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கிறிஸ்துவின் நியாயாசனத்தில் நீ ங்கள்
பெறப்பொகிற இழக்க பொகிற ெலன்கள்
- நிகழ்ச்சி 8
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: வைக்கம். கைந்த

ில நிகழ் ிகைில்

ஒவை விஷயத்னத னமயமொக னவத்து பொர்த்து வருகிவறொம்: நீங்கள்
கிறிஸ்துவின் நியொயொ ைத்திற்கு முன்பொக நிற்கும் அந்த சநொடியில்
உங்கள் இைட் கனை முகமுகமொக பொர்க்கும்வபொது. அவர் உங்கள்
வொழ்க்னகனய மதிப்பிடும் அந்த வவனலயில், அவர் எனத ஆவலொக
எதிர்பொர்த்திடுவொர்? இந்த ச ய்தி சதொைரில் எைது விருந்திைைொை Dr.
எர்வின் லட் ர்,

ிக்கொவகொ மூடி திருச் னபயின் மூத்த வபொதகர்,

இல்லிவைொ ிஸ். அந்த நிமிைத்னத பற்றி விைக்கி ச ொல்லிவருகிறொர்:

டாக்டர். எர்வின் லட்சர்: அதொவது, ஜொன், இந்து ஒரு மறுக்க
முடியொத உண்னம என்று ச ொல்லுவவன். அதொவது, நீங்க இவயசு
கிறிஸ்துனவ முகமுகமொய் பொர்ப்பனத கற்பனை ச ய்யுங்க,
ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர், அந்த வநைத்துல நொம வப ிை எல்லொ
கொரியங்கனையும் னவத்து அவர் நம்னம நியொயந்தீர்த்திடுவொர். நொம
கிறிஸ்துவின் நியொயொ ைத்திற்கு முன்பொக நிற்கும்வபொது அப்படிதொன்
இருக்கும் என்று வவதொகமமும் நமக்கு அனததொன் வபொதித்து
வருகிறது. இருக்கட்டும், இதற்கொை கிவைக்க பதம் பீமொ அதற்கு
கொைைம் அது கிவைக்கர்கள் மற்றும் வைொமர்கைொல் உயர்த்தப்பட்ை ஒரு
பலிபீைம் என்று ச ொல்லுவொர்கள் அங்கதொன் வபொட்டியிலும்
பந்தயத்திலும் சஜயித்தவர்கனை ஆைொய்ந்து அவர்களுக்கு ஏற்ற
பலன்கனை சவகுமதிகனை நியொயொதிபதிகள் சகொடுப்பொர்கள்.
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வமலும் அப்வபொஸ்தலைொகிய பவுல் ச ொல்கிறொர் அனத இன்னறக்கு 2
சகொரிந்தியர் ஐந்தொம் அதிகொைத்தில் பொர்க்கிவறொம், “நொம் எல்லொரும்
இவயசு கிறிஸ்துவின் நியொயொ ைத்திற்கு முன்பொக சவைிப்பைவவண்டி
இருக்கிறது.” அவர் கிறிஸ்தவர்கனை பற்றி கூறுகிறொர். அவர் தன்னை
பற்றி இங்கு ச ொல்கிறொர். உங்கனையும் என்னையும் பற்றி
ச ொல்லுகிறொர். நினறய வபருனைய எண்ைம் எப்படி இருக்கு சதரியுமொ
இவயசு கிறிஸ்து என் பொவங்களுக்கொக மரித்தொர், அதைொல நொம,
எப்படியும் எந்தவித இனையூறுகளும் இல்லொம பைவலொகத்திற்குள்
நுனழந்திடுவவொம் என்பதுதொன். வவதம் ஒன்னற மிக சதைிவொக
கூறுகிறது, நொம எல்லொருவம இவயசு கிறிஸ்துவொல் ஒவ்சவொருவைொக
வி ொரிக்கப்படுவவொம்.

ஆன்கர்பபர்க்: வவதத்தில் இருந்து நொம் கற்றுக்சகொள்ை கூடிய
அருனமயொை விஷயம் வதவன் கிருனபயொக நம்னம இைட் ித்ததற்கு
பிறகு, நொம கிறிஸ்துவுக்கொக ச ய்து முடிக்கும் ஒவ்சவொரு
கொரியத்திற்கும் அவர் நமக்கு பலன் அைிக்கிறவைொக இருப்பதொக வொக்கு
பண்ைியிருக்கிறொர். வதவனுனைய பலதைப்பட்ை வொக்குத்தத்தங்கள்
மத்தியில்,

ிலர் வகட்பது என்ைொன்ைொ,’பலன்கனை சபறுவதற்கொகவவ

இவயசுவுக்கொக வொழ்வது என்பது சுயநலமொக இருக்கிறதல்லவொ?” Dr.
லட் ர் இந்த வகள்விக்கு பதிலைிக்கிறொர். கவைிங்க:

எர்வின் லட்சர்: அதொவது, ஜொன், இப்படி ச ொல்றத வகட்டிருக்வகன்,
“எந்தவித பலனையும் எதிர்பொர்க்கொம வதவன் நம்னம வந ிப்பதொல்
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அவனை நொம் சதொழுதுசகொள்ை வவண்டுமல்லவொ” இது சைொம்ப
பயபக்திவயொை இருப்பது வபொல வதொன்றும்.

ரி, இருக்கட்டும், நமக்கு

பலன் கினைத்தொலும் இல்னலன்ைொலும் வதவன் நம்முனைய
ஆைொதனைக்கு துதிக்கு பொத்திைைொக இருக்கிறொர். ஆைொ இந்த பலன்கள்
என்பது நம்முனைய வயொ னை அல்ல; பலன்கனை சகொடுக்கும்படியொக
பிதொதொன் ஆர்வமொக வொஞ்ன வயொடு இருக்கிறொர். நம்னம ஆ ீர்வதிக்க
வவண்டும் என்பது பிதொவின் விருப்பமொக இருக்கிறது அதைொலதொன்
புதிய ஏற்பொட்டில் நினறய ஜைங்கனை பொர்க்கிவறொம், பனழய
ஏற்பொட்டிலும் புதிய ஏற்பொட்டிலும், பலன்கைிைொல்
ஊக்குவிக்கப்பட்ைொர்கள்.

