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நீ+க- எதி1ெகா-45 67நிைலகளி; ேதவ> உ+கைள ஊABவிAB5 அDபவFைத ெபற விH5Iகிறீ1களா? 
ெபH5பாலானவ1க- ஒMெவாHநா45 உலகFைதேய த+க- ேதா-களி; OமQR நடTபR ேபா>ற உண1Vட> 
வா7QRெகாWXHAகிறா1க-. அவ1கைள ேசா1வைடயV5 BழTபமைடயV5 ெச\]5 பிர_சைனக- 
67QதிHTபைத உண1கிறா1க-. அவ1க- அதிகமாக கவைல ப`கிறா1க-. வா7Aைகேய ைகமீறி ேபானR ேபால 
ேதா>aகிறR. இத> விைளவாக, அவ1க- த+க- உண1Vகைள கd`Tப`FRவதeB கXனTப`வேதா` 
சQேதாஷமாக இHTபR அாிதானதாக காWகிறா1க-. அTபXTபdட உண1Vதா> உ+க4AB5 இHAகிறதா? 
மeறவ1க4AB பல சQேதக+க- இHAகலா5. உ+க- கடQத கால பாவ+கைள ேதவ> ம>னிFRவிdடா1 எ>a 
உ+க4AB எTபX நி_சயமாக ெதாி]5? அ;லR, நீ+கேள ேகdXடலா5, “ெஜயi-ள வா7Aைக வா7வR5 
கிறிjRவி> சQேதாஷFைத அDபவிFR ஒMெவாH ெநாX]5 சமாதானFேதா` இHTபR எTபX?  
ஜா> அ>ெக1ேப1கி> இQத நிக7_சியி; நா+க- பதிலளிAக இHAB5 ேக-வி: “உ+க- பாவ+கைள ேதவ> 
ம>னிFRவிdடா1 எ>a எTபX நி_சயமாக ெசா;லiX]5? எ+கேளா` இைணQRெகா;l5பX உ+கைள 
வரேவeகிேறா5.  
 
****** 
 
Dr. ஜா> அ>ெக1ெப1A:     வரேவeகிேறா5. அேநக கிறிjதவ1க- த+க- அ>றாட வா7வி; உலகFைதேய 
த+க- ேதா-களி; OமQதிHTபR ேபால நிைனAகிறா1க-. அவ1கைள ேசா1Vப`FR5 BழTபFதிeBdப`FR5 
பிர_சைனகளா; 67QதிHAகிறா1க-. அதிக கவைலப`கிறவ1களாகV5 இHAகிறா1க-. வா7Aைக ைகையமீறி 
இHTபRேபாpHAகிறR. அத> விைளவாக, த+க- உண1Vகைள கd`ப`Fத கqடப`கிறா1க- சQேதாஷ5 
எ>பR அாிதான ஒ>றாகிவிdடR. ஒHேவைள நீ+க- கிறிjRைவ த+க- வா7வி; ஏeaெகாWXHQத ேபாதிl5 
கXனமாக உணH5 நWப1களி; ஒHவரா, ெவdகமாக உணHகிறீ1களா.  அதeB காரண5, அவ1 எMவளவா\ 
ேவதFைத வாசிFR சைபயி; கலQRெகா-கிறாேரா, அMவளவா\ ேதவDைடய தரFைத அைடயவி;ைல எ>a 
அறிQRெகா-கிறா1. அேநக கிறிjதவ1க- கடQத காலFதி; தா+க- ெச\த பாவFதிeகாக ெவdகTப`கிறா1க-, 
கிறிjதவரான நாளிpHQR அQத எWண5 இHAகிறR. ேதவ> அவ1கைள ேநசிAகிறாரா எ>a சQேதக5, த+கைள 
ம>னிTபாரா, எ>a ஆர5பFதிpHQR ெதாட+Bகிறா1க-.  
இTேபாR5, ேதவ> உ+க- வா7ைவ காWகிறா1 எ>a நிைனAB5ேபாR, உ+க- நிைனவிeB வHவR எ>ன? 
எைத BறிFR நீ+க tனிABaகி நிeகிறீ1க-? பரேலாக பிதாவி> உறவி; இHQR  எR உ+கைள விளABகிறR? 
மனஅuFத5 அவமான உண1Vக- இHAகிறதா? அTபXயானா;, ேதவ> நமAB அளிFதிHAB5 வாABFதFத+கைள 
நீ+க- IாிQRெகா-ள விH5Iகிேற>. இQத ெச\திக- ேதவDைடய வா1Fைதயி; இHQR உ+கைள 
ஊABவிABமாa அளிAகTப`கிறR, எனேவ இQத நிக7_சிைய]5 இத> ெதாட1 ெச\திகைள]5 ெதாட1QR 
பா1Tv1க- என ந5Iகிேற>.  
உ+கைள நா> ஒH ேக-வி ேகdAகிேற>: நீ+க சி>ன பாw>D நிைனAகிறீ1களா இ;ைல ெபாிய பாவியா? பலH5 
த+கைள சி>ன பாவிஎ>a நிைனAகிறா1க-. அவ+க பாவ5 ெச\யறா+க, ஆனா அெத;லா5 சி>னRதா>, ெபாிய 
பாவ+க- இ;ைல. ேதவ> அவ1க- மீR5 ேகாபமைடகிறா1 எ>a அறியாம; இHAகிறா1க-. சில ெவ-ைள 
ெபா\கைள ேபசியிHTபைத ஒFRெகா-கிறா1க-, சில சமய+கைள i>ேகாப5 அதிகாிகிறR, ஆனா நா சைபAB 
ேபாேற>D டABD ெசா;p`வா+க, ெஜபிAகிேற> ேதவDAB காணிAைக ெகா`Aகிேற>. அவ+க விப_சார5 
ெச\யல, ெகா-ைளயXAகவி;ைல ெகாைல ெச\யவி;ைல. இெத;லா5 ெபாிய பாவ5 எ>கிறா1க-. நீ+க45 
அTபXதானா?  
