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JSC-6-TA 

 

கிறிஸ்துவின் நியாயாசனத்தில் நீங்கள் 

பெறப்பொகிற இழக்க பொகிற ெலன்கள்  

- நிகழ்ச்சி 6 

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 ஒரு 

கிறிஸ்தவைொக இருந்தொல், நிச் யமொக இந்த வொழ்னகயின் முடிவில் 

நொம் இந்த உலகத்னத விட்டு கைந்து  ிறந்த ஒரு இைத்திற்கு வபொக 

வபொகிவறொம் என்கிற எண்ைத்வதொடு இருப்பரீ்கள் அதுதொன், பைவலொகம். 

அங்க எந்த பொவமும் இருக்கொது, தீங்குகள் இல்னல, மைைம் இல்னல, 

வியொதிவயொ மைைவமொ இல்னல,  ரிதொை? ஆைொல் வவதம் 

இன்சைொன்னறயும் ச ொல்கிறது, “நொம் அனைவரும் கிறிஸ்துவின் 

நியொயொ ைத்திற்கு முன்பொக நிற்கவவண்டி இருக்கிறது, நொம் 

மொம் த்தில் இருக்கும்வபொது ச ய்த நன்னமயொைனவ 

தீனமயொைனவகளுக்கு கைக்கு சகொடுக்க வவண்டும்.” இந்த வ ைத்னத 

படிக்கும்வபொது ஒரு வகள்வி நினைவிற்கு வருகிறது “உங்களுனைய 

கிறிஸ்தவ வொழ்வில் வதவன் நினறய தீனமயொைனவகனை 

பொர்ப்பொைொைொல், அதொவது, நீங்க கிறிஸ்துவுக்கொக உண்னமயொ வொழல; 

உங்களுக்கொக சுயநலத்வதொை இருந்திருந்தொ – கிறிஸ்து உங்கள் 

வொழ்க்னகனய மதிப்பிடும்வபொது அவர் பொர்க்கிற விதமொக நீங்களும் 

பொருங்க, அப்ப அங்க பைவலொகத்தில் கண்ைரீும் வருத்தமும் இருக்க 

வநரிடுமொ? இந்த முக்கியமொை வகள்வினய எைது விருந்திைரிைம் 

வகட்கிவறன், Dr. எர்வின் லட் ர்,  ிக்கொவகொ மூடி திருச் னபயின் மூத்த 

வபொதகர், இல்லிவைொ ிஸ். அவர் ச ொல்வனத வகட்பதற்கு நீங்களும் 

ஆர்வமொக இருக்கிறரீ்கள் எை நினைக்கிவறன்: கவைிங்க.  
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டாக்டர். எர்வின் லட்சர்:   ரி, பைவலொகத்தில் கண்ைரீ் இருக்குமொ 

என்று ச ொல்லும்வபொது, அந்த மொதிரி ஒன்று இருக்க வொய்ப்பில்னல 

என்பது வபொல வதொன்றிைலொம். ஆைொ சவைிப்படுத்தல் 21ம் 

அதிகொைத்தில் கவைித்து பொருங்க. அங்க ச ொல்லப்பட்டு இருக்கிறது, 

“கர்த்தர் தொவம அவர்கள் கண்ைரீ் யொனவயும் துனைப்பொர்.” அங்க 

கண்ைரீ் இல்னலன்ைொ அவர் துனைப்பதற்கு அங்க அவ ியம் 

இருக்கொவத. இப்ப வகள்வி இதுதொன், ஏன்?  

 ிலர் நினைக்கிறொர்கள்,  ரி, ஒருவவனை பிரியமொைவர்கள் நைகத்தில் 

இருப்பதொல் அழுதிைலொம். அப்படியும் இருக்கலொம் ஆைொ அந்த 

வநைத்துல எல்லொத்னதயும் கர்த்தருனைய கண்வைொட்ைத்தின் படி 

பொர்ப்வபொம் என்று தொன் நினைக்கிவறன். வதவன் ஒருவவனை 

 ந்வதொஷமொக இருந்தொருன்ைொ, நொமும் நித்தியமொக  ந்வதொஷமொ 

இருப்வபொம். இந்த கண்ைரீ் இப்படி ச ய்யொம இருந்திருக்கலொவம 

என்று நினைக்கிற கண்ைரீ்தொன். இவயசு நமக்கு சகொடுத்த 

ஆ ீர்வொதத்தின் ஒைியில் நொம வொழ்ந்த வொழ்க்னகனய பற்றி நொம 

நினைத்து பொர்வபொம், அவர் தமது இைத்தத்னத  ிந்தி நம்னம 

வினலசகொடுத்து வொங்கிைொர், அனத வயொ ிக்கும்வபொது பல 

சூழ்நினலகைில் நமக்கு பிடித்த விதத்தில் நொம் வொழ்ந்திருக்கிவறொம். 

நொம இழந்தனவகனை நினைக்கும்வபொது, நொம ச ொர்கத்தின் வொ லின் 

மறுபக்கத்தில் நின்று கண்ைரீ்  ிந்த வொய்ப்பிருக்கு., ஆைொ, கவைிங்க, 

நொம என்சறன்னறக்குமொய் அழுவதில்னல ஏன்ைொ நம்முனைய 
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கண்ைரீ் எல்லொம் துனைக்கப்படுகிறது ஒருவவனை கிறிஸ்துவின் 

நியொயொ ைத்திற்கு முன்பொக நொம நல்லொ பதில் ச ொல்லொவிட்ைொலும், 

பைவலொகத்தில் எல்லொரும்  ந்வதொஷமொ இருக்கனுன்றதுல வதவன் 

கருத்தொக இருப்பொர், எல்லொரும் வதவனை சதொழுதுசகொள்ளுவவொம். 

ஆைொ எல்லொருக்கும் ஒவைவிதமொை  ிலொக்கியங்களும் சபொறுப்புகளும் 

இருக்குன்னு ச ொல்ல முடியொது,  

அதொவது, ஜொன், இன்சைொரு வகள்வினயயும் வகட்பொங்க, ‘ ரி, 

பைவலொகத்தில் நமக்கு வமல இருக்கிறவங்கை பொர்த்து சபொறொனம 

படுவவொமொ?” வஜொைத்தொன் எட்வர்ட் பதில் எைக்கு சைொம்ப பிடிக்கும். 

