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கிறிஸ்துவின் நியாயாசனத்தில் நீ ங்கள்
பெறப்பொகிற இழக்க பொகிற ெலன்கள்
- நிகழ்ச்சி 7
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
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ொர்ந்து இருக்கிறது. கிறிஸ்துவுக்கொக

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 கண்ை ீர் 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
இல்லிவைொ ிஸ். நிகழ்ச் ிக்கு உங்கனை வைவவற்கிவறொம்.
*****
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ிக்கொவகொ,

ைொக்ைர். ஜொன் அன்வகர்சபர்க்: நிகழ்ச் ிக்கு உங்கனை
வைவவற்கிவறொம். ஒரு வகள்வியுைன் துவங்க விரும்புகிவறன்.
வவதொகமத்தில் சகொடுக்கப்பட்டிருக்கும் நியொயொத்தீர்ப்புகளுக்கு
இனைவய உள்ை வித்தியொ த்னத குறித்து என்ை நினைக்கிறீர்கள்
சபரிய சவள்னை

ிங்கொ ை நியொயத்தீர்ப்பு மற்றும் கிறிஸ்துவின்

நியொயொ ைம் என்னும் நியொயத்தீர்ப்பு? இந்த இைண்டிலும் வதவன்
எப்படிப்பட்ை நியொயத்தீர்ப்னப சகொடுக்க வபொகிறொர்? நொம் எல்லொரும்
இதில் ஏதொவது ஒரு நியொயத்தீர்ப்பில் நிற்க வவண்டியிக்கிறது என்று
வதவன் ச ொல்லுகிறொவை, இதில் எந்த
நீங்க விரும்புகிறீர்கள்? நீங்க

ிங்கொ ைத்திற்கு முன் நிற்க

ரியொை நியொயொ ைத்திற்கு முன்பொக

நிர்ப்பீங்கன்ற உறுதி உங்களுக்கு இருக்குதொ? இன்னறய எைது
விருந்திைரும் நண்பருமொை Dr. எர்வின் லட் ர்,

ிக்கொவகொ மூடி

திருச் னபயின் மூத்த வபொதகைொக இருக்கிறொர், இல்லிவைொ ிஸ் . இந்த
முக்கியமொை வகள்விகளுக்கு அவர் பதில் அைிப்பனத நீங்கள்
கவைித்து வகட்கும்படி விரும்புகிவறன்.

டாக்டர். எர்வின் லட்சர்: ஜொன், நொம் ச ய்ய வவண்டிய
முக்கியமொை கொரியம் என்ைசவன்றொல் முதலில் இந்த இைண்டு
முக்கிய நியொயத்தீர்ப்புகனை பற்றி மக்கள் புரிந்துசகொள்ளும்படி
ச ய்யணும். நொம கிறிஸ்துவின் நியொயொ ைத்னத பற்றி
ச ொல்லிக்சகொண்டு இருக்கிவறொம். இது விசுவொ ிகளுக்கு உரியது
வமலும் இது பைவலொகத்தில் நமது பலனை நிர்ையிப்பதொக இருக்கிறது.
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இன்சைொரு நியொயத்தீர்ப்பும் இருக்கிறது, ‘ சபரிய சவள்னை

ிங்கொ ை

நியொயத்தீர்ப்பு’ பூமியில் இருக்கும் அவிசுவொ ிகள் எல்லொரும்
வதவனுக்கு முன்பொக நின்று தைித்தைியொக நியொயந்தீர்க்கபடுவொர்கள்.
சவைிப்படுத்தல் புத்தகத்தின் இருபதொவது அதிகொைத்தில்
ச ொல்லப்பட்டிருக்கும் பதினவ கவைித்து பொருங்கள்:
“பின்பு, நான் பபரிய பெள்ளைச் சிங்காசனத்ளையும் அைின்மேல்
ெற்றிருக்கிறெளையும்
ீ
கண்மேன்; அெருளேய சமுகத்ைிலிருந்து
பூேியும் ொனமும் அகன்றுமபாயின; அளெகளுக்கு
இேங்காணப்பேெில்ளல.
ேரித்மைாைாகிய சிறிமயாளையும் பபரிமயாளையும் மைெனுக்குமுன்பாக
நிற்கக்கண்மேன்; அப்பபாழுது புஸ்ைகங்கள் ைிறக்கப்பட்ேன;
ஜீெபுஸ்ைகம் என்னும் மெபறாரு புஸ்ைகமும் ைிறக்கப்பட்ேது;
அப்பபாழுது அந்ைப் புஸ்ைகங்கைில் எழுைப்பட்ேளெகைின்படிமய
ேரித்மைார் ைங்கள் கிரிளயகளுக்குத்ைக்கைாக
நியாயத்ைீர்ப்பளேந்ைார்கள். சமுத்ைிைம் ைன்னிலுள்ை ேரித்மைாளை
ஒப்புெித்ைது; ேைணமும் பாைாைமும் ைங்கைிலுள்ை ேரித்மைாளை
ஒப்புெித்ைன. யாெரும் ைங்கள் ைங்கள் கிரிளயகைின்படிமய
நியாயத்ைீர்ப்பளேந்ைார்கள். அப்பபாழுது ேைணமும் பாைாைமும்
அக்கினிக்கேலிமல ைள்ைப்பட்ேன. இது இைண்ோம்
ேைணம்.ஜீெபுஸ்ைகத்ைிமல எழுைப்பட்ேெனாகக்
காணப்போைெபனெமனா அென் அக்கினிக்கேலிமல ைள்ைப்பட்ோன்.”
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ரி நண்பர்கவை, இந்த கொட் ினய நீங்கள் கற்பனை ச ய்து
பொர்க்கும்படியொக விரும்புகிவறன். முதலொவதொக, இந்த வந்து வ ருகிற
பலதைப்பட்ை மக்கனை நீங்கள் பொர்க்க வவண்டும். “மரித்தவர்கள்,
ிறிவயொர் சபரிவயொர் எை, வதவனுக்கு முன்பொக நிற்க கண்வைன்.”
அதொவது நீண்ை கொலம் வொழ்ந்தவர்கள். குறுகிய கொலம்
வொழ்ந்தவர்களும் இருந்தொர்கள். உலகத்தின் இந்த மூனலயில்
வொழ்ந்தவர்களும் உலகத்தின் மற்ற முனையில் இருப்பவர்களும்
இருக்கொங்க, அது ஆ ியொவவொ, ஆபிரிக்கொவவொ, ஐவைொபொவவொ,
எதுவொகவவனுமொைொலும் இருக்கலொம். இந்த கொலகட்ைத்தில் இருக்கிற
வித்தியொ த்னத பொருங்க.
வொழ்ந்தவர்கள் வமலும்

