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JSC-2-TA 

 

கிறிஸ்துவின் நியாயாசனத்தில் நீங்கள் பெறப்பொகிற 

இழக்க பொகிற ெலன்கள் - நிகழ்ச்சி 2 

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.  



2 
 

வவதம் ச ொல்கிறது, “ஏசைன்ைில்  ரீைத்தில் அவைவன் ச ய்த 

நன்னமக்கொவது தீனமக்கொவது ஏற்ற பலனை அனையும்படிக்கு நொம் 

எல்லொரும் கிறிஸ்துவின் நியொயொ ைத்திற்கு முன்பொக சவைிப்பை 

வவண்டும்”.  

நொம் அவருக்கொக ச ய்த நற்க்கிரினயகளுக்கொக கிறிஸ்துவிைம் இருந்து 

பலனை சபறுவவொம் என்பது நமக்கு சதரியும், ஆைொ இங்க வவதம் 

என்ை ச ொல்கிறது என்றொல் நம்முனைய தீனமக்கும் பலன் சபருவவொம் 

என்கிறவத? உண்னமயுள்ை கிறிஸ்தவர்கள் சபருகிற பலன்கனை 

உண்னமயில்லொத கிறிஸ்தவர்கள் சபறமொட்ைொர்கவைொ? 

ஆைொ கிறிஸ்துவின் நியொயொ ைத்திற்கு முன்பொக கண்ைரீ் 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. கிறிஸ்துவின் 

நியொயொ ைத்னத குறித்து வவதம் என்ை வபொதிக்கிறசதன்று உங்களுக்கு 
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சதரியுமொ? பைவலொகத்தில் கண்ைரீ் இருக்குமொ? இது சுவொைஸ்யமொை 

ஒரு தனலப்பு.   நொன் என்னுனைய நம்பவைொடு நைத்திை உனையொைனல 

நீங்களும் வகட்க்க விரும்புகிவறன், Dr. எர்வின் லட் ர்,  ிக்கொவகொ மூடி 

திருச் னபயின் தனலனம வபொதகைொக இருக்கிறொர், இல்லிவைொ ிஸ். 

இந்த வகள்வினய அவரிைம் வகட்ைன்: ஒரு நபர் வகட்க்கிறொர், “நொன் 

ஒரு கிறிஸ்தவன், நொன் இைட் ிக்கப்படுவதற்கு முன்பு அதிகப்படியொை 

சகொடூை பொவங்கனை ச ய்திருக்கிவறன், அதனுனைய பொதிப்புகனை 

இன்னும் அனுபவித்து வருகிவறன், என்னை வபொன்ற ஒருவன் 

எதிர்கொலத்தில் இவயசுவிைம் இருந்து பலனை சபற வொய்ப்பு 

இருக்கிறதொ? அற்புதமொை ச ய்தி என்ைன்ைொ, முடியும். அனத 

நீங்களும் வகட்கும்படி நொன் விரும்புகிவறன், வகளுங்க:  

டாக்டர். எர்வின் லட்சர்: ஜொன், ஒருமுனற, ஆபொ  பைங்கைின் 

நொயகியொ இருந்த ஒருவரிைமிருந்து கடிதம் ஒன்று எைக்கு 

வந்திருந்தது. அதில அவங்க, “இப்ப, நொ ஒரு கிறிஸ்தவள் 

என்றிருந்தொங்க,” இருந்தொலும் அவங்க, “நொ ச ய்த கொரியத்தின் தொக்கம் 

சதொைர்ந்து சகொண்வைதொ இருக்க வபொகுது, எைக்கு நம்பிக்னக உண்ைொக 

வொய்ப்பு இருக்கொன்னு வகட்ைொங்க- இைட் ிப்புல இைம் இருக்குதொ. 

ஏற்கைவவ அவங்க கிறிஸ்தவைொக மொறிவிட்ைதொல அதுனலவய 

வகள்விக்கொை பதில் வந்திடுச்சு, “ஆமொ”. ஆைொ அவங்க வகட்ைொங்க, 

“பைவலொகத்துல எைக்கு ஏதொவது பலன் கினைக்குமொ?” 
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இது, சைொம்பவவ சுவொையமொை வகள்வி இங்க ஒரு  ில கொரியங்கனை 

வயொ ித்து பொர்க்க வவண்டியிருக்குது. முதலொவதொக, இங்க அவங்க 

இவயசு கிறிஸ்துவிைம் ஒரு பொவியொக வந்து இலவ மொக தைது 

மன்ைிப்னப சபற்றுசகொள்கிறொர்கள். வவதம் ச ொல்கிறது நித்திய ஜவீன் 

என்பது வதவனுனைய ஈவு. கிரினயகைிைொல் உண்ைொைதல்ல. ஆைொல் 

இப்ப அவங்க ஒரு கிறிஸ்தவர், இப்ப இவயசு கிறிஸ்துவின் 

குமொைத்திகைில் ஒருத்தியொக அவர்கள் கருதப்பட்டு 

மதிப்பிைப்படுவொர்கள். இதுல நற்ச ய்தி என்ைன்னு பொர்த்தீங்கன்ைொ, 

அதற்கொை பதில், ஆமொம்” அவங்க இவயசு கிறிஸ்துவிைமிருந்து 

பலனை சபறுவொர்கள். அதுமட்டுமல்ல அவவைொடு வ ர்ந்து அவர்கள் 

ஆளுனகயும் ச ய்வொர்கள். வைப்வபொகிற நிகழ் ிகைில் இனத பற்றியும் 

நொம் வப ிை இருக்கிவறொம் – அதொவது கிறிஸ்துவவொடு நொம் 

அனுபவிக்க வபொகிற ஸ்லொக்கியங்கள் மற்றும் 

உண்னமயுள்ைவர்களுக்கு அவர் வொக்குபண்ைியிருக்கும் 

வொக்குறுதிகனை பற்றியும் நொம் பொர்க்க இருக்கிவறொம்.  

வமலும் அப்வபொஸ்தலைொகிய பவுனல, நியொபகம் இருக்குது,  னபனய 

உபத்திைவப்படுத்துபவைொக இருந்தவன் அவனும் கிறிஸ்துவின் 

நியொயொ ைத்திற்கு முன்பொக  ிறப்பொை நினலனய அனைய உனழத்தொர். 

