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JSC-3-TA 

 

கிறிஸ்துவின் நியாயாசனத்தில் நீங்கள் 

பெறப்பொகிற இழக்க பொகிற ெலன்கள்  

- நிகழ்ச்சி 3 

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 
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நொம் ச ய்திட்ை அனைத்தும் அன்று பதிப்பிைபட்டு 

பலைைிக்கப்படுகிறது.  

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.  

***** 
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ைொக்ைர். ஜொன் அன்வகர்சபர்க்: வைக்கம். நீங்கள் கிறிஸ்தவைொக 

இருந்தொல், நீங்களும் ஒருநொள் கிறிஸ்துவின் நியொயொ ைத்திற்கு 

முன்பொக நிற்க வவண்டும் என்று வவதம் ச ொல்வனத 

அறிந்திருக்கிறரீ்கைொ?ஏன்? இந்த நியொயொத்தீர்ப்பின் வநொக்கம் என்ை? 

உங்களுனைய எல்லொ பொவங்கனையும் கிறிஸ்து மன்ைிகவில்னலயொ? 

எைது நண்பரும் விருந்திைருமொை, Dr. எர்வின் லட் ர்,  ிக்கொவகொ மூடி 

திருச் னபயின் மூத்த வபொதகர், இல்லிவைொ ிஸ். அவர்கிட்ை வகட்வைன், 

“ஏன் அவநக கிறிஸ்தவர்கள் இந்த நியொயொதீர்ப்னபயும் அதனுனைய 

முக்கியத்துவத்னதயும் தவறொக புரிந்துசகொள்கிறொர்கள்?”அவருனைய 

பதில் இவதொ. நீங்களும் அனத வகட்க விரும்புகிவறன்.  

டாக்டர். எர்வின் லட்சர்: ஜொன், என்னுனைய ஊழியத்தில் நொன் 

பொர்த்து வியந்தது என்ைன்ைொ அவநக ஜைங்கள் வவதம் வபொதிப்பனத 

உைைொமல் இருக்கிறொர்கள் அதொவது நொம எல்லொரும், 

கிறிஸ்தவர்கைொக, “இவயசு கிறிஸ்துவினுனைய நியொயொ ைத்திற்கு 

முன்பொக நின்று இங்கு மொம் த்தில் நொம ச ய்த கிரினயகளுக்கு 

கைக்கு சகொடுக்கவவண்டும், நல்லவதொ வகட்ைவதொ எதுவொைொலும்   ரி.” 

நினறய வபர் எங்கிட்ை ச ொல்றனதயும் வகட்டிருக்வகன், ? ரி, 

நம்முனைய பொவங்கள் மன்ைிக்கப்பட்டு இருப்பதொல இந்த 

மொதிரிசயல்லொம் இவயசு கிறிஸ்து நம்னம நியொயந்தீர்க்க வழியில்னல 

என்கிறொர்கள்.”ஆமொ, நம்முனைய பொவங்கள்  ட்ைரீதியொக 

மன்ைிக்கப்பட்டு இருக்கு வதவன் அனத ஒன்னறயும் தைது மைதில் 
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னவப்பதில்னல. ஆைொ அவருனைய பிள்னையொக, நம்னம அவர் 

மதிப்பிடும் நொள் வரும். வவதம் ச ொல்கிறது 1 சகொரிந்தியர் மூன்றொம் 

அதிகொைத்தில் நிச் யமொக  ில ஜைங்கள், நியொயத்தீர்ப்பின் வபொது – இது 

கிறிஸ்தவர்கனை பற்றி ச ொல்கிறது – அவங்களும் 

பொதுகொக்கப்படுவொங்க “அக்கிைிக்கு விைக்கபடுவொங்க.” இருந்தொலும், 

“நஷ்ைமனைவொர்கள் என்று ச ொல்கிறொர்.”  

அந்த நியொயத்தீர்ப்பு சவட்ை சவைிச் மொக்கும் என்பனத மறக்க கூைொது, 

அனத பற்றி முந்னதய நிகழ்ச் ியில் பொர்த்வதொம். அந்த 

நியொயத்தீர்ப்பில் எல்லொவம சவட்ை சவைிச் மொக சவைிப்படும். நொம 

எப்படிப்பட்ை மனுஷர் என்பனத அந்த நொள் சவைிப்படுத்தி ச ொல்லிடும். 

இன்னறக்கு நொன் வொழ்கிற வொழ்க்னக முனறதொன் ைொஜ்யத்தில் எைது 

நினலனய நிர்ையிக்கிறது என்று ச ொல்லுவவன் – நித்திய தொக்கத்னத 

உண்ைொக்கும். அதுமட்டுமல்ல, பைவலொகத்தில் எல்லொரும் 

 ந்வதொஷமொகத்தொன் இருப்வபொம். எல்லொரும் வதவனை 

ஆைொதித்திடுவவொம். ஆைொ  ிலருக்கு மற்றவர்கனை விை 

அதிகப்படியொை சபொறுப்புகள் அைிக்கப்படுவது உறுதி, அனத பற்றி நொன் 

அடுத்த நிகழ்ச் ியில் பொர்க்க வபொகிவறொம், ஏன்ைொ அவர்களுக்கு 

உண்னமக்கு கினைக்கும் பரிசு.  ரி இன்னறக்கு நொம வப  வபொகிற 

கொரியங்கள் சைொம்ப முக்கியமொைது இதுதொன் அச்திபொைமொைது நீங்க 

கிறிஸ்துவுக்குள் விசுவொ ியொக இல்லொதிருந்தொல், நீங்கள் இந்த 

நியொயதீர்ப்பில் இைம்சபற மொட்ைர்கள். நீங்க இன்சைொரு 
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நியொயத்தீர்ப்பில் இைம் சபறுவரீ்கள் அனத தொன் வவதம் சபரிய 

சவள்னை  ிங்கொ ை நியொயத்தீர்ப்பு என்று கூறுகிறது. அது வதவனை 

பற்றிய உங்கைது சவைிப்பொட்னை  ொர்ந்த ஒன்றொகும். உங்களுக்கு 

சகொடுக்க பட்ைனத னவத்து நீங்கள் என்ை ச ய்தீர்கள் என்பதன் 

அடிப்பனையில் நீங்கள் நியொயந்தீர்க்க படுவரீ்கள். ஆைொ 

எதிர்பொைொதவிதமொக, அதிைொல் நித்திய ஆக்கினைனய சபறுவரீ்கள். 

