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JSC-4-TA 

 

கிறிஸ்துவின் நியாயாசனத்தில் நீங்கள் பெறப்பொகிற 

இழக்க பொகிற ெலன்கள் - நிகழ்ச்சி 4 

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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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. நீங்க ஒரு கிறிஸ்தவைொக 

இருந்தொல், கிறிஸ்துவின் நியொயொ ைத்திற்கு முன்பொக என்ை நைக்கும் 
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என்று உங்களுக்கு சதரியுமொ?  ரி, முதலொவதொக, நீங்க அங்க 

இருப்பஙீ்கன்னு வவதம் ச ொல்கிறது.  இைண்ைொவதொக, நம்னம குறித்து 

நொம் கைக்குசகொடுக்கவவண்டும் என்றும் வவதம் ச ொல்கிறது. நீங்க 

நீண்ை கொல கிறிஸ்தவைொக இருந்தொல், ஒரு விஷயத்னத கவைித்து 

இருக்கீங்கைொ வதவனுக்கொக நொம் ச ய்கிற பல கொரியங்கள் சுய 

வநொக்கம் உனையதொக இருக்கிறது. அப்படிப்பட்ை கிரினயகனை நொம 

எப்படி நிதொைிக்க வபொகிவறொம்? என்வைொை நண்பவைொடு 

வப ிசகொண்டிருக்கும் இந்த உனையொைனல நீங்களும் வகட்க்க 

விரும்புகிவறன் இவர், Dr. எர்வின் லட் ர்  ிக்கொவகொ மூடி 

திருச் னபயின் மூத்த வபொதகர், இல்லிவைொ ிஸ். இந்த வகள்விக்கு 

இவர் பதில் ச ொல்கிறொர். அனத நீங்களும் வகட்க விரும்புகிவறன்.  

டாக்டர். எர்வின் லட்சர்:  ரி, ஜொன், இந்த வநொக்கத்னத 

வமம்படுத்தி ச ொல்வது மிக அவ ியொமொை ஒன்று. நொம வதவனுக்கு 

ஊழியம் ச ய்யணும் அவனை பிரியபடுத்த வவண்டும். ஆைொ 

நம்முனைய வநொக்கங்கைில் சுய எண்ைமும் கலந்திருப்பனத நொம் 

ஒத்துசகொள்ைத்தொன் வவண்டும், அது உண்னமதொவை? உதொைைமொ, 

ஒரு சபண்  ொனலனய கைக்க நொம உதவி ச ய்கிவறொம் அனத 

நம்முனைய குடும்பத்திைரிைம் ச ொல்ல நல்ல கொரியம் ச ய்தனத 

ச ொல்ல இைவு உைவின் வநைம் வனை கொத்திருக்க முடியொம 

அவதிபடுகிவறொம்.  
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அதொவது, நல்லொ நியொபகம் இருக்குது ஒருமுனற வைொட்ல வபொயிட்டு 

இருக்கும் வபொது பொர்த்த  ம்பவம், ஒரு சபண், அவவைொை கொர்ல 

எரிவொயு தீர்ந்திடுச்சு அதைொல அவ நைந்து வபொயிட்டு இருந்தொ 

அவளுக்கு வகஸ் கினைக்கலொம். அதைொல நொன் ஒரு ஸ்வைஷனுக்கு 

வபொவைன். ஒரு வகன் வொங்கிட்டு வந்து. அவளுக்கு அனத குடுத்வதன். 

நொ  ொனலயின் ஓைத்தில் நின்று அவங்க கொருக்கு வகஸ் பில் 

பண்ைடீ்டு இருந்வதன் – அல்லது அந்த வநைத்துல அவங்க கொருக்கு 

வகஸ் நிைப்பி சகொடுக்கும் வபொது, நொன் வயொ ித்து பொர்த்வதன், “அைைொ, 

மூடி திருச் னபயின் மக்கள் எல்லொரும் இப்படி என்ை பொர்த்தொ நல்லொ 

இருக்குவம.” இதுதொன் நம்முனைய சுபொவமொக இருக்குது, அப்படிதொவை? 

இந்த கிரினயகள் எல்லொம் எப்படி வதவனுக்கு பிரியமுள்ைதொக 

இருக்கமுடியும்?  ரி, நற்ச ய்தி என்ைன்ைொ, மீட்கப்பட்ைவர்களுக்கு 

வதவன் ஒரு கொரியத்னத ச ய்திருக்கிறொர், இைட் ிக்க பட்ைவர்களுக்கொக 

ச ய்திருக்கிறொர். 1 வபதுருவில் ச ொல்லப்பட்டு இருக்கிறது, “இவயசு 

கிறிஸ்து மூலமொக வதவனுக்கு பிரியமொை ஆவிக்குரிய பலிகனை நொம் 

ச லுத்திை வவண்டும்.” பிலிப்பியரிலும் பவுல் இது சைொம்ப 

அவ ியமொை ஒன்று என்று ச ொல்லியிருக்கிறொர். அவர் ச ொல்கிறொர், 

“இவயசு கிறிஸ்துவின் மூலம் வதவனுக்கு மகினமனய ச லுத்துவது 

நீதியின் கைிகைொக இருக்கிறது.”  

ஆன்கர்பபர்க்: இப்வபொது எர்வின் என்ை ச ொல்லி சகொண்டிருந்தொர் 

என்றொல் நொம கிறிஸ்துவுக்கொக வொழ முயற் ிக்கும்வபொது, நம்முனைய 
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கிரினயகைில்  ில உள்வநொக்கம் இருக்குமொைொல், கிறிஸ்துவொைவர் 

அவற்னற சுத்திகரித்து அனத பிதொவொைவர் அங்கீகரிக்கும் விதமொக 

சுத்திகரித்திடுவொர். இனத பற்றி இன்னும் சகொஞ் ம் பொர்க்கலொம். நொம 

கிறிஸ்துவினுனைய நியொயொ ைத்திற்கு முன்பொக நிற்கும்வபொது 

உண்னமயொகவவ கிறிஸ்து நம்மிைம் எதிர்பொர்க்க கூடிய கொரியங்கள் 

என்ைவொக இருக்கிறது? வவதம் நம்முனைய கிரினயகனை பற்றி 

ச ொல்லும்வபொது சபொன் சவள்ைி வினலவயறசபற்ற கல் அல்லது மைம் 

புல் னவவகொலுக்கு ஒப்பிட்டு கூறுகிறவத, இதனுனைய வித்தியொ ம் 

என்ை? Dr. லட் ர் விைக்கமைிக்கிறொர். இனத கவைமொக வகளுங்கள்.  

