
திம்மாவிலிருந்து விடுதலை பெறுவதற்கான பெெம் 

 

பிதாவவ, நான் இனி ெயப்ெடமாட்வடன், இப்வொது நான் உம் அன்பின் பிள்லை 

என்று நீர் ப ால்வலத நான் ஏற்றுக் பகாள்கிவேன். முஹம்மது கற்பித்த 

இஸ்ைாத்தின் வகாரிக் லககலை நான் புேக்கணித்து, தள்ளுகிவேன். “குர்ஆனின் 

அல்ைாஹ்” வமைான  கைவித அர்ப்ெணிப்புகலையும் புேக் கணிப்ெதாக 

அறிவிக்கிவேன்; இனிவமல் எங்கள் கர்த்தராகிய இவயசு கிறிஸ்துலவ மட்டுவம 

வணங்குவவன் என்று அறிவிக்கிவேன். 

திம்மா ஒப்ெந்தத்திற்கும் அதன் பகாள்லககளுக்கும் கீழ்ப் ெடிந்ததன்மூைம் எங்கள் 

முன்வனார் ப ய்த ொவங்களி லிருந்து மனந்திரும்புகிவேன்; அவர்களுலடய 

ொவங்களுக் காக உம்மிடம் மன்னிப்பு வகட்கிவேன். 

இஸ்ைாத்  மூகத்திற்கும் அதன் பகாள்லககளுக்கும் அர்ப் ெணிப்ெதாக நாவனா 

எங்கள் மூதாலதயர்கவைா ப ய்த அலனத்து ஒப்ெந்தங்கலையும் புேக்கணித்து, 

கடிந்துபகாள் கிவேன். 

நான் திம்மாலவயும் அதன் ஒவ்பவாரு நிெந்தலனகலையும் முற்றிலுமாகப் 

புேக்கணிக்கிவேன். ஜிஸ்யா கட்டணச்  டங் கின்ெடி கழுத்தின் அலடயாைமாக 

அடிக்கப்ெட்டலதயும், அது  ம்ெந்தப்ெட்ட அலனத்லதயும் புேக்கணிக்கிவேன். 

அந் தச்  டங்கு சுட்டிக்காட்டின சிரச்வ த  ாெத்லதயும் மரணத் லதயும் குறிப்ொகப் 

புேக்கணிக்கிவேன். 

திம்மா ஒப்ெந்தம் கிறிஸ்துவின் சிலுலவயில் அலேயப் ெட்டபதன 

அறிவிக்கிவேன். திம்மா ஒரு பொதுவான காட்சிப் பொருைாக மாறிவிட்டது; அதற்கு 

என்வமல் எந்த உரிலமயும் இல்லை. திம்மா ஒப்ெந்தத்தின் ஆன்மீக 

பகாள்கலைகள் பவளியரங்கமாகிவிட்டன, பெைவீனமாக்கப்ெட்டன, வதாற் 

கடிக்கப்ெட்டன, கிறிஸ்துவின் சிலுலவயால் அவமாக்கப்ெட் டன என்று 

அறிவிக்கிவேன். 

இஸ்ைாத்திற்கு நன்றிகடன்ெட்டிருப்ெதாகச் ப ால்லுகிே பொய்ப் வொதலனகலைப் 

புேக்கணிக்கிவேன். 

பொய்யான குற்ேவுணர்வுகலைப் புேக்கணிக்கிவேன். வஞ்  கத்லதயும் 

பொய்கலையும் புேக்கணிக்கிவேன்.  

கிறிஸ்துவுக்குள்ைான என் விசுவா த்லத பவளிவய வெ க் கூடாபதன ப ால்கிே 

அலனத்து உடன்ெடிக்லககலையும் புேக்கணிக்கிவேன் 

திம்மா அல்ைது இஸ்ைாத் குறித்துப் வெ க்கூடாபதனச் ப ால் கிே அலனத்து 

உடன்ெடிக்லககலையும் புேக்கணிக்கிவேன்.  

நான் வெசுவவன், அலமதியாக இருக்கமாட்வடன். 

“ த்தியம் என்லன விடுதலையாக்கும்” என்ெலத அறிவிக் கிவேன் (வயாவான் 

8:32); கிறிஸ்து இவயசுவில் விடுதலை பெற்ேவனாக வாழத் தீர்மானிக்கிவேன். 



இஸ்ைாத்தின் பெயரால் எனக்கும், என் குடும்ெத்திற்கும் எதி ராகப் வெ ப்ெட்டுள்ை 

 கை  ாெங்கலையும் ரத்துப ய்து, புேக்கணிக்கிவேன். 