அதற்கொகவவ அவர் எதிர்பொர்ப்வபொடு இருந்தொர். ஓட்ைத்னத வநர்த்தியொக 

ஓடி முடிக்க வவண்டும் என்றிருந்தொர். அதைொல இனத பற்றி 

சதைிவொக புரிந்துசகொள்ை வவண்டும். இவயசு கிறிஸ்துனவ நம்முனைய 
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இைட் கைொக ஏற்றுசகொள்ளும்வபொது, அது அவருனைய ஈவிைொல் 

உண்ைொகிறது – கிரினயகைிைொல் அல்ல. ஆைொ அவனை 

சபற்றுக்சகொண்ை பிறகு, வவதம் ச ொல்கிறது, “நொம் கிறிஸ்துவின் 

நியொயொ ைத்திற்கு முன்பொக சவைிப்பை வவண்டுமொம்.” அது என்னை 

குறித்து வபசுகிறது. ஒரு தைிப்பட்ை கிறிஸ்துவனை பற்றி இங்கு 

ச ொல்லப்பட்டு இருக்கிறது, இவயசுவுக்கு முன்ைொல அவவைொை 

கண்னை பொர்த்து உங்க முழு வொழ்க்னக குறித்து கைக்கு 

சகொடுக்கவவண்டும். உண்னமயில், வவதம்  ச ொல்கிறது, “நொம் 

அவருக்கு முன்பொக சவைிப்பை வவண்டுமொம் – அவர் முன் 

வதொன்றிடுவவொம்.”  

 ரி, இப்ப கற்பனை ச ய்து பொருங்க உங்களுனைய பக்கத்து வடீ்னை 

ஒரு சூறொவைி தொக்குகிறது அங்க மனறந்து இருந்த எல்லொ 

விஷயங்களும்,வபஸ்சமன்ட் சதொைங்கி எல்லொ கொரியங்களும், 

திடீருன்னு சவட்ை சவைிச் மொகிடும்.  ரி, அப்ப வதவனுனைய 

பிை ைத்தில் அவருக்கு முன்ைொல நிக்கிறதொ வயொ ித்து பொர்க்கவவ 

பயமொ இருக்கும். ஆைொ அங்க ஒரு  ில கொரியங்கனை இவயசு 

கிறிஸ்து அதிக கவைமொக பொர்ப்பொர் என்பனத உங்களுக்கு ச ொல்லிை 

விரும்புகிவறன். அவர் கிருனபயுள்ைவர்.   

அதொவது என்ைன்ைொ, ஜொன், நியொயொ ைத்னத குறித்து 

வயொ ிக்கும்வபொது இப்படி துவங்குவது  ிறப்பொக இருக்கும் என்று 

நினைக்கிவறன்.  ில நிமிைங்கள் அனத பொர்க்கலொம், ஒரு ில 
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கொரியங்கள் சைொம்பவவ முக்கியமொைனவகள். முதலொவதொக, 

எல்லொரும்  ரி மமொ நியொயந்தீர்க்கப்படுவவொம். ச ொல்ல வபொைொ, 

நம்னம நியொயம் வி ொரிக்கிறவர் வவற யொருமில்ல நம்முனைய 

இைட் கரும் , கர்த்தருமொகிய இவயசு கிறிஸ்துதொன். நம்முனைய 

 வகொதைர், நமக்கொக மரித்த அந்த வதவன் தொன். ஒன்று மட்டும் 

நினைவில் இருக்கட்டும் அவருக்கு முன்பொக நிற்கும்வபொது, அவர் நம் 

 ொர்பில் நின்றிடுவொர்.  ிறப்பொை பலனை சபற விரும்புகிறொர். நொம் 

வபொதுமொை பலன்கனை சபற்று அவைொல்  ிறப்பொை வைவவற்ப்னப 

சபற்றிடும்படிக்கு அதற்கு அவ ியமொை வதனவயொை அனைத்து 

கொரியங்கனையும்  ொத்தியங்கனையும் அவவை ச ய்திடுவொர்.  

வமலும், நொம எல்லொரும் முழுனமயொக, வநர்த்தியொக, 

நிதொைிக்கப்படுவவொம்.  ரி, நியொயத்தீர்ப்பின்வபொது நொம இதுவனை 

ச ய்த பொவங்கனை பொர்ப்வபொமொ மொட்வைொமொ என்ற எண்ைம் 

அவநகருக்குள் இருக்கிறது அனத குறித்து விைக்கமொக வைப்வபொகிற 

நிகழ் ிகைில் நொம் பொர்க்க இருக்கிவறொம். இப்ப எைினமயொ உங்களுக்கு 

ச ொல்லி தருகிவறன்: மிகப்சபரிய இழப்னப  ந்தித்த  ிலனை குறித்து 

வவதம் கூறுகிறது. அதொவது 1 சகொரிந்தியர் மூன்றொம் அதிகொைம். 

நம்முனைய பொவங்கனை நொம் பொர்ப்வபொம் என்றொல், நிச் யமொ அனவ 

அனைத்தும் வதவைொல் மன்ைிக்கப்பட்ைதொகவும் இவயசு கிறிஸ்துவின் 

இைத்தத்தொல் மூைப்பட்ைதொகவும் கொண்பிக்கப்படும். இன்சைொரு 

கொரியத்னதயும் ச ொல்கிவறன். இன்னறக்கு நொன் வொழ்கிற விதம்தொன் 
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நியொயத்தீர்ப்பில் அதிகப்படியொை தொக்கத்னத உண்ைொக்க வபொகிறது. 

நியொபகமிருக்குதொ மைம், னவக்வகொல், கல், சபொன், சவள்ைி, 

வினலவயறப்சபற்ற கற்கைின் உதொைைம்? இன்னறக்கு நொன் வொழ்கிற 

விதம்தொன் நொ மைமொ இருப்பைொ, னவக்வகொலொ, கல்லொ, அல்லது 

சபொன்ைொ , சவள்ைியொ, வினலவயறசபற்ற கல்லொன்னு நிர்ையிக்குது. 

அது அங்க சவைிச் ம்வபொட்டு கொட்ைப்படும். இது ஒரு கற்பனைதொன், 

இவயசு கிறிஸ்து உண்னமனயயும் சபொய்னயயும் தைித்தைிவய வனக 

பிரித்திடுவொர்; உண்னமனயயும் வபொலினயயும் பிரித்திடுவொர். அது 

எல்லொவம அங்க சவட்ை சவைிச் மொக கொட்ைப்படும், வவதம் 

ச ொல்கிறது,  ிலர் அப்வபொது மிகப்சபரிய இழப்னப  ந்திக்க வநரிடுமொம். 

இைட் ிக்கப்பட்டு இருப்பொங்க, இருந்தொலும் இழப்னப  ந்திக்க 

வநர்ந்திடும். அனத பற்றி நொம் அடுத்த நிகழ்ச் ியில் விைக்கமொ 

பொர்க்கலொம்.  

