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கிறிஸ்துவின் நியாயாசனத்தில் நீங்கள் பெறப்பொகிற
இழக்க பொகிற ெலன்கள் - நிகழ்ச்சி 1
அறிவிப்பாளர்: கிறிஸ்தவர்களுக்கு வவதத்தில்
ச ொல்லப்பட்டிருக்கிறது, “நொம் அனைவரும் கிறிஸ்துவின்
நியொயொ ைத்திற்கு முன்பொக நிச் யமொக நிற்கவவண்டியிருக்கும்.”
ஆைொல் இந்த நியொயதீர்ப்பிற்கொை வநொக்கம் என்ை? இவயசு
நம்முனைய பொவத்திற்கொை கினையத்னத ச லுத்தி விட்ைொைொ வதவன்
அனவகனை நினைவு கூறுவது இல்னலயொ?
அப்படியொைொல், கிறிஸ்தவர்கள் ஏன் கிறிஸ்துவின் நியொயொ ைத்திற்கு
முன்பு நிற்கவவண்டும்? இந்த நியொயதீர்ப்பிற்கும் இைட் ிப்பிற்கும்
ஏதொவது

ம்பந்தம் இருக்கிறதொ. இைட் ிப்பு என்பது ஒரு நபர்

கிறிஸ்துனவ விசுவொ ித்து ஏற்றுசகொள்ளும்வபொது அவனுக்கு
அைிக்கப்படுகிற இலவ மொை ஈவொகும்.
ஆைொ கிறிஸ்துவின் நியொ ைம் என்பது அவர் நம்னம இைட் ித்ததற்கு
பிறகு நொம் வொழும் முனறனய

ொர்ந்து இருக்கிறது. கிறிஸ்துவுக்கொக

நொம் ச ய்திட்ை அனைத்தும் அன்று பதிப்பிைபட்டு
பலைைிக்கப்படுகிறது.
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ஆைொ கிறிஸ்துவின் நியொயொ ைத்திற்கு முன்பொக கண்ை ீர் இருக்க
வொய்ப்பிருக்கிறதொ? அங்கு பலன்கனை இழக்க வநரிடுமொ, பதிப்னபயும்
கைத்னதயும் பைவலொகத்தில் நித்தியமொக நமது ஸ்தொைத்னத இழக்க
வொய்ப்பு இருக்கிறதொ?
இந்த வகள்விகளுக்கு வவதொகமத்தில் இருந்து வினைகனை
சபற்றுக்சகொள்ை நமக்கு உதவியொக இன்னறக்கு Dr. எர்வின் லட் ர்
நம்முைன் இருக்கிறொர், மூடி திருச் னபயின் மூத்த வபொதகர்

ிக்கொவகொ,

இல்லிவைொ ிஸ். நிகழ்ச் ிக்கு உங்கனை வைவவற்கிவறொம்.
*****

ைொக்ைர். ஜொன் அன்வகர்சபர்க்: வைக்கம். உங்கள்ை
சபரும்பொலொைவர்கள் கிறிஸ்தவர்கைொக இருக்கிறீர்கள், அப்படியொைொல்
வவதம் ச ொல்கிறது நொம் மரித்த பிறகு, கிறிஸ்த்துவின்
நியொயொ ைத்திற்கு முன்பொக நொம் நிற்ப்வபொம் என்று ச ொல்கிறது. இந்த
நியொயத்தீர்ப்பு என்ைது?

ரி, என்னுனைய நண்பவைொடு இனத பற்றி

நொன் வப ிய உனையொைனல நீங்கள் வகட்கும் படி விரும்புகிவறன், Dr.
எர்வின் லட் ர், மூடி திருச் னபயின் மூத்த வபொதகைொக இருக்கிறொர்.
இந்த வகள்விக்கு அவர் பதில் சகொடுக்கிறொர். கவைியுங்கள்.

டாக்டர். எர்வின் லட்சர்: அதொவது, ஜொன், இது மறுக்க முடியொத
உண்னம என்று நினைக்கிவறன். என்ைன்ைொ, இவயசு கிறிஸ்துவின்
கண்கனை பொர்ப்பனத கற்பனை ச ய்து பொருங்க, வநருக்கு வநைொக,
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நம்முனைய வபச்சுல இருந்து எல்லொத்னதயும் அவர் மதிப்பிட்டு பொர்க்க
வபொகிறொர். அனததொன் வவதொகமமும் நமக்கு வபொதிக்கிறது நொம்
கிறிஸ்துவின் நியொயொ ைத்திற்கு முன்பொக வந்து நின்றிடுவவொம்.
அதொவது, இதன் கிவைக்க வொர்த்னத பீமொ இதற்கு கொைைம் என்ைன்ைொ
வைொமர்களும் கிவைக்கர்களும் வந்து நிற்கும்படியொை ஒரு
நியொயொ ைத்னத உருவொக்கிைொர்கள், அந்த வமனையில் தொன்
நியொயொதிபதிகள் அவர்களுக்கு வபொட்டி பந்தயங்கைில் சஜயிக்கும்வபொது
பரிசுகள் மற்றும் சவகுமதிகனை சகொடுப்பொர்கள்.
வமலும் அப்வபொஸ்தலைொகிய பவுலும் ச ொல்கிறொர் இன்னறக்கு 2
சகொரிந்தியர் ஐந்தொம் அதிகொைத்தில் நொம் பொர்க்கிறபடி, “நொம் எல்லொரும்
கிறிஸ்துவின் நியொ

ைத்திற்கு முன்பொக சவைிப்பைவவண்டும்.”

இவர் கிறிஸ்தவர்கனை பற்றி ச ொல்லுகிறொர். அவர் தன்னை பற்றி
இங்கு வபசுகிறொர். இவர் உங்கனையும் என்னையும் பற்றி
ச ொல்லுகிறொர். அவநகற்கு ஒரு எண்ைம் இருக்கு இவயசு கிறிஸ்து
நம்ம பொவங்களுக்கொக மரித்துவிட்ைொர், அதைொல, எந்தவித மதிப்பீட்டு
நினலயும் இல்லொம பைவலொகத்டிற்குள் பிைவவ ிப்வபொம் என்கிறொர்கள்.
வவதம் மிக சதைிவொக கூறுகிறது, நொம் இவயசு கிறிஸ்துவொல்
மதிப்பிை படுவவொம், ஒவ்சவொருவருக்கும் இருக்கும்.

