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JSC-5-TA 

 

கிறிஸ்துவின் நியாயாசனத்தில் நீங்கள் 

பெறப்பொகிற இழக்க பொகிற ெலன்கள்  

- நிகழ்ச்சி 5 

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: வவதம் ச ொல்கிறது 

கிறிஸ்தவர்கைொகிய நொம் ஒவ்சவொருவரும் கிறிஸ்துவினுனைய 

நியொயொ ைத்திற்கு முன்பொக வந்து நிற்க வவண்டும். இது நொம் 

பைவலொகத்திற்கு வபொவொமொ மொட்வைொவமொ என்பதற்கொை 

நியொயத்தீர்ப்வபொ எப்படி நம் பொவங்கள் மன்ைிக்கப்பட்ைது என்பனத 

ச ொல்வதில்னல. இல்ல, அசதல்லொம் நொம கிறிஸ்துனவ விசுவொ ித்து 

ஏற்றுசகொண்ை சநொடியில் முடிந்துவிடுகிறது. இந்த நியொயத்தீர்ப்பில் 

அவர் நம்னம இைட் ித்த நொள் முதல் நொம எப்படி வொழ்ந்வதொம் 

என்பனத கிறிஸ்து நிதொைித்து பொர்க்கிற வநைமொக இருக்கும். அவனை 

உண்னமயொய் நொம் பின்பற்றி நைந்தொல், நித்திய நித்தியமொை பலனை 

நமக்கு தருவதொக அவர் வொக்குனைத்திருக்கிறொர். ஒரு கிறிஸ்துவைொக 

அவருக்கொக நீங்கள் வொழொதிருந்தொல், அவர் பொர்க்கிற விதமொக உங்கள் 

வொழ்க்னகனய பொர்க்கவும் புரிந்துசகொள்ைவும் இல்னல என்றொல் 

உங்களுக்கு கினைக்க வவண்டிய பலனை நீங்கள் இழந்திடுவரீ்கள். 

இன்னறக்கு இந்த தனலப்னப ஆைொய்வதன்மூலம், ஒரு  ில 

வகள்விகளுக்கொை வினைனய உங்களுக்கு ச ொல்ல இருக்கிவறொம்: 

என்னுனைய வொழ்நொள் முழுவதும் நொன் கிறிஸ்தவைொக வொழொமல்  

இறுதியில் கனை ிகொலத்தில் இவயசுனவ நொன் ஏற்றுசகொண்ைொல் 

என்னுனைய வொழ்க்னக எப்படி இருக்கும்? ஒருவவனை நீங்க இந்த 

சூழ்நினலயில் இருப்பவைொக இருக்கலொம் கிறிஸ்துவுக்கொக சவறும்  ில 

மொதங்கவைொ வருைங்கவைொ உங்களுக்கு இருக்கலொம், அப்படி 
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இருந்தொலும் கிறிஸ்துவிைமிருந்து நீங்கள் பலனை சபற்றுக்சகொள்ளும் 

 ந்தர்ப்பம் உங்களுக்கு கினைக்குமொ? இன்னறக்கு எைது விருந்திைைொை 

Dr. எர்வின் லட் ர்,  ிக்கொவகொவின் மூடி திருச் னபயின் மூத்த 

வபொதகர், இல்லிவைொ ிஸ். இவர் இந்த வகள்விகளுக்கு அைித்திடும் 

பதினல கவைியுங்கள்:  

டாக்டர். எர்வின் லட்சர்:   ரி, அதொவது, ஜொன், என்னை வியக்க 

னவக்கும் ஒரு உவனம இருக்குது.  ின்ை பிள்னையொ அனத 

வொ ித்தது ஞொபகம் இருக்குது அப்ப நொ, இதுல எந்த அர்த்தமும் 

இல்னலவய என்று ச ொல்லியிருக்வகன்.” மத்வதயு பத்சதொன்பதொம் 

அதிகொைத்துல இருக்கு அது பலனை பற்றிதொன் ச ொல்லுது. அந்த 

பகுதியில், உங்களுக்கு ஞொபகமிருக்குதொ, வபதுரு இவயசுவிைம் 

வகட்ப்பொன், “நொங்க எல்லொத்னதயும் விட்டுட்டு வந்திருக்வகொம் 

எங்களுக்கு என்ை கினைக்கும்? அதற்கு இவயசு ச ொல்வொரு, “என் 

நொமத்திைிமித்தம்  வகொதைனையொவது  வகொதரிகனையொவது 

தகப்பனையொவது, தொனயயொவது, மனைவினயயொவது, 

பிள்னைகனையொவது விட்ைவன் எவவைொ அவன் நூறத்தனையொய் 

அனைந்து நித்திய ஜவீனையும் சுதந்தரித்துசகொள்வொன் என்றொர்.”  

இது வதவன் உதொைதுவமுள்ைவர் என்பனத நமக்கு நினைப்பூட்டு கிறது. 

நொம நினைத்து பொர்ப்பதற்கு வமலொக அவர் நமக்கு பலனை 

சகொடுத்திடுவொர், நமது தகுதிக்கு மிஞ் ியதொக இருக்கும். இருந்தொலும் 
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அவர் நம்னம வந ிப்பதொலும் நொம் அவருனைய பிள்னைகைொக 

இருபதொலும் அவர் அப்படி ச ய்திடுவொர்.  

அங்க இவயசு அவங்களுக்கு ஒரு உவனமனய ச ொல்கிறொர், அதன் 

அர்த்தம் இதுதொன். அதொவது அவர், “பைவலொக ைொஜ்யம் தன் திைொட்ன  

வதொட்ைத்தில் வவனலக்கு ஆட்கனை அமர்த்த கொனலயிவல புறப்பட்டு 

வபொகும் வடீ்டு எஜமொனுக்கு ஒப்பொக இருக்கிறது என்றொர்” 

 ரி, இதுல இருக்கிற உண்னமய பொருங்க இங்க எனதயொவது 

ச ய்யணுன்னு ஜைங்க கொத்துட்டு இருக்கொங்க. அவன் கொனலயில 

ஆறுமைிக்கு சவைியில வபொயிட்டு கூலிக்கு ஆட்கனை ஏற்படுத்தி, 

“அவங்க அந்த கூலிக்கி  ரின்னு ச ொன்ைதும்” – ஒரு நொள் கூலிக்கு 

ஒத்துகிைதும் – அவங்கனை அவன் திைொட்ன  வதொட்ைத்துக்கு 

அனுப்பறொன்.” இப்ப, அவத மனுஷன் தொன் கொனலயில ஒன்பது 

மைிக்கு மறுபடியும் வபொறொன், மறுபடியும் மத்தியொைமும் வபொறொன், 

அப்பறம் மதியம் மூணுமைிக்கு வபொறொன், அவதொை மறுபடியும் 

 ொயங்கொலமும் வபொறொன். எல்லொம் ஆறு மைிவயொை முடிச் ிடுது. 

