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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_சைனக67QதிHTபைத 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.
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வரேவeகிேறா5. நீ+க ஒH கிறிjதவராக இHQR5 உ+கைள ெவdகமைடயV5
ேதவ சமாதானFைத]5 இழAக ெச\தி`5 பாவ பழAக+க- உ+களி; இHQதா; எ>ன ெச\p1க-? ேவத5
ெசா;கிறR நீ+க- பாவ பழAகFைத தக1Fெதறிய ேவW`மானா;, iதq;, எ>ன ெச\யேவW`5 ெதாி]மா;
iதலாவR, ேதவ வாABFதFதi5 கிறிjRVAB- உ+க- jதானi5; இரWடாவR, நீ+க ேதவDைடய
உWைமயா\ உ+க4ைடய பாவ+களா\ அறிAைக ெச\யேவW`5; s>றாவR, சாFதைன]5 ேசாதைனகைள]5
எதி1ெகா-ள ேதவ> அளிFதி`5 ஆ]த+களா\ பய>ப`FதேவW`5.
இQத காாிய+கைள உ+க4AB ெசா;வதeகாக, நா> சில ேதவ மனித1களி> IFதக+கைள பய>ப`FRகிேற> நீ;
ஆWட1ச>, எ1வி> லdச1 மea5 சா1லj jேட>q. அவ1க- எuதிய பிரபலமான IFதக+கைள உ+க4AB
பாிQRைர ெச\கிேற>. iதq;, நீ; ஆWட1ச> IFதக+க-, தி காம> ேமd ேஹாq, தி பாWேடw பிேரAக1,
மea5 ாிxjd பிர5 பாWேடw. இெத;லா5 அHைமயான IFதக+க-. அ`FR, எ1வி> லdசாி> IFதக+க-,
ேமdட1j ஆT ைலT அWd ெடF; கிறிjதவ1க- நிராகாிAக iXயாத பFR iAகிய ேக-விக-, மea5 அவHைடய
உTI மea5 ஒளி ெச\திக- அட+கிய சிறிய ெதாட1க-, அேதா` கமி+ ` கிாிTj விF ]வ1 ெசAOவ; பாjd.
இaதியாக, நா> பாிQRைரTபR சா1லj jேட>qயி> IFதக+க-, தி கிTd ஆT ப1கிMனj, மea5
ேசாதிAகTப`த; பeறிய IFதக5.
நா உ+க4AB iத;ல ெசா>ன BறிTைப நிதானிFதிடலா5. உ+க- பாவ பழAக+கைள நீ+க- உதறிFத-ள எைத
ெதாிQRெகா-ள ேவW`5 எ>a ேதவ> விH5Iகிறா1? OHAகமா ெசா>னா, நீ+க ம>னிAகTபdXHAகிறீ1கஎ>பைத அறிQRெகா-ள விH5Iகிறா1, நீ+க அவHைடய பி-ைள, உ+க- வா7ைவ வளமாAக அவ1 தமR பாிOFத
ஆவிைய உ+க4AB தQதிHAகிறா1.
இTப கeபைன ெச\RபாH+க நீ+க நீ+க Baகலான pதியிn ஒH iைனயி; நிeகிறீ1க-, அதி> இரW`
பAகFதிl5 p`க- இHAகிறR, பிலெத;பியா நிzயா1A நகரFதிl-ள p`க- ேபாqHAகிறR, ஒ>aABஒ>a
அHகிqHAB5, சாைலைய ஒdXனமாதிாி இHAB5 i>னாX I;தைர இHAகாR அதி; இரW` மாXகஇHAகிறR. இQத pதிைய பா1AB5ேபாR, அ`Fத iைனயி; இேயO கிறிjR நி>aெகாWXHAகிறா1. இைத
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நிைனவி; ெகா-4+க- உ+க- கிறிjதவ வா7Aைக எ>பR இQத நீWட ெதHவி; நடTபதeB ஒTபாயிHகிறR,
இQத ெதH அவHAB ெசாQதமானR. இேயO ெசா;கிறா1 அவாிடFதிeB நீ+க- வHவதeB தXயாக இQத pதியி;
உ+க4AB i>I எRVேம இ;ைல. உ+க- விOவாசFைத கிறிjRவி> மீRைவFR அவைர ெசாQத இரdசகராக
ஏeaெகாWடா;, உ+க- கWகைள இேயOவி> மீR பதியைவFR நடAக Rவ+கி`+க-.
ஆனா ேவத5 இ>ெனா>ைற]5 ெசா;கிறR இQத உலக5 iuவR5 இTபிரப|சFதி> ேதவனாக இHAB5
சாFதானி> ஆதிAகFதி> கீ7 இHAகிறR. அதனால இQத pதிகளி> இHIற+களிl5 இHAகிறவ1கசாFதாDAகாக ேவைலெச\R இேயOைவ ேநாAகி ெச;l5 உ+க- இலdசியFதிqHQR உ+கைள வழிவிலக ெச\ய
அeபணிAகTபdXHAகிறா1க-. இவ1க4AB உ+க- பாைதயி; தைடயாயிHTபதeB5 உ+க- நைடைய
நிதானTப`FRவதeB5 எQத அதிகாரi5 வ;லைம]5 இ;ைல. நீ+க- கடQRேபாகிறேபாR த+க- pdX>
ஜ>ன; வழியாக உ+கைள }Tபிட iX]5 அMவளVதா>. அTபXெச\R, உ+க- கவனFைத ஈ1FR இேயOவி>
மீR-ள உ+க- பா1ைவைய திைசதிHTப iX]ெமன ந5IகிறR. சாFதானி> ேசைன உ+க- i>ேனeறFதி;
இைடza விைளவிAக நிைனAகி>றன.