ஆன்கர்பபர்க்: நீங்களும் நொனும், கிறிஸ்தவர்கைொக இருபதொல,
இவயசு கிறிஸ்துவவ நம்னம நியொயந்தீர்ப்பொர், இந்த நியொயத்தீர்ப்னப
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குறித்து நொம் அதிகம் வகள்விபைொததற்கு கொைைம் என்ை? என்ை நைக்க
வபொகிறது? Dr லட் ர் விைக்கமைிக்கிறொர்:

எர்வின் லட்சர்:

ரி, ஜொன், நினறய தவறொை புரிந்துசகொள்ளுதல்கள்

இருகிறது. உதொைைமொக, எங்கிட்னைவய

ிலர் ச ொல்ல

வகட்டிருக்கிவறன், “ ரி, கல்வொரி எல்லொத்னதயும் வபொக்கிடுச்சுள்ை?
அதொவது, நொ இவயசுனவ விசுவொ ித்ததும், அவர் என்னுனைய
பொவங்கனை எல்லொம் யடுத்து கைலின் ஆழத்திற்குள் வபொட்டு விட்ைொர்
அனத அவர் ஞொபகத்தில் னவத்துசகொள்ை மொட்ைொவை. அதைொல நொ
எப்படிப்பட்ை வொழ்க்னக வொழ்ந்தொலும் என்ைொல எந்த நியொயத்தீர்ப்பும்
இல்லொமல் பைவலொகம் வபொக முடியுன்னு ச ொல்வொங்க.”
இது, தவறொை புரிந்துசகொள்ளுதல், ஏன்ைொ உண்னம என்ைன்ைொ
இவயசு கிறிஸ்துவுக்குள் நம்முனைய பொவங்கள் எல்லொம்
மன்ைிக்கப்படுகிறது நொம் என்சறன்னறக்கும் வதவனுனையவர்கைொக
இருக்கிவறொம். அதைொல நீதியின் படியொக நொம் வதவனுக்கு முன்பொக
நிற்கணும் அதுதொன் பைவலொகம் வபொவதற்கு வழியொக இருக்கிறது.
ஆைொ, அதுக்குன்னு நியொயொ ைத்தில் உத்கொர்ந்து வதவன் என்னுனைய
வொழ்க்னகனய மதிப்பிட்டு பொர்க்க மொட்ைொர் என்று ச ொல்வது

ரியொக

இருக்கொது.
இங்க ஒரு வ ைம் இருக்கிறது – 2 சகொரிந்தியர் அதிகொைம் ஐந்து –
இனத கவைிங்க. வகளுங்க, “நொம் எல்லொரும் கிறிஸ்துவின்
நியொயொ ைத்திற்கு முன்பொக சவைிப்பைவவண்டும், ஏசைன்றொல்
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ரீைத்தில் அவைவன் ச ய்த நன்னமக்கொவது தீனமக்கொவது தக்க
பலனை அனையும்படிக்கு இப்படியொகும்.”இந்த வ ைமொைது நமக்கு
நியொயத்தீர்ப்பு இல்னல நொம் எப்படிவவண்டுமொைொலும் வொழலொம் என்ற
நம்பிக்னக யூட்டும் ச யனல விட்டு விை நமக்கு எச் ரிப்னப
சகொடுப்பதொக இருக்கிறது.
வயொ ித்து பொருங்க. இங்க அைைியொ

ப்பீைொ இருந்தொங்க. நமக்கு

சதரிந்த வனைக்கும் அவங்களும் கிறிஸ்தவர்கள் தொன், அவங்க
இவயசுனவ விசுவொ ித்தொங்க, இருந்தொலும் நியொயந்தீர்க்கப்பட்ைொங்கஇது அப்வபொஸ்தலர் ஐந்தொம் அதிகொைம் – அவங்க வபொய் ச ொன்ைதொல
அந்த நியொயத்தீர்ப்பின்படி அவங்க ச த்து வபொைொங்க. கற்பனை ச ய்ய
முடியுமொ அவங்க பைவலொகத்துல வபொய் நின்னுட்டு, “ஏன், வதவவை
எங்கனை நியொயந்தீர்த்தீர்? கல்வொரி அனைத்னதயும் மூடிவிட்ைது
என்று வபதுரு ச ொன்ைொவை என்பொர்கவைொ?
ரி, இப்ப, உண்னமயொவொ, கிறிஸ்துவில் உள்ை விசுவொ த்திைொல்
அனவ

ட்ைரீதியொக தீர்க்கப்படுகிறது. இருந்தொலும் நீதிமொைக்கப்பட்ை

பொவினய வதவன் நியொந்தீர்க்கிறொர். அதொவது இைட்னை பொவங்கள்
ச ய்த தொவது
ீ சகொனலச ய்தொன் விப ொைம் ச ய்தொன் அதைொல்
பர்வ பொலுக்கு பிறந்த குழந்னத இறந்து வபொைது. அது ஒரு
நியொயத்தீர்ப்பு.

ரி, தொவதின்
ீ
பொவங்கள் மன்ைிக்கப்பட்ைதும்

சுவொைஸ்யமொக தொன் இருக்கு. தொவது
ீ பைவலொகத்தில தொன் இருப்பொர்.
கீ ழ்படியொனமயிைொல் வதவைொல் பூமியில் நம்னம நியொயந்தீர்க்க
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முடியு௮ம் என்றொல், நொம அவருக்கு முன்பொக வநருக்கு வநர்
கிறிஸ்துவின் நியொயொ ைத்திற்கு முன்பொக நிறற்க்கும் வபொது அபப்டி
ச ய்ய மொட்ைொர் என்று ச ொல்வது நிச் யம்

ரியொைது அல்ல.