இ>ெனாH பAக5 பா1AB5ேபாR, இைத ேகd`ெகாWXHAகிறவ1களி; சில1 த+கைள மகா ெபாிய பாவிகளாக 
நிைனFRெகாWXHAகிறீ1க-. எ;லாeைற]5 ெச\திHAகீ+க, மaபX]5 மaபX]5 ெச\தீ+க. நீ+க ஒHேவைள 
விபசார5 ெச\திHAகலா5 உ+க- ஆW அ;லR ெபW நWபேரா` பாlறவி; ஈ`பdXHAகலா5. நீ+க மRபான5 
ேபாைதAB அXைமயாக இHQதிHAகலா5.  ஒHேவைள இரகசியமாக கHகைலTI ெச\திHAகலா5, ஓாின 
ேச1Aைகயி; ஈ`பdXHAகலா5, யாாிடமிHQதாவR மனFைத திHXயிHAகலா5, அைதவிட அதிகமா, ேகாபFRல 
யாைரயாவR காயTப`Fதேவா ெகாைலெச\யேவா iய>றிHAகலா5. இQத மாதிாியான காாிய+கைள 
ெச\திHTபதா; இ>னi5 ெச\RெகாWXHTபதா; நீ+க உ+கைள மகா பாவி எ>a நிைனFRெகா-கிறீ1க-. 
ேதவ> உ+கைள ேநசிTபதி;ைல எ>a நிைனAகிறீ1க-, உ+கைள நீ+கேள ம>னிTபதி;ைல.  
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சாி, உ+கைள அதி1_சியைடய ெச\]5 ஒH காாியFைத உ+க4AB ெசா;ல விH5Iகிேற>. இRவைர உ+கைள 
மகா ெபாிய பாவியாக எWணாம; இHQதிHQதா;, உ+க- வா7Aைக ெச\ைகயி> zல5 ேதவைன ஈ1Aக iX]5 
எ>ற ந5பிAைக இ;லாம; இHQதா;, இேயO கிறிjRைவ பeறிய OவிேசஷFதி> நeெச\திைய நீ+க- 
விள+கிAெகா-ள iXயாR என நிைனAகிற>. ேதவ சமாதானFைத]5 சQேதாஷFைத]5 உ+களா; அDபவிAக 
iXயாR. ேதவDைடய இரAக5 உ+க4AB அவசிய5 எ>பைத நீ+க- ந>றாக உணH5ேபாRதா> ேதவனிடFதி; 
வர ேவWXய விதFதி; நீ+க- வQதி`w1க-.  

நா> ெசா;ல விH5Iவைத விளAகமாக ெசா;ல iX]மா>D பா1Aகிேற>. கலாFதிய1 5; ேவத5 taகிற 
பதிைனQR பாவ+க- பdXயpட பdXHAகிறR, “இTபXTபdடைவகைள ெச\கிறவ1க- ேதவDைடய ரா|யFைத 
OதQதாிTபதி;ைல.” (கலாFதிய1 5:19-21) iத; ஐQR காாிய+கைள ெபாிய பாவ+களாக பா1Aகிறா1க-. அைவ 
எRெவ>றா; விபசார5, ேவசிFதன5, அOFத5, விAகிரகாராதைன பி;p6னிய5. பாவ பdXயp> இaதியி; 
களியாd`க- ெவறிக- BறிTபிடபdXHTபைத பா1Aகிேறா5. ஆனா ெபாிய பாவ+க- எ>a 
ெசா;லTப`கிறைவகளி> ந`வி;, ேவதாகம பாவ பdXயp; இHTபைவ பைகக-, சWைடக-, ெபாறாைமக-, 
ேகாப+க-, ைவராAகிய+க-, பிாிவிைனக-, மா1Aகேபத+க-, ெகாைலக-. இQத பாவ+க- tட உ+கைள 
பரேலாகFைத விd` விளAகி ைவFதி`5. இைவ ெபாியெத>a நீ+க நிைனAகல, ஆனா ேதவ> நிைனAகிறா1.   

இQத பாவ+கைள இ>D5 t1QR கவனிAகலா5. நீ+க யாHகிdடயாவR ெசா;pயிHகீ+களா, “நா உ>ன 
ெவaAகிேற>! ெவaTபR எ>ற வா1FைதAB அ1Fத5 ஒH ெச\ைக zலமாக உ+க- பாணியி; நீ+க பழிவா+க 
iய;கிறீ1க- எ>பதாB5, அ;லR உ+க வா1Fைத அவ1கைள காயTப`Fதி OAB�றாக உைடFதிட t`5. அQத 
பாவFைத நீ+க- ெச\திHAகீ+களா? சWைட அ;லR பிாிவிைன எ>பR ஒH நப1 மீR விேராதFைத 
ைவFRெகாW` ெதாட1QR இH நப1க4AB இைடயி; பிர_சைனைய கிளறிAெகாWேட இHTபதாB5. ெபாறாைம 
எ>ற பாவ5 ெபH5பாl5 உ+கைள விட வசதியி; உய1வாக இHTபவ1கைள பா1AB5ேபாR அதினா; 
காயTபd` நிeB5ேபாR ஏeTப`5 உண1வி> விைளவாB5. அவ+ககிdட ெபாிய w` இHAB5, ந;ல காைர 
ைவFதிHAகிறா1க-, உ+கைள விட சிறQத ேவைலயி; இHAகிறா1க-. அQத விஷய5 உ+க4AB பிXAகாம; 
இHAகலா5. அ`Fதாக ேவத5 ைவராAகிய5 ேகாபFதி> ெவளிTபாdைட taகிறR. நீ+க எMவளV எளிதி; 
ேகாபTப`வR வழAக5? அ`FதR Oய நலமாக இHFத;. உWைமயாகேவ உ+க4ABாிய காாிய+கைள பா1Tபதி; 
அதிக கவன5 ெசlFRகிறீ1களா? ஜன+க- ேதவைன பeறி எ>ன நிைனTபா1க- எ>பைத விட உ+கைள பeறி 
எ>ன நிைனTபா1க- எ>a நிைனAகிறீ1களா? இQத பாவ பdXயp> இaதியாக உ+கைள பரேலாகFைத விd` 
விளAகி ைவAB5 மeெறா>a மா1Aகேபத+க-, ெதாட1QR ஒH விஷயFைத பeறி விவாதிFத; 
ஏeaெகா-ளாதிHFத;, விேராத+க-, ேபராைச, ேபராைச எ>பR மeறவ1க4AB ெசாQதமான ெபாHைள தனAB 
உாியதாக உாிைம பாராd`வR. இQத காாிய+களி; ஏதாவR இHAகிறதா?  