ிலர் நூற்றொண்டுகளுக்கு முன்பு
ிலர் இப்வபொது வொழ்ந்துசகொண்டு

இருப்பவர்கள் அல்லது வைப்வபொகிற கொலங்கைில் வொழ்பவர்கைொக
இருக்கலொம். எல்லொம் வதவனுக்கு முன்பொக நிற்க வவண்டும்
எல்லொருக்கும் சபொதுவொை ஒன்றொக தொன் இருக்கிறது. இங்க ஒரு
மிஷைரியுைன் ஒரு ஊழியனும் வ ர்ந்து நிற்ப்பொர்கள். ஆைொ அந்த
ஊழியவைொடு ஒருவரும் வ ர்ந்து நிற்க மொட்ைொர்கள். அதொவது,
உங்களுக்கு நீதி இருக்கும் – எனத நொம் நீதி என்று பல

மயங்கைில்

ச ொல்லுகிவறொம் – அங்க நீதிமொன்கள் அப்பறம் குற்றவொைிகளும்
வதவனுக்கு முன்பொக நிற்ப்பொர்கள். புஸ்தகங்கள் திறக்கப்படும்வபொது
அவர்கள் நியொயந்தீர்க்கபப்டுவொர்கள்.
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இைண்டு விதமொை புத்தகங்கள் இங்கு ச ொல்லப்பட்டு இருக்கிறது. ஜீவ
புஸ்தகத்தில் சபயர் இல்லொதவர்கள் எல்லொரும், வவதம் ச ொல்கிறது,
“அக்கிைி கைலிவல தள்ைப்படுவொர்கள்.” இன்சைொரு புஸ்தகமும்
இருக்கிறது அதில் உங்களுனைய கிரினயகள் அனைத்தும் எழுதப்பட்டு
இருக்கும் நீங்கள் அதில் எழுதப்பட்ைதின் அடிப்படியில்
நியொயந்தீர்க்கப்படுவர்கள்.
ீ

ரி, யொருவம கிரினயகைிைொல்

இைட் ிக்கப்படுவதில்னல என்று ச ொல்லியிருக்கிவறொம். இந்த
நியொயத்தீர்ப்பின் வநொக்கம் யொர் பைவலொகம் வபொவொ யொர் நைகத்திற்கு
வபொவொ என்பது அல்ல. வவதொகமத்தில் அப்படி எந்த மொதிரியொை
நியொயத்தீர்ப்பும் இல்னல. அவர்கள் எங்கு இருப்பொர்கள் என்ற
தீர்மொைம் ஏற்கைவவ எடுக்கப்பட்டு விட்ைது. இங்கு கூடுகிற எல்லொரும்
நியொயந்தீர்க்கப்படுவொர்கள். எல்லொரும் அக்கிைி கைலிவல
தள்ைப்படுவொர்கள். கிரினயகள் நம்னம இைட் ிப்பது கினையொது ஆைொ
கிரினயகள் நியொயந்தீர்க்கப்பை ஏதுவொைது. இவயசு தொவம
தைித்தைியொக, அதொவது வதவன் தொவம தைித்தைியொக
ஒவ்சவொருவனையும் அவர்களுக்கு சதரிந்தனத னவத்து ச ய்த
கொரியங்களுக்கு நியொயந்தீர்த்திடுவொர். இவயசு ச ொல்கிறொர்,
“தன்னுனைய எஜமொனுனைய

ித்தத்னத அறிந்து அதன் படி

ச ய்கிறவனுக்கு அடிகள் இருக்கொது; வதவனுனைய
அறியொமல் இருக்கிறவன்
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ித்தத்னத

ில அடிகள் மொத்திைம் அடிக்கப்படுவொன்.”

இந்த ஜைங்கைிைம் கொைப்படுகிற குனற என்ை? அவர்கள் நல்ல
மைிதர்கைொக இருக்கவில்னலயொ? இல்னல. மைிதனுனைய தைத்னத
பொர்க்கும்வபொது அவர்கள்

ிறந்த மைிதர்கள் தொன் ஆைொல், நண்பர்கவை,

இன்னறக்கு அது மட்டும் உங்களுக்கு வபொதொது! ஏன்ைொ ஏற்கைவவ
ச ொல்லி இருக்கிவறொம், நீங்க பைவலொகம் வபொகனுண்ைொ வதவனை
வபொல பரிபூைைமொை நபைொக இருக்கணும் கிறிஸ்து மொத்திைவம
பரிபூைைமனைய ச ய்திை முடியும். அவனை நொம் நம்பும்சபொழுது,
அவருனைய நீதி நமக்கு அைிக்கபடுகிறது அதைொல வதவனை
சபொருத்தவனைக்கும், இவயசுவினுனைய நீதிக்கும் என்னுனைய

ொர்பில்

கொட்ைப்படும் நீதிக்கும் எந்தவித வித்தியொ மும் கொைப்படுவது
இல்னல. ஆகவவ, அவருனைய

ொர்பில் நொனும் பைவலொகத்தில்

எற்றுசகொள்ைப்படுகிவறன்.
ஆைொல் இதுவனை அவனை எந்தவிதத்திலும் நம்பொதவர்கள், அதொவது
ிலர் ச ொல்வொங்க, நொ, இவயசுனவ நம்புகிவறன் இருந்தொலும்
ஞொைஸ்நொைத்னதயும் என்னுனைய நற்கிரினயகனையும் என்னுனைய
ைங்குகனையும் நம்புகிவறன் என்கிறொர்கள்.” அனவ, எல்லொம்,
மறந்துவிடும் ஏன்சைன்றொல் அனவ கிறிஸ்துவின் மீ து நீங்கள்
சகொண்டிருக்கும் விசுவொ த்திற்கு இனையொக இருக்கொது, இனவ
உங்கள் விசுவொ த்தின் னமயமொக இருக்கிறவத – உங்க விசுவொ ம்
ிறியதொக இருந்தொலும், அது இவயசு கிறிஸ்துவின் மீ து மட்டும்தொன்
இருக்கணும்.
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இப்ப, ஜொன், இந்த சபரிய சவள்னை

