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YBS1-1-TA 

 

நீங்கள் உங்கள் நித்தியத்தத ததவத ோடு 

செலவிடுவரீ்கள் என்று எப்படி நிச்ெயமோக 

செோல்கிறரீ்கள்? நிகழ்ச்ெி -1 

அறிவிப்பாளர்: இன்றைக்கு ஜான் அன்கர்பர்க் நிகழ்ச்சியில், 

எப்பபாதும் பகட்கப்படும் முக்கியமான மதம் சார்ந்த பகள்வி: 

“உங்களுறைய நித்தியத்றத பதவபனாடு சசலவிடுவரீ்கள் என்ை 

நிச்சயம் இருக்கிைதா?” 

டோக்டர். எர்வின் லட்ெர்:  நீங்கள் மரித்த அடுத்த விநாடியில் 

நீங்கள் ஒருபவறை அழகான சூழறல, கிைிஸ்துவின் மகிறமறய 

பரபலாகத்றத காண்பரீ்கள். அல்லது நீங்கள் இன்று கற்பறன சசய்து 

பார்க்க முடியாத பயங்கரமான சூழறல காண பநரிடும். அறத குைித்து 

பயாசிப்பறத நிறுத்திவிட்ைாலும், நமக்குள் எழும்பும் முக்கிய பகள்வி 

இதுதான், “என்னுறைய நித்தியத்றத எங்பக சசலவிைப்பபாகிபைன்?” 

அறிவிப்பாளர்: இந்த பகள்விக்கு பதிலைிக்க இருப்பவர், ஜானுறைய 

இன்றைய விருந்தினர் ைாக்ைர். எர்வின் லட்சர், மூடி சமபமாரியல் 

திருச்சறபயின் தறலறம பபாதகர் சிக்காபகா, இலினாசிஸ். 
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அவர் நாம் இன்றைக்கு இரட்சிக்கப்பட்டிருக்கிபைாம் நாறை 

இரட்சிக்கப்பட்டிருக்கிபைாம் என்சைன்றைக்கும் 

இரட்சிக்கப்பட்டிருக்கிபைாம் என்ை நிச்சயம் அறைவது எப்படி? 

பமலும் சில பகள்விகளுக்கும் பதிலைித்திடுவார்: 

ஆதியில் பதவபனாடு உைவு றவத்து விசுவாசிகைாக இருந்து பின்னர் 

தங்கள் வாழ்வில் விசுவாசித்திலிருந்து பின்வாங்கியவர்கறைக் குைித்து 

பவதம் என்ன பபாதிக்கிைது? 

ஒரு கிைிஸ்தவன் தன்னுறைய பாவங்கறை அைிக்றகயிைாமல் 

மரிக்கும்பபாது பதவனுக்கு அவனுக்காக சசய்த சசயல்கறை அறவ 

ரத்து சசய்திடுமா? 

இந்த பிரத்திபயக நிகழ்ச்சிக்கு உங்கறை வரபவற்கிபைாம் இது ஜான் 

அன்கர்பர்க் நிகழ்ச்சி. 

***** 

டோக்டர். ஜான் அன்கெரக்ெரெ்்: நிகழ்ச்சிக்கு வரபவற்கிபைாம். 

யாரும் பபசக்கூடிய மிக முக்கியமான தறலப்புகறைக் குைித்து நாம் 

பபசிக்சகாண்டு வருகிபைாம்: உங்களுறைய நித்தியத்றத பதவபனாடு 

சசலவிடுவரீ்கள் என்ை நிச்சயம் உங்களுக்கு இருக்கிைதா. அதாவது, 

இறத தவிை முக்கியமானது என பயாசிப்பதற்கு ஏபதனும் 

இருக்கிைதா? என்னுறைய நண்பர் ைாக்ைர் எர்வின் லட்சர், மூடி 

சமபமாரியல் திருச்சறபயின் பபாதகர் சிக்காபகா. பல வருைங்கைாக 
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ஒருவறரசயாருவர் அைிந்திருக்கிபைாம், இந்த தறலப்பிலான 

அவருறைய புத்தகங்கறை வாசித்திருக்கிபைன் அதனால் நிச்சயம் 

சசால்பவன், பநயர்கபை, நான் படித்தவற்ைில் அவருறைய புத்தகங்கள் 

மிகவும் சிைப்பான ஒன்று. இன்றைக்கு எங்களுறையபநாக்கம் இந்த 

கருத்துக்கறை உங்களுைன் பகிர்ந்துசகாள்வது தான். எர்வின், 

இதிலிருந்து ஆரம்பிக்கலாம். எதனால நித்தியத்றத நாம் எங்பக 

சசலவிைபபாகிபைாம் என்ை உறுதி இருக்கிைதா என்ை பகள்வி 

முக்கியமானதாக இருக்கிைது? 