உ+கைள உ+க- பாைதயிqHQR திைசதிHTப பய>ப`FR5 iைற உ+கைள }Tபிd`, “ேஹ\, இQத பAக5 பாH.
உனAB ேதைவயானR எ>னிட5 இHAகிறR, இR ந;லா இHAB5, Oைவயாக இHAB5, அeIதமா இHAB5,
pதியி; நடQR ேபாவைத காdXl5 இR Oவாரjயமாக இHAB5. இQத பAக5 வா, உ-ள வா, இைத iயeசி
ெச\தி` எ>றி`5.” அRதா> ேசாதைன. சாFதானி> ஆவிைய உைடய இவ1க- நீ+க- ேதவைன
பிாியTப`Fதாம; உ+கைள பிாியTப`Fதிெகா-45 வழிைய ெசா;கிறா1க-.
அ;லR, நீ+க கிறிjRைவ ேநாAகி நடQRெகாWXHAB5ேபாR, க`ைமயான விம1சன+கைள உ+க- ெபeேறா1
நWப1க- அ;லR சiதாயFதி1 sல5 பரவ ெச\தி`5. அ;லR நீ+க வள1QR வHகிற ேநரFதி;, எWண+கமாறி`5, “நீ ஒH idடா-. அசி+கமாயிHAக. ேதவDAB எQத விதFதிl5 பிரேயாஜனTபட மாdட. நீ அதிக பாவ5
ெச\திHAக எ>a ேதா>a5.” சாFதானி> ேசைனயின1 உ+க- மனதி; Beற உண1ைவ உWடாABவதி;
வ;லவ1க-, அலR உ+கைள BறிFத தவறான கHFைத ெசா;q உ+கைள ேவதைனயைடய ெச\]5. நீ+க
உ+கைள ேசாதைனAB உdப`Fதி பாவ5 ெச\தா; அR சாFதானி> வ;லைமைய இ>D5 அதிகாிFதி`5.
யாAேகாI நா5 பாவ5 ெச\வதeகான காரணFைத }aகிறா1. ஒH ேக-விைய ேகdகிறா1, “உ+க4AB]Fத+க45 சWைடக45 எதினாேல வHகிறR? உ+க- அவயவ+களி; ேபா1 ெச\கிற இ_ைசகளினால;லவா?
நீ+க- இ_சிFR5 உ+க4AB கிைடAகவி;ைல...விWணTப5பW€கிறீ1க... அR உ+க- இ_ைசகைள
நிைறேவea5பX ெசலவழிAகேவW`ெம>a ெச\கிறீ1க-.” (யாAேகாI 4:1-3). ந5iைடய Oய5 ந5ைம பாவ5
ெச\ய …W`5ேபாR, சாFதா> அைத நமAB எதிராக பய>ப`Fதிெகா-வா>, “எ>ன ெச\திHAகW€ பாH? நீ
இTபX ெச\R5 உ>ைன எTபX ஒH கிறிjதவ> எ>a ெசா;qெகா-கிறா\?”
இFதைன ஆW`களி; தா+க- ெச\த பாவFதினா; ெவdகTபd` தeெகாைல ெச\RெகாW` சில
கிறிjதவ1கைள எனAB ெதாி]5. அQத பிர_சைன ெவdகFதிeB தTபிFRெகா-45 வழியாக அைததா>
நிைனFRெகா-கிறா1க-. அவ1க- வா7வி; சாFதா> ெபா\ைய விைதAகிறா>, இQத உலக5, பாவ5 அவ1கைள
ேதாeAகXFRவிdடR. அவ1க- உWைமயா\ கிறிjRைவ ஏeaAெகாWXHQதா;, அவ1க- பரேலாக5
ெச;வா1க-. ஆனா; அவ1க- வாu5 நாdகளி; ேதவDைடய ந>ைமைய அவ1க- தவறிவிdடா1க-.
கிறிjRVAB ேநரான நமR பாைதயி; இHQR ந5ைம விளAகிட சாFதா> உபேயாகிAB5 மிகTெபாிய ஆ]த5
BeறTப`FRத; தா>.
ேவத5 ெதளிவாக ேபாதிAகிறR, “க1Fதாிl5 அவHைடய சFRவFதி> வ;லைமயிl5 பலTப`+க-. நீ+கபிசாசி> தQதிர+கேளா` எதி1FRநிeகF திராணி]-ளவ1களாB5பX ேதவDைடய ச1வா]தவ1AகFைத
தாிFRெகா;l+க-. ஏென>னி; மா5சFேதா`5 இரFதFேதா`ம;ல, RைரFதன+கேளா`5 அதிகார+கேளா`5
இTபிரப|சFதி> அQதகார ேலாகாதிபதிகேளா`5 வான மWடல+களிl-ள ெபா;லாத ஆவிகளி>
ேசைனகேளா`5 நமAB ேபாராdட5 உW`.” (எேபசிய1 6:10-12)
இ>ைறAB ஒH கிறிjதவராக நீ+க- நிைனAகலா5, “நா> iAகியம;ல, நா> சாியானவ> அ;ல, நா> ந;லவ>
இ;ைல,” உ+கைள Oeறி இHAகிறவ1களி> Beற_சாdைட ேகd`ெகாWXHAகிறீ1க-, உ+கேளா`
வள1Qதவ1க- ெசா;லலா5, சாFதா> ெசா;லலா5, s>aேம இHAகலா5. ஆனா; நா5 கிறிjதவராB5 ேபாR
அQத Beற_சாd`கைள ேதவ> ந5ைம பeறி ெசா;கிறவeைற ைவFR மாeறியைமAகேவW`5. ேதவDைடய
வா1Fைதயி>பX, கிறிjRVAB- நமR விOவாசFைத ைவFதி`5 ெநாXயி;, அவHடனான நிFதிய உறவிeB-ளாக
நா5 ‰ைழQRவி`கிேறா5. ேதவ> ெசா;lகிறா1 கிறிjRVAB- நா5 iAகியமானவ1க-, தBதி ெபeறவ1க-,
ந;லவ1க-. ேதவ> தாேம ந5ைம கிறிjRVAB- நிaFதிய jதானFைத சாFதா5 ஒHேபாR5 மாeறியைமAக
iXயாR. ஆனா; நமR B`5ப5, நமR நWப1க-, அ;லR சாFதாேனா ந5ைம BழTபி`5 எWண+கைள
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சிQதைனகைள நமAB- ‰ைழFதி`வா>, ெவdக உண1ைவ அளிFதி`வா>, அR ந5ைம மன
அuFதFதிeB-லாAகி`5.
