
                                                            2. Why did Jesus Die? 
                                                                                           2. இேய� ஏன் இறந்தார்? 

                                                                                             நான் இதற்� �தியவன் 

உங்கள�ல்  எத்தைன ேப�க்� நண்பர்கள் அல்ல� உறவ�னர்கள் கில்லட்�ன்  மாதி� க�த்தில் 
அண�ந்தி�க்கிறார்கள்? அல்ல� ஒ�ேவைள  மின்சார நாற்காலியா? ேகலிக்��யதாகத் ெத�கிற�, 
இல்ைலயா? ஆனால் ேமற்கத்திய உலகில், க�த்தில் சி�ைவ  ைவத்தி�ப்பவர்கைள நாம் அ�க்க� 
காண்கிேறாமா? மக்கள�ன் க�த்தில் சி�ைவையப் பார்க்க நாம் பழகிவ�ட்ேடாம், ஆனால் நாம் அைதப் பற்றி 
ேயாசிக்கவ�ல்ைல, ஆனால் சி�ைவ ஒ� கில்லட்�ன் அல்ல� மின்சார நாற்காலி ேபான்ற மரணதண்டைன 
வ�வமாக இ�ந்த�. மக்கள் ஏன் சி�ைவைய அண�கிறார்கள்? மரணதண்டைனக்கான  மிகக் ெகா�ரமான 
வழிகள�ல் சி�ைவ�ம் கண்�ப��க்கப்பட்ட�. ேராமான�யர்கள் �ட, தங்கள் மன�த உ�ைமக�க்காக 
அறியப்படாதவர்கள், கிப� 337 இல் சி�ைவய�ல் அைறயப்ப�வைத மிக�ம் மன�தாப�மானமற்றதாக க�தி 
ஒழித்தனர். சி�ைவ எப்ேபா�ம் கிறிஸ்தவ  வ��வாசத்தின் அைடயாளமாக க�தப்ப�கிற�, ேம�ம் 
நற்ெசய்திகள�ல் அதிக வ�கிதம் இேய�வ�ன் மரணம் பற்றிய�. �திய ஏற்பாட்�ன் ெப�ம்பாலானைவ 
சி�ைவய�ல் என்ன நடந்த� என்பைத வ�ளக்�வதில் அக்கைற ெகாண்�ள்ள�. 

அப்ேபாஸ்தலன் ப�ல் ெகா�ந்�க்�ச் ெசன்றேபா�, "இேய� கிறிஸ்� மற்�ம் சி�ைவய�ல் 
அைறயப்பட்டைதத் தவ�ர நான் உங்க�டன் இ�ந்தேபா� எனக்� எ��ம் ெத�யா�" என்� �றினார் (1 
ெகா�ந்தியர் 2: 2). வ�ன்ஸ்டன் சர்ச்சில், ெரானால்ட் �கன், மகாத்மா காந்தி அல்ல� மார்ட்�ன் �தர் கிங்ைகப் 
பற்றி நாம் நிைனக்�ம் ேபா�, அவர்கள் தங்கள் வாழ்க்ைகய�ல் என்ன ெசய்தார்கள், அவர்கள் ச�கத்தில் எப்ப�ச் 
ெசல்வாக்� ெச�த்தினர் என்� நிைனக்கிேறாம். ஆனா�ம் நாம் �திய ஏற்பாட்ைட வாசிக்�ம்ேபா�, 
இேய�வ�ன் உய�ைர வ�ட அவ�ைடய மரணத்ைதப் பற்றி அதிகம் கற்�க்ெகாள்கிேறாம். இேய�, ேவ� எந்த 
நபைர�ம் வ�ட, உலக வரலாற்றின் �கத்ைத மாற்றினார், ேம�ம் அவர� வாழ்க்ைகக்காக அல்ல, ஆனால் 
அவர� மரணத்திற்காக நிைன��ரப்பட்டார். இேய�வ�ன் மரணத்தில் ஏன் இத்தைகய ெசறி� உள்ள�? அவர� 
மரணம் மற்�ம் இளவரசி டயானாவ�ன் மரணம் அல்ல� தியாகிகள�ல் ஒ�வர் அல்ல� ேபார் வ �ரர்க�க்� 
என்ன வ�த்தியாசம்? அவர் ஏன் இறந்தார்? அ� என்ன சாதித்த�? �திய ஏற்பாட்�ல் இேய� நம் பாவங்க�க்காக 
ம�த்தார் என்� ைபப�ள் என்ன ெசால்கிற�? இன்ைறய அமர்வ�ல் நாம் பதிலள�க்க வ��ம்�ம் சில ேகள்வ�கள் 
இைவ. 

ப�ரச்சிைன 

நான் இளைமயாக இ�ந்தேபா�, தன�நபர்கள�டம் தன�ப்பட்ட �ைறய�ல் அவர்கள�டம் கட��டனான 
உறைவப் பற்றி ேகட்ேடன், இேய� அவர்க�க்காக என்ன ெசய்தார் என்� ெசால்�ம் வாய்ப்ைப எதிர்பார்த்ேதன். 
ெப�ம்பா�ம் அவர்கள் என்ன�டம் கிறிஸ்� ேதைவய�ல்ைல என்� ெசான்னார்கள், அவர்கள�ன் வாழ்க்ைக 
��ைமயான�, ��ைமயான� மற்�ம் மகிழ்ச்சியான�. "நான் ஒ� நல்ல வாழ்க்ைகைய வாழ 
�யற்சிக்கிேறன்," என்� அவர்கள் ெசால்கிறார்கள், "நான் இறக்�ம்ேபா�, நான் நன்றாக வாழ்ந்ததால் 
ஒ�ேவைள நான் நன்றாக இ�ப்ேபன் என்� நிைனக்க காரணம் இ�க்கிற�." அவர்கள் ெசால்வ� 
என்னெவன்றால், அவர்கள�டம் இ�ந்� காப்பாற்ற எ��ம் இல்ைல என்ற க�த்� இல்லாததால் அவர்க�க்� 
ஒ� ம�ட்பர் ேதைவய�ல்ைல. இரட்சக�க்� பாராட்� மற்�ம் அன்� இல்ைல, ஏெனன்றால் அவர்கள் �ன�த 
கட��க்� �ன்பாக தங்கள் தன�ப்பட்ட �ற்றத்ைத�ம் கிளர்ச்சிைய�ம் நம்பவ�ல்ைல. இ�ப்ப��ம், நம் 
அைனவ�க்�ம் ஒ� ப�ரச்சைன உள்ள�: 

ஏெனன்றால் அைனவ�ம் பாவம் ெசய்� கட�ள�ன் மகிைமைய இழந்�வ�ட்டனர் (ேராமர் 3:23). 

உங்கைளப் பற்றி எனக்�த் ெத�யா�, ஆனால் "நான் தவ� ெசய்ேதன். தய�ெசய்� என் மன்ன�ப்ைப 
ஏற்�க்ெகாள்�ங்கள்" என்� ெசால்வ� எனக்� மிக�ம் க�னமாக உள்ள�. நான் வ�ைரவாக மற்றவர்கைளக் 
�ற்றம் சாட்ட�ம், நான் தவ� ெசய்கிேறன் என்பைத ெம�வாக ஏற்�க்ெகாள்ள�ம் �ைனகிேறன். நான் 
இளைமயாக இ�ந்தேபா� பல ஆண்�களாக வண�க ம�னவனாக கடலில் இ�ந்ததால் எனக்� ஒ� திைச 
உணர்� இ�ப்பதாக என் மைனவ�க்� ெத��ம். ஒ�வர் ��யன�ன் ேபாக்கில் ெசல்ல கற்�க்ெகாள்கிறார். 
ஆனால் ஒவ்ெவா� �ைற�ம் நான் �ழப்பமைடகிேறன், நான் ேமற்� ேநாக்கி ெசல்கிேறன் என்� நிைனக்�ம் 
ேபா� நான் வடக்ேக ேபாகிேறன். ஆனால் நான் தவறாக ��ந்� ெகாண்ேடன் என்பைத ஒப்�க்ெகாள்வ� மிக�ம் 
க�னம். ந�ங்கள் தவ� ெசய்த�ர்கள் என்� ெசால்வ� ேவ� யா�க்காவ� க�னமாக உள்ளதா? 