இப்ப ஜைங்க நினைக்கிறொங்க, “ ரி, எது  ரிவயொ அந்த பைத்னத 

சகொடுங்க என்று ச ொல்லீட்டு தொை திைொட்ன  வதொட்ைத்துக்கு வந்து 

நொம வவனல ச ய்வதொம்.  

எதுக்கொக இந்த உவனமனய எடுத்சதொன்ைொ கூலிக்கொை வநைம் 

வருகிறது. ஆறு மைிக்கு வமல அந்த எஜமொன் ச ொல்றொரு, “பிந்தி 

வந்தவர்கனை முதல்ல கூப்பிடுங்க அவங்களுக்கு நொ முதல்ல கூலி 
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சகொடுக்கிவறன். அவங்க வரின யில நிற்கிறொங்க வமலும் வவதம் 

ச ொல்கிறது அவங்க அந்த பைத்னத வொங்கிகிட்ைொங்க – ஒரு நொள் 

கூலி – ஒருமைிவநை வவனலக்கு.  

இப்ப கற்பனை ச ய்து பொருங்க ஒரு மனுஷன் தன்வைொை 

மனைவிகிட்ை வபொய் ச ொல்றொன், “மொயொ மொயொ! அந்த எஜமொன் 

எவ்வைவு உதொைகுைமுல்லவர் என்று உன்ைொல வயொ ிக்க முடியொது! 

நொங்க ஒருமைிவநைம் வவனல ச ய்து ஒரு நொள் கூலி வொங்கிவைொம். 

இன்னைக்கு ைொத்திரி நமக்கு விருந்துதொன் என்றிருப்பொைொ!? அனத 

நம்மொல பொர்க்க முடியுது, இல்னலயொ?  

இப்ப, அங்க முதல்ல வந்தவங்க, கூலி சபறுகிற வநைம் வந்தவபொது, 

அவங்க சைொம்ப உற் ொகமொ இருந்தொங்க ஏன்ைொ அவங்க நினைச் ொங்க, 

“ஒரு மைிவநைம் வவனல ச ய்த அவனுக்கு ஒருநொள் கூலி கினைச் ொ, 

நமக்கு எவ்வைவு கினைக்கும்? பன்ைண்டு பைம் கினைக்குமொ?  ரி, 

முதல்ல வவனலக்கு அமர்த்தப்பட்ைவர்கள் வந்தவபொது, அதிகமொக 

கினைக்கும் என்று எதிர்பொர்த்தொர்கள், ஆைொ அவங்களுக்கும் ஒரு 

பைம் தொன் சகொடுக்கப்பட்ைது. அனத அவர்கள் சபற்றுசகொண்ைவபொது, 

 னபயில சபொதுவொ சதொழில் ச ய்பவர்களுக்கொை கூட்ைம் முடிந்த 

பிறகு நைக்கிற கொரியத்னத தொன் அவர்களும் ச ய்தொங்க. வவதம் 

ச ொல்கிறது அவர்கள் எஜமொனை பொர்த்து முறுமுறு த்தொர்கைொம். 

அவங்க வகட்ைொங்க, “பிந்தி வந்தவர்கள் ஒரு மைிவநைம் மட்டுவம 

வவனல ச ய்தொர்கள்  பகலின் உஷ்ைத்தில் சபொருட்படுத்தொமல் 
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வவனல ச ய்த எங்கனை அவர்களுக்கு இனையொக் கண்டீவைொ 

என்றைர்.”  

அதற்கு அவர் அவர்களுக்கு பிைதியுத்திைமொக, “சிநேகிதநே, ோன் 

உேக்கு அேியாயஞ்சசய்யவில்லை; ேீ என்ேிடத்தில் ஒரு பணத்துக்குச் 

சம்மதிக்கவில்லையா? உன்னுலடயலத ேீ வாங்கிக்சகாண்டு நபா, 

உேக்குக் சகாடுத்ததுநபாைப் பிந்திவந்தவோகிய இவனுக்கும் 

சகாடுப்பது என்னுலடய இஷ்டம். என்னுலடயலத என் இஷ்டப்படி 

சசய்ய எேக்கு அதிகாரமில்லையா? ோன் தயாளோயிருக்கிறபடியால், 

ேீ வன்கண்ணோயிருக்கைாமா என்றான். பிந்திநோர் முந்திநோராயும், 

முந்திநோர் பிந்திநோராயும் இருப்பார்கள் ரி, ஜொன், இப்ப வகள்வி 

என்ைன்ைொ, இந்த உவனமவயொை நமக்கு என்ை வவனல? இனத எப்படி 

வியொக்கியொைம் ச ய்கிவறொம்? இது நொம ச ொன்ை கொரியங்கனை 

வநைடியொக வபசுகிறது எை நினைக்கிவறன். அதொவது, ைொஜ்யத்தில் பிந்தி 

வருகிறவர்கைின் நினலனய குறித்து ச ொல்கிறது. மருத்துவனமயில் 

ஒரு மைிதனை கிறிஸ்துவின் இைட் ிப்னப சபறும்படி 

நைத்திசகொண்டிருந்தது என் நினைவிற்கு வருகிறது. மூன்று 

வொைத்திற்கு பிறகு மரித்துவிட்ைொர். அவருக்கு பலன் சபற ஏதொவது 

வொய்ப்பு இருக்குமொ? உண்னமய ச ொன்ைொ, நினறய வபர் இந்த 

உவனமனய னவத்து எல்லொருனைய பலனும் ஒன்று வபொல இருக்கும் 

என்பதொக ச ொல்லி சகொடுக்கிறொர்கள். அதற்கு வொய்ப்பு இல்ல என்று 

தொன் நினைக்கிவறன் ஏன்ைொ இதுக்கு முன்ைொல இவயசு 
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ச ொல்லும்வபொது என்ை ச ொல்றொர், அவத பகுதிகைில் தொன் 

ச ொல்கிறொர், “தன் தகப்பனையொவது தொனயயொவது வடீ்னையொவது 

நிலத்னதயொவது விட்ைனுக்கு நூறத்தனையொை பலன் வரும் என்று 

ச ொல்லியிருக்கிறொர்.”  அதைொல இந்த அர்த்தம் இந்த உவனமக்கு 

சபொருந்தொது.  