ேதவ> ந5ைம பeறி எ>ன நிைனAகிறா1 எ>கிறதா> அவரR வாABFதFதFைத அறியாம; இHQதா;, சாFதா>
எ;லா ெபா\கைள]5 நா5 ந5I5பX ெச\R ந5ைம வ|சிFதி`வா>. அQத BeறTப`FRதைல ஏeaAெகாW`
ேதவDAB பதிலாக அவனR ெபா\ைய ந5பினா;, உ+க4ைடய சQேதாஷ5 சமாதான5 மea5 ேதவ> உ+க4AB
அளிFதி`5 வி`தைலைய நீ+க- இழQதி`p1க-.
மன அuFதFதிeB- இHAB5 ஒH கிறிjதவ1 நீ; ஆWட1சDAB எuதிய கXதFைத அவHைடய IFதகFதி;
}றியிHAகிறா1 அைத கவனி]+க-. இR உ+க- உண1ைவ ெவளிTப`FRவதாக இHAB5. இவ1 இTபXயாக
எuRகிறா1: “எனR பைழய உண1Vக- வா7Aைகேய அ1FதமeறR எ>கிறR திH5ப திH5ப ேபாராdட5 வHகிறR.
எனAB பயமாயிHAB, தனிைம, BழTப5 மன உைள_சq; இHAகிேற>. ேதவ> இைத ேமeAெகா-ள ெச\வா1
எ>a ஆ7மனதி; நிைனAகிேற>, ஆனா; இQத தைடைய மீW` வரiXயல. எ>னால ெஜபிAக iXயல.
iயeசிAB5ேபாR, எ;லா5 எனAB சாதகமாயிHAB. ந;ல உண1V உWடாB5ேபாR ேதவ> எ>னிடFதி;
விH5Iகிற காாியFைத ெச\திட iயeசிAகிேற>, ஆனா அQத வ;லைமகளி> சFதFதா; அதிகமாக தாAகTபd`
ெசFதவைன ேபால நி>aவி`கிேற>. அQத சFதFதிeB நா> இண+கிேபாகிேற> எ>னா; ேபாராX ேமeெகா-ள
iXயவி;ைல. எனAB சமாதான5 ேவW`5.”
இR நீ+களாயிHQதா, நe_ெச\தி எ>னெவ>றா; நீ+க- ேசா1விl5 ேதா;வியிl5 RவW` இHTபைத ேதவ>
விH5Iவதி;ைல. ேவத5 ெசா;கிறR கிறிjRைவ உ+க- ெசாQத இரdசகராக விOவாசிFதா;, உ+க- பரேலாக
பிதா உ+க- எ;லா பாவ+கைள]5 அறிQR உ+கைள நிFதியமாக ம>னிFR5 இHAகிறா1. உ+கைள BeறTப`Fத
பிசாசிeB அதிகார5 இ;ைல; உ+கைள நீ+கேள BeறTப`Fத }டாR. நீ+க- ேதவDAB i>பாக ம>னிAகTபd`
நீதியாக நிHFதTப`கிறீ1க-.
நிைனவிHAகிறதா இரW` வார+க4AB i>I நா5 இைளய Bமாரைன பeறிய உவைமைய பா1Fேதா5. (ŠAகா
15:11-32) இQத உவைமயி; இேயO பிதாவாகிய ேதவ> இQத கைதயி; உ-ள பிதாைவேபால தனR மக> பாவFதி;
வா7QR …ரேதசFதிeB ஓXேபானாl5 ெதாட1QR அவைன ேநசிAகிறR ேபால ேநசிTபதாக }aகிறா1. அQத மக>
திH5பிவQதேபாR, அQத தகTப> அவைன திdX தWXAக வி;ைல. அவைன சQதிAB5பX ஓXனா1, அவைன கdX
தuவிAெகாW` அவைன pdXeB- வரேவeறா1. அவைன ieறிl5 ம>னிFதா1. மக> அதeB தBதி அ;ல,
ஆனாl5 தகTப> அவைன ேநசிFதா1. இTபXதா> நமR பரேலாக பிதாV5 ந5ைம நடFRகிறா1. ந5ைம
ேநசிTபைத நிaFத மாdடா1, அவைர விd` நாம விலகிேபானாl5 ேநசிFRெகாWேட இHTபா1.