ஆன்கர்பபர்க்: கிறிஸ்துவின் நியொயொ ைத்னத குறித்த இன்சைொரு 

வகள்வி என்ைன்ைொ, “எல்லொ கிறிஸ்தவர்களும் கிறிஸ்துவிைம் இருந்து 

ஒவை மொதிரியொை பலனை சபறுவொர்கைொ? அல்லது கிறிஸ்துவின் 

நியொயொ ைத்திற்கு முன்ைொல பத்து நிமிைம் இருந்தொ வபொதும் அதுக்கு 

பிறகு நித்தியத்தில் என்ை நைந்தொலும் பைவொயில்னல என்கிறரீ்கைொ? 

அந்த மொதிரி வயொ ித்திருந்தொ இது உங்களுக்கு ஆச் ரியமொ இருக்கும், 

வகளுங்க:  
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எர்வின் லட்சர்: அதொவது,ஜொன், நொன் நியொயத்தீர்ப்புல என்ை பலன் 

சபற்றொலும் பைவொயில்ல பத்து நிமிைம் நித்தியத்தில் இருந்தொ 

வபொதுன்னு ச ொல்றது  ரியில்ல. ஏன்ைொ நொம் இப்ப இந்த பூமியில் 

வொழ்கிற விதங்கள் அங்கு சுட்டி கொட்ைப்படும் இதுதொன் நம்முனைய 

நித்தியத்திர்கொை தொக்கத்னத உண்ைொக்குகிறது. உண்னமய ச ொன்ைொ 

 ிலர் தங்களுனைய உண்னமயற்ற நினலயிைொல இவயசு 

கிறிஸ்துவவொடு ஆளுனக ச ய்யும் உரினமனய  ந்தர்ப்பத்னத 

அனையொமல் வபொகலொம். ஏன்ைொ  இவயசுவவொடு ஆளுனக ச ய்வதற்கு 

 ில நிபந்தனைகள் இருக்கிறது: “அவவைொடு கூை நொம் பொடுபட்ைொல், 

அவவைொடு கூை நொம் ஆளுனகயும் ச ய்திடுவவொம்.” என்று வவதம் 

ச ொல்கிறது. நொம் சஜயம்சகொள்ளுகிறவர்கைொக இருந்தொல், நொம் 

அவவைொடு கூை ஆளுனகயும் ச ய்திடுவவொம். இனத பற்றியும் நொம் 

வைப்வபொகிற நிகழ்ச் ியில் விைக்கமொக பொர்த்திைலொம்.  

ஆைொ இந்த நியொயத்தீர்ப்பு எவ்வைவு துல்லியமொ இருக்க வபொகுது? 

ஆல்னைட், ஒத்துவபொக முடியொத இைண்டு கிறிஸ்தவர்கனை கற்பனை 

ச ய்திடுங்க. ஒருவவனை விவொக ைத்து ஆைவர்கைொக இருக்கலொம். 

அவங்க இைண்டு வபருக்கும் நடுவில என்சைன்ைவவொ விஷயங்கள் 

வப ப்பட்டு இருக்கலொம். இைண்டு வபருவம விசுவொ ிகள் தொன். இைண்டு 

வபரும் பைவலொகத்தில் வந்து நிற்க வபொறொங்க. இப்ப என்ை ச ொல்ல 

வர்வறொன்ைொ அவங்க இைண்டுவபரும் பைவலொகத்துக்கு வந்ததும், 

இைண்டு வபரும் நைந்த எல்லொத்னதயும் மறந்துட்டு னகவகொர்த்து நைக்க 
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வபொறொங்கைொ, எல்லொத்னதயும் ஒத்துக்கி னவச் ிட்டு, ஒன்னுவம 

நைக்கொதது வபொல இருப்பொங்கைொ? இல்னல! இவயசு கிறிஸ்துன் 

நியொயொ ைமொைது இறுதி ஒப்புைவொகுதலின் இைமொக நீதினய 

நினலப்படுத்தும் இைமொக இருக்க வபொகிறது.  

அதைொலதொன் அப்வபொஸ்தலைொகிய பவுல் இனத சகொரிந்து மக்களுக்கு 

ச ொல்லியிருக்கிறொர்: “ஆைதொல், கர்த்தர் வருமைவும் நீங்கள் 

கொலத்துக்கு முன்வை யொசதொன்னறயும் குறித்து தீர்ப்பு 

ச ொல்லொதிருங்கள்; இருைில் மனறந்திருக்கிறனவகனை அவர் 

சவைியைங்கமொக்கி, இருதியங்கைின், வயொ னைகனையும் 

சவைிப்படுத்துவொர்; அப்சபொழுது அவைவனுக்கு உரிய புகழ்ச் ி 

வதவைொல் உண்ைொகும்.  

இறுதியொை தீர்ப்பு ச ொல்லப்படும் இைம் இவயசு கிறிஸ்துவின் 

நியொயொ ைம் தொன். ஜைங்கள் ஒருவவனை உங்கனை குறித்து அதிக 

வகைொை கொரியங்கனை ச ொல்லி இருக்கலொம். உங்கனை அதிகமொக 

கொயப்படுத்தி இருக்கிைலொம் உங்கைொல ஒப்புைவு ஆகொ முடியொம 

இருக்கலொம். இசதல்லொம் நியொயொ ைத்திற்கு முன்பொக 

சவைியைங்கமொக்கப்படும் அப்பொ தவன் உங்களுக்கு வநர்த்தியொை 

தீர்ப்னப எடுத்து ச ொல்லுகிறவைொக இருக்க வபொகிறொர்.  

அதைொலதொன் அப்வபொஸ்தலைொகிய பவுல் ச ொல்லுகிறொர், “அன்பொை 

 வகொதைர்கவை, ஒருவருக்சகொருவர் பழிவொங்கொமல் இருங்கள், “நொவை 

பதிற்ச ய்வவன் என்று கர்த்தர் ச ொல்லுகிறொர். நொவை பதிற்ச ய்வவன்.” 
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சபொதுவொ இனத விசுவொ ியல்லொத ஒரு நபவைொடு எப்படி நைக்கனுன்னு 

என்பதொக வயொ ிப்வபொம், ஆைொ இனத பவுல் விசுவொ ிகளுக்கு தொன் 

ச ொல்லியிருக்கிறொர். நித்தியம் முழுவதும் நொம் என்ை ச ொல்ல 

வபொவறொம் சதரியுமொ அதொவது, “உம்முனைய வழிகள் 

 த்தியமொைனவகள், பரிசுத்தரின் ைொஜொவவ என்று பொடிடுவவொம்.” 