நாம் ேநர்ைமயாக இ�ந்தால், நாம் தவ� என்� ெத�ந்த வ�ஷயங்கைளச் ெசய்கிேறாம் என்பைத நாம் 
அைனவ�ம் ஒப்�க் ெகாள்ள ேவண்�ம். பலர் �ற்றம் ெசால்லலாம் அல்ல� ஓரள� �ற்றம் ெசால்லலாம் 
என்ற உண்ைமைய ஏற்�க்ெகாள்ள ��யா�. இந்த வ�ப�த நிகழ்�, கார் வ�பத்�க்� மக்கள் தங்கள் வ�பத்� 
உ�ைமேகாரல் ப�வங்கைள நிரப்�ம்ேபா� நம் கவனத்திற்� ெகாண்� வரப்ப�கிற�. மக்கள் சிறிதள� 



ெபா�ப்ைப�ம் ஏற்க இயலா� என்பதற்� இ� ஒ� சிறந்த எ�த்�க்காட்�. ப�ன்வ�ம் நிகழ்ச்சிய�ன்ப�, சில 
ஓட்�நர்கள் தங்கள் தவ�க�க்� மற்றவர்கைளக் �ற்றம் சாட்ட வலி��த்�கின்றனர். ெவற்றி இல்ைல, 
கட்டணக் ேகா�க்ைககள் இல்ைல என்பதற்கான சில உதாரணங்கள் இங்ேக: 

*எந்த வாகனத்ைத�ம் �ற்றம் சாட்டவ�ல்ைல என்� நான் க��கிேறன், ஆனால் ஒன்� �ற்றம் என்றால் அ� 
மற்ெறான்�. " 

*  "தந்தி கம்பம் ேவகமாக ெந�ங்கிக் ெகாண்��ந்த�. அ� என் �ன் �ைனைய தாக்கியேபா� அதன் 
பாைதைய வ�ட்� வ�லகிச் ெசல்ல �யன்ேறன்." 

• *"ைபயன் சாைலெயங்�ம் இ�ந்தான். நான் அவைன அ�ப்பதற்� �ன்� நான் பல �ைற திைச தி�ப்ப 
ேவண்�ய��ந்த�." 

*"கண்�க்�த் ெத�யாத கார் எங்கி�ந்ேதா வந்�, என் வாகனத்ைதத் தாக்கி மைறந்த�." 

* "நான் ேவ� வழிய�ல் வந்த ஒ� நிைலயான �ரக் ம�� ேமாதிேனன்." 

* "வ �ட்�ற்� வந்த�ம் நான் தவறான வ �ட்�ற்�ள் ெசன்ேறன், எனக்� கிைடக்காத மரத்தில் ேமாதிேனன்." 

* "நான் 40 ஆண்�களாக வாகனம் ஓட்�க்ெகாண்��ந்தேபா� சக்கரத்தில் �ங்கி வ�பத்� ஏற்பட்ட�." 

தங்கள் வ�பத்� வ�வத்தில் ப�ன்வ�ம் அறிக்ைகைய ெவள�ய�ட்டவர்கள், ஒ� கழிப்பைற, ஒ� 
ெமக்கான�க் அல்ல� ஒ� ஆங்கில ஆசி�யர் சிறந்த த�ர்வாக இ�ப்பார்களா என்ப� வ�வாதத்திற்��ய�. 
நான் ��� ெசய்ய உங்கைள அ�மதிக்கிேறன்: 

• "என் உலகளாவ�ய �ட்� என்ைன வ�பத்தில் ஆழ்த்தியேபா�, ப�ன்�ற �ைன ப�ரச்சைன�டன் நான் 
ம�த்�வ�டம் ெசல்�ம் வழிய�ல் இ�ந்ேதன்." 

ஒ� இரட்சக�ன் ேதைவைய மக்கள் ��ந்� ெகாள்ள, நாம் இந்த ப�ப்ைபப் ப�க்�ம் ஒவ்ெவா� நப�ம் 
எதிர்ெகாள்�ம் மிக �க்கியமான ப�ரச்சைனையப் பார்க்க ேவண்�ம். ப�ரச்சைன என்னெவன்றால், நாம் 
அைனவ�ம் பாவம் ெசய்� கட�ள�ன் மகிைமைய இழந்�வ�ட்ேடாம். ஒ� நபர் தன� வாழ்க்ைகய�ன் 
���க்� வ�ம்ேபா� அவர் ச�யாகிவ��வார் என்� என்ன�டம் �றினார், ஏெனன்றால் அ� 
ெவ�ப்பதற்� �ன்� இரண்� ேபர் வ�மான வ�பத்தில் இ�ந்� ெவள�ேயற உதவ�னார், ேம�ம் அவர் 
அவர்கள�ன் உய�ைரக் காப்பாற்றினார். அவ�ைடய பாவத்திற்� என்ன ெசய்யப் ேபாகிறாய் என்� நான் 
அவ�டம் ேகட்டேபா�, அவன் ஒ�ேபா�ம் பாவம் ெசய்யவ�ல்ைல என்� என்ன�டம் ெசான்னான். அவர் 
தன� தார்ம�க நிைலப்பா� மற்றவர்கைள வ�ட சிறந்த� என்� நிைனத்� ஏமாற்றப்பட்டார், ேம�ம் 
அவ�ன் வாழ்க்ைக மற்றவர்கைள வ�ட சிறப்பாக இ�ந்ததால், கட�ள் த�ர்ப்� நாள�ல் ச�யாக இ�ப்பார், 
அப்ேபா� கட�ள் அவர்கள் ெசய்த எல்லா ெசயல்க�க்�ம் கணக்� ைவப்பார். 