சாி, கடQத வாரFதி; நீதிமானாAகTப`த; எ>ற வா1Fைதயி> அ1FதFைத பா1Fேதா5. ேவத5 }aகிறR,
“இMவிதமாக, நா5 விOவாசFதினாேல நீதிமானாAகTபdXHAகிறபXயா;, ந5iைடய க1Fதராகிய இேயO கிறிjR
sலமா\ ேதவனிடFதி; சமாதான5 ெபeறிHAகிேறா5.” (ேராம1 5:1)
நிைனவிHAகd`5, நீதிமானாAகTப`த; எ>ற வா1Fைத சdட•ரவமான அ+கீகாரFைத BறிAகிறR. Beறவாளி
Beறமeறா1 எ>a IலTப`5ேபாR இேத காாியFைதFதா> ஒH நீதிபதி நீதிம>றFதி; பிரகடன5 ெச\கிறா1.
நிரபராதி எ>பR நீதிமா> எ>a }aகிறR, அபராத+களி; இHQR வி`விAகTப`கிறா1. ஒH நீதிபதியா; நீதிமா>
எ>a அறிவிAகTபடாதவ> Beறவாளியாக கHதTப`கிறா>, அவ> தWடைனAB- தீ1AகTப`கிறா>. ேதவ>,
நீதி]-ள நியாயாதிபதி, தமR Bமரனி; விOவாசi-ளவ1களா\ த5மிடFதி; வH5 பாவிைய நீதிமா> எ>a
அறிவிபதாக வாABபW€கிறா1.
ேதவ> இQத ஈைவ நமAB இலவசமாக அளிFதிHQதாl5 அவHAB ெபாிய பாதிTைப உWடாAகினR.
அTேபாjதலனாகிய ேபRH ெசா;lகிறா1, “கிறிjR ந5ைம ேதவDடFதி; ேச1AB5பX அநீதி]-ளவ1க4AB
பதிலாக நீதி]-ளவரா\T பாவ+களினிமிFத5 ஒHதர5 பா`பdடா1.”
ேவத5 ெசா;கிறR, “இலவசமா\ அவHைடய கிHைபயினாேல கிறிjR இேயOவிl-ள மீdைப ெகாW`
நீதிமா>களாAகTப`கிறா1க-” ேராம1 3:24. இQத கிHைப, தBதியeற நிைலயி> தயV, உ+க4AB5பX கிைடAக
ேதவ> விH5Iகிறா1.
எTேபாதாவR நீ+க- ஒH பாவிஎ>a5 அவரR Bமார> உ+கைள இரdசிAகேவW`5 எ>a ேதவனிட5
ேகdXHகிறீ1களா? எTேபாதாவR உ+க- iu ந5பிAைகைய]5 உ+க-, நிFதிய இலAைக]5 இேயOவி>
கர+களி; ெகா`FதிHAகிறீ1களா? அTபX ெச\]5 ேநரFதி;, ேதவ> உ+க- பாவ+கைள ம>னிFR நீதிமா>
எ>a பிரகடன5 ெச\வா1, நிFதியமாக உ+க- பாவ+களி> தWடைனயிqHQR வி`விFதி`வா1.
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ஆனா கிறிjRைவ விOவாசிFத பிறB பாவFதி; விuQதா; எ>ன நடAB5? iதq;, ேதவ> உ+க4AB எ>ன
ெச\வதாக வாAகளிFதா1 எ>பைத ஞாபகTப`Fதி`+க-. உWைமயா ெசா;qயிHAகாH. ஏ>னா கிறிjRவாலதா
நீ+க உ+க பரேலாக பிதாவிeB i>பாக நிFதிய ம>னிTைப ெபea நிeகிறீ1க-. ஆனா அேத சமயFதி;, நீ+க
கீ7TபXத; இ;லாத பாவ வா7Aைக வா7Qதா;, ேதவேனா`-ள ஐAகியFதிqHQR ெவளிேயeறTப`p1க-. ஒH
பAக5 ேதவDAB i>பாக ம>னிAகTபd` நீதிமானாக நிFதிய பாRகாTIட> இHAகலா5. இ>ெனாH பAக5
பிதாவி> ஐAகியFைத விd` விலAகTபdட அDபவ5 உWடாயிHAB5.
சா1லj jேட>q இதeB ஏeற ஒH உதாரணFைத தனR IFதகFதி; }aகிறா1, தி கிTd ஆT ப1கிMனj.
உ+க4Aகாக அவHைடய உதாரணFைத ேம5ப`Fதி }aகிேற>. ஒH சைபயி; பிரச+கிFRெகாWXHAகிேற>
எ>a ைவFRெகா-ேவா5, நா பிரச+க5 பWணிெகாWXHAB5ேபாR5 எ> கXகாரFைத கழeறி ேமைடயி;
ைவAகிேற>. அTIற5 அைத விd` விd` ெவளிேயaகிேற>. ேமைடAB பிeIரFதி; இHQR எ> நWப1
ேமைடAB ெச;வைத கவனிAகிேற>, அவ> ேபா\ எ> கXகாரFைத எ`FR தனR பாAெகdX;
ேபாd`ெகா-கிறா1. எனAB ஆ_சாியமா இHAB, ஆனா நா அவைன ம>னிAக i>வHகிேற>, அவ> எ>Dைடய
நWப>. எ>ைன ெபாaFதவைரயி; அவDடனான எனR உறவி; எQத விாிசl5 ஏeபடாம; இHAகிறR.
அவDடனான எ>Dைடய உறவி; மாeற5 இ;ைல, அவ> எனR கXகாரFைத திHXயிHQதாl5 பரவாயி;ைல.