எர்வின் லட்சர்: இனவகளுக்கு உள்ை வித்தியொ ம் என்ை சபொன், 

சவள்ைி, வினலவயறப்சபற்ற கல்  இனத பற்றிதொன் வப ிக்சகொண்டு 

இருக்கிவறொம். அவதொை மைம், மற்றும் புல், மற்றும் னவக்வகொல் 

என்ைது?  ரி, இன்னறக்கு இனத நீங்கள் வகட்டு சகொண்டு இருந்தொல் 

கிறிஸ்துனவ நீங்கள் பிரியப்படுத்த விரும்பிைொல் நியொயொ ைத்திற்கு 

முன்பொக  ிறப்பொக நிற்க விரும்பிைொல், வவதத்தில் இருந்து 

உங்களுக்கு பத்து வ ைங்கனை எடுத்து ச ொல்ல விரும்புகிவறன். 

அனவகனை திருப்பி பொர்க்க முடியொவிட்ைொலும் வ ை குறிப்புகனை 

ச ொல்கிவறன் அது கிறிஸ்துவின் எதிர்பொர்ப்பு என்ை என்பனத நீங்கள் 

புரிந்துசகொள்ை உதவியொக இருக்கும்.  

     1).  முதல்ல, உதொைைமொக, முதல்ல. அவருனைய 

நொமத்திைிமித்தம் உபத்திைவத்னத  கிக்க ஆயத்தமொக இருத்தல். இந்த 
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வவத பகுதி மத்வதயு ஐந்தொம் அதிகொைத்தில் இருக்குது கவைமொ 

பொருங்க. இவயசு ச ொல்கிறொர், என்ைிமித்தம் உங்கனை நித்தித்துத் 

துன்பப்படுத்தி பலவிதமொை தீனமயொை சமொழிகனையும் உங்கள்வபரில் 

சபொய்யொய் ச ொல்வொர்கைொைொல் பொக்கியவொன்கைொய் இருப்பரீ்கள். 

 ந்வதொஷப்பட்டு கைிகூருங்கள்; பைவலொகத்தில் உங்கள் பலன் 

மிகுதியொயிருக்கும். உங்களுக்கு முன்ைிருந்த தீர்க்கதரி ிகனையும் 

அப்படிவய துன்பப்படுத்திைொர்கவை.” இன்னறக்கு நீங்கள் ஒன்னற 

புரிந்துசகொள்ை விரும்புகிவறன் இவயசுவுக்கொக உங்கனை வவனலயில் 

இருந்து சவைிவயற்றும் நினல வந்தொல், அந்த  ந்தர்ப்பத்னத நழுவ 

விைொதீர்கள். நொம எப்படி அர்த்தப்படுத்தி சகொண்ைொலும்  ரி 

பலவிதமொை உபத்திைவங்கள் நம்ம வொழ்க்னகயில் வை வொய்ப்பு உண்டு. 

ஏன்? அது  ிறந்த பலனை நொம சபற்றுக்சகொள்ளும்  ந்தர்ப்பத்னத 

உண்ைொக்கும் – அனத வவதொகமத்தின்படி னகயொைவவண்டும். இவயசு 

எனத கவைிக்க வபொகிறொர் என்பதற்கொை இைண்ைொவது 

உதொைைத்னதயும் தருகிவறன்.  

     2).   உதொைத்துவமொை சபொருைொதொைம். மத்தியு 6ல அவர் 

ச ொன்ைது நினைவிருக்கிறதொ, “உங்கள் சபொக்கிஷங்கனை பூமியிவல 

வ ர்த்து னவக்கவவண்ைொம் இங்வக பூச் ியும் துரும்பும் அனவகனை 

சகடுக்கும். இங்வக திருைர் கன்ைமிட்டு திருடுவொர்கள், பைவலொகத்திவல 

உங்களுக்கு சபொக்கிஷங்கனை வ ர்த்து னவயுங்கள்.” அதொவது, 

உண்னமயொக இருப்பதற்கு இவயசு பைத்னததொன் நல்ல உதொைைமொக 



7 
 

னவத்து ச ொல்லுகிறொர். இன்சைொரு இைத்தில் ச ொல்லியிருக்கிறொர், 

“இன்சைொருவருனையனத உங்கைொல் பொர்த்துக்சகொள்ை 

முடியொவிட்ைொல் – அது, வதவன் சகொடுக்கிற எதுவொக வவைொலும் 

இருக்கலொம் – “வமலொை ஐசுவரியத்னத நீங்கள் எப்படி சபற்றுக்சகொள்ை 

முடியும்? அதைொலதொன் இவயசு ச ொல்லுகிறொர்: பைவலொகத்திவல 

உங்கள் பொலனை சபற்று சகொள்ளும் விதமொக நீங்கள்  ிறப்பொக 

வொழும்படி விரும்புகிவறன் என்று ச ொல்கிறொர். நல்ல முதலீட்ைொைர்கள் 

உங்கனை இைண்டு கொரியங்கனை ச ய்ய ச ொல்வொர்கள். முதலொவதொக, 

பொதுகொப்பொை முதலீைொன்னு பொரு, வமலும் இைண்ைொவதொக, 

சபருக்கமனையுமொன்னு பொர். நியொயத்தீர்ப்பு நொைில் நமக்கு பலன் 

வ ர்க்கிற மொதிரி வதவனுனைய ஊழியங்களுக்கொக உதொைத்துவமொக 

சகொடுப்பனத  கொட்டிலும் வமலொை ஒரு கொரியம் ஒன்றுவம இல்னல.  