ெப�ம்பாலான மக்கள் மற்றவர்கள�ன் வாழ்க்ைகையப் பார்த்� தங்கைளத் தாங்கேள மதிப்ப��கிறார்கள். 
நான் என்ன ெசால்கிேறன் என்பைத வ�ளக்க �யற்சிக்கிேறன்: ந�ங்கள் இந்த �றிப்�கைளப் ப�க்�ம் 
அைறய�ல் நான் இ�ந்ேதன் என்� கற்பைன ெசய்�, உங்க�க்� அ�கி�ள்ள �வைரச் �ட்�க்காட்�, 
உங்க�க்� அ�கி�ள்ள �வர்கள�ல் ஒன்� எல்லாவற்ைற�ம் அளவ��கிற� என்� நான் உங்க�க்�ச் 
ெசான்னால் என்ன ஆ�ம் இ�வைர வாழ்ந்த மக்கள்? மிக ேமாசமான நபர் கீேழ இ�ப்பைத கற்பைன 
ெசய்� பா�ங்கள் மற்�ம் �வ�ன் ேமற்ப�தி மிகச் சிறந்த மற்�ம் ந�திமான்கைளக் �றிக்கிற�. ந�ங்கள் 
யாைர கீேழ ைவப்ப�ர்கள்? பலர் ெசால்வார்கள், அேடால்ஃப் ஹிட்லர், ேஜாசப் ஸ்டாலின் அல்ல� சதாம் 
உேசன் அல்ல� அவர்கள�ன் �தலாள� �ட! ஹா! ந�ங்கள் யாைர ேமேல ைவப்ப�ர்கள்? ஒ�ேவைள 
ந�ங்கள் ��வ �ர்கள், “அன்ைன ெதரசா, இளவரசி டயானா, மார்ட்�ன் �தர் கிங் அல்ல� ப�ல்லி கிரஹாம். 
நாங்கள் அைனவ�ம் �வ�ல் எங்காவ� இ�ப்ேபாம் என்பைத ந�ங்கள் ஒப்�க்ெகாள்வ �ர்கள் என்� 
நிைனக்கிேறன் - கீத் தாமஸ் கீேழ இ�ப்பார், ஒ�ேவைள ந�ங்கள் உயரலாம். ச�, நாம் எைத அைடய 
ேவண்�ம் என்� ந�ங்கள் நிைனக்கிற�ர்கள்? நம்மில் பலர் அேநகமாக உச்சவரம்� தரமாக இ�க்�ம் என்� 
பதிலள�ப்பார்கள், மன�த�லத்தின் சிறந்தவர்கள் அங்� இ�க்கிறார்கள். ஆனால் தரநிைல என்� ைபப�ள் 
ெசால்வ� அ�வல்ல. ைபப�ள�ல் உள்ள பத்திய�ல் நாம் பார்த்த தரேம கட�ள�ன் மகிைம, அ� இேய� 
கிறிஸ்� - கட�ள�ன் �கழ்ெபற்ற வாழ்�. அளவ �� என்ப� இந்த அைறய�ன் உச்சவரம்� அல்ல, வானம். 
நாம் யா�ம் கட�ள�ன் ந�திய�ன் தரத்ைத �ர்த்தி ெசய்யவ�ல்ைல - கிறிஸ்� இேய�. நாம் அைனவ�ம் 
இலக்ைக வ�ட �ைறந்�வ�ட்ேடாம், அதாவ� பாவம் - �ைற�ம். கிேரக்க வார்த்ைத "பாவம்" என்ற 
ஆங்கில வார்த்ைதய�ல் ெமாழிெபயர்க்கப்பட்�ள்ள�, இ� வ�ல்வ�த்ைதய�லி�ந்� கடன் வாங்கிய 
வார்த்ைத ஹர்மதியா. உங்கள் அம்�க்�றியால் உங்கள�ன் இலக்ைக எட்ட ��யாவ�ட்டால், ந�ங்கள் 
��ைம அைடய மாட்�ர்கள். நாம் ஒவ்ெவா�வ�ம் மதிப்ெபண்ைண இழந்�வ�ட்ேடாம் என்� 
நிைனக்கிேறன். நாம் யா�ம் ேபா�மானவர்கள் அல்ல - நாம் அைனவ�ம் �ைறந்�வ�ட்ேடாம்! ஆ�தம் 



ஏந்திய ெகாள்ைளயர்கள் அல்ல� �ழந்ைத �ஷ்ப�ரேயாகம் ெசய்பவர்கள் அல்ல� நம் அண்ைட 
வ �ட்டாேரா� ஒப்ப�ட்�ப் பார்த்தால், நாம் நன்றாக வந்�வ�ட்ேடாம் என்� நிைனக்கலாம், ஆனால் இேய� 
கிறிஸ்��டன் நம்ைம ஒப்ப�ட்�ப் பார்க்�ம்ேபா�, நாம் எவ்வள� �ைறவாக வ��கிேறாம் என்� 
பார்க்கிேறாம்.  

ேசாமர்ெசட் மாகம் ஒ��ைற �றினார், "நான் நிைனத்த ஒவ்ெவா� எண்ணத்ைத�ம் நான் ெசய்த 
ஒவ்ெவா� ெசயைல�ம் எ�தினால், ஆண்கள் என்ைன சீரழிவ�ன் அ�ரன் என்� அைழப்பார்கள்." 
பாவத்தின் சாராம்சம் கட��க்� எதிரான கிளர்ச்சி (ஆதியாகமம் 3), அதன் வ�ைளவாக நாம் 
அவ�டமி�ந்� �ண்�க்கப்ப�கிேறாம். ஊதா� மகன் (�க்கா 15) ேபாலேவ, நாங்கள் தந்ைதய�ன் 
வ �ட்�லி�ந்� ெவ� ெதாைலவ�ல் இ�ப்ேபாம், எங்கள் வாழ்க்ைக �ழப்பத்தில் உள்ள�. சிலர், "நாம் 
அைனவ�ம் ஒேர படகில் இ�ந்தால், அ� �க்கியமா?" பதில் என்னெவன்றால், ஆம், நம் வாழ்வ�ல் 
பாவத்தின் வ�ைள�கள், அ� நான்� தைலப்�கள�ன் கீழ் ெதா�க்கப்படலாம், பாவத்தின் மா�பா�, 
பாவத்தின் சக்தி, பாவத்தின் தண்டைன மற்�ம் பாவத்தின் பகிர்�. 

1) பாவத்தின் மா� 
20 அவர் ெதாடர்ந்தார்: "ஒ� மன�தன�டமி�ந்� ெவள�வ�வேத அவைர 'அ�த்தமாக்�கிற�.' 21 
உள்ேள இ�ந்�, மன�தர்கள�ன் இதயத்திலி�ந்�, த�ய எண்ணங்கள், பாலியல் ஒ�க்கக்ேக�, தி�ட்�, 
ெகாைல, வ�பச்சாரம், 22 ேபராைச, த�ைம, வஞ்சம், அ�வ�ப்�, ெபாறாைம , அவ��, ஆணவம் 
மற்�ம் �ட்டாள்தனம். 23 இந்த த�ைமகள் அைனத்�ம் உள்ேள இ�ந்� வந்� ஒ� மன�தைன 
'அ�த்தமாக' ஆக்�கின்றன "(மார்க் 7: 20-23). 
 