ிங்கொ ை நியொயத்தீர்ப்பு என்பது

எதிர்கொல நிகழ்வு. எல்லொரும் தைித்தைியொக
நியொயந்தீர்க்கப்படுவொர்கள். எல்லொத்துக்கும் கனை ியில, அவங்க
அக்கிைி கைலில் தள்ைப்படுவொங்க. இதுல

ில குழப்பம் இருப்பது

புரியுது ஆைொ இந்த பிைமொைங்கனை உண்ைொக்குவது நொம கினையொவத;
அதுக்கும் வமல என்ைன்ைொ, நியொயத்தீர்ப்பொைது சைொம்ப தீவிைமொைதொ
இருக்குன்னு நினைக்கிவறன் ஏன்ைொ நித்தியம் முழுவதுமொக நொம
பொைப்வபொற வரிகள், நீதிமொன்கைின் ைொஜொவவ உமது வழிகள்
த்தியமும் உண்னமயுமொைனவகள் என்பவத.’
ஆைொ நற்ச ய்தி என்ைன்ைொ இன்னறக்கு நீங்க உங்க பொவத்தில்
இருந்து திரும்ப முடியும், கிறிஸ்துவிைம் திரும்பி, அவருனைய
நீதினய சபற்றுசகொள்ளுங்கள் அப்வபொது இவயசு கிறிஸ்துவின்
நியொயொ ைத்திற்கு முன்பொக நிர்ப்பீர்கள் – பைவலொகத்தில் உங்களுக்கு
என்ை பலன் கினைக்கும் என்பனத நிர்ையிக்கும் இந்த நியொயத்தீர்ப்பு
எத்தனை வித்தியொ மொைது என்று பொருங்கள்.

ஆன்கர்பபர்க்: ஒரு தைவ சபரிய சவள்னை

ிங்கொ ை

நியொயத்தீர்ப்புகும் அதுல தொை இழந்துவபொை மக்கள் எல்லொரும்
நியொயந்தீர்க்கபடுவொங்க, அதுக்கும் கிறிஸ்துவின் நியொயொ ைத்திற்கும்
உள்ை வித்தியொ த்னத சதரிஞ்சுக்கணும், இங்க கிறிஸ்தவர்கள்
எல்லொரும் கிறிஸ்துவொல் மதிப்பிைப்படுவொங்க, நீங்க ஒருவவனை
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வகட்கலொம், கிறிஸ்துவின் நியொயொ ை நியொயத்தீர்ப்பு எப்வபொது
நைக்கும்? அதற்கொை பதில் இவதொ. கவைிங்க:

எர்வின் லட்சர்: ஜொன், எைக்கு சதரிஞ்சு இதற்கு பல கொைைங்கள்
இருக்குன்னு நினைக்கிவறன் அதொவது கிறிஸ்துவின்
நியொயொ ைமொைது – கிறிஸ்தவர்கனை நியொயந்தீர்க்கும் நினலயொைது –
னப எடுத்துசகொள்ைப்படுதல் என்று ச ொல்கிவறொவமொ அதற்கு பிறகு
தொன் நைக்குசமன்று நினைக்கிவறன். நொம கிறிஸ்துவின்
பிை ன்ைத்திற்கு எடுத்துசகொள்ைப்படுவவொம். அங்க தொன் அவர் நம்னம
நியொயன்தீர்க்கிறொர். அதுமட்டுமில்ல,

ிலர் என்ை ச ொல்றொங்கன்ைொ,

“ ரி, அவைொல நம்ம எல்லொனையும் தைிதைியொ வி ொரிக்க முடியொது
ஏன்ைொ அவர் அப்படி ச ய்தொருன்ைொ, அதுக்வக பல நூற்றுகைக்கொை
ஆண்டுகள் ஆகும் என்கின்றைர்.” இந்த வகள்விக்கு எங்கிட்ை

ரியொை

பதில் இருக்குன்னு என்ைொல ச ொல்ல முடியொது இருந்தொலும்:
முதல்லொவதொக, நினைவிருக்கட்டும், நொம வதவனை பற்றிதொன்
வபசுகிவறொம். அதைொல அவர் இதற்கு பிைதிநிதியொ யொனையும் நிறுத்த
அவ ியமில்னல. உங்க நண்பர்கவைொ மற்றவர்கவைொ நல்ல
வொர்த்னதகனை ச ொல்லி விைக்கி ச ொல்ல அவ ியமில்ல ஏன்ைொ
திடீருன்னு எல்லொம் தத்ரூபமொ நைக்கிறது ஒரு ஒரு விைொடியில்
உங்களுக்கு முன்பு ஒைிபைப்பி கொட்ைப்படும்.
அதைொல எவ்வைவு வநைம் இந்த நியொயத்தீர்ப்பு நைக்கும் என்று யூகிக்க
முடியுது ஆைொ இருந்தொலும்,
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னப எடுத்துசகொள்ளுதளுக்கு பிறகு

நைக்கிற ஆட்டுக்குட்டியொைவரின் கல்யொை விருந்துக்குள்ை, எல்லொ
விசுவொ ிகளும் நியொயந்தீர்க்க பட்டு இருப்பொர்கள் அவதொடு நொம இங்க
வொழ்கிற வொழ்க்னகனய பற்றி கிறிஸ்து என்ை நினைத்தொர்
என்பனதயும் நொம் அறிந்துசகொள்வவொம்.