லட்ெர்: சரி, ஜான், நான் சசால்ை மாதிரி பயாசிங்க. நீங்க மரித்த 

அடுத்த நிமிஷம், நீங்க ஒருபவறை அழகான சூழறலயும் 

கிைிஸ்துவின் மகிறமறயயும் பரபலாகத்றதயும் பார்க்கலாம், அல்லது 

அதற்கு மாைாக இன்றைக்கு நிறனத்துகூை பார்க்க முடியாத 

பயங்கரமான சூழறல பார்க்கலாம். அதாவது, இறத பற்ைி பயாசிக்காம 

இருக்கமுடியாது, நாம் பகட்கும் பகள்விகைில் முக்கியமானது 

இதுதான் நமது நித்தியத்றத எங்பக கழிக்கப்பபாகிபைாம். எனக்கு 

பபஸ்லி பாஸ்கலுறைய சசாற்கள் நிறனவிற்கு வருகிைது அவர் 

சசான்னார் இந்த உலகில் புத்தியுள்ைவர்கள் இரண்டு பபர்தான். அதில் 

முதலாவது நபர் யாருன்னா பதவறன தன் முழு இருதயத்பதாடும் 

முழு மனபதாடும் பநசிப்பவன் ஏன்னா அவன் அவறர 

அைிந்துசகாண்ைான். அடுத்த நபர் யாருன்னா அவறர தனது முழு 
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மனபதாடும், இருதயத்பதாடும் ஆத்துமாபவாடும் பதடுகிைவன் ஏன்னா 

அவன் அவறர அைிய விரும்புகிைான். 

ஆன்கர்பபர்க்: ஆமா. பயங்கரமான சிந்தறன. அதாவது உங்க 

புத்தகத்துல இருக்கிை ஒரு காரியம், அதில நீங்க, “ நீங்க மரித்த பின்பு 

5 நிமிைம் கழித்து, நீங்க அனுபவிப்பறவகள், உங்களுறைய எதிர்காலம் 

மாற்ைியறமக்க முடியாத மாற்ைமில்லாத நித்தியம் என்பறத 

உணருவதாக சசால்ைஙீ்க.” இரண்ைாவது வாய்ப்பப இல்ல, அடுத்த 

வாய்ப்புக்கு இைமில்ல. அந்த பநரத்தில் தறலசயழுத்த மாற்ை 

முடியாது. அப்படின்னா நாம முடிசவடுக்கபவண்டிய பநரம் எது. 

லட்ெர்: அதாவது இப்ப, ஜான், நான் ஒரு புத்தகநிறலயத்திற்கு பபாய் 

நா ஐபராப்பா பபாரதால அறதப் பற்ைிய புத்தகத்த வாங்க பபாபைன். 

அதாவது, நா பபாை இைத்தப்பற்ைி சதரிந்துசகாள்ை நிறனக்கிபைன், 

சரியா? நாம் எல்லாருபம அப்படிதா. இன்னும் சில ஜனங்கள் நித்தியம் 

என்று ஒன்று இருப்பறதயும் இந்த பூமிக்கு சவைியில் நித்தியமாக 

வாழப்பபாகும் ஒரு இைமிருப்பறதயும் நிறனக்க தவறுகிைார்கள். நாம் 

எறத பநாக்கி சசல்கிபைாம் என்பறத அைிந்திருக்கபவண்டியது மிகவும் 

அவசியம். நற்சசய்தி என்னசவன்ைால் அதற்கான வழிறய 

அைியமுடியும் அறத நம்பவும் முடியும். 

ஆன்கர்பபர்க்: ஆமாம். அபத சமயத்தில், நீங்க ைலினாலால் 

ஏற்பட்ை லின் பயங்கரமான சம்பவத்றத மக்கபைாடு 
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பகிர்ந்துசகாள்ைபவண்டும் ஜனங்கள் தவைான விசுவாசத்துைனிருப்பறத 

விைக்குகிைது. இது நிறனக்கபவ மிகவும் சகாடுறமயான விஷயமாக 

இருக்கிைது, ஆனா நாம சரியான பாறதறய அைிந்துசகாண்டு இந்த 

நிறலமாைிய விசுவாசத்றத சரிபடுத்திை முயற்சிக்கலாம். பதவனில் 

நம்பிக்றகயாக இருக்கிைவர்கள் கூை, தாங்கள் பரபலாகம் சசல்ல 

இருப்பதாக நிறனக்கிைார்கள், ஆனா அப்படி கிறையாது – அவர்கள் 

பரபலாக வாசலில் இருந்து திருப்பிவிைப் படுவாங்க. படிபடியாக 

சசால்லுங்க. ைலினாலப் பத்தி சசால்லுங்க. 