ரி, நொம் வதவனை சதொழுதுசகொள்வதற்கொை

கொைைங்கைில் ஒன்று சுயநலம். ஆைொ இன்னறக்கு உங்கனை ஒரு
வகள்வி வகட்க்கிவறன். கிறிஸ்துனவ பிரியபடுத்த வவண்டும்
என்பதற்கொக வதவனை சதொழுதுசகொள்வதில் எந்தவிதமொை தவறுகள்
இருக்கிறதொ? அவருக்கு பிரியமொக நைந்துசகொள்வது முக்கியமொை
ஒன்றொக நினைப்பீர்கள் எை நம்புகிவறன். அதொவது, இப்ப இனத பற்றி
வயொ ித்து பொர்க்கிவறன், யொன், இவயசுவின் கண்கனை பொர்த்து
நிற்ப்பனத கற்பனை ச ய்து பொருங்க. என்னை பொர்த்து அவர் “உத்தம
ஊழியவை” என்று ச ொல்லணும்!
அப்வபொஸ்தலைொகிய பவுல் இங்கு இனததொன் ச ொல்கிறொர் – இது
முக்கியமொை ஒரு வவத பகுதி. இனத ஏற்கைவவ நன்கு
பொர்த்திருக்கிவறொம் ஆைொலும் நீங்க இன்னும் சதைிவொக புரிந்துசகொள்ை
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மறுபடியும் இனத வொ ிக்கிவறன். அவர் 2 சகொரிந்தியர் 5:10 ல்
இவ்விதமொக ச ொல்லுகிறொர், “நொம் கிறிஸ்துவின் நியொயொ ைத்திற்கு
முன்பொக சவைிப்பை வவண்டியிருக்கிறது,” வமலும் அவர், “ஆனகயொல்,
நமக்கு ஒரு இலக்கு குறிக்வகொள் உண்டு, இங்கு இருந்தொலும்
இல்லொவிட்ைொலும், அவனை பிரியப்படுத்திை வவண்டும்,” வமலும் அவர்
ச ொல்கிறொர், நொம் எல்லொரும் கிறிஸ்துவின் நியொயொ ைத்திற்கு
முன்பொக சவைிப்பை வவண்டி இருக்கிறது.”
அதுமட்டுமல்ல, அவர் அப்படி ச ொன்ைபிறகு, வ ைம் 11ல்
ச ொல்லுகிறொர், “ஆனகயொல் கர்த்தருக்கு பயப்பைத்தக்கது என்று
அறிந்து மைிதனுக்கு புத்தி ச ொல்லுகிவறொம்.” நினறய வபரும் இனத
பொர்க்கும்வபொது என்ை நினைக்கறொங்கன்ைொ, “ ரி, அப்வபொஸ்தலைொகிய
பவுல் அவிசுவொ ிகனை பற்றி வபசுகிறொர்,” இல்ல இந்த பகுதியில்
நம்னம பற்றிதொன் வபசுகிறொர்.

ரி, நினறய வநைத்னத ஒதுக்கி

எல்லொத்னதயும் ஒன்று வ ர்த்து இவயசு கிறிஸ்துவின் நியொயொ ைத்னத
பற்றிய

மநினலனய உண்ைொக்கும்வபொது அது பயப்பை வவண்டிய

ஒன்றொக இருக்க கூைொது; ஆைொ, அப்படி இல்லொமல், வயொவொன்
ச ொல்றது வபொல அவருனைய வருனகயில் நொம
சவட்க்கப்படுகிறவர்கைொக இல்லொதபடி ஜீவியம் பண்ைவவண்டும்
அவ ியமொகும்.
ஏன் இந்த மொதிரி ச ொல்வறன்? பதில் மிக எைினமயொைது.
கிறிஸ்துவின் நற் ொட் ினய சபறுவவத
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ிறந்த பலன் என்பனத மைதில்

சகொண்டு பலனை சபறவவண்டும் எண்ைத்வதொடு வொழ்வதில் எந்த
தவறும் இல்னல, அவனை பிரியபடுத்த நினைக்கிவறொம்.

ரி, இனத

மைதில் னவத்துசகொண்டு, பலன்கள் மூலமொக ஜைங்கள்
ஊக்குவிக்கப்பட்ை

ம்பவங்கனை வவதத்தில் இருந்து பொர்த்து

அறிந்துசகொள்ைலொம். இவயசு ஊக்குவிக்கப்பட்ைொர்? எதற்கொக?
“அவருக்கு முன்பொக னவக்கப்பட்டிருந்த
அவர்

ிலுனவனய

ந்வதொஷத்தின் சபொருட்டு,

கித்தொர்.”

ஆபிைகொம் என்ை ச ய்தொர், னகயொல் அஸ்திபொைம் வபொைப்பைொத
நகைத்திற்கொக கொத்திருந்தொர் அனத கட்டுகிறவர் வதவைொக இருந்தொர்
என்கிறொவை? எபிவையர் 11ம் அதிகொைத்னத பற்றி என்ை ச ொல்வவொம்?
வமொவ

ஊக்குவிக்கப்பட்ைொன் ஏன்ைொ அவன் வைப்வபொகும் பலன்மீ து

வொஞ்ன யொக இருந்தொன்.” பவுல் ச ொல்கிறொர், “நொன் வைொய்
ீ
ிலம்பம்பண்ைொதபடிக்கு

த்தியத்னத பற்றிக்சகொண்டு சதொைர்ந்து

ஓடுகிவறன்.” இந்த கொைைங்கைின் நிமித்தம் நொம் ஊக்குவிக்கப்பை
வவண்டியது அவ ியமொக இருக்கிறது. இருக்கட்டும், வஜொைதொன்
எட்வர்ட்ஸ் ச ொன்ைது எைக்கு பிடிக்கும், தனல

ிறந்த

இனறயியலொைர், எைலொம், அவருனைய விருப்பம் இதுதொன் இந்த
உண்னமயொக வொழ்வதன் மூலம் எதிர்கொலத்திற்கு வபொதுமொை அைவு
ந்வதொஷத்னத வ ர்த்து னவப்பதொக ச ொல்கிறொர்.” இது சுயநலம் என்று
ச ொல்ல முடியொது. இவயசுனவ பிரியப்படுத்த விரும்புகிறொர் நீங்களும்

7

விரும்புவங்கன்னு
ீ
நினைக்கிவறன், அதுதொன், நம்முனைய
உண்னமயொை உத்வவகமொக இருக்கணும்.