ஆன்கர்பபர்க்: இப்ப, கிறிஸ்துவின் நியொயொ ைம் மற்றும் சபரிய
சவள்னை

ிங்கொ ை நியொயத்தீர்ப்பு இனவ இைண்டிற்கும் உள்ை

வித்தியொ ம் என்ை? கவைிங்க:

எர்வின் லட்சர்: ஜொன், வவதொகமத்தில் இைண்டு நியொயத்தீர்ப்புகள்
இருப்பனத அவநகருக்கு இன்னும் சதரியல புரிஞ்சுக்கொம இருக்கொங்க.
அதுல ஒரு நியொயத்தீர்ப்பு வந்து, “சபரிய சவள்னை

ிங்கொ ை

நியொயத்தீர்ப்பு”. இங்க இதுவனைக்கும் கொலொ கொலமொ கிறிஸ்துனவ
இைட் கர் என்று விசுவொ ியொதவர்கள், இவவை சமய்யொை வதவன் என்று
நம்பொதவர்கள் வந்து நிற்ப்பொர்கள். இவங்க எல்லொரும் ஒவை வநைத்தில்
வதவைொல் நியொயந்தீர்க்கப்படுவொர்கள், அதுமட்டுமல்ல, அவங்க
நியொயத்தீர்ப்பு நைகமொக இருக்கிறது. ஆைொலும் நைகமும் எல்லொருக்கும்
ஒவை மொதிரி இருக்கொது.
இருந்தொலும் அவத மொதிரித்தொன், இப்ப நொம ச ொல்ற பைவலொகத்தில்
ம்பவிக்கும் நியொயத்தீர்ப்பும் இருக்கும். இது கிறிஸ்தவர்களுக்கொை
நியொயத்தீர்ப்பு. இவயசு கிறிஸ்துவின் நியொயொ ைத்திற்கு முன்பொக
நைக்க வபொகிற நியொயத்தீர்ப்பொைது

விசுவொ ிகள் எல்லொரும் நிச் யம்

பைவலொகத்தில் பிைவவ ிப்பொர்கைொ மொட்ைொர்கைொ என்பனத பற்றியதொக
இருக்கொது. அதொவது, கிறிஸ்துவின் நியொயொ ைத்திற்கு முன்பொக நிற்க
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வபொகிற எல்லொரும் உண்னமயில் பைவலொகத்துல தொன் இருப்வபொம்.
எல்லொருக்கும் நைகம் ஒவை மொதிரி இருக்கதுன்ற மொதிரி, பைவலொகமும்
எல்லொருக்கும் ஒவை மொதிரி இருக்கொது. அங்க பலதைப்பட்ை
சபொறுப்புகள் இருக்கிறது என்பது உண்னம.
இப்ப, அவநகர் ச ொல்வனத வகட்டிருக்கிவறன், “ ரி, கிறிஸ்துவர்களுக்கு
நியொயத்தீர்ப்பு இருக்கிறசதன்று நீ நம்பிைொல், நம்ம கிரினயக்கு தகுந்த
பலன் இருக்குவம என்பொர்கள்.”

ரி, ஒன்னற உங்களுக்கு சதைிவு

படுத்துகிவறன் இைட் ிப்பிற்கு முன்பொக நம்முனைய கிரினயகளுக்கு
எந்தவித பலனும் கினையொது. வவதம் மிக சதைிவொக அழகொக எடுத்து
ச ொல்கிறது, “ கிருனபயிைொவல விசுவொ த்னத சகொண்டு
இைட் ிக்கப்பட்டீர்கள் இது உங்கைொல் உண்ைொைதல்ல. இது
வதவனுனைய ஈவு, இது உங்கைொல் உண்ைொைது அல்ல.
இப்வபொது கூை இனத வகட்டு சகொண்டு இருக்கிறவர்கைில் யொைொவது
நொம பைவலொகம் வபொவவொமொ மொட்வைொமொ என்று நம்மனைய
கிரினயகைின் அடிப்பனையில் நொம நியொயந்தீர்க்கப்படுவவொம் என்று
நினைத்துசகொண்டு இருந்தொல், அது தவறொைது. அவங்க என்ை
ச ய்யணுன்ைொ தம்னம விசுவொ ிக்கிற அனைவருக்கும் நித்திய ஜீவன்
என்னும் ஈனவ அவர் சகொடுப்பதைொல் கிறிஸ்துனவ ஏற்றுக்சகொண்டு
அனத பற்றுசகொண்ைொல் வபொதும். ஆைொ என்ை இருந்தொலும்,
கிறிஸ்துனவ விசுவொ ித்த பிறகு, நம்முனைய கிரினயகைிைொல் நொம்
நியொயந்தீர்க்கபடுவவொம்.
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ரி, ஜொன், நொம ச ொன்ைதுவபொல,இந்த மொதிரி வயொ ிக்கிற

ிலர்

இருக்கொங்க, “ நம்ம, கிரினயகள் எல்லொம் துவண்டு வபொய் இருக்குது,
அதைொல, எப்படி வதவனுக்கு நம்ம கிரினயகள் பிரியமொக இருக்க
முடியும்?

ரி, இதுதொன் அந்த நற்ச ய்தி. நொம இைட் ிக்கப்பட்ை பிறகு,

வவதம் ச ொல்கிறது நொம இைட் ிக்கப்பட்ைத, “நற்கிரினயகனை
ச ய்வதற்கொகத்தொன்,” இந்த நற்கிரினயகள் வதவனுக்கு
பிரியமொைனவகலொக ருக்கிறது. அதுதொன் உண்னமயும் கூை –
வைவபொகிற நிகழ் ிகைில் இனத பற்றி நொம் அதிகமொக பொர்க்க
வபொகிவறொம் –

நம்முனைய கிரினயகள் எல்லொம் துவண்டு வபொகும்

என்பது உண்னம. ஆைொ நற்ச ய்தி என்ைன்ைொ, இவயசு கிறிஸ்து இந்த
கிரினயகனை எல்லொம் பிதொவிற்கு ஏற்றதொக மொற்றுகிறொர். வவதம்
ச ொல்கிறது நொம் இவயசு கிறிஸ்து மூலமொக பிதொவிற்கு பிரியமொை
ஆவிக்குரிய பலிகனை ச லுத்திை வவண்டுமொம்.” அதைொல தொன்
இவயசு சவைிப்பனையொகவவ மக்கைிைம் ச ொல்கிறொர் நீங்க
உண்னமயொக இருந்தொ அதற்வகற்ற பலனை சபறுவர்கள்.
ீ
உதொைைமொக, லூக்கொ பதிைொலொம் அதிகொைத்தில் திரும்ப பலனை
சகொடுக்க முடியொது குருைர்கள்

ப்பொைிகள் வபொன்றவர்கனை பந்திக்கு

அனழப்பனத குறித்து கூறுகிறொர். ஏன் அப்படி ச ொல்கிறொர் என்றொல்
உங்கள் நீதிக்கொை பலன் உயிர்த்சதழுதலின் வபொது உங்களுக்கு
அைிக்கப்படும். நம்முனைய கிரினயகளுக்கும் வதவனுனைய
பொர்னவயில் பலன் இருக்கிறது. இன்னறக்கு நொம் வொழும் வொழ்க்னக
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முனறயொைது நித்தியத்தில் தொக்கத்னத உண்ைொக்கும் என்பனத
புரிந்துசகொள்ை வவண்டியது மிகவும் முக்கியம்.

