப்ப�ற்�ம் 
சமமாக இ�க்க ���ம். 
 
நம்�ைடய மரணமற்ற, அ�ரண வாழ்க்ைகக்� ஈடாக ேதவ�ைடய �மாரன் தன் உய�ைரக் 
ெகா�த்ததின் ம�ட்�ப் பணம் பற்றி ேப�கிேறாம். அதனால்தான் கிறிஸ்�வ�ன் மரணம் உங்கள் எல்லா 
பாவங்க�க்�ம் பணம் ெச�த்திய�. எந்த மன�த�ம் பாவத்ைத எ�த்�க்ெகாள்ள ��யா�, ஆனால் 
மகிைமய�ன் இைறவனால் ���ம், அவர் ெசய்தார். வழிதவறிய ஆ�களாகிய நம் அைனவ�ன் 
பாவத்ைத�ம் கட�ள் தன் மகன் ம�� �மத்தினார். நாம் வ��வாசத்தினால் கிறிஸ்�ைவ 
ஏற்�க்ெகாண்டால், நாம் கிறிஸ்�வ�ன் வ�ைலமதிப்பற்ற இரத்தத்தின் வ�ைலெகா�த்ததன் �லம் 
ேமலி�ந்� ம�ப�றவ� அல்ல� ம�ப�றப்� ெப�ேவாம். ஆ�க�க்காக உய�ைரக் ெகா�த்த நல்ல 
ேமய்ப்பைன நாங்கள் இப்ேபா� ேசர்ந்தி�க்கிேறாம். இேய� தன� ஆ�க�க்காக உய�ைரக் ெகா�க்க 
வந்ததாகக் �றினார் (ேயாவான் 10:15): 
 
இேய� அவ�டம், "நாேன வழி�ம், சத்திய�ம், வாழ்க்ைக�ம்; ப�தாவ�டம் யா�ம் வரமாட்டார்கள், 
என்னால்தான்” (ஜான் 14: 6). நாசேரயனாகிய இேய� கிறிஸ்�வ�ன் ெபயரால் ... ேவ� யா��ம் இரட்சிப்� 
இல்ைல; ஏெனன்றால் மன�தர்கள�ைடேய வானத்தின் கீழ் ேவ� எந்தப் ெபய�ம் ெகா�க்கப்படவ�ல்ைல, 
இதன் �லம் நாம் இரட்சிக்கப்பட ேவண்�ம் (அப் 4: 10,12). கிறிஸ்� இேய� பாவ�கைள காப்பாற்ற 
உலகிற்� வந்தார் (1 த�ேமாத்ேத� 1:15). 
 
கிறிஸ்� பாவத்திற்கான தண்டைனைய ெச�த்தினார் 
 
கிறிஸ்� ஏன் இவ்வள� மி�கத்தனமான மற்�ம் வன்�ைறயான மரணத்ைத இறக்க ேவண்�ம் என்� 
ந�ங்கள் எப்ேபாதாவ� ேயாசித்தி�க்கிற�ர்களா? உண்ைமய�ல், கட�ள் தன� மக�க்� எள�தான 
மரணத்ைதத் திட்டமிட்��க்கலாம். பதில், நான் நம்�கிேறன், இ�: வன்�ைற மரணம் மட்�ேம 
பாவத்ைத மிக�ம் ெவள�ப்ப�த்�ம் வ�தத்தில் ெவள�ப்ப�த்திய��க்க ���ம். ஒ� சாமியார் ெசான்னார், 
"இேய� தன� ப�க்ைகய�ல் அல்ல� தற்ெசயலாக அல்ல� ேநாயால் இறந்தி�ந்தால் பாவத்தின் 
அைனத்� ெகா�ரங்கள��ம் பாவத்ைத ெவள�ப்ப�த்திய��க்க ���மா?" பாவத்தின் பாவத்ைத நாம் 
அங்கீக�க்கத் தவறிய� மன�த வாழ்க்ைகய�ன் �யரங்கள�ல் ஒன்றா�ம். கட�ள�ன் திட்டம், கிறிஸ்�வ�ன் 
மரணத்தின் ம�� நம்ப�க்ைக ைவக்�ம் அைனவ�க்�ம் மாற்றாக கிறிஸ்� இறப்ப�, அதன் �லம் 
பாவத்தின் பாவத்ைத�ம் அதன் ம�� ைவக்கப்பட்ட நியாயமான தண்டைனைய�ம் காட்�கிற�. கட�ள் 
மன�தன�ன் ம��ள்ள அன்ப�ன் காரணமாக, அவர் தன� மகனாகிய ஆண்டவர் இேய�வ�ன் ஆ�ைமய�ல் 
வந்� மன�தன�ன் இடத்ைதப் ப��த்� நம் ம�� க�ைண�ம் அ�ைள�ம் வழங்கினார். இந்த வைகயான 
மாற்�ச் சட்டத்தின் மற்ெறா� உதாரணம் வரலாற்றில் காணப்ப�கிற�: 
 