அவர் ச ொல்றொர், இல்ல, அப்படி இல்ல. ஏன்ைொ நொம 

சபொறொனமயிலிருந்து விடுவிக்கப்பட்டிருப்வபொம், மற்றவர்களுனைய 

சவற்றினய பொர்த்து நொவம சவற்றிசபற்றது வபொல நினைத்து 

 ந்வதொஷப்படும் உைர்வுகள் இருக்கும்.” அதைொல நீங்க பைவலொகம் 

வபொகும்வபொது, அங்க இைண்டுவிதமொை மக்கள் இருக்கமொட்ைொங்க: 

உைனமயுள்ைவர்கள் உண்னமயில்லொதவர்கள் என்றில்னல. நம்மில்ல 

அவநகர் ஏதொவது ஒரு கட்ைத்தில் இைறனல பொர்ப்பது  கஜம். ஆைொ 

நொம இங்க எப்படி வொழ்கிவறொம் எந்த மொதிரியொை நபைொக 

இருக்கிவறொம் என்பது நிச் யமொ நித்தியத்தில் நொன் 

எப்படிப்பட்ைவர்கைொக எந்தமொதிரியொை ச்லொக்கியங்கனை 

சபற்றிருப்வபொம் என்பனத தீர்மொைிப்பதொக இருக்கிறது.  
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ஆன்கர்பபர்க்: எவப ியர் 2:10 பொருங்க: “ஏசைைில் நற்கிரினயகனை 

ச ய்கிறதற்கு நொம் கிறிஸ்து இவயசுவின் ச ய்னகயொயிருக்கிவறொம்; 

அனவகைில் நொம் நைக்கும்படி அவர் முன்ைதொக அனவகனை 

ஆயத்தம்பண்ைியிருக்கிறொர்.” நொம் எப்படி பட்ை நற்கிரினயகனை 

ச ய்யவவண்டும் என்பதற்கொை  ந்தர்ப்பங்கனை வதவன் ஏற்கைவவ 

ஆயத்தம் பண்ைியிருக்கிறொர். நொம அவற்னற ச ய்யனலன்ைொ என்ை 

நைக்கும்? நொ Dr. லட் ரிைம் இந்த வ ைத்னத கிறிஸ்துவின் 

நியொயொ ைத்திற்கு முன்பொக நிற்கும் நினலனய னவத்து ஒப்படீு 

ச ொல்லும்படியொக வகட்டுசகொண்வைன். கவைிங்க:  

எர்வின் லட்சர்:   ரி, ஜொன், முதலொவதொக, இந்த வ ைத்தின் 

பகுதினய தியொைிக்கும்வபொது, நம்முனைய நற்கிரினயகள் வதவனுக்கு 

சைொம்ப முக்கியமொைது என்பது எைக்கு நினைப்பூட்ைப்பட்ைது. 

அனவகனை அவர் ஏற்கைவவ ஆயத்தம் பண்ைினவத்துவிட்ைொர். 

வமலும் உங்களுக்கு சதரியுமொ, கிவைக்க வொர்த்னதயொை சபொய்னம 

என்பதிலிருந்து தொன் வபொயம் என்ற வொர்த்னத வருகிறது. நொம 

வதவனுனைய கவினதகைொக இருக்கிவறொம். அதொவது வதவன் 

ஏற்கைவவ பைவலொகத்தில் ஒரு கவினதனய உருவொக்கிவிட்ைொர் அனத 

இந்த பூமியில் நொம் வொழ்ந்து கொட்டுகிவறொம்.  

இைண்ைொவது கொரியம் மிக எைினமயொை ஒன்று:அதொவது உத்தமம், 

உண்னமயில், இது சைொம்ப சைொம்ப முக்கியமொைது அவருக்கும்  ரி 

நமக்கும்  ரி முக்கியமொைது. குறிப்பொ, நொம்  ிருஷ்டிக்கப்பட்ை 
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வநொக்கத்னத நொம் நினறவவற்றிை வவண்டும். நினைவிருக்கட்டும் நொம 

முந்னதய நிகழ்ச் ியில் ச ொன்ைது வபொல, வதவனுனைய வநொக்கம் 

எல்லொம்  ிருஷ்டிகனை வபொல  ிருஷ்டிகள் தங்கைொல் இயன்ற 

அைவிற்கு ச யல்பைவவண்டும் என்பவத. அதொவது முன்ைவம 

நிர்ையிக்கப்பட்ை வழியில் நொம் நைக்க வவண்டியது மிகவும் 

அவ ியமொக இருக்கிறது – இந்த கட்ைத்துல இசதல்லொம் வதவனுனைய 

 ித்தமொ இருக்கிறதொ இல்னலயொன்னு நம்ம ஆைொய்ந்து பொர்க்க 

அவ ியமில்னல என்று தொன் நொன் நினைக்கிவறன் – என்னை 

சபொறுத்தவனை அந்த கிரினயகள் எல்லொம் நீதியின் ச ய்னககள் 

அதைொல் இனத ச விலியர்களும் மருத்துவர்களும் 

வழக்குனறஞ் ர்களும் சதொழிற்கூை ஊழியர்கள் குடும்ப சபண்கள் 

என்று எல்லொைொலும் ச ய்ய முடிகிற வவனல தொன். இந்த நீதியின் 

கிரினயகள் அனைத்தும் நம்முனைய வொழ்வில் கிறிஸ்துவின் 

கிரினயகளுக்கொை கைிகைொக இருக்கிறது. அந்த நற்கிரினயகைில் நொம் 

நைக்க வவண்டும் அனவ அனைத்திற்கும் நிச் யம் பலைைிக்கப்படும்.  

ஆன்கர்பபர்க்:  ரி, இந்த ச ய்தி சதொைரின் பல நினலகைில் 

கிறிஸ்தவர்கள் கிறிஸ்துவவொடு வ ர்ந்து ஆளுனக ச ய்ய தகுதி 

உனையவர்கைொ இல்னலயொன்னு பொர்த்துசகொண்டு வருகிவறொம். 