என் மூதாலதயர்களுக்கு எதிராகச் ப ால்ைப்ெட்ட  கை  ாெங் கலையும் 

ரத்துப ய்து, புேக்கணிக்கிவேன். குறிப்ொக மரண  ாெத்லத முறித்து, 

புேக்கணிக்கிவேன். மரணவம, உனக்கு என்வமல் அதிகாரமில்லை! 

இந்தச்  ாெங்களுக்கு என்வமல் எந்த அதிகாரமுமில்லை என்று அறிவிக்கிவேன். 

கிறிஸ்துவின் ஆசீர்வாதங்கலை என் ஆவிக் குரிய சுதந்தரமாக 

உரிலமவகாருகிவேன். 

ெயத்லதப் புேக்கணிக்கிவேன். கிறிஸ்து இவயசுவில் லதரிய மாக இருக்கத் 

தீர்மானித்துள்வைன். 

சூழ்ச்சித்திேன் ப ய்தலையும் கட்டுப்ெடுத்துவலதயும் புேக் கணிக்கிவேன். 

அத்துமீேலையும் வன்முலேலயயும் புேக்கணிக்கிவேன். 

ெயத்லதப் புேக்கணிக்கிவேன். புேக்கணிக்கப்ெடுவவாவமா என்கிே ெயத்லதப் 

புேக்கணிக்கிவேன். என் ப ாத்லதயும் உலடலமகலையும் இழந்துவிடுவவவனா 

என்கிே ெயத்லதப் புேக்கணிக்கிவேன். வறுலம ெயத்லதப் புேக்கணிக்கிவேன். 

அடிலமப்ெடுத்தப்ெடுவவவனா என்கிே ெயத்லதப் புேக்கணிக் கிவேன். ெைாத்காரப் 

ெயத்லதப் புேக்கணிக்கிவேன். தனி லமப்ெடுத்தப்ெடுவவவனா என்கிே ெயத்லதப் 

புேக்கணிக் கிவேன். என் குடும்ெத்லத இழந்துவிடுவவவனா என்கிே ெயத்லதப் 

புேக்கணிக்கிவேன். பகால்ைப்ெடுதல்,  ாவு குறித்த ெயத்லதப் புேக்கணிக்கிவேன். 

இஸ்ைாத்குறித்த ெயத்லதப் புேக்கணிக்கிவேன். இஸ்ைாமியர் கள்குறித்த 

ெயத்லதப் புேக்கணிக்கிவேன். 

பொது நடவடிக்லககளில் அல்ைது அரசியல் நடவடிக்லக களில் ஈடுெடுவவவனா 

என்கிே ெயத்லதப் புேக்கணிக்கிவேன்.  

இவயசு கிறிஸ்துவவ  கைத்திற்கும் ஆண்டவர் என்று அறிக் லகயிடுகிவேன். 

இவயசுவவ என் வாழ்க்லகயின் ஒவ்பவாரு ெகுதிக்கும் ஆண்ட வர் என்று அவருக்கு 

அடிெணிகிவேன். இவயசு கிறிஸ்துவவ என் குடும்ெத்திற்கு ஆண்டவர். இவயசு 

கிறிஸ்துவவ என் நகரத்திற்கு ஆண்டவர். இவயசு கிறிஸ்துவவ என் வத த்திற்கு 

ஆண்டவர். இவயசு கிறிஸ்துவவ இந்தத் வத த்திலுள்ை  கை மக்களுக்கும் 

ஆண்டவர். இவயசு கிறிஸ்துவவ என் ஆண்ட வர் என்று என்லன 

அர்ப்ெணிக்கிவேன். 

நிந்திக்கப்ெடுவலதப் புேக்கணிக்கிவேன். கிறிஸ்து என்லன ஏற்றுக்பகாண்டுள்ைார் 

என்று அறிவிக்கிவேன். அவலர மட் டுவம வ விக்கிவேன். 

அவமானத்லதப் புேக்கணிக்கிவேன். சிலுலவமூைம்  கை ொவங் களிலிருந்தும் 

சுத்திகரிக்கப்ெட்டிருக்கிவேன் என்று அறிவிக்கி வேன். அவமானத்திற்கு என்வமல் 

எந்த உரிலமகளும் இல்லை; நான் கிறிஸ்துவவாடு மகிலமயில் அர ாளுவவன். 

ஆண்டவவர, இஸ்ைாமியர்கள் வமைான  கை பவறுப்பு களுக்காகவும் 

என்லனயும் என் மூதாலதயர்கலையும் மன்னி யும். இஸ்ைாமியர்களுக்கு 



எதிராகவும் மற்ரவர்களுக்கு எதிரா கவும் இருக்கிே பவறுப்லெ நிராகரிக்கிவேன். 

இஸ்ைாமியர் கலையும் இந்தப் பூமியின்வமல் உள்ை எல்ைா மனிதர்கலை யும் 

வநசிப்ெதாக அறிவிக்கிவேன்.  