ஆன்கர்பபர்க்: கிறிஸ்துவுக்கொக வொழ வவண்டும் என்று நினைக்கிற
கிறிஸ்தவன் பலனை சபற்றுசகொள்ளும்படிதொன் அப்படி இருக்கிறொன்
என்று ச ொல்வது சுய நலமொக இருக்கொததொ? அது
தப்பில்னலயொ?வதவனை சபொருத்தவனைக்கும், நிச் யம் இல்னல.
கவைிங்க.

எர்வின் லட்சர்: அதொவது, ஜொன், அதிகமொ இனதபத்தி
வகட்டிருக்கிவறன், “நொம வதவனை வந ிப்பதிைொல் அவருக்கு ஊழியம்
ச ய்யணுவம தவிை பலனை எதிர்பொர்த்து இருக்க கூைொதுதொை” இது
வந்து சைொம்ப பக்தி பைவ ம் வபொல இருக்குது.

ரி, இருக்கட்டும்,

வதவன் நம்முனைய ஆைொதனைக்கும் ஊழியத்திற்கும் பொத்திைைொக
இருக்கிறொர் இதுல பலன் கினைத்தொலும் கினைக்கனலன்ைொலும்
ஒண்ணுமில்ல. பலன் சகொடுக்கிற வயொ னை நம்முனைய வயொ னை
இல்னல; நம்மில் பிரியப்படுகிற பிதொதொன் நமக்கு பலன்சகொடுக்க
விரும்புகிறொர். நம்னம ஆ ீர்வதிக்க வவண்டும் என்பது பிதொவினுனைய
விருப்பம் அதைொலதொன் புதிய ஏற்பொடு முழுவதும் நினறய வபனை
நொம் பொர்க்கிவறொம், புதிய ஏற்பொட்டிலும் பனழய ஏற்பொட்டிலும்,
பலன்கைிைொல் ஊக்குவிக்கப்பட்டிருக்கிறொர்கள்.

ரி, நொம் வதவனுக்கு

ஊழியம் ச ய்வதற்கொை கொைைங்கைில் ஒன்று சுயநலம் இல்லொமல்
இருப்பது. ஆைொ இன்னறக்கு உங்கனை ஒரு வகள்வி வகட்க்கிவறன்.
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கிறிஸ்துனவ பிரியபடுத்த வவண்டும் என்று விரும்புவதொல் வதவனுக்கு
ஊழியம் ச ய்வதில் தவறு இருக்கிறதொ? அவனை பிரியப்படுத்துவது
எவ்வைவு முக்கியம் என்பனத புரிந்திருப்பீர்கள் என்று நினைக்கிவறன்.
அதொவது, அனத பற்றி இப்வபொது வயொ ித்துக்சகொண்டு இருக்கிவறன்,
ஜொன், அதொவது இவயசுனவ முகமுகமொக வநைடியொக பொர்க்கும் நினல!
அவர்கிட்ை இருந்து, நல்ல ஊழியன் என்பனத வகட்க்க
கொத்திருக்கிவறன்!
அப்வபொஸ்தலைொகிய பவுல் என்ை ச ொல்கிறொர் சதரியுமொ – இது
சைொம்ப முக்கியமொை ஒரு வவத பகுதி. ஏற்க்கைவவ இனத
ச ொல்லிட்வைொம் இருந்தொலும் இனத நீங்க சதைிவொக
புரிந்துசகொள்ளும்படி மறுபடியும் உங்களுக்கொக வொ ிக்க விரும்புகிவறன்.
அவர் 2 சகொரிந்தியர் 5:10ல ச ொல்லும்வபொது ச ொல்றொரு, “நொம்
எல்லொரும் கிறிஸ்துவின் நியொயொ ைத்திற்கு முன்பொக
சவைிபைவவண்டும்,” அதிைிமித்தவம, நொம்

ரீைத்தில் குடியிருந்தொலும்

குடியிைொமர் வபொைொலும் அவருக்கு பிரியமொக இருப்பவத
நொடுகிறவர்கைொக இருக்கிவறொம்.”வமலும் அவர் ச ொல்கிறொர், “நொம்
எல்லொரும் கிறிஸ்துவின் நியொயொ ைத்திற்கு முன்பொக வந்திடுவவொம்.”
அதுமட்டுமில்ல, இனத ச ொன்ைது பிறகு பதிவைொைொம் வ ைத்தில்
ச ொல்கிறொர், “ஆனகயொல், கர்த்தருக்கு பயபப்ைதக்கது என்று அறிந்து,
மனுஷருக்கு புத்திச ொல்லுகிவறொம்.”
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அவநகர் இனத பொர்க்கும்வபொது என்ை வயொ ிக்கிைொங்கன்ைொ, இங்க,
அப்வபொஸ்தலைொகிய பவுல் அவிசுவொ ிகளுக்கு வபசுவதொக
நினைக்கிறொர்கள், ஆைொ இங்க அவர் நம்மகிட்ைதொ வப றொர்.

ரி, இப்ப

சகொஞ் ம் வநைம் எடுத்து இந்த கொரியங்கள் எல்லொத்னதயும் ஒன்றொக
இனைத்து இவயசு கிறிஸ்துவின் நியொயொ ைம் பயப்படும் அைவிற்கு
உண்ைொைது அல்ல என்பனத புரிதுசகொள்ை வபொகிவறொம்.
ஆைொ,இருந்தொலும், அவருனைய வருனகயின் வபொது நொம்
சவட்கப்பட்டு நிற்கொத நினலயிலொை வொழ்க்னகனய சகொண்டிருப்பது
அவ ியம்.
என்ைதொ ச ொல்லவர்வை? சைொம்ப எைினமயொைது. பலன்கனை சபற
வவண்டும் என்ற எண்ைத்வதொடு ஓடுவது தவறல்ல நம்முனைய
குறிக்வகொள் இவயசுனவ பினையப்படுத்தனும் அவருனைய பலனை
வபைனும் என்பனத இருந்தொ வபொதும்.

ரி, இனத மைதில்

னவத்துசகொண்டு, பலன்கைிைொல் ஊக்குவிக்கப்பட்ை மைிதர்கனை
குறித்து வவதொகமத்தில் இருந்து இப்வபொது பொர்க்கலொம். இவயசு
ஊக்குவிக்கப்பட்ைொர்? ஏன்?
ந்வதொஷத்தின் சபொருட்டு,

அவருக்கு முன்பொக னவக்கப்பட்ை
ிலுனவனய அவர்

கித்தொர்.”