வமலும் இங்க இந்த பைம் இைட் ிப்னப குறிக்கல. இந்த உவனமவயொை 

முக்கிய ச ய்தி நொம எந்த மைப்பொன்னமவயொை ஊழியம் அல்லது 

வவனலய ச ய்கிவறொம் என்பனத  ொர்ந்திருக்கிருக்கிறது. நீங்க 

கவைிச்சு பொருங்கவை  ீக்கிைம் வந்தவங்க, வ ைம் 2ல 

ச ொல்லியிருக்கு, “வவனலயொட்கவைொடு நொள் ஒன்றுக்கு கூலி வப ி 

அவர்கனை தைது திைொட்ன  வதொட்ைத்திற்கு அவன் அனுப்பி 

னவத்தொன்.” இதற்கு என்ை அர்த்தம் சதரியுமொ? இங்க வபைம் வப ி 

தீர்மொைித்து ச யல்படும் விதம் கொைப்பட்ைது. அவங்க என்ை 

ச ொல்வொங்கன்ைொ, “இன்னைக்கு எங்களுக்கு இவ்வைவு குடுப்பொங்க 

என்ற கூலியின் நிச் யம் இல்னலன்ைொ அவங்க திைொட்ன  

வதொட்ைத்துல கொல் னவக்க மொட்ைொங்க.” சுவொைஸ்யமொைது , இதுதொன், 

அவங்க என்ை நினைகிறொகன்ைொ, நீங்க உங்ககிட்ை வவனல ச ய்யும் 

 ந்தப்பம் தந்ததற்கு நன்றி நீங்க ச ொன்ைனத ச ய்வஙீ்கன்னு 

நம்பவறொம் என்று ச ொல்கிறொர்கள்.” அதைொல அவங்க உதொைத்துவமொக 

பலனை அனைகிறொர்கள்.  



9 
 

இப்ப, இத வயொ ித்து பொருங்க – ஒரு  ில வயொ னைகள். முதலொவதொக, 

நொம எந்தவித ஒப்பந்தமும் இல்லொம விசுவொ த்வதொடு வதவனுக்கு 

ஊழியம் ச ய்யவவண்டும். என்ை ச ொல்வறன்ைொ, வதவைிைத்தில் எந்த 

வபைமும் வப  கூைொது. நொம அவர்கிட்ை வந்து, “ ரி, ஆண்ைவவை, 

உங்களுக்கு ஒன்னு ச ொல்லட்டுமொ. நீங்க என்வைொை சதொழினல 

ஆ ீர்வதித்தொள், நொ பத்து மிஷைரிகனை தொங்குகிவறன்.” இந்த 

மொதிரியொை எண்ைம் வவண்ைொம். அந்த அருட்பைியொைர்கனை 

உதொைத்துவத்வதொடு  ந்வதொஷத்வதொடு தொங்கிைலொம் வதவன் தமக்கு 

பிரியமொைபடி நம்னம ஆ ீர்வதிப்பொர். ஏன்ைொ அப்பத்தொ அவருனைய 

தயொைத்னத பொர்க்க முடியும்.  

வபொதனைகனை கற்று தரும் ஆ ிரியர் இருந்தொர் – பிை ங்கிப்பனத 

பற்றி கற்று தருவொங்க – அவர் ச ொன்ைொர் ஒரு நொள் அவங்க மகன் 

வபொய் புல் தனைனய நல்லொ சுத்தம் ச ய்திட்டு அவர்கிட்ை வந்து 

வகட்ைொைொ, “அப்பொ, நொ லொை சுத்தம் ச ய்துட்வைன்” – அதொவது 

இதுக்கு, என்ை அர்த்தம் என்றொல், “எைக்கு ஏதொவது குடுங்க.” அவர் 

அவங்க னபயன் கிட்ை ச ொன்ைொைொம், “ அதுக்கு எவ்வைவு 

கினைக்குன்னு நீ எதிர்பொர்க்கிற?” அந்த னபயைொல அதுக்கு பதில் 

ச ொல்லவவ முடியல. அப்பொ அழுத்தமொ வகட்ைொைொ: “அதற்கு எவ்வைவு 

கினைக்குன்னு நீ எதிர்பொர்க்கிறொய் என்றொர். கனை ில, அவர் 

ச ொன்ைொைொ, “அதுக்கு நீவய ஒரு கூலிய நிர்ையிக்கலொவம? அதற்கு 

அந்த னபயன் ச ொன்ைொ, “அப்பொ, நீங்கவை அத முடிவு ச ய்யுங்க 
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ஏன்ைொ நீங்க உதொைதுவமுல்லவர், நொன் வகட்பதற்கு வமலொக நீங்க 

எைக்கு ச ய்வஙீ்க எைக்கு சதரியும் என்றொைொம்.”  ரி, வதவனும் 

இப்படிதொன் இருக்கிறொர். அவர் தீர்மொைிக்கும்படி விட்டுவிடுங்க, அவர் 

தொைொைமொக உங்களுக்கு சகொடுத்திடுவொர்.  

இைண்ைொவது பொைம் என்ைன்ைொ, அதொவது, ஒப்பந்தமில்லொத 

விசுவொ ம் என்ற நினலவயொடு கூை, அர்ப்பைிப்புைன் வவனல 

ச ய்கிறவைொக இருக்கணும், கபட்டு எண்ைம் இருக்க கூைொது. நொ 

வொ ித்த பகுதினய நீங்க கவைிச்சு பொர்த்தீங்கைொ? அதுல, 

“என்னுனையனத என் இஷ்ைப்படி ச ய்ய எைக்கு அதிகொைம் 

இல்னலவயொ என்று வகட்கப்பட்டு இருக்கிறது. நொன் தயொலைொக 

இருக்கிறபடியிைொல் நீ வன்கண்ைன் ஆக இருக்கலொமொ? அதொவது, DR. 