லட்ெர்: நா எப்பவும் சசால்பவன், ஜான், விசுவாசம் உங்கறை 

அழித்திை கூடும். இன்றைக்கும் இந்த நிகழ்ச்சிய பார்க்கிைவர்கைில் 

அபநகர் அறசக்க    முடியாத விசுவாசத்பதாடு இருந்தாலும் 

இரட்சிப்பில்லாம   இருந்தா அந்த விசுவாசம் அவர்கறை 

அழித்திடும்.அதாவது, 1982கைில் ைலினாலுறைய சம்பவம் நாங்க 

இருக்கும் சிக்காபகாவில் நைந்தது. என்ன நைந்ததுன்னு சசான்னா, 

யாபராசவாரு நபர், இன்றைக்கு வறரக்கு அவன் யாசரன்று யாரும் 

கண்டுபிக்கலன்னு நிறனக்கிபைன், அவ சில ைலினால் மாத்திறரகை 

எடுத்து அதில் றசனறை கலந்திருந்தான். அதன் விறைவாக சுமார் 7 

பபர் மரித்துப்பபானார்கள். அவங்களுக்கு தறலவலி அல்லது பவறு 

காரணத்திற்காக இந்த ைலினால சாப்பிட்டிருக்காங்க, அதன் முடிவு 

அவர்கள் மரணம். இப்ப, இந்த அனுபவத்திலிருந்து நாம இரண்டு 

முக்கியமான பாைங்கறை கற்றுக்சகாள்கிபைாம். முதலாவதாக 
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உலகத்தின் பமல் றவத்திருக்கும் விசுவாசம் எந்த தீய காரியத்றதயும் 

நன்றமயான காரியமாக மாற்ைியறமத்திை முடியாது. அதாவது, 

இவங்க எல்லாரும் ைலினால் சாப்பிடுவதாக தான் நம்பினார்கள், 

பமலும் அப்படி சசய்வதற்கு அவர்களுக்கு திை நம்பிக்றக இருந்தது, 

ஆனா அவர்களுறைய நம்பிக்றக அந்த மாத்திறரறய ைலினாலாக 

மாற்ை முடியல அது றசனைாகபவ இருந்தது. இது மிக முக்கியமான 

பாைம். 

ஆனா இரண்ைாவது பாைம் இன்னும் பயங்கரமானது: சிலபவறைகைில் 

நிழலான விசுவாசம் உண்றமறய பபால காணப்படும். ஏசனன்ைால் நா 

சசான்ன, கண்முன்பாக, அந்த றசனட் ைலினாலப்பபாலபவ 

காணப்பட்ைது. அறதப் பபாலபவ தான், சில ஜனங்களுக்கு விசுவாசம் 

இருக்கிைது – பதவனிைத்தில் விசுவாசமிருக்கிைது பதவறன அவர்கள் 

முழுறமயாக நம்புகிைார்கள் அதனால் பரபலாகம் சசல்பவாசமன 

எதிர்பார்க்கிைார்கள் - ஒருநாள் பரபலாகத்தின் வாசல் அவர்கள் 

முகங்களுக்கு முன்னால் அைக்கப்படுவறத காண்பார்கள். அதாவது, 

இபயசு ஒரு சம்பவத்றத மத்பதயு 7ம் அதிகாரத்தில் 

சசால்லியிருக்கிைார், அது சராம்ப முக்கியமான விஷயம் அதனால 

இப்ப அறத வாசிக்கலாம் என்று நான் நிறனக்கிபைன். ஏன்னா 

உங்களுறைய பிரயாணத்றத காற்ைி திறசதிருப்பிக்சகாண்டிருந்து 

பபாதும். 
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ஆன்கர்பபர்க்: நாம இப்ப எதற்காக பவதத்றத கவனிக்கபவண்டும் 

என்று சசால்கிபைன் சில ஜனங்களுறைய கருத்து, “ஒரு நிமிஷம் 

இருங்க, எர்வின். இந்த விஷயத்தில் உங்கறை ஒன்று பகட்கனும். 

உண்றமயில், பதவனில் எனக்கு விசுவாசம் இருந்தும் என்னால் 

பிரபவசிக்க முடியாமல் பபாகுமா? அறதப் பற்ைி பவதம் என்ன 

சசால்கிைது என்கிைார்கள்.                                      

லட்ெர்: உங்களுக்கு சதரியுமா ஜான், இது அறத விை மிகவும் 

பயங்கரமானது. நீங்க கிைிஸ்துறவ விசுவாசிக்கிைவராக இருந்தும் 

அதில் பிரNவிக்காமல் இருக்கமுடியும். 

ஆன்கர்பபர்க்: ஆல்றரட். அந்த வசனங்கறை வாசித்து அறத 

எங்களுக்கு சசால்லுங்க. 

லட்ெர்: இபதா இருக்கிைது. இபயசு பபசிகிைார் மத்பதயும் 7:21-23. 

“என்றன பநாக்கி கூப்பிட்டு, கர்த்தாபவ, கர்த்தாபவ என்று 

சசால்கிைவன் பரபலாக ராஜ்யத்தில் பிரபவசிப்பதில்றல, பதிலாக என் 

பிதாவின் சித்தத்தின்படி சசய்கிைவபன பரபலாகத்தில் பிரபவசிப்பான். 

ஆந்நாைில் அபநகர் என்றன பநாக்கி, கர்த்தாபவ, கர்த்தாபவ, 

உம்முறைய நாமத்தில் தீர்க்கதரிசனம் உறரத்பதாம், உம்முறைய 

நாமத்தில் பிசாசுகறை துரத்திபனாம் அபநக அற்புதங்கறை சசய்பதாம் 

அல்லவா, என்பார்கள் அப்சபாழுது நான், ஒருகாலும் உங்கறை 
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அைிபயன். அக்கிரமச் சசய்றக காரபர, என்றனவிட்டு அகன்றுபபாங்கள் 

என்பபன். 