உWைமயி;, அ`Fத வார5 நா அவைன பா1ABேபாR, நா நி_சய5 அவனிட5, “ேஹ, ஏ கXகாரFைத திH•dட>D
ெசா;லமாdேட.” அவைன அ>ேபா` வரேவea அவனிட5 விசாாிTேப>, “ நீ எTபX இHAக?” எனAB-ள
ம>னியாைமயி> ஆவிைய OமAகவி;ைல. எனAB-ள கசTேபா ெவaTேபா கிைடயாR. ஆனா நா+க
சQதிAB5ேபாR, அவ> உண1V எTபX இHAB5? அவ> Beற உண1வைடவா>, ெவdகTபd` }னி
BHகி`வா>. அவDைடய மனசாdசி அவைன BFR5, எ+}ட இHTபRல அசVகாியமா இHTபா>. அவDைடய
மனசாdசிைய அவ> சாிெச\Rெகா-ள ஒேர வழி எ>Dைடய கXகாரFைத திHXயதாக அறிAைக ெச\R
ம>னிAB5பX ேகdபRதா>. அTபX ெச\தா;, எ>Dைடய பதி;, “ஏeAகனேவ ம>னிAகTபdடா\ எ>பதாB5.
எ> கXகாரFைத நீ எ`Tபைத பா1Fதேபாேத உ>ைன ம>னிFRவிdேட>.” ேவaவிதமா ெசா>னா, ம>னிTைப
ெபa5பX எ> நWப> எ>னிட5 வர அவசியமி;ைல, அவைன ஏeAகனேவ ம>னிFRவிdேட>. அவDைடய
மனசாdசிைய OFத5 ெச\ய அவ> அறிAைக ெச\யேவWXயR அவசிய5 அதினா; எ>Dடனான அவனR உறைவ
IRTபிFRெகா-வா>.
இைதTேபாலேவ, நாi5 ந5iைடய பாவ+கைள ேதவனிட5 அறிAைக ெச\]5ேபாR5 நடAகிறR. ந5iைடய
அறிAைக ேதவைன ந5ைம ம>னிAB5பX நடFRவதி;ைல. ந5iைடய விOவாசFைத கிறிjRவி> மீR ைவFத
ேபாேத அைத ெச\Rவிdடா1 ஏ>னா அR கிறிjRவி> சிlைவயினா; வQதR. இHQதாl5, நமR பாவ
அறிAைகக- அவHடனான ஆதிநிைலயி> உறவிeB- பிதாேவா` மீW`5 ஐAகியTTப`5பX IRTபிAகிறR.
ேதவ> ஒHேபாR5 மாறாதவ1. ந5iைடய பாவ+களினா; அவ1 ந5ைமவிd` iகFைத திHTபிெகா-வதி;ைல.
நிைனவிHAகd`5, நீ+க பWணTேபாகிற பாவ+கைள BறிFR5 ேதவDAB ஏeAகனேவ ெதாி]5, அதeகான
விைலைய]5 ஏeAகனேவ இேயOV5 சிlைவயி; ெசlFதிவிdடா1. ேதவDைடய பிரதி]Fதர5 எTேபாR5
ஒேரமாதிாி தா> இHAB5; ம>னிAகTபdடா\” அதனாலதா> பாவ பழAக+கைள விd`விடV5, ேதவேனா`
சமாதானமா\ சQேதாசமாக இHAகV5, iதq; அவHடனான உ+க- உறைவ பeறி ெசா;லTபdXHAB5
வாABFதFத+கைள கவனி]+க-, ேதவ> உ+கைள கிறிjRVAB- நிaFதியிHAகிறா1 எ>பதeB எ>ன அ1Fத5.
2 ெகாாிQதிய1 5:17>பX, “ஆைகயா;, ஒHவ> கிறிjRVAB- இHQதா;, அவ> IR சிH’XயாயிHAகிறா>,
பைழயைவக- ஒழிQRேபாயின, இேதா, இTேபாR எ;லா5 Iதிதாயின;” ேயாவா> 1:12>பX நீ+க- கிறிjRVABேதவDைடய பி-ைளகளாயிHAகிறீ1க-; ேயாவா> 15:15>பX நீ+க- கிறிjRவி> சிேநகித1. ேராம1 5:1>பX
நீ+க- நீதிமானாAகTபdXHAகிறீ1க-; எேபசிய1 1:>பX நீ+க- பாிOFதவா>. எேபசிய1 1:5>பX நீ+க- ேதவ
பி-ைளகளாக தFெத`AகTபdXHAகிறீ1க-. எேபசிய1 2:18>பX பாிOFத ஆவியானவ1 sல5 ேதவேனா`
ேநரXயாக ேபச }Xயவ1க-. நீ+க- மீdகTபdXHAகிறீ1க-, அதாவR ெகாேலாெசய1 1:14>பX இேயO
கிறிjRவி> இரFதFதினா; பாவ ம>னிTபாகிய மீd` நமAB உWடாயிHAகிறR. ேராம1 8:1-2>பX நீ+கபாRகாTேபா`5, ஆAகிைனயினி>a வி`விAகTபd`5 இHAகிறீ1க-.
பிqTபிய1 3:20>பX ேதவ> உ+கைள பரேலாக பிரைஜயாகேவ பா1Aகிறா1. 1 ேயாவா> 5:18 >பX நீ+கேதவனா; பிறQதிHAகிறீ1க- ெபா;லா+க> உ+கைள ெதா`வதி;ைல. எேபசிய1 2:6>பX நீ+க- கிறிjRVடேன
}ட உ>னத+களி; peறிHAகிறீ1க-. எேபசிய1 3:12>பX நீ+க- வி`தைலேயா` ைதாியFேதா`5 பிதாவி>
சQநிதியி; வQR நிeக iX]5. இேயO கிறிjRVAB- ேதவ> உ+க4AB அளிFதிHAB5 jதானFைத எ`FR
ெசா;l5 சில காாிய+களா\ இHAகிறR. அவேர உ+க4AB இQத jதானFைத ெகா`FதிHAகிறா1, நீ+க
தBதியானவ1 எ>பதனா; அ;ல, அவHைடய கிHைபயினா; ெபeறிHAகிறீ1க-.