னைரீ இவர்தொன் னைரீ ஸ்ைடி னபபினை எழுதியவர் ச ொல்கிறொர் ஒரு 

நொள் அவர் அசமரிக்க ஏர்னலன்ஸ் ல இருந்தப்ப அதுல அவங்க 

இைண்ைொம் நினல பயைிகள்  ிலனை பி ிைஸ் கிைொஸ்க்கும்,  ிலனை 

முதல் நினலக்கும் மொத்திைொங்க, ஆைொ அவர் அந்த பட்டியல்ல இல்ல. 

அதைொல வ ொர்வொக இருந்தொர். அப்பதொ இந்த உவனம அவருக்கு 

நினைவிற்கு வை அவனைவய வகட்டுசகொண்ைொர், “அசமரிக்க 

ஏர்னலன்ஸ் தயொை குைத்வதொடு இருப்பதைொல் நீ வன்கண்ைன் 

ஆகலொமொ? அசமரிக்க ஏர்னலன்ஸ் தங்களுக்கு இஷ்ைமொைனத ச ய்ய 

அவர்களுக்கு அதிகொைம் இல்னலவயொ? வகொச்  ீட் கினைத்த  ிலனை 

அவங்க முதல் நினலயில் உட்கொை னவக்க விரும்பிைொல் அதுல 
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என்ை தப்பு இருக்குது? அசமரிக்க ஏர்னலன்ஸ் தயொை குைவமொடு 

இருப்பதொல் நீ வன்கண்ைன் வபொல இருக்கலொமொ?  

இந்த, மொதிரிதொன், வதவனுனைய அணுகுமுனறயும் இருக்கும். 

எப்பவொவது வதவன்  ிலனை அதிகமொக ஆ ீர்வதித்திருப்பனத நீங்கள் 

கவைித்து இருக்கிறரீ்கைொ அதிகமொை ஆ ீர்வொதம் அவங்களுக்கு 

இசதல்லொம் கினைக்குன்னு நம்ம நினைத்து பொர்க்க முடியொத 

ஆ ீர்வொதங்கனை சபறுவனத பொர்த்திருக்கிறரீ்கைொ? இனத 

ச ொல்லும்வபொது புன்ைனகவயொடு ச ொல்வவன் ஏன்ைொ, உண்னமயில், 

வதவன் சகொடுக்கும் ஆ ீர்வொதங்கனை சபற ஒருவரும் 

பொத்திைவொன்கைொக இருப்பதில்னல. அந்த நொைின் முடிவில் நொம 

எல்லொருவம லொபத்னத சகொடுக்கொத ஊழியர்கனை வபொலதொன் 

இருக்கிவறொம். ஆைொ அர்ப்பைிப்வபொடு நொம் வ னவ ச ய்திைவவண்டும், 

விவ ஷித்த  லுனககனை சபற்றுசகொண்ைவர்கனை பொர்த்து சபொறொனம 

இல்லொம, ஏன், அவர் இப்படி ச ய்கிறொர் என்று வகட்க்கொம பிரியமொக 

நைந்துக்கணும்.  

ஆன்கர்பபர்க்:  ரி எர்வின் ச ொன்ைனத நீங்க கவைித்திருப்பரீ்கள். 

இப்ப உங்கை ஒன்னு வகட்க்கிவறன், எந்தவித ஒப்பந்தமும் இல்லொம 

வதவனை வ விக்கிறரீ்கைொ? அல்லது இன்னறக்கு வதவவைொடு நீங்கள் 

வபைம் வப ிக்சகொண்டு இருக்கீங்கைொ? வமலும், வதவன் மற்ற 

கிறிஸ்தவர்களுக்கு எப்படி பட்ை ஆ ீர்வொதங்கனை அள்ைி 

சகொடுத்தொலும் பைவொயில்னல என்று எந்த வித சபொறொனமயும் 
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இல்லொம அர்ப்பைிப்வபொடு ஊழியம் ச ய்றஙீ்கைொ? இந்த மொதிரி 

வொழும்வபொது வதவன் அதில சைொம்ப சைொம்ப பிரியமொ இருக்கொர். ஆைொ 

இப்ப நொம ஒரு வகள்விய பொர்க்கவவண்டும். இப்ப மருத்துவ மனையில் 

இருக்கிற ஒரு மைிதர் தொன் மரிப்பதற்கு ஒரு  ில வொைத்திற்கு முன்பு 

கிறிஸ்துனவ ஏற்றுக்சகொள்ளும் வபொது அவருக்கு என்ைவொகும். 

நம்பிக்னக வச் ிட்ைொர்.  ரி ஒரு வொலிபர் அவவைொை வொழ்க்னக 

 ீக்கிைமொ முடிச் ிடுது அவருக்கு வொழ்நொள் முழுவதும் கிறிஸ்துவுக்கொக 

வொலும்  ந்தர்ப்பம் கினைக்கல இவங்க நினல என்ை? இந்த வொலிபரும் 

வதவைிைத்தில் இருந்து பலன்கனை சபற்றுக்சகொள்ை 

வொய்ப்பிருக்கிறதொ? அல்லது சகொஞ்  நொட்கள் மட்டும் வந்ததொல 

ஏதொவது ச ய்யவவண்டியிருக்குமொ? நீங்க அடுத்து வகட்க்க வபொகிற 

கொரியம் சைொம்ப முக்கியமொைது கவைமொ வகளுங்க.  

எர்வின் லட்சர்: கவைிங்க எல்லொ பலன்கனையும் கிருனபயிைொல் 

தொன் சபற்றுசகொள்கிவறொம். அது  ட்ைம் பிைமொைம் என்பனத 

 ொர்ந்ததல்ல. தொமதமொக வந்தவர்கள், அவர்களும் வதவனுனைய 

கிருனபயின் அனையொைம் இவர்கள் அந்த உவனமயில் ஒருமைிவநைம் 

வவனல ச ய்தவர்களுக்கு ஒப்பொைவர்கள். இதுல அடித்தைமொை 

விஷயம் என்ைன்னு உங்களுக்கு சதரியுமொ? நம்முனைய தகுதிக்கு 

மீறி வதவன் நமக்கு சகொடுப்பவைொக இருக்கிறொர். மருத்துவமனையில் 

மரிப்பதற்கு ஒரு வொைத்திற்கு முன்பு கிறிஸ்துனவ விசுவொ ித்து 

ஏற்றுசகொண்ை நபருனைய நினல எப்படி இருக்கும்? அவன் 
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கிறிஸ்துவுக்கொக நற்கிரினயகனை ச ய்தொைொ – இந்த கட்ைத்தில் என்ை 

நினைக்கிவறன்னு ச ொன்ைொ அந்த மனுஷன் நிச் யம் தைக்கு நைந்த 

அனுபவத்னத பொர்க்க வருகிற எல்லொர்கிட்ையும் ச ொல்லியிருப்பொர் – 

அவர் நினைப்பதற்கும் வமலொை ஒரு பலனை உதொைத்துவமொக அவன் 

நிச் யம் சபற்றுசகொள்வொன்.  