ஒரு மனுஷனை குறித்த பனழய கனத ஒன்று சதரியுமொ – ஜொன், 

அனத நிச் யமொக வகட்டிருப்பஙீ்க ஏன் பலமுனற பயன்படுத்தியும் 

இருப்பஙீ்க – அதொவது அவன் பைவலொகத்திற்கு வபொகிறொன் அந்த 

அவனுனைய இைத்னத பொர்க்கும்வபொது அவனுக்கு அதிக  ந்வதொஷம் 

உண்ைொகல. அதொவது, இங்க, வபதுரு ச ொல்லும்வபொது ச ொல்கிறொர், 

“ஆமொ,  நீ இங்க அனுப்பைத்னத னவத்து எங்கைொல் இனததொன் 

உண்ைொக்க முடிந்தது என்று ச ொைொர்.” இது கிண்ைலொக இருக்கலொம் 

ஆைொ இதுல ஒரு  த்தியம் அைங்கியிருக்குது.  
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     3).  மூன்றொவது, இவயசு கிறிஸ்து நல்ல உப ரிப்னப கவைிக்க 

வபொகிறொர். இந்த அருனமயொை வொர்த்னதகனை கவைிங்க: “அன்றியும் 

நீ பகல் விருந்தொவது இைொவிருந்தொவது பண்ணும்வபொது உன் 

 ிவநகிதனையொகிலும் உன்  வகொதைனையொகிலும் உன் 

பந்துஜைங்கனையொகிலும் ஐசுவரியமுை அயலகத்தொனையொகிலும் 

அனழக்க வவண்ைொம். அனழத்தொல் அவர்களும் உன்னை 

அனழப்பொர்கள். அப்சபொழுது உைக்குப் பதிலுக்கு பதில் ச ய்ததொகும். நீ 

விருந்து பண்ணும்வபொது ஏனழகனையும் ஊைனையும், 

 ப்பொைிகனையும் குருைனையும் அனழப்பொயொக. அப்சபொழுது நீ 

பொக்கியவொைொயிருப்பொய்; அவர்கள் உைக்கு பதில் ச ய்ய மொட்ைொர்கள். 

உயிர்த்சதழுதலில் உைக்கு பதில் ச ய்யப்படும் என்றொர்.” (லூக்கொ 14) 

என்ைசவொரு அருனமயொை வொர்த்னத. இவயசு ச ொல்லுகிறொர் நொம 

விருந்துக்கு அனழக்கிறவர்கள் மறுபடியும் நம்னமயும் அனழத்து பதில் 

ச ய்யொதவர்கனை பொர்த்து அனலக்கவவண்டுமொம் எந்தவித 

எதிர்ப்பொர்ப்பும் இல்லொம உதொைத்துவமொக ச ய்யணும் – வதவன் இந்த 

கொரியங்கனை குறித்து னவத்து சகொள்வொர் அனவ அவருக்கு  சைொம்ப 

முக்கியமொை ஒன்றொக கருத்தப்படுகிைதொம். நியொயத்தீர்ப்பின் நொைில் 

இந்த மொதிரியொை கொரியங்கனைத்தொன் இவயசு கிறிஸ்து 

பொர்க்கும்படியொக விரும்புகிறொர்.  

ஆன்கர்பபர்க்: ஆல்னைட், நொம கிறிஸ்துவின் நியொயொ ைத்திற்கு 

முன்பு இவயசுவுக்கு முன் நிற்கும்வபொது நம்முனைய வொழ்வில் என்ை 
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இருந்திருக்கவவண்டும் என்று அவர் எதிர்பொர்க்கிறொர் என்பனத 

பொர்த்துவருகிவறொம். இந்த கொரியங்களுக்கு அவர் பலன் சகொடுப்பவைொக 

இருக்கிறொர். ஒன்னு வகட்கணும் Dr. லட் ர் நம்முனைய இருதய 

தன்னமயின் முக்கியத்துவத்னத பற்றி விைக்கமொ ச ொல்லுங்க. அவர் 

ச ொல்வனத கவைியுங்கள்.  

எர்வின் லட்சர்:  ரி, அதொவது, முக்கியமொை கொரியங்கனை 

வமம்படுத்தி ச ொல்லிவருகிவறொம், அதுல மைதின் தன்னமயும் சைொம்ப 

முக்கியமொை ஒன்று. உங்களுக்கு இவயசு தன்ைிைத்தில் இருந்த 

இைண்டு கொன  கொைிக்னக வபொட்ை சபண்னை இவயசு 

பொர்த்துசகொண்டிருந்தது ஞொபகம் இருக்கொ. விதனவயின் கொசு என்று 

நொம் வகட்டிருக்கிவறன் ஆைொ இங்க அவள் இைண்டு கொசு சகொடுத்தொள் 

என்று இருக்கிறது, அருனமயொை இருதயம். இவயசு இனத 

ச ொல்லும்வபொது, தைக்குரிய எல்லொத்னதயும் சகொடுத்தொள் என்கிறொர் 

ஏன்ைொ மைப்பூர்வமொக முழுமைவதொடு சகொடுத்தொல் தன்னுனைய 

ஜவீைத்திலிருந்து எடுத்து சகொடுக்கிறொள். இதுல எவ்வைவு பைம் 

என்பதல்ல, மைநினலவய முக்கியமொைது. இந்த உதொைத்துவமுள்ை 

இருதயத்தில் தொன் வதவன் ஆர்வமுனையவைொக இருக்கிறொர். வமலும் 

நீதிமொன்கைின் உயிர்த்சதழுதலில் இதற்வகற்ற பலனை நொம் 

சபற்றிடுவவொம் என்றும் ச ொல்லியிருக்கிறொர்.  