ஆன்கர்பபர்க்: உங்கனை ஒரு வகள்வி வகட்கிவறன். நீங்க
கிறிஸ்துவுக்கு முன்பொக நிற்கும் வபொது உங்களுக்கு ஏதொவது ஒரு
பலன் சகொடுக்கப்படும் என்று நினைக்கிறீங்கைொ?

ிலர் தங்களுக்கு

ஒன்றும் கினைக்கொது என்கின்றைர். நீங்களும் அந்த மொதிரி
வயொ ிக்கிறீங்கைொ, அப்படி நைக்குன்னு நினைக்கிறீங்கைொ,
அப்படிசயன்றொல் இவதொ உங்கனை ஊக்குவிக்கும் வொர்த்னத. கவைமொக
வகளுங்கள்:

எர்வின் லட்சர்: அதொவது, இவயசு ச ொன்ைொர் – சதைிவொக வபொதித்து
இருக்கிறொர் –

ிலருக்கு பைவலொக ைொஜ்யத்தில் மற்றவர்கனைவிை

உயர்ந்த ஸ்தொைம் இருக்குமொம். மிகப்சபரிய சபொறுப்புகளும் இருக்கும்.
நம்மில்

ிலருக்கு

ில

ிலொக்கியங்கள் வழங்கப்படும். ஆைொ

இப்வபொனதக்கு, ஜொன், ஒரு விஷயத்னத வநயர்கள்
புரிந்துசகொள்ளும்படியொக விரும்புகிவறன் அதொவது அவங்க என்ை
ச ய்றொங்கன்னு சபரிய விஷயம் அல்ல. எைக்கு
அருனமயொைவர்கவை, நீங்க ைொஜொவின் பிள்னை மகைொக இருக்கிறீர்கள்.
நீங்கள் அவருக்கு உரியவர்கள் அவர் அனதத்தொன் முக்கியமொைதொக
கருதுகிறொர். வவதம் ச ொல்கிறது உங்கை தனலயிலுள்ை மயிசைல்லொம்
எண்ைப்பட்டு இருக்கிறது என்கிறது. குருவி விழுவனத கூை அவர்
கவைிக்கிறொர். அவருனைய நொமத்திைிமித்தம் சகொடுக்கப்படும் ஒரு
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கல

தண்ைனை
ீ
கூை பொர்க்கிறொர். இன்னறக்கு அல்லது நொனைக்கு

நீங்க உங்க வவனலனய துவங்கும்வபொது, உங்கள் மைசுல ஒன்று
உறுதியொக இருக்கட்டும் வதவன் பொர்த்துசகொண்டு இருக்கிறொர்
நம்முனைய கிரினயகனை பதிவு ச ய்துசகொண்டு இருக்கிறொர் அவர்
நமக்கு உதொைத்துவமொக பலன் அைித்திை வபொகிறொர்.

ஆன்கர்பபர்க்: கிறிஸ்தவ வொழ்க்னக வொழும்வபொது, பல
மயங்கைில் அருனமயொக வதொன்றப்பைொத
ச ய்ய வவண்டிய

ில வவனலகனையும்

ந்தப்பங்கள் நமக்கு பலமுனற ஏற்பை வொய்ப்புண்டு,

உண்னமயில், அனத ஏற்றுக்சகொண்டு ச ய்ய முடியொத விஷயம்
வபொலதொன் வதொன்றும்.

ிலவற்னற ச ய்யும்வபொது மகிழ்ச் ி இருக்கொது.

நீங்க ஒருவவனை வதவனுக்கொக ச யல்பட்டு சகொண்டு இருக்கலொம்
ஆைொ நீங்க ச ய்கிற வவனலயின் கொைைொமொக உங்களுக்கு
முழுனமயொை

ந்வதொஷத்னத சபற முடியொமல் வபொகும் நினல

இருந்தொல் நீங்கள் அடுத்து மிக முக்கியமொக கவைிக்க வவண்டிய
வொர்த்னத இதுதொன். இனத கவைமொக வகளுங்க.

எர்வின் லட்சர்: அதொவது, ஜொன், நொம

ந்வதொ ப்பட்டு ச ய்ய

முடியொத கொரியங்கனையும் ச ய்யும்படி வதவன் நம்னம
அனழத்திருக்கிறொர். ஊழியங்கனை நைத்திடும் நொமும் கூை
ிலவநைங்கைில்