கிறிஸ்தவர்கள் பொத்திைவொன்கள் என்று வவதம் ச ொல்லும்வபொது அது 

எனத குறிக்கிறது? கிறிஸ்துவுைவை ஆளுனக ச ய்யும்படிக்கு  ிறந்த 
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பலனை சபறும்படிக்கு தகுதி அனைவது எப்படி? Dr. லட் ர் 

விைக்கமைிக்கிறொர்:  

எர்வின் லட்சர்:  முதலொவதொக, இந்த வகள்வி எவ்வைவு 

முக்கியமொைது என்பனத ச ொல்லனுன்னு நினைக்கிவறன் ஏன்ைொ 

இவயசு தொவம பொத்திைவொன்கைொக இருக்கிவறொமொ இல்னலயொன்றத 

பொர்க்க வபொகிறவைொக இருக்கிறொர். அவருனைய வொர்த்னதகனை 

கவைிங்க: “தன் தகப்பனையொவது தன் தொனயயொவது என்ைிலும் 

அதிகமொக வந ிக்கிறவன் எைக்கு பொத்திைன் அல்ல. தன் மகனையொவது 

தன் மகனையொவது என்ைிலும் அதிகமொக வந ிக்கிறவன் எைக்கு 

பொத்திைன் அல்ல. தன்  ிலுனவனய சுமந்து சகொண்டு என்னை 

பின்பற்றொதவன் எைக்கு பொத்திைைொக இருப்பது இல்னல என்றொர்.” 

பவுல் எவப ியர் புத்தகத்தில் ச ொல்லியிருக்கிறொர் நொம் அனழக்கப்பட்ை 

அனழப்பிவல பொத்திைவொன்கைொக நைந்துசகொள்ை வவண்டுமொம்.”  

 ரி, இதற்கு என்ை அர்த்தம்? இதனுனைய அர்த்தம் மிக எைினமயொைது 

எல்லொவற்றிலும் நொம் கிறிஸ்துனவ பிைதிபைித்திை வவண்டும், நொம் 

அவருனைய பிைதிநிதிகைொக இருக்கிவறொம் இந்த தைக்கு பதிலொக 

நம்னம இந்த உலகத்தில் நிறுத்தியிருக்கிறொர் நம்னம பொர்க்கிற 

ஜைங்கள் நிச் யம் இவயசுனவ பொர்க்கிற உைர்னவ அனையவவண்டும். 

அதுதொன் முக்கியமொை கொரியம். அதைொல பொத்திைமொயிருத்தல், 

என்பது, உண்னமயில், வொழ்வின் வைர்ச் ினய குறிக்கிறது; அதொவது 

அர்ப்பைிக்கப்பட்ை வொழ்க்னக முனற, விசுவொ த்தின் வொழ்க்னக, 
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ஒழுக்கத்தின் வொழ்க்னக. கிறிஸ்துவர்கனை குறித்து நமக்கு சதரிந்த 

எல்லொ குைங்களும் இந்த ஒரு வொர்த்னதயில் அைங்கியிருக்கிறது, 

“பொத்திைைொக நைந்துசகொள்ளுதல்.” ஒருவவனை நீங்கள், அதொவது, நொம் 

இந்த ச ய்தி சதொைரில் பொர்த்துசகொண்டு இருப்பது வபொல, நொம் 

பலனை சபற்றுக்சகொள்வவொம்.  

ஆன்கர்பபர்க்: கிறிஸ்துவின் நியொயொ ைத்தின் வபொது நொம் 

சபற்றுக்சகொள்ை இருக்கிற பலன்கள் எல்லொம் கிறிஸ்துவுக்கொக நொம் 

ச ய்த ஒவ்சவொரு கிரினயகளுக்கொை தைிதைி பலன்கைொக இருக்குமொ? 

அதொவது, இவ்வைவு கொலம் சதொைர்ந்து வவனல ச ய்தொல் இவ்வைவு 

பலன் நமக்கு கினைக்குமொ? அதற்கொை பதில், இல்னல. இந்த 

மொதிரிசயல்லொம் அங்க இல்ல. வதவன் நம்முனைய நினலக்கு மிஞ் ிை 

நினலயில் நம்னம ஆ ீர்வதிப்பதொக வொக்கு பண்ைியிருக்கிறொர். 

கவைிங்க:  

எர்வின் லட்சர்:  மறுபடியும், ஜொன், பலன்கள் என்பது  ொதொைைமொக 

ஒரு வவனல ச ய்தொல் கினைக்கும் கூலி அல்ல என்பனத நன்றொக 

புரிந்துசகொள்ை வவண்டும். அதொவது, ஒரு வொைம் வவனல ச ய்தபிறகு 

உங்க வவனலக்கொை கொவ ொனல சகொடுக்கப்படும். அந்த மொதிரி இங்க 

கினையொது. இவயசு கிறிஸ்து, முதலொவது, அவர் உதொைத்துவமொக 

நமக்கு பலனை அைிக்கிறவைொக இருக்கிறொர். இந்த பலன்கனை 

நொன்தொன்  ம்பொதித்வதன் என்று ச ொல்ல எந்த வழியும் கினையொது. 
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அதைொல இனததொன் முதலில், நொம நல்லொ வலியுறுத்தி ச ொல்ல 

வவண்டி இருக்கு.  

இைண்ைொவதொக,  ரி, ஒருவர் உண்னமயொக இருந்து வதவனை 

பலவருைங்கைொக உத்தமொய் சதொழுதுசகொண்டு ஊழியம் ச ய்து 

வருகிறவர்களுக்கு அவருனைய ைொஜ்யத்தில் பிந்தி வந்தவர்கனைவிை 

பலன் அதிகமொக இருக்கும், ஆைொ முந்னதய நிகழ்ச் ியில் அந்த 

உவனமனய குறித்து நொம விைக்கமொக பொர்த்வதொம், பிந்தி வந்தவர்கள் 

கூை தங்கள் கற்பனைக்கு எட்ைொத பலனை சபறுகிறவர்கைொக 

இருக்கிறொர்கள். ஞொபகமிருக்குதொ கொனலயில் இருந்து வவனல 

ச ய்துசகொண்டிருந்தவர்கள் எல்லொரும், அவர் நமக்கு நினறய 

சகொடுப்பொர் என்று நினைத்திருந்தொர்கள் அவர்கள் மைப்பொன்னம 

தவறொக இருந்தது. அங்க அவங்க ஒரு தீர்மொைத்வதொடு தொன் 

வந்திருந்தொர்கள், எங்களுக்கு கூலி சகொடுக்கொதவனைகும் நொங்க 

திைொட்ன  வதொட்ைத்திற்குள் நுனழய மொட்வைொம்.”  ிலர் அந்த 

எஜமொைின் மீதி நம்பிக்னக னவக்க முன்வந்ததொல் அவர் அவர்களுக்கு 

உதொைத்துவமொக சகொடுகிறொர்.  