இன்னும் இவயசு நம்மிைம் எதிர்பொர்க்கும் வவறு  ில கொரியங்கனை 

குறித்து சதொைர்ந்து பொர்க்கலொம்.  
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     4).  நொன்கொவது. ஆவிக்குரிய ஒழுக்கம்.  ரி, இனவ மத்வதயும் 

ஆறொம் அதிகொைத்தில் ச ொல்லப்பட்டு இருக்கிறது. அவர் ச ொல்கிறொர், 

“நீவயொ சஜபிக்கும்வபொது, உன் அனறவடீ்டிற்குள் இருந்து சஜபி.” அனத 

சவைிப்பனையொக எல்லொர் முன்ைொல பண்ைொவத. வதவனுக்கு 

ஏவறடுத்திடு. “அந்தைங்கத்தில் பொர்க்கிற உன் பிதொ உைக்கு 

சவைியைங்கமொக பதிலைிப்பொர் என்றொர்.” இது சகொஞ் ம் வநைத்துக்கு 

முன்ைொல நொம வப ிை சகொடுக்கும் விஷயத்திற்கும் சபொருந்தும். நீ 

உதொைத்துவமொ சகொடுக்கிற என்பனத மக்கள் அங்கீகரிக்கும்படி 

சகொடுக்கொவத. ைக ியமொசகொடு உதொைத்துவமொ வகொடு ஏன்ைொ வதவன் 

அனத பொர்த்துசகொண்டு இருக்கிறொர். இது உபவொ த்திற்கும் சபொருந்தும். 

வதவனுக்கொக மட்டும் என்ற வனகனய வ ர்ந்து  ில கொரியங்ககனை 

நொம வொழ்க்னகயில் ச ய்ய கற்றுக்சகொள்ைவவண்டும். அந்த 

மொதிரியொை கொரியங்கள் தொன் இவயசு கிறிஸ்துவின் நியொயொ ைத்தின் 

வபொது கிறிஸ்துனவ ஈர்க்க கூடியனவகைொக இருக்கிறது.  

இந்த பட்டியலில் அடுத்ததொக இருப்பது.  

     5).  நம்முனைய வவனலயில் உண்னமயொக இருத்தல். 

சகொவலொச யர் மூன்றொம் அதிகொைத்தில், இந்த வொர்த்னதகனை 

பொர்க்கிவறொம்.  ரி, பவுல் அடினமகைிைம் வப ிக்சகொண்டு இருக்கிறொர், 

நினைவிருக்கட்டும், அடினமகளுக்கு சைொம்ப கடிைமொை வநைம் தொன் 

இருக்கும். ஆைொ கவைமொக வகளுங்கள் இன்னறக்கும் நமக்கு இது 

எப்படி சபொருந்துசமன்று பொர்க்கலொம். “வவனலக்கொைவை,  ரீைத்தின்படி 
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உங்களுக்கு எஜமன்கைொய் இருக்கிறவர்களுக்கு எல்லொக் 

கொரியத்திவலயும் கீழ்படிந்து, நீங்கள் மனுஷருக்கு பிரியமொயிருக்க 

விரும்புகிறவர்கைொகப் பொர்னவக்கு ஊழியஞ்ச ய்யொமல் வதவனுக்கு 

பயபடுகிறவர்கைொக கபைமில்லொத இருதயத்வதொவை 

ஊழியஞ்ச ய்யுங்கள். நீங்கள் கர்த்தைொகிய கிறிஸ்துனவ 

வ விக்கிறதிைொவல  சுதந்தைமொகிய பலனை கர்த்தைொவல சபறுவரீ்கள் 

என்று அறிந்து எனத ச ய்தொலும் மனுஷருசகன்று ச ய்யொமல் 

வதவனுசகன்வற மைப்பூர்வமொய் ச ய்யுங்கள்.” இந்த உலகத்துல நல்ல 

பலன் இல்லொமல் இருக்கலொம், நீங்க ச ய்கிறதில் உண்னமயொகவும் 

அனத கிறிஸ்துவுக்கொகவும் ச ய்வரீ்கைொைொல் அவருக்கு 

கைக்குசகொடுக்கனுன்னு நிைச்சு ச ய்தொ, உங்களுக்கு பலன் 

கினைக்கும், வவதம் ச ொல்கிறது, “சுதந்தைமொகிய பலனை கர்த்தைொவல 

சபறுவரீ்கள்.”  

நண்பர்கவை, இன்னறக்கு, இந்த எல்லொ விஷயங்கைிலும் இவயசு 

ஆர்வமுள்ைவைொக இருக்கிறொர் என்பனத நீங்கள் புரிந்துசகொள்ை 

வவண்டும். நினறய விஷயங்கனை நொம ச ய்திருக்கலொம் அனத 

மறந்தும் இருக்கலொம் எத்தனை வபனை ஆ ீர்வதித்திருக்கிவறொம் 

உற் ொகப்படுத்தி இருக்கிவறொம், என்பது நமக்கு ஞொபகம் இல்னல, 

ஆைொ அவர் எல்லொத்னதயும் பதிவு ச ய்திருக்கிறொர் அதைொலதொன் 

அவர் ச ொல்கிறொர் ஒருவனுக்கு ஒரு கல ம் தண்ைரீ் சகொடுத்தொ கூை 

அது கைக்குல னவக்கப்பட்டு இருக்கிறது என்று ச ொல்கிறொர்.  
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***** 

ஆன்கர்பபர்க்: ஒருவவனை பில்லி கிைஹொம் அல்லது ஒரு  ிறந்த 

அருட்பைியொைர் கிறிஸ்துவின் நியொயொ ைத்தின் வபொது  ிறப்பொக 

கொைப்பை முடியுமொ? சதரியல. எதிர்கொலத்தில் எல்லொ கிறிஸ்தவர்கள் 

இவயசுவிைம் இருந்து பலனை வபற்றுவதற்கு ச ய்ய வவண்டிய 

முக்கியமொை கொரியங்கள் என்ை? கவைிங்க:  

எர்வின் லட்சர்: ஒருவவனை இன்னறக்கும் உங்களுக்கு வடீ்டின் 

முன்ைனறயில் உட்கொர்ந்து உங்கவைொடு வநைடியொக வபசும் வநைம் 

கினைத்தொல், உண்னமயொகவவ நீங்க என்ை ச ய்றஙீ்க என்பனத வகட்டு 

சதரிந்து சகொள்வவன், ஏன்ைொ நியொயத்தீர்ப்பின் நொைில் நீங்க எப்படி 

நிர்ப்பஙீ்க என்பதில் ஆர்வமுனையவைொக இருக்கிவறன். அக்கனற 

இருக்கு, முதலொவதொக, என்னை பற்றிய அக்கனற, அப்பறம் 

உங்கனையும் வயொ ித்து பொர்க்கிவறன். உண்னமதொன். இந்த பட்டியனல 

சதொைர்ந்து பொர்க்கலொம், கவைிங்க; வ ொர்ந்து வபொயிைொதீங்க. ஏன்ைொ 

ஞொபகமிருக்கட்டும், இவயசு கிறிஸ்து உங்க பக்கத்துல தொன் 

இருக்கிறொர் நமக்கு உதவும்படியொகதொன் இங்கு இருக்கிறொர்.  