நிைனவிHAகd`5, இQத பாவ+க- எ;லா5 விAகிரகாராதைன பி;p6னியFேதா` இைணQதிHAகிறR. 
அRமd`ம;ல, ேதவDAB ேமலாக எR இHQதாl5 அR விAகிரகாராதைன தா>. அR விைளயாdடாகேவா, 
ெதாைலகாdசியாகேவா, ெபாHdக- ேவைல யாகேவா, ெபHைமயாகேவா இHAகலா5. ேதவDAB ேமலாக 
இைவகைள நிaFதினா;, அR விAகிரகாராதைன/ இQத நிைல வைரAB5 ேதவ> உ+கைள நியாயQதீ1Aக 
ேநாிdடா;, இQத பாவ+களி; ஒ>றிeB5 ேமeபdட பாவ+க- ெச\திHQதாேலா அைத திH5ப திH5ப 
ெச\திHQதாேலா, உ+க- வா7ைவ BறிFR எ>ன iXைவ எ`Fதி`வா1? பரேலாக5 ெச;ல அDமதிTபாரா?  
அைத பeறி நீ+க ேயாசிAகிற இQத ேநரFதி;, உ+க4AB அதி1_சியளிAB5 இ>ெனாH உதாரணFைத தHகிேற>. 1 
ெகாாிQதிய1 6 ; ஒHேவைள ஜன+க- இQத பாவ+கைள ெச\தா;, அவ1க- R>மா1க1 எனTப`வா1க-. அQத 
பdXயp; இHTபைவ ேவசிமா1AகFதா1, விAகிரகாராதைனAகார1, ஆWIண1சிAகார1 OயIண1சிAகார1, மea5 
திHட1க-. ஆனா இQத பாவ+களி> வாிைசயி; அ`FதR “ெபாHளாைசAகார1க-.” ெபாHளாைசAகார1 
எ>பவ1க- த+க- ேதைவAB மி�சினFைத விH5Iகிறவ1க-. அ`FR ெசா;லTபdXHTபR “உதாசின1”, 
மeறவ1க4ைடய Oபாவ5 த>ைமைய பeறி அவ�றாக ேபசி அவ1- ெபயைர ெக`Aக நிைனTபவ1க-. அ`FR 
ெசா;லTபdXHTபR “ெகா-ைளகார1க-”, பணFதிeகாக மeறவ1கைள ஏமாeaகிறவ1க-, ெசாFRகைள அபகாிAக 
தவறான ெச\திைய பரTIகிறவ1க-. இQத பாவ+ளி; எைத BறிFதாவR  ெவdகTப`கிறீ1களா?  சாி, சிறிய 
பாவ+க- எ>a கHதTப`கிற இைவ ெபாிய பாவ+களி> பdXயp; இட5ெபeறிHAகிறR. (1 ெகாாிQதிய1 6:9-10) 
ேவத5 taகிற காாிய5 எ>னெவ>றா; இQத வா7Aைகயி; சில பாவ+க- மிக பய+கரமான விைளVகைள 
உWடாகி`5. சில பாவ+களா\ மeறவ1கைள விட நா5 அதிகமா\ ேநசிTபவ1கைள காயTப`FR5. சில 
பாவ+களி> விைளV  மeறைவகைளவிட அதிக உட;நல ேகdைட உWடாAB5. ேதவDAB i>I, பலவிதமான 
பாவ+க- இHTபதாக காணTபdடாl5, எ;லாேம பாவமாகதா> கHதTப`கிறR. சிலேவைளகளி; ந5ைம நாேம 
மகா பாவி எ>ற நிைலயி; பா1Aகாம; இHTபதeB காரண5, ெகா`ைமயான பாவிய;ல, எ>பதeB காரண5 
ந5ைம ேதவனி> தரFேதா` ஒTபிடாம; மeறவ1கேளா` ஒTபிd` பா1Aகிேறா5.  
நீ+க எTேபாதாவR ெசா;pயிHAகிறீ1களா, “நா, அQத நபைர ேபால ந;லவ> ; அவ> தவa ெச\தா;, நாD5 
தவa ெச\ேவனா?” அR ஒHேவைள சாியாக இHAகலா5, ஆனா அவ> தவேர ெச\யவி;ைல எ>றா;, நீ+க45 
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தவa ெச\யாதவராக இHQதிடலா5. அதாவR, நீ+க மாிFR ேதவDைடய நியாயாசனFதிeB i>பாக நிeகிறீ1க- 
எ>a ைவFRெகா-ேவா5. உ+க- அய;wdடா1, அவ1கேளா` உ+கைள ஒTபிd` ெசா;lகிறவ1களாக 
இHQதிடலா5, உ+க4AB i>I ேதவனிட5 ேபாகலா5. ேதவ> அவDைடய வா7ைவ ஆரா\கிறா1, அவDைடய 
சிறிய பாவ+களான எ;லாவeைற]5 பா1Aகிறா1, ஆ7Qத வHFதFேதா` நரகFதிeB ெச;ல ேவW`5 எ>ற 
தீ1Tைப அவDAB வழ+கி`வா1. ேதவ> அவைன ெவளிேய அDTI5ேபாRதா>, உ+க4AB IாியவH5 
ேதவDைடய தரi5 அவ1 ேவதFதி; ெகா`FததிeB5 பிரமாண+க- அைனFR5, உ+க- அய; wd`கார1 
ெபH5பாவி எ>a taகிறR. உ+க4ைடய அயலாைன ேபால நீ+க45 அேத பாவ+கைள ெச\தா; அ`FதR 
வாிைசயி; நி1TபR நீ+க தா>. அTேபாR உ+க- உண1V எTபX இHAB5? அைத கW`பிXAக நீ+க- 
மாிAB5வைர காFதிHTv1களானா;, அR தாமதமான விைளவாக இHAB5. உ+கைள நீ+க- ேதவDைடய 
கWேணாdடFதி; பா1Aக ேவW`5, சாியா. 