ஒன்று நினைவிருக்கட்டும், இைண்டு விதமொை நியொயத்தீர்ப்பு, இைண்டு 

விதமொை மக்கள் கூட்ைம், வமலும் இன்னறக்கு, ஜொன், நொம 

கிறிஸ்தவர்களுக்கொை இவயசு கிறிஸ்துவின் நியொயொ ைத்னத குறித்து 

வப  வபொகிவறொம்.  

ஆன்கர்பபர்க்:  ரி, இந்த நிகழ் ிகள் மூலமொக, ஒரு கிறிஸ்தவைொக 

நீங்க கிறிஸ்துவின் நியொயொ ைத்திற்கு முன்பொக நிற்கும்வபொது 

சபற்றுக்சகொள்ை வபொகிற பலன்கனை குறித்து நொம வப ிக்சகொண்டு 

இருக்கிவறொம். அடுத்து நீங்க வகட்க வபொகிற கொரியம்தொன் உங்க 

பின்ைைியொ இருக்கணும், ஒவ்சவொரு கிறிஸ்தவர்களுக்கும் 

நம்முனைய  ின்ை  ின்ை ச யல்களுக்கு கூை நொம் பலனை 

அனைவவொம் என்று வதவன் கிருனபயொய் நமக்கு வொக்கு 

சகொடுத்திருக்கிறொர். இதுதொன் சைொம்ப முக்கியம், அதைொல இனத 

கவைமொக வகளுங்கள்.  

எர்வின் லட்சர்: அதொவது, ஜொன்,  இவயசு கிறிஸ்துவுக்கு முன்பொக 

நிற்கும்வபொது நொம் சபற்றுக்சகொள்ை வபொகிற பலன் என்ற தனலப்னப 
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பற்றி வபசும்வபொது, என்னுனைய கற்பனையில் எல்னலனய நொன் 

சதொடுகிவறன் என்று ச ொன்ைொ அது மினகயொகொது. இது என்னை 

சமய் ிலிர்க்க னவக்கிறது. இனத வகட்டுசகொண்டு இருக்கும் 

கிறிஸ்தவர்கைின்  ிலர் இனத இதுவனைக்கும் வகட்டிருக்கவவ 

மொட்ைொர்கள்.  ரி, இனத விவரித்து ச ொல்வதற்கும் நொம என்ை 

வபசுகிவறொம் என்பனத புரிந்துசகொள்வதற்கு ஏற்றவொறு, இதனுனைய 

பின்ைைினய பற்றி சகொஞ் ம் விைக்கமொ ச ொல்வறன். 

நினைவிருக்கட்டும் ஆதொமும் ஏவொளும்  ிருஷ்டிக்க பட்ைவபொது, 

வவதம் ச ொல்கிறது முதல் ஆதொம் உண்ைொக்கபட்ைொன் பிறகு வதவன் 

அவனுக்கு ஒரு துனைனய உண்ைொக்கிை விரும்பிைொர். உங்களுவக, 

சதரியும், ஆதொமொல விலங்குகைில் எந்தவிதமொை 

துனையும்சபொருத்தமொக இல்னல அதைொல வதவன் ஏவொனை 

உருவொக்கிைொர். அவர்கனை அவர் ஆணும் சபண்ணுமொக 

உண்ைொக்கிைொர் அதைொல் ஏவொனை உருவொக்கிைொர் ஆதொமும் 

ஏவொளும் ஒருவைொைொர்கள் – இருவரும் ஒவை மொம் மொைொர்கள்.  

இங்க, அதொவது, உண்னமனய ச ொன்ைொ, பொவம் இந்த வநைத்தில் 

உட்பிைவவ ிப்பனத பொர்க்க முடியும், ஆைொ இவயசு கிறிஸ்து இந்த 

பூமிக்கு  பவுல் ச ொன்ைது வபொல இைண்ைொம் ஆதொமொக வந்தொர். அவர் 

வந்ததன் வநொக்கம் என்ைன்னு வகட்ைொ, முதல் ஆதொமொல நைந்த 

குழப்பங்கனை மொற்றி அனமக்கும்படியொக இவர் வந்தொர். இவயசு 

கிறிஸ்து இங்க வந்து மரித்த வபொது, நித்தியகொலமொக வதவன் 
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வொக்குத்தத்தம் ச ய்த கிறிஸ்து என்னும் ஈவிைொல் மனுக்குலம் 

மீட்னப படிந்தது. அதைொலதொன் நம்னம  னபனய கிறிஸ்துவின் 

மைவொட்டி என்று ச ொல்கிவறொம். கிறிஸ்துவின் மைவொட்டியின் 

வநொக்கம் என்ைசவன்றொல், கிறிஸ்துவின் மைவொட்டியின் முக்கிய 

வநொக்கம்  என்ைன்ைொ, அவளும் கிறிஸ்துவுைவை  ிங்கொ ைத்தில் 

அமர்ந்து இந்த பிைபஞ் த்னத ஆளுனக ச ய்ய வவண்டும் என்பவத.  