     6). ஆறொவதொக வந ிக்க முடியொதவர்கனை வந ித்தல். அதொவது, 

 ில வநைம் மக்கள் ச ொல்வனத வகட்டிருக்கிவறன். “நொ, வதவனுக்கு 

பிரியமொக இருக்கனும்.” ஜொன், அப்படி வபசுகிறவர்கனை 

வகட்டிருக்கிறஙீ்கைொ. நொ வதவனுக்கு ஏற்றமொதிரி இருக்கனுன்னு 



13 
 

ச ொல்வொங்க அப்படிவய நைந்துக்கவும் முயற் ிப்பொங்க.  ரி, வதவனை 

வபொல இருப்பதற்கொை வழிகைில் ஒன்று நம்முனைய  த்துருக்கனை 

 ிவநகிக்க வவண்டும். இவயசு ச ொல்கிறொர், “உங்கள்  த்துருக்கனை 

நீங்கள்  ிவநகித்தொல் – இது லூக்கொவின் ஆறொம் அதிகொைம் – 

“அப்சபொழுது உங்கள் பலன் மிகுதியொயிருக்கும்; உன்ைதமொைவருக்கு 

நீங்கள் பிள்னைகைொய் இருப்பரீ்கள் அவர் நன்றியறியொதவர்களுக்கும் 

துவைொகிகளுக்கும் நன்னம ச ய்கிறொவை.” இவனை வந ிப்பது என்பது 

கடிைமொக ஒன்று என்பவர்கனை, வந ிக்கும்படியொக உங்களுக்கு 

 வொலிடுகிவறொம் இப்படி ச ய்வதொல் வதவனை வபொல இருப்பீர்கள். 

வதவனும் வந த்திற்கு பொத்திைமற்றவர்கனை வந ிக்கிறொர் நொமளும் 

ச ய்யணும், நம்முனைய பலன் மிகுதியொக இருக்கும். அடுத்து 

ஏழொவது என்ைனு பொர்க்கலொம்.  

     7). உபவத த்தில் உத்தமம். உத்தம உபவத ம். 2 வயொவொன் 

ஒன்றொம அதிகொைத்தில் நொம வொ ிக்கும்வபொது அங்கு, “உங்கள் 

ச ய்னககைின் பலனை இழந்து வபொகொமல் பூைை பலனை 

சபறும்படிக்கு கிறிஸ்துவின் உபவத த்திவல நினலத்திருக்க 

எச் ரிக்னகயொயிருங்கள்.” அதொவது, “பூைை பலனை அனையும்படிக்கு.” 

கவைிங்க, இது இன்சைொன்னற நினைப்பூட்டுது, ஜொன், அப்படின்ைொ 

பொதி பலனை  ிலர் சபருவதற்கு இங்கு வொய்ப்புகள் இருக்கிறது., 

பைவலொகத்தில் எல்லொரும் ஒவை மொதிரிதொன் நைத்தப்படுவவொம் என்பது 

 ரியொ. எல்லொருக்கும் ஒவை விதமொை பலன்கள் சகொடுக்கப்படும் 
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என்பது வவதத்தின் கருத்து அல்ல. பலன்கள் என்ற கொரியத்தின் 

சமய்சபொருள் அதன்  ொைொம் ம் வவத வ ைங்கைில் இருக்கிறது.  ரி 

இப்ப அடுத்தனத பொர்க்கலொம்.  

     8). எட்ைொவது. ஜைங்களுக்குள் முதலீடு ச ய்தல். பவுல் 

ச ொல்கிறொர் 1 வத வலொைிவகயர் 2:19ல, அவர் ச ொல்கிறொர், “எங்களுக்கு 

நம்பிக்னகயும்  ந்வதொஷமும் மகிழ்ச் ியின் கிரீைமுமொயிருப்பவர் யொர்? 

இவயசு கிறிஸ்து வரும்வபொது நீங்கைல்லவொ அப்படி இருப்பரீ்கள்?”நொம் 

கர்த்தைொகிய இவயசுவுக்கு முன்பொக நிற்க வபொகிவறொம் என்று 

உண்னமனய நீங்கள் புரிந்துசகொள்ளும்படி விரும்புகிவறன், ஜொன், நொம 

தொக்கத்னத உண்ைொக்கிய மக்கள், நம்முனைய நியொயத்தீர்ப்பின் வபொது 

நம்னம பற்றி பதிப்பிை மிக முக்கியமொக கருதப்படுவது இதுவொகத்தொன் 

இருக்கும். உங்களுக்கு சதரியுமொ, நினறய வபர் இருக்கொங்க, நீங்க 

அவங்க வொழ்னகயில் மொற்றத்னத உண்ைொக்கி கிறிஸ்தவ 

விசுவொ த்திற்குள் அவர்கனை நைத்திை முடியும், மற்றவர்களுக்கு 

நீங்கள்  ொட் ியொக இருக்க முடியும். இதல்லொம் இவயசு கிறிஸ்து 

நம்மிைத்தில் பொர்க்க நினைக்கிற கொரியங்கைில்  ில.  