இங்குள்ைவர்கள் மக்களுக்கு உதவியாயிருக்கும்படி சில அற்புதங்கறை 

அவர்கள் சசய்திருக்கிைார்கள். அதாவது, அவர்கள் பிசாசுகறை 

துரத்தினார்கள் என்பதற்கு ஆதாரங்கள் இருக்கிைது, அற்புதங்கறை 

சசய்தார்கள். அவர்களுறைய தீர்க்கதரிசன வார்த்றதகள் 

நிறைபவைியிருக்கு, தாங்கள் பரபலாகத்திற்கு சசல்பவாசமன்ை 

எதிர்பார்ப்பபாடு இருக்கிைார்கள். இந்த வறகயான மக்கள் எல்லாருபம, 

உண்றமயில், சறபக்கு தாமதமாக வந்து பின்னால உட்கார்ந்து 

ஆசீர்வாதம் கூைி முடிப்பதற்கு முன்பப சவைிபயறுகிைவர்கள் அல்ல. 

இந்த வறகயானவர்கள் ஆவிக்குரிய வாழ்வில் முதன்றமயான 

நிறலகைில் இருப்பவர்கள் தான். ஒருபவறை நாம இப்படி 

பயாசிக்கலாம், “ஆமா, சரி, ஆனா அவங்க, பபாலித்தனமானவங்க. 

அவங்க சவறும், அதாவது, முறனறய விட்டு விலகியிருக்கும் 

கூட்ைத்றத பசர்ந்தவர்கள்.” நாம் கவனிக்கபவண்டியது இது கிறையாது. 

என்னுறைய கருத்துப்படி இபயசு இங்க என்ன சசால்ல விரும்புகிைார் 

என்ைால் இப்படிபட்ை நம்பிக்றகபயாடு இந்த வாழ்க்றகயில் 

பிரபலமான ஊழியங்கறை சகாண்டிருப்பவர்களுக்கு ஒருபவறை 

பரபலாகத்தின் வாசல்கள் இவர்கள் முகத்திற்கு முன்பாக 

அறைக்கப்பைலாம், நம்றமப்பபான்ை சாதாரமானவர்கைில் எத்தறன 

பபர் அறத அறையாமல் பபாவறத சகாஞ்சம் சிந்தித்துப் பாருங்கள்.  
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ஒருபவறை நாம் அதில் பிரபவசிக்காவிட்ைால், அதற்கு காரணம் 

அவர்களுக்கு சசால்லப்பட்ை காரணமாகபவ காணப்படும்.   

ஆன்கர்பபர்க்: அது என்ன? 

லட்ெர்: இைமாைிய விசுவாசம் 

ஆன்கர்பபர்க்: ஞாயிற்று கிழறமகள் பதாறும் சறபக்கு வருகிை 

ஜனங்கள் - ஒருபவறை உதவியாைராக இருந்திருக்கலாம், ஒருபவறை 

அவர்கள் ஞாயிறு பள்ைி பாைசாறலயில் பபாதிக்கிைவராக இருக்கலாம், 

ஒருபவறை பாைல் குழுவில் இறணந்து பாடுபவராக இருக்கலாம் - 

அப்படி சசய்வதால் அவர்கள் பரபலாகம் சசல்பவாசமன 

எதிர்ப்பார்க்கிைார்கள். இப்ப, இப்படி சிைந்த கிைிஸ்தவர்கைாக 

காணப்படுகிை இவர்கள் அதில் பிரபவசியாமலிருக்க காரணம் என்ன 

பமலும் ஆச்சரியமூட்டும் விதத்தில் இபயசு அவர்களுக்கு முன்பாக 

பரபலாக வாசறல அறைத்து, என்றனவிட்டு அகன்று பபாங்கள் 

என்கிைார். அவர்கள் சசய்த தவறு என்ன? 

லட்ெர்: நான் சசால்ல விரும்பும் முதல் காரியம், இந்த முழு 

சதாைருக்கும் தறலப்பாக இருக்கும் ஏசனன்ைால் நாம் பபசப்பபாகிை 

காரியம் சுவிபசஷமும் இபயசு கிைிஸ்துவிலுள்ை விசுவாசமும், 

நம்றம இரட்சிக்கும்படியான விசுவாசம். இந்த ஜனங்களுக்கு 

அற்புதங்கறை சசய்யும் திைறன சபறுவதற்காக பதவன் மீது 

விசுவாசம் இருந்தது – ஏசனன்ைால் அவர்கைாகபவ அற்புதங்கறை 
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சசய்தார்கள். அவர்கள் ஒருபவறை பதவனிைத்திலிருந்து சபற்ைிருந்த 

சவைிப்பாடுகபைாடு இருந்திருக்கலாம் - தீர்க்கதரிசனங்கள். அவர்கள் 

புரிந்துசகாள்ைாத விஷயம் என்னசவன்ைால் இபயசு கிைிஸ்து 

வந்ததற்கான பநாக்கம். இப்பபாதும் நாம் அவர்கள் அந்த நாட்கைில் 

அறத கண்டிைாத விதத்தில் அதன் உண்றமறய நாம் புரிந்துசகாள்ைப் 

பபாகிபைாம். இபயசு கிைிஸ்துவின் மரணம் - பலியிைப்பைபவண்டிய 

அவசியம். எந்த ஒரு பலி சசலுத்தப்பைாமல் பதவறன அனுக 

முடியாது என்ை உண்றம, இரத்தமின்ைி முடியாது. 