அப்ப கிறிஸ்துனவ வந ித்த  ீக்கிைமொக மரித்துவபொகும் வொலிபைின் 

நினல என்ை? என்னுனைய உறவிைர், வயசு 15, தன்வைொை கொரின் 

பின் புறத்தில் உட்கொர்ந்து வ ைத்னத மைப்பொைம் ச ய்து சகொண்டு 

வபொயிட்டு இருந்தப்ப கொர் விபத்தில் சகொல்லப்பட்ைொன்/. அவன் நினல 

என்ை? நினறய பலன்கனை வ கரிக்க அவனுக்கு  ந்தர்ப்பம் 

கினைக்கல. அவனுனைய கூலினய வயொ ித்து பொர்க்கலொமொ. ஆைொ 

வதவன் அந்த மொதிரி நினைப்பவர் இல்னல. வதவன் தைக்கு சகொடுத்த 

அந்த நொட்கைில் அவன் எவ்வைவு உண்னமயுள்ைவைொக இருந்தொன் 

என்பனத அவர் பொர்க்கிறொர். அதைொல, என்னை சபொறுத்தவனை 

இதுதொன் சைொம்ப முக்கியம். எப்வபொதும் நினைவிருக்கட்டும், வதவன் 

தயொை குைம் சகொண்ைவர் தம்னம வந ிக்கிறவர்களுக்கு சகொடுப்பதில் 

பிரியமொயிருப்பொர், அதுதொன் சைொம்ப சைொம்ப முக்கியமொைது.  

ஜொன், தொன் அதிகமொக வந ித்த மனைவி மற்றும் மகனுைன் இருந்த 

ஒருவருனைய கனதனய ச ொல் விரும்புகிவறன். மனைவி, அந்த 

னபயனுனைய தொய், இறந்துட்ைொங்க. இப்ப அந்த னபயவைொை தைியொ 

இருந்தொரு அவனை வைர்க்க அவருக்கு உதவி வவண்டும் என்பனத 
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உைர்ந்துசகொண்ைொர். அப்ப ஒரு வவனலகொைமொ வந்து அவரிைம், நொ 

குழந்னதய வைர்க்க உதவவைன்னு ச ொன்ைொங்க, அனத அப்படிவய 

ச ய்தொங்க. தன்னுனைய மகனை வந ிப்பது வபொல இந்த னபயனையும் 

வந ித்தொங்க. இப்ப, அந்த மனுஷன் இறந்துட்ைொரு, அண்ட் மகனும் 

மரித்துவிட்ைொன், இந்த ஏலம் விடும்வபொது அவளும் வபொறொ அந்த 

ஐசுவரியமொை மைிதர் பயன்படுத்திய அழகிய சபொருட்கனை 

வொங்கும்படியொக அவ வபொகல. அந்த னபயவைொை புனக பைத்னத 

அவள் வொங்கும்படி வபொகிறொள், சுவொைஸ்யம் என்ைன்ைொ அனத 

யொரும் வொங்க மொட்ைொங்கன்னு சதரியும். அங்க அதிக வினலனய 

னவத்து மற்ற சபொருட்கனை எல்லொம் அவங்க ஏலத்தில் விற்றொர்கள். 

அவ அந்த பைத்னத  ில ச ன்டுகள் சகொடுத்து வொங்கிைொல். யொரும் 

அனத  ட்ை பண்ைல. அனத அவ வடீ்டுக்கு எடுத்துட்டு வபொை பிகரு 

அனத கழற்றி பொர்த்தவபொது , அதிலிருந்து ஒரு துண்டு கொகிதம் கீழ 

விழுந்தத அவ கவைிச் ொ. அந்த உயிலில் ஒன்று இருந்தது, “ என் 

மகனை வந ித்து இத பைத்னத வொங்குகிற நபருக்கு என்னுனைய 

எல்லொ ச ொத்துக்கனையும் நொன் சகொடுக்கிவறன் என்று எழுதி 

இருந்தது.”  

இன்னறக்கு உங்களுக்கு ச ொல்லுகிவறன், வதவன் தமது குமொைனை 

வந ிக்கிறொர். அவருனைய குமொைனை நொமும் வந ித்தொல், எனதயும் 

நமக்கு விைக்கி னவக்க மொட்ைொர்! “தம்முனைய ஒவை குமொைன் என்றும் 

பொைொமல் நம் எல்லொருக்கொகவும் அவனைவய சகொடுத்தவர் மற்ற 
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எல்லொவற்றியும் நமக்கு அருைொதிருப்பது எப்படி?” இவயசுவுக்கொக நொம 

ச ய்கிற எல்லொ கொரியங்களும் நிச் யமொக கைக்கு னவக்கப்படும் 

என்பனத நொம மறந்திைவவ கூைொது.  

ஆன்கர்பபர்க்: இந்த நிகழ்ச் ினய பொர்த்துசகொண்டிருக்கிற உங்கைில் 

 ிலர் உங்களுக்கு தீைொத வநொய் இருப்பதொக உங்கள் மருத்துவர்கள் 

ச ொல்ல வகட்டிருக்கலொம்.  ில இன்னும் சகொஞ்  நொள் தொன் உயிவைொை 

இருப்பஙீ்க என்று ச ொல்லவனத வகட்டிருக்கலொம்.  ிலருக்கு வததி 

இன்னும் ச ொல்லொம இருக்கலொம், ஆைொ உங்க முடிவு சநருங்கீட்டு 

இருக்குன்னு ச ொல்லப்பட்டு இருக்கலொம். இன்னறக்கு நொங்க உங்கனை 

எப்படி ஊக்குவிக்க முடியும்? கிறிஸ்துவின் நியொயொ ைத்திற்கு 

உங்கனை ஆயத்தப்படுத்திை உங்களுக்கு இன்னும்  ந்தர்ப்பங்கள் 

இருக்கிறதொ, உங்களுனைய நீண்ை குறுகிற வொழ்நொைில்  ந்தர்ப்பம் 

இருக்கொ? அதற்கொை பதில், ஆமொ” ஆமொ என்ற பதிலுக்கொை கொைைம் 

என்ைன்ைொ வதவன் கிருனபயுள்ைவைொக இருக்கிறொர் அன்புள்ைவர் 

அவருக்கொக குறுகிய கொலத்தில் நொம் ச ய்கிற அனைத்திற்கும் நமக்கு 

பலைைிப்பவைொக இருக்கிறொர். அடுத்து Dr. லட் ர் என்ை ச ொல்கிறொர் 

என்பனத கவைமொக வகளுங்க:  