அதைொலதொன் மதிப்பிற்குரிய இனறயியலொைர் ஜொன் முர்வை 

இப்படியொக ச ொல்லியிருக்கிறொர், விசுவொ ிகைொகிய நமக்கு இவயசு 

கிறிஸ்துவுக்கு முன்பொக நிற்கும்வபொது இப்படிப்பட்ை நியொயத்தீர்ப்புதொன் 

உண்ைொயிருக்க வவண்டும். நொம் அவருனைய கிருனபயின் நினறனவ 

பொர்க்கவவண்டும். பொவத்திற்கொை இறுதி நியொயத்தீர்ப்பும் இந்த பூமியில் 

இறுதியொக நைக்கவபொகும் ஒப்புைவொகுதனையும் பொர்க்க வவண்டும் 

இருந்தொலும் அது நைப்பதற்கு  முன்பொக பைவலொகம் வரும்வனை நொம் 

கொத்திருக்க வவண்டும் என்கிறொர்.  

ஆன்கர்பபர்க்: கிறிஸ்துவுக்கு முன்பொக அவருனைய 

நியொயொ ைத்திற்கு முன் நிற்கும்வபொது, நம்முனைய கைந்த கொலத்தில் 

எனதயொவது மனறக்க முடியுமொ? இந்த நியொயொத்தீர்ப்பு என்னுனைய 

குடும்பத்திைர், என் நண்பர்கள் என்  னப மக்களுக்கு முன்ைொல 

நைக்குமொ? கவைிங்க: 

எர்வின் லட்சர்: இனத நொன் பொர்க்கிற விதம் இப்படிதொன் 

இருக்கிறது: அதொவது இவயசு கிறிஸ்து இந்த நியொயொ ைத்னத 

தொக்கப்பட்ை இருவருக்கும் முன்பொக நிறுத்துகிறொர். அவர்களுனைய 
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வொழ்க்னக சவைியைங்கமொகிறது. உண்னமயொை நினல சவைியில் 

சகொண்டு வைப்படும். வவதம் ச ொல்கிறது இப்ப சகொஞ்  வநைத்துக்கு 

முன்ைொல வொ ித்வதவை, மைிதனுனைய இருதயத்தின் வயொ னைகனை 

திட்ைங்கனை அவர் சவைிபடுத்திடுவொர்.” அப்வபொது அங்கு 

ஒப்புறவொகுதல் உண்ைொகும்.  ரி, எப்படி இருந்தொலும் தைி நபர்கள் 

ஒருவருக்கு ஒருவர் மன்ைிப்பு வகட்டு சகொள்வொர்கள், அந்த மொதிரி 

எனதயுவம நொம வ ைத்தில் பொர்ப்பது கினையொது. ஆைொ அப்படி 

நைக்கலொம் என்று கற்பனை ச ய்துசகொள்ை முடியும். என்ை 

இருந்தொலும் இறுதியில் எல்லொம் சவட்ை சவைிச் மொகும். இன்னறக்கு 

நொன் வப ிசகொண்டிருக்கும் நபர்கனை வயொ ித்து பொருங்க, அதுல 

நீங்களும் ஒருவைொக  இருக்கீங்க, நண்பவை. நீங்க கிறிஸ்தவர்கைொல் 

தவறொக நைத்தப்பட்டு இருக்கலொம். கிறிஸ்துவின் நியொயொ ைத்தின் 

வபொது உண்னம என்ை என்பது சவைிப்படுவது உறுதி. அதைொலதொன் 

நொம பழிவொங்க எந்த அவ ியமும் இல்னல. எல்லொ தவறுகனையும் 

திருத்தனுன்னு நொம் முயற் ிக்க வவண்டிய அவ ியமும் இல்னல, 

அநீதினய நொம  ரிபடுத்த வவண்ைொம். நம்மொல முடிந்தனத நொம 

ச ய்திைலொம், ஆைொ வதவைொல் இனத  ிறப்பொக ச ய்திை முடியும் 

என்று நமக்கு நல்லொ சதரியும். நியொயத்தீர்ப்பு என்ற வொர்த்னதக்கொை 

அர்த்தம் இதுதொன். அது கிறிஸ்துவின் நியொயொ ைமொக இருக்கிறது.  

 ில வநைங்கைில், அதொவது, ஜொன், நியொயொ ைத்திலிருந்து 

நியொயத்தீப்னப தங்கள் கைங்கைில் எடுத்துசகொள்ளும் நபர்கனை 
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பொர்க்கும்வபொது வியந்துவபொகிவறன்.  ரி, இந்த வநைம் நொம 

நியொயொதிபதிக்கு முன்ைொல நிற்கிவறொம் அப்ப எல்லொ கொரியங்களும் 

எல்லொவம அப்படிவய சவைிச் ம் வபொட்டு கொட்ைப்படுது. பொைபட் வம 

இல்லொம இருக்கும். வவதம் ச ொல்கிறது என்ைசவன்றொல், 

வதவைிைத்தில் பட் பொதம் பொைபட் ம் இல்னல.” அதொவது, நீங்க 

ஒருவவனை, “பொஸ்ைர்கள் மிஷைரிமொர்கைின் நினல என்ை 

என்றிைலொம் அவங்களுக்கு பிைத்திவயக  லுனககள் கினைக்குமொ? 

இல்ல. உண்னமய ச ொன்ைொ அவங்களுகுதை அதிகமிருக்கும். வவதம் 

ச ொல்கிறது, “ அதிக ஆக்கினை உண்ைொகொதபடிக்கு உங்கைில் அவநகர் 

வபொதகைொகொ திருப்பரீ்கைொக என்று எழுதியிருகிறது.” ஒருவவனை நொன் 

ச ொல்லலொம், ஜொனை வபொல ஊழியத்தில் இருக்கிற நபர்கள், 

உங்கனைவபொல, என்னை வபொல, இருப்பவங்களுக்கு வதவனுக்கு 

முன்பொக நிற்கும் வபொது அதிக சபொறுப்புகள் இருக்கிறது என்பது 

உண்னம. நொம வபொதிக்கிற விதங்கள் சைொம்ப முக்கியம், நொன் வொழ்கிற 

விதமும் முக்கியம், நொம வொழ்கிற முனற சதொைர்ந்து நம்மில் 

தொக்கத்னத உண்ைொக்கும் என்பனத இதுக்கு வமல எப்படி ச ொல்லி 

புரிய னவக்கிறது என்று எைக்கு சதரியல.  