ப��ட்ட�க்�ம் ப�ரான்�க்�ம் இைடேய நடந்த ேபா�ன் ேபா�, ஆண்கள் லாட்ட� �ைறயால் ப�ெரஞ்� 
இரா�வத்தில் ேசர்க்கப்பட்டனர். ஒ�வ�ன் ெபயர் வைரயப்பட்டேபா�, அவர் ேபா�க்� ெசல்ல 
ேவண்�ய��ந்த�. ஒ� சந்தர்ப்பத்தில், அதிகா�கள் ஒ� �றிப்ப�ட்ட நப�டம் வந்�, அவர் 



ேதர்ந்ெத�க்கப்பட்டவர்கள�ல் ஒ�வர் என்� ெசான்னார். "இரண்� வ�டங்க�க்� �ன்� நான் �ட்�க் 
ெகால்லப்பட்ேடன்" என்� �றி அவர் ேபாக ம�த்�வ�ட்டார். �தலில், அதிகா�கள் அவர� நல்லறிைவ 
ேகள்வ�க்�ள்ளாக்கினார்கள், ஆனால் அ� உண்ைமய�ல் அப்ப�த்தான் என்� அவர் வலி��த்தினார். 
அவர் இரா�வ நடவ�க்ைககள�ல் ெகால்லப்பட்டார் என்பைத காட்�ம் என்� அவர் �றினார். "அ� 
எப்ப� அவ்வா� இ�க்க ���ம்?" அவர்கள் ேகள்வ� எ�ப்ப�னர். "ந�ங்கள் இப்ேபா� உய��டன் 
இ�க்கிற�ர்கள்!" அவ�ைடய ெபயர் �தலில் வந்தேபா�, ஒ� ெந�ங்கிய நண்பர், "உனக்� ஒ� ெப�ய 
��ம்பம் இ�க்கிற�, ஆனால் எனக்� தி�மணமாகவ�ல்ைல, யா�ம் என்ைனச் சார்ந்� இல்ைல. நான் 
உங்கள் ெபயைர�ம் �கவ�ைய�ம் எ�த்�க்ெகாண்� உங்கள் இடத்தில் ெசல்ேவன்" என்� அவர் 
வ�ளக்கினார். அ�தான் உண்ைமய�ல் அந்த பதி� காட்�ய�. இந்த வழக்கத்திற்� மாறான வழக்� 
ெநப்ேபாலியன் ேபானபார்ட்�க்� அ�ப்பப்பட்ட�, அவர் அந்த நாட்�க்� சட்டப்�ர்வ உ�ைம 
ேகாரவ�ல்ைல என்� ��� ெசய்தார். அவர் �தந்திரமாக இ�ந்தார். அவர் இன்ெனா�வ�ன் 
ஆ�ைமய�ல் இறந்தார். 
 
கட�ள�ன் பார்ைவய�ல், கிறிஸ்� இறந்தேபா�, எங்கள் எதி�யான சாத்தான் உங்கள் பாவத்தின் 
காரணமாக உங்க�க்� எதிராக ைவத்தி�க்�ம் சட்டப்�ர்வமான �ற்�கள�லி�ந்� உங்கைள 
வ��வ�ப்பதற்� மாற்றாக அவர் இறந்தார். கிறிஸ்� உங்க�க்காக�ம் உங்க�க்காக�ம் இறந்தார். 
மற்ெறா� இடத்தில் ேபா�க்�ச் ெசன்றவர் ேபால் கிறிஸ்� உங்கள் இடத்ைதப் ப��ப்பைத கட�ள் 
பார்க்கிறார். கிறிஸ்� இறந்தேபா�, கட�ள் உங்கைள�ம் இறந்�வ�ட்டதாகக் கண்டார்: 
 
இந்த உலகின் அ�ப்பைட ஆன்ம�க சக்திக�க்� ந�ங்கள் கிறிஸ்��டன் இறந்ததால், ஏன், ந�ங்கள் இன்�ம் 
உலகத்ைதச் ேசர்ந்தவராக இ�ந்தா�ம், அதன் வ�திக�க்� ந�ங்கள் அ�பண�ந்த�ர்களா? (ெகாேலாெசயர் 
2:20). 
 