அதொவது, ஜொன், சவைிப்படுத்தல் புத்தகத்தில் ஒரு வ ைம் இருக்கு, 

நினறய வ ைங்கள் என்று ச ொல்லலொம், இனவ நம்முனைய 

கற்பனையின் எல்னலனய அதிகரித்திடும் என்று ச ொல்வவன். அங்க 

என்ை ச ொல்லப்பட்டிருக்கு சதரியுமொ. “நொன் சஜயந்சகொண்டு என் 

பிதொவினுனைய  ிங்கொ ைத்திவல அவவைொவைகூை உட்கொர்ந்தது வபொல, 

சஜயங்சகொள்ளுகிறவன் எவவைொ அவனும் என்னுனைய 

 ிங்கொ ைத்தில் என்வைொவைகூை உட்கொரும்படிக்கு அருள்ச ய்வவன்.” 

இது சவைிப்படுத்தல் 3:21. இந்த பகுதியில் ச ொல்லப்பட்ைது நமக்கு 

புரியுதொ? நொம சஜயங்சகொள்ளுகிறவைொக இருந்தொல், நொமும் இவயசு 

கிறிஸ்துவின்  ிங்கொ ைத்தில் அவர் எப்படி பிதொவின்  ிங்கொ ைத்தில் 

அவவைொடு கூை உட்கொர்ந்திருக்கிைொவைொ அதுவபொல நொமும் 

இஎசுவவொடுகூை உட்கொர்ந்திடுவவொமொ? ஜொன், இதுக்கு என்ை அர்த்தம் 

நொமளும் இந்த பிைபஞ் த்தின்  ிங்கொ ைத்தில் உட்கொைவபொகிவறொம், 

வதவனுனைய  ிங்கொ ைத்தில் அமர்ந்திடுவவொம்.  
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இப்ப, இதுக்கு நவ யுகத்தின் வபொதனைகளுக்கு எந்த  ம்பந்தமும் 

கினையொது மைிதனுனைய சதய்வகீ தன்னம அலது மைிதனுனைய 

ஆற்றலின் முதிர்ந்த நினல என்பதற்கும்  ம்பந்தவம இல்னல. இல்ல! 

இசதல்லொம் வதவன் நம்னம பொவ வ ற்றிலிருந்து தம்முனைய 

கிருனபயிைொல் தூக்கி எடுத்து நம்னம சுத்திகரித்து, நம்னம 

வதவனுனைய சுதந்திைர்கைொகவும் இவயசு கிறிஸ்துவின் உைன் 

சுதந்திைைொகவும் ஏற்படுத்தி, நம்னம கிறிஸ்துவின் மைவொட்டியொக 

நிறுத்தி அவவைொடு அமரும் ஸ்லொக்கியத்னத சகொடுத்திருக்கிறொர் 

அதைொல அவருனைய நீதிக்கு ஒப்பொை நீதினய அனைகிவறொம்.  ரி, 

நொம ஒருவபொதும் கிறிஸ்துவுக்கு நிகைொக வை முடியொது நம்முனைய 

நினல அது ஏன்ைொ நொம  ிருஷ்டிகள் அவவை நம்முனைய  ிருஷ்டிகர். 

ஆைொ நொன் என்ை ச ொல்ல வருகிவறன் என்றொல் நொமலும் இவயசு 

கிறிஸ்துவுைன் வ ர்ந்து ஆளுனக ச ய்திை வபொகிவறொம். “சஜயம் 

சகொள்கிறவனுக்கு  கலத்னத ஆண்டுசகொள்ளும் அதிகொைத்னத 

சகொடுத்திடுவவன் என்று, வவசறொரு பகுதியில் ச ொல்லியிருக்கிறொர். 

அதற்கு என்ை அர்த்தம் சதரியுமொ. அதொவது குடும்பத்தின் 

பொைம்பரியத்திைொல் நமக்கு இந்த  ிலொக்கியம் கினைத்திருக்கிறது. 

அதொவது, தூதர்களுக்கு இந்த ஸ்லொக்கியம் கினையொது. உண்னமயில், 

வவதம் ச ொல்கிறது, “நொம, தூதர்கனை நியொயந்தீர்த்திடுவவொமொம்.” 

அவர்கள் நியொயந்தீர்க்க பைவவண்டும் என்ற அர்த்தத்தில் அல்ல ஆைொ 

நொமதொ அவங்கனையும் ஆளுனக ச ய்திடுவவொம். எதைொல 
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தூதர்களுக்கு இந்த ஸ்லொக்கியம் கினைக்கல? அதற்கு கொைைம் 

தூதர்கள் இவயசுவினுனைய  வகொதைர்கள் அல்ல. வதவன் 

அவர்களுனைய பிதொவும் அல்ல. அவர்களுக்கு அத்னத மொமொ 

உறவிைர்கள் தொத்தொ பொட்டி ச ொந்தம் என்று யொருமில்னல, புரியுதொ? 

இவயசு கிறிஸ்து இந்த பூமிக்கு நம்மில் ஒருவைொக நமது  வகொதைைொக 

வந்தபடியிைொல் தொன், வவதத்தின்  ில பகுதியில் ச ொல்லப்படுவது 

வபொல, இந்த பிைபஞ் த்தின்  ரித்திைம் வொ ிக்கப்படும்வபொது – நொம் 

அவருனைய  வகொதைர்கைொக இருக்கிறபடியொல், வதவன் நமக்கு 

பிதொவொைபடியொல், வதவனுனைய சுதந்திைரும், இவயசு கிறிஸ்துவின் 

உைன் சுதந்திைருமொக இருக்கிவறொம் – நம்முனைய சுதந்திைத்னத பற்றி 

வகட்பதற்கு நொம அங்க இருக்கணும். அவவைொடு கூை இருக்கப்வபொகிற 

அந்த ஸ்லொக்கியத்னத எண்ைி நொம ஆைந்தமனைகிறவர்கைொக இருக்க 

வவண்டும்.  ரி, வவத வ ைங்கள் சதைிவொக கூறுகிறது, அதொவது, 

இறுதியில்   ிருஷ்டிகைொகிய நொம் நம்னம  ிருஷ்டித்தவனை வபொல 

அதொவது கிறிஸ்துனவ வபொல ஆகி கிறிஸ்துவுைவைகூை வ ர்ந்து இந்த 

முழு பிைபஞ் த்னதயும் ஆளுனக ச ய்யும் பொக்கியம் சபற்றிடுவவொம். 