நியொயொ ைத்தில் வறீ்றிருப்பவர் குறிப்பொக ஒரு நபருக்கு என்ை 

ச ய்வொர் என்று தீர்மொைமொக ச ொல்ல முடியொது. அதொவது, 

அப்வபொஸ்தலர் பவுல் ச ொல்கிறொர் 1 சகொரிந்தியர் நொன்கொம் 

அதிகொைத்தில், அவர் ச ொல்கிறொர், எைக்கு எதிைொக எைக்கு ஒன்றுவம 

இல்னல. எைக்கு சதரிந்தவனைக்கும், என்னுனைய மை ொட் ி சுத்த 
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மை ொட் ியொக இருக்கிறது. ஆைொ, அவர் ச ொல்றொரு, “என்னை நொவை 

நியொயந்தீர்த்திை முடியொது. கர்த்தர் தொவம நியொயந்தீர்க்கிறவைொக 

இருக்கிறொர்.” அதைொல  ில விஷயங்கனை நொம அவருனைய கைத்தில் 

விட்டுவிைவவண்டும். நம்முனைய சபொறுப்பு என்ைன்ைொ அவர் 

நம்மிைம் சகொடுத்திருக்கும் சபொறுப்புகனை வநர்த்தியொக ச ய்திைணும் 

அவனை நமது முழு இருதயத்வதொடும் நொம் வந ிக்க வவண்டும் 

அவ்வைவுதொன்.  

ஆன்கர்பபர்க்:  ரி, தங்களுனைய இருதயத்தில் வதவனுக்கொக 

எனதயொகிலும் ச ய்ய வவண்டும் என்று எண்ைம் இருந்தும் அனத 

ச ய்து முடிபதற்கு முன்பு மைைத்னத எதிர்சகொள்ளும் 

கிறிஸ்தவர்கைின் நினல என்ை? கிறிஸ்துவுக்கொக வமலொை 

கொரியங்கனை ச ய்ய வவண்டும் என்று நினைத்தும் ச ய்யமுடியொத 

கிறிஸ்தவர்கள் நினல என்ை? ஒருவவனை  ரியொை  ந்தர்ப்பம் 

கினைக்கொம இருந்திருக்கலொம்; அதற்வகற்ற சூழ்நினல அனமயொம 

இருந்திருக்கலொம்; அல்லது அந்த இலக்னக அனைவதற்கொை தொலந்து 

இல்லொம இருக்கலொம்? கர்த்தருக்கொக ஒரு மில்லியம் ைொலர் சகொடுக்க 

விரும்பம் இருந்தும் அதற்வகற்ற வருமொைம் இல்லொத 

கிறிஸ்தவர்கைின் நினல என்ை? சபரிய சதொனக சகொடுக்க 

முடியொததொல அப்படி பட்ை ஜைங்கள் ஏதொவது அதிகமொக 

கட்ைவவண்டியிருக்குமொ, அவர்கள் இலக்னக அவர்கள் அனைவது 
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இல்னலவய? இந்த வகள்விகளுக்கொை பதில் சைொம்ப முக்கியமொைது. 

கவைிங்க:  

எர்வின் லட்சர்:  ஆமொ, ஜொன், வதவன் நம்முனைய இருதயத்னத 

பொர்க்கிறொர் என்பனத எடுத்துச ொல்லும் வ ைங்கனை முன்னவக்க 

வவண்டியது சைொம்ப முக்கியம்; அவருக்கு எல்லொம் சதரியும்.  ில 

வநைங்கைில் நமக்கு  ில  ந்தர்ப்பங்கள் கினைக்கும்வபொது நொம் என்ை 

ச ய்கிவறொம் என்பதன் அடிப்பனையில் நமக்கு அவர் பலைைித்திடுவொர். 

அதொவது, இங்க ஒரு நபர் 15 வயதில் மரித்துவிடுகிறொர். அவை 

வதவனுக்கு ஊழியம் ச ய்ய விரும்பிைொன். ஊழியம் ச ய்து 

சகொண்டுதொன் இருந்தொன். வதவன் அனத கைக்கில் 

னவத்துசகொள்ளுவொர். அதொவது, கவைிங்க, இனத நொம உத்தமத்திற்கு 

கினைக்கும் கூலி என்பதொக பொர்க்க முடியொது. எல்லொ எண்ைத்திற்கும் 

வமலொக உயர்ந்த விதத்தில் நமக்கு நல்ல பலன் உண்ைொகும். பவுல் 

சகொடுப்பனத குறித்து ச ொல்லும்வபொது இனத ச ொல்லியிருக்கிறொர்: 

“ஒருவனுக்கு மனவிருப்பமிருந்தால், அவனுக்கு இல்லாததின்படியல்ல, 

அவனுக்கு உள்ளதின்படியய அங்கிகரிக்கப்படும். 

 ரி, இந்த வ ைத்னத வியொக்கியொைிக்க பலவிதங்கள் இருக்கிறது 

ஆைொ என்னை சபொறுத்தவனை பவுல் என்ை ச ொல்கிறொர் என்றொல் 

நீங்க நூறு ருபொய்அல்லது ஆயிைம் ரூபொய் சகொடுக்க விரும்பிைொலும்  

உங்கைிைம் அதிகம் இருப்பதொல் நீங்க அதிகமொக சகொடுத்தொலும், நீங்க 

சகொடுத்ததற்கு ஏற்ற பலன் நிச் யம் உங்களுக்கு கினைக்கும்.  ரி, 
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இனத கஞ் த்தைத்திற்கு உதொைைொமொக எடுத்துசகொள்ை முடியொது, “ ரி, 

இதுவனைக்கும் எனதயும் சகொடுக்கலொ ஆைொ எங்கிட்ை அதிகமொ 

இருந்தொ நிச் யம் சகொடுப்வபன்.” இல்ல. வதவன் அனத மொயமொலம் 

என்பதொக பொர்க்கிறொர். ஆைொ உண்னம என்ைன்ைொ நம்மைொல 

முடியொம இருந்தொலும் வதவனுக்கொக ச ய்யணும் என்கிற எண்ைம் 

உங்க மைதிலும் என்வைொை மைதிலும் இருக்கவவண்டியது முக்கியம். 