"நான் இவற்றில் ெப�ம்பாலானவற்ைறச் ெசய்வதில்ைல" என்� ந�ங்கள் �றலாம். ஆனால் 
அவர்கள�ல் ஒ�வர் மட்�ம் ேபா�ம் நம் வாழ்க்ைகைய �ழப்ப�வ�ட. பத்� கட்டைளகள் ஒ� 
ேதர்�த் தாைளப் ேபால இ�க்க ேவண்�ம் என்� நாம் வ��ம்பலாம், அதில் நாம் "ஏேத�ம் �ன்� 
�யற்சி" ெசய்ய ேவண்�ம். ஆனால் �திய ஏற்பா� ��கிற�, நாம் சட்டத்தின் எந்தப் ப�திைய�ம் 
உைடத்தால், அைதெயல்லாம் ம��வதில் நாங்கள் �ற்றவாள�கள் (ேஜம்ஸ் 2:10). உங்கள் 
வாழ்க்ைகைய மா�ப�த்த�ம், ெசார்க்கத்தின் ப��ரணத்திலி�ந்� உங்கைள வ�லக்க�ம் ஒ� 
பாவம் ேபா�ம். உதாரணமாக, "நியாயமான �த்தமான" ஓட்�நர் பதிைவ ைவத்தி�ப்ப� 
சாத்தியமில்ைல. ஒன்� �த்தமாக இ�க்கிற�, அல்ல� இல்ைல. ஒ� ஓட்�நர் �ற்றம் அைத ஒ� 
�த்தமான பதிவாக இ�ந்� த�க்கிற�. அல்ல� ஒ� காவல்�ைற அதிகா� உங்கைள அதிேவகமாக 
நி�த்�ம்ேபா�, ந�ங்கள் நிலத்தின் மற்ற எந்த சட்டத்ைத�ம் ம�றவ�ல்ைல என்�ம் இறங்�வ �ர்கள் 
என்� எதிர்பார்க்கவ�ல்ைல என்�ம் அவ�டம் ெசால்லாத�ர்கள். ஒ� ேபாக்�வரத்� ம�றல் என்றால் 
ந�ங்கள் சட்டத்ைத ம�றிவ�ட்�ர்கள். எனேவ அ� எங்க�டன் உள்ள�. ஒ� �ற்றம் நம் 
வாழ்க்ைகைய அ�த்தமாக்�கிற�. உதாரணமாக, ஒ� ெகாைலகாரனாக இ�க்க ந�ங்கள் எத்தைன 
ெகாைலகைள ெசய்ய ேவண்�ம்? நிச்சயமாக ஒன்� மட்�ேம; ஒ� நபர் ெபாய்யர் ஆவதற்� �ன் 
எத்தைன ெபாய்கைள ேபச ���ம்? ஒன்�. ஒ� மன�தன் பாவ�யாக மா�வதற்� �ன்� எத்தைன 
பாவங்கைளச் ெசய்கிறான்? ம�ண்�ம், ஒேர பதில் ஒன்�தான். ஒ� �ற்றம் நம் வாழ்க்ைகைய 
அ�த்தமாக்�கிற�. 
 

2) பாவத்தின் சக்தி. 
இேய� பதிலள�த்தார், "நான் உங்க�க்� உண்ைமையச் ெசால்கிேறன், பாவம் ெசய்�ம் 
ஒவ்ெவா�வ�ம் பாவத்தின் அ�ைம (ேயாவான் 8:34). 

நாம் தவ� ெசய்�ம் வ�ஷயங்கள் ஒ� ேபாைத சக்திையக் ெகாண்�ள்ளன. நான் ேபாைதப்ெபா�ள�ல் 
இ�ந்தேபா�, அவர்கள் என் வாழ்க்ைகைய எப்ப� அழிக்கிறார்கள் என்பைத நான் பல�ைற 
அறிந்தி�ப்ேபன், ஆனால் அவர்கள் என்ைனப் ப��த்�க் ெகாண்டனர். நான் அவற்ைறத் �க்கி எறிய 
இரண்� அல்ல� �ன்� �ைற �யற்சித்ேதன், ஆனால் எப்ேபா�ம் தி�ம்ப�ச் ெசன்� ேம�ம் 
வாங்கிேனன். ம�ஜுவானா�க்� ேபாைத சக்தி இல்ைல என்� மக்கள் உங்க�க்�ச் ெசால்வார்கள், 
ஆனால் நான் அைத கண்�ப��க்கவ�ல்ைல; நான் வைர என்னால் �தந்திரமாக இ�க்க ��யவ�ல்ைல 

கிறிஸ்��க்� என் உய�ைரக் ெகா�த்ேதன். ம� அ�ந்�பவராகேவா அல்ல� ெகட்ட மனப்பான்ைம, 
ெபாறாைம, ஆணவம், ெப�ைம, �யநலம், அவ�� அல்ல� பாலியல் ஒ�க்கக்ேக� 
ேபான்றைவயாக�ம் இ�க்கலாம். சிந்தைன அல்ல� நடத்ைத �ைறக�க்� நாம் அ�ைமயாகலாம், 
அைத நாேம உைடக்க ��யா�. இ�தான் இேய� ேப�ம் அ�ைமத்தனம். நாம் ெசய்�ம் கா�யங்கள், 
பாவங்கள�ல் நம்ைம ஈ�ப�த்தி, நம்ைம அ�ைமயாக்�ம் சக்தி நம் ம�� உள்ள�. 

     லிவர்�லின் �ன்னாள் ப�ஷப் ப�ஷப் ேஜசி ைரல் ஒ��ைற எ�தினார்: 



ஒவ்ெவா�வ�ம் (பாவங்கள்) மகிழ்ச்சியற்ற ைகதிகள் �ட்டத்ைத தங்கள் சங்கிலிகள�ல் ைக 
கால்கைளக் கட்��ள்ளனர் ... �ரதி�ஷ்டவசமான ைகதிகள் ... சில சமயங்கள�ல் அவர்கள் 
மிகச்சிறந்தவர்கள் என்� ெப�ைம ேப�கிறார்கள் ... இ� ேபான்ற அ�ைமத்தனம் இல்ைல. பாவம் 
உண்ைமய�ல் அைனத்� டாஸ்க்மாஸ்டர்கள��ம் க�னமான�. வழிய�ல் �ன்பம் மற்�ம் ஏமாற்றம், 
வ�ரக்தி மற்�ம் இ�திய�ல் நரகம் - இைவ மட்�ேம பாவம் அதன் ஊழியர்க�க்� ெச�த்�ம் 
ஊதியம். 

3) பாவத்திற்கான தண்டைன. 

பாவத்தின் சம்பளம் மரணம் (ேராமர் 6:23) 

என்ைன அ�க்க� ப�ரார்த்தைனக்� நகர்த்�ம் ஒன்� ெசய்தி. தன் �ழந்ைதகைள ேவண்�ெமன்ேற 
ெகான்ற அல்ல� �ஷ்ப�ரேயாகம் ெசய்�ம் ஒ� தாையப் பற்றி நான் ேகட்�ம்ேபா�, எனக்� ந�தி 
ேவண்�ம். நான் ேபாக்�வரத்� ெந�சலில் இ�க்�ம்ேபா�, காவல்�ைற மற்�ம் அவசர வாகனங்கள் 
மட்�ேம ெசல்ல ேவண்�ய சாைலய�ன் ஓரத்தில் கார்கள் பறக்�ம்ேபா�, கண�ன�ைய ஏமாற்�பவர்கள் 
ப��ப�வதற்� நான் ேகாபமைடந்� ஏங்�கிேறன். ஆனால் நான் ேவைலக்� தாமதமாக வ�ம்ேபா�, நான் 
ஊழியர்கள் �ட்டத்திற்� ச�யான ேநரத்தில் ெசல்ல �யற்சிக்கிேறன், அ� ேவ� வ�ஷயம், எனக்� ந�தி 
ேவண்டாம், எனக்� க�ைண மற்�ம் க�ைண ேவண்�ம். ேபா�ஸ்காரர் என்ைன வ��வ�க்க ேவண்�ம். 
நான் ஒ� நயவஞ்சகன் என்� நிைனக்கிேறன்! பாவங்கள் தண்�க்கப்பட ேவண்�ம் என்� நாம் உணர்வ� 
ச�தான். சட்டங்கள் நம் வாழ்க்ைகைய ச�யாக வாழ வழிகாட்�கின்றன, மக்கள் தங்கள் பாவத்திற்காக 
தண்�க்கப்பட ேவண்�ம். வாராவாரம் எங்கள் ேவைலக்� சம்பளம் கிைடப்ப� ேபால் எங்கள் பாவம் 
�லிையப் ெப�ம். நாங்கள் என்ன ெசய்ேதாம் - எங்கள் �லிக்� த�தியானைத எங்கள் �தலாள� 
ெகா�ப்பார். அ�ேபாலேவ, கட�ள், அவ�ைடய ந�தியால், நம்�ைடய பாவத்தின் வாழ்க்ைக�டன் நாம் 
சம்பாதிக்�ம் ெதாைகைய ெகா�க்க ேவண்�ம் - நித்தியத்திற்காக கட�ள�டமி�ந்� ப��த்தல், ைபப�ள் 
நரகம் என்� அைழக்�ம் ஒ� நிைல. பாவத்தின் சம்பளம் மரணம் - இ� நித்தியத்திற்காக 
கட�ள�டமி�ந்� ப��த்தல். 