அதாவது, இன்றைக்கு, ஜனங்களுக்குள் பரவலாக காணப்படும் கருத்து, 

“சரி, உண்றமயில், இந்த விதத்தில் நான் பதவறன 

சசயல்படுத்துகிபைன், இப்படிப்பட்ை விதத்தில் பதவபனாடு 

இறணகிைார்கள், எல்லாபம அப்படிதா. சரி, எைிறமயாக சசான்னால், 

ஜான், பதவனிைத்திற்கு சசல்ல ஒபர வழிதான் அது ஏன் என்று 

விைக்கிைலாம். 

ஆன்கர்பபர்க்: இறத சகாஞ்சம் கவனிக்கலாம், எர்வின், ஏன்னா 

இறத பார்த்துக்சகாண்டிருப்பவர்கைில் சிலர் ஒருபவறை பகட்கலாம், 

“ஒரு நிமிஷம் இருங்க. இறத என்னால ஏற்றுக்க முடியாது ஏன்னா 

இப்படிதான் பதவனிைத்தில் பசர முடியுன்ைது என்னுறைய கருத்து 

என்ைிைலாம்.” ஓபக? இப்ப இபயசு அவர்கள் அதில் பிரபவசிப்பதில்றல 

என்கிைார், ஆனா இப்ப ஏன்  அவர்களுக்சகன்று ஒரு வழிறய 

றவத்துக்சகாண்டு சசயல்பைகூைாசதன்று சசால்லுங்க – ஏன்னா 
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சமய்யான பதவன் தம்முறைய திட்ைத்றத றவத்துக்சகாண்டு 

காத்திருக்கிைார்;;. 

லட்ெர்: அதுதான் சரி. 

ஆன்கர்பபர்க்: இப்ப, அறதபற்ைி சசால்லுங்க. 

லட்ெர்: சரி, இறதப் பற்ைி நாம் இன்னும் அதிகமாக இப்பபாது 

பார்க்கப்பபாகிபைாம் ஆனா இறத ஒரு மாத்திறர அைவாக 

சசால்லபவண்டுமானால், எைிறமயாக சசான்னால், இபயசு ஒருவபர 

தகுதிநிறைந்த இரட்சகர். அவறரயனைி பவசைாருவரும் இல்றல. நான் 

உலக மதங்கைின் பாராளுமன்ைம் சிக்காபகாவில் 1993ல் 

பங்குசபற்பைன் அதன் கீழ்தைத்தில் பால்மர் ஹவுசில் சுமார் 100 

றமயங்கள் உலகசமங்கும் அப்பபாதிருந்த மதங்கறை 

பிரதிபைிக்கும்படி அறமந்திருந்தன. நா இந்த றமயங்கைில் பலவற்றை 

அனுகி அவர்கைிைம் பகட்பைன், “ பாவமில்லாத இரட்சகர் உங்களுக்கு 

இருக்கிைாரா? ஏன்னா நா ஒரு பாவி நான் இரட்சிக்கப்பைபவண்டும், 

என்றனப்பபாலபவ பாவம் நிறைந்த ஒருவர் எனக்கு உதவிை 

முடியாபத என்று சசான்பனன்.” உங்களுக்கு சதரியுமா, ஜான், என்னால 

ஒபர ஒரு இரட்சகரக் கூை பார்க்க முடியல.” அங்க பார்க்க முடிந்த 

ஒபர காரியம் குருக்களும் தீர்க்கதரிசிகளும்தான் இந்த வழி அந்த வழி 

என்ைார்கள்”… அதாவது, எட்டுவிதமான வழிகள், நான்கு விதமான 

வழிகள். என்றன இரட்சிக்க தகுதியான ஒருவறர நான் அங்கு 
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காணவில்றல. இபயசு தான் சமய்யான இரட்சகர் என்பதற்கு காரணம் 

என்னசவன்ைால் பதவன் அங்கிகரிக்கும் நீதி அவர் ஒருவரிைம் மட்டும் 

தான் இருக்கிைது என்றன அவர் ஏற்றுக்சகாள்ை அது தான் எனக்கு 

பதறவ. அது இல்லாமல் நான் ஒன்றுமில்றல, பமலும் நான் 

நல்லவன் என்பபதா எவ்வைவு ஜாக்கிரறதயாய் சசயல்படுவன் 

என்பபதா எத்தறன தீர்க்கதரிசிகறை நம்பியிருக்கிபைன் என்பபதா 

எத்தறன அற்புதங்கறை என்னால் சசய்ய முடிந்திருக்கிைது என்பபதா 

முக்கியமில்றல. 