ில கைனமகைின் கொைைொமொ

ில கொரியங்கனை

ச ய்ய வவண்டிய கட்ைொயத்திற்குள் தள்ைப்படுகிவறொம். அதொவது,
இவயசு ஒரு உவனமனய ச ொல்லி இருக்கிறொர். தன்னுனைய
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எஜமொனுக்கு கீ ழ்படியொம இருந்த ஒரு ஊழியன் மைந்திரும்பி
மறுபடியும் எஜமொன் விரும்பிய படி ச ய்ய முவந்தொன். முயற் ிவய
ச ய்யொம இருந்தவனை கொட்டிலும் இந்த அடினம உத்தமன் என்பதொக
இவயசு கூறியிருக்கிறொர். அவர் என்ை ச ொல்கிறொர் என்றொல்,
“நம்முனைய கைனமனய நொம் ச ய்யும்வபொது லொபம் ஈட்ைொத
அடினமனய வபொல இருப்வபொம் என்கிறொர்.”
உண்னமயில, ஜொன், இனத இந்த மொதிரி வயொ ித்து பொர்க்கிவறன்;
நமக்கு இஷ்ைமில்லொம ஒரு கொரியத்னத நொம ச ய்ய முன்வந்து
அனத எப்படியொவது ச ய்கிவறொம் அது இவயசுவின் மகினமக்கொக
ச ய்யப்பட்ைதொக இருந்தொலும் அதற்கொை பலன் மிகப்சபரியதொக தொன்
இருக்கிறது. ஏன்ைொ நமக்கு இஷ்ைமொை கொரியங்கனை ச ய்வது மிக
சுலபம். வதவன் ச ய்ய ச ொல்கிற

ில கொரியங்கள் விருப்பமில்லொம

இருந்தொலும், அவருனைய மகினமக்கொக

ிறப்பொக ச ய்ய

விரும்பிடுவவொம், அது, உண்னமயொகவவ, அது அவருனைய கவைத்னத
ஈர்த்து விவ ஷ விதமொை பலனை சகொடுப்பதொக மொறுகிறது.
*****

ஆன்கர்பபர்க்:

ரி கவைிங்க, நீங்க ஒரு கிறிஸ்தவைொக இருந்தொ,

நிச் யம் கிறிஸ்துவின் நியொயொ ைத்திற்கு முன்பொக
வவண்டும் என்ற விருப்பம் இருக்கும்.

ிறப்பொக நிற்க

ரியொ? வரி, இந்த நினலயிலும்

வவதம் உங்கனை ஊக்குவித்து ச ொல்வனத கவைியுங்கள். வதவன்
நீங்கள் மிகப்சபரிய பலனை சபரும்படி விரும்புகிறொர்.
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ிறந்த பலனை

சபறுவதற்கு இந்த பூமியில் வொழ்கிற நீங்கள் என்ை ச ய்ய
வவண்டியது அவ ியமொக இருக்கிறது? நம்முனைய வொழ்னவ வதவன்
மதிப்பிடும்வபொது என்ை பலனை தருவதொக வொக்கைிக்கிறொர்?
அப்வபொஸ்தலைொகிய பவுல் கூறுகிறொர். ஒலிம்பிக்கில் வைர்கள்
ீ
ஓடுவனத ஒப்பிட்டு அவர் இங்கு நொம் வொழ்கிற வொழ்க்னகனய பற்றி
அழகொக வர்ைித்து கூறியிருக்கிறொர். Dr. லட் ர் பவுலின்
வபொதனைகனை சுருக்கமொக விைக்குகிறொர். கவைியுங்கள்:

எர்வின் லட்சர்: அதொவது,

ொைம் ஒருவவனை இன்னறக்கு

அப்வபொஸ்தலைொகிய பவுல் இன்னறக்கு உயிவைொடு இருந்திருந்தொ,
அவர் நிச் யமொக ஒலிம்பிக் பந்தயத்னத பற்றிதொன் ச ொல்லியிருப்பொர்.
சதொைர்ந்து அவர் பந்தயங்கனை பற்றிவய வப ிக்சகொண்டு
இருந்திருக்கிறொர் ஏன்ைொ இலக்னக நொம தவரிை கூைொது, பவுல் என்ை
ச ொல்ல வர்றொருன்ைொ ஒழுக்கம்தொன் நல்ல வைனை
ீ
உருவொக்குது
அவத ஒழுக்கம்தொன் நல்ல கிறிஸ்தவனையும் உருவொக்குகிறது. இங்கு
1 சகொரிந்தியர் ஒன்பதொம் அதிகொைத்தில் ச ொல்கிறொர், “பந்தய
ொனலயில் ஓடுகிறவர்கள் எல்லொரும் ஓடுவொர்கள் ஆைொல் ஒருவவை
பந்தயத்னத சபறுவொன் என்பனத நீங்கள் அறியீர்கைொ.| உண்னமயொவவ,
நீங்களும் நொனும் இருக்கிற இந்த பந்தயத்தில் நிச் யம் நொம பந்னதய
சபொருனை சபற்றிடும் பந்தயமொக இருக்கு. இது ஒரு வித்தியொ மொை
பந்னதயம்தொன்.
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ஆைொலும் அவர் ச ொல்கிறொர், “பந்தயத்தில் வபொைொடுகிற யொவரும்
எல்லொவற்றிலும் இச்ன யைக்கமொக இருப்பொர்கள்.” இந்த வபொைொடுகிற
என்ற வொர்த்னத இதற்கு கிவைக்க அர்த்தம் வியொகுலம்’ அனத பற்றி
ில நிமிைங்கைில் பொர்க்கலொம். அந்த ஒழுக்கத்தில்
வியொகுலப்பைவவண்டும். அப்படிதொ ச ய்றொங்கன்னு, அவர் ச ொல்றொர்,
“அழிந்துவபொகிைத்னத சபற அப்படி ச ய்கிறொர்கள், நம்முனைய பலவைொ
அழிவில்லொததொகும். ஆனகயொல் நொன் நிச்ச்யமில்லொதவொைொக ஓவைன்;
நொ ஆகொயத்னத அடிக்கிறவைொக

ிலம்பம் பண்வைன், என்

ரீைத்னத

ஒடுக்கி கீ ழ்படுத்துகிவறன்.” ஜொன், நினறயகிறிஸ்தவர்கள் இனத வவற
மொதிரி வொ ிப்பனத ஒப்புசகொள்கிறீர்கள் என்று நொன் நினைக்கிவறன்:
“என்

ரீைத்னத ஒடுக்குகிவறன்”.

