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3.  திருத்தந்தத  –  எனது  பாவங்களிலிருந்து   மீட்கப்பட்ட   மனிதர்   நான் 

நான் உங்கதைப் பார்த்து, கிறிஸ்துவின் 

சிலுதவயில் வவளிப்படுத்தப்பட்டுள்ை 

அன்பின் கனியான விசுவாசம் மற்றும் 

நம்பிக்தகதய உங்களைாடு பகிர்ந்து 

வகாள்ைாமல் இந்நாட்தட விட்டுச் 

வசல்வதற்கு என்னால் இயலவில்தல. “நம் 

முன்னால் நிற்கும் இந்த மனிதர் யார்?” 

என்று நீங்களை உங்கதைக் 

ளகட்டுக்வகாள்ைக்கூடும்.  

இக்கேள்விக்கு, முற்றிலும் எனது ச ொந்த 

வொழ்விலிருந்து ஒன்றைப் பதிலொேச் 

ச ொல்ல விரும்புகிகைன். உங்ேள் முன்னொல் 

நிற்கும் இந்த மனிதர் மன்னிப்றப 

அனுபவித்தவர். தனது பறைய பொவங்ேள் 

பலவற்றிலிருந்து மீட்ேப்பட்ட மற்றும் 

மீட்ேப்பட்டுக்சேொண்டிருக்கும் ஒரு மனிதர் இவர். இதுதொன் நொன். 

உங்ேளுக்குக் சேொடுப்பதற்கு இறதவிட அதிேமொே என்னிடம் கிறடயொது. 

ஆயினும், என்னிடம் இருப்பறதயும், நொன் அன்புகூருவறதயும் 

உங்ேளுக்கு நொன் அளிக்ே விரும்புகிகைன். அதுகவ இகயசு கிறிஸ்து, 

வொனேத் தந்றதயின் ேருறை.  

இகயசுவின் அன்பு உண்றமயொனது, மற்றும், தொம் 

அன்புகூருபவர்ேளின் சநருக்ேடிேறை மிகுந்த ேரி றனயுடன் 

கநொக்குகிைது. இந்த அன்பு, குைப்படுத்துகிைது, மன்னிக்கிைது, கமகல 

உயர்த்துகிைது மற்றும் அக்ேறை ேொட்டுகிைது. ஒருவர் அதறன 

பலவழிேளில் இைந்தொலும் அந்த மொண்றப நிறலநிறுத்துகிைது. இதில் 

இகயசு பிடிவொதமொே உள்ைொர். நொம் இைந்த மொண்றப நிலநொட்ட அவர் 

தனது வொழ்றவகய வைங்கினொர். இறதப் புரிந்துசேொள்வதற்கு, 

றேதிேைொே இருந்த திருத்தூதர்ேள் கபதுருறவயும் பவுறலயும் நொம் 

கநொக்ேலொம். அவர்ேளும் சிறையில் தங்ேளின் சுதந்திரத்றத 

இைந்திருந்தனர். ஆனொல், அவர்ேறை மனச்க ொர்வறடயொமல் ேொத்தது 

ச பம். அவர்ேள் தனியொேவும், பிைகரொடு க ர்ந்தும் ச பித்தனர். அவர்ேள் 

ஒருவர் ஒருவருக்ேொேச் ச பித்தனர். இந்த இருவறேச் ச பங்ேளும் 



வொழ்றவயும், நம்பிக்றேறயயும் ேொத்துக்சேொள்வதற்கு உதவியது. இந்த 

வறலயறமப்கப மனச்க ொர்வில் வீழ்ந்து விடொமல் நம்றமக் ேொக்கின்ைது. 

இது, நொம் சதொடர்ந்து முன்கனொக்கிச் ச ல்வதற்கு ஊக்ேப்படுத்துகிைது. 

இது வொழ்றவ, உங்ேளின் ச ொந்த வொழ்றவ, உங்ேளின் குடும்பங்ேறை 

ஆதரிக்கின்ைது. எனகவ சிலுறவயில் அறையுண்ட கிறிஸ்துறவ உற்று 

கநொக்கித் தியொனியுங்ேள். அவரின் ேொயங்ேளில் ஒருவர், தனது 

துன்பங்ேறையும், பொவங்ேறையும் றவக்ேலொம். இகயசு உங்ேள் 

வொழ்வின் ஓர் அங்ேமொே மொறும்கபொது, நொம் நம் ேடந்த ேொலத்தில் 

சிறையுண்டு இருக்ேமொட்கடொம். மொைொே, நிேழ்ேொலத்றத வித்தியொ மொே 

கநொக்ேத் சதொடங்குகவொம். நம்றமயும், நம் வொழ்றவயும் 

வித்தியொ மொேப் பொர்க்ேத் சதொடங்குகவொம்.  

சிறைேளில் உங்ேறைக் ேொைவரும் அருள்பணியொைர்ேளிடம் 

கபசுங்ேள்!. நீங்ேள் எழுந்திருக்ே உதவி ச ய்வதற்கு இகயசு 

விரும்புகின்ைொர். இந்த உறுதிப்பொடொனது, நம் மொண்றபக் ேொத்து 

ேடினமொே உறைப்பதற்கு நமக்கு உதவுகிைது. சேொள்ைறவவிட 

அதிேமொன கபர் இருப்பது, நீதி கிறடக்ேொறம, வன்முறை கபொன்ை 

இன்னல்ேள் சிறை அறமப்பில் உள்ைன. எல்லொ நம்பிக்றேயும் 

விட்டுப்கபொேவில்றல. இந்தச் சீரறமப்பு றமயத்தில் நீங்ேள் க ர்ந்து 

வொழும் முறையொனது, ஓரைவுக்கு உங்ேறைச்  ொர்ந்துள்ைது. துன்பமும், 

றேயறுநிறலயும் நம்றமத் தன்னலவொதிேைொக்கி, முரண்பொடுேளுக்கு 

இட்டுச்ச ல்லக்கூடும். ஆனொல், இவற்றை, உண்றமயொன உடன்பிைப்பு 

உைர்றவ உருவொக்குவதற்ேொன வொய்ப்பொே ஆக்ேலொம். ஒருவர் 

ஒருவருக்கு உதவி ச ய்யுங்ேள்.  ொத்தொன், பறேறம, பிரிவிறன மற்றும் 

கும்பல் குற்ைத்திற்ேொேக் ேொத்துக்சேொண்டிருக்கிைொன். ஆனொல் நீங்ேகைொ, 

முன்கனற்ைத்திற்ேொன பொறதயில் சதொடர்ந்து உறையுங்ேள். இவ்வொறு 

பொல்மக ொலொ சிறைக் றேதிேளிடம் கூறினொர் திருத்தந்றத பிரொன்சிஸ். 
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