     9). ஒன்பதொவது. கிறிஸ்துவின் வருனகனய பொர்த்துசகொண்டு 

இருக்கணும். அப்வபொஸ்தலைொகிய பவுல் ச ொல்கிறொர் அவர் நீதியின் 

கிரீைத்னத சபற்று சகொள்ை வபொகிறொைொம். அதொவது நொம, அடுத்த 

நிகழ் ிகைில் இந்த கிரீைங்கனை குறித்து பொர்க்க வபொகிவறொம். ஆைொ 

பவுல் ச ொல்கிறொர், “ அவருனைய வருனகயில் பிரியமொக இருக்கிற 
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அனைவருக்கும் னவகப்படிருக்கிற நீதியின் கிரீைத்னத சபற்றுக்சகொள்ை 

ஆவலொக இருக்கிவறன் என்று பவுல் கூறுகிறொர்.” வமலும் இவயசுவும் 

லூக்கொ 12 அதிகொைத்தின் உவனமனய ச ொல்லும்வபொது ச ொல்கிறொர், 

உண்னமயுள்ை ஊழியர்கனை பொர்த்து அவர் ச ொல்லும்வபொது, 

எஜமொைின் வருனகக்கொக ஆவலொக கொத்திருக்கிறவர்கள் என்று 

குறிப்பிட்டு ச ொல்கிறொர். அதொவது, கிறிஸ்து என்னறக்கு 

வவண்டுமொைொலும் வந்திடுவொர் அவர் வந்து நம்னம தம்வமொடு வ ர்த்து 

சகொள்வொர். இது வகள்வி என்ைன்ைொ, “ அவனை நொம அதிகமொக 

வந ிக்கிவறொமொ அவனை பொர்க்க விரும்புகிவறொமொ அவனை பொர்த்து 

ச ொல்ல முடியுமொ, “கர்த்தைொகிய, இவயசுவவ,  ீக்கிைம் வொரும்” அல்லது 

அவனை பொர்த்து, ஆண்ைவைொகிய இவயசுவவ, இப்ப திரும்ப வைொதீங்க. 

இனத ச ய்து முடிக்கிற வனைக்கும் சகொஞ் ம் இருங்க, இது 

முடியட்டும், அப்பறம் வொங்க என்கிவறொமொ.”  

ஜொன், இன்னறக்கும் நீங்களும் நொனும் இனத வகட்டுசகொண்டிருக்கிற 

பொர்த்துசகொண்டிருக்கிற வநயர்களும் கூை இவயசுனவ அதிகமொக 

வந ிக்கிவறொம் அவனை முகமுகமொக பொர்க்க ஆவலொக இருக்கிவறொம் 

என்று நினைக்கிவறன். அவனை நொம அதிகமொக வந ித்தொல், அதொவது, 

அவனை  ிறப்பொக பிைதிபலித்திை முடியும். இவயசுவின் பைம் என்று 

அருனமயொக வனைந்தத கஸ்வைவ் வைொனை எைக்கு சைொம்ப பிடிக்கும் 

ஒருவர் இப்படி ச ொன்ைொங்க, “இந்த மொதிரி வனைவதற்கு நீங்க அவனை 

அதிகமொக வந ித்திருக்கணும்.” அதற்கு கஸ்வைவ் வைொர் ச ொன்ைொரும், 
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“ஆமொ அவனை வந ிக்கிவறன். ஆைொ இன்னும் அதிகமொ வந ித்தொ, 

இன்னும்  ிறப்பொக வனைந்திருக்க முடியும்.”அவனை  ிறப்பொக வனைகிற 

அைவிற்க்கு அவனை அதிகமொக வந ிக்க வவண்டும் என்பது எைது 

விருப்பம் என்றொர்.  

 ரி, அடுத்தது பத்தொவது எண்ைிற்கு வந்துட்வைொம், இது என்ைன்ைொ:  

    10). பொடுகள். 1 வபதுரு 1: 7ல் ச ொல்லப்பட்டு இருக்கிறது, “உங்கள் 

விசுவொ ம் வ ொதிக்கப்பட்டு இவயசு கிறிஸ்து சவைிப்படும்வபொது 

உங்களுக்கு புகழ்ச் ியும் கைமும் மகினமயும் உண்ைொகக் கொைப்படும்.” 

நொன் என்ை நினைக்க விரும்புகிவறன் என்று சதயர்யுமொ? நொம பலனை 

சபரும்படியொக தொன் வதவன் நமது பொனதயில் பொடுகனையும் 

வவதனைகனையும் னவக்கிறொர். அவருக்கு முன்பொக னவக்க நமக்கு 

ஏதொவது ஒன்று இருக்கவவண்டும். அது மட்டுமல்ல, அவனை நொம 

வந ிக்கும் வந மும் அவருக்கு முன்பொக நிச் யம் னவக்கப்படும். 

இன்னறக்கு நீங்கள் ஒன்னற புரிந்துசகொள்ை விரும்புகிவறன், இவயசு 

கிறிஸ்து நமக்கு சகொடுக்க நினைக்கும் பலன்கள் மற்றும் அவர் 

எதிர்பொர்த்துசகொண்டிருக்கும் கிரினயகள், என்று இந்த எல்லொ 

கொரியங்களுவம  ிறப்பொக இருக்க ஒவை வழி அவனை முற்றிலும் 

 ொர்ந்துசகொண்ைவர்கைொக இருப்பதுதொன் என்பது என் கருத்து. அதொவது, 

இனத எைினமயொக ச ொன்ைொல் நம்மூலம் கிறிஸ்து சவைிபடுவது 

வபொல நைந்துசகொள்வதும் நம்மிைம் எந்த நன்னமனயயும் இல்னல 

எல்லொவம இஎசுவொலதொன் நைக்கிறது என்ற உண்னமனய அறிந்து 
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நைப்பது கிறிஸ்துவின் கவைத்னத ஈர்ப்பதொ இருக்கும் என்று 

ச ொல்கிவறன். இதற்கு ஒவை வழி அவருனைய விருப்பபடி அவர் 

நமக்குள் இருந்து வொழ்ந்திை இைமைிக்க வவண்டும் அவர் நமக்குள் 

தம்னம சவைிபடுத்த இைமைிக்கவவண்டும், அப்படி ச ய்வதிைொல் நொம 

நம்முனைய பலனை சபறுகிறவர்கைொக இருந்திடுவவொம்.  