ரி, பவுல் ச ொல்கிறொர்,

“மற்றவர்களுக்கு பிை ங்கம் பண்ணுகிற நொன் தொவை ஆகொதவைொக
வபொகொதபடிக்கு என்

ரீைத்னத நொன் ஒடுக்கி கொக்கிவறன் என்று

ச ொல்கிறொர்.”
ிறந்த வினையொட்டு வைைொக
ீ
ச ய்யும்

ில தன்னமகனை பற்றி

உங்களுக்கு எடுத்து ச ொல்கிவறன் இது அருனமயொக இருக்கும்
உங்கனை, சஜயிக்கும் கிறிஸ்தவர்கைொக ச ய்யும். முதலொவதொக,
இருப்பது, ஒழுக்கம். வியொகுலப்படுகிவறன். நீங்க இதற்கு முன்ைொல
ஆகஸ்ட் மொதத்தில் கொல்பந்து னமதொைத்னத கவைித்து
இருக்கிறீங்கைொ அங்க செல்மட் வபொட்டுட்டு எல்லொ
உபகைைங்கவைொை
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ிலர் இருப்பொங்க. அவங்க வவர்த்து விறுவிறுத்து

இருப்பொங்க நீங்க அவங்ககிட்ை வகட்கலொம், “இப்படி ச ய்யும்படி யொரு
அவங்கை அடிச்சுக்கிட்ைொ என்று!

ரி, இதற்கொை, பதில் நிச் யமொ,

“யொரும் இல்ல,” அவங்க ச ய்யணுன்னு நினைக்கிறொங்க பொர்டீக்கனை
தவிர்க்கிறொர்கள்

ந்தர்ப்பங்கனை தியொகம் ச ய்கிறொர்கள்;

ிலவநைங்கைில் தங்களுனைய படிப்னப கூை தவற
விடுகிறொர்கள்.எதுக்கொக? அழிவுள்ை கிரீைத்னத அனைய
வபொைொடுகிறொர்கள். என்னுனைய மகள் படுக்கும் பள்ைிக்கு
ச ன்றிருந்வதன் அங்க தினைக்கு பின்ைொல் இருக்கும் பதக்கங்கனை
பொர்க்க முடிந்தது. அனவ அழிவுள்ை கிரீைங்கள். அனவ
என்சறன்னறக்கும் உள்ைதொக நினலத்திைொது. ஒழுக்கம்
வதனவபடுகிறது.
அடுத்ததொக தின . பவுல் கூடுகிறொர், “நொன் ஆகொயத்தில்
ிலம்பம்பண்வைன்.” ஒரு இலக்னக வநொக்கி வபொயிட்டு இருக்கீ ங்க. நொ
வைர்ந்தது ஒரு வதொட்ைத்துல, ஜொன், ஒரு கனத இருக்குது அது
உண்னமயொை கனததொன். அது உண்னம என்று எைக்கு சதரியும்
ஏன்ைொ எைக்கு விவ ொயினய பற்றி நல்லொ சதரியும். அவர் வநைொக
புதருள்ை ஒரு இைத்னத பதப்படுத்தும்படி ச ன்றொர் அவர் என்ை
ச ய்தொர் என்றொல், சகொஞ் ம் தூைம் தள்ைி தன்வைொை ட்ைொக்ைனை
னவத்து வநைடியொக அந்த புதனை வநொக்கி தொன் வண்டினய ஓட்ை
வவண்டும் என்றும் அதற்கு குறினவத்து அதற்கு வநைொக ஒட்டும்படி
முற்பட்ைொர். அது
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ிறந்த வயொ னை, என்று நினைத்தொர், ஆைொ அவர்

திரும்பி பொர்த்த வபொது, அந்த புதர் வனைந்து இருபனத அவர்
கவைித்தொர். அதற்கு கொைைம் என்ைன்ைொ – பக்கத்துல வபொற
வனைக்கும் இனத அவைொல பொர்க்க முடியல – இப்ப தன்னுனைய
கண்கனை மொடுகனை மீ து திருப்பி அனவகனை கைந்து ச ல்லும்படி
நைத்திைொர் – பிறகு; அவர் உறுதியொக இருந்து அந்த புதனை சுத்தம்
ச ய்து முடித்தொர்.
இனத நல்லொ கவைமொக கவைியுங்கள். நமது மைதில்

ரியொை

இலக்கு இல்லொவிட்ைொல் –‘ இவயசுனவ பொர்க்கவவண்டும், நமது
விசுவொ த்னத துவக்குகிறவரும் முடிக்கிைவருமொைவர், “
இலக்கு இல்லொவிட்ைொல் – நம்முனைய வொழ்க்னக

ரியொை

ீர்குனலந்து

வபொய்விடும். வநர்த்தியொை வொழ்க்னக வொழ விரும்பிைொல், அதற்கு
நொம் என்ை ச ய்யவவண்டும் என்றொல், என்ை நைந்தொலும்,
இவயசுனவவய பொர்த்திடுவவன் என்று ச ொல்லணும்.” வ ொதனைகள்
வரும்வபொது, இக்கட்ைொை சூழ்நினல வரும்வபொது, இவயசுனவ பற்றி
நொன் அதிகம் சதரிந்துசகொள்ை வவண்டும். அந்த ஓட்ைத்னத ஓை நொன்
அவர் மீ து என் கவைத்னத பதிக்கிவறன். நொம ஒழுக்கத்னதயும்
தின னயயும் குறித்து வப ியிருக்கிவறொம்,, நம்முனைய கண்கள்
கிறிஸ்துவின் மீ து பதிந்து இருக்கவவண்டும்; நம்முனைய இலக்கு
நிர்ையம் ச ய்யப்பைவவண்டும்.
எபிசையரில் உள்ை

ம்பவம் நினைவிருக்கிறதொ அங்கு ச ொல்லப்பட்டு

இருக்க்ரியது, “நமக்கு முன்பொக இருக்கும் ஓட்ைத்னத
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சபொறுனமவயொவை ஓைக்கைவவொம்.” வமலும் அங்கு ச ொல்லப்பட்டு
இருக்கிறது, நொம் இைறிைொதபடிக்கு அப்படி ச ய்ய வவண்டும்.
நம்முனைய கொல்கனை இலகுவொக னவத்துசகொள்ை வவண்டும். பொவம்
நம்னம எைிதில் பிடித்துசகொள்ைொதபடி உறுதியொக இருக்கவவண்டும்.
கற்பனை ச ய்து பொருங்க வகொட் வபொட்டுட்டு ஒரு மைிதன்
ஓடும்வபொது அவனுனைய கொல்கள் எங்னகவயொ

ிக்கி சகொள்கிறதொம்.