ஆன்கர்பபர்க்:

ரி, இப்ப இது கிறிஸ்துவின் நியொயொ ைத்தின்

வபொது நைக்கிறது என்றொல், வவதம் ச ொல்லுகிற இந்த சபரிய
சவள்னை

ிங்கொ ை நியொயத்தீர்ப்பு எப்வபொது

எர்வின் லட்சர்:
எப்வபொது

ரி சபரிய சவள்னை

ம்பவிக்கும்? கவைிங்க:

ிங்கொ ை நியொயத்தீர்ப்பு

ம்னபக்கும்? இது உபத்திைவ கொலத்திற்கு பிறகு

ம்பவிக்கும்,

ஆயிைம் வருை அை ொட் ிக்கு பின்பு நைக்கும், நித்தியம் துவங்குகிைதற்கு
முன்பு

ம்பவிக்கும் – இனத இந்த மொதிரியும் ச ொல்ல முடியும்.

அப்வபொதுதொன் இந்த சபரிய சவள்னை

ிங்கொ ை நியொயத்தீர்ப்பு

உண்ைொகும். இதன் வினைவொக தொன், நித்தியம் ஆைம்பிக்கும்,
எல்லொத்துக்கும் முடிவுல இைண்டு வனகயொை மக்கள் தொன்
இருப்பொங்க: இைட் ிக்கப்பட்ைவங்க இைட் ிக்க பைொதவங்க. நித்தியம்
முழுவது பைவலொகமும் இருக்குது நைகமும் இருக்குது.

ஆன்கர்பபர்க்: கிறிஸ்துவின் நியொயொ ைத்னத குறித்து எல்லொரும்
வகட்கிற ஒரு வகள்வி இருக்கிறது என்று ச ொல்ல முடியும். இதுதொன்
அது: வகள்வி என்ைன்ைொ: கிறிஸ்துவின் நியொயொ ைம்
சவைிப்பனையொக நைக்குசமன்று நினைகிறீர்கைொ? இது தைியொ
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இைக ியமொ நைக்க வொய்ப்பு இல்னலயொ? அல்லது கிறிஸ்து உங்கள்
வொழ்க்னகனய உங்க குடும்பம் உங்க நண்பர்கள்

னப மக்கள்

உங்கவைொடு உைன் வவனல ச ய்த மக்கள் உங்கனை சதரிந்தவர்கள்
என்ற எல்லொனையும் னவத்து தொன் உங்கனை நியொயந்தீர்ப்பொைொ?

ரி,

இவதொ அதற்கொை பதில், கவைிங்க:

எர்வின் லட்சர்: அதொவது, ஜொன், சபரும்பொலும் வகட்கப்படும்
வகள்வி என்ைைொ, கிறிஸ்து நியொயொ ைமொைது சபொதுவொக
சவைிப்பனையொக நைக்குமொ? அது இைக ியமொக தைியனறயில்
இருக்கொதொ, எங்கொவது மூனலயில இருக்கொதொ?’

ரி, நமக்கு அது

சதரியொது, இருந்தொலும் வவதம் இது சவைிப்படியொக நைக்கும் ஒன்று
என்வற கூறுகிறது. மத்வதயு இருபத்தி ஐந்தொம் அதிகொைத்தின் உவனம
நினைவிருகிறதொ அவத உவனம லூக்கொ சுவிச ஷத்திலும் இருக்கிறது
அங்க உண்னமயுள்ை மைிதன் பலனை சபருகிறொன் உண்னமயில்லொத
மைிதவைொ அங்கிருந்தவர்கள் முன்பொக கண்டிக்கப்படுகிறொன் என்று
எழுதியிருக்கிறது. இப்ப, நியொயொ ைம் சவைிப்பனையொக இருந்தொல்,
அது சகொஞ் ம் பயமொத்தொன் இருக்கும். என்வைொை வொழ்க்னக
எல்லொரும் பொர்க்கும்படி சவட்ைசவைிச் மொ இருப்பனத கைப்பொனை
ச ய்யுங்க. யொைொல அனத தொங்கிக்சகொள்ை முடியும்?

ரி, இன்னும்

ில விஷயங்கள் இருக்கு.
முதலொவதொக, நினைவிருக்கட்டும், இது கிறிஸ்துவின் நியொயொ ைமொக
இருக்கிறது. நம்முனைய பொவங்கள்
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ட்ை பூர்வமொக நீக்கப்பட்டு

விட்ைது; ஆனகயொல், நம்முனைய பொவங்கள் மன்ைிக்கப்பட்ைது என்று
நொம் நம்பிைொல் நமக்கு அப்படிதொன் கொட்ைப்படும். அதுதொன் நம்பர்
ஒன்.
ஆைொ இைண்ைொவது – இது சைொம்ப ஆழமொை ஒன்று அதைொல்
இனதயும் உங்கவைொடு பகிர்ந்துசகொள்ை விரும்புகிறன் – இறுதியில்,
என்ை இருந்தொலும்

ரி கிறிஸ்து இப்படி தொன் வயொ ிப்பொர் என்கிற

ஒரு எண்ைம் மட்டும் எைக்கு இருந்துச்சுன்ைொ அது வபொதுமொைதொகும்.
அதொவது, சுவொை யமொக இருக்கும், இந்த உலகத்தில மதத்தவங்க
என்ை நினைப்பொங்கன்னு கவனல படுகிவறொம். ஜைங்கள் தங்களுக்வக
ச ொல்லிக்சகொள்வொர்கள், “இல்ல, என்னுனைய இருதயத்தில் இருக்கும்
பொவங்கள் என் நண்பர்களுக்கு சதரிய கூைொது, ஆைொ வதவனுக்கு
எல்லொம் சதரியுவம இதுல என்ை மனறக்க இருக்கு!”
ரி, ஒரு விஷயத்னத நீங்க புரிஞ்சுக்கணும், இவயசுவுக்கு முன்பொக
நொம நிற்கும்வபொது உயிர்த்சதழுந்த

ரீைங்கைில் இருப்வபொம், இது

சபரிய விஷயம் என்ைன்ைொ: கிறிஸ்து என்ை நினைக்கிறொர்
எைபதுதொை? உண்னமயில் உங்கவைொடு நிர்ப்பவர்களுனைய
பொர்னவக்கும் எந்த கொரியமும் சதரியொத ஒரு சூழ்நினலதொன்
இருக்கும். அதைொல, ஒவை ஒரு விஷயத்துல மட்டும் நம்முனைய
கவைம் இருக்கவவண்டியது முக்கியசமன்று நினைக்கிவறன் ஒவை
விஷயம்: இவயசு என்ை நினைக்கிறொர்? ஏன்ைொ இந்த வொழ்க்னகயில்
தவறொக புரிந்துசகொள்ைபடுவவொம், தவறொ நினைப்பொங்க; எல்லொனையும்
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பிரியப்படுத்த முயலுவவொம். வகள்வி என்ைன்ைொ, “நொம அவனை
பிரியப்படுத்துகிவறொமொ?”