ஜொன், ஞொபகமிருக்கொ, ஒரு பனழய கனத னமவகல் ஆங்கிவலொ ஒரு 

நொள் நைந்து வபொகும்வபொது அங்க ஒரு மொர்பிை பொர்த்தொர் உைவை 

அவர், “ இந்த மொர்பல் ல ஒரு தூதனை பொர்க்கிவறன் என்றொர்”. அப்ப, 

அதொவது, னமவகல் ஆங்கிவலொ என்ை ச ய்தொருன்ைொ அந்த மொர்பல் 

கல்லில் இருந்து ஒரு தூதனை வடிவனமக்கும் வரிக்கும் அனத 

ச துக்கிைொர், என்பொர்கள். அதொவது, ஒருவர் ஒரு  ிற்பியிைம் வகட்ைொர், 

“உங்களுக்கு, தூதனை உண்ைொக்குவது எப்படின்னு சதரியுமொ? அதற்கு 

அவர், அதுல எந்த பிைச் னையும் இல்ல. ஒரு மொர்பில் கல்னல 

எடுத்து அதில் தூதனை வபொல இல்லொத இைங்கனை வநர்த்தியொக 

ச துக்கிடுங்கள் என்றொர்.”  ரி, இனதத்தொன் வதவனும் நமது 

வொழ்க்னகயில் ச ய்துசகொண்டு இருக்கிறொர். இவயசுனவ வபொல 

வதொன்றொத எல்லொ கொரியங்கனையும் அவர் நம்முனைய 

வொழ்விலிருந்து அகற்றிவிடுகிறொர் அவனை வந ித்து அவருக்கொக 

வொழவவண்டும் என்று நினலக்கு சகொண்டு வருகிறொர், அவருனைய 

 த்தத்னத வகட்கும் நினலக்கு நம்னம நிறுத்துகிறொர், “நல்லது, 

உண்னமயும் உத்தமும் உள்ை ஊழியக்கொைவை.”  
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ஆன்கர்பபர்க்:  ரி, இன்னறய நிகழ்ச் ினய நீங்கள் பொர்த்துசகொண்டு 

இருப்பரீ்கள் என்றொல், உங்களுனைய நற்கிரினயகைிைொல் தொன் நீங்கள் 

வதவனுனைய மன்ைிப்னபயும் தயனவயும் பைவலொகத்னதயும் 

சபற்றுக்சகொள்ை வபொகிறரீ்கள் என்ற எண்ைத்னத சகொண்டிருக்க 

வவண்ைொம் என்கிவறன். ஒருவனும் இைட் ிப்னப  ம்பொதிக்க முடியொது. 

ஆைொல் நொம எப்படி பைவலொகம் வபொக முடியும் எதன் அடிப்பனையில் 

கிறிஸ்து நமக்கு பலன் அைிக்க வபொகிறொர்? கவைிங்க:  

எர்வின் லட்சர்:  ரி, உங்கவைொடு மிக முக்கியமொை ஒரு 

கொரியத்னத பகிர்ந்துசகொள்ை விரும்புகிறன். நொம முக்கியமொை பல 

கொரியங்கனை குறித்து பொர்த்துசகொண்டு வருகிவறொம், குறிப்பொக, இப்ப 

கிறிஸ்துவின் நியொயொ ைத்திற்கு முன்பு நியொயந்தீர்க்கப்படுவனத பற்றி 

பொர்க்கிவறொம். உங்கைிைம் பிைதொைமொய் ஒரு வகள்வினய வகட்க 

விரும்புகிவறன். பைவலொகம் வபொறதுக்கு நீங்க எந்த அைவிற்கு 

பூைைமொக இருக்கனுன்னு வயொ ித்து இருக்கீங்கைொ? இந்த வகள்வினய 

பலரிைம் வகட்டிருக்கிவறன் அவர்கைில் சபரும்பொலொைவர்கள், 

“ அதுக்கு, பரிபூைைம் இருக்கனுன்னு ச ொன்ைொ நிச் யம் என்ைொல 

அது முடியொது என்கிறொர்கள்.” ஒன்னு ச ொல்லட்டுமொ நீங்க வதவனை 

வபொல பரிபூைைமொக மொறொவிட்ைொல், நீங்கள் னகவிைப்பை வொய்ப்பு 

இருக்கிறது.”  

ஆைொ உங்களுக்கு ஒரு நல்ல ச ய்தி இருக்கு. நம்னம நொம நம்புவனத 

விட்டுவிட்டு நம்முனைய விசுவொ த்னத நம்பிக்னகனய இவயசு 
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கிறிஸ்துவின் மீது னவக்கும்வபொது, அவருனைய நீதினய நொம 

சபற்றுசகொள்கிவறொம் வதவனுனைய பொர்னவயில் அவர் பூைைைொக 

இருப்பது வபொல நொமும் பூைைைொக கொைப்படுவவொம். “நொம் அவருக்குள் 

வதவனுனைய நீதினய சபற்றுசகொள்ளும்படிக்கு பொவம் அறியொத அவர் 

நமக்கொக பொவமொைொர்.” இது நற்ச ய்திதொவை?  இன்னறக்கு நிச் யம் 

வதவன் உங்கவைொடு இனைபட்டு சகொண்டு இருக்கிறொர் உங்கைில்  ிலர் 

ச ொல்லொம், “ ஆண்ைவைொகிய இவயசுவவ, நொன் ஒரு பொவி. 

உம்முனைய இலவ மொை ஈனவ சபற்றுசகொள்கிவறன்.”  ரி, நீங்க 

அப்படி ச ொல்றஙீ்கன்ைொ, நீங்க கிறிஸ்துவின் நியொயொ ைத்திற்கு 

முன்பொக வந்து நிற்கும்வபொது இந்த வொர்த்னதகனை ச ொன்ை 

வநைத்திலிருந்து நைக்கிற கொரியொய்ந்கனை குறித்து கைக்கு 

சகொடுக்கிறவர்கைொக இருப்சபர்கள். உங்கைில்  ிலர், இந்த நிமிைத்தில் 

இருந்து கைக்கு சகொடுக்கணும் ஏன்ைொ இப்ப நீங்க வதவனுனைய 

குமொைைொக குமொைத்தியொக மொறியிருக்கிறரீ்கள், ஒரு தகப்பைொக, அவர் 

உங்கனை மதிப்பிை வபொகிறொர். அனத பற்றிதொன் நொம் இங்கு 

வப ிக்சகொண்டு இருக்கிவறொம். இன்சைொன்னறயும் நீங்க சதரிஞ்சுக்க 

விரும்புகிவறன் அவருக்கொக ச ய்கிற எல்லொம் பதிவு ச ய்யப்பட்டு 

இருக்க்ரியது அது அவருக்கு வினலவயறசபற்றதும் முக்கியமொைதுமொக 

இருக்கிறது.   