ஆன்கர்பபர்க்: பொைபட் ம் பொர்க்கிறது என்று ச ொல்லும்வபொது எர்வின் 

அதுல நினறய கிறிஸ்தவர்கள் னகவதர்ந்தவர்கைொ இருக்கொங்க.  ில 

ஸ்மொர்ட்ைொை கிறிஸ்தவர்கள் இருக்கொங்க. அவதொை இந்த பூமியில் 

அவங்களுக்கு  ொதகமொ எல்லொ நைக்கிற மொதிரி கொரியங்கனை திருத்தி 
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அனமக்கும் கிறிஸ்தவர்களும் இருக்கொங்க. நம்முனைய நொட்டின் 

நீதிமன்றங்கனை நமக்கு நன்றொக சதரியும், வஞ் கமொை லொயர் 

இருந்தொ உங்களுக்கு விடுதனல. நொம கிறிஸ்துவின்  ிங்கொ ைத்திற்கு 

முன்பொக நிற்கும்வபொது, இனதசயல்லொம் அவர் குனைந்து சவைியில 

சகொண்டு வந்திடுவொர், உண்னம என்ைவவொ அனத அப்படிவய 

அம்பலப்படுத்திடுவொர். அவர் தைக்கு தொவை உண்னமயுள்ைவைொக 

இருப்பொர் என்பனதத்தொன் பொைபட் ம் இல்லொதவர் என்கிவறொம். ஒன்னு 

 ரின்ைொ அது  ரிதொன், இது தப்புன்ைொ இது தப்புதொன். அவவைொடு 

நமக்கு இருக்கிற உறவின் தைத்னத குறித்து நம்மிைத்தில் அவர் 

கைக்கு வகட்கப்வபொகிறொர். அனத பற்றி ச ொல்லுங்க.  

எர்வின் லட்சர்: அதொவது, ஜொன், உண்னம இதுதொன் நொம இவயசு 

கிறிஸ்துவுக்கு முன்ைொல நிற்கும்வபொது, உண்னமயொ அவர் நமக்கு 

ஒரு சபொறுப்னப சகொடுத்திடுவொர் என்று நினைக்கிறன், நமக்கு அங்க 

 ந்தர்ப்பம் சகொடுக்கப்படும். ஆைொ நொம முன்வைமொட்வைொம், ஏன்ைொ 

நிஜம் அங்கு சவைிப்பனையொக சதரியும். எல்லொவிதமொை 

கொரியங்களும் இருக்கும்,  த்தியத்னத வனைத்து சகொண்ைதும், 

நீங்களும் நொனும் எப்படிசயல்லொம் மொற்றி மொற்றி நம்  வுகரியத்திற்கு 

ஏற்றொர் வபொல கொரியங்கனை நைத்திவைொம் என்பதும் சவைிப்பனையொக 

சதரியும், அனத பொர்த்ததும் ஒதுங்கிடுவவொம் ஏன்ைொ, எல்லொம் சவட்ை 

சவைிச் மொ சதரியுது.  
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அதொவது, ஜியொர்ஜ் னவட்பலீ்ட் பிைபலமொை சுவிவ ஷகைொக இருந்தொர் 

அவருனைய நொட்கைில் அதிகமொக விமர் ிக்கபட்ைொர் அவநகர் அவருக்கு 

விவைொதமொக குைல் சகொடுத்தொர்கள். அவருனைய கல்லனறயில் என்ை 

எழுதப்பட்டிருக்க வகட்டு சகொண்ைொர் சதரியுமொ – அது அருனமயொை 

ஒரு வொக்கு: ஜியொர்ஜ் னவட்பலீ்ட் வொழ்க்னக எப்படி பட்ைது என்று 

அந்நொைில் விைங்கும் என்று சபொறிக்கப்பட்டு இருந்தது.” ஜைங்க என்ை 

நினைக்கிறொங்க என்பது அந்த நொைில் ஒரு சபொருட்ைொக கருதப்பைொது 

என்று உங்களுக்கு சதரியுமொ? அவருக்கு விவைொதமொக ச ய்து 

தொள்கைில் கட்டுனைகள் சவைியொயிை, நண்பர்களும் பனகவர்களும், 

யொருக்கும் எந்த வித்தியொ முமில்னல. திடீருன்னு, இங்க நிஜங்கள் 

சவைிவருகிறது ஒரு மைிதனுனைய நினல, இந்த சபண் எப்படி 

பட்ைவள், என்பது அந்த நொைில் சவைிப்படும். அது முழுக்க முழுக்க 

சவைிப்படும், பொைபட் ம் இல்லொத நியொயத்தீர்ப்பு. 

***** 

ஆன்கர்பபர்க்:  ரி இப்ப இன்சைொரு வகள்வி. நொன் கிறிஸ்தவைொக 

இருந்தும் அறிக்னக ச ய்யப்பைொத பொவத்வதொடு மரித்தொல் 

என்ைவொகும். அந்த பொவங்கனை வதவன் முன்ைொல நிறுத்திடுவொைொ? 

கவைிங்க.  

எர்வின் லட்சர்: நொம புரிந்துசகொள்ை வவண்டிய விஷயங்கைில் 

ஒன்று என்ைசவன்றொல், அதற்கு நொம இப்பவவ கிறிஸ்துவுக்கொக 

வொழ்வதிைொல் அந்த நியொயொ ைத்திற்கு நம்னம ஆயத்தப்படுத்திடும் 
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வவனலயில் முழுவசீ்வ ொடு ச யல்பை வவண்டியனத உைைவவண்டும்- 

என்னை நம்புங்க, இய்சு கிறிஸ்து எந்சதந்த கொரியங்கனை 

முக்கியப்படுத்தி பொர்ப்பொர் என்பனத குறித்து தைியொ ஒரு நிகழ்ச் ியில் 

நொம் வப  இருக்கிவறொம் அதுல சதரிந்துசகொள்ை வபொகிவறொம். அனத 

மிக சதைிவொக உங்களுக்கு எடுத்து ச ொல்லி உங்களுனைய  ில 

வகள்விகளுக்கொை பத்திகனையும் பொர்க்க இருக்கிவறொம். 