இனததொன் நொம் கிறிஸ்துவின் நியொயொ ைத்திற்கு முன்பொக நின்று 

சபற்றுக்சகொள்ை வவண்டும்.  

ஆன்கர்பபர்க்:  ரி, வவதம்  னபனய கிறிஸ்துவின் மைவொட்டி 

என்று ச ொல்கிறனத நொம் அறிந்திருக்கிவறொம் என்று நினைக்கிவறன். 

நொம பைவலொகம் வபொகும்வபொது, அங்க கிறிஸ்தவர்கள் கிறிஸ்துவுைவை 
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நித்தியமொக இருக்கும்படியொை ஆட்டுக்குட்டியொைவரின் கல்யொை 

விருந்து என்ற நிகழ்வு இருப்பனத வொ ிக்கிவறொம். எல்லொரும் 

கல்யொை வகொலத்தில் இருப்பொங்க, இல்னலயொ? மைவொட்டி என்ை 

உனை அைிந்திருக்கிறொள் என்பது சைொம்ப முக்கியம். 

கிறிஸ்தவர்கைொக,  னபயின் பங்கொக இருப்பவர்கள், கிறிஸ்துவின் 

மைவொட்டியொக அங்கு நிற்கவவண்டும், அப்ப என்ைமொதிரி உனை 

அைியப்வபொகிவறொம்? அந்த உனைகள் எங்கிருந்து சபறப்படுகிறது? 

இந்த வகள்விக்கு வவதொகமம் சுவொை யமொை ஒரு பதினல தருகிறது. 

கவைிங்க:  

எர்வின் லட்சர்: வவதமொைது ஆட்டுக்குட்டியொைவரின் கல்யொை 

விருந்து இருக்குசமன்று ச ொல்கிறது. இது எடுத்துசகொள்ைப்படுதலுக்கு 

பிறகு நைக்கும் என்று நொன் நம்புகிவறன் நொம இவயசு கிறிஸ்துவவொடு 

பைவலொகத்தில் இருப்வபொம்  னபனய  ொர்ந்து எல்லொ விசுவொ ிகளும் 

அங்கு இருப்பொர்கள் என்று நம்புகிவறன். ஆைொ அவநகர் இந்த பகுதினய 

துரிதமொ வொ ித்துட்டு வபொயிடுவொங்க- இனத சவைிபடுத்தல் 

பத்சதொன்பதொம் அதிகொைத்தில் பொர்க்கிவறொம் – இந்த மைவொட்டியின் 

உனைனய பற்றி அவர்களுக்கு கவனலயில்னல. இனத கவைியுங்க.  

நொம்  ந்வதொஷப்பட்டு கைிகூர்ந்து அவருக்குத் துதி 

ச ளுத்தக்கைவவொம். ஆட்டுக்குட்டியொைவருனைய கல்யொைம் 

வந்தது. அவருனைய மனைவி தன்னை ஆயத்தம்பண்ைிைொள் 

என்று ச ொல்ல வகட்வைன், சுத்தமும் பிைகொ முமொை சமல்லிய 
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வ ிதிைம் தரித்துசகொல்லும்படி அவளுக்கு அைிக்கப்பட்ைது; அந்த 

சமல்லிய வஸ்திைம் பரிசுத்தவொன்களுனைய நீதிகவை.” நினறய வபர் 

இனத வொ ிக்கும்வபொது என்ை நினைக்கிறொர்கள் என்றொல், “அந்த, 

சமல்லிய வஸ்திைம் இவயசு கிறிஸ்துவினுனைய நீதி என்கிறொர்கள்.” 

ஆைொ அந்த பகுதியில் அப்படி ச ொல்லப்பைவில்னலவய. 

இனத குறித்த ஒரு சதைினவ சபற்றுசகொள்ைலொம். 

ஆட்டுக்குட்டியொைவரின் கல்யொைத்தில் பங்கு சபற உங்களுக்கு 

இைண்டு விதமொை உனைகள் இருக்கணும். முதலொவது, இவயசு 

கிறிஸ்துவின் நீதினய உனையவர்கைொக இருக்கவவண்டும். ஒருநொள் 

என்னுனைய ஒரு நண்பருக்கு நொன் சுவிவ ஷத்னத 

பகிர்ந்துசகொண்டிருந்தப்ப அவன் எங்கிட்ை வகட்ைொன், “நொ எதுக்கொக 

இவயசுனவ விசுவொ ிக்க வவண்டும்?” இதுக்கு,  ரியொை பத்தி, “நீ 

வதவனை வபொல பூைைமொகொவிட்ைொல் பைவலொகத்தில் பிைவவ ிக்க 

முடியொது.” நம்மில் யொருவம வதவனை வபொல பூைைமொைவர்கள் 

அல்ல. அதைொல இவயசு கிறிஸ்துனவ நொம் விசுவொ ிக்கிவறொம். நொம் 

அவருனைய நீதினய சபற்றுசகொள்கிவறொம் இனததொன் ஒரு கீர்த்தனை 

ச ொல்கிறது, “அவருனைய நீதினய தரித்துசகொண்ைவர்கைொக, 

 ிங்கொ ைத்திற்கு முன்பு குற்றமற்றவர்கைொக நிற்ப்வபொம்.” நொம அங்க 

வபொைதுக்கு பிறகு, நொம பரிசுத்த வொங்கலின் நீதியின் கிரினயகைொல் 

உடுத்துவிக்கப்படுவவொம். ஜொன், ஒவ்சவொரு நொளும் நொம் ச ய்கிற 

கொரியங்கள், அதன் மூலம் ஆட்டுகுட்டியொைவரின் கல்யொைத்தில் 
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உடுத்திசகொள்ளும்படியொை ஒரு உனைனய நொம உண்ைொக்கி 