வதவன் அனத பொர்த்து அதன் படி நமக்கு பலைைித்திடுவொர்.  

***** 

ஆன்கர்பபர்க்:  ரி, இப்ப ஒரு சுவொைஸ்யமொை வகள்வி. 

பைவலொகத்தில் ஏதொவது தண்ைனைகள் இருக்கும் என்று 

நினைக்கிறரீ்கைொ? நொன் எதுக்கொக இந்த மொதிரியொை வகள்விகனை 

வகட்கிவறன்? அப்வபொஸ்தலர் பவுல் ச ொல்லியிருக்கிறொர், “ஏசைைில் 

 ரீைத்தில் அவைவன் ச ய்த நன்னமக்கொவது தீனமக்கொவது தக்க 

பலனை அனையும் படிக்கு, நொம் கிறிஸ்துவின் நியொயொ ைத்திற்கு 

முன்பொக சவைிப்பைவவண்டியது அவ ியமொக இருக்கிறது.”  ரீைத்தில் 

இருக்கும்வபொது நம்முனைய நற்கிரினயகளுக்கொை பலனை சபறுவதில் 

நமக்கு வருத்தம் இருக்கொது, ஆைொ தீனமக்கு தகுந்த பலனை 

சபறுவவொம் என்று வவதம் ச ொல்லும்வபொது அதற்கொை உண்னமயொை 

அர்த்தம் என்ை? இவயசு கிறிஸ்து கீழ்படியொமல் வொழ்ந்ததற்கொக நம் 

மீது வகொபப்பட்டு நம்னம தண்டிப்பொவைொ? இனத நீங்களும் வகட்கும்படி 

விரும்புகிவறன்:  
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எர்வின் லட்சர்:   ரி, ஜொன், அதொவது, முதல்ல, தண்ைனை என்ற 

வொர்த்னதக்கொை அர்த்தத்னத நொம் விைங்கிக்சகொள்ை வவண்டும். 

ஒருவவனை இவயசு கிறிஸ்து சைொம்ப வகொபப்பட்டு நம்மிைம் இருந்து 

எல்லொத்னதயும் பரித்துசகொள்வது தொன் தண்ைனையொ என்று வகட்ைொல், 

அதற்கு பதில், இல்னல.” அவர்  ிலுனவயில் சதொங்கியவபொது நமது 

தண்ைனைனய ஏற்றுசகொண்ைொர். ஆைொ இவயசுவின் கண்கனை 

பொர்க்கும்வபொது ஒருவவனை அவர் வ ொகமொக இருந்து தம்முனைய 

வொனய திறந்து நல்லது உண்னமயும் உத்தமும் உள்ை ஊழியவை 

என்று ச ொல்லொமல் இருந்தொல் அதுதொன் என்னை சபொறுத்தவனை 

சபரிய தண்ைனையொக இருக்கிறது. அப்படி, இருந்தொ, நொ இவயசு 

கிறிஸ்துவுக்கொக வொழொமல் என்ை தவறு ச ய்வதன் என்பனத நொன் 

புரிந்துசகொள்ை வபொதுமொைதொக இருக்கும். அதொவது, இனத நினைவில் 

னவத்துசகொள்ளுங்கள், நொம நியொயொ ைத்னத பற்றி வப ி சகொண்டு 

இருக்கிவறொம், அந்த நியொயத்தீர்ப்னப அந்த நியொயொ ைத்னத விட்டு 

அகற்ற நொம முயற் ிப்பதில் என்பத பலனும் இல்னல. அதைொல தொன் 

இந்த புத்தகத்தில் எழுதியிருக்கிவறன். அனத பற்றி ஆழமொக 

வயொ ித்வதன் ஏன்ைொ இது உண்னமயில் ஜொக்கிைனதயொக 

பொர்க்கவவண்டிய ஒன்று. நொம் வொழ்ந்த வொழ்க்னகக்கு நீங்களும் நொனும் 

இவயசு கிறிஸ்துவிைம் கைக்கு சகொடுக்கவவண்டும். வொவ். 

ஆன்கர்பபர்க்: கர்த்தைொகிய இவயசு கிறிஸ்துவின் நியொயொ ைத்திற்கு 

முன்பொக நிற்கும்வபொது அவர் நம் வொழ்க்னகனய மதிப்பிடுவொர், 
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அவருனைய கண்கனை பொர்க்கும்வபொது வ ொகத்துைனும் அவருனைய 

வொயிலிருந்து நல்லது உண்னமயும் உத்தமும் உள்ை ஊழியக்கொைவை 

என்று வைொவிட்ைொல், உங்களுனைய நித்தியத்தின் பங்குகனை நீங்கள் 

இழந்து விட்டீர்கள் என்று நினைத்துசகொள்ளுங்கள் கண்ைரீ்தொன் 

மிஞ்சும், அந்த கண்ைரீ் எவ்வைவு கொலம் நீடிக்கும்? அந்த 

வவதனைனய எத்தனை கொலம் தொங்குவரீ்கள்? நீங்க இந்த பூமியில் 

வொழ்ந்த நொட்கைில் இவயசுவுக்கொக வொழ்ந்திருக்கலொவம என்று 

எவ்வைவு நொள் துக்கிக்கவபொகிறரீ்கள்? திை. லட் ர் இந்த 

வகள்விகளுக்கொை வவதொக பதிகனை சகொடுக்கிறொர். கவைியுங்கள்:  

எர்வின் லட்சர்:   ரி, அதைொலதொன் வவதம் மிக சதைிவொக 

கூறுகிறசதன்று நினைக்கிவறன், ஜொன், அதொவது, “வதவன் நம்முனைய 

கண்ைரீ் யொவற்னறயும் துனைத்திடுவொர்.” பைவலொகத்தின் முழு 

 ந்வதொஷத்னதயும் நொம் அனுபவிக்க ஆைம்பிப்பதற்கும் அந்த 

கண்ைரீ்கள் யொவும் துனைக்கப்படுவதற்கும் இனையில் இருக்கும் வநைம் 

எவ்வைவு என்று நமக்கு  ரியொக சதரியொது. ஆைொ ஒரு விஷயம் 

நமக்கு நல்லொ சதரியும்: நம்முனைய வொழ்க்னக முனறயொைது 

நம்முனைய ஸ்தொைத்னத நிர்ையிக்கிறது.  