ேதவDAB i>பாக ந5iைடய உWைமயான நிைலைய பeறி இ>ெனாH உதாரணFைத தHகிேற>. ஒH நிமிட5, 
ேவதாகமFதி> அைனFR5 கeபைனகைள]5 ேயாசிFR பாH+க-. எR ேமலான கeபைன எ>a நிைனAகிறீ1க-, 
எQத கeபைனைய மிக iAகியமானதாக கைடபிXAக ேவW`5? மFேத] 22; இேயO taகிறா1, “உ> ேதவனாகிய 
க1Fதைர உ> iu இHதயFேதா`5 உ> iu ஆFRமாேவா`5, உ> iu மனேதா`5 அ>ItHவாயாக. இRேவ 
பிரதான கdடைளயாயிHAகிறR. இதeB இைணயான இரWடா5 கdடைள; உ>ைன ேபால பிறைன]5 ேநசி. 
இMவிரW` கeபைனகளிl5 நியாயTபிரமாண5 iuவR5 தீ1Aகதாிசன+க45 அட+கியிHAகிறR.” (மFேத] 
22:37-39)  
சாி, iu ேவதாகமFதிl5 இQத இரW` கeபைனக-தா> பிரதானமானைவ எ>றா;, அைத கைடபிXAகிறீ1களா? 
ேதவனாகிய க1FதாிடFதி; iu இHதயFேதா`5 iu மனேதா`5 ஆFRமாேவா`5 அ>ItHகிறவ1களாக 
இHAகிறீ1களா? இ;ைல எ>a ெசா>னா;, நீ+க ேதவ> மனிதDAB ெகா`Fத பிரதான கdடைளைய 
உைடFRவிd�1க-. அTபX>னா, ேதவDைடய நியாயதீ1TபிeB பாFதிரவா>களான பாவிகளாயிHAகிேறா5. நீ+க 
ஒHேவைள ெசா;லா5, “ஜா>, இைத ெசா>னதeகாக ந>a. இ>ைறAB இR எனAB ேதைவ ப`கிறR. உ+க- 
நிக7_சிைய பா1Aக உdகா1Qததால சQேதாஷTப`கிேற>. ேதவனிடFதி; இHQR ஏதாவR ந;ல ெச\தி இHAகா? 
அதeகான பதி; ஆமா5.  
நாம இைத எMவாளV ெபாிதாAகியிHAகிேறா5 எ>a எதeகாக IாிQRெகா-ள ேவW`5, ேதவDைடய 
சமாதானFைத]5 ம>னிTைப]5 அDபவிTபதeB i>I எMவளV பாவ5 ெச\திHAகிேறா5 ெதாி]மா? காரண5 
எ>ன>னா, பாிOFத ேதவDAB i>பாக எMவளV ெபாிய ஆபFதி; நிeகிறீ1க- எ>பைத அறியாம;, ேதவைன 
ஈ1AB5பXயாக உ+களிடFதி; எRV5 இ;ைல எ>a IாிQRெகா-ளாம;, உ+கைள பாவ+கைள ம>னிAக 
வழியி;ைல என உணராவிdடா;, ேதவ> உ+க4Aகாக அளிFதி`5 அHைமயான இரdசிTைப பeறி உ+க4AB 
IாியாR. நீ+க ஏேதா ெச\திHAகீ+க>ற எWணFைத �Aகி எாிQதி`+க-, நீ+க சைபAB ேபாகறதாலதா>, 
உ+களா; iXQத அளV ந;ல மDஷனா இHAகிறதால, நeகிாிையகளால உ+க- பாவ+க- நிவி1FதியகாR. 
அTபX இ;ைல.  
உதாரணமாக, நீ+க சாைலயி; வாகனFதி; ேபாB5ேபாR ஒH காவ; அதிகாாியால பிXப`கிறீ1க- எ>a 
ைவFRெகா-ேவா5. ேவக அளைவ தாWX ஒH மணிAB இHபR ைமக- பிரயாணிAகிறீ1க-. அவாிட5 நீ+க 
ெசா;றீ+க, “நீ+க, ெசா>னR சாிதான5 ஆvச1. இQத iைற சdடFைத மீறிவிdேட>, ஆனா கடQத z>a 
வHட+களா ஒMெவாH நா45 ேவக அளவிeB கd`Tபd` இHQதிHAேக>. நா தTபிFRெகா-ள அR எனAB 
ேபாRமானதாக இHABேம?” காவ;Rைற அதிகாாி எ>ன ெசா;வாH ெதாி]மா. அவ1 உ+களிட5, அR 
பிரேயாஜனேம இ;ைல. கடQத காலFதி; நீ சாியாக இHQதிHAகலா5, ஆனா அைதேய தா> இ>ைனAB 
உ>னிடFதி; எதி1பா1AகTப`கிறR. நீ ந>றாக வாகனFைத ஓd`கிற த>ைம இ>ைறய மீaதlAB ஈடாகாR 
எ>பா1.” 
ேதவDைடய நீதியான க1Tபைனகளி>பX, மaபX]5 மaபX]5 அவHைடய கeபைனகைள தக1FதிHAகிேறா5. 
ேந1Fதியாக வாu5ேபாR5, ந5மிடFதி; எதி1Tபா1AகTப`கிற விதமாக இHAகிேறா5. அR ேதவனிடFதி; நமAB 
t`த; மதிTெபWகைள ேச1Tபதி;ைல. ந5iைடய மீaத;கைள நமR OபாவFதா; நிராகாிFதிட ெச\ய iXயாR.  
அTேபாjதலனாகிய பV; ேராமHAB எuRகிறா1 ேராம1 3:19 ஒHநாளி;, “வா\க- யாV5 அைடAகTப`5. எQத 
மDஷD5 நியாயTபிரமாணFதினாேல ேதவDAB i>பாக நீதிமானாAகTப`வதி;ைல.” ேவa மாதிாி ெசா>னா;, 
நமR கிாிையகளினா;, நா5 எTபX வா7கிேறா5 எ>கிற வித+க-, ேதவDைடய தரFதிeB ஏeறவாa இHAகிேறா5 
எ>a எைத ைவFR5 ெசா;லேவ iXயாR.  