1 அப்ப�யானால், ந�ங்கள் கிறிஸ்��டன் எ�ப்பப்பட்��க்கிற�ர்கள், ேமேல உள்ள வ�ஷயங்கள�ல் உங்கள் 
இ�தயத்ைத நிைலநி�த்�ங்கள், அங்� கிறிஸ்� கட�ள�ன் வல� பக்கத்தில் அமர்ந்தி�க்கிறார். 2 
உங்கள் மனைத ேமேல உள்ள வ�ஷயங்கள�ல் அைமக்க�ம், �மிக்��ய வ�ஷயங்கள�ல் அல்ல. 3 
ஏெனன�ல் ந�ங்கள் இறந்�வ�ட்�ர்கள், உங்கள் வாழ்க்ைக இப்ேபா� கிறிஸ்��டன் கட�ள�ல் 
மைறக்கப்பட்�ள்ள�. 4 உங்கள் ஜ�வனாகிய கிறிஸ்� ேதான்�ம்ேபா�, ந�ங்க�ம் அவ�டன் மகிைமய�ல் 
ேதான்�வ �ர்கள் (ெகாேலாெசயர் 3: 1-4). 
 
அவர� மரணம், அடக்கம் மற்�ம் உய�ர்த்ெத�தல் �லம், இேய� தன� உய�ைர நமக்�த் தந்தார். நாம் 
நம் �ன்ேனாரான ஆதாமிடமி�ந்� உடல் வாழ்ைவப் ெபற்ேறாம், ஆனால் கிறிஸ்� நமக்� கட�ள�ன் 
வாழ்க்ைகைய வழங்க வந்தார், நாம் �� மன�டன் அவர் ம�� நம்ப�க்ைக ைவத்� நம்ப�க்ைக 
ைவத்தால் இந்த வாழ்க்ைக நமக்� வழங்கப்ப�கிற�. நாம் வ��வாசிக்�ம்ேபா�, நம்�ைடய 
பாவங்க�ம் �ற்றங்க�ம் க�வப்பட்�, கிறிஸ்�வ�ன் வ��வாசத்தின் �லம் கட�ள�ன் வாழ்க்ைக நம் 
ஒவ்ெவா�வ�க்�ம் பாய்கிற�. 
 
ஆனால் கட�ள் நம்ம�� தன் அன்ைப ெவள�ப்ப�த்�கிறார்: நாம் பாவ�களாக இ�ந்தேபா�, கிறிஸ்� 
நமக்காக இறந்தார் (ேராமர் 5: 8). 
 
ேமாசஸ் பாைலவனத்தில் பாம்ைப உயர்த்திய� ேபால், ம�ஷ�மார�ம் உயர்த்தப்பட ேவண்�ம்; 
அவைர நம்�பவர் நித்திய வாழ்ைவப் ெபறட்�ம். கட�ள் உலகத்ைத மிக�ம் ேநசித்ததால், அவர் தன� 
ஒேரேபறான மகைனக் ெகா�த்தார், அவைர நம்�பவர் அழியாமல், நித்திய ஜ�வைனப் ெபற ேவண்�ம். 
கட�ள் உலைக த�ர்ப்பதற்காக �மாரைன உலகிற்� அ�ப்பவ�ல்ைல, ஆனால் உலகம் அவரால் 
காப்பாற்றப்பட ேவண்�ம். அவைர நம்�பவர் த�ர்ப்பள�க்கப்ப�வதில்ைல; நம்பாதவர் ஏற்கனேவ 
த�ர்ப்பள�க்கப்பட்�வ�ட்டார், ஏெனன்றால் அவர் கட�ள�ன் ஒேரேபறான �மாரன�ன் ெபயைர நம்பவ�ல்ைல. 
(ஜான் 3: 14-18 �க்கியத்�வம் என்�ைடய�). 
 
ஏெனன்றால், கிறிஸ்��ம் பாவங்க�க்காக ஒ��ைற இறந்தார், அநியாயக்காரர்க�க்காக, அவர் நம்ைம 
கட�ள�டம் அைழத்�ச் ெசல்வதற்காக (1 ேப�� 3:18). 
 
கிறிஸ்�வ�ன் நபைரப் ெப�வதன் �லம் இந்த இரட்சிப்ப�ன் ப�ைச நாங்கள் 
ெப�கிேறாம். 
 
12 அவைரப் ெபற்ற அைனவ�க்�ம், அவ�ைடய ெபயைர நம்ப�யவர்க�க்�, அவர் கட�ள�ன் 
�ழந்ைதகளா�ம் உ�ைமைய வழங்கினார் - 13 �ழந்ைதகள் இயற்ைகயான வம்சாவள�ய�ல் 
ப�றக்கவ�ல்ைல, அல்ல� மன�த ��� அல்ல� கணவ�ன் வ��ப்பத்தால் ப�றக்கவ�ல்ைல, ஆனால் 
கட�ளால் ப�றந்தவர்கள். 14 வார்த்ைத மாம்சமாகி, நம்மிைடேய வாசம் ெசய்த�. அவ�ைடய 
மகிைமைய நாம் கண்ேடாம், ஒேர ஒ�வ�ன் மகிைம, தந்ைதய�டமி�ந்� வந்த�, கி�ைப�ம் 
உண்ைம�ம் நிைறந்த� (ேயாவான் 1: 12-14). 
 