திருச் லெயின் ொவங்கள் மற்றும் திருச் லெ தலைவர் களுக்கு தவோன 

வலகயில் கீழ்ப்ெடிந்த ொவங்கள் ஆகிய வற்றிலிருந்து மனந்திரும்புகிவேன். 

ஒதுக்கிலவக்கப்ெடுகிே நிலைலயப் புேக்கணிக்கிவேன். நான் மன்னிக்கப்ெட்வடன், 

கிறிஸ்துவுக்குள் வதவன் என்லன ஏற்றுக் பகாண்டார் என்று அறிக்லகயிடுகிவேன். 

நான் வதவவனாடு ஒப்புரவாக்கப்ெட்டுள்வைன். வதவனுலடய சிங்கா னத்திற்கு 

முன் வானத்திலும் அல்ைது பூமியிலும் எந்த வல்ைலமயும் எனக்கு எதிராக எந்தக் 

குற்ேச் ாட்லடயும் லவக்கமுடியாது. 

நம் பிதாவாகிய வதவனுக்கும், என் ஒவர இரட் கரான கிறிஸ்து வுக்கும், என்க்கு 

ஜீவலனத் தர வல்ைவரான ெரிசுத்த ஆவிக் கும் என் துதிலயயும் 

ஸ்வதாத்திரத்லதயும் அறிவிக்கிவேன். 

இவயசு கிறிஸ்துவவ ஆண்டவபரன்ெதற்கு உயிருள்ை  ாட்சி யாக வாழ என்லன 

அர்ப்ெணிக்கிவேன். அவருலடய சிலு லவலயக் குறித்து பவட்கப்ெவடன். 

அவருலடய உயிர்த் பதழுதலைக் குறித்து பவட்கப்ெவடன். 

ஆபிரகாம், ஈ ாக்கு, யாக்வகாபு ஆகிவயாருலடய வதவனா கிய ஜீவனுள்ை 

வதவனுலடய பிள்லை நான் என்று அறிக்லக யிடுகிவேன். 

வதவனுக்கும் அவருலடய வமசியாவுக்குவம பவற்றி என அறிக்லகயிடுகிவேன். 

பிதாவாகிய வதவனுக்கு மகிலமயாக இவயசு கிறிஸ்துவவ ஆண்டவர் என்று 

நாவுகள் யாவும் அறிக்லகெண்ணும், முழங்கால்கள் யாவும் முடங்கும் என்று 

அறிக்லகயிடுகிவேன். 

திம்மி அடிலமத்தன முலேயில் ெங்காற்றுகிே இஸ்ைாமியர் கலை மன்னிப்ெதாக 

அறிவிக்கிவேன். 

பிதாவாகிய வதவவன, திம்மாவிலிருந்தும், திம்மி அடிலமத் தன 

மனநிலையிலிருந்தும், திம்மா ஒப்ெந்தத்துடன்  ம்ெந்தப் ெட்ட அவெக்தியான 

ஒவ்பவாரு நியதிகளிலிருந்தும் தயவு ப ய்து என்லன விடுவியும். 

நீர் என்லன ெரிசுத்த ஆவியால் நிரப்ெவும், இவயசு கிறிஸ்து வினுலடய 

ராஜ்யத்தின்  கை ஆசீர்வாதங்கலையும் என் வமல் பொழியவும் இப்வொது 

வகட்கிவேன். உம் வார்த்லத யின்  த்தியத்லத பதளிவாக விைங்கிக்பகாள்ைவும், 

என் வாழ்க்லகயின் ஒவ்பவாரு ெகுதியிலும் அலதப் ெயன்ெடுத் தவும் எனக்கு 

கிருலெ தாரும். நீர் வாக்களித்தெடிவய நம்பிக் லகயும் ஜீவனும் நிலேந்த 

வார்த்லதகலை எனக்கு அருளி யரும்; அவற்லே அதிகாரத்வதாடும் இவயசுவின் 

நாமத்தில் வல்ைலமவயாடும் மற்ேவர்களிடம் வெசும்ெடி என் உதடு கலை 

ஆசீர்வதியும். கிறிஸ்துவுக்கு உண்லமயுள்ை  ாட்சி யாக இருப்ெதற்கான 

லதரியத்லதத் தாரும். இஸ்ைாமிய மக் கள்வமல் ஆழமான அன்லெயும் 

அவர்கவைாடு கிறிஸ்து வின் அன்லெப் ெகிர்ந்துபகாள்வதற்கான ஆர்வத்லதயும் 

எனக்குத் தாரும். 



என் ஆண்டவரும் இரட் கருமாகிய இவயசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினால் இவற்லே 

அறிக்லகயிட்டு, வகட்கிவேன். ஆபமன். 

 