ஆனா 215 வசனFதி; பV; taகிறா1, “இTபXயிHAக நியாயTபிரமாண5 இ;லாம; ேதவநீதி 
ெவளியாAகTபdXHAகிறR.” அதாவR, அவHைடய எதி1Tபா1Tபி>பX வாழ iயeசிAகிேறா5 எ>ற அXTபைடயி; 
ேதவ> நமAB நீதிைய அளிAகவி;ைல. ேதவ> அளிAB5 இQத நீதி எ+கிHQR எTபX வHகிறR? ஒH ேக-வியி> 
zல5 உ+க4AB இதeகான பதிைல தHகிேற>. ஒHநா- நீ+க ேதவDைடய நியாயாசனFதிeB i>பாக 
நி1கேவWXயிHQதா; இேயO அTப தனR கிாிையைய பய>ப`Fதிட அDமதியளிFதா;, அவHைடய பாி�ரணமான 
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வா7Aைக i>ைவFR ேதவனிடFதி; தைய ெபறலா5 எ>a நிைனFதா;, அதி; ேதவ> பிாியTப`வா1 எ>a 
நிைனAகிறீ1களா? நி_சயமாக பிாியTப`வா1. ேவதFதி>பX இR ேதவ> அளிAB5 ஈவாக இHAகிறR.  
ஆனா இ>ெனாH பிரdசைன]5 இHAகிறR, நமR பாவ+க-. ந5iைடய ெபH5பாலான மீHத;க4AB ேதவ> 
கWைண zXAெகாW` இHAகமாdடா1. அைவ தWXAகTபடD5 இ;ல>னா அவ1 பிரப�சFதி> சீரeற 
நியாயாதிபதியாவா1, பாிOFதi5 நீதி]5 இ;லாத ேதவனாவா1. அதனா; ேதவ> எ>ன ெச\தா1? அதeகான 
விைட மaபX]5 இேயOதா>. அவ1 பாிOFதமான வா7Aைக வா7QR, இேயO சிlைவAB ெச>a உ+க4ைடய 
எ>Dைடய பாவ+கைள பிதா த>மீR OமFத அDமதிFதா1. நீ+க45 நாD5 ெச\த பாவ+க- ெச\யTேபாகிற 
தவaக- எ;லாவeறிeB5 ேச1FR பிதாவானவ1 இேயOைவ தWXFRவிdடா1. உ+க4AB Iாிகிறதா ேதவDைடய 
மீதமிHQத ேகாப5 அைனFR5, எ;லா ஆAகிைன]5, நரகFதிeB பாFதிரமான யாV5, இேயO சிlைவயி; 
இHQதேபாR அவ1மீR OமFதTபdடR ெதாி]மா? நமR பாவFதிeB ந5மா; ெசlFதiXயாத விைலகிைரயFைத 
இேயO iuவRமா\ ெசlFதிவிdடா1.  
இTேபாR இேயO பாவிக4AB ஒH வா\Tைப தHகிறா1. iதp;, அவ1 ேகdAகிறா1, “உனR பாவFதி> 
பிர_சைனைய நா> பா1FRெகா-ேவ> என நீ ந5Iகிறாயா? உ>ைன உ-ளிHQR மாeaவதeB உ>Dைடய 
வா7வி; நீ எனAB இடமளிFதி`வாயா?”இரWடாவR, “உ> பாவFைத உ>ேனா` ைவFRெகாW`, மாிFR 
ேதவDைடய நியாயாசனFதிeB i>பாக வQR நிeைகயி;, அ+B நீ நீதிைய நியாயQதீ1AகTபd`, அதினா; 
அவமானTபd`, உ>Dைடய பாவ+க4Aகாக ேதவDைடய ேகாபாAகிைனைய ெபea நரகFதி; த-ளTப`வைத 
விH5Iகிறாயா?” இைத பeறி யாH5 அதிக5 ேயாசிAக Rணிய மாd�1க- என நிைனAகிேற>. இTேபாேத நீ+க 
இேயOைவ ஏeaெகா-ள iXயாம; இHTபதeB ஏதாவR காரண+க- இHAகிறதா?  
ேவத5 வாABFதHகிறR, “ேதவ> த5iைடய ஒேர ேபரான Bமாரைன விOவாசிAகிறவ> எவேனா அவ> 
ெகd`ேபாகாம; நிFதிய ஜீவைன அைட]5பXAB அவைர தQதHளி இMவளவா\ உலகFதி; அ>I t1Qதா1. 
உலகFைத ஆAகிைனAB-ளாக தீ1AB5பX ேதவ> த5iைடய Bமாரைன உலகFதி; அDTபாம;, அவராேல 
உலக5 இரdசிAகTப`வதeகாகேவ அவைர அDTபினா1.” (ேயாவா> 3:16-17) 
 
****** 
 
உ+க4AB நிைனவிHAகிறதா ேராம1 3:19ஐ வாசிAB5 ேபாR பV; taகிறா1 ந5iைடய பாவ+களினா; யாHேம 
ேதவDைடய பா1ைவயி; நீதிமா>களா\ காணTப`வதி;ைல எ>கிறா1. அறிவிAகTப`வதி;ைல எ>பதeB 
நியாயQதீ1AகTப`த; எ>a அ1FதமாB5. ஒH நீதிம>ற அைறயி;, எ;லா ஆதார+காl5 இHAக, நீதிபதி Beற5 
சாdடTபdடவைர Beறவாளி எ>a தீ1TபளிFR அவHAகான தWடைனைய அறிவிTபா1, அ;லR இவ> நீதிமா> 
Beறமeறவ> எ>a நீதி வழ+கி`வா1. நீதிபதியி> tea, Beற5 சாdடTபdடவ1 நிரபராதி எ>a சdடT�1வமாக 
அறிவிAகிரதாயிHAகிறR, அவ1 நீதிம>றFதா; நிரபராதி எ>a பா1AகTப`கிறா> எ>a அ1FதமாB5, அவ> 
Beறமeறவ>, இTப ெதளிவாகிவிdடR.  