கட�ள் மக்க�க்� நம்ப�க்ைக அள�க்�ம் ேபா� நித்திய ஜ�வன�ன் அன்பள�ப்ைப�ம் அன்பள�ப்ைப�ம் 
ெகா�க்கிறார். அவர் நித்திய ஜ�வைனப் ெப�வைத மிக�ம் எள�தாக்கி�ள்ளார், ஒ� �ழந்ைத �ட 
கிறிஸ்�ைவப் ெபற ���ம். இந்த வாழ்க்ைக ப�� அைனத்� உண்ைமகைள�ம் பற்றிய நம� அறிைவ 
சார்ந்த� அல்ல. கிறிஸ்��க்� அ�பண�ந்� நம் உய�ைரக் ெகா�ப்ப� நம் இதயத்தின் 
அ���ைறையப் ெபா�த்த�. நாம் கிறிஸ்�ைவ சி� �ழந்ைதயாக ஏற்�க்ெகாள்ளாவ�ட்டால், நாம் 
வாழ்க்ைகய�ல் �ைழய மாட்ேடாம். இேய� �றினார், "உண்ைமயாகேவ நான் உங்க�க்�ச் ெசால்கிேறன், 
ஒ� சி� �ழந்ைதையப் ேபால கட�ள�ன் ராஜ்யத்ைதப் ெபறாத எவ�ம் அதில் �ைழய மாட்டார்கள்" 
(மார்க் 10:15). 
 
கிறிஸ்�ைவப் ெப�வ�ம், �திதாகப் ப�றப்ப�ம், அதாவ�, கட�ளால் ப�றந்த�ம், ேதவாலயத்திற்�ச் 
ெசல்வதால் நடக்கா�. ஜான் அப்ேபாஸ்தலன் ஒ� கிறிஸ்தவ ��ம்பத்தில் ப�றந்ததால் ஏற்படா� என்� 
�றினார்; இ� "இயற்ைக வம்சாவள�ையச் ேசர்ந்த� அல்ல" (ேயாவான் 1:13). கட��க்� 
ேபரக்�ழந்ைதகள் இல்ைல என்� ஒ�வர் �றி�ள்ளார். அவர் ெசான்ன� என்னெவன்றால், நம் 
ெபற்ேறார் கிறிஸ்�ைவ அறிந்தி�ப்பதால் நாம் பரேலாக ராஜ்யத்திற்�ள் �ைழய ��யா�, அ� ஒ� 
கிறிஸ்தவ ��ம்பத்தில், அதாவ�, "ஒ� கணவ�ன் வ��ப்பம்" தி�மணம் ெசய்� ெகாள்வதன் �லம் 
அல்ல. உங்கள் மைனவ� ஒ� கிறிஸ்தவராக இ�ந்தால் மட்�ம் ேபாதா�. கிறிஸ்�ைவப் ெப�வதற்� 
நாம் ஒவ்ெவா�வ�ம் நம்மிடம் உள்ள அைனத்ைத�ம் ைகவ�ட்�, நாம் அவ�ைடய ைககள�ல் 
இ�க்கிேறாம். அவ�ைடய ெபயைர நம்�கிறவர்க�க்� கட�ள�ன் �ழந்ைதகளா�ம் உ�ைம 
வழங்கப்ப�கிற� என்� ஜான் எ��கிறார் (ேயாவான் 1:12). 
 
கிறிஸ்�ைவ நம்�வ� என்றால் என்ன? 
 