4) பாவத்தின் பகிர்� 
நிச்சயமாக இைறவன�ன் ைக காப்பாற்�வதற்� மிகக் ��கியதாக இல்ைல, அல்ல� அவர� கா� 
ேகட்க மிக�ம் மந்தமாக இல்ைல. 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: 1). 

பாவத்தின் சம்பளம் மரணம் என்� பால் ��ம்ேபா�, அவர் ேப�ம் மரணம் உடல்�தியான� மட்�மல்ல. 
பாவம் நம்ைம கட�ள�டமி�ந்� ப��க்கிற� என்� த�ர்க்கத�சி ஏசாயா ��கிறார். இ� ஒ� ஆன்ம�க 
மரணம், இ� கட�ள�டமி�ந்� நித்திய தன�ைமக்� வழிவ�க்கிற�. கட�ள�டமி�ந்� இந்த �ண்�த்தல் 
இந்த வாழ்க்ைகய�ல் நாம் அ�பவ�க்�ம் ஒன்�. நம் பாவத்தின் வ�ைளவாக நாம் ஒவ்ெவா�வ�ம் 
கட�ள�டமி�ந்� ெதாைலவ�ல் இ�ப்பைத உணர்ந்தி�க்கிேறாம், ஆனால் நாம் மரணத்திலி�ந்� இந்த 
உலகத்திற்� அப்பாற்பட்ட வாழ்க்ைகக்�ள் �ைழ�ம் ேபா� இ��ம் நம் நிஜமாக இ�க்�ம். நாம் 
ெசய்�ம் தவ�கள் இந்த தைடைய ஏற்ப�த்�கின்றன. 

த�ர்� 

நம் வாழ்வ�ன் பாவத்தின் வ�ைள�கள�லி�ந்� நம்ைம வ��வ�க்க நாம் அைனவ�க்�ம் ஒ� ம�ட்பர் 
ேதைவ. இங்கிலாந்தில் லார்ட் சான்ஸ்லர், கிளாஷ்ஃெபர்ன�ன் லார்ட் ேமக்ேக எ�தினார்: 

"நம்�ைடய வ��வாசத்தின் ைமயக் க�ப்ெபா�ள், நம்�ைடய பாவங்க�க்காக சி�ைவய�ல் நம்�ைடய 
கர்த்தராகிய இேய� கிறிஸ்� தன்ைனத் தியாகம் ெசய்வதா�ம் ... நம்�ைடய ெசாந்தத் ேதைவையப் 
பற்றிய நம� ஆழ்ந்த மதிப்ப��, கர்த்தராகிய இேய�வ�ன் ம�தான நம் அன்ைப அதிகமாக்�ம், ஆைகயால், 
நம்�ைடய உந்�தலான� அவ�க்� ேசைவ ெசய்ய ஆைச. 

கிறிஸ்தவத்தின் நற்ெசய்தி என்னெவன்றால், நாம் இ�க்�ம் இக்கட்டான நிைலைய கட�ள் பார்த்தார் 
மற்�ம் ப�ரச்சைனைய த�ர்க்க நடவ�க்ைக எ�த்�ள்ளார். அவ�ைடய த�ர்� நம் அைனவ�க்�ம் மாற்றாக 
இ�க்க ேவண்�ம். பல இடங்கள�ன் ஆசி�யரான ஜான் ஸ்டாட் கட�ள�ன் "�ய-மாற்�" என்� 
அைழக்கப்ப�ம் கட�ள், இேய� கிறிஸ்�வ�ன் நபராக நம் இடத்ைதப் ப��த்தார். அப்ேபாஸ்தலன் ப�ட்டர் 
அைத இவ்வா� வ�வ�க்கிறார்: 

அவேர நம்�ைடய பாவங்கைள மரத்தில் தன் உடலில் �மந்தார், அதனால் நாம் பாவங்க�க்� இறந்� 
சத்தியத்திற்காக வாழலாம்; அவ�ைடய காயங்களால் ந�ங்கள் �ணமாக்கப்பட்�ர்கள் (1 ேப�� 2:24). 



1) கட�ள�ன் �ய-மாற்� 
�ய மாற்ற�� என்றால் என்ன? எர்னஸ்ட் கார்டன் தன� �த்தகத்தில், மிராக்கிள் ஆன் தி �வர், 
இரண்டாம் உலகப் ேபா�ன்ேபா� பர்மா ரய�ல்ேவய�ல் பண���ந்த ேபார்க் ைகதிகள�ன் �� பற்றிய 
உண்ைமக் கைதையச் ெசால்கிறார். ஒவ்ெவா� நாள�ன் ��வ��ம், க�வ�கள் பண�ய�டத்திலி�ந்� 
ேசக�க்கப்பட்டன. ஒ� தடைவ ஒ� ஜப்பான�ய காவலர் ஒ� மண்ெவட்� காணவ�ல்ைல என்� 
�ச்சலிட்டார் மற்�ம் அைத எந்த மன�தன் எ�த்�க்ெகாண்டார் என்பைத அறி�ம்ப� ேகா�னார்.  
அவர் ஆேவசமாக ேபசத் ெதாடங்கினார், தன்ைன ஒ� சித்தப்ப�ரைமக்�ள் �ழ்க�த்�, �ற்றவாள� 
யார் ேவண்�மானா�ம் �ன்ேன�ம்ப� கட்டைளய�ட்டார். யா�ம் நகரவ�ல்ைல. "அைனவ�ம் 
இறந்�வ��! அைனவ�ம் இறக்க!" அவர் கத்தினார், ைகதிகைள ேநாக்கி தன� �ப்பாக்கிைய 
�றிைவத்தார். அந்த ேநரத்தில் ஒ� மன�தன் �ன்ேனறினான், அவன் கவனத்�டன் ம stoodனமாக 
நின்றேபா� காவலாள� அவைன �ப்பாக்கியால் �ட்� ெகான்றான். அவர்கள் �கா�க்�த் 
தி�ம்ப�யேபா�, க�வ�கள் ம�ண்�ம் எண்ணப்பட்டன, ேம�ம் மண்ெவட்� காணவ�ல்ைல. அந்த 
ஒ� மன�தன் மற்றவர்கைளக் காப்பாற்�வதற்� மாற்றாக �ன்ேனறினான். அேத வழிய�ல், இேய� 
�ன்ேனாக்கிச் ெசன்� எங்க�க்�ப் பதிலாக இறப்பதன் �லம் ந�திைய தி�ப்திப்ப�த்தினார். 
 