அனததொன் பொவமும் ச ய்கிறது. நொம் இைறு விழும்வபொது, நம்வமொடு
மற்றவர்கனை இழுத்து விைொதபடிக்கு நொம் பொர்த்துக்சகொள்ை
வவண்டியது முக்கியம். ஆைொ உண்னம என்ைன்ைொ, நொம தடுமொறி
கீ வழ விழும்வபொது, சபரும்பொலும் நம்ம கூை மத்தவங்கனையும்
வ ர்த்து இழுத்து விட்டுடுவறொம். அதைொலதொன், ஜொன், இனத நொன்
வயொ ிக்க விரும்புகிவறன் அதொவது நொம ஓடீட்டு இருக்கும்வபொது,
விழுந்துவபொகும் கிறிஸ்தவர்கனை பொர்க்க வநரிட்ைொல், நொம என்ை
ச ய்யணுன்னு உங்களுக்கு சதரியுமொ? அவங்களுக்கு கீ ழ
வபொயிைனும். பவுல் எபிவையர் புத்தகத்தில் ச ொல்கிறொர், “தைர்ந்து
முழங்கொல்கனை திைப்படுத்திடுங்கள். ஓட்ைத்னத முடிக்கும்படி நொம்
ஒருவருக்கு ஒருவர் உதவிைலொம். அதுமட்டுமல்ல, இன்சைொரு
விஷயத்னத ச ொல்ல முடியும் எல்லொ

ட்ைதிட்ைங்கனையும் பின்பற்றி

ஓடிை வவண்டும். அதொவது, உதொைைமொக, அருனமயொக ஓட்ைத்னத
ஓடிை சபன் ஜொன் ன் அவர்தொன்னு, நினைக்கிவறன்,

ில

வருைங்களுக்கு முன்பு தங்க பதக்கத்னத சவன்றொர் நினைவிருகிறதொ.
ஆைொ அதுல்லொம் விருதொவொ வபொயிடுச்சு ஏன்ைொ அவருனைய
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ரீைத்தில் ஸ்டீைொய்ட்ஸ் வபொட்ைது கண்ைறியப்பட்ைது. அதைொல எல்லொ
ட்ைத்னதயும் னகசகொண்டு ஓட்ைத்னத ஓடிைலொம். வமலும் பவுல்
ச ொல்கிறொர், “நொன் பந்தயத்தில் ஆகொதவன் என்று தள்ைப்பைொதபடிக்கு
ஓடுகிவறன்.”
இந்த ச ய்தி சதொைரில் வபொதுமொை அைவிற்கு உங்களுக்கு நினறய
கொரியங்கனை ச ொல்லியிருக்கிவறொம் இவயசு கிறிஸ்துவுக்கு முன்பொக
நிற்கும்வபொது மிகப்சபரிய இழப்னப

ந்திக்க வொய்ப்பிருக்கிறது என்று

ச ொல்லியிருக்கிவறொம். அவதொை, ஜொன், அப்வபொஸ்தலைொகிய பவுல்
தகுதியற்றவன் என்ற நினலனய அனையவும் வொய்ப்பிருக்கிறது
என்கிறொர். அதைொல பைவலொகத்திற்கு வபொக மொட்வைொம் என்று
அர்த்தமொகொது, ஆைொ நமக்கொை பலனை சபற்றுசகொள்ைொமல் வபொக
வொய்ப்பு இருக்கிறது. இப்ப, இந்த வொர்த்னதயின் அர்த்தத்னத மட்டும்
வயொ ித்து பொருங்க. ஒழுக்கத்வதொடு இருக்கலொம். எப்வபொது
ஜைங்களுக்கு நொன் ச ொல்வதுண்டு கொனலயில ஒன்பது மைிக்கு
முன்ைொல வதவவைொை வநைத்னத ச லவிடுங்கள் – வவத வொ ிப்பு,
சஜபம். உங்களுனைய நொனை வதவைிைம் ஒப்பனையுங்கள் ஏன்ைொ
ஒவ்சவொரு நொனைக்கும் நீங்க கைக்கு சகொடுப்பவைொக இருக்கணும்.
நமக்கு அந்த உைர்வும் தீர்மொைமும் உருதியொயிருக்கணும்
நம்முனைய வொழ்வில் தின கொட்டும் உரினமனய முழுவதுமொக
அவரிைம் சகொடுத்த்திை வவண்டும்.
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இன்னறக்கு உங்கனை ஒரு வகள்வி வகட்கட்டுமொ. ஒரு நிமிைம்
வயொ ித்து பொருங்க. கைந்த இருபது வருைங்கைில், இன்னறக்கு இனத
ச ய்திருக்கலொம் என்று எப்வபொதொவது வயொ ித்தது உண்ைொ?
என்னுனைய இதயப்பூர்வமொ ச ொல்கிவறன், இப்வபொவத ச ய்திடுங்க!
இப்பவவ ச ய்யுங்க.

ஆன்கர்பபர்க்: இறுதியொக ஒரு வொர்த்னத. இசதல்லொம் நீங்க
வதவனுக்கு முன்பொக நிற்கும் அந்த நொைில் நடுக்கத்வதொடு
நிர்ப்பதற்கொக ச ொல்லபடுகிற கொரியங்கைொ, அப்படி இல்னல. நீங்கள்
எதிர்பொர்த்து கொத்திருக்கும் நொைொக இருக்க ச ய்திடும் – வதவனுனைய
நற்ச ய்தினய பற்றி உங்களுக்கு சதரியுமொ, சுவிவ ஷம். இனத
கவைிங்க – அது உங்கள் இருதயத்னத

ந்வதொஷத்திைொல்

நினறந்வதொடும்படி ச ய்திடும்.