வ��வாசிக்�ம் ெசயல் என்ப� நம் ெபா�ட்� சி�ைவய�ல் கிறிஸ்�வ�ன் ேவைலய�ன் அறிவார்ந்த 
ஒப்�தல் மட்�மல்ல; அ� கிறிஸ்�வ�ல் மட்�ேம நம் நம்ப�க்ைகைய�ம் நம்ப�க்ைகைய�ம் ைவக்கிற�. 
நயாகரா ந�ர்வ �ழ்ச்சிய�ன் ஒ� பக்கத்திலி�ந்� மற்ெறா� பக்கத்திற்�ச் ெசன்ற சிறந்த இ�க்கமான 
நைடப்பயண�யான ப்ளாண்�ன�ன் ஒப்�ைமைய நாம் பயன்ப�த்தலாம். 1,000 அ� இ�க்கமான கய�ற்ைற 
பல �ைற தாண்�ய ப�ற�, அவர் �ட்டத்ைத ேநாக்கி தி�ம்ப� அவர்கள�ல் ஒ�வைர அவர் அைழத்�ச் 
ெசல்ல ���ம் என்� நம்�கிறார்களா என்� ேகட்டார். ஒப்�தலின் கர்ஜைனக்�ப் ப�ற�, அவரால் 
அைதச் ெசய்ய ���ம் என்� ெப�ம்பாலாேனார் ஒப்�க்ெகாண்ட ப�ற�, அவர் ஒவ்ெவா�வராக அவ�ன் 
��கில் ஏறி அவ�டன் வ�ம்ப� �றினார். அவர்கள் அைத ெசய்ய மாட்டார்கள். கிறிஸ்�ைவ நம்�வ� 
என்ப� அவர் ம�� நாம் நம்ப�க்ைக ைவப்ப�. இ� ஒ� அறி�சார் நம்ப�க்ைக மட்�மல்ல; அ� அவைர 
நம் வாழ்வ�ல் ஏற்�க்ெகாண்�, அன்றிலி�ந்� நம்ைமச் �மந்� ெசல்ல அ�மதித்த�. இன்� நாம் ஒ� 
�ழந்ைதையப் ேபால கிறிஸ்�ைவ ஏற்�க்ெகாள்ள ���மா? 
 
இேதா நான்! நான் வாசலில் நின்� தட்�கிேறன். யாராவ� என் �ரைலக் ேகட்� கதைவத் திறந்தால், 
நான் உள்ேள வந்� அந்த நப�டன் சாப்ப��ேவன், அவர்கள் என்�டன் (ெவள�ப்ப�த்�தல் 3:20). 
 
மனந்தி�ம்�தல் ேதைவ 
 
ந�ங்கள் மனந்தி�ம்பாவ�ட்டால், ந�ங்கள் அைனவ�ம் அப்ப�ேய அழிவ �ர்கள் (�க்கா 13: 5). 
 
மனந்தி�ம்�ங்கள், உங்கள் பாவங்கைள மன்ன�ப்பதற்காக ந�ங்கள் ஒவ்ெவா�வ�ம் இேய� கிறிஸ்�வ�ன் 
ெபய�ல் ஞானஸ்நானம் ெபறட்�ம் (அப் 2:38). 
 
எல்லா இடங்கள��ம் மனந்தி�ம்ப ேவண்�ம் என்� கட�ள் இப்ேபா� மன�தர்க�க்� அறிவ�க்கிறார், 
ஏெனன்றால் அவர் உலகத்ைத நியாயந்த�ர்க்�ம் ஒ� நாைள நிர்ணய�த்�ள்ளார் (அப். 17: 30-31). 
 
 
 
கட�ள�ன் வ��ப்பத்தின்ப� இ�க்�ம் �க்கம் வ�த்தம் இல்லாமல் மனந்தி�ம்�தைல உ�வாக்�கிற�, 
இ� இரட்சிப்�க்� வழிவ�க்கிற�; ஆனால் உலகின் �க்கம் மரணத்ைத உ�வாக்�கிற� (2 ெகா�ந்தியர் 
7:10). 
 
சார்லஸ் ஸ்பர்ஜன் �றினார், "மனந்தி�ம்�தல் வ�வாகரத்ைத அறிவ�க்காவ�ட்டால் பாவ�ம் நரக�ம் 
தி�மணம் ெசய்� ெகாள்�ம்." உங்கைளப் ேபாலியான மனந்தி�ம்�தைல அ�மதிக்காத�ர்கள், ஏெனன�ல் 
மனந்தி�ம்பத் ேதான்�ம் பலர் மா�மிகைளப் ேபால் இ�க்கிறார்கள், அவர்கள் தங்கள் ெபா�ட்கைள 
�யலில் �க்கி எறிந்�வ�ட்�, அவர்கைள ம�ண்�ம் அைமதியாக வ��ம்�கிறார்கள். 
 
மனந்தி�ம்�தல் என்ப� கட�ைள ேநாக்கி மனம் மற்�ம் இ�தயத்ைத மாற்�வதா�ம். இந்த இ�தய 
மாற்றம் நாம் வா�ம் வ�தத்தில் திைச மாற்றத்ைத உள்ளடக்கிய�. �க்கிய வ�ஷயம் என்னெவன்றால், 
உங்கள் இதயத்ைத ப�ேசாதித்�, ந�ங்கள் பாவத்திலி�ந்� உண்ைமயான வ�வ�லிய மனந்தி�ம்�தைலச் 
ெசய்தி�க்கிற�ர்களா என்பைதக் க�த்தில் ெகாள்ள ேவண்�ம். உங்கைள �ய்ைமப்ப�த்த�ம் 