 ரி, ஏற்க்கைவவ நொம ச ொன்ைது வபொல, இங்க இைண்டு விதமொை 

மக்கனை பற்றி வபசுகிவறொம் என்று ச ொல்ல முடியொது. பனழய 

உதொைைத்தில் ச ொல்லப்படுவது வபொல இதுவும் இருக்கும், 

“எல்லொருனைய பொத்திைமும் நிைம்பியிருக்கும் ஆைொ  ிலருனையது 
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மற்றவர்கனை விை அதிகமொக நிைம்பியிருக்கும், அல்லது இன்சைொரு 

உதொைைத்னதயும் ச ொல்ல முடியும்:  ொண்வைைியனை 

பயன்படுத்தும்வபொது, அதுல வித்தியொ மொை பல்புகள் இருக்கும்.  ிலர் 

சபரு ொ பிைகொ மொ இருக்கும்  ிலது  ின்ைதொ இருக்கும், எல்லொவம 

அந்த அனறக்குள் சவைிச் த்னத சகொடுக்க முயல்கிறது. ஆைொ 

எல்லொவம ஒவை விதமொை ஒைினய தருவது கினையொது. இது 

பைவலொகத்திற்கும் சபொருத்தமொக இருக்கலொம். எல்லொரும்  ந்வதொஷமொ 

இருப்பொங்க. எல்லொரும் ஆண்ைவருக்கு வ னவ ச ய்றொங்க. ஆைொல் 

 ிலருக்கு அதிக சபொறுப்புகள் இருக்கும் ஏன்ைொ இவயசு 

கிறிஸ்துனவயும் அவருனைய வொர்த்னதகனையும் ஏற்று அதற்கு 

கீழ்படிந்து இந்த பூமியில் அவருக்கொக ஜொக்கிைனதயொக வொழுகிறொர்கள்.  

ஆன்கர்பபர்க்: உங்கைில்  ிலர் வயொ ிக்கலொம்,  ரி, ஜொன், 

கிறிஸ்துவின் நியொயொ ைத்திற்கு முன்பொக நொம வருத்தத்னதயும் 

வவதனைனயயும் ஏன் சகொஞ் ம் கண்ைரீும் விைவவண்டியிருக்கும் 

என்று நீங்கள் நம்புறஙீ்கைொ, அப்ப நீங்க கத்வதொலிக்க உபவத மொை 

உத்தரிப்புஸ்தலத்னத பற்றி ச ொல்றஙீ்கைொ? அதற்கொை பதில், இல்னல. 

ஏன்னு Dr. லட் ர் ச ொல்கிறொர்:  

எர்வின் லட்சர்:  ஒரு கொரியத்னத நொம புரிந்துசகொள்ைவவண்டியது 

சைொம்ப முக்கியம் பலனை இழத்தல் என்று ச ொல்லும்வபொது 

பைவலொகத்திற்கு வபொறதுக்கு முன்ைொல இருக்குனு ச ொல்ற நொம 

உத்தரிப்பு ஸ்தலனத பற்றி நொம ச ொல்லல. அதொவது, உத்தரிப்பு 
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ஸ்தலம் என்ற கொரியமொைது மத்திய கொலத்தில் இருந்தவர்கள் 

பைவலொகம் ச ல்கிற அைவிற்கு யொரும் பூைைமொைவர்கள் அல்ல 

அதைொல் அவர்கள் அதற்கு ஆயத்தப்பை ஒரு ஸ்தலம் இருக்கும் என்று 

ச ொல்வதிைொல் உண்ைொை ஒன்றொக இருக்கிறது. உத்தரிப்பு ஸ்தலம் 

என்பது சபொதுவொக உத்தரிப்பில் இருந்து ஒருநொள் எல்லொ பொவங்களும் 

நிவிர்த்தியொகி விட்ைது என்ற எண்ைம் உண்ைொை பிறகு அவர்கள் 

பைவலொகம் வபொக தகுதி ஆைவர்கைொக கருதப்படுவொர்கைொம் 

 ரி, மொர்டின் லூத்தர் நொம் கிறிஸ்துனவ ஏற்றுசகொண்ைவிைவை 

வதவனை வபொல ஆகிவறொம் விசுவொ த்திைொல் நீதிமொன் பினழப்பொன் 

என்பனத கண்ைறிந்த பிறகு, அவர் புரிந்துசகொண்ைொர், இந்த, உத்தரிப்பு 

ஸ்தலம் என்பது அவ ியமில்னல. நொம பூமியில் இருந்து உைைடியொக 

பைவலொகம் ச ன்றிடுவவொம் அதற்கொக தவனுக்கு நன்றி ச ொல்லுங்க. 

கிறிஸ்து இங்கிருந்து நம்னம எடுத்து பிதொவிற்கு முன்பொக பூைைமொக 

நம்னம நிறுத்துகிறொர். அதைொல உத்தரிப்பு ஸ்தலம் வதனவயில்னல.  

நொம் வபடிசகொண்டிருக்கிற விஷயம் என்ைசவன்றொல் கிறிஸ்துவுக்கு 

கீல்படியொதவபொது உண்ைொகும் இயற்னகயொை வினைவுகள் மற்றும் 

கிறிஸ்து நம்னம ச ொந்த பிள்னைகனை வபொல நைத்துகிற 

கொரியமொகும். அதொவது, பிள்னைங்க உண்னமயொக இருக்கும்வபொது, 

அவங்களுக்கு நொ சபொறுப்புகனை சகொடுக்க முடியும். “நல்ல விதத்தில 

பைத்னத னகயொண்டு அனத ச லவு ச ய்தொல், அடுத்த முனற 

இன்னும் அதிக பைத்னத சகொடுப்வபன். அபப்டி ச ய்யனலைொ, 
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ஒழுக்கத்னத கற்றுக்சகொள்ைவவண்டும். அங்க பலனை இழக்க 

வநரிடும்.” சபற்வறொர்கைொக நொமவை இனத ச ய்யும்வபொது வதவனும் 

நம்மிைம் இனததொன் ச ய்கிறொர்.  