4

சாி இTப, மaபX]5 அQத pதியி; நடAB5 கைதைய பா1Aகலாமா. நீ+க ெபeேறாாி> Beற_சாd`கைள
ேகdகலா5, நWப1க- உலக5 ெசா;லலா5. நீ+க ந;லத ேகdகலா5, ேசா1வான, சாFதானி> Beற_சாd`கஅவDைடய ஊழிய1க- ஜ>ன;களி> உdIறFதி; நி>a ேபOவைத ேகdகலா5. சாFதா> உ+க- மனதி; Beற
உண1Vகைள உWடாABவா>, அல;R உ+க4ைடய பிர5ைம எ>a நீ+க- IாிQRெகா-45வைர மeறவ1கெசா;lகிறா1க- எ>a தவறான கHFைத ெசா;lவா>, இெத;லா5 உWைமயாக நடAகிறR. அQத
எWண+கைள எTபX ேமeெகா-p1க-? உ+க- பாவ+கைள BறிFத சாFதானி> Beறசாd`கைள எTபX
ேதாeAகXT”1க-? ந5ைம BறிFத ேதவ வாABFதFத+கைள அறிQR அைத ந5Iவத> sல5 ேதாeகXAகலா5.
அTேபாjதலனாகிய பV; ெசா;வைத ேபால ெச\திடலா5, “எ;லா எWண+களிl5 கிறிjRVAB கீ7TபXய
சிைறப`FRகிேற>.” 2 ெகாாிQதிய1 10:5
எTபX எ;லா எWண+கைள சிைறபிXFR கிறிjRVAB கீ7TபXய பWண iX]5? நீ+க ேதவDAகாக வாழ
iயeசிAைகயி; தி•ெர>a நீ+க Beற உண1வைடகிறீ1க-, தBதியி;ைல, idடா-; நீ+க ஒHேவைள, “இTபX
ெச\தா நா எTபXTபdட கிறிjதவனாக இHAகிேற> எ>a நிைனAகலா5? ேதவ> எ>ைன ேநசிAக iXயாR! ஒH
நிமிஷ5 ெபாa+க-! அQத சிQதைனைய சிைறபிX+க. ேதவ வா1Fைதேயா` அைத ஒTபிd` பாH+க. அQத
எWண5 ேதவ> உ+கைள பeறி ெசா;qயவeேறா` ஒFதிHAகிறதா?
நிைனவிHAகd`5, ேவதாகமFைத ெபாaFதவைர, ேதவDைடய நீதிம>றFதி;, சdட•1வமாக உ+கவிOவாசFைத இேயO கிறிjRவி> மீR ைவFR அவ1 உ+க4Aகாக சிlைவயி; ெச\தைத ந5பின பிறB நீ+கBeறவாளி அ;ல. உ+க- பாவ+க4Aகான ஆAகிைனAB நீ+க- உdபdடவ1க- அ;ல. நீ+க அபாFதிரவான;ல
நீ+க sடேனா idடாேளா இ;ைல. நீ+க தவறாக Beற5 சாdடTபd` உWைமயி;லாத ஒ>ைற
ந5பிெகாWXHAகிறீ1க-! நீ+க ேபாரா`5பX ேதவ> விH5Iகிறா1, தவறான சிQதைனைய சிைறபிXFR
ேதவDைடய சFதியFதினா; அைத நிரTபி`+க-. அதeB பிறB நீ+க கிறிjRைவ ேநாAகி சQேதாஷமாக அQத
pதியி; நடAக Rவ+கி`+க-.
iதலாவதாக, ஒ>ைற நீ+க- ெதாிQRெகா-ளேவW`5: BறிTபாக, கிறிjRVAB- உ+க4ைடய jதான5,
இரWடாவதாக நீ+க- ெசய;படேவW`5; சாFதாைன]5 அவ> ெபா\கைள]5 எதி1Fதிட ேவW`5. அேநக
கிறிjதவ1க- ஒேர விதFைத பி>பeaகிறா1க-. அவ+க பாவ5 ெச\றா+க, பிறB அைத ேதவனிட5 அறிAைக
ெச\கிறா1க-; அTபற5 மaபX]5 பாவ5 ெச\R ேதவனிட5 மaபX]5 அறிAைக ெச\கிறா1க-. பிறB,
மaபX]மா பாவ5 ெச\R, அறிAைக ெச\றா+க அTபற5 அைத விd`வி`கிறா1க-. நீ+க அTபXயா? எ>ன
நடABR? ஏ> i>ேனeறேம இ;ைல? காரண5 இ+கிHAகிறR. நீ+க வாச; கதைவ திறQR ைவFதிHQதா பAகFR
pd` நா\ உ+க pd`AB-ள IகிQதி`5. அQத நாயிDைடய பeக- உ+க காைல பத5பா1AB5. அQத
வழியிqHQR மீள, உ+கைள நீ+கேள அX_OABp+களா இ;ல நாைய அ+கிHQR RரFRp+களா?