��ப்ப�க்க�ம் ப��த்த ஆவ�ையக் ேகட்�ர்களா? உங்கள் �ணத்ைத�ம் ஆன்மாைவ�ம் கைறப�த்�ம் 
மற்�ம் 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� 
நாம் வ�ட்�வ�ட ேவண்�யவற்ைற, அதாவ� நாம் வ�ட்�க்ெகா�க்க அல்ல� மாற்ற ேவண்�ய 
வ�ஷயங்கைள ெவள�ச்சமாக்�ம். இ�ப்ப��ம், அ� மட்�மல்ல! ப��த்த ஆவ�யானவர் நம்ைம 
சத்தியத்திற்� வழிநடத்த உண்ைம�ள்ளவர். கட�ள் ம�ட்�க்கான வைரபடத்ைத மட்�மல்லாமல், நம் 
இலக்ைக அைடய வாகனத்ைத�ம் வழங்�கிறார். ேவதத்தில் மனந்தி�ம்�தல் ஒ� மன�தன் தன� 
ெசாந்த ேதைவைய எ�ப்ப� தந்ைதைய ேநாக்கி தி�ம்�வைத வ�வ�க்கிற� (�க் 15: 17-20). 
 
பாவத்தின் ஒப்�தல் வாக்��லம் 
 
பாவத்தின் ஒப்�தல் வாக்��லத்ைதப் பற்றி நாம் ேப�ம்ேபா�, தவ� என்� நமக்�த் ெத�ந்த 
ெசயல்கைளப் பற்றி கட�ள�டம் பாதிக்கப்ப�வைதக் �றிப்ப��கிேறாம். ஒப்�தல் வாக்��லம் என்ப� 
அைதேய ெசால்வ� மற்�ம் உங்கள் பாவத்ைதப் பற்றி கட��டன் உடன்ப�வ�. ந�ங்கள் ஏன் ஒ� 
�றிப்ப�ட்ட ெசயைலச் ெசய்த�ர்கள் அல்ல� அவர் உங்க�க்�ச் �ட்�க்காட்�ம் ஒ� �றிப்ப�ட்ட பாவம் 
ஏன் ேமாசமாக இல்ைல என்� ப�த்தறி� ெசய்ய �யற்சிக்காத�ர்கள். உங்கள் பாவத்ைத ெசாந்தமாக்கி 
மன்ன�ப்� ேகட்க�ம். அ� அவ்வள� ேமாசமாக இல்ைல என்� சாத்தான் உங்கள் காதில் கி�கி�ப்பவன். 
இத்தைகய எண்ணங்கைள எதிர்த்�, கட�ள�ன் க�ைண ம�� உங்கைள ஈ�ப�த்�ங்கள். கட��டன் 
தன�யாக இ�ப்ப� மற்�ம் ப��த்த ஆவ�யானவர் உங்கள் கவனத்திற்� ெகாண்� வ�ம் �றிப்ப�ட்ட 
பாவங்கைள ந�ங்கேள �மந்� ெகாள்வ� �த்திசாலித்தனம். அவர் எப்ப��ம் உங்கைளப் பற்றி 
எல்லாவற்ைற�ம் அறிவார், எனேவ ந�ங்கள் கட�ள�டமி�ந்� எைத�ம் மைறக்க ��யா�: 
 
யார் என்ைன மன�தர்க�க்� �ன்பாக ஒப்�க்ெகாள்கிறாேரா, பரேலாகத்தில் இ�க்�ம் என் தந்ைதய�ன் 
�ன்பாக நா�ம் அவைர ஒப்�க்ெகாள்ேவன். ஆனால், மன�தர்க�க்� �ன்பாக யார் என்ைன 
ம�க்கிறார்கேளா, பரேலாகத்தில் இ�க்�ம் என் ப�தா�க்� �ன்பாக நா�ம் அவைர ம�ப்ேபன் (மத்ேத� 
10: 32-33). 
 
இேய�ைவ இைறவனாக உங்கள் வாயால் ஒப்�க்ெகாண்�, கட�ள் அவைர ம�த்ேதா�லி�ந்� 
எ�ப்ப�னார் என்� உங்கள் இதயத்தில் நம்ப�னால், ந�ங்கள் இரட்சிக்கப்ப�வ �ர்கள்; ஏெனன்றால், மன�தன் 
இதயத்ைத நம்�கிறான், அதன் வ�ைளவாக ந�தி�ம், வாயால் அவன் ஒப்�க்ெகாள்கிறான், இதன் 
வ�ைளவாக இரட்சிப்�ம் கிைடக்�ம். (ேராமர் 10: 9-10). 
 
இரட்சிப்ப�ன் உ�தி 
 
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, ந� மாறிவ�ட்டாய் 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 கதாபாத்திர மாற்றம் ம�ண்�ம் ப�றந்த அ�பவத்தின் சான்�; இ� அ���ைற மாற்றம் மற்�ம் 
திைச மாற்றம். 
 