இப்ப, நொம அந்த ஆைம்ப நினலனய கைந்து நித்தியத்னத கொை 

ஆைம்பிக்கும்வபொது, எல்லொரும்  ந்வதொஷமொ இருப்பொங்க ஆைொ 

ைொஜயத்திற்குள் ஒரு வனைமுனற இருக்கும் அது என்சறன்னறக்குமொக 

இருக்க வொய்ப்பு இருக்கு ஏன்ைொ இன்னறக்கு நொம் வொழ்கிற வொழ்க்னக 

கல்லூரி நுனழவு வதர்வு வபொல இருக்கும். நித்திய ைொஜ்யத்தில் எந்த 

பகுதி நமக்கு வநர்த்தியொக இருக்குசமன்று வதவன் பொர்த்துசகொண்டு 

இருக்கிறொர். அதைொல தொன் உங்கவைொை இன்னறய வொழ்க்னக சைொம்ப 

சைொம்ப முக்கியமொக இருக்குது.  

ஆன்கர்பபர்க்:  ரி, நீங்க ஒரு கிறிஸ்தவைொக இருந்தொ பைவலொகத்தில் 

நீங்க இவயசு கிறிஸ்துவிைம் சபற்றுசகொள்ைப்வபொகிற பலன்கனை 

குறித்து வப ிக்சகொண்டு இருப்பனத வகட்டுட்டு இருக்கலொம். நீங்க 

ஒருவவனை வயொ ிக்கலொம், “நமக்கு இலட் ியம் இருக்கு. கிறிஸ்துவின் 

ைொஜ்யத்தில்  ிறந்தவைொக கருதப்படுவதற்கு என்ைொல் இயன்ற 

எல்லொத்னதயும் நொன் ச ய்ய வபொகிவறன். இலட் ியத்வதொடு இருப்பது 

 ரிதொைொ? கிறிஸ்துனவ வந ிக்கிவறன் என்பதைொல் எல்லொவற்னறயும் 

ச ய்வனத விட்டுவிட்டு பைவலொகத்தில் பலன்கனை சபற வவண்டும் 

என்பதற்கொக ச யல்படுவது  ரியொ? இனத எப்படி  மநினல 

படுத்துவரீ்கள் அல்லது உங்களுனைய இலட் ியங்கனையும் 
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உங்களுக்கொக சபற விரும்புகிைபலங்கள் அல்லது உங்கள் எஜமொைனை 

வந ிப்பதிைொல் ச ய்கிற கொரியங்கள் என்று எப்படி 

வனகயருத்திடுவரீ்கள்? Dr. லட் ர் விைக்கமைிக்கிறொர்.  

எர்வின் லட்சர்:  ஆமொ, அதொவது, ஜொன்,  ொதொைைமொ இந்த 

விஷயத்னத ச ொன்ைொ அதொவது, “ைொஜ்யத்தில்  ிறந்த இைத்னத சபற 

பலனை சபற நொன் ச யல்படுவது  ரிதொைொ? இது தவறொை 

குறிக்வகொைொக இருக்கிறது. ஆைொ இனத இவயசுனவ 

பிரியப்படுத்துவவதொடு இனைத்துசகொண்ைொல் பவுல் என்ை ச ொல்கிறொர் 

எை புரியும். அவர் ச ொல்கிறொர், “நொம் அனைவரும் கிறிஸ்துவின் 

நியொயொ ைத்திற்கு முன்பொக நிற்க்கவவண்டியிருப்பதொல் நொன் 

கிறிஸ்துனவ பிரியப்படுத்த விரும்புகிவறன்.”  

இப்ப நம்முனைய வநொக்கங்கள் எல்லொம் வித்தியொ மொைதொக 

இருக்கிறது என்பனத புரிந்துசகொள்ை முடியும். பைவலொகத்தில் நொன் 

சபரியவைொக இருக்கவவண்டும் என்பது முக்கியமல்ல. உண்னமயில், 

இவயசு இதற்கு எதிைொக இருப்பதுதொன்  ரி என்கிறொர் – அதொவது 

பைவலொகத்தில் உயர்ந்த இைம் வவணுன்ைொ, இந்த பூமியில் நீங்க 

தொழ்னமயொக நைந்துசகொள்ை வவண்டும். அதைொல இனத பற்றி இப்ப 

நொம வப ல.  

கவைிக்க வவண்டியது, இதுதொன் நொன் வந ிக்கிற ஒருவனை ஏமொற்ற 

விரும்புகிவறைொ? நொன் ஏமொற்ற நினைக்கிற இந்த நபர் தொன் என்னை 

பொர்த்து நீங்க உண்னமயொக இருந்தொல், நீ நினைப்பதற்கும் வமலொை 
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ஆ ீர்வொதங்கைிைொல் உன்னை ஆ ீர்வதிப்வபன் என்று ச ொல்லுகிறொர். 

நொன் உன்னுனைய நினலக்கு மிஞ் ிை விதத்தில் உன்னை ஆ ீர்வதிக்க 

வபொகிவறன். இப்ப வகள்வி என்ைன்ைொ, அவருக்கு ஊழியம் ச ய்ய 

ஆயத்தமொக இருக்கிவறொமொ? இலட் ியம், ஆமொ. ஆைொ பவுல் 

ச ொல்றொரு, வ ைத்தின்படி பொர்க்கும்வபொது அங்கு, என்னுனைய 

இலட் ியம் அவனை பிரியப்படுத்துவது தொன் என்றிருக்கிறது. 

நம்முனைய வொழ்வில் அனைத்து கொரியங்களும் இதன் அடிப்பனையில் 

தொன் அனமந்திருக்கவவண்டும்.  