சகொள்கிறவர்கைொக கொைப்படுகிவறொம். அதொவது, இைட் ிப்பிற்கு முன்பு 

நம்முனைய கிரினயகள் எதுவும் வதவனுனைய பொர்னவயில் 

ஒன்றுமில்னல, ஆைொ இைட் ிப்பிற்கு பிறகு, அனவ ஒவ்சவொன்றும், 

வதவனுக்கு வினலவயறசபற்றனவ. அனவ மிகவும் வினலவயற 

சபற்றதொக இருப்பதொல், அந்த நிகழ்விற்கு ஆயத்தப்பை 

ஒவ்சவொருநொளும் நமக்கு கினைத்த ஸ்லொக்கியம்தொன் . இத புரிஞ்சுக்க 

சகொஞ் ம் கஷ்ைமொதொன் இருக்கும் நொன் இன்னைக்கு வொழ்கிற 

முனறதொன் ஆட்டுக்குட்டியொைவரின் கல்யொைத்தில் நொன் அைியும் 

உனைனய நிர்ையிக்கிறது, அதொவது, “பரிசுத்தவொன்கைின் நீதிகைொக 

இருக்கிறது.”  

ஆன்கர்பபர்க்:  ரி இன்சைொரு மிக முக்கியமொை வகள்வி: 

கிறிஸ்துவின் நியொயொ ைத்தில் எல்லொரும் ஏதொவது ஒரு பலனை 

அனைவது  ொத்தியமொகுமொ? மகிழ்ச் ியொை , பதில் என்ைன்ைொ, 

முடியும்” இனத கவைிங்க.  

எர்வின் லட்சர்: உண்னமயொை விஷயம் என்ைன்ைொ நொம ச ய்கிற 

எல்லொ கொரியங்களும் இவயசுவொல மதிப்பிைபடுது அதுவவ நமது 

மதிப்பைீொகிறது. ஆைொ உங்கனை உற்ச் ொக படுத்தும்படி ச ொல்கிவறன் 

இவயசு ச ொல்லியிருக்கிறொர், “என்னுனைய நொமத்தின் நிமித்தம் இந்த 

 ிறியருக்கு ஒரு கல ம் தன்நீர்சகொடுத்தொலும் அதற்கு பலன் 

இல்லொமல் வபொகொது.”எைக்கு நல்லொ நியொபகமிருக்கு ஒருநொள் 
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என்வைொை நண்பனுக்கு ஒரு சபொருனை சகொடுக்க அவன் வடீ்டுக்கு 

வபொய் கனத தட்டீட்டு இருந்வதன் அப்ப ஒரு சபண் வந்து கதவ 

திறந்தொங்க முகத்துல கண்ைரீின் அனையொைம் இருந்தது, “என்னை 

மன்ைிச் ிடுங்க,என்று ச ொன்ைபடி, என்வைொை சஜப வநைத்துல நீங்க 

வந்திருக்கீங்க, என்று ச ொன்ைொர்கள், ஒவ்சவொரு கொனலயும் என் 

குடும்பத்திற்கொக சஜபிப்பது என் பழக்கம் என்றொர்கள்.”  ரி, ஜொன், இது 

நீதியொை ச ய்னகக்கு ஒரு உதொைைமொக இருக்கிறது.  ிலர் ச ய்வனத, 

மற்றவர்கள் அறிந்துசகொள்ைொமல் இருக்கலொம், கர்த்தைொகிய இவயசு 

கிறிஸ்துவுக்கு ஊழியம் ச ய்திைலொம் ஒரு ஊழியன் தன் எஜமொனுக்கு 

ச ய்ய கூடிய அனைத்னதயும் ச ய்திை வொய்ப்பிருக்கிறது. இது 

எல்லொவம நொம இவயசு கிறிஸ்துவின் நியொயொ ைத்திற்கு முன்பொக 

நிற்ப்பதற்கு நம்னம ஆயத்தப்படுத்துகிற கொரியங்கைொக இருக்கிறது 

என்று ச ொல்வவன் இதற்கு வமலொக அவனை ஒன்னறயும் வகட்பது இல. 

உங்கனை உற் ொகபடுத்தும்படி  ிலவற்னற ச ொல்கிவறன். வவதம் 

ச ொல்கிறது, “ஒவ்சவொரு மைிதனும் வதவைொல் புகழப்படுவொன்.,” ஜொன், 

வதவன் பூவலொக இனையதைத்னத ஆைொய்ந்து பொர்ப்பொர் என்று 

நினைக்கிவறன் அதிலிருந்து நம்னம பொைொட்டும்படி நமக்கு பலன் 

சகொடுக்கும்படியொை ஒரு விஷயத்னத நம்முனைய வொழ்வில் இருந்து 

வதடி கண்டு பிடிப்பொர் என்று நொன் நம்புகிவறன். 

ஆன்கர்பபர்க்: இதுவனைக்கும் கிறிஸ்துவின் நியொயொ ைத்தில் 

கிறிஸ்தவர்கள் சபற்றுக்சகொள்ை கூடிய பலன்கனை பற்றி பொர்த்வதொம். 
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 ரி  கிறிஸ்துவின் நியொயொ ைத்திற்கு முன்பு கிறிஸ்தவர்கள் தங்கள் 

பலனை நித்தியத்னத நிர்ையிக்கும் அந்த பலனை இழக்க வொய்ப்புகள் 

இருக்கிறதொ? இனத பற்றியும் நீங்கள் அறிந்துசகொள்ை விரும்புகிவறன்.  

எர்வின் லட்சர்: ஜொன், நொம உண்னமயிள்ைவர்கலொக இருந்தொல் 

சபற்றுக்சகொள்ை வபொகிற மகினம எப்படி இருக்குனு பொர்த்வதொம் – 

கிறிஸ்துவவொடு ஆளுனக ச ய்யும் அதிகொைம் கினைக்கும். 