எர்வின் லட்சர்: ஒன்னற மட்டும் சதரிந்து சகொள்ளுங்கள் 

இன்னறக்கு இனத வகட்டு சகொண்டு இருப்பவர்கள், கிறிஸ்துவின் 

நியொயொ ைத்திற்கு முன்பொக நிற்க ஆயத்தப்பை உங்களுக்கு  ந்தர்ப்பம் 

இருக்கிறது, உங்க வொழ்க்னக குறுகியதொக நீண்ைதொ இருகொன்றது 
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விஷயமல்ல. சைொம்ப வியொதிபட்டிருகும் ஒருத்தவைொை நொ 

வப ிக்சகொண்டு இருக்கலொம். இைண்டு கொரியங்கள்: முதலொவதொக, 

உங்களுனைய பொவங்கனை நீங்கள் அறிக்னக ச ய்வதும் 

மற்றவர்கவைொடு ஒப்புைவொகுதலும் வபொன்ற கொரியங்கனை எல்லொம் 

முதல்ல ச ய்து முடிக்க வவண்டியது முக்கியம்தொன். பவுல் ச ொன்ை 

வொர்த்னதகனை உங்களுக்கு நொன் நினைப்பூட்ை விரும்புகிவறன், 

“நம்னம நொவம நிதொைித்து அறிந்தொல் நொம் நியொயந்தீர்க்கப்பவைொம்.”  

இைண்ைொவதொக, மீதமுள்ை நொட்கனை கிறிஸ்துவுக்கொக வொழ்ந்திடுங்கள் 

அப்ப உங்களுக்வக சதரியும் இந்த உவனமயின் மக்கனை வபொல 

வதவனுனைய தயொை குைத்னத புரிந்துசகொள்வரீ்கள். நீங்க நினைத்து 

பொர்ப்பதற்கு வமலொை கொரியங்கனை உங்களுக்கு சகொடுத்திடுவொர். 

அவனை வ விக்க முடியொத சூழ்நினலயில் நீங்கள் இருந்தொல் கூை 

அதொவது, நீங்க, இப்வபொ மருத்துவமனையில் படுத்து சகொண்டு 

இருக்கலொம், இல்ல நீங்க ஊைமுனையவைொக இருக்கலொம். நொம 

நினைக்கிற மொதிரியொை வவனலகனை உங்கைொல ச ய்ய முடியொம 

இருக்கலொம். நீங்க அவனை வந ிக்க முடியுவம, அது முடியுந்தொை? 

ஏன்ைொ அவர் உங்கள் இருதயத்னத பொர்க்கிறொர் உங்கள்  ிந்தனைகனை 

பொர்க்கிறொர் அதைொல அதிலிருந்து நீங்க அவனை ஆைொதிக்க 

துவங்கிைலொம் உங்களுனைய திறனமகள் மூலம் நீங்க அவருக்கு 

ஊழியம் ச ய்திை முடியும். வவதம் ச ொல்கிறது, உங்கள் பலனை 

நீங்கள் அனையொமல் வபொவது இல்னல.”  
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***** 

ஆன்கர்பபர்க்:  ரி, கிறிஸ்துவின் நியொயொ ைத்திற்கு முன்பொக நொம 

எப்படி இருப்வபொம் என்று வவதம் ச ொல்கிற கொரியங்கனை ஆைொய்ந்து 

பொர்க்கும்வபொது,  ிலர்  ிலர் வகள்விகனை வகட்ப்பொர்கள், 

“மைந்திரும்புதலுக்கு முன்ைொடி நொன் ச ய்த நற்கிரினயகள் 

என்ைவொகும், இைட் ிக்கபடுவதற்கு முன்பு ச ய்தனவகைின் பலன் 

என்ை? அதுக்கு எைக்கு ஏதொவது பலன் கினைக்குமொ? கவைிங்க:  

எர்வின் லட்சர்: அதொவது, நொ சபொதுவொ ஒரு விஷயத்னத 

ச ொல்லுவவன் நீங்க கிறிஸ்தவைொக இல்லொவிட்ைொலும் வகட்ை 

மைிதைொ இருப்பனத விை நல்ல மனுஷைொ இருப்பது நல்லது. 

நிச் யமொ, குற்றவொைிகவைொடு பக்கத்து வடீ்டில் குடியிருப்பனத விை 

நல்ல கைிவொை அக்கனற கொட்டும் மக்கள் நடுவில் குடியிருப்பது 

 ிறந்த விஷயமொக தொை இருக்கும். ஆைொ இந்த கொரியத்னதயும் நீங்க 

சதரிஞ்சுக்கணும் – வதவனுக்கு முன்பொக நிர்ப்பது மற்றும் 

பைவலொகத்தில் பிைவவ ிப்பது என்று வரும்வபொது, நல்ல மனுஷனுக்கும் 

குற்றவொைிக்கும் ஒவை மொதிரியொை அனுபவம் தொன் இருக்கும். ஏன்? 

ஏன்ைொ அவங்கள்ை இைண்டுவபருவம நல்லவங்கைொ இருக்க முடியொது. 

நீங்க வதவனை வபொல நல்லவைொக இருக்கணும்  கிறிஸ்து மட்டும்தொன் 

உங்கனை அப்படி மொற்ற முடியும் அவருனைய நீதினய 

சபற்றிருக்கிறரீ்கள். அதைொல ஒரு விஷயத்னத சதைிவு படுத்திக்கலொம் 

அவனை நீங்க ச ொந்த இைட் கைொ ஏற்றிருந்தொ, நீங்க அவனை மொதிரிவய 
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இருப்பஙீ்க.  ொர்வலொட் எலியொட் எழுதியது வபொல, “எந்த வகொரிக்னகயும் 

இல்லொமல் நொைொகவவ வருவவன். உம்முனைய இைத்தம் எைக்கொக 

 ிந்தப்பட்ைது அதிைொல் என்னை சுத்திகரித்திடும், உம்மிைம் 

வருகிவறன். ஓ, வதவ ஆட்டுக்குட்டிவய, உம்மிைம் வருகிவறன்.” 