ஆன்கர்பபர்க்: இனத வகட்டுசகொண்டிருக்கிறவர்கைில்  ிலர் 

ஒருவவனை வகட்கலொம், “இந்த பூமியில் நொன் எப்படி வொழ்கிவறவைொ 

அதன் அடிப்பனையில் தொன் கிறிஸ்து எைக்கு பலைைிப்பொர் என்று 

எைக்கு புரிந்திருந்தொல் அது என் வொழ்வில் ஏதொவது மொற்றத்னத 

உண்ைொக்குவதொக இருக்கிறதொ? அதற்கொை பதில், நிச் யம் ஒரு 

வித்தியொ த்னத ஏற்படுத்தும். இது வொழ்க்னகனய குறித்த முற்றிலும் 

மொறுபட்ை கண்வைொட்ைத்னத உண்ைககிடும். Dr. லட் ர் விைக்குகிறொர்.  

எர்வின் லட்சர்:  ஜொன், பலன்கள் ஏற்படுத்துகிற வித்தியொ த்னத 

நீங்கள் வயொ ித்து பொர்க்கும்வபொது, அதொவது, மக்கள் ச ொல்வொங்க, 

“என்னுனைய இலக்கின் மீது என்னுனைய கண்கள் பதிந்திருந்தொல் அது 

வித்தியொ த்னத உண்ைொக்குவதொக இருக்கிறதொ? நொ நித்தியத்தின் 

சவைிச் த்தில் வொழ்கிவறைொ?  ரி, அது மிகப்சபரிய வித்தியொ த்னத 

உண்ைொக்கும் ஏன்ைொ அது வொழ்வில் உள்ை  ில நினலகனை புரிந்து 
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ஏற்றுசகொள்ை நமக்கு உதவியொக இருந்திடும். நொன் உங்களுக்கு 

முற்றிலும் மொறுபொைொை கண்வைொட்ைத்னத உங்களுக்கு தருகிவறன்.  

நொன் உங்களுக்கு ஒரு கனத ச ொல்ல விரும்புகிவறன் ஒருமுனற  ில 

மிஷைரிகள் ஒரு பைகில் ஐவைொப்பொவில் இருந்து நியூயொர்க் வனை 

வபொயிட்டு இருந்தொங்க அதில அப்ப தற்ச யலொக ஜைொதிபதி 

ரூஸ்வல்ட் டும் இருந்தொர். அவருனைய பிையொைத்தில வனை  ந்திக்க 

நினறய சபரிய ஆட்கள் இருந்தொர்கள். இந்த மிஷசைரிகள் 

அ வுகரியமொக உைர்ந்ததொல் அவங்க ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் 

ச ொல்லீட்ைொங்க, “இங்க பொருங்க, இது நல்லொவொ இருக்குது. இங்க 

ஜைொதிபதி இருக்கொரு அவனை சுற்றிலும் நினறய ஆவலொ கர்கள் 

இருக்கொங்க இவங்க பி ொன  வ விக்கிறொர்கள் இவங்க கப்பல்ல நல்லொ 

குடிச்சு கூத்தடிச்சுட்டு வந்தொங்க இப்ப நியூ யொர்க் வந்ததும் அவருக்கு 

கினைக்கிற வைவவற்ப்ப பொருங்க. நொங்க உங்களுக்கு ஊழியம் 

ச ய்கிவறொம், ஆண்ைவவை, ைொஜொதி ைொஜொவவ, கர்த்தொதி கர்த்தர். நொங்க 

நியூயொர்க் வந்துட்வைொம் எங்கை வைவவற்க யொருவம இல்ல. 

மிஷசைரிகைின் இருதயத்தில் இந்த வருத்தம் இருந்தது. ஆைொ 

ஒருநொள் வதவன் அந்த வருத்தங்கனை எடுத்துவபொடுவொர். இனத அவர் 

தைது மனைவிைம் இப்படியொக விைக்கிைொர். அதொவது, “இன்சைொரு 

முனறயொக வதவைிைம் இது  ரியொக இல்னல என்று நொன் 

ச ொன்வைன்.” அதற்கு நொன், “ச ொன்வைன், அவங்க வடீ்டிற்கு 

வரும்வபொது அதற்கொை பலனை சபறுவொர்கள். யொைொவது 



22 
 

அவங்களுக்குன்னு இருப்பொங்க. நொங்க வடீ்டுக்கு வந்வதொம், அங்க 

யொருவம இல்ல.” அது எப்படி இருந்ததுன்ைொ வதவன் அவங்கை பொர்த்து, 

சகொஞ் ம் வநைம் சபொறு இன்னும் வடீ்டிற்கு வைலன்னு ச ொல்றது 

வபொல இருக்கு.”  

ஓ, என் நண்பவை, இன்னறக்கு, வவதனைவயொடு இருப்பவர்களுக்கு 

இன்னறக்கு நொன் ச ொல்லுகிவறன்;  ிலர் இக்கட்ைொை சூழ்நினலகனை 

கைந்து வந்திருக்கலொம். தவறொக நீங்கள் நைப்பட்டு இருக்கலொம். 

வொழ்க்னகயில் பல வருத்தங்கள் இருக்கலொம். மற்றவர்கள் கைத்னத 

சபறுகிற விதத்தில் மற்றவர்களுக்கொக நீங்கள் பலவிஷயங்கனை 

ச ய்திருக்கலொம். ஜைங்கள் உங்கனை உதொ ீைப்படுத்தி இருக்கலொம். 

நீங்க கொயப்பட்ைவைொக  ொனலயின் ஓைத்தில் படுத்திருப்பவைொக 

இருக்கலொம். இருந்தொலும் நீங்க இவயசுனவ வந ிக்கிறஙீ்க! அவனை 

வ விக்க விரும்புகிறரீ்கள்.  ரி, உங்களுக்கு ஒன்னற ச ொல்லுகிவறன் 

நீங்க இன்னும் வடீ்டிற்கு வைல அவர் உங்கனை அறிந்திருக்கிறொர் 

புரிந்திருக்கிறொர் நிச் யம் உங்களுக்கு பலன் அைிப்பொர்.  
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***** 

எங்களுனைய சதொனலக்கொட் ி நிகழ் ிகனை கொை 

இலவ  ஜொன் அன்சகர்சபர்க் நிகழ்ச் ி ஆப்னப பதிவிறக்கம் 

ச ய்திடுங்கள். 
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