சாி, கிறிjதவ1களாக, பல சமய+களி; பாவ5 ெச\ய கதைவ திறQR ைவAகிேறா5 பிறB ேதவனிட5 ம>னிAB5பX
கதaகிேறா5. எ>ன ெதாி]மா? ேதவ> ந5ைம ம>னிAகிறா1. அவ1 ெசா;கிறா1, “ ந5iைடய பாவ+ைள நா5
அறிAைகயிdடா;, பாவ+கைள நமAB ம>னிFR எ;லா அநியாயFைத]5 நீAகி ந5ைம OFதிகாிAக அவ1
உWைம]5 நீதி]i-ளவராயிHAகிறா1.” (1 ேயாவா> 1:9) ேதவ> ந5ைம ம>னிAகிறா1, ஆனா; அQதவq]5
Beறஉண1V5 ெதாட1QRெகாWXHQதா;? ந5ைமநாேம BeறTப`Fதலாமா, தைரேயா` தைரயாக த-ளி மன
அuFதFதிeB- ேபாகலாமா? அQத நா\ இ>D5 ந5ம ேதாdடFRல இHTபத எFதைன தடைவ மறQR
ேபாகிேறா5? இ>D5 ந5ைம தாAகிAெகாWேட இHAகிறா>. அவைன நா5 எதி1Aக ேவW`5. பாவ5 ெச\R
அறிAைக ெச\வR பதி;, ேதவ வா1Fைத ெசா;கிறR பாவ5 ெச\தா;, பாவFைத அறிAைக ெச\ய€5, ம>னிTI
கிைடAB5, ஆனா சாFதாைன எதி1Aக ெதாட+க€5. யாAேகாI 4:7 இைத ெச\]5பX ெசா;கிறR. அவ1
ெசா;கிறா1, “ேதவDAB கீ7TபXQதிH+க-, பிசாசிeB எதி1FR நி;l+க-, அவ> உ+கைள விd` ஓXேபாவா>.”
ந5மி; சில1 ந5ம வா7Aைகயி; ேதவD5 ந5ம45 மd`5தா> இHAகிேறா5 எ>பR ேபால நடQRெகா-ேவா5.
அR உWைமய;ல. ேதவ> BழTப5 மea5 மரணFதி> காரண1 அ;ல, ஆனா; ேந1Fதியான ஜீவைன அளிTபவ1.
இ>ெனாH பAக5, ேவத5 ெசா;கிறR இQத உலகFதி> அதிபதியான, சாFதா>, iரdடாdட BணFதி> பிரதான
வXவைமTபாள>, பாவ5, உறVக- உைடAகTபd` மரணFைத அளிAகிறா>. ேயாவா> 8:44>பX அவ>
ெபா\AB பிதா. ேதவ> தமR பி-ைளகைள ம>னிAகிறா1, ஆனா ந5ைம சாFதானி> ெபா\கைள எதி1AB5பX
ெசா;lகிறா1, ெபeேறாாி> ெபா\க-, நமAB நாேம ந5I5பX ெதாிQRெகாWட ெபா\க-. நாம இQத ெபா\கைள
கிறிjRVAB- இHAB5 நமR jதானFைத நிைலைய பeறிய ேதவ சாFதிய+கேளா` ேச1FR ந5Iகிேறா5.
ந5மளால ெசா;ல iXயாR, “பிசாOதா எ>ைன ெச\ய ைவFதா>.” இ;ல. பாவFதி; விழாம; இHTபR ந5iைடய
ெபாaTI, பாவ5 எ>ைன ஆW`ெகா-ளாம; இHAக ெச\யறR ஏ ேவைல.
ேவத5 ெசா;கிறR, “நீ+க- சாீர இ_ைசகளி>பX பாவFதிeBA கீ7TபXயFதAகதாக சாVAேகRவான உ+கசாீரFதி; பாவ5 ஆளாதிHTபதாக.” (ேராம1 6:12) ேமl5, ேவத5 நமAB ெசா;lகிறR, “நீ+க- உ+க-
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அவயவ+கைள அநீதியி> ஆ]த+களா\ பாவFதிeB ஒTIெகாடாம; மாறாக நீ+க- உ+க- அவயவ+கைள
நீதிABாிய ஆ]த+களாகF ேதவDAB ஒTIAெகா`+க-.” (ேராம1 6:13)
நா5 பாவ5 ெச\R நமR சாீரFைத பாவFதிeB ஆ]தமாக பய>ப`Fதினா;, சாFதா> நமR வா7வி; இட5 பிXFR,
அரைன உWடாAகி`வ>. நீ+க- உ+கைள பாவFதிeB உdப`Fதி உ+க- சாீரFைத பாவ ெசய;க4ABஈ`ப`FதியிHQதா;, இQத ெச\ைககைள ேதவனிட5 அறிAைக ெச\R பிசாசிeB ெகா`AகTபdட எ;லா சdட
உாிைமகைள]5 ரFR ெச\R ேதவDAB ெசாQதமாAகி`+க-. உ+க வா1Fைதயி> sல5 உ+க- வாைய
பாவFதிeB உdப`Fதினீ1களா? யாைரயாவR காயTப`Fத ைககைள உபேயாகிFதீ1களா? தகாத iைறயி;
யாHடனாவR உட; உறவி; ஈ`பd•1களா? உ+க- மனைத ஆபாச காாிய+கைள சிQதிAக இடமளிFதீ1களா,
உ+க- இHதயFதி; ேகாப5 ெபHைம எாி_சlAB இடமளிFதீ1களா? ேதவ> ெசா;கிறா1 ஒH கிறிjதவராக, நாம
அTபX ெச\ய }டாR. அR பாவ5 எ>கிறா1! அதனா; பாவமாக ெச\த காாிய+கைள அறிAைக ெச\திடேவW`5.
அறிAைக ெச\த; எ>பR ேதவ> எைத பாவ5 எ>கிறாேரா அR பாவ5தா> எ>a நாi5 ஒTIெகா-கிேறா5
எ>பத> அைடயாள5. ேதவனிடFதி; உWைமயாயிHQR அவேரா` மன5ெபாHQதி நடTபR மிகV5 iAகிய5.