2) சி�ைவய�ன் ேவதைன 
இேய� நமக்� மாற்றாக இ�ந்தார். அவர் எங்க�க்காக சி�ைவய�ல் அைறயப்பட்டார். சிசேரா 
சி�ைவய�ல் அைறயப்ப�வைத "ெகா�ரமான மற்�ம் ெகா�ரமான சித்திரவைதகள்" என்� 
வ�வ�த்தார். இேய� கழற்றப்பட்� ச�க்கால் கட்டப்பட்டார். அவர் �ர்ைமயான �ண்�க்கப்பட்ட 
எ�ம்� மற்�ம் ஈயத்�டன் ப�ன்ன�ப் ப�ைணந்த ேதால் நான்ைகந்� �ண்�களால் அ�த்தார். 
�ன்றாம் �ற்றாண்� ேதவாலய வரலாற்றாசி�யர் �சிப�யஸ், ேராமன் கைசய�ப்ைப இந்த 
வார்த்ைதகள�ல் வ�வ�த்தார்: "பாதிக்கப்பட்டவ�ன் நரம்�கள் ெவ�க்கப்பட்டன, ேம�ம் ... 
பாதிக்கப்பட்டவ�ன் தைசகள், நரம்�கள் மற்�ம் �டல்கள் ெவள�ப்ப�ம்." ப�ன்னர் அவர் 
ேகாட்ைடய�ன் உள்ேள ேராமான�ய �ற்றத்தில் உள்ள ப��ட்ேடா�யத்திற்� அைழத்�ச் 
ெசல்லப்பட்டார், அங்� அவர� தைலய�ல் �ட்கள�ன் கி�டம் ெச�த்தப்பட்ட�. அவர் 600 ேபர் 
ெகாண்ட பட்டாலியனால் ேகலி ெசய்யப்பட்� �கம் மற்�ம் தைலய�ல் அ�த்தார். அவர் 
வ �ழ்ச்சியைட�ம் வைர அவர� ேதாள்கள�ல் ஒ� கனமான ��க்�க் கம்ப�ையச் �மக்க ேவண்�ய 
கட்டாயம் ஏற்பட்ட�, ேம�ம் ைச�ைனச் ேசர்ந்த ைசமன் அைத வ�க்கட்டாயமாக அவ�க்காக 
எ�த்�ச் ெசல்லப்பட்டார். 
 
அவர்கள் சி�ைவய�ல் அைறயப்பட்ட இடத்ைத அைடந்தேபா�, அவர் ம�ண்�ம் நிர்வாணமாக 
உைடந்�, சி�ைவய�ல் கிடந்தார், மற்�ம் மண�க்கட்�க்� ேமேல, அவர� �ழங்ைகய�ல் ஆ� 
அங்�ல நகங்கள் ெச�த்தப்பட்டன. அவர� �ழங்கால்கள் பக்கவாட்டாக ��க்கப்பட்டன, 
இதனால் க�க்கால் திப�யா மற்�ம் அகில்ெலஸ் தைசநார் இைடேய ஆண� அ�க்கப்பட்ட�. அவர் 
சி�ைவய�ல் உயர்த்தப்பட்டார், ப�ன்னர் அ� தைரய�ல் ஒ� சாக்ெகட்�ல் வ �சப்பட்ட�. அங்� அவர் 
க�ைமயான ெவப்பம் மற்�ம் தாங்க ��யாத தாகத்தில் ெதாங்கவ�டப்பட்டார், �ட்டத்தின் 
ேகலிக்� ஆளானார். அவர் கற்பைன ெசய்ய ��யாத வலிய�ல் ஆ� மண� ேநரம் ெதாங்கினார், 
அேத ேநரத்தில் அவர� வாழ்க்ைக ெம�வாக ெவள�ேயறிய�. ேமாசமான ப�தி உடல் அல்ல 
அதிர்ச்சி, அல்ல� உலகத்தால் நிராக�க்கப்பட்�, அவ�ைடய நண்பர்களால் ைகவ�டப்பட்ட 
உணர்��ர்வமான வலி �ட, ஆனால் அவர் நம்�ைடய பாவங்கைளச் �மந்ததால், 
தந்ைதய�டமி�ந்� நமக்காகப் ப��க்கப்பட்ட ஆன்ம�க ேவதைன. 
 
சி�ைவய�ல் இேய�வ�ன் ��க்கப்பட்ட ேவைலய�ன் காரணமாக, உங்கள் பாவங்க�க்�த் 
த�ந்ததற்கான ��த் ெதாைகயாக, கட�ள் இப்ேபா� அைதப் ெப�ேவா�க்� �� மன்ன�ப்ைப 
வழங்க ���ம். அவர் �ன்பத்திலி�ந்� வ�லகி இல்ைல என்பைத இைறவன் நமக்�க் 
காட்�கிறார். நம்மில் பல�க்�த் த�தியானவர்கைளக் கிறிஸ்� ஏற்�க்ெகாண்டார். அவர் நமக்� 
மாற்றாக இறந்தார், கட�ள் நம்ம�� ைவத்தி�க்�ம் அன்ைபக் காட்�னார். 
 
ஏெனன�ல் கட�ள் உலகத்ைத மிக�ம் ேநசித்தார், அவர் தன� ஒேர மகைனக் ெகா�த்தார், அவைர 
நம்�பவர் அழியாமல் நித்திய ஜ�வைனப் ெப�வார் (ேயாவான் 3:16). 
 

��� 
இேய� சி�ைவய�ல் நமக்காகச் ெசய்தைத வ�வ�க்க ேவதம் நமக்� நான்� படங்கைளக் ெகா�க்கிற�: 
 



21 ஆனால் இப்ேபா� கட�ள�டமி�ந்� ஒ� ந�தி, சட்டத்ைதத் தவ�ர, சட்ட�ம் த�ர்க்கத�சிக�ம் 
சாட்சியமள�க்�ம் வைகய�ல் அறிவ�க்கப்பட்�ள்ள�. 22 கட�ள�டமி�ந்� வ�ம் இந்த ந�தி, இேய� கிறிஸ்� 
ம�தான நம்ப�க்ைக �லம் வ��வாசிக்�ம் அைனவ�க்�ம் வ�கிற�. எந்த வ�த்தியாச�ம் இல்ைல, 23 
அைனவ�ம் பாவம் ெசய்� கட�ள�ன் மகிைமைய இழந்�வ�ட்டனர், 24 மற்�ம் கிறிஸ்� இேய�வ�னால் 
வந்த ம�ட்ப�ன் �லம் அவ�ைடய கி�ைபயால் �தந்திரமாக நியாயப்ப�த்தப்ப�கிறார். 25 கட�ள் 
அவ�ைடய இரத்தத்தின் ம�தான நம்ப�க்ைகய�ன் �லம் ப�ராயச்சித்தத்தின் பலியாக அவைர வழங்கினார். 
அவர் தன� ந�திைய நி�ப�க்க இைதச் ெசய்தார், ஏெனன்றால் அவர� சகிப்�த்தன்ைமய�ல் அவர் ெசய்த 
பாவங்கைள தண்�க்காமல் வ�ட்�வ�ட்டார் - 26 அவர் தற்ேபா� தன� ந�திைய நி�ப�க்க அைத ெசய்தார், 
அதனால் ந�தி�ள்ளவராக�ம், இேய�வ�ல் நம்ப�க்ைக உள்ளவர்கைள நியாயப்ப�த்�பவராக�ம் இ�ந்தார் ( 
ேராமர் 3: 21-26). 

1) �தல் படம் ேகாவ�லில் இ�ந்�: 
கட�ள் அவ�ைடய இரத்தத்தின் ம�தான நம்ப�க்ைகய�ன் �லம் ப�ராயச்சித்த பலியாக அவைர 
வழங்கினார் "(ேராமர் 3:25). 