ஆன்கர்பபர்க்: பநற்று இரவு நாங்க பபசிக்சகாண்டிருந்பதாம், எர்வின், 

இறவகறை கைந்துசசல்லும் மக்கள் இறுதியில் பதவன் இருப்பறத 

ஒருபவறை பார்க்கலாம். நா உங்ககிட்ை சசான்ன மாதிரி 

பலவியராகமத்றதயும் எபிபரயறரயும் இறணத்து வாசித்பதன், 

பலவியராகத்றத வாசிக்கும்பபாது, நான் சசான்ன மாதிரி, நான் 

ஏற்கனபவ மரித்துவிட்பைன், அங்க சசால்லப்பட்ை பாவங்கைால, 

பறழய ஏற்ப்பாட்டின் பதவன், ஒருபவறை அந்த பாவங்கறை 

சசய்தால், மரணம் நிச்சயம். சகால்லப்பட்டிருப்பரீ்கள்.ஓபக? 

பமலும் புதிய ஏற்ப்பாட்டில், எபிபரயருக்கான நிருபம் இபயசு கிைிஸ்து 

நம்முறைய பாவங்கறை ஏற்றுக்சகாண்டு நமக்காக மரித்தினாபல நாம் 

மரிப்பதில்றல என்று அதன் காரணத்றத கூறுகிைது. (எபி. 10:5-10)   

லட்ெர்: பமலும், ஜான், கிைிஸ்துறவ நிராகரிப்பவர்களுக்கு, புதிய 

ஏற்ப்பாட்டில் சசால்லப்பட்டிருக்கும் தண்ைறண பறழய ஏற்ப்பாட்டின் 
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தண்ைறணறய விை பலமைங்கு அதிகம். சிலபவறை ஜனங்கள் 

சசால்வார்கள், “சரி, உண்றமயில், பறழய ஏற்ப்பாட்டின் பதவன் 

மிகவும் பயங்கiமானவர் கடுறமயானவர். ஹா, ஆனா இபயசு 

ஒருவறரயும் நரகத்திற்கு அனுப்ப விரும்பிைாத அன்பான பதவறன 

நமக்கு அைிமுகம் சசய்கிைார்.” எபிபரயர் புத்தகத்தில் என்ன 

சசால்லப்பட்டிருக்குன்னு சதரியுமா? “இவ்வைவு சபரிதான 

இரட்சிப்றபக் குைித்து நாம் கவறலயற்று இருப்பபாமானால் 

தண்ைறனக்கு எப்படி தப்பித்துக்சகாள்பவாம்?” (எபி. 2:4) இந்த பகுதியில் 

தங்கள் இரட்சிப்றப நிராகரித்தவர்கறை பார்க்கிபைாம், பதவபனாடு 

இறணந்த மதசைங்குகறை அைிந்த மக்கைாக இருப்பவர்கள் தான். 

இப்ப, இன்னும் ஒரு நிமிைம் இந்த வசனத்றத நாம் கவனிக்க 

பவண்டும் என நிறனக்கிபைன், “இது எப்படி இருக்கும்?” கற்பறன 

சசய்ய முடியுமா? என்னுறைய புத்தகத்தில் பசற்ைில் சிக்கிய ஒருவரது 

உதாரணத்றத சசால்லியிருக்கிபைன் அவர் ஒரு விமான விபத்தில் 

சிக்கியவர் பிறழத்தவர்கள் பல இருந்திருக்கலாம் ஆனால் இங்கு அவர் 

மட்டும் இருக்கிைார். மீட்பு விமானம் அவருக்கு பமல் பைக்கிைது 

ஆனால் அவறர பார்க்கவில்றல, அவர் பசற்ைில் மூழ்குகிைார் 

மரித்துவிடுபவன் என்பது அவருக்கு சதரியும். அதாவது, 

இவர்களுறைய அனுபவத்திற்கு அது இறணயாக இருக்காது என்பது 

என்பது எனக்கு சதரியும். பரபலாகத்தில் பிரபவசிக்க எதிர்பார்த்திருக்க 

உங்கள் முகத்திற்கு முன்பாக பரபலாக வாசல் அறைக்கப்படுகிைது. 
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ஏன்? விசுவாசம் குறைவா இருந்ததாலா? இல்ல. இவர்களுக்கு 

அறசயாத விசுவாசமிருந்தது, ஆனா தவைான திறசயில் இருந்தது. 

அவர்கள் விசுவாசம் அவர்கள் சவைிபாட்டில் இருந்தது, அவர்கள் 

விசுவாசம் அவர்கள் தாைந்தில் இருந்தது, அவர்களுறைய 

அற்புதங்கைில் இருந்தது. அவர்களுறைய விசுவாசம் இபயசு 

கிைிஸ்துவின் பமல் இருக்கவில்றல, அவர் ஒருவபர இரட்சிக்க 

தகுதியுள்ை இரட்சகர். 