நம்முனைய வதனவகனை தவிை வவறு எனதயும் அவரிைம் நொம் 

சகொண்டு வருவது இல்னல. வதவன் தம்முனைய கிருனபனய நமக்கு 

அருைியிருக்கிறொர். நீங்க கிறிஸ்துவிைம் வந்த பிறகு, அதற்கு பிறகு 

தொன் அவர் நம்னம மகைொக மகைொக ஏற்றுக்சகொண்டு நைத்துகிறொர்; 

நம்னம கண்டித்து நைத்துகிறொர், வைப்வபொகிற ைொஜ்யத்தில் நொம நல்ல 

ஸ்தொைத்னத சபற்றும்படிக்கு பலனை உைர்ந்து  ிறப்பொக 

ச யல்ப்படும்படியொக அவர் விரும்புகிறொர்.  

ஆன்கர்பபர்க்: எப்படி கிறிஸ்தவைொகிய நீங்கள் கிறிஸ்துவின் 

நியொயொ ைத்திற்கு முன்பொக  ிறப்பொக நிற்க முடியும் என்பனத பற்றி 

பொர்த்துசகொண்டு இருக்கிவறொம். கிரிச்துவிக்கொக உண்னமயொக ஜவீிக்கிற 

ஒவ்சவொரு கிறிஸ்தவருக்கு சகொடுக்கப்படும் பலன்கைில் ஒன்று 

கிறிஸ்துவுைன் வ ர்ந்து ஆளுனக ச ய்யும் உரினமனய சபறுவது. 

இசதல்லொ என்ைத்னத குறிக்கிறது? வவதொகமத்தில் இனவ எங்கு 

வபொதிக்கப்பட்டு இருக்கிறது? Dr. லட் ர் விைக்கமைிக்கிறொர்:  

எர்வின் லட்சர்:  ரி, ஜொன், கிறிஸ்து நம்னமயும் அவவைொடு கூை 

ஆளுனக ச ய்யும்படியொக அனுமதிக்கிறொர் என்பது நம்முனைய 

கற்பனைக்கு மிஞ் ிய ஒன்று. ஆைொ சவைிப்படுத்தல் புஸ்தகத்தில் 
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அவர் ச ொல்லியிருக்கிறொர், “சஜயம் சகொள்ளுகிறவன் எவவைொ, அவன் 

எப்படி நொன் சஜயம் சபற்று என் பிதொவின்  ிங்கொ ைத்தில் 

வறீ்றிருக்கிவறவைொ அவதவபொல அவனும் என்னுைவை என்னுனைய 

 ிங்கொ ைத்தில் வறீ்றிருப்பொன் என்றொர்.” நொம வதவனுனைய 

 ிங்கொ ைத்தில் வறீ்றிருப்வபொம். அதுக்கு நொம தகுதியொைவங்கைொ? 

நிச் யமொக இல்னல. நொம சதய்வகீ மொைவங்கைொ? இல்ல. 

இதுக்சகல்லொம் என்ை அர்த்தம் என்றொல் வதவன் நம்மீது கிருனபயொக 

இருக்க விரும்புகிறொர் நம்னம வதவ தூதர்களுக்கு வமலொக நிறுத்திை 

விரும்புகிறொர்.  அதுமட்டுமல்ல,  ொத்தொன் நம்மிைம் வகொபப்பைறதுல 

எந்த வித தவறும் இல்னலவய. அவன் வழீ்ச் ி அனைவதற்கு முன்பு 

இருந்த நினலனய விை சகொஞ் ம் வமலொை நினலனய நொம 

சபற்றிடுவவொம். ஏன்ைொ தூதர்கள் ஒருவபொதும் கிறிஸ்துவின் 

 வகொதைர்கைொக மொற முடியொவத. எந்த தூதனும்  வதவனுனைய 

சுதந்தைனும் இவயசு கிறிஸ்துவவொடு உைன் சுதந்தைருமொக முடியொது.” 

 ரி, நொம பலன்கனை குறித்து வப ிக்சகொண்டு இருக்கிவறொம், இந்த 

பலன்கள் என்ைது? முதலொவதொக, விவ ஷித்த  ிலொக்கியங்கள்.  

எல்லொ வவத பகுதிகனையும் பொர்க்க நமக்கு வநைமில்னல, ஆைொ இந்த 

விவ ஷித்த கைத்னத குறித்து ச ொல்லுகிற சவைிப்படுத்தல் 

விவ ஷத்தின் முதல்  ில அதிகொைங்கனை நீங்கள் வொ ிக்கும்படியொக 

உங்கனை உற் ொகப்படுத்துகிவறன். “சஜயங்க்சகொள்ளுகிறவன் எவவைொ, 

அவனுக்கு வதவனுனைய பைதீ ியில் இருக்கிற ஜவீ விருட் த்தின் 
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கைினய சகொடுப்வபன்.” சஜயங்க்சகொள்ளுகிறவன் அவநக ஜொதிகனை 

ஆளும்படியொை அதிகொைம் சபறுவொன்.” இப்படிவய வபொயிட்வை 

இருக்கும்.  ரி,  ிலர் கிறிஸ்தவர்கள் எல்லொரும் சஜயம் 

சகொண்ைவர்கள் என்று நினைக்கிறொர்கள். ஆைொ அது அப்படி 

கினையொது. இந்த பகுதிகள் எப்வபொதும் தைிநபனை குறித்துதொன் 

ச ொல்லுகிறது: சஜயம் சகொள்ளுகிறவன் எவவைொ” இன்னறக்கு, சஜயம் 

சகொள்ளுகிற நபர்கவைொடு தொன் நொன் வப ிக்சகொண்டு இருக்கிவறன்.  

சஜயம் சகொள்ளுகிறவர்கைொக இல்லொத கிறிஸ்தவர்கவைொடு கூைவும் 

நொன் வப ிசகொண்டிருக்கலொம்.  