பைழய ஏற்பாட்�ல், பாவத்ைத எப்ப� ைகயாள்வ� என்ப� �றித்� மிக�ம் �றிப்ப�ட்ட சட்டங்கள் 
வ�க்கப்பட்டன. பாவத்தின் த�வ�ரத்தன்ைமைய�ம் அதிலி�ந்� �ய்ைமப்ப�த்�வதற்கான 
அவசியத்ைத�ம் நி�ப�க்�ம் �� தியாக அைமப்�ம் இ�ந்த�. ஒ� ெபா�வான வழக்கில், பாவ� ஒ� 
வ�லங்ைக எ�த்�க்ெகாள்வார். வ�லங்� ��ந்தவைர ச�யானதாக இ�க்க ேவண்�ம். பாவ� மி�கத்தின் 
ம�� ைககைள ைவத்� அதன் ேமல் தன� பாவங்கைள ஒப்�க்ெகாள்வார். இதனால் பாவங்கள் 
பாவ�ய�டமி�ந்� வ�லங்�க்� ெசல்வ� காணப்பட்ட�, ப�ன்னர் அ� ெகால்லப்ப�ம். இந்த தியாக மரணம் 
பாவம் என்றால் மரணம் என்� நமக்� ஒ� படம், மற்�ம் ஒேர வழி ஒ� மாற்� நப�ன் மரணம். ஜான் 
பாப்�ஸ்ட், இேய� வ�வைதக் கண்ட�ம், "இேதா, கட�ள�ன் ஆட்�க்�ட்�, இ� உலகின் பாவத்ைதப் 
ேபாக்�ம்" (ஜான் 1:29) என்� �க்�ரலிட்டேபா� இந்த படம் ெதள��ப�த்தப்பட்ட�. 

2) இரண்டாவ� படம் சந்ைத இடத்திலி�ந்� 
கிறிஸ்� இேய�வ�னால் வந்த ம�ட்ப�ன் �லம் அவ�ைடய கி�ைபயால் �தந்திரமாக 
நியாயப்ப�த்தப்ப�கிறார் (ேராமர் 3:24) 
கடன் என்ப� இன்� வைரய�க்கப்பட்ட ப�ரச்சைன அல்ல; இ� பண்ைடய உலகி�ம் ஒ� 
ப�ரச்சைனயாக இ�ந்த�. யாராவ� த�வ�ரமான கடன்கைளக் ெகாண்��ந்தால், அவர்கள�ன் ஒேர 
வழி, தங்கைள வ�ற்� அல்ல� கடன்கைள அைடப்பதற்காக வ�ற்கப்ப�வைத 
வற்��த்�வதா�ம். ஒ� நண்பர் நடந்தார் என்� ைவத்�க்ெகாள்ேவாம் சந்ைதய�ல் அவர் 
வ�ற்கப்பட்� வ�ைல ேகட்டார். அந்த நண்பர் தன� கடைன ெச�த்திவ�ட்� அவைர 
வ��வ�த்தால், அவர் அவைர ம�ட்பார். அேதேபால், சாத்தான�ன் அ�ைமச் சந்ைத பாவத்திலி�ந்� 
நம்ைம வாங்�வதற்காக இேய� "ம�ட்�க் கட்டணத்ைத" ெச�த்தினார். 

3) �ன்றாவ� படம் சட்ட ந�திமன்றத்திலி�ந்�. 

நாம், "அவ�ைடய கி�ைபயால் �தந்திரமாக நியாயப்ப�த்தப்ப�கிேறாம்" (ேராமர் 3:24). 

பால் "�தந்திரமாக நியாயப்ப�த்தப்பட்ட�" என்ற வார்த்ைதகைளப் பயன்ப�த்�கிறார். நியாயப்ப�த்�தல் 
ஒ� சட்ட�ர்வமான ெசால். ந�ங்கள் ந�திமன்றத்திற்�ச் ெசன்� வ��வ�க்கப்பட்டால், ந�ங்கள் நியாயமானவர். 
இரண்� ேபர் ஒன்றாக பள்ள� மற்�ம் பல்கைலக்கழகத்தில் ெசன்� ெந�ங்கிய நட்ைப வளர்த்�க் 
ெகாண்டனர். வாழ்க்ைக ெதாடர்ந்த�, இ�வ�ம் ெவவ்ேவ� வழிகள�ல் ெசன்� ெதாடர்ைப இழந்தனர். 
ஒ�வர் ந�திபதியாக ஆனார், மற்றவர் �ற்றவாள�யாக ��ந்த�. ஒ� நாள் �ற்றவாள� ந�திபதி �ன் 
ஆஜரானார். அவர் �ற்றத்ைத ஒப்�க்ெகாண்ட �ற்றத்ைதச் ெசய்தார். ந�திபதி தன� பைழய நண்பைர 
அைடயாளம் கண்� ஒ� இக்கட்டான நிைலைய எதிர்ெகாண்டார். அவர் ஒ� ந�திபதியாக இ�ந்தார், 
எனேவ அவர் நியாயமாக இ�க்க ேவண்�ம்; அவரால் அந்த மன�தைன வ�ட்�வ�ட ��யவ�ல்ைல. 
ம��றம், அவர் மன�தைனத் தண்�க்க வ��ம்பவ�ல்ைல, ஏெனன்றால் அவர் அவைர ேநசித்தார். அதனால் 
அவன் தன் நண்பன�டம் �ற்றத்திற்காக ச�யான தண்டைன�டன் அவைன தண்�ப்பதாக ெசான்னான். 
அ�தான் ந�தி. ப�ன்னர் அவர் தன� ந�திபதி பதவ�ய�ல் இ�ந்� இறங்கி, அபராதத் ெதாைகக்கான 
காேசாைலைய எ�தினார். அவ�க்கான அபராதத்ைத அவர் ெச�த்�வார் என்� �றி தன� நண்ப�டம் 
ெகா�த்தார். அ�தான் காதல். 

இந்த வைகயான அன்� கட�ள் நமக்� என்ன ெசய்தார் என்பதற்� ஒ� எ�த்�க்காட்�. அவ�ைடய 
ந�திய�ல், நாம் �ற்றவாள�கள் என்பதால் அவர் நம்ைம நியாயந்த�ர்க்கிறார், ஆனால், அவ�ைடய அன்ப�ல், 
அவர் அவ�ைடய மகன், கர்த்தராகிய இேய�வ�ன் நபராக இறங்கி, நமக்கான தண்டைனைய 
ெச�த்தினார். இந்த வழிய�ல், அவர் இ�வ�ம் 'நியாயமானவர்' (�ற்றவாள�கள் தண்�க்கப்படாமல் ேபாக 
அவர் அ�மதிக்கவ�ல்ைல) மற்�ம் நியாயப்ப�த்�பவர் - ேராமர் 3:26 (தண்டைனைய எ�த்�க்ெகாள்வதன் 
�லம், அவ�ைடய மகன�ன் நபராக, அவர் �தந்திரமாக ெசல்ல எங்க�க்� உத�கிற�). 



பயன்ப�த்தப்பட்ட வ�ளக்கம் �ன்� காரணங்க�க்காக ச�யான� அல்ல. �தலில், எங்கள் நிைல 
மிக�ம் ேமாசமான�. நாம் எதிர்ெகாள்�ம் தண்டைன ஒ� அபராதம் மட்�மல்ல, மரணம், உடல் 
மரணம் மட்�மல்ல, வாழ்க்ைகய�ன் ஆசி�ய�டமி�ந்� ப��த்தல் - ஆன்ம�க மரணம் - கட�ைளத் தவ�ர 
ஒ� நித்தியம். இரண்டாவதாக, உற� ெந�க்கமான�. இரண்� நண்பர்கள் மட்�மல்ல: �மிக்��ய எந்த 
ெபற்ேறா�ம் தன� �ழந்ைதைய ேநசிப்பைத வ�ட நம்ைம அதிகமாக ேநசிப்ப� பரேலாகத்தில் உள்ள 
எங்கள் தந்ைத தான். �ன்றாவதாக, ெசல� மிக�ம் �றிப்ப�டத்தக்கதாக இ�ந்த�: கட��க்� பணம் 
இல்ைல, ஆனால் பாவத்தின் தண்டைனைய ெச�த்திய அவ�ைடய ஒேர மகன். இ� ஒ� அப்பாவ� 
�ன்றாம் தரப்� அல்ல, ஆனால் கட�ேள நம்ைம காப்பாற்�கிறார். 