ஆபிைகொனம கனத ஏன்ைொ அவன் வதவன் தொவம கட்டி உண்ைொக்கிை
அஸ்திபொைங்கள் உள்ை நகைத்திற்கு கொத்திருந்தொவை? எபிவையர்
பதிவைொைொம் அதிகொைத்னத என்ை ச ொல்வர்கள்?
ீ
வமொவ

உந்துதல்

சபற்றொல் ஏன்ைொ வைப்வபொகிற பலனுக்கொக அவன் கொத்திருந்தொன்.
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பவுல் ச ொல்கிறொர், “என்னுனைய ஓட்ைம் சவறுனமயொக
வபொகொதபடுக்கு

த்தியத்னத பற்றிக்சகொண்ை நினலயிவல நொன்

ஓடுகிவறன்.” இந்த எல்லொத்துக்கும் கொைைம் என்ைன்ைொ நொம்
வநர்த்தியொக ஓை உந்துதனல சபற்றிைவவண்டும். அதொவது, வஜொைதொன்
எட்வர்ட் ச ொல்வது எைக்கு சைொம்ப பிடிக்கும், மிகப்சபரிய
இனறயியலொைர், ச ொன்ைொர், அவருனைய விருப்பம் என்ை சதரியுமொ,
“இங்க எவ்வைவு உண்னமயொக இருக்க முடியுவமொ அந்த அைவிற்கு
எதிர்கொலத்தில்

ந்வதொஷத்னத சபற முடியும் உண்னமயொக

இருக்கணும்.”இது சுயநலமொை ஒரு எண்ைம் கினையொது. அவர்
இவயசுனவ பிரியப்படுத்த விரும்புகிறொர் நீங்களும் விருப்பப்பைலொம்,
அதுதொன், முக்கியமொை உந்து

க்தியொக இருக்கும்.

ஆன்கர்பபர்க்: இன்சைொரு வகள்வி. வதவன் கிறிஸ்துவுக்கொக
வொலும் கிறிஸ்தவர்களுக்கு பலன் சகொடுக்க விரும்புகிறொர் என்றொல்,
அந்த பலனும் வநருக்கு வநர் கினைக்கும் ஒன்றொக இருக்குமொ, அல்லது
இந்த ச யலுக்கு இதுதொன் பலன் என்று இருக்குமொ? அதற்கொை பதில்,
இல்னல என்பதொ. நம் வதவனை சபொறுத்தவனை, நம்முனைய தகுதிக்கு
மிஞ் ிை பலன்கனை உதொைதுவமொக நமக்கு தந்திடுவொர். கவைிங்க:

எர்வின் லட்சர்: அதொவது பலன்கனை பற்றி நொம வபசும்வபொது
சைொம்ப முக்கியமொை ஒரு விஷயத்னத புரிந்துசகொள்ைவவண்டும், நொம
ஏவதொ ஒரு வருமொைத்னத பற்றிவயொ பைத்னத பற்றிவயொ இங்க
வபசுவது இல்னல- இத்தனை நொள் வவனல என்பதல்ல. இதுவந்து
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கொவ ொனலகள் வபொன்றது அல்ல. வவதம் என்ை வபொதிக்கிறது என்று
உங்களுக்கு சதரியுமொ, நொம வகட்பதற்கு நினைப்பதற்கும் மிக
அதிகமொக வதவைொல சகொடுக்க முடியுவம? அதொவது, நொம ச ொல்லற
மொதிரி, பலன்கள் என்பது பொைம்பரிய எண்ைப்படியொைது அல்ல அது
வொர்த்னதனய புரிந்துசகொள்வதில் தொன் இருக்கிறது. பிதொ தம்
பிள்னைகளுக்கு சகொடுப்பதில் பிரியமொக இருக்கிறொர்.
எதைொல நொம அவனை வ விக்கும்படியொை வொய்ப்னப
சகொடுத்திருக்கிறொர் என்று உங்களுக்கு ச ொல்கிவறன். ஏன்ைொ அவர்
நொம இனதவிை சபரிய சபொறுப்புகளுக்கு தயொைொக இருக்கிவறொமொ
என்று நம்னம அவர் வ ொதித்து பொர்க்கிறொர். இப்ப, இங்க நொம,
வதவனை வந ிப்பதிைொல் ச ய்யணுன்னு ஆன ப்பைவறொம், நொம
அவனை வந ிப்பதிைொல், அவனை பிரியப்படுத்த விரும்புகிவறொம்.
நம்முனைய

ிருஷ்டிகர் நம்மில் சகொண்டிருக்க நினைக்கிற அனைத்து

கொரியங்கனையும் உனையவர்கைொக இருக்க விரும்புகிவறொம் – இதுதொன்
உத்வவகத்னத சகொடுக்கிறது, இந்த மொதிரி நொம் வொழும்வபொது, இவதொடு
கூைவவ, தனம விசுவொ ிக்கிைவர்களுக்கு வதவன் சகொடுக்கிற
பலன்களும் கிருனபயொக வந்து வ ர்ந்திடும். ஒவ்சவொரு பலன்கனையும்
நொம் வதவனுக்கு உண்னமயொக இருப்பனதயும் நம்முனைய
வநர்னமனய கைப்படுத்தும்படி சகொடுக்கப்படுகிற சவகுமதிக்கொை
ந்தர்ப்பமொக பொர்க்கவவண்டும். இன்சைொரு கொரியத்னத நொம் பொர்க்க
இருக்கிவறொம், பலன்கனை இழக்கும் சூழ்நினலக்கும் வொய்ப்பு
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இருக்கிறது, இவயசு கிறிஸ்துவின் நியொயொ ைத்தில் இனத இழக்கவும்
வொய்ப்பு இருக்கிறது, அதிகமொக சபறுவதற்கும் வொய்ப்புகள் இருக்கிறது.
வமலும் நித்திய வொழ்வின் நினலகனை வயொ ிக்கும்வபொது, நம்முனைய
புரிந்துசகொள்ளுதலின் தன்னம அதில் மிகவும் குன்றியதொக
கொைப்படுகிறது.
*****

ஆன்கர்பபர்க்: இப்ப அடுத்த வகள்வி. கிறிஸ்துவின் நியொயொ ைத்னத
பற்றி ச ொல்லும்வபொது, கிறிஸ்தவர்கள் தங்களுக்கு சகொடுக்கப்படும்
கிரிைங்கனை சகொண்டு வபொய் இவயசுவின் பொதத்தில் னவக்க
மொட்ைொர்கைொ – அப்ப கிறிஸ்துனவ நொம ஆைம்பத்திலவய

ந்திப்பதொல்,

நம்முனைய வொழ்க்னக முனறனய பற்றி கவனலப்பை
அவ ியமில்னலதொைொ? உண்னமயில் கவைிக்க வவண்டியது இது
இல்ல. கவைிங்க.