இவயசு கிறிஸ்து எனதசயல்லொம் கவைிப்பொர் என்று பத்து 

கொரியங்கனை உங்களுக்கு ச ொல்லியிருக்கிவறன். இதுவனை பொர்த்த 
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பட்டியனல கவைிக்கும்வபொது நம்மிைம் எல்லொ தகுதியும் இருக்குன்னு 

ச ொல்ல முடியொது. தங்கள் வொழ்வில்  ீைற்ற நினலயில் இருக்கும் 

கிறிஸ்தவர்கள் இனத வகட்டுக்சகொண்டு இருக்கலொம். எங்கிருந்து 

துவங்கிைஙீ்க? இன்னறக்கு மறுபடியும் உங்கனை விட்டு சகொடுத்து 

விசுவொ த்தில் துவங்குங்கள், நினைவிருக்கட்டும் இன்னறயிலிருந்து 

நீங்க ச ய்கிற ஒவ்சவொரு கொரியத்துக்கும், கைக்கு சகொடுக்கணும் 

அனவ இவயசு கிறிஸ்துவின் மூலம் பிதொவிற்கு பிரியமொைதொக ஏற்று 

சகொள்ை கூடியதொக இருக்கணும் அனத தொழ்னமவயொடும் அவனை 

 ொர்ந்துசகொள்ளும் மைவதொடும் ச ய்திடுங்கள்.  

தொவது, ஜொன், ஒரு ைொஜொனவ குறித்த கனத எைக்கு நினைவிற்கு 

வருகிறது, இந்த ஐசுவரியமொை மைிதன் இந்தியொவில் இருந்தொர், 

அப்படிதொன்னு நினைக்கிவறன், அது ஒரு அருனமயொை வமனதயின், 

வொழ்க்னக யன்று ச ொல்வவன். அவர் அழகொை ைதத்தில் வபொயிட்டு 

இருக்கும்வபொது  ொனலயின் ஒரு புறத்தில் ஒரு பிச்ன கொைன் 

கிண்ைத்தில்  ொப்பொடு னவத்துசகொண்டு ஏதொவது கினைக்குமொ என்று 

பொர்த்து சகொண்டு இருந்தொைொம். இந்த ைொஜொ ைதத்தில் இருந்து இறங்கி 

அந்த பிச்ன  கொைைிைம் வபொய், “பிச்ன க்கொைவை, எைக்கு உன்னுனைய 

 ொதத்தில் சகொஞ் ம் தனையொன்னு வகட்ைொைொம்.”  

பிச்ன கொைனுக்கு சைொம்ப வகொபம் வந்தது. “எங்கிட்ை எப்படி நீ இனத 

வகட்கலொம்? வகொபத்வதொடும் சவறிவயொடும் அந்த பிச்ன கொைன் 

ஐசுவரியமொை மண்டிஹனும் ஒரு பருக்னக வ ொற்னற சகொடுத்தொன். 



21 
 

வமலும் ைொஜொ, “உன்னுனைய  ொதத்தில் இருந்து சகொஞ் ம் சகொடு 

என்றொன்! அந்த பிச்ன கொைன் இன்சைொரு பருக்னக வ ொற்னற 

சகொடுத்தொன், அப்பறம் மூன்றொவது பருக்னக. அப்பறம் இல்ல. அந்த 

ைொஜொ தைது அழகொை ைதத்தில் ஏறி அங்கிருந்து வபொயிட்ைொர். அந்த 

பிச்ன கொைனுக்கு ஒன்னும் புரியல! வகொபத்துல, தன்னுனைய 

கிண்ைத்தில் மீதியொக இருந்த பருக்னக வ ொற்னற பொர்த்தொன் 

அப்வபொது அது மினுமினுப்பொக சதரிந்தது. அதிக கவைமொக பொர்த்தொன். 

அங்க வ ொற்று பொர்க்னக அைவிலொை தங்க துண்டுகள் இருந்தது. இப்ப 

அதுல ஜொக்கிைனதயொக வதடி பொர்த்தொன் இன்னும் இைண்டு துண்டுகனை 

கண்டுபிடித்தொன். ஒவ்சவொரு பருக்னகக்கும் அங்க ஒரு தங்கம் 

இருந்தது.  

அதொவது, இப்படிதொன் இவயசு கிறிஸ்துவின் நியொயொ ைத்திற்கு 

முன்பொக நொமும் கண்டுபிடிக்க வபொகிவறொம். அவருனைய தங்கம் 

நம்முனைய அரி ி. நம்முனைய வொழ்க்னகயும்  ொட் ியும் அவருனைய 

நொமம் மகினமக்கொக ச ய்த அனைத்தும் நித்திய நித்தியமொக அவருக்கு 

உரியதொக இருக்க வபொகிறது. அந்த பிச்ன கொைன் நினைத்தனத வபொல 

நொம ச ொல்ல லொமொ: ஓ!ஓ! என்னுனைய எல்லொ  ொதத்னதயும் 

சகொடுத்திருக்கலொவம!  ரி, இன்னறக்கு நம்முனைய எல்லொவற்னறயும் 

கிறிஸ்துவிைம் சகொடுக்கும்படியொை  ந்தர்ப்பத்னத நொம் 

சபற்றிருக்கிவறொம் அதிைொல் நமது பலனை சபற்றிடுவவொம். 
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அதுமட்டுமல்ல, ஜொன், அந்த சபொன் தொன் அக்கிைினய கைந்து 

வருவதொக இருக்கிறது அனத பற்றி அடுத்த நிகழ்ச் ியில் பொர்க்கலொம்.  

 

***** 

எங்களுனைய சதொனலக்கொட் ி நிகழ் ிகனை கொை 

இலவ  ஜொன் அன்சகர்சபர்க் நிகழ்ச் ி ஆப்னப பதிவிறக்கம் 

ச ய்திடுங்கள். 

இவயசு கிறிஸ்துனவ ஏற்றுசகொள்வதற்கொை சஜபம் @JAshow.org 

@2015 A.T.R.I. 

 

 

 