ேவதாகமFதிl5 அTேபாசதள1க- மaபX]5 மaபX]5 நீதிமானாAகTப`த; எ>a ெசா;lகிறா1க- ஒH 
மனித> தனR விOவாசFைத கிறிjRவி> மீR ைவAகேவW`5, ேதவ> நீதி]-ள தீ1Tைப பிரகடன5 ெச\தி`வா1, 
அவ1க- பாவ+க4AB நிFதிய நியாயதீ1Tைப அளிFதி`வா1. அவ1க- நியாய>தீ1AகTப`வா1க- எ>a ேதவ> 
taகிறா1. அதாவR, அQத ேநரFதி; ஒH பாவி தனR ந5பிAைகைய கிறிjRவி> மீR ைவAக ேவW`5, அQத நப1 
எதி1காலFதி; தனR பாவFதிeகான தWடைன மea5 பாவFதி> விைளVகளி; இHQR வி`தைல ெபற iX]5 
எ>பா1.  
ேராம1 5: 1, taகிறR, இMவிதமாக நா5 விOவாசFதினாேல நீதிமா+கலாAகTபdXHAகிறபXயா; ந5iைடய 
க1Fதாகிய இேயO கிறிjR zலமா\ ேதவனிடFதி; சமாதான5 ெபea இQத கிHைபயி; பிரேவசிAB5 
சிலாAகியFைத ெபea நிைலெகாWXHAகிேறா5.”  
பV; ேராம1 4:5; taகிறா1, “ஒHவ> கிாிைய ெச\யாம; பாவிைய நீதிமானாABகிறவாிடFதி; விOவாச5 
ைவAகிறவனாயிHQதா;, அவDைடய விOவாசேம அவDAB நீதியாக எWணTப`5.” இதeB அ1Fத5 நாம 
கிறிjRைவ ந5பி`5 ஷனFதி;, ேதவ> நமAB Iதிய நிைலைய தHகிறா1, Iதிய jதான5, இRைவ இ;லாத Iதிய 
நீதிைய தHகிறா1. கிறிjRவி> நீதிைய நமAB ெகா`Fைத ந5ைம நிaFRகிறா1. அைத எTபX ெபaகிேறா5?  
ேராம1 3:22; பV; taகிறா1, “அR இேயOகிறிjRைவ பea5 விOவாசFதினாேல பpAB5 ேதவ நீதிேய 
விOவாசிAகிற எவHAB-45 அR பpAB5.”  
ேதவ> உ+கைள அவாிட5 வQR உ+க- விOவாசFைத கிறிjRவி> மீR ைவAகிறீ1க- உ+க4AB பதிலா\ 
சிlைவயி; அவ1 ெதா+கியைத விOவாசிAகிறீ1க- எ>a ெசா;l5பX விH5Iகிறா1. ேதவனிடFதி; உ+க- 
வா7வி> பாவ+களி; இHQR ம>னிFR OFதிகாிAB5பX ேகdடா;, அவ1 ெச\வா1. வாAகளிFதிHAகிறா1. ஆனா; 
உ+களி; சில1 அTபX ெச\திHQதாl5, நீ+க பி>மாeற5 அைடQR ெபாிய பாவ+கைள ெச\திHAகிறீ1க-. 
உ+க4ைடய பாவ5 எMவளV ெபாிதாயிHAகிறேதா அMவளV Bைறவா\ ேதவ> ம>னிTபா1 என கHRகிறீ1க-. 
அேதமாதிாி, உ+க பாவ+க- க5மியாயிHQதா, அதிக ம>னிTI இHAB5 எ>கிறீ1க-. ஆனா அR உWைம 
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இ;ைல. நீ+க ஒ>ைற ெதாிQRெகா-ள ேவ`5, ேதவDைடய Bமார> அவHைடய மரண5 உ+க- சா1பி; சிQதின 
இரFத5 இRவைர நீ+க ெச\த ெச\யTேபாகிற பாவ+கைள விட ேமலானதாக இHAகிறR. ேவதாகமFதி; 
எQதெவாH இடFதிl5 ேதவ> நீ+க ெச\த இQத பாவFைத தவிர எ;லாவeைற]5 ம>னிFRவிdடா1 எ>a 
ெசா;லTபடவி;ைல. இேயO எ;லாவeறிeB5 ெசlFதிவிdடா1.  
1ெகாாிQதிய1 6:9; இHAB5 ெபாிய பாவ+க- நிைனவிHAகd`5 அதி; இHTபைவ, “ேவசி மா1Aக5, 
விAகிரகாராதைன, ஆW Iண1சிAகார1, Oய Iன1_சிAகார1, திHட1க-, ெவறிய1க-, உதாசின1, ெகா-ைளAகார1.” 
அ`Fத வசன5 எ>ன ெசா;கிறெத>a கவனி]+க-, “உ+களி; சில1 இTபXபdடவ1களா\ இHQதீ1க-.”ேவற 
மாதிாி ெசா>னா, அவ+க கிறிjRவிட5 வQதேபாR, ேதவ> அவ1கைள ம>னிFR, அவ1கைள மாeறி 
OFதிகாிFதிHAகிறா1. ேமl5 taகிறR, “ஆயிD5 க1Fதராகிய இேயOவி> நாமFதினாl5 தமR ேதவDைடய 
ஆவியினாl5 கuவTபd�1க- பாிOFதமாAகTபd�1க- நீதிமானாAகTபd�1க-.” 1 ெகாாிQதிய1 6:11 
iuவRமா\ ம>னிAகTபdXHAகிரா1க-. ம>னிTI எ>ற காாியFைத சாிப`Fதாம;, ேதவDைடய சQேதாஷFைத 
உ+களா; அDபவிAக iXயாR! உ+க4ைடய பாவ+க- ம>னிAகTபdXHAகிறதா எ>ற விைத உ+க4AB- 
இHQதா;, உ+க4AB சமாதானேம இ;லாம; ேபாB5.  