ஆன்கர்பபர்க்: இப்ப இவயசு கிறிஸ்து நம்னம இைட் ித்தவபொது,
அவர் நம்முனைய எல்லொ பொவங்கனையும் மன்ைித்துவிட்ைொர்.

ரியொ?

அதைொல அவர் தைது நியொயொ ைத்தில் இருந்து நியொயந்தீர்க்கும்வபொது,
நம்முனைய மன்ைிக்கப்பட்ை பொவங்கள் கிறிஸ்து நம்னம
நியொயந்தீர்க்கும்வபொது அதில் வ ர்க்கப்படுமொ? எல்லொ பொவங்களும்
முன்ைொல வந்து நிற்குமொ – வதவன் நொன் உங்கள் பொவங்கனை
நினைவுகூருவதில்னல என்று ச ொல்லியிருக்கிறொவை? Dr. எர்வின்
லட் ர் இந்த முக்கியமொை வகள்விக்கு பதிலைிக்கிறொர்: கவைியுங்கள்

எர்வின் லட்சர்: அதொவது, ஜொன், இந்த வகள்வினய பற்றி நொன்
அதிகம் வயொ ித்திருக்கிவறன் ஏன்ைொ வவதம் ச ொல்கிறது வதவன்
நம்முனைய பொவங்கனை நினைவு கூர்வதில்னல. ஆைொ, அதொவது,
இந்த பகுதி வதவனுக்கு நமது கைந்த கொல பொவங்கனை பற்றி
ஒன்றுவம சதரியொது என்று ச ொல்லல ஏன்ைொ அப்படி ச ொன்ைொ
வதவனுக்கு ஒன்னுவம சதரியொதுன்னு ச ொல்வறொமொ ஏன்ைொ. இதற்கு
என்ை அர்த்தம், அவர் அனத கருத்தில் சகொள்வதில்னல; அவர் நமக்கு
எதிைொக அனத நிறுத்துவது இல்னல. அந்த பொவங்களுக்கொக அவர்
நம்னம கடிைமொை நியொயத்தீர்ப்பிற்கு உட்படுத்த வபொவது இல்னல.
ஆைொ இப்படி ச ொல்றதொல, நிச் யம் இவயசு கிறிஸ்துவின்
நியொயொ ைத்திற்கு முன்பு நம்முனைய வொழ்க்னக முழுவதும் ஆய்வு
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ச ய்யப்படும். இனத எப்படி எடுத்துசகொண்ைொலும்

ரி,

அப்வபொஸ்தலைொகிய பவுல் உண்னமயில் நினைத்தொர் அதொவது நொம
ட்ை ரீதியொக மன்ைிக்கபட்வைொம் என்று விசுவொ ிப்பதிைொல்
வதவனுனைய பொர்னவயில் நொம் குற்றப்படுத்தப்படுவது இல்னல
என்பதற்கு எந்த மறுப்பும் கினையொது ஏன்ைொ இவயசு நமக்கொக
எல்லொவற்னறயும் சுமந்துசகொண்ைொர். இதுல எந்தவித மொற்றமும்
இல்னல வமலும் நம்முனைய வொழ்வில் இனத விசுவொ ிப்பதிைொல்
எல்லொம் மறு ஆய்வு ச ய்யப்பட்டு நியொயந்தீர்க்கப்படும்,. இதுல
நல்லதும் இருக்கும் வகட்ை தீனமயொை விஷ்யங்களும் இருக்கும்.
முந்னதய நிகழ்ச் ியில் ச ொன்ைது வபொலவவ தொன், அதொவது, வதவன்
நம்முனைய வொழ்க்னகனய முன்னவத்து அனத பதிபிடுவது தங்கத்னத
புைமிடுவதற்கும், சவள்ைி, வினலவயறசபற்ற கல், மைம், புல்,
னவக்வகொல் வபொல இருக்கும், அவர் அவற்னற சுட்சைரித்து நொம
உண்னமயொகவவ எப்படிவொழ்ந்திருக்கிவறொம் என்பது பொர்க்க வபொகிறொர்
ஏதொவது குறிப்பிட்ை பொவங்கள் இருக்கிறதொ, நொ ஏற்கைவவ ச ொன்ைது
வபொல, நொம உண்னமயில், அதொவது அனவ அனைத்தும் இவயசுவின்
இைத்தத்திற்கு கீ ழொக நமக்கு சவைிபடுத்தப்படும்.
ஆைொ ஏதொவது ஒரு விதத்தில், இந்த மதிப்பிடும் நினல
நைக்கப்வபொகிறது, நண்பர்கவை, இன்னறக்கு, நீங்க இனத
புரிந்துசகொள்ைணும், இதுல தப்பிக்க வொய்ப்பில்னல. இதுலிருந்து நீங்க
தப்பிக்கவவ முடியொது. உங்களுக்கு பதிலொக நீங்க யொனையும் கூப்பிை
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முடியொது. இதிலிருந்து தப்பித்து சகொள்ைலொம் என்று நினைக்கவவ
முடியொது ஏன்ைொ பவுல் ச ொல்லுகிறொர், நொம கிறிஸ்துவுக்கு முன்பு
விசுவொ ிகைொக சவைிப்பை வவண்டியிருக்கிறது.”
*****