ஆைொ நொம ச ய்யவவண்டிய இன்சைொரு கொரியமும் இருக்குது 

அதொவது கிறிஸ்துவவொடு நல்ல ஐக்கியமுள்ை வொழ்க்னக வொழ 

வவண்டும் எப்வபொதும்  ொக்குவபொக்கு ச ொல்ல கூடிய மனறவொை 

பொவங்கள் இருக்க கூைொது. இனததொன் பவுல் சகொரிந்து மக்கனை 

ச ொல்லுகிறொர், உங்கைில் அவநகர் சபயர் கிறிஸ்தவர்கைொக 

இருக்கிறரீ்கள் – அதொவது என்ைன்ைொ, அவங்க எல்லொரும் இவயசு 

கிறிஸ்துவுக்கொக வொழக்கூடிய வைர்ந்த விசுவொ ிகைொக 

கொைப்பைவில்னல- என்கிறொர், உண்னமயில்,  ில வதவனுனைய 

பந்தினய அ ட்னை பண்ைி அபொத்திைமொக வபொஜைம் பண்ைிைதிைொல் 

மரித்து வபொைொர்கள். வமலும் அவர் ச ொல்லுகிறொர், “ உங்கனை 

நீங்கவை நிதொைித்து அறிவரீ்கைொைொல் நீங்கள் நியொயந்தீர்க்க பை 

மொட்டீர்கள்”. விைக்கமொக ச ொல் பவுலின் வொர்த்னதகனை இப்படி 

ச ொல்கிவறன்: நொம ச ய்கிற பொவங்களுக்கு வருந்தி நொம மன்ைிப்பு 

வகட்ப்பவதொடு, அதிலிருந்து மைந்திரும்பிநொலும், அதுவும், இறுதியொக 

நொம மைமொ, னவக்வகொலொ கல்லொ என்ற வ ொதனையில் 



16 
 

வ ர்க்கப்படுவதொக கொைப்படுகிறது.  அதொவது, உங்க இஷ்ைப்படி நீங்க 

வொழ்ந்துட்டு அப்பறம் வந்து நீங்க  கைத்துக்கு முன்ைொல உங்க 

பொவங்களுக்கொக  மன்ைிப்பு வகட்பதும் இதைொல நியொயொ ைத்திற்கு 

முன்ைொல தப்பிக்க நினைப்பது கூைொத கொரியம். ஆைொ அந்த 

பொவங்கள் நியொயொ ைத்திற்கு முன்பொக நம்முனைய நினைவிற்கு 

சகொண்டு வைப்பொைொதது என்று ச ொல்வதில் தவறு இருக்கொது. 

 ரிபடுத்த பைொத விஷயங்கள் தொன் நியொயொ ைத்திற்கு முன்பொக 

நியொயந்தீர்க்கபடும் படி சகொண்டு வைப்படும். அதைொல தொன் பவுல் 

ச ொல்கிறொர், “நொம் நியொயந்தீர்க்கப்பைொதபடிக்கு நம்னம நொவம 

நிதொைித்து பொர்க்க கைவவொம்.”   

அதைொல உங்கனை இன்னறக்கு உற் ொகப்படுத்துகிவறன், என்னை 

உற் ொகப்படுத்தி சகொள்ளுகிவறன், வதவைிைத்தில் ச ொல்லுங்க, 

“ஆண்ைவவை, என்னுனைய வொழ்வில் உமக்கு பிரியமில்லொத வழிகள் 

ஏதொவது இருக்கிறதொ? அதிலிருந்து விலகி நொம் விசுவொ த்வதொடு 

மைந்திரும்புதவலொடு இருக்கவும் நீர் என்னை பொர்த்து நல்லது 

உண்னமயும் உத்தமும் உள்ை ஊழியக்கொைவை என்று ச ொல்வனத 

வகட்கும்படி ச ய்திடும் என்றிடுங்கள்.  

ஆன்கர்பபர்க்: இப்ப ச ொன்ை கொரியங்கனை எல்லொம் நீங்க 

கவைமொக வகட்டுக்சகொண்டு இருக்கும்வபொது, உங்களுக்கு  ில 

வகள்விகள் எழும்பலொம்: ஜொன் ஒவ்சவொரு கிறிஸ்தவனும் 

கிறிஸ்துவுக்கு முன்பொக நின்று தங்கள் வொழ்நொைில் ஒவ்சவொரு 
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பகுதிகனையும் கைந்து பொர்க்கும்வபொது அந்த வநைம் எப்படி இருக்கும்? 

உங்களுனைய வகள்வி இதுவொக இருக்குமொைொல் உங்கனை 

ஊக்குவிக்கும்  ில கொரியங்கள் உங்களுக்கொக . இனத நீங்கள் 

வகட்கும்படி விரும்புகிவறன். 

எர்வின் லட்சர்:  ரி, உண்னமயில், நொ இன்னறக்கு குறிப்பிட்டு 

யொருக்கொகவொவது வநைடியொ வபசுவது வபொல இருக்கலொம், “வொவ்! இனத 

எப்படி எங்கைொல தொங்க முடியும், இவயசு கிறிஸ்துவுக்கு முன்ைொல 

நிர்க்கனுமொ என்கிறரீ்கைொ! இதுதொன் உண்னம புரிந்துசகொள்ளுங்கள்! 

 ரி, இன்சைொரு விஷயத்னத நீங்க சதரிந்துசகொள்ை விரும்புகிவறன் 

நொம கிருனபயொக நியொயன்தீர்க்கப்டுவவொம். நினைவிருக்கட்டும் – 

ஏற்கைவவ ச ொல்லியிருக்வகன் ஆைொ அனத திரும்பவும் ச ொல்வறன் – 

நம்னம நியொயந்தீர்க்கிற நபர் நம்னம வந ித்து நமக்கொக தம்முனைய 

ஜவீனைவய சகொடுத்தவைொக இருக்கிறொர். நீங்க வகட்கலொம், “ ரி, நொன் 

அவருக்கு முன்பொக நிற்கும்வபொது இவயசு கிறிஸ்து என்மீது 

வகொபப்படுவொைொ? இதுல வகொபத்திற்கு இைமிருக்குதொன்னு சதரியல, 

ஆைொ அவருக்கு பிரியமில்லொத நினல என்று இருக்கலொம்.  

உதொைைமொ, இப்படி னவத்துசகொள்வவொம் ஒரு தகப்பன் தன்னுனைய 

மகன்கிட்ை ச ொல்றொரு, “இங்க பொரு, பத்து வொைம் சதொைர்ந்து புல்னல 

நல்லொ பத்தபடுத்தி னவச் ீன்ைொ, உன்ை நொ விமொைத்துல கூட்டீட்டு 

வபொறன்னு ச ொல்றொர்.” அப்பொ ஒரு னபலட். இந்த மொதிரி ஒரு 

வொக்குறிதினய சகொடுக்கிறொர். முதல் முனற அந்த மகன் புல் 
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வவலினய  மப்படுத்டுகிறொன். இைண்ைொவது முனறயிம் ச ய்கிறொன். 

மூன்றொவது நொன்கொவது முனற முழுனமயொக முடிக்கொம 

விட்டுவிடுகிறொன். ஐந்தொவது ஆறொவது முனறகைில் முழு ொ 

ச ய்யொனமவய விட்ைர்றொன். இப்ப இறுதியொ அந்த னபயன் அப்பொகிட்ை 

வந்து வபசுவதற்கொை வநைம் வந்திடுச்சு அவனும் அப்பொட்ை வந்து 

ச ொல்றொன், “உங்கவைொை விமொைத்துல நொனும் இப்ப பறக்க 

வைப்வபொகிவறன்   ரியொ? இதுக்கு அப்பொ என்ை பதில் ச ொல்வொர்? 