சஜயம்சகொள்ளுகிைவர்கைொக இருக்கணும், யதொர்த்தமொை உண்னமனய 

ச ொல்லட்டுமொ நொம எல்லொரும் சஜயம் சகொண்ைவர்கலொக இருக்க 

விரும்புகிவறொம் ஆைொல் எனதயும் வமற்சகொள்ை நொம முன்வருவது 

இல்னல. வதவன் நமக்கு உபத்திைவம் வ ொதனை என்று இவற்னற 

அனுமதிப்பதற்கு கொைைம் என்ைசவன்றொல் இவயசு கிறிஸ்துவவொடு 

வ ர்ந்து நொமும் ஆளுனக ச ய்கிறவர்கைொக மொற 

சஜயம்சகொள்கிறவர்கைொக இருக்க வவண்டும் என்பதுதொன். நொம் 

சபறக்கூடிய மகினமகனை பற்றி நொம் பொர்த்தது வபொல இனத சபற 

முடியும், இனத வப ிடுங்கள், எனத சபற்றுக்சகொள்ை முடியும், 

அதுமட்டுமல்ல நொம் எனத இழக்க வநரிடும் என்றும் வவதம் 

எச் ரிக்கிறது.  

பவுலின் வொர்த்னதகனை கவைமொக பொருங்க. “ஒருவன் அந்த 

அஸ்திபொைத்தின்வமல் சபொன், சவள்ைி, னவனைவயைசபற்ற கல், 

மைம், புல், னவக்வகொல், ஆகிய இனவகனைக் கட்டிைொல் 

அவைவனுனைய வவனலப்பொடு சவைியொகும். நொைொைது அனத 
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விைங்கப்பண்ணும். ஏசைைில் அது அக்கிைியிவல 

சவைிப்படுத்தப்படும். அவைவனுனைய வவனலப்பொகு 

எத்தன்னமயிள்ைவதன்று அக்கிைியொைது பரிவ ொதிக்கும். அதின்வமல் 

ஒருவன் கட்டிைது நினலத்தொல், அவன் கூலினய சபற்றுவொன். 

ஒருவன் கட்டிைது சவந்துவபொைொல் அவன் நஷ்ைமனைவொன்; 

அவவைொ இைட் ிக்கப்படுவொன்; அதுவும் அக்கிைியில் அகப்பட்டுத் 

தப்பிைது வபொலிருக்கும்.”  

ஜொன், ஒரு கற்பனை கொட் ி ஒரு மனுஷன் இருக்கொன் அவன் 

எரிந்துசகொண்டிருக்கும் வடீ்டிலிருந்து தப்பித்து சவைியில வர்றொ அவர் 

தப்பிச்சுட்ைொன் ஆைொ வடீ்டிலிருந்த அனைத்தும் எரிந்துவிட்ைது. 

இவயசு என்ை ச ொல்றொருன்ைொ – இங்க அவர் அப்வபொஸ்தலைொகிய 

பவுல் மூலம்  னப தனலவர்களுக்கு ச ொல்லுகிறொர் ஆைொ இது நமக்கு 

சபொருந்தும் – நம்முனைய வொழ்க்னகனய மைம், னவக்வகொல், புல் மீது 

கட்ை  ொத்தியம் இருக்கிறது.  

 ரி, இப்ப இந்த இைண்டு சபொருட்களுக்கும் இனையில் உள்ை 

வித்தியொ த்னத குறித்து வயொ ித்து பொருங்க. உங்களுனைய கைங்கைில் 

தங்கமும், சவள்ைியும் வினலவயற சபற்ற கற்களும் இருக்கலொம் இது 

எல்லொவம உண்னமயில் மைம் னவக்வகொல் புல்னல விை அதிக 

வினலவய சபற்ற ஒன்றொக இருக்கிறது என்பது உண்னம. அப்ப நொம 

ச ய்கிற கொரியத்தின் அைனவ விை தைம் தொன் சைொம்ப முக்கியம். அது 

கிறிஸ்துவுக்கொக ச ய்யப்படுகிறதொ? அவனை நொம் பிரியபடுத்த 
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வவண்டும் என்பதற்கொக ச ய்யப்படுகிறதொ அல்லது நம்முனைய 

தொலந்துகனை சவைிபடுத்த வவண்டும் என்ற வநொக்கத்திற்கொக 

ச ய்யபடுகிறதொ? இனத இங்கு கலந்து ஆவலொ ிப்பது மிக 

முக்கியமொை கொரியமொக இருக்கிறது. இன்சைொரு கொரியத்னதயும் நீங்க 

புரிந்துசகொள்ை வவண்டும் இந்த சபொருட்களுக்கு இருக்கிற 

வித்தியொ த்னத  ிலவவனைகைில்  ொதொைை கண்கைொல் புரிந்துசகொள்ை 

முடியொது.  