எர்வின் லட்சர்: ஜொன், ஒவ்சவொரு முனறயும் யொைொவது இனத
ச ொல்லும்வபொது ஒரு ைொலர் கினைச் ிருக்கனுன்னு நினைப்வபன், “நொம,
சும்மொ வபொய் கிறிஸ்துவுக்கு முன்பொக நம்ம கீ ரீைங்கனை இறக்கி
னவப்வபொம்ன்னு வதொைனலவய? அதைொல இங்க நொன் வொழ்கிற
வொழ்க்னக கிறிஸ்தவ வொழ்க்னக எப்படி இருந்தொலும் பைவொயில்னல
ஏன்ைொ நித்தியத்திற்குள் நுனழந்த பத்து நிமிைங்கைில், இங்க என்ை
நைந்தது எப்படி இருந்தது என்பனத எல்லொம் நிச் யமொ நொ மறந்திைதொ
வபொவறன் அதுதொவை நியொபகம் இருக்குன்னு ச ொல்ல முடியொது,”
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ரி,

ில விஷ்யங்கை ச ொல்வறன். முதலொவதொக, நீங்க இங்க வொழ்கிற
எல்லொ விதங்களும் நித்தியத்தில் ஒரு தொக்கத்னத உண்ைொக்கும்.
நித்தியத்திற்குள் நுனழய பத்து நிமிைங்கள் மட்டுவம இருந்தொலும்
அதுலும் இவயசு கிறிஸ்துவுக்கொக நீங்க எப்படி வொழ்ந்தீங்க என்பனத
குறிப்பதொக தொன் இருக்கிறது, இது சைொம்பவும் முக்கியமொை ஒன்று.
ஆைொ, இைண்ைொவது, பலன்கள் எல்லொம் நொம இவயசுவின் பொதத்தின்
கீ ழ னவப்பதற்கொக மட்டும் சகொடுக்கபப்டுவதில்னல, அதொவது,
நம்மிைம் கிரீைங்கள் இருந்தொ

ந்வதொஷமொ அவர் பொதத்துல

னவத்திடுவவொம். அனத பற்றி எந்த விவொதமும் எைக்கு இல்னல.
ஆைொ அந்த கிரீைங்கள் மட்டுவம பலன்கலொகிைொது.
ரி,

ில இைங்கைில் அப்வபொஸ்தலைொகிய பவுல் நீதியின் கிரீைத்னத

பற்றி வபசுகிறொர் அபப்டின்ைொ எதிர்கொலத்தில் பலவிதமொை கிரீைங்கள்
கினைக்கப்படுவனத பற்றி நொம பொர்க்க வபொகிவறொம் – நிச் யம் நினறயொ
இருக்கும்.
ரி, இப்ப இந்த விைக்கத்னத பற்றிதொன் நொம பொர்க்க இருக்கிவறொம்,
அதொவது பலன்கள் அனைத்துவம எதிர்கொலத்தில் சகொடுக்கப்படும்
சபொறுப்புகள் மற்றும்

ிலொக்கியன்கைொக இருக்கிறது. அதொவது,

நம்மிைம் கிரீைங்கள் இருந்தொ, அனத

ந்வதொஷமொ கிறிஸ்துவின்

பொதத்தில் னவத்திடுவவொம். அவர் திரும்பவும் அனத நமக்கு
தந்திடுவொர் ஏன்ைொ வவதம் ச ொல்கிறது நொம நித்திய நித்தியமொய்
அவவைொடு இருக்க வபொகிவறொம். ஆைொ முதல்ல கிரீைங்கல்தொன் அந்த
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பலன் இவயசுவின் பொதத்தில் னவக்கப்படும் கிரீைத்திற்கு ஒப்பொைது
என்ற எண்ைத்னத மொறிைனும். இதுவும் முக்கியம், அதுவும் முக்கியம்,
நீங்களும் கிறிஸ்துவும், ஒருவருக்கு ஒருவர், நீங்க அப்படிவய
அவருக்கு முன்பொக நிற்க வபொவறங்க. வவதம் ச ொல்கிறது,

ரீைத்தில்

அவைவன் ச ய்த நன்னமக்கொவது தீனமகொவது ஏற்ற பலனை
அனைந்திடுவொன்.”

ஆன்கர்பபர்க்: நீங்க ஒருவவனை வயொ ித்துக்சகொண்டு இருக்கலொம்,
நொன் ஒரு கிறிஸ்தவன், ஆைொ நொ கிறிஸ்துனவ வபொல வொழ
வவண்டிய விதத்தில் வொழ்வது இல்ல, அதைொல நொ
பைவலொகத்துக்குள்ை மட்டும் வபொயிட்ை வபொதும் அங்க பின்ைொல
வரின யில உட்கொர்ந்துக்கிவறன் வவறு எந்த எதிர்பொர்ப்பும் இல்னல
என்றிைலொம்,”

ரி, உண்னமய ச ொன்ைொ, அப்படி நைக்க வொய்ப்பு

இல்னல. வகளுங்க.

எர்வின் லட்சர்: அதொவது, ஜொன், ஒருநொள் ஒரு மனுஷன் எங்கிட்ை
ச ொன்ைொ, “நொ ஒரு கிரிச்த்வைம் ஆைொ கிறிஸ்துவுக்கொக நொன்
வொழல.”அதொவது, என்ைன்ைொ, நொ பைவலொகம் வபொைொ வபொதும் அங்க
வபொய் கனை ி வரின யில் உட்கொர்ந்துகிவறன், அதுவவ எைக்க்கு
ந்வதொ ம்.”