அவன் மகன்கிட்ை வகொபப்படுவொைொ? அந்த னபயனை அவர் 

கடிந்திடுவொைொ? இல. ஆைொல் அப்பொ அவனுனைய ச ய்னகயில் 

பிரியப்பைவில்னல அதைொல் என்ை ச ொல்வொருன்னு, “இல்ல, 

உன்ைொல வபொக முடியொது ஏன்ைொ நீ உண்னமயொ இல்னல என்பொர்.” 

இந்த வநைத்துல நொனும் ஒன்னற வயொ ித்து பொர்க்கிவறன் இவயசுவுக்கு 

முன்ைொல நிறுக்கும்வபொது, நொமும் உண்னமயில்லொம இருந்தொ அவர் 

நம்னம பொர்த்தும் இப்படிதொன் ச ொல்வொவைொ. அதொவது, ஜொன், 

சதொனலகொட் ியில் ஒரு மறக்க முடியொத நிகழ்ச் ினய பொர்த்தொன் 

நீங்களும் அனத பொர்த்திடுப்பஙீ்க. அதொவது னைவயன்  ொயர் பில்லி 

கிைஹொம்கிட்ை ஒரு வகள்வி வகட்ைொங்க, “உங்கனை எந்த விஷயத்தில் 

நியொபகப்படுத்தி சகொள்ை விரும்புகிறரீ்கள்? பில்லி இதுக்கு வநைடியொை 

பதினல ச ொல்லவில்னல. அதுக்கு வவறவிதமொ பதில் ச ொன்ைொர். 

அவனை அவர் பொர்த்ததும் அவருனைய முகத்தில் ஒரு வ ொகமொை 

நினல உண்ைொைது அப்வபொது அவர் ச ொன்ைொர், “எைக்கு என்ை 
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பிடிக்குன்ைொ வதவன் என்னை முகமுகமொய் பொர்த்து, “நல்லது, 

உண்னமயும் உத்தமும் உள்ை ஊழியக்கொைவை என்று ச ொல்வதுதொன்’ 

ஆைொ அப்படி நைக்குமொன்னு சதரியலன்னு ச ொன்ைொர்.” வொவ்! அனத 

பொர்த்த்ததும் இைண்டு கொரியங்கள் உைவை என்வைொை நினைவிற்கு 

வந்தது.  

முதலொவது, “பில்லி, நீங்க இருக்க வவண்டிய நினலனய விை இப்ப 

சைொம்பவவ தொழ்னமயொக இருக்கிறஙீ்க. அதொவது,நீங்க பல வகொடி 

மக்களுக்கு சுவிவ ஷத்னத பிை ங்கித்து இருக்கீங்க.” இைண்ைொது 

என்னுனைய நினைவிற்கு உைைடியொை வதொன்றிய எண்ைம் 

என்ைன்ைொ, பில்லி கிைகொவம இது உண்னமயில்  ொத்தியமொகுமொ 

என்று வயொ ித்தொல் அதொவது, “நல்லது என்ற வொர்த்னத அவருக்கு 

கினைக்குமொன்னு சதரியனலன்னு ச ொன்ை நீங்களும் நொனும் 

என்ைொவவொம்? இந்த எண்ைம் தொன் எைக்கு வந்தது. ஆைொ நொன் 

இன்னறக்கு உங்களுக்கு ச ொல்லுகிவறன் பிரியமொைவர்கவை. இதில் Mr. 

கிைஹொம் ச ொன்ைது நூற்றிற்கு நூறு உண்னமதொன். அவர் 

பிைபலமொைவர் என்பது உண்னமதொன். அவர் வகொடிக்கைக்கொை 

மகளும் சுவிவ ஷத்னத பிை ங்கித்திருப்பதும் உண்னமதொன் ஆை இது 

அவ ியமொை ஒன்றொக கொைப்படுவது இல்னல. இசதல்லொம் வதவன் 

அவருக்கு சகொடுத்த தொலந்துகள். ச ொல்லவபொைொ இன்னறக்கு வபங்க் 

ஊழியனை வபொல, சதொழிற் ொனல ஊழியனை வபொல, விவ ொயினய 

வபொல, உரினமயொைர் வபொல, கிறிஸ்துவிைொல் பலன் சகொடுக்கக்கூடிய 
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ஏதொவது ஒரு நினலயில் இருக்கிவறொம் ஏன்ைொ நம்முனைய வநைம் 

தொலந்து சபொக்கிஷத்னத எப்படி பயன்படுத்துகிவறொம் என்பதின் 

அடிப்பனையில் தொன் நொம் நமது பலனை சபற்றுக்சகொள்ை 

இருக்கிவறொம்.  

 

வமலும் நொம் வொழ்கிற ஒவ்சவொரு நொளும் நொம் யொர் என்பனத 

நிர்ையிக்கிறது சபொன், சவள்ைி வினலவயறசபற்ற கற்கைொல் 

கட்ைப்படுகிவைொமொ அல்லது மைம் னவக்வகொல் கல்லொ. வமலும் 

இறுதியில் முடிவில், அனவ அக்கிைியிைொல் வ ொதிக்கப்படும் அது 

புைமிைப்படும்வபொது ஒருவவனை அது சுத்த சபொன்ைொக ஒரு 

தங்ககட்டியொக மொறக்கூடும். அதைொலதொன்  ிலர் இவயசு கிறிஸ்துவின் 

நியொயொ ைத்திற்கு முன்பொக வரும்வபொது அவங்கனை பத்தி நொம 

ஒன்னுவம வகள்வி பைொதவர்கைொக இருந்தொலும் அவங்க அங்க 

 ிறப்பொக புகழ்ச் ினய சபற்றுவனத கண்டு அறிந்துசகொள்ை 

வபொகிவறொம். ஒருமுனற என்னுனைய நண்பைிைம் ச ொன்வைன், 

அதொவது, “நிச் யமொ, உன்ை பைவலொகத்துல பொர்ப்வபன்னு எைக்கு 

வதொைல! அவனுக்கு அதிர்ச் ியொ இருந்தது. அவன் நினறய 

உபத்திைவங்கனை கைந்து வந்திருக்கிறொன் – அனத பற்றிசயல்லொம் 

உங்களுக்கு ச ொல்ல மொட்ைொன் – ஆைொ அவன் உண்னமயொக 

இருந்தொன். அதைொல அவைிைம், “இங்க பொரு, அது கொைைம் 

என்ைன்ைொ நீ இவயசுவுக்கு சைொம்ப பக்கத்துல இருப்ப ஆைொ சைொம்ப 
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தூைமொ இருப்வபன் நம்மொல ஒருவனை ஒருவர் பொர்க்க முடியுமொன்னு 