எர்வின் லட்சர்: ஜொன், இதுவனை கிறிஸ்துனவ தங்கள் ச ொந்த
இைட் கைொக ஏற்றுசகொள்ைொத நபர்கள் இனத வகட்டு சகொண்டு
இருப்பொர்கைொைொல் அவர்களுக்கு ஒரு கொரியத்னத நொன் சதைிவு
படுத்தும்படி விரும்புகிவறன். உங்க பொவங்கனை அறிக்னக ச ய்வதில்
இருந்து துவங்குவது கினையொது. உங்களுக்கு அது நினைவில்
இல்லொமல் இருக்கலொம் அப்படி ச ய்தொலும்

ரி, ஆைொ அது

இைட் ிப்பிற்கொை வழி அல்ல. உங்க பொவங்கவைொடு எப்படி
இருக்கீ ங்கவைொ அப்படிவய இவயசு கிறிஸ்துனவ உங்கள் இைட் கைொக
ஏற்றுசகொள்ளுங்கள். விசுவொ த்தில் அவருக்கு பதில்சகொடுங்கள் அவர்
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மீ து நம்பிக்னக னவயுங்கள். அப்வபொது

ட்ைபூைவமொக

மன்ைிக்கப்படுவர்கள்.
ீ
இப்ப, ஒரு கிறிஸ்தவைொக, நொம நம்ம பொவங்கனை அறிக்னக
ச ய்கிவறொம். இந்த மொதிரியொகத்தொன் பிதொவொகிய வதவன் நம்னம
ஒழுக்கத்திற்குள் நைத்துகிறவைொக இருக்கிறொர் என்பனத பொர்க்க
முடிகிறது. இப்ப, நொம, வதவன் நம்முனைய நினைவிற்கு சகொண்டு
வரும் எல்லொ பொவங்கனையும் அறிக்னக ச ய்யணும். ஆைொ நற்ச ய்தி
இதுதொன். ஞொபகத்தில் இருக்கும் பொவங்கனை நொம்
அறிக்னகயிடும்வபொது ஞொபகத்தில் இல்லொத பொவங்களும் வ ர்ந்து
மன்ைிக்கப்படுகிறது.
அதொவது, 1 வயொவொைில் ச ொல்லப்பட்டு இருக்கு, “வதவன்
ஒைியொயிருக்கிறது வபொல நொமும் ஒைியில் நைந்ததொல், ஒருவருக்கு
ஒருவர் ஐக்கியப்பட்டு இருப்வபொம்.” இனத வதவன் என்வைொடு
சகொண்டிருக்கும் ஐக்கியம் என்றும் எைக்கு வதவவைொடு உள்ை
ஐக்கியம் என்றும் எடுத்துசகொள்கிவறன். வமலும் அங்கு ச ொல்லப்பட்டு
இருக்கிறது, “வதவனுனைய குமொைைொகிய இவயசு கிறிஸ்துவின்
இைத்தம்

கல பொவங்கைில் இருந்தும் நம்னம சுத்திகரிகிறது.” நொம

ச ய்ய வவண்டிய ஒவை வவனல என்ைன்ைொ பரிசுத்த ஆவியிைம்
நம்முனைய பொவங்கைொய் அறிக்னக ச ய்ய வவண்டும் அவ்வைவுதொன்.
அனத நொம பொர்த்துசகொண்ைொல் வபொதும், நமக்கு ஞொபகமில்லொதனத
பற்றி கவனல பை அவ ியமில்னல. நினைவிருக்கட்டும், வதவன்
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நம்னம ஒழுக்கத்திற்குள் நைத்துகிறொர் அவவைொடு வ ர்ந்து நொம்
நீதியுள்ை ஒப்பந்தம் பண்ணும்படி விரும்புகிறொர். அந்த ஒப்பந்தத்னத
மீ றி நொம் நைக்கும்வபொது, மறுபடியும் அந்த ஒப்பந்தத்னத புதுபித்து
அவற்னற அறிக்னக ச ய்யும்படி விரும்புகிறொர்.
அதொவது, ஜொன், கொலிவபொர்ைியொவில் வகட்டிருக்வகன் ஒருத்தர் வவகமொ
வபொைதொல பிடிபட்ைதொக ச ொன்ைொங்க. அவனை நீதிமன்றத்துக்கு
அனழத்து வந்தொர்கள் அவரிைம் அபைொதம் கட்ை பைம் இல்னல. அங்க
என்ை நைந்துச்சுன்ைொ நீதிபதி இருக்னகவிட்டு எழுந்து வந்து, தைது
படிகட்டிைிருந்து இறங்கி வந்து, தன் அங்கினய கழற்றி,
குற்றவொைிவயொடு நின்று, அவனுக்கொை அபைொத சதொனகயொை நூறு
ைொலனை தைது

ட்னைப்னபயிலிருந்து எடுத்து வமனஜயின் மீ து

னவத்துவிட்டு, பிறகு மீ ண்டும், அங்கினய வபொட்டுசகொண்டு, தைது
இருக்னகக்கு ச ன்று அமர்ந்து, அந்த அபைொத சதொனகனய
எடுத்துசகொண்டு குற்றவொைினய பொர்த்து ச ொன்ைொைொம்: “உைக்கு
விடுதனல; உன்னுனைய அபைொதம் ச லுத்தப்பட்டு விட்ைது.”
அருனமயொைவர்கவை! இதுதொன் சுவிவ ஷம்! இதுதொன் சுவிவ ஷம்!
நம்மொல சகொடுத்து தீர்க்க முடியொத கைனை வதவைிைத்தில்
பட்டிருக்கிவறொம். ஒரு பொைலின் வரிகள் ச ொல்வது வபொல,
“என்னுனைய கண்ைர்ீ என்சறன்னறக்கும்