ஆன்கர்பபர்க்: இப்பபாதும் ஒரு இறைபவறை எடுத்துக்சகாள்பவாம், 

நாம் திரும்பி வந்ததும், ஜனங்கள் விசுவாசத்றத இைமாைச்சசய்திடும் 

மற்ை காரியங்கறை குைித்து பார்க்கலாம். யாசரல்லாம் ஏணியின் 

குறுக்கு சட்ைத்தில் மதவாத வழிகைில், கட்டுகறதகறை நம்பி, 

அைிறவ நம்பி, ஏறுகிைார்கள்          என பார்ப்பபாம். அறத பற்ைி 

நாம் பபச இருக்கிபைாம். ஒருபவறை அது நீங்கலாகவும் இருக்கலாம், 

உங்களுறைய நண்பர்கைில் ஒருவராகவும் இருக்கலாம், 

இறணந்திருங்கள். 

***** 

ஆன்கர்பபர்க்: சதாைர்ந்திைலாம். நாம் ஒரு பகள்விறய பற்ைி 

பபசிக்சகாண்டிருக்கிபைாம், “நீங்கள் பதவபனாடு தான் நித்தியத்றத 

சசலவிடுவரீ்கள் என்ை முழு நிச்சயம் உங்களுக்கு இருக்கிைதா,” 

நம்முறைய விருந்தினர் ைாக்ைர். எர்வின் லட்சர், மூடி சமபமாரியல் 

திருச்சறப பபாதகர் சிக்காபகா. எர்வின், பநரடியாக வருபவாம். 
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ஜனங்கள் இைமாைிய விசுவாசத்பதாடு இருக்கிைார்கள்.அவர்கள் 

ஒருபவறை உண்றமயாக இருக்கலாம். அவர்கள் பதவன் மீது 

சகாண்டிருக்கும் விசுவாசம் அவர்கறை பரபலாகம் சகாண்டு சசல்லும் 

என நிறனத்துக்சகாண்டிருக்கலாம். நீங்க அவங்க கிட்ை இது மிகவும் 

ஆபத்தான ஒன்று என சசால்லுகிைரீ்கள். ஒருபவறை அவர்கள் 

வஞ்சிக்கப்பட்டிருக்கலாம். அவர்கள் ஒருபவறை தவைானறத 

சசய்திைலாம். நீங்க அவங்க கிட்ை கரிசறனபயாடிருந்து அவங்கை 

புரிய றவக்க முயற்சிக்கிைஙீ்க, “பஹய், நீங்க பரபலாகம் பபாைதுக்கு 

முன்னால இபயசு சசால்ைது என்னசதரியுமா மத்பதயு 7:23, “ஐ ஏம் 

சாரி, உங்கறை நான் அைிபயன்,” இதுதான் அவருறைய சசய்தியாக 

உள்ைது. இைமாைிய விசுவாசத்றத குைித்து இபயசு கூைிய இரண்டு 

வழிகறைப் பற்ைி எங்களுக்கு சசால்லுங்க. 

லட்ெர்: சுரி, எல்லாருக்கும் சதரியும், இபயசு சசால்கிைார் 

பகட்டுக்குப்பபாகிை வாசல் வழி விசாலமாயிருக்கும், ஜவீனுக்கு 

பபாகிை வாசல் இடுக்கமும் சநருக்கமுமாயிருக்கும். (மத்பதயு 7:13-14) 

ஜவீனுக்கு பபாகிை வாசல் ஏன் இடுக்கமாக இருக்கிைது? ஏன்னா இது 

இபயசு கிைிஸ்துவின் பமலுள்ை விசுவாசம் என்னும் வழி, அறத 

விைக்கிடுபவாம். ஆனால் விசாலமான வாசலில் அபநகர் 

சசல்கிைார்கள். அதாவது, அபநக ஜனங்கள் அதில் அதிகமான மக்கள் 

இருப்பார்கள் என்பறத உணராமல் இருக்கிைார்கள் - வசனத்தின்படி, 

சசால்வதன் அர்த்தம் இதுதான் - பரபலாகத்றதவிை நரகத்தில் தான் 
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அதிகமிருக்கிைார்கள். அதற்கு காரணம் என்னசவன்ைால் அது 

விசாலமான பாறத அதனால் அதிகமான வழிகள் இருக்கிைது. 

அதாவது, அது விசாலமான பாறதயில் உங்கள் விருப்பம்பபால 

எப்படிபவணாலும் பபாகலாம். சிலபவறைகைில் நான் சசால்வதுண்டு, 

“ஏணியில் ஏறுகிைவர்கள்” ஒருசிலர் சசால்வார்கள், “ஆமா, என்னுறைய 

நற்கிரிறயகைினால் நான் பதவனிைம் சசல்பவன்.” 

ஒருமுறை ஒரு விமானத்தில் இருந்தபபாது ஒருவர் என்னிைம் அறத 

சசான்னார். நான் பகட்பைன், “உங்களுறைய நற்கிரிறயகைால் நீங்கள் 

இரட்சிப்றப சபை முடியுசமன்ை நிச்சயம் இருக்கா? 

அதற்கு அவர் சசான்னார், “சவல், உண்றமயில், இல்றல.” பமலும் 

அவர், எனக்கு பயமாயிருக்கு என்ைார்.” 