சதரியல என்று ச ொன்வைன்.” ஆமொ, உண்னமயில், நொ கிண்ைலொக 

வப ிைது வபொல இருந்தொலும் இதுல ஒரு உண்னம இருக்கு அதொவது 

கிறிஸ்து அவர்கள் மீது னவத்திற்கும் பொனதனய உபத்திைவத்னத 

சபொறுனமவயொடு  கித்து அதில் உண்னமயுள்ைொவர்கைொக 

இருப்பவர்கள், அங்க  ிறந்த பலனை அனைவொர்கள். அதைொல 

னவட்பலீ்ட் ச ொன்ை வொர்த்னதகனை வயொ ித்து பொருங்க அது பில்லி 

கிைஹொமுக்கும், உங்களுக்கு எைக்கும் சபொருந்துவதொக தொன் 

இருக்கிறது, “னவட்பலீ்ட் எப்படிப்பட்ை மைிதன் என்பது அந்த நொைில் 

விைங்கப்படும்.” என்ைசவொரு நொள். வநருக்கு வநர். இவயசுவும் 

நீங்களும் மட்டும் இதுதொன் உண்னமயொக இருக்கும்.  

ஆன்கர்பபர்க்: ஒருவவனை நீங்க தைியொ வதவனுக்கு முன்பொக நிற்க 

வவண்டியிருக்கும் என்பனத இப்வபொது புரிந்திருக்கலொம், இசதல்லொம் 

பொர்க்கும்வபொது பைவலொகம் வபொவவைொ என்ற எண்ைம் கூை 

வந்திைலொம். அதற்கு கொைைம் ஒருவவனை நீங்க இதுவனை இவயசு 

கிறிஸ்துனவ உண்னமயொக விசுவொ ிக்கொம இருந்திருக்கலொம். அல்லது 

ஒருநொள் நீங்க இவயசுனவ விசுவொ ித்து ஏற்றுசகொண்டிருக்கலொம் 

ஆைொ அவருக்கொக வொழனலவய என்ற வருத்தம் உங்களுக்கு 

இருக்கலொம். கிறிஸ்தவைொக இருந்தும் உங்க வொழ்க்னகயில் அவநக 

பொவங்கள் இருக்கலொம். இதுல எது உண்னமயொக இருந்தொலும்  ரி. 
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அடுத்த பகுதினய நீங்க அதிக கவைத்வதொை வகட்க்கும்படியொக 

விரும்புகிவறன்.  

எர்வின் லட்சர்: ஜொன் இன்னறக்கு நொம இைண்டு விதமொை 

மக்கவைொடு வப ிக்சகொண்டு இருக்கிவறொம் என்று உறுதியொக ச ொல்ல 

முடியும். உண்னமயில், முழு உலகமும் இைண்டு வனகயொக பிரிக்க 

கூடியதொக இருக்கிறது. இதில் இதுவனை கிறிஸ்துனவ தங்கள் ச ொந்த 

இைட் கைொக ஏற்றுசகொள்ைொத மக்களும் இருக்கிறொர்கள். வதவன் 

இன்னும் அவர்கள் பிதொவொகவில்னல. நீங்கள் இைட் ிக்கப்படுவதற்கு 

அவனை விசுவொ ிக்க வவண்டும் இது இலவ மொை ஒரு ஈவு. 

இன்னறக்கு நீங்கள் ஒன்னற அறிந்துசகொள்ை விரும்புகிவறன் நீங்க 

எப்வபர்பட்ை ஆைொ இருந்தொலும்  ரி நீங்க இவயசு கிறிஸ்துவிைம் வந்து 

அவருனைய மன்ைிப்னப சபற்றுக்சகொள்ை முடியும், சுத்திகரிப்னப 

சபற்றிடுங்கள், வதவனுனைய குடும்பத்தில் நீங்களும் ஒரு அங்கமொக 

மொறிை முடியும். இன்சைொரு கூட்ைத்திைர், அது, நமக்வக சதரியும், 

அவங்கை பத்தியும் பொத்வதொம், வதவனுனைய குடும்பத்தின் 

அங்கத்திைர்கள், இவர்கள் எல்லொரும் விசுவொ ிக்கும் கூட்ைத்திைர். 

வமலும் நொம இதுவனை இவயசு கிறிஸ்துவின் நியொயொ ைத்னத குறித்து 

வப ி சகொண்டு இருந்ததொல, இந்த உண்னமயொைது நமக்கு நினைவு 

படுத்தப்பட்டு இருக்கிறது, ஆதொவது, நொம வதவனுக்கு முன்பொக 

நிற்கவவண்டும். நொம பைவலொகத்திற்குள் ச ல்கிவறொமொ இல்னலயொ 

என்பது இங்க வகள்விவய இல்ல ஏன்ைொ இது கிரினயகைிைொல் 
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உண்ைொகிற ஒன்றல்ல. எனத கவைிக்கனுன்ைொ பைவலொகத்துல 

நம்முனைய உத்தமத்திர்கொை பலனை நொம சபற முடியுமொ. அதைொல 

இந்த நமது மைதில் பதித்துசகொள்வவொம் வமலும் இன்னறக்கு 

உங்கனை உற் ொகப்படுத்துகிவறன், இதுவனை இவயசுனவ 

விசுவொ ிக்கொமல் இருப்பரீ்கள் என்றொல், இப்வபொது முன்வந்திடுங்கள். 

எைினமயொக அவருனைய மன்ைிப்னபயும் அன்னபயும் 

சபற்றுசகொள்ளுங்கள். அவனை உங்கை இைட் கைொக ஏற்றுசகொண்ைொல், 

உங்களுனைய வொழ்க்னகனய அவருக்கு அர்ப்பைித்தவர்கைொக வொழ 

முன்வந்திடுங்கள், அவர் உங்களுக்கு சகொடுக்கும் எல்லொவற்றிலும் 

உண்னமயுள்ைவர்கைொக இருங்கள், அதிைொல் நீங்க அவனை 

பொர்க்கும்வபொது அவர் உங்கனை பொர்த்து, “நல்லது, உண்னமயும் 

உத்தமுமுள்ை ஊழியக்கொைவை என்றிடுவொர்.”  

 

 

***** 

எங்களுனைய சதொனலக்கொட் ி நிகழ் ிகனை கொை 

இலவ  ஜொன் அன்சகர்சபர்க் நிகழ்ச் ி ஆப்னப பதிவிறக்கம் 

ச ய்திடுங்கள். 

இவயசு கிறிஸ்துனவ ஏற்றுசகொள்வதற்கொை சஜபம் @JAshow.org 

@2015 A.T.R.I. 
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