ஒ� நபர் ம�ப��ம் ப�றந்தார் என்பதற்கான சில சான்�கைளப் பார்க்க சிறி� ேநரம் ஒ�க்�ேவாம் 
(ஜான் 3: 3), ஆனால் இந்த வ�ஷயங்கள் ந�ங்கள் ெசய்யக்��ய வ�ஷயங்கள�ன் ச�பார்ப்� 
அைடயாளங்களாகப் பார்க்கப்ப�வதில்ைல என்பதில் கவனமாக இ�ங்கள். அைவ நம் மாம்சத்தால் 
அல்ல, ப��த்த ஆவ�யால் ெகாண்�வரப்பட்ட ஒ� உள் மாற்றத்தின் பழங்கள். 
 
1) நற்ெசய்திைய ந�ங்கள் உண்ைமயாக நம்�கிற�ர்களா? ெசய்திய�ன் உண்ைமைய மன�தியாக 
ஒப்�க்ெகாள்வைதப் பற்றி நாங்கள் ேபசவ�ல்ைல, ஆனால் உங்கள் அன்றாட வாழ்க்ைகய�ல் ெதய்வ �க 
மதிப்�கைள வாழ்கின்ற இதய நம்ப�க்ைக. ந�ங்கள் நம்ப�னா�ம் நம்பாவ�ட்டா�ம் உங்கள் வாழ்க்ைக 
காண்ப�க்�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) 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� ப��த்த 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? "நாங்கள் எங்கள் சேகாதரர்கைள ேநசிப்பதால், நாம் மரணத்திலி�ந்� 
வாழ்க்ைகக்� கடந்�வ�ட்ேடாம் என்ப� எங்க�க்�த் ெத��ம். ேநசிக்காத எவ�ம் மரணத்தில் 
இ�ப்பார்கள் "(1 ேயாவான் 3:14). 
 
7) உங்கள் வாழ்க்ைகய�ல் ேவைல ெசய்�ம் ப��த்த 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�ட�ம் அவர் நம்மி�ம் வாழ்கிறார் என்ப� எங்க�க்�த் ெத��ம், ஏெனன்றால் அவர் தன� 
ஆவ�ையக் ெகா�த்தார்" (1 ேயாவான் 4:13). 
 
37 தந்ைத எனக்�க் ெகா�ப்பவர்கள் எல்லா�ம் என்ன�டம் வ�வார்கள், யார் என்ன�டம் வந்தா�ம் நான் 
ஒ�ேபா�ம் வ�ரட்ட மாட்ேடன். 38 ஏெனன்றால், நான் என் வ��ப்பத்ைதச் ெசய்ய அல்ல, என்ைன 
அ�ப்ப�யவ�ன் வ��ப்பத்ைதச் ெசய்வதற்காகேவ ெசார்க்கத்திலி�ந்� இறங்கிேனன். 39 என்ைன 
அ�ப்ப�யவ�ைடய வ��ப்ப�ம் இ�தான், அவர் எனக்�க் ெகா�த்த அைனவைர�ம் நான் இழக்க 
மாட்ேடன், ஆனால் கைடசி நாள�ல் அவர்கைள எ�ப்�ேவன். 40 என் தந்ைதய�ன் வ��ப்பம் 
என்னெவன்றால், மகைனப் பார்த்� அவைர நம்�ம் ஒவ்ெவா�வ�க்�ம் நித்திய வாழ்� கிைடக்�ம், நான் 
அவர்கைள கைடசி நாள�ல் எ�ப்�ேவன் "(ஜான் 6:37:40). 
 
ஆைகயால் எந்த மன�த�ம் கிறிஸ்�வ�ல் இ�ந்தால், அவன் ஒ� �திய உய��னம்; பைழய வ�ஷயங்கள் 
கடந்�வ�ட்டன; இேதா, �திய வ�ஷயங்கள் வந்�வ�ட்டன (2 ெகா�ந்தியர் 5:17). 
 
நான் கிறிஸ்��டன் சி�ைவய�ல் அைறயப்பட்ேடன், நான் இன� வாழவ�ல்ைல, ஆனால் கிறிஸ்� 
என்ன�ல் வாழ்கிறார். நான் இப்ேபா� உடலில் வா�ம் வாழ்க்ைக, கட�ள�ன் மகன் ம�� நம்ப�க்ைக 
ைவத்� வாழ்கிேறன், அவர் என்ைன ேநசித்தார் மற்�ம் எனக்காக தன்ைனக் ெகா�த்தார் (கலாத்தியர் 
2:20). 
 