ஜொன், இவயசு கிறிஸ்து இந்த கொரியங்கனை குறித்து வபசுவனத வபொல 

வயொ ிக்க விரும்புகிவறன் நம்முனைய கிரினயகனை எப்படி பொர்க்கிறொர் 

– அனத குறித்து தொன் நொமளும் வப ீட்டு இருக்வகொம் – இனத 

அக்கிைியொல் வ ொதித்து பொர்க்கும்வபொது எல்லொருனைய கலனவயும் 

அங்க சவட்ை சவைிச் மொக சதரியும். இதுல வகள்வி என்ைன்ைொ, 

அந்த அக்கிைியொைது எல்லொத்னதயும் எரித்த பிறகு, மீதியொக 

இருக்கவபொறது என்ைது? ஒரு கொரியத்னத புரிந்துசகொள்வவொம் இந்த 

வொழ்க்னகயில் எல்லொ வநைத்திலும் குப்னபனயயும் வினலவயற சபற்ற 

 ிவப்பு ைத்திைத்னதயும் வவறுபிரிக்க முடியொம வபொகும். ஆைொ 

வதவைொலும் அக்கிநியொலும் அது முடியும். அதுமட்டுமல்ல, 

ஒருவவனை இந்த கொரியங்கள் எல்லொம் நம்முனைய கிரினயகனை 

சவட்ை சவைிச் மொக்கிைலொம் அதிைொல் நொம நம்முனைய பொவங்கனை 

வநைடியொக பொர்ப்பதற்கு முன்வப  இவயசு  கிறிஸ்து நம்னம மதிப்படீு 

ச ய்திை வொய்ப்பு இருக்கிறது. ஆைொ நீங்களும் நொனும் இன்னறக்கு 



17 
 

ச ய்கிற கொரியங்கள் அனைத்னதயும் சபொன் சவள்ைி 

வினலவயறசபற்ற கல்னல னவத்வதொ மைம் புல் னவக்வகொனல 

னவத்வதொதொன் ச ய்கிவறொம்.  

ஆன்கர்பபர்க்: மத்வதயு 25ல இவயசு ச ொன்ை உவனம உங்களுக்கு 

நியொபகம் இருக்குதொ ஒரு எஜமொன் தன் ஊழியர்களுக்கு பலவிதமொை 

தொலந்துகனை சகொடுப்பொவை?  ிலர் உண்னமயொய் தொலந்துகனை 

பயன்படுத்திைொர்கள்,  ிலர் உண்னமயொய் இல்னல. அதைொல, இந்த 

உவனமயொைது எப்படி கிறிஸ்துவின் நியொயொ ைத்தில் 

கிறிஸ்தவர்கைில்  ில பலனை சபறுவொர்கள்  ிலர் பலன் சபறொமல் 

வபொர்வொர்கள் என்பது விைக்குகிறது. கவைிங்க:  

எர்வின் லட்சர்: என்னை சபொறுத்தவனை நொம எல்லொரும் ச ய்ய 

விரும்புகிற ஒன்று இழப்னப  ந்தித்த ஒரு உதொைைத்னத பொர்க்க 

விரும்புவவொம் ஏன்ைொ தைிப்பட்ை விதத்தில் கண்ைொை ஒன்னற 

பொர்த்தொல் அது அதிக தொக்கத்னத உண்ைொக்கிடும். இவயசு 

கிறிஸ்துவினுனைய உவனமனய நொம கூர்ந்து கவைிக்கணும், 

உதொைைமொக, மத்வதயு 25ல் பலதைப்பட்ை தொலந்துகனை 

சபற்றுக்சகொண்ை மைிதர்கனை பற்றி அங்கு ச ொல்லப்பட்டு இருக்கிறது 

உங்களுக்கு அந்த  ம்பவம் சதரியும். இதுல ஒரு மைிதன் 

உண்னமயில்லொமல் இருக்கிறொன். அவன் தைது தொலந்னத ஒைித்து 

னவத்தொன் ஏன்ைொ, “என்ைொல பத்து தொைத்துகள் சபற முடியொம 

வபொயிட்ைொ, ஒரு தொலந்து உள்ைவைொக நிற்கவும் மொட்வைன் என்றொன்.” 
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அவனுக்கு  ரியொை மைப்பொன்னம இல்னல அதைொல தொலந்னத 

நிலத்தில் புனதத்து னவத்து பிறகு சகொண்டு வந்தொன். அப்வபொது 

எஜமொன், ச ொன்ைது நினைவிருக்கொ, அந்த ஊழியைிைத்தில் அவன் 

வகொபமனைந்தொன், அதைொல எனத இழந்தொன்?  ரி, முதலொவதொக, தன் 

எஜமொனுனைய அங்கீகொைத்னத இழக்கிறொன். உண்னமயில், எஜமொன் 

ச ொல்றொரு, “துன்மொர்க்கனும், வ ொம்பலும் உனைய ஊழியவை! 

ஒருவவனை,  ரி, பொஸ்ைர் லட் ர், கிறிஸ்தவர்கனை பொர்த்து இவயசு 

அப்படி எல்லொம் ச ொல்ல வொய்ப்பிருக்கொன்னு, வகட்கலொம்! நிச் யம், 

வொய்ப்பிருக்கு. உண்னமதொன். அதொவது, எல்லொரும் இந்த பொைொட்னை 

சபற முடியொவத. “நல்லது, உண்னமயும் உத்தமும் உள்ை 

ஊழியக்கொைவை.”  

இைண்ைொவதொக, அவன் தற்கொலிகமொை புறக்கைிப்னப 

எதிர்சகொள்கிறொன். இவயசு ச ொன்ைொர், “அவைிைத்தில் உள்ை தொலந்னத 

வொங்கி மற்றவனுக்கு சகொடுங்கள்.”  ரி, கவைிங்க, இந்த உவனமனய 

விைக்கிடும் பல நினலகள் இருக்கிறது.  ிலர் இந்த உண்னமயில்லொத 

ஊழியன் கிறிஸ்தவன் அல்ல என்பொர்கள், அப்படி வியொக்கியொைம் 

ச ய்பவர்கனை நொன் பொைொட்டுகிவறன், ஆைொ இங்க ஒரு முக்கியமொை 

கொரியத்னத நொம கற்றுசகொள்ைனுன்னு நினைக்கிவறன். அப்பத்தொ 

மைிதன் ஒழுக்கத்னத கொத்திடுவொன். அவன் இன்ைமும் ஊழியன்தொன், 

ஆைொ முக்கியமொை ஒன்னற அவன் இழந்துவிடுகிறொன். அவனுக்கு 

 கல பட்ைைத்தின் வமலும் அதிகொைம் அைிக்கப்பைவில்னல. இங்க 
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உண்னமயொக ச ொல்லப்பை இருந்த கொரியம் நீ, அதிகொைத்னத 

சபற்றுசகொள்ை நொன் ஆன ப்பட்வைன் என்பதல்ல, இல்ல. எஜமொனை 

பிரியப்படுத்தவவண்டும். இனததொன் கருத்தில் சகொள்ைவவண்டும். 