நா பகட்பைன், “ உங்களுக்கு என்ன பயம்?” 

அவர் சசான்னார், “நியாயத்தீர்ப்பு நாைில் மதர் சதபரசாவிற்கு 

பின்னால நின்னு பதவன் அவங்ககிட்ை சசல்ைத ஒட்டுக்பகட்பது பபால, 

“ஸ்தீரிபய இன்னும் சபரிதானறவகறை நீ சசய்திருக்கலாம்,  அடுத்தது 

நாதான்!. ஏன்னா ஏபதாசவாரு விஷயம் நமக்குள்ைிருந்து நம்ம என்ன 

தா சசய்தாலும் இறவ எல்லாம், மறைந்துவிடும் என்பறத 

உணர்த்துகிைது. நம்முறைய பநாக்கம் நல்லசதன்று நிறனக்கிபைன், 

ஆனா அப்படியல்ல, நாம் பாவிகள். ஏைிறமயான உண்றம என்னன்னா 

பதவன் மகா பரிசுத்தராயிருக்கிைார்;. அதாவது, ஜான், இன்றைய 

சமுதாயத்தில், பரபலாகத்திற்கு சசல்லும்படியான இத்தறன வழிகைில் 
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இருக்கும் அடிப்பறை பிரச்சறன என்னன்னு பகட்ைா என்னுறைய 

பதில், பதவனுறைய பரிசுத்தத்றத தவைாக எறைபபாடுகிபைாம் 

என்பதுதான். 

ஒருவர் சசான்னார், அதாவது, “பால் சகாடுக்க மாடுகள் இருக்கு. 

கம்பைிமயிர் சகாடுக்க ஆடு இருக்கு. நம்முறைய விருப்பங்கறை 

நிறைபவற்ை நம்பமாடு வந்து அறவகறை நைப்பிக்க பதவன் 

இருக்கிைார்.” பதவறன நம்முறைய கற்பறதக்பகற்ப றவத்துவிட்பைாம். 

அவர் அறமதியாக சசயல்படுகிை பதவன், அதற்கு நாம் சரியான 

வாழ்க்றக வாழ பவண்டும். 

சரி, முதலாவதாக, ஒருவரும் சிைப்பாக வாழ்வதில்றல ஏசனனில் 

நாம் எல்லாரும் பாவிகள். ஆனால் இரண்ைாவதாக, ஜான் - இதுதான் 

நற்சசய்தி - இன்றைக்கு இந்த பிரச்சறனயில் இருப்பவர்கள் இறத 

பகட்கலாம் அதிக பாவம் சசய்தவர், சகாடூரமான தவறுகறை 

சசய்தவர். சதாைர்ந்து ஏணியில் ஏை அவருக்கு என்ன வாய்ப்பு 

இருக்கிைது? சுவிபசஷத்தின் நற்சசய்தி இதுதான் அவனுக்காக இபயசு 

கிைிஸ்து வந்தார் - அவர் மகா பாவிகளுக்காக வந்தார். அதனால் தான் 

ஏணி ஏறுகிைவர்களுக்கு சசால்கிபைாம், இரட்சிப்பிற்கான மற்ை வழி 

தவைான வழி. அவர்கள் விசாலமான பாறதயில் இருக்கிைார்கள், 

இபயசு சசான்னது பபால, அது பகட்டுக்குப்பபாகிை வழி. 

ஆன்கர்பபர்க்: நீங்க உங்க புத்தகத்தில் பார்னா ஆராய்ச்சி 

அைிக்றகறய சசால்கிைரீ்கள் அதில் அசமரிக்கர்கைில் 
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சபரும்பாலாபனார் பரபலாகம் சசல்ல தகுதியுள்ைவர்கள் என 

நம்புகிைார்கள் என்கிைரீ்கள், பமலும் பலவிதமான மத சைங்குகள் 

தவைான அதிர்ச்சிறய பநாக்கி நைத்துகிைது என்றும் சசால்கிைரீ்கள். 

லட்ெர்: சவல், நீங்கள் நல்லவராக உலகத்துக்குரியரா இருக்கலாம், 

அதாவது, பதவறன விசுவாசியாமல் இருக்கலாம். என்னன்னா, 

நாத்திகளும் நல்லவராக இருக்கமுடியும் ஏன்ன பதவ சாயல்லதா  

சிருஷ்டிக்கப்பட்டிருக்காங்க.  அவங்க நற்கிரிறயகறை சசய்ய 

முடியும்.ஆனாலும், இன்சனாரு விதத்தில் பார்த்தால், மத சைங்குகள் 

இருக்கிைது. இறவயறனத்தும் அருறமயான இரண்டு காலணிகள்.” 

அதற்கு ஒப்பிைலாம் என நிறனக்கிபைன், அதாவது, எந்த தவறுபம 

இதுவறர சசய்யாதவர்கள் என்ைிருப்பவர்கள் சறபக்கு தவைாமல் 

பபாய் வருபவர்கள், அவர்கள் தங்கள் பணங்கறை சகாடுக்கிைார்கள் 

மற்