எபிேரய1 IFதகFதி; ெசா;லTபdXHAகிறR, “ நிFதிய ஆவியினாேல த5ைமFதாேம பuதeற பpயாகF ேதவDAB 
ஒTIAெகா`Fத கிறிjRவிDைடய இரFத5 ஜீவD-ள ேதவDAB ஊழிய�ெச\வதeB உ+க- மனசாdசிைய 
ெசFத கிாிையகளற_ OFதிகாிTபR எMவளV நி_சய5! எபிேரய1 9:14 
நீ+க எQதமாதியான பாவ5 ெச\திHQதாl5 சாி, எQதமாதிாியான அவமான உண1V இHQதாl5 சாி, 
இேயOகிறிjRவி> இரFத5 உ+க4Aகாக சிQதTபdXHAகிறR எ>a ேதவ> taகிறா1. விOவாசFேதா` 
அவாிடFதி; வQR உ+கைள ம>னிAB5பX அவாிட5 ேகdB5 ேநரFதி;, நீ+க- iuவRமா\ 
ம>னிAகTப`w1க-. பாிOFத ஆவியானவ1 உ+களி; வாச5பWணி உ+க- மனசாdசிைய ெசFத கிாிையக- 
இ;லாம; OFதிகாிTபா1 என ேதவ> வாAகளிAகிறா1 உ+க4AB இHTபைவ மைறQதி`5. நீ+க ஒHேவைள, இR 
உWைமயாயிHQதா ந;லாயிHAB5 எ>aகலா5.” அைததா> ேதவ> ேவதாகமFதி; வாAB பWணியிHAகிறா1.  
விOவாச5 எ+கிHQR வH5 மனQதிHTIத; எ>றா; எ>ன? விOவாச5 எ>பR ேதவDAB i>பாக வHவதeB 
i>னா- OFத5 பWணிAெகா-வத;ல, ேதவDைடய கdடைளக4AB கீ7TபXேவ> எ>a ஒTIத; அளிTபத;ல, 
ேதவDAகாக Iதிய வா7Aைக வா7Qதி`ேவ> எ>a வாAB ெகா`FR சFதிய5 ெச\வத;ல. விOவாசFதி> 
பிரதிபpTபி; இQத காாிய+க- இHAB5, ஆனா விOவாசFைத]5 விOவாசFதி> பல>கைள]5 BழTபிAெகா-ள 
tடாR. ேதவDAB i>பாக நீதிைய அைட]5 விOவாச5 கிாிையகளினா; உWடான விOவாசமாக 
இHAகேவWXயதி;ைல. மாறாக, கிறிjR யா1 எ>ற அறிவி; விOவாச5 அட+கியிHAகிறR, அவHைடய வா7Aைக 
உ+க4Aகாக அவ1 சிlைவயி; மறிFதR, கிறிjRவி> zலமாக ேதவ> உ+க4AB அளிAக விH5I5 ம>னிTI 
மea இரdசிTைப பeறியR. ஆனா இரdசிTபி> காாிய+கைள அறிV�1வமாக அறிQRெகா-வR மd`5 
விOவாசம;ல, அQத உWைமகேளா` இைசQதிHAக i>வHவேத விOவாச5. இaதியாக, அR ந5பிAைகேயா` 
இைணகிறR. இரdசிAB5 விOவாசFதிeB z>a பBதிக- இHAகிறR.  
உ+க4AB சQேதாஷi5 சமாதானi5 இ;லாம; இHபதeB காரண5 இQத z>றி; ஏேதாெவா>ைற நீ+க- தவற 
விdXHAகலா5. ேதவ> ெசா;வைத பeறிய அறிV உ+க4AB இHAகலா5, ேதவ> ெசா;கிரவeைற நீ+க- 
ஏeaெகாWXHAகலா5, ஆனா உ+களி; சில1 உ+கைளேய ந5பாம; இHAகிறீ1க-, உ+க- இaதி iXV கிறிjR 
எ>a5 ந5பவி;ைல. இைத உ+க4AB விளAகி ெசா;ல iயlகிேற>.  
இைத கைத பிரசிFதிெபeற கயிeறி; நாடாB5 ஒHவைர பeறியR அவ1 நயாகரா நீ1w7_சியி; ேகனடா பBதியி; 
இHQR அெமாிAக பBதியி; வH5பX இைடயி; ஒH கயிeைற ெதா+க விdXHQதா1. நீ1 w7சிAB ந`வி; அவ1 
நடAக இHTபைத பா1Aக tXனவ1கைள கW` அதி1QRேபானா1.  
அ`FR, அவ1 ஒH ச1Aகர த-4வWXயி; z>a மண; zdைடகைள ைவFதா1, மனிதDைடய எைட 
அளவி>பXேய ைவFதா1. மaபX]5 அQத மண;zdைட வWXைய நீ1w7_சியி> ந`விpHQத கயிeறி; த-ளி 
விdடா1. tdடFதா1 ஆனQதமாக ைககைள தdXெகாWXHQதா1க-.  
tdடFதா1 அைமதியான பிறB, அவ1 அவ1களிட5, “எFதைன ேப1 இQத வWXயி; நா> ஒH நபைர 
உdகாரைவFR பFதிரமாக i>D5 பி>D5 இuTேப> என ந5Iகிறீ1க- எ>றா1. பா1ைவயாள1களி; இHQத 
எ;லாH5 உடேன த+க- கர+கைள உய1Fதினா1க-. அவ1க- அவாிட5, “உ+களால, ெச\ய iX]5 எ>றன1.” 
அதeB அவ1, சாி, எ>னால iX]>D நீ+க ந5பினா;, யா1 iதp; இQத ச1Aகர வWXயி; உdகார 
i>வHகிறீ1க- எ>றா1? 
ஒHFதH5 i>வரல! பாH+க, அவ+க4AB அறிV�1வமான ந5பிAைக இHQதR அQத மDஷனால பFதிரமா 
நீ1w7_சிைய கடAக iX]5, ஆனா அவ+கேள அQத ச1Aகர வWXயி; அவைர ந5பி உdகார iXயவி;ைல.  