ரி, இது சைொம்ப பக்திபைவ மொக வதொணுது. ஒருவவனை

கிறிஸ்துவுக்கு பிைொயமொக நைந்து சகொள்ைொதவர்கள் தொன்கனை ி
வரின யில் உட்கொை வவண்டும் என்ற நினல உண்ைொைொல் உங்கள் கதி
என்ை? அவர் நீங்க முதல் வரின யில் இருக்க விரும்பும்வபொது நீங்க
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அவருக்கு பிரியமொ அவருக்கொக வொழொம கனை ி வரின யில் வபொய்
உட்கொர்ந்தொ எப்படி இருக்கும்?
கவைிங்க, இவயசு கிறிஸ்துவின் நியொயொ ைம் என்பது கிறிஸ்துவவொடு
நமக்கு இருக்கும் உறவின் அடிப்பனையில் இருக்கவவண்டும் வமலும்
அவர் நம்னம தமது இைத்தத்னத சகொடுத்து மீ ட்டு இைட் கைொக
இருப்பதொல் அவருக்கு பிரியமொக இருக்கவவண்டும். இதுதொன்
முக்கியமொைது. அதைொல என்னுனைய அனுபவத்தில் நினறயவபர்
வபசுவனத நொன் வகட்டு இருக்கிவறன், “ ரி, இருக்கட்டும்,
பைவலொகத்தில் ஒரு மூனலயில் இைம் கினைத்தொல் வபொதும்.
அவங்கள்ை

ிலர் பூமியில் ஒரு

ிற இைம் இருப்பனத சகொண்டு

திருப்பதி அனையொமல் வொழ்கிறொர்கள். அவங்கைொக முடிந்த அைவு
சபரிய வட்னை
ீ
கட்ை விரும்புகிறொர்கள் அதிகமொை சபொக்கிஷங்கனை
ம்பொதிக்க விரும்புகிறொர்கள். நொன் ச ொல்லட்டுவம, இது வியர்த்தமொக
இருக்குது. இவங்க பைவலொகத்தில்

ின்ை இைத்தில் திருப்தியொ

இருப்பொங்கைொ, ஆைொ இந்த பூமியில் இருக்க முடியொதொம்!
ஒன்னற புரிந்துசகொள்ளுங்கள், நண்பர்கவை, இவயசு கிறிஸ்துவினுனைய
ிங்கொ ை நியொயத்தீர்ப்பு சைொம்ப முக்கியமொைது. வைப்வபொகிற
நிகழ் ிகைில் கிறிஸ்து என்ை எதிர்பொர்க்கிறொர் எப்படி நம்னம
நித்தொைிக்க வபொகிறொர் என்பனத பற்றி நொம் பொர்க்க இருக்கிவறொம்.
நம்முனைய பொவங்கனை நொம பொர்க்க முடியுமொ எந்த அடிப்பனையில்
நொம் மதிப்பிைப்பை வபொகிவறொம் என்பது வபொன்ற வகள்வி பதில்கனை
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பொர்க்க இருக்கிவறொம். ஆைொ இப்வபொனதக்கு வைொமர் புத்தகத்தில்
ச ொல்லியிருப்பனத நினைவு படுத்த நினைக்கிவறன், “ஒவ்சவொருவனும்
வதவனுக்கு தன்னை குறித்து கைக்கு ஒப்புவிக்கவவண்டும்.”
அதொவது, நொன் பொடும்வபொது பொைற்குலுவுைன் வ ர்ந்து பொை
விரும்புவவன்.

னபயொவைொடு வ ர்ந்து பொை விரும்புவவன். வபொது

இைத்தில் நொ தைியொ பொடிைவத கினையொது. ஒரு விஷயத்னத நீங்கள்
புரிந்துசகொள்ை விரும்புகிவறன் இவயசு கிறிஸ்துவுக்கு முன்பொக நிற்கும்
வபொது, நொம பொைற்குளுவவொடு வ ர்ந்து நிற்க மொட்வைொம். யொருக்கு
பின்ைொனலயும் உங்கைொக ஒைிந்து சகொள்ை முடியொது யொரும்
உங்களுக்கு பதிலொக வபொய் முன்ைொல நின்னு

ிறப்பொ வினையொடி

கொட்ை முடியொது. நீங்களும் இவயசு கிறிஸ்துவும் மட்டும்தொன்
இருப்பீங்க. நீங்க மட்டும் உங்களுனைய எல்லொ விைக்கத்னதயும்
னகயில பிடித்திட்டு நிற்கணும். அது, சைொம்ப கஷ்ைமொ இருக்கும், அது
ஆறுதலொகவும் இருக்கும் என்பனத வருகிற அடுத்த நிகழ் ிகைில் நொம்
ஆைொய்ந்து நிதொைமொக பொர்க்க இருக்கிவறொம்.
நினைவிருக்கட்டும், நொம எல்லொருவம இனத எதிர்சகொள்ை
வபொகிவறொம். எல்லொரும் ஒன்றொக இருக்கவபொகிவறொம். நொம இவயசு
கிறிஸ்துனவ பொர்க்க வபொகிவறொம் அவர் நமக்கு உதொைத்துவமொக
பலன்கனை அள்ைி சகொடுக்கும்வபொது ஆச் ரியத்துைன் நிற்க
வபொகிவறொம். இதுவனைக்கும் அவனை உங்கள் இைட் கைொக
ஏற்றுசகொள்ைொமல் இருந்தொல், இதுவனை அவனை விசுவொ ியொமல்
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இருந்தொல், நீங்க உங்கவைொடு நற்கிரினயகைிைொல் அவரிைம் வந்து
நிற்க முடியொது என்பனத ச ொல்லி சகொள்ளுகிவறன். உங்கள்
பொவங்கவைொடு அவனை ஏற்றுசகொள்ை முன்வந்திருங்கள், நீங்கள்
அவருனைய குமொைர் குமொைத்திகைொக மொறிை பிறகு, அதற்கு பிறகு
நீங்க ஒருநொள் அவருக்கு முன்பொக நிர்ப்பீர்கள் என்ற எண்ைத்வதொடு
அவருக்கு பிரியமொைபடி வொழ முற்படுங்கள், நொம் அனைவரும்
ஒருநொைில், இவயசு கிறிஸ்துவின் நியொயொ ைத்திற்கு முன்பொக நிற்க
வவண்டும். அதுதொன் உண்னமயொை வநைமொக இருக்கும். எல்லொம்
சவைிப்படும் வநைம் அதுதொன். ஆைொ வவதம் ச ொல்கிறது வபொல அது
வதவன் ஒவ்சவொருவனையும் புகழக்கூடிய வநைமொகவும்
அனமந்திருக்கும். அவர் நமக்கு சகொடுத்த கொரியங்கைின்
அடிப்பனையில் வொழ்ந்திருக்கிவறொம் என்பனத அவர் வமன்னமபடுத்தி
கூறிடுவொர். இவயசு ச ொல்கிறொர், “என்னுனைய நொமத்திைிமித்தம்
ஒருவனுக்கு ஒரு கல