ிந்தப்படுவமொ? என்னுனைய

னவைொக்கியம் பற்றிக்சகொண்வை இருக்குவமொ? எதுவும் பொவத்திற்கொை
நிவொைைம் அல்ல, நீவை பரிகொரி நீர் மட்டுவம பரிகொரி”.
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என் கைத்தில் ஒன்றும் சகொண்டு வைவில்னல, உமது

ிலுனவனய

மட்டுவம நொன் பற்றிசகொள்கிவறன்.| நம்முனைய வதனவனய
அல்லொமல் வவறு ஒன்னறயும் நொம் சகொண்டு வருவது கினையொது.
சபற்றுக்சகொண்டுதொன் ச ல்கிவறொம். வதவனுனைய பிை ன்ைத்தில்
என்சறன்னறக்கும் நிற்கும்படியொக இவயசு கிறிஸ்துவின் நீதினய
சபற்றுசகொள்ளுகிவறொம். இப்வபொதும் நொம், இவயசு கிறிஸ்துவின்
நியொயொ ைத்திற்கு முன்பொக நிற்க கூடியவர்கைிைத்தில் வப வில்னல.
அனத பற்றி வப ி விட்வைொம். கிறிஸ்துனவ விசுவொ ித்து இைட் ிப்னப
சபற்று சகொள்ைொமல் சபரிய சவள்னை

ிங்கொ ை நியொயத்தீர்ப்னப

வநொக்கி இருப்பவர்களுக்கு நொன் ச ொல்ல விரும்புவது இதுதொன்.
நீங்க ஒருவவனை,

ரி, பொஸ்ைர் லட் ர், நொன் இப்ப என்ை ச ய்யணும்?

என்று ச ொன்ைொல் உங்களுக்கு நொன் ச ொல்கிவறன். நொன் ஒரு
சஜபத்னத ச ய்ய வபொகிவறன் நீங்களும் இந்த சஜபத்னத உங்கள்
இருதய பூர்வமொக ச ய்யும்படி வகட்க்கிவறன். ஏன்ைொ சஜபம் கூை
உங்கனை இைட் ிக்க முடியொது; உங்கள் நம்பிக்னகயின் இைம்மொற்றம்
இைட் ித்திடும். உங்களுனைய பொவமொை நினலனயயும் இைட் ிக்க
கூைொத உங்கள் சுய தன்னமனயயும் விைங்க ச ய்வதுதொன் சஜபம்
இவயசு

ிலுனவயில் மரித்த வபொது, பொவிகள் வதவவைொடு

ஒப்புைவொகும்படிக்கு மரித்தொர், அதைொல அவனை நீங்கள் பொவத்னத
சுமந்தவைொக ஏற்றுசகொள்ளுங்கள். அப்படி ச ய்ய ஆயத்தமொக
இருக்கீ ங்கைொ?
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வ ர்ந்து சஜபித்திைலொம். |பிதொவவ, இனத பொர்த்துசகொண்டிருக்கும்
ஒவ்சவொருவவைொடும் இவயசுவின் நொமத்தில் நீர் வபசும்படியொக உம்னம
வகட்டுசகொள்ளுகிவறொம், இதுவனை இவயசு கிறிஸ்துனவ
விசுவொ ியொதவர்கவைொடு இனைபடும். அவர்களுக்கு உதவும், தகப்பவை,
தங்கள் மீ திருக்கும் நம்பிக்னகனய உம்மீ து னவக்கட்டும், உமது
வொர்த்னத ச ொல்கிறது, “உம்முனைய நொமத்னத ஏற்றுசகொண்ைவர்கள்
எத்தனை வபர்கவைொ அத்தனை வபர்களும் வதவனுனைய புத்திைர்கள்
என்பொர்கள், அவருனைய விசுவொ ித்தொல் வபொதும் என்று
எழுதியிருக்கிறவத.” தகப்பவை பொர்த்துசகொண்டிருப்பவர்கள்
விசுவொ ிக்கும்படியொக அவர்களுக்கு உதவிடும். அதுமல்லொ, பிதொவவ,
அவர்கள் உம்னம விசுவொ ித்த பிறகு, அவர்களுக்கு விசுவொ த்தின்
நிச் யத்னத நீர் சகொடுப்பீைொக.”
இப்வபொது உங்கைிைம் நொன் ச ொல்லுகிவறன். இந்த சஜபத்னத வ ர்ந்து
சஜபித்தீர்கைொ? “அன்பின் ஆண்ைவவை, நொன் ஒரு பொவி. என்னை
என்ைொல் இைட் ிக்க முடியொது. இவயசு என் பொவங்களுக்கொக
மரித்ததற்கொக நன்றி ச லுத்துகிவறன்.” இனத அவரிைம் ச ொல்லுங்கள்.
இந்த வநைத்தில், நீர் எைக்கொக ச ய்தனத நொன் பற்றிசகொள்கிவறன் .
நீங்கைொ அவரிைம் ச ொல்லுங்க. அதைொல அவனை நம்புவது
ஒருநொளும் குற்றமொை வதொன்றுவதில்னல; ஆைொல் விசுவொ ியொதவன்
எவவைொ அவன் ஏற்கைவவ ஆக்கினைக்கு உட்பட்ைவைொக இருக்கிறொன்
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ஏன்ைொ அவன் வதவனுனைய குமொைனை விசுவொ ியொமல் இருக்கிறொர்.”
இந்த வொக்குத்தத்தத்னத நீங்கள் கைக்கில் சகொள்ை முடியும்.

*****
எங்களுனைய சதொனலக்கொட் ி நிகழ் ிகனை கொை
இலவ

ஜொன் அன்சகர்சபர்க் நிகழ்ச் ி ஆப்னப பதிவிறக்கம்
ச ய்திடுங்கள்.
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