உ+களி; சிலHAB இேயOவிட5 உ-ள ந5பிAைக இRேபா>றRதா>. கிறிjR உ+க4Aகாக மாிFதா1 எ>a5 
ேதவ> அவ1நிமிFத5 உ+க- பாவ+களா\ ம>னிTபா1 எ>a5 உ+க4AB ெதாி]5, நீ+க ஒH பாவி எ>a5 
உ+க4AB இரdசக1 அவசிய5 எ>a5 ேதவேனா` ஒFRெகா-கிறீ1க-, ஆனாl5 நீ+க இேயOைவ ந5பி இ>D5 
உ+கைள அவ1 கரFதி; ஒTIெகா`Aகவி;ைல. OHAகமாக, எ>Dைடய உ+க4ைடய இரdசிTI ஒேர ஒH 
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ேக-விAகான விைடயி> அXTபைடயி;தா> இHAகிறR: க;வாாியி; அவ1 எனAகாக மறிFR எ> பாவFதிeகான 
விைலைய ெசlFதிவிdடா1 எ>பைத விOவாசிTபதி> அXTபைடயி; இேயO கிறிjRைவ ெசாQத இரdசகராக 
ஏeaெகா-ள ஆயFதமாக இHAகிேறனா?  
மனQதிH5Iத;, இைத ெபாaFதவைரயி;, உWைமயான விOவாசFதி> பிரதிபளிTபாக இHAகிறR. எ>Dைடய 
இHதயFதி; ஏeTபdட மாeறFதா; பாவFைத விd` விலBகிேற>, ஏேதாெவா>a எ> இHதயFதி; நடAகலா5 
எ>பதா; அ;ல. மனதிH5Iத; எ>Dைடய சிFதTபX நா> ெசய;பா` ieப`த;, அதeB காரண5, 
விOவாசFதினா; கிறிjRைவ நா> ஏeaAெகாWடேபாR ேதவ> எ> இHதயFதி; நடTபிFதத> விைளV. 
இேயOைவ ஏeaAெகாW` தமR கிHைபயி>பX நமAB- கிாிைய ெச\கிறதினா; உWடாB5 அDபவFதா; 
வHவRதா5 மனQதிH5Iத;. இேயO கிறிjRைவ உ+க- ெசாQத இரdசகராக ஏeaAெகாW` நீ+க உ+க- 
பாவ+களி; இHQR ேதவ> அளிAB5 ம>னிTைப ெபaவதeB ஒேர வழி, இேயசைவ ேதவDைடய Bமார> எ>a 
விOவாசி]+க-. உ+க- பாவ நிவி1Fதி1காக சிlைவ அவ1 மாிFதா1; அவ1தா> உ+க- க1FதH5 
இரdசகHமாயிHAகிறா1. ஜன+க4ைடய இரdசிTபிeகாக இைத ெச\யேவW`5 எ>a ேதவ> எைத]5 ந5மீR 
திணிTபதி;ைல. அைவ கிாிையகளி> ப4ைவ அவ1க4AB அளிFR ேதவ> கிHைபயா\ அவ1க- வா7வி; கிாிைய 
ெச\வைத ம+கிட ெச\தி`5.   
ேராம1 10:9 மea5 10 ெதளிவாக நமAB ெசா;lகிறR, “க1Fதராகிய இேயOைவ நமR நாவினா; அறிAைகெச\R 
ேதவ> அவைர மாிFேதாாிpHQR எuTபினா1 எ>a இHதயFதி;  விOவாசிFதா;, நீ+க- இரdசிAகTப`w1க-.”  
கிறிjRவி> மீR உ+க- விOவாசFைத ைவFR உ+க- பாவ+கைள அவ1 எ`FRேபாட அவாிட5 வர ஆயதமா? 
அTபXயானா;, இTேபாR நா> ஒH ெஜபFைத ஏெற`Aகிேற> நீ+க45 எ>ேனா` ேச1QR ெஜபிAB5பX 
அைழAகிேற>. “அ>பி> ேதவேன, இேயO மாிFR எ> பாவ+க4Aகான விைலைய ெசlFதினா1 என ந5Iகிேற>. 
நீH5 எ>ைன ேநசிFR எ> பாவ+கைள ம>னிFR எ>ைன OFதகாிFR எ>ைன மாeற ஆவலாக இHAகிறீ1 என 
ந5Iகிேற>. பல காாிய+களி; நா> தவறி இHAகிேற>. உ5ைம எ>Dைடய வா7வி; நா> வரேவeகிேற> 
iuைமயான ம>னிTI எ>D5 ஈைவ நா> ெபeaெகா;கிேற>. இேயOVAB- எ>Dைடய ந5பிAைகைய 
ைவAகிேற>. அவHைடய நாமFதி; ெஜபிAகிேற>, ஆெம>.”  
இேயO ெசா;lகிறா1, “நாேன ந;ல ேம\Tப>. எ> ஆ`க- எ> சFதFதிeB ெசவிெகா`AB5, அைவகைள 
அறிQதிHAகிேற>, அைவக- எ>ைன பி>பea5. அைவக4AB நா> நிFதிய ஜீவைன தHகிேற>, அைவ 
ஒHேபாR5 அழிQRேபாவதி;ைல; ஒHவD5 எ> கர+களி; இHQR அைவகைள பாிTபRமி;ைல.  
சாி, கிறிjதவ1களாக இHAகிற சில1 ஒHேவைள ேகdகலா5, “ஜா>, இ>D5 பாவ5 ெச\கிேற>. பாவ5 ெச\ய 
விH5பல, ஆனாl5 ெச\கிேற>.” இQத பிர_சைனைய நா சாிெச\திட எ>ன ெச\]5 பX ேதவ> விH5Iகிறா1? 
iதp;, ெவdகமாக உண1Qதா;, நீ+க பாவ5 ெச\திHQதா, கிறிjRவிடFதி; ெசா;l5 உ+கைள ம>னிFR 
OFதிகாிAB5பX அவாிட5 ேக4+க-. அவ1 ெச\தி`வா1.  
அ`Fதவார5 கிறிjதவ வா7Aைக வாu5பXயாக ேதவ> கிHைபயா\ நமAB அளிFதி`5 வ;லைமைய பeறி 
பா1Aக இHAகிேறா5, சமாதானi5 சQேதாஷi5 ெபea, எ;லா பாவ பழAகFைத]5 பாவ OபாவFைத 
தக1Fதி`ேவா5. தவறாம; பா1Tv1க- என ந5Iகிேற>.  
 
 

எ+க4ைடய ெதாைலAகாdசி நிக7சிகைள காண 

இலவச ஜா> அ>ெக1ெப1A நிக7_சி ஆTைப பதிவிறAக5 ெச\தி`+க-. 
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