தண்ை ீர் சகொடுத்தொலும் அதற்வகற்ற பலன்

இல்லொமல் வபொகொது.” நீங்கள் சதொைர்ந்து எங்கவைொடு
இனைந்திருப்பீர்கள் என்று நம்புகிவறன் அந்த நொைில் என்ை நைக்கும்
என்பனத குறித்த வநயர்கைின் வகள்விகனை குறித்து நொம் வப ிை
இருக்கிவறொம். உங்களுக்கு ச ொல்லுகிவறன், இன்னறக்கு நீங்கள் யொைொக
இருக்கிறீர்கவைொ அதுவவ நொனை நித்தியத்தில் நீங்கள் எப்படி
இருப்பீர்கள் என்பனத நிர்ையிப்பதொக இருக்கிறது.
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ஆன்கர்பபர்க்: உங்களுனைய எல்லொ பொவங்கனையும்
சுமந்துசகொண்டு வதவனுனைய

முகத்தில் அவருக்கு முன்பொக நிற்க

முடியுமொ என்ற எண்ைத்வதொடு வபொைொடிசகொண்டிருந்தொள், வவதம்
ச ொல்கிற நற்ச ய்தியும் அறிவுனைகனையும் இருக்கிறது. கவைிங்க:

எர்வின் லட்சர்: சுவிவ ஷத்தின் நற்ச ய்தி என்ைசவன்று
உங்களுக்கு சதரியுமொ? ஒருவவனை இன்னறக்கு வகட்டுக்சகொண்டு
இருக்கிறவர்கைில் யொைொவது வகட்கலொம், “அதொவது, நொ சபரிய பொவம்
ச ய்திருக்வகன்,” நீங்கள் ஒரு விஷயத்னத அறிந்துசகொள்ை
விரும்புகிவறன் இவயசு கிறிஸ்து நம் பொவங்க்ளுகொக மரித்தொர்.
நம்முனைய பொவம் நம்னம வதவனை விட்டு பிரிக்க கூைொது.
நம்முனைய பொவங்கள் நம்னம வதவன் பக்கம் இழுக்கிறது ஏன்ைொ
இவயசு கிறிஸ்துவிைம் தொன் தீர்வு இருக்கிறது. வதவன் உங்கனை
மொைிக்க முடியொத அைவிற்கு சபரிய பொவங்கனை ச ய்திருக்கிவறன்
என்று நீங்கள் உைர்வர்கைொைொல்,
ீ
உங்களுக்கு ஒன்று ச ொல்லட்டுமொ.
வதவனுனைய பிை ன்ைத்தில் நீங்கள் நிற்பதற்கு வதனவயொை
அனைத்னதயும் இய்சு ச ய்துவிட்ைொர் என்று நீங்கள் விசுவொ ிக்க
வவண்டியது அவ ியம் அப்படி விசுவொ ித்தொல், நீங்கள்
இைட் ிக்கப்படுவர்கள்
ீ
நித்தியொ ஆக்கினையிலிருந்து நீங்கள்
மீ ட்கப்படுவர்கள்.
ீ
இனத மிக சதைிவொக நொம புரிந்துசகொள்ைணும்.
கிறிஸ்துவில் நமக்கு இருக்கும் விசுவொ த்திைொல்
மன்ைிக்கபடுகிவறொம். இது கிரினயகைிைொல் உண்ைொவது கினையொது.
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நம்முனைய இருதயத்திலிருந்து உைர்த்துதவலொடு வதவைிைம் வந்து,
ஆண்ைவவை, என்னை பனைக்கிவறன் என்பதல்ல. ஏன்ைொ நம்முனைய
இதய பூர்வமொக நொம் சகொண்டு வரும் அனைத்திலும் பொவம்
இருக்கிறது. ஆைொ தொழ்னமவயொடு கிறிஸ்துவுக்கு முன்பொக வை
வவண்டும். அவனை இைட் கைொக நொம் ஏற்றுசகொள்கிவறொம். அப்வபொது
அவருனைய குமொைர் குமொைத்திகைொக மொறுகிவறொம் அப்வபொது அவர்
நம்னம தம்முனைய ச ொந்த பிள்னைகள் என்னும் அடிப்பனையில்
நியொயந்தீர்க்கும் நியொயொதிபதியொக இருந்து ச யல்படுவொர், நம்னம
அவர் மதிப்பிடுவொர். வதனவயொை ஒழுக்கத்னத தண்ைனைனய
தந்திடுவொர். அனததொன் இன்னறய நிகழ்ச் ியில் நொம் பொர்த்துசகொண்டு
வருகிவறொம்.
இது, எல்லொருக்கும் சபொருந்தும் எை நம்புகிவறன். நீங்கள்
கிறிஸ்தவைொக இருந்து இவயசு கிறிஸ்துவுக்கொக வொழொமல் இருந்தொ,
இன்னறக்வக மைந்திரும்பி விசுவொ ித்து ஏற்றுசகொள்ளுங்கள் உங்கனை
ஒப்புசகொடுங்கள், இவயசு உதொைகுைமுல்லவர் அதைொல இன்னறக்கு
உங்களுக்கொை பலனை அனையும்படிக்கு இனத ச ய்திடுங்கள்.
கிறிஸ்தவர்கைொகிய நம்னம நியொயந்தீர்ப்பவர் நம்முனைய இைட் கர்
நம்முனைய

வகொதைர் என்பது நினைவில் இருக்கட்டும். அது இவயசு

கிறிஸ்துவின் நியொயொ ைம். அனத நொம் நினைவில் சகொள்ை
வவண்டும். இதுவனை அவனை விசுவொ ியொமல் இருந்தொல், இன்னறக்கு
முன்வந்திடுங்க. அவனை இைட் கைொக ஏற்றுக்சகொண்டு, அவருக்கொக
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வொழ்ந்திடுங்கள் ஏன்ைொ நொம் வந ிக்கும் அவருக்கு ஒருநொள் நொம்
கைக்கு சகொடுக்க வவண்டியவர்கைொக இருக்கிவறொம்.

*****
எங்களுனைய சதொனலக்கொட் ி நிகழ் ிகனை கொை
இலவ

ஜொன் அன்சகர்சபர்க் நிகழ்ச் ி ஆப்னப பதிவிறக்கம்
ச ய்திடுங்கள்.

இவயசு கிறிஸ்துனவ ஏற்றுசகொள்வதற்கொை சஜபம் @JAshow.org
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