ஆன்கர்பபர்க்: அடுத்து,உங்க பலைில் பங்கு வகிக்கும் நீங்கள்
பைத்னத ச லவு ச ய்யும் விதத்னத குறித்து பொர்க்கலொம் வவதம்
ச ொல்கிறது கிறிஸ்துவிைம் இருந்து ஒருநொள் பலன்சபறுவர்கள்
ீ
என்று.
நொன் Dr. லட் ரிைம் வகட்வைன், “பைத்னத எப்படி ச லவு
ச ய்யணுன்னு அதிகப்படியொை வவதொகம குறிப்புகள் இருக்க கொைைம்
என்ை? அது ஏன் அவ்வைவு முக்கியம்? கவைியுங்கள்:

எர்வின் லட்சர்: ஜொன், இவயசு நொம பைத்னத எப்படி ச லவு
ச ய்யணும் என்பதற்கு உவனமகனை ச ொல்ல என்ை கொைைம்
என்றொல் நொம அதன் அடிப்பனையிலும் பலன்கனை சபற்றுக்சகொள்ை
வபொகிவறொம் ஏன்ைொ நம்முனைய இருதயம் திருக்குள்ைது
பைொன யுனையது என்று அவருக்கு நல்லொ சதரியும். நொனைக்கொக
வதவனை விசுவொ ிக்க முன்வை மொட்வைொம். அதைொலதொன் இவயசு
இப்படி ச ொல்கிறொர். லூக்கொ பதிைொறொம் அதிகொைத்தில், இந்த
அருனமயொை வரிகனை அவர் ச ொல்லியிருக்கிறொர் – பைத்னத
குறித்து வபசுகிறொர்; பரிவ யர்கள் அவனை விமர் ித்து வபசுகிறொர்கள்.
அவர் ச ொன்ைனத அவர்கள் விரும்பவில்னல – அவர் ச ொன்ைொர்,
“மனுஷருக்குள்வை அது வமன்னமயொக எண்ைப்படுகிறது என்றொர்.”
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ரி,

எது மனுஷருக்குள்வை வமன்னமயொக எண்ைப்படுகிறது? இதற்கொை
பத்தி, நிச் யமொ, பைம்தொன். அதொவது, அனத திருடுகிறவர்கள் உண்டு.
அதற்கொக வபொய் ச ொல்கிறொர்கள். அதற்கொக எமொற்றொருகிறொர்கள்.
அதைொல் இவயசு ச ொல்கிறொர், அது வதவனுக்கு முன்பொக
அருவருப்பொக இருக்கிறதொம்.” அருவருப்பு.
இப்ப, இவத இைத்தில் தொன் அவர் பைத்னத எப்படி னகயொைவவண்டும்
என்றும் ச ொல்லுகிறொர். இங்கு அவர் ஒரு உக்கிைொைக்கொைன் தொன்
தள்ைப்பட்ை பிறகு தன்னை ஏற்றுசகொள்ை மக்கள் உண்ைொகும் படி
நண்பர்கனை

ம்பொதித்துசகொள்ளும் உவனமனய பற்றி எடுத்து

ச ொல்லுகிறொர். உங்களுக்கு அந்த கனத சதரியும். இவயசு இந்த
கனதயின் நீதினய பற்றி ச ொல்லவில்னல ஆைொல் அங்கு அவன்
நைந்துசகொண்ைனத பற்றிதொன் ச ொல்லுகிறொர். இது லூக்கொ பதிைொறொம்
அதிகொைத்தில் இருக்குது.
அதுமட்டுமல்ல இவயசு இனதயும் ச ொல்லுகிறொர் – இனத பற்றி
நீங்களும்

ிந்திக்கும்படி விரும்புகிவறன் ஏன்ைொ இது சைொம்ப

முக்கியமொை ஒன்று. இவயசு ச ொல்கிறொர், “நீங்க இன்சைொருத்தருனைய
சபொருட்கைில் உண்னமயில்லொதவர்கைொக இருந்தொல் எப்படி
உங்களுக்கு உண்னமயொை

ம்பத்து உண்ைொயிருக்க முடியும்? வதவன்

உங்களுக்கு சகொடுத்திருக்கும் கொரியத்தில் நீங்கள் உண்னமயொக
இைொவிட்ைொல், அவர் எப்படி உங்கனை நம்பி வவறு கொரியங்கனை
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சகொடுக்க முடியும்? வமலும் அவர் பைத்னத அநீதியுள்ை
உக்கிைொைக்கொைன் என்கிறொர்.”
அதொவது, நொம ச ொல்லிசகொள்கிவறொம், இல்ல,

மநினலயொ இருக்கு.

இது எப்படி ச லவிடுகிவறொம் என்பனத சபொருத்திருக்குது. இதுவும்
ஒருவிதத்துல உண்னமதொன். ஆைொ இவயசு நொம இந்த
மொதொைத்துக்குள்ை வந்திை கூைொது என்பது வபொலதொன் ச ொல்கிறொர்.
அனத அநீதியுள்ை உக்கிைொைக்கொைன் என்கிறொர் ஏன்ைொ அனத
சபற்றுக்சகொள்ை உங்கைொல என்ைசவல்லொம் ச ய்ய முடியுவமொ அது
எல்லொத்னதயும் ச ய்திை நினைப்பீர்கள். அதொவது,
வேட்ைன்ைொபின் ன், ஒருமுனற அவர் ச ொன்ைனத வகட்டிருக்கிவறன்
அனத ச ொல்ல விரும்புகிறன். “அதொவது, வவதம் ச ொல்கிறது பை
ஆன

எல்லொ தீனமக்கும் வவறொக இருக்கிறது, இனத

மொைிக்கும்

விதத்தில் நொம என்ை ச ொல்கிவறொம், எைக்கு, பைத்தின் மீ தி பிரியம்
கினையொது, அப்படி ச ொன்ைொலும் நொம, அனத அபகரித்து நமக்சகன்று
னவத்துசகொள்ை முயலுகிவறொம் என்றொர்.”
வமலும் Dr. ைொபின் ன் ச ொல்கிறொர், நொம

மொைிக்கிவறொம். நமக்கு

பைம் பிடிக்கொது என்கிவறொம் ஆைொ அனத வந ிக்கிவறொம், தழுவி
சகொள்ளுகிவறொம்,
நமக்கு ஆன

ந்வதொ ப்படுகிவறொம், ஆைொ, என்ை, அது வமல

இல்னல.”