4) நான்காவ� படம் வ �ட்�லி�ந்� 
... கட�ள் கிறிஸ்��க்�ள் உலகத்ைத தனக்�ள் சமரசம் ெசய்� ெகாண்டார், அவர்க�க்� 
எதிரான மன�தர்கள�ன் பாவங்கைள எண்ணவ�ல்ைல (2 ெகா�ந்தியர் 5:19). 

ஊதா� மக�க்� நடந்த� நம் ஒவ்ெவா�வ�க்�ம் நடக்கலாம். கட�ள் நம்ைம அவ�டம் சமரசம் 
ெசய்�, அவ�ைடய அன்ைப�ம் அ�ைள�ம் ப�சாகப் ெபற்றால் நம் பாவங்கைள நம்மிடமி�ந்� 
ந�க்கிவ�ட்டார். அவர் உங்கைள �தந்திரமாக மன்ன�க்�ம் வைகய�ல் அவர் உங்கள் இடத்ைத ப��த்�ள்ளார். 
அவ�ைடய இலவச மன்ன�ப்ைப ந�ங்கள் ஏற்�க்ெகாள்வ �ர்களா? 

1829 ஆம் ஆண்�ல், ஜார்ஜ் வ�ல்சன் என்ற ப�லெடல்ப�யா மன�தர் அெம�க்க அஞ்சல் ேசைவைய 
ெகாள்ைளய�த்�, ஒ�வைர ெகான்றார். வ�ல்சன் ைக� ெசய்யப்பட்�, வ�சாரைணக்� ெகாண்�வரப்பட்�, 
�ற்றவாள� என நி�ப�க்கப்பட்�, �க்கிலிடப்பட்டார். அவர� சார்பாக சில நண்பர்கள் தைலய�ட்� 
இ�தியாக ஜனாதிபதி ஆண்ட்� ஜாக்சன�டம் அவ�க்� மன்ன�ப்� ெபற ��ந்த�. ஆனால், அவர் 
இ�ந்தேபா� இ� �றித்� அறிவ�க்கப்பட்ட ஜார்ஜ் வ�ல்சன் மன்ன�ப்ைப ஏற்க ம�த்தார்! ெஷ�ப் 
தண்டைனைய அமல்ப�த்த வ��ம்பவ�ல்ைல - மன்ன�க்கப்பட்ட மன�தைன எப்ப� �க்கிலிட ���ம்? 
ஜனாதிபதி ஜாக்ச�க்� ஒ� ேவண்�ேகாள் அ�ப்பப்பட்ட�. �ழப்பமைடந்த ஜனாதிபதி இந்த வழக்ைக 
��� ெசய்ய அெம�க்காவ�ன் உச்ச ந�திமன்றத்ைத நா�னார். தைலைம ந�திபதி மார்ஷல் மன்ன�ப்� 
என்ப� ஒ� �ண்� காகிதம் என்� த�ர்ப்பள�த்தார், அதன் மதிப்� சம்பந்தப்பட்ட நபரால் 
ஏற்�க்ெகாள்ளப்ப�வைதப் ெபா�த்த�. மரண தண்டைனக்� உட்பட்ட ஒ�வர் மன்ன�ப்ைப ஏற்க 
ம�ப்பார் என்� க��வ� க�னம், ஆனால் அ� நிராக�க்கப்பட்டால், அ� மன்ன�ப்� அல்ல. ஜார்ஜ் 
வ�ல்சன் �க்கிலிடப்பட ேவண்�ம். எனேவ, ஜார்ஜ் வ�ல்சன் ெஷ�ப்ப�ன் ேமைஜய�ல் மன்ன�ப்� 
ெபற்றி�ந்தா�ம் �க்கிலிடப்பட்டார். ப�ரபஞ்சத்தின் கட�ள் - தைலைம ந�திபதி உங்க�க்� வழங்கிய 
�� மன்ன�ப்ைப ந�ங்கள் என்ன ெசய்வ �ர்கள்? 

உங்கைளப் பற்றி என்ன, அன்ேப வாசகேர, உங்கைள ேநசிக்�ம் மற்�ம் உங்கள் பாவத்ைத மன்ன�க்க 
வழி ெசய்த கட�ள�டம் ந�ங்கள் ப�ரார்த்தைன ெசய்ய ேவண்�ய ேநரம் இ�வல்லவா? ஒ�ேவைள ந�ங்கள் 
இந்த ப�ரார்த்தைனைய உண்ைமயாக ெஜப�க்க வ��ம்பலாம்: 

ப�ரார்த்தைன: பரேலாகத் தகப்பேன, என் வாழ்க்ைகய�ல் நான் ெசய்த தவ�க�க்காக வ�ந்�கிேறன். 
(உங்கள் மனசாட்சிய�ல் உள்ள ஏதாவ� �றிப்பாக அவ�டம் மன்ன�ப்� ேகட்க சிறி� ேநரம் ஒ�க்�ங்கள்.) 
தய�ெசய்� என்ைன மன்ன��ங்கள். நான் தவ� என்� எனக்�த் ெத�ந்த எல்லாவற்றிலி�ந்�ம் 
இப்ேபா� தி�ம்�கிேறன். என்ைன மன்ன�த்� வ��தைலயாக்க ேவண்�ம் என்பதற்காக எனக்காக 
சி�ைவய�ல் ம�ப்பதற்� உங்கள் மகன் இேய�ைவ அ�ப்ப�யதற்� நன்றி. இன�ேமல் நான் அவைர என் 
இைறவனாக ப�ன்பற்றி கீழ்ப்ப�ேவன். ந�ங்கள் இப்ேபா� இந்த மன்ன�ப்�ப் ப�ைச�ம் உங்கள் ஆவ�ய�ன் 
ப�ைச�ம் எனக்� வழங்கியதற்� நன்றி. நான் இப்ேபா� அந்த ப�ைசப் ெப�கிேறன். தய�ெசய்� என் 
வாழ்க்ைகக்�ள் வா�ங்கள்; நான் எப்ேபா�ம் உன்�டன் இ�க்க ேவண்�ம். நம்�ைடய கர்த்தராகிய 
இேய� கிறிஸ்�வ�ன் ெபய��ம் அதிகாரத்தி�ம் நான் இந்த வ�ஷயங்கைளக் ேகட்கிேறன். ஆெமன் 

இந்த ஆய்வ�ன் பல எண்ணங்கள் நிக்கி �ம்பலின் ஆல்பா பாடத்திட்டத்திலி�ந்� வந்தைவ. கிங்ஸ்ேவ 
பதிப்பகத்தால் அச்சிடப்பட்ட அவர� வாழ்க்ைகய�ன் ேகள்வ�கள் என்ற �த்தகத்ைத நான் 
ப�ந்�ைரக்கிேறன். 

கீத் தாமஸ் த�வ�னார் 

மின்னஞ்சல்: keiththomas@groupbiblestudy.com 

இைணயதளம்: www.groupbiblestudy.com 
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