 ரி, சஜயம் சகொள்ளுகிறவன் என்றொல் என்ை? சஜயம் 

சகொள்ளுகிறவன் என்பவர் வொழ்வின் சூழ்நினலகைில் கிறிஸ்துனவ 

வபொல பிைதியுத்திைம் சகொடுப்பவைொக இருக்கிறொர். இந்த உலகத்தின் 

வ ொதனைகள் தங்கனை வமற்சகொள்ை முடியொத நினலயில் 

வொழ்கிறவர்கள். பைத்தொல் வினலக்கு வொங்க முடியொத ஒருவைொக 

இருக்கவவண்டும். ஒருத்தர் தொைொக முன்வந்து, “கர்த்தைொகிய 

இவயசுவவ, என்ைொல முடிந்தனத  ிறந்தனத நொன் ச ய்கிவறன் – இதுல 

நொம யொரும் பூைைமொைவர்கள் கினையொது ஆைொ – என்ைொல முடிந்த 

அைவிற்கு நொன் உமக்கொக வொழ முயல்கிவறன் என்ை நைந்தொலும் 

உம்னம வந ிவபன் என்று ச ொல்லணும்.” அதுதொன் சஜயம் 

சகொள்ளுகிறவன்.  
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ஆன்கர்பபர்க்: அவருக்கொக நொம ச ய்கிற எல்லொவற்றிற்கும் வதவன் 

நமக்கு பலன் அைிக்கிறொர் என்பது அருனமயொை வொக்குதத்தமொக 

இருக்கிறதில்னலயொ? ஆைொ  ிலர் கிறிஸ்தவர்கள் தங்களுக்கு 

ஊழியத்துக்கொக கிரீைங்கள் சகொடுக்கப்படும் அனத கிறிஸ்துவின் 

பொதத்தில் நொம் இறக்கி னவக்க வவண்டும் என்று நினைக்கிறொர்கள். 

கிறிஸ்துவின் நியொயொ ைத்திற்கு பிறகு பத்து நிமிைத்தில், எப்படி 

இருந்த்திருந்தொலும்  ரி நித்திய வொழ்விற்கு அதைொல் எந்த வினைவும் 

இருக்கொது. பலன்கள் எல்லொம் முக்கியமல்ல நிைந்தைமொைதல்ல. இது 

உண்னமயல்ல ஏன் என்று Dr. லட்ச்ர் கூறுகிறொர். கவைியுங்கள்:  

எர்வின் லட்சர்: பலன்கள், அப்பறம், விவ ஷித்த கைமும் 

 ிலொக்கியங்களும். இதல்லொம்  ொதொைைமொக விஷயங்கள் கினையொது. 

பனழய பழசமொழிகனை வகட்டிருக்கீங்கைொ, “ நொம, அவருக்கு முன்பொக 

நம்முனைய கிரீைங்கனை கழற்று னவத்திடுவவொம், “  ில வநைங்கைில் 

இது கிறிஸ்துவின் நியொயொ ைத்திற்கு முன்பொக எப்படி இருந்தொலும் 

இது சபரு ொக இருக்கொது என்பது வபொல வதொன்றும். இதுல நொம 

சதைிவொ இருக்கணும்.  ிலர் கிரீைங்கனை குறித்து பவுல் வப ியிருப்பது 

உண்னமதொன். உதொைைமொக, மகிழ்ச் ியின் கிவறைத்னத குறித்து 

ச ொல்லியிருக்கிறொர், மகினமயின் கிரீைம்”, நீதியின் கிரீைம். வமலும், 

ஜவீ கிரீைத்னத குறித்தும் ச ொல்லி இருக்கிறொர், இது இைத்த  ொட் ியொக 

மரிக்கிறவர்கள் மற்றும் வ ொதனைனய வமற்சகொள்ளுகிறவர்களுக்கு 

சகொடுக்கப்படும் கிரீைங்கள்.  
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இதுல நினறய கிரீைங்கனை சபற முடியும். வ ொதனைனய 

வமற்சகொள்வதில் நொன் உண்னமயொக இருக்க முடியும். கிறிஸ்துவின் 

வருனகக்கொக கொத்திருக்க முடியும் அதிைொல், நீதியின் கிரீைத்னத நொன் 

சபற முடியும். அதொவது, இனவ அனைத்தும் வவதம் கூறுகிற  ில 

அனையொைங்கைொக இருக்கிறது. இவயசு கிறிஸ்துவின் பொதத்திற்கு கீழ் 

னவக்கும்படி ஒவை ஒரு கிரீைத்னத தொன் சபறுவவொம் என்று ச ொல்ல 

முடியொது. நொம் பொர்த்துசகொண்டிருக்கும் பலன்கள் என்பது இந்த 

கிரீைங்கனை குறிப்பது அல்ல. இனவ அனைத்தும் இவயசு 

கிறிஸ்துவவொடு வ ர்ந்து அவருனைய ைொஜ்யத்னத ஆளும் 

 ிலொக்கியமொக இருக்கிறது, இந்த  ிலொக்கியங்கள் எவ்வைவு சபரியது 

என்பனத வயொ ித்து பொருங்கள்.  

இப்ப, இனத வயொ ித்து பொருங்க, இந்த வொழ்க்னக என்பது  ிறிய 

சவள்ைினய வபொன்றது. நித்தியத்னத கைக்கிடும்வபொது இது ஒரு 

மயிரினழ நொழினக என்வற ச ொல்லணும். உங்களுக்கு நொன் 

ச ொல்கிவறன், உங்க வொழ்க்னக பற்றி வயொ ித்து பொரும்வபொது என்ை 

வதொணுது, அன்னறக்கு ச ய்திருக்கலொம் என்று நினைப்பனத 

இன்னறக்கு ச ய்யலொவம? இப்வபொவத ச ய்திடுங்க. இப்பவவ 

ச ய்யுங்க. என்சறன்னறக்குமொய் வதவவைொடுள்ை உறனவ 

கொத்துக்சகொள்ை இதுவவ நல்ல  ந்தர்ப்பம், பைவலொகத்தின் உறனவ 

கொத்திைலொம், கர்த்தைொகிய இவயசு கிறிஸ்துனவ பிரியபடுத்தும் 

 ந்தர்ப்பத்னத சபறுங்கள்.  
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***** 

எங்களுனைய சதொனலக்கொட் ி நிகழ் ிகனை கொை 

இலவ  ஜொன் அன்சகர்சபர்க் நிகழ்ச் ி ஆப்னப பதிவிறக்கம் 

ச ய்திடுங்கள். 
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