ரி, வதவன், உண்னமயில், இந்த

மொயமொலத்னத கைந்து பொர்க்கிறவைொக இருக்கிறொர் ஏன்ைொ
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இயற்னகயொகவவ நமக்கு பை ஆன
இந்த பை ஆன

இருக்குன்னு அவருக்கு சதரியும்

உனைக்கப்பைவவண்டும்.

அதொவது, ஜொன், எைக்கு ஐவைொப்பிய கனத ஒன்று சைொம்ப பிடிக்கும்
ஒரு இைவை ி ஒருவனை திருமைம் ச ய்கிறொள் அவள் கைவர்
மிகுந்த ச ல்வந்தன் திருமைத்திற்கு பிறகு அவளுக்கு

ில நனககனை

வொங்கி சகொடுக்கிறொர். அவர் தைக்கு தொவை ச ொல்லிசகொண்ைொள்,
“ அதொவது, இந்த நனககனை எல்லொம் விற்று ஒரு அநொனத ஆ ைமம்
துவங்க வண்டும்.” அவர் ச ொன்ைொர், இல்னல! உைக்கொக நொன்
வொங்கிைது உைக்கு பிடிக்கனலயொ? என்று, வகட்ைொர். எல்லொரும் இந்த
கட்ைத்னத கைந்திருக்கிவறொம் – திருமைமொைவர்களுக்கு இது நல்லொ
புரியும். இறுதியொ அவள் அவனை

மொதொைபடுத்த அவன் ச ொன்ைொன்,

ரி, அனத நீ விற்றுவிடு என்றொன்.” அவள் அந்த நனககனை விற்றொள்
பிறகு அந்த பைத்னத எடுத்து ஒரு அநொனத இல்லம் கட்டிைம் கட்ை
துவங்கிைொள். அந்த இைத்தில் பிள்னைகள் எல்லொரும் பொைல் பொடியும்
வ ைங்கனை மைப்பொைம் ச ய்யவும் துவங்கிைொர்கள் ஒரு நொள் அவள்
வட்டிற்குள்
ீ
வந்து அவளுனைய கைவரிைம் ச ொன்ைொ, என்வைொை
நனக கினைத்துவிட்ைது! என்வைொை நனககனை பொர்த்வதன்! அனத நொன்
அந்த

ின்ைஞ் ிறு

ிறொர்கைின் கண்கைில் வொழ்க்னகயில் பொர்த்வதன்

என்றொள்!
ஜொன், அவ உண்னமயில் ஞொைமொை சபண் ஏன்ைொ வொழ்க்னகயில்
எப்வபொது நொன் வகட்க்கிற ஒன்று, “உன்வைொடு நீ எனதயும் சகொண்டு
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வபொவது கினையொது! ஆமொ, அது உண்னமதொன்! ஆைொ நீங்க என்ை
ச ய்யணும், நொம என்ை ச ய்யணுன்ைொ அனத பூமிக்கும்
பைவலொகத்திற்கும் இனையில் உள்ை பொலம் வபொல கட்டி எழுப்பிை
வவண்டும், அதொவது நம்முனைய பைத்னத சுவிவ ஷத்திற்கொக விதிக்க
மக்களுனைய வொழ்வில் வினதக்க கற்றுக்சகொள்ைவவண்டும். இவயசு
இந்த உவனமயில் ச ொன்ைது வபொல மிஷைரிகளுக்கு சகொடுக்க
கற்றுக்சகொள்ை வவண்டும், “நித்தியத்தில் உங்கனை
வைவவற்க்கிறவர்கள் இருக்கும்படியொக இப்படி ச ய்திடுங்கள்.”
பைத்திற்கு அவ்வைவு பவர் இருக்குது அனத நொம சகொடுக்கொமல்
விட்டுட்ைொ, நொம உண்னமயில் சபரிய சுயநலவொதிகைொக
மொறிடுவவொம். அதைொல்தொ இவயசு ச ொல்றொரு

ிறியதில் உண்னமயொக

இரு அப்வபொது ைொஜ்யத்தில் சபரிய சபொறுப்புகனை சகொடுத்து
அதிகொரியொக்கிடுவவன்.

ஆன்கர்பபர்க்: உங்கைில்

ிலரிைம் நினறய பைம் இல்லொமல்

இருக்கலொம் நீங்க வயொ ிக்கலொம், “நொ, இந்த அைவுக்கு பைத்னத
வதவனுக்கு சகொடுக்க வவண்டியது சைொம்ப முக்கியம் என்று
நினைக்கலொம். அப்படி ச ய்தொல் எைக்கு சகொஞ் ம் பைம் இருப்பதொல,
இது வதவன் தவறொக எடுத்துசகொள்ை மொட்ைொர்.” கவைிங்க, பைம் ஒரு
சபொருட்ைல்ல, ஆைொல் இருதயத்தின் மைப்பொன்னம எப்படி இருக்கிறது
என்பதுதொன் இங்கு கைக்கு னவக்கப்படுகிறது. Dr. லட் ர்
விைக்கமைிக்கிறொர்.
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எர்வின் லட்சர்: நிச் யமொக தொன், இனத வகட்டுசகொண்டிருக்கிற
யொைொவது ஒருவவனை வகட்கலொம், “அைவுதொன் முக்கியமொ? இல்ல!
எந்த மைப்பொன்னமவயொடு சகொடுக்கிறீங்க என்பதுதொன் முக்கியம்.
உங்ககிட்ை அதிகம் இல்லொதிருந்தும் உதொைத்துவமொ சகொடுத்தொ –
அதொவது, இைண்டு கொசு கொைிக்னக வபொட்ை விதனவனய வயொ ித்து
பொருங்க. ஒருத்தர் இனத கைக்கு வபொட்ைொங்க அன்னைக்கு அது
இைண்டு கொ ொக இருந்தது, அந்த பைத்னத முதலீடு ச ய்தொ
குனறந்தது 5