இவயசு கிறிஸ்துவின் நியொயொ ைம்.  

இன்னறக்கு ஒன்னற நொம புரிந்துசகொள்ைணும் வயொவொன் ச ொல்கிறொன், 

“அவருனைய வருனகயின் வபொது நொம் சவட்கப்பட்டு வபொகொதபடிக்கு 

ஜவீைம் பண்ணுவவொமொ.” இனத நொம் நினைவில் சகொள்ை வவண்டியது 

மிகவும் அவ ியம். அதொவது, ஜொன், இவயசு கிறிஸ்துவின் 

நியொயொ ைமொைது அவ்வைவு முக்கியமொைது அல்ல என்ற எண்ைம் 

மக்களுக்குள் இருக்கிறது எதைொல அப்படி வயொ ிக்கிறொங்கன்றத நொம 

பொர்த்வதொம். இது ஒருவருக்கு சகொடுக்கப்பைவவண்டிய முக்கியமொை 

உத்வவகமொகதொன் நொன் பொர்க்கிவறன். உண்னமயில், ஒன்று மட்டும் 

ச ொல்லுவொன் இவயசுவுக்கு முன்பொக நிர்ப்பது, அவனை வநருக்கு வநர் 

பொர்ப்பது, நொம் வொழ்ந்த வொழ்க்னக முனறக்கு கைக்கு சகொடுப்பது, 

இசதல்லொம் நம்னம உத்தமத்திற்கும் பரிசுத்தத்திற்கும் வநைொக 

நைத்தொவிட்ைொல், வவறு எதுவுவம ஒன்றுக்கும் உதவொதுன்னு 

ச ொல்லுவவன்.  

ஆன்கர்பபர்க்: இன்னறக்கு நொம் பொர்த்த கொரியங்கள் 

என்ைசவன்றொல் கிறிஸ்துவின் நியொயொ ைத்தில் கிறிஸ்தவர்கள் 

தங்கள் பலனை பைவும் இழக்கவும் வொய்ப்பிருக்கிறதொ என்பவத. 

உங்களுனைய இைட் ிப்னப நீங்கள் இழக்க முடியொது, ஆைொ 
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நித்தியமொக பைவலொகத்தில் உங்களுனைய நினலனய நிர்ையிக்கும் 

பலனை நீங்கள் ஒருவவனை இழப்பது  ொத்தியமொகும். DR. லட் ர் 

கிறிஸ்தவர்கைொக நீங்களும் நொனும் உண்னமயில்லொமல் வொழும்வபொது 

இழக்க வநரிடும் பலன்கனை பற்றி கூறுகிறொர். கவைியுங்கள்:  

எர்வின் லட்சர்:  ரி, இது எல்லொத்னதயும் ஒவை கூனைக்குள் 

சகொண்டு வைலொம். நீங்களும் நொனும் எனத இழக்க முடியும்? இது 

சைொம்ப முக்கியம், நம்முனைய எஜமொனுனைய அங்கீகரிப்னப இழக்க 

முடியும்.   ில கிறிஸ்தவர்கள் நல்லது என்ற வொர்த்னதனய 

வகட்க்கொமல் கூை வபொகலொம். அதுமட்டுமல்ல, கிறிஸ்துவவொடு வ ர்ந்து 

ஆளுனக ச ய்ய முடியொமல் வபொகலொம் ஏன்ைொ ஆளுனக ச ய்வரீ்கள் 

என்ற வொக்குத்தத்தத்தில், ைொஜ்யத்னத ஆளுவரீ்கள் என்பதில், 

நிபந்தனைகள் இருக்கிறது: “என்வைொடு கூை பொடுபட்ைொல் என்வைொடு 

கூை ஆளுனகயும் ச ய்வரீ்கள்.” நீங்கள் சஜயம் சபற்றொல், என்வைொடு 

கூை என்  ிங்கொ ைத்தில் வறீ்றிருக்கும் படி ச ய்திடுவவன்.”  

மூன்றொவதொக,  நீங்க மிகப்சபரிய  ந்தர்ப்பத்னத சபற்றிைவும் 

இழக்கவும் வொய்ப்பிருக்கிறது. சவைிப்படுத்தல் விவ ஷத்னத வொ ித்து 

பொருங்க திரும்ப திரும்ப ச ொல்லப்பட்டிருக்கும் கொரியம், 

“சஜயங்க்சகொள்ளுகிறவன் எவவைொ அவனுக்கு அருைப்படும்...” 

ஆ ீர்வொதங்கள் அங்கு குவிந்து இருக்கிறது. இது எஜமொவைொடு 

இருக்கும் உறனவ குறித்து கூறுகிறது: “உன் சபயர் சபொறிக்கப்பட்ை 

கல்னல உைக்கு தருவவன். மனறவொை மன்ைொனவ சகொடுப்வபன்.” 
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இந்த வொக்குத்தத்தங்கள் எல்லொம் இய்சு கிறிஸ்துவவொடு நமக்கு 

இருக்கும் ஐக்கியத்தின் அடிப்பனையில் சகொடுக்கப்படும் 

ஸ்லொக்கியங்கள். இனத இழக்கவும் வொய்ப்பிருக்கிறது அதைொல் 

உங்கனை உற் ொகப்படுத்துகிவறன், இன்னறக்வக துவங்குங்க, முழு 

இருதயத்வதொடு இவயசுவுக்கொக வொழொமல் இருந்தொல், இன்வற 

துவங்குங்க|! ஏசைன்றொல் நொம் கைக்கு சகொடுக்க வவண்டி இருக்கிறது.  

***** 

எங்களுனைய சதொனலக்கொட் ி நிகழ் ிகனை கொை 

இலவ  ஜொன் அன்சகர்சபர்க் நிகழ்ச் ி ஆப்னப பதிவிறக்கம் 

ச ய்திடுங்கள். 
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