ஒHiைற ந5iைடய நடAைகAB5 ேதவDைடய வா1Fைதயி; அவHைடய பி-ைளகைள BறிFR
ெசா;லTபdXHAB5 காாிய+க4AB5 இைடயி; பிர_சைன இHTபைத கWடVட>, உலகFேதா` ஒFRேபாகாம;,
ந5iைடய பாவ OபாவFைத அறிAைக ெச\R சாி ெச\திட ேவW`5.
உ+கைள நீ+கேள வ|சிFRெகாW` உ+க- பாவ ெசய;கைள நிராகாிFR ஒRAகி சாFதானி> அரWக- பலமாக
இடமளிFதா;, வா7வி; உ-ள பாவ பழAக+க-, ெபாிய p7_சிAB ேநராக நடFதி ெச>றி`5. ஒHேவைள
ஏeAகனேவ அQத கdடFதி; இHAகலா5. ஆனா நீ+க ஒH கிறிjதவராக இHQதா;, சQேதாஷTப`+க. ேதவDAB
உ+க பாவFைத பeறி ெதாி]5 ஏeAகனேவ உ+கைள ம>னிFRவிdடா1. ஆனா அவHடனாக உறவி; இHQR த-ளி
இHAகிறீ1க-, அTபXயானா; சமாதான5 இHAகாR, பால பழAகFதி> மீதி அதிகார5 இ;ைல, பாிOFத ஆவிAB
i>I Beறi-ளவராக உண1வR உaதி. அTபXயிHQதா;, ேதவDைடய வா1Fைத உ+கைள ஊABவிAகd`5.
ேவத5 ெசா;கிறR யாராவR பாவ5 ெச\தா;, “நீதிபரராயிHAகிற இேயO கிறிjR நமAகாகT பிதாவினிடFதி;
பாிQR ேபOகிறவராயிHAகிறா1.” (1 ேயாவா> 2:1)நமR பாவ+கைள நிவி1Fதிெச\கிற கிHபாதாரபq அவேர.
ேவaவிதமா ெசா>னா;, பாவ5 ெச\]5ேபாR, ந5iைடய பாவ+கைள அகeற இேயO தா5 சிlைவ ெச\த
காாியFைத ெசா;q அவேர பாிQR ேபOகிறவராக நிeகிறா1. ேதவ> அைத ஏeaெகா-கிறா1. நமR பிதா ெதாட1QR
ந5ைம ேநசிAகிறா1 ஏeகனேவ ந5ைம அவ1 ம>னிFRவிdடா1. ஆனா காFதிHAகிறா1, நாம அவாிட5 வQR
பாவFைத அறிAைக ெச\R அவHைடய OFதிகாிTைப ெபea அவHடனான உறைவ IRபிFதிட விH5Iகிறா1.
அTபX ெச\யைல>னா, ந5iைடய அ>பி> பரேலாக பிதா தமR பி-ைளகைள அ>ேபா` சிdசிTபதாக
வாAகளிFதிHAகிறா1.
வரTேபாகிற வார+களி; ேதவDைடய சிdைசைய BறிFR நா5 ேபச இHAகிேறா5. ஆனா; ேதவேனா` சாியான
உறைவ நா5 ைகெகாW`வQதா;, அவHைடய க`ைமயான சிdைசயிqHQR நா5 தTபிFRெகா-ேவா5. ேமl5
கிறிjRவ வா7ைவ உ+க- Oய ெபலFதா; வாழ iXயாR எ>a ேதவ> ெசா;வைத]5 பா1Aக இHAகிேறா5.
நமAB இ;லாத ெபலFைத நமAB தH5பX ேதவ> தமR ஆவிைய நமAB தQதHளியிHAகிறா1.
இ>ைறAB நா5 பா1Fதவeைற OHAகமாக ெசா;கிேற>, பாவ பழAக+கைள விd`விட, iதq;, ேதவ>
நமABகிறிjRVAB- அளிFதிHAB5 jதானFைத பeறி ேதவ> ெசா;வைத ஏeaAெகாW` ந5பேவW`5.
இரWடாவR, நா5 பாவFதி; விuQதா;, பாவ பழAகFைத ந5மிட5 வள1Fதிdடா;, ேதவனிட5 உWைமயா\ நமR
பாவFைத அறிAைக ெச\ய€5, அவ1 ந5ைம நிFதியமாக மனிFதிHAகிறா1 எ>a ெதாி]5, ஆனா; அவHைடய
ெநH+கிய உறV5 OFதிகாிTI5 நமAB அவசிய5. அ`FR, s>றாவதாக, ேதவேனா` நா5 நடAக ேவW`5, எ;லா
ெபா\கைள]5 Beற_சாd`கைள]5 நிராகாிAக€5, சாFதானி> ெபா\க45 அதி; அட+B5.
இைததா> நீ+க- ெச\கிறீ1களா? இ;லாவிdடா;, இTேபாேத ேதவனிடFதி; உ+க- பாவ+கைள அறிAைக
ெச\R கிறிjRVAB- உ+க- jதானFைத பeறி அவ1 ெசா;வைத விOவாசிFR ஏeaAெகாW` பாிOFத ஆவியி>
வ;லைமேயா` ஏ> பிசாசிeB எதிFR நிeக }டாR?
அ`Fத வார5 ந5iைடய உண1Vக- மea5 மன அuFதFைத பeறி ேதவ வா1Fைத }aவைத பா1Fதிடலா5.
தவறாம; பா1T”1க- என ந5Iகிேற>.
அ`Fத வார நிக7சிகளி> ெதாBTைப காண காFதிHAகV5.

எ+க4ைடய ெதாைலAகாdசி நிக7சிகைள காண
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