தவிகிதம் என்று பொர்த்தொலும் 2000 வருைங்கைில்,

அதனுனைய சபருக்கத்னத வயொ ித்து பொர்த்தொ 19 உைன் சுமொர்
நொற்பத்தி ஐந்து ன பர்கள் வபொைவவண்டி இருக்கும் என்பதொக
வொ ித்வதன். இப்ப, இனத எதுக்கு ச ொல்வறன்ைொ உண்னமய
புரிஞ்சுக்கணும் நொம சகொடுக்கிற எல்லொத்னதயும் வதவன் கைக்கு
னவக்கிறொர் அனத பைவலொக வங்கியில் வபொடுவதொக நினைத்து
சகொடுங்கள். அது முசுவல் பன்ட் வபொன்றது. சதொைர்ந்து லொபத்னத
சகொடுத்துட்வை இருக்கு ஏன்ைொ பைத்னத சகொண்டு நல்லது
ச ய்யும்வபொது அது சபருகிக்சகொண்வை இருக்கும்.
இறுதியொக, நொம உதொைத்துவமொக பலைைிக்கபடுவவொம் ஏன்ைொ
அன்பின் நினறவில் இருந்து எடுத்து சகொடுக்கிவறொம் ஏன்ைொ
அதைொலதொன் வதவன் அனத கைக்கில் எடுத்து சகொள்கிறொர்.
உங்கைொல் இயன்றனத சகொடுங்கள். உதொைத்துவமொக சகொடுங்க இவயசு
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ச ொல்கிறொர் நித்தியத்தில் உங்கனை வைவவற்க ஆட்கள் இருக்கும்படி
அப்படி ச ய்திடுங்கள்.”

ஆன்கர்பபர்க்: இன்னறக்கு வபொறதுக்கு முன்ைொல இறுதியொக ஒரு
கொரியம். கிறிஸ்தவர்கள் மத்தியில் கொைப்படுகிற வபச்சுக்கைில் ஒன்று
இவயசு கிறிஸ்துனவ ஏற்றுசகொண்ைதில் இருந்து நொம ைொஜொவின்
பிள்னைகைொக கருதப்படுகிவறொம், அதைொல ைொஜொவின் பிள்னைனய
வபொல வொழனும். அதொவது, நொம ஆவைொக்கியமொ இருக்கணும்,
ச ல்வந்தைொ இந்த உலகத்தில் ஞொைவொைொக இருக்கணும். இது
வவதொக ரீதியொக

ரியொ தவறொ? கவைியுங்கள்:

எர்வின் லட்சர்: அதொவது, நொம ைொஜொவின் பிள்னைனய வபொல
இருக்கனுன்னு ச ொல்றனத வகட்டு இருக்கிவறொம். அதொவது, நொம
வதவனை வ ர்ந்தவர்கள் இல்னலயொ? வதவன் நம்முனைய தகப்பன்
இல்னலயொ? நொம இந்த உலகத்தில் ஆவைொக்கியமொ ச ல்வந்தைொ
ஞொைவொைொக இருக்க முடியொதொ? நம்மைொல முயன்ற அனைத்னதயும்
நொம அபகரிக்க நமக்கு அதிகொைம் இல்னலயொ? ஒன்னற நீங்கள்
புரிந்துசகொள்ை விரும்புகிவறன் ைொஜொவின் பிள்னையொக இருப்பது
நல்லதுதொன், ஆைொல் வவதம் சதைிவொக ச ொல்கிறது நொம்
வதவனுனைய குமொைன் இந்த பூமிக்கு வந்தவபொது எப்படி இருந்தொவைொ
அப்படி இருக்க வவண்டும் என்று கூறுகிறது. நம்முனைய
ைொஜரீகத்துவம் எதிர்கொலத்திற்கு னவக்கப்பட்டு இருக்கிறது. வமலும்
இவயசு ச ொல்கிறொர், ‘தன்னைத்தொன் தொழ்த்துகிறவன்
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உயர்த்தப்படுவொன்.” அது மட்டுமல்ல, நொம் எல்லொரும் இவயசுனவ
பற்றி நினைக்கும்வபொது அவர் சபத்லவகமில் மொட்டு சதொழுவத்தில்
பிறந்தவைொக பொர்க்கிவறொம். நம்முனைய் இைட் கைொக அவர் ஏழ்னமயில்
பிறந்தொர் என்கிவறொம்.
அதைொல நொமும் ஏழ்னமயில் இருப்பனத ஏற்றுசகொள்ை வவண்டும்
என்று அர்த்தம் கினையொது எை நினைக்கிவறன். ஆைொ உறுதியொ
ஒன்னு ச ொல்லலொம் எல்லொ விசுவொ ிகளுக்கும் இந்த உலகத்தின்
ச ல்வம் இருப்பதில்னல என்றும் ஜைங்கனை நியொயந்தீர்க்க முடியொது
என்றும் கற்றுசகொடுக்கிறது, “ ரி, நீங்க ஏழ்னமயொக இருப்பதொல
ைொஜொவின் பிள்னை இல்னலவயொ.” அப்படின்ைொ உலகம் முழுவதிலும்
நினறய

வகொதை

வகொதரிகனை ஒதுக்கிை வவண்டியிருக்கும்.

முக்கியமொைது என்ைன்ைொ நமக்கு சபொறுப்பு இருக்குன்றத
புரிந்துசகொள்ைணும் – சபொருைொதொை ரீதியொக ஆ ீர்வதிக்கப்பட்டிருந்தொல்
– உதொைத்துவமொக சகொடுக்கணும். நம்னம நொவம தொழ்த்த வவண்டிய
சபொறுப்பு இருக்குது அப்பத்தொ வதவன் தம்முனைய
தம்முனைய வநைத்தில் நம்னம உயர்த்திடுவொர்.
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*****
எங்களுனைய சதொனலக்கொட் ி நிகழ் ிகனை கொை
இலவ

ஜொன் அன்சகர்சபர்க் நிகழ்ச் ி ஆப்னப பதிவிறக்கம்
ச ய்திடுங்கள்.
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