உண்ைமயாகேவ நான் உங்க�க்�ச் ெசால்கிேறன், என் வார்த்ைதையக் ேகட்�, என்ைன அ�ப்ப�னவைர 
நம்�கிறவ�க்� நித்திய ஜ�வன் உண்�, த�ர்ப்பள�க்கப்படமாட்டார், ஆனால் மரணத்திலி�ந்� வாழ்க்ைகக்� 
கடந்� ெசன்றார் (ேயாவான் 5:24). 
 
கட�ள�ன் மகன�ன் ெபயைர நம்�ம் உங்க�க்� நான் இைவகைள எ��கிேறன், அதனால் உங்க�க்� 
நித்திய ஜ�வன் உண்� என்பைத ந�ங்கள் அறிவ �ர்கள் (1 ேயாவான் 5:13). 
 
இந்த வைகயான அன்� மன�த மனதில் திைகக்க ைவக்கிற�, அதாவ�, ப�ரபஞ்சத்தின் கட�ள் என் 
இடத்தில் இறந்� ெகாண்��க்கிறார், அதாவ�, என் பாவத்திற்� நான் த�தியான தண்டைனைய அவர் 
ம�� எ�த்�க்ெகாள்கிேறன். சிறந்த ப��ட்�ஷ் கி�க்ெகட் வ �ர�ம் மிஷன��மான சி.�. ஸ்டட் ஒ��ைற 
ெசான்னார், "இேய� கிறிஸ்� கட�ளாக இ�ந்தால் எனக்காக ம�த்தால், அவ�க்காக நான் ெசய்ய எந்த 
தியாக�ம் ெப�தாக இ�க்கா�." என் பாவத்திற்காக கிறிஸ்� என் இடத்தில் இறக்க ேவண்�ம் 
என்பைதத் தவ�ர ேவ� வழிய�ல்ைல என்றால், அ� பாவத்தின் பாவத்ைத (ஈர்ப்�) நி�ப�க்கிற�, ேம�ம் 
நான் ஐக்கியம் ெப�வதற்� என் பாவத்தின் �ற்றத்ைத ந�க்�வ� கட��க்� எவ்வள� �க்கியம் 
கட��டன். நம்�ைடய பாவங்கைள நமக்�ப் ப�ன்னால் ைவத்�, நம் வாழ்நாள் ��வ�ம் 
கட��க்�க் கீழ்ப்ப�ய �ற்ப�வதற்� நம் சக்தியால் ��ந்த அைனத்ைத�ம் ெசய்ய ேவண்�ம். 
 
கட�ள�ன் வார்த்ைதக்� உங்கள் பதில் என்ன? ஒ�ேவைள இன்�, ந�ங்கள் ஒ� எள�ய ெஜபத்ைத 
ெஜப�க்க வ��ம்�கிற�ர்கள், கிறிஸ்�ைவ�ம் அவ�ைடய சி�ைவய�ல் ��க்கப்பட்ட ேவைலைய�ம் 
நம்�கிற�ர்கள். நம்ப�க்ைகய�ன் எள�ய ப�ரார்த்தைன இங்ேக: 
 



ப�ரார்த்தைன: தந்ைதேய, இேய� எனக்� உய�ர் ெகா�க்க வந்தார் என்� நான் �� மன�டன் 
நம்�கிேறன். இன்�, நான் அவைர�ம் சி�ைவய�ல் ��த்த ேவைலகைள�ம் எனக்காக நம்�கிேறன். 
நான் பாவம் ெசய்ேதன், என் வாழ்க்ைகய�ல் தவ� ெசய்ேதன். நான் என் பாவத்திலி�ந்� கிறிஸ்�ைவ 
ேநாக்கி தி�ம்�கிேறன். என் பாவத்திலி�ந்� என்ைன காப்பாற்ற உங்கள் மகைன உலகிற்� 
அ�ப்ப�யதற்� நன்றி. கர்த்தராகிய இேய�ேவ, என் வாழ்க்ைகக்� வந்�, என் பாவத்திலி�ந்� என்ைனச் 
�த்திக��ங்கள். நான் இன்� உங்கைளப் ெபற வ��ம்�கிேறன். ஆெமன்! 
 
ந�ங்கள் அந்த ெஜபத்ைத ெஜப�த்தால், இந்த ெசய்திக்� உங்கள் பதிைலக் ேகட்க நாங்கள் வ��ம்�கிேறாம். 
கீேழ உள்ள �கவ�ய�ல் ந�ங்கள் எங்க�க்� மின்னஞ்சல் அ�ப்பலாம். கர்த்தராகிய இேய�ைவப் பற்றி 
ேம�ம் அறிய, கீேழ உள்ள இைணயதள �கவ�க்�ச் ெசல்ல�ம்: 
 
கீத் தாமஸ் 
மின்னஞ்சல்: keiththomas@groupbiblestudy.com 
இைணயதளம்: www.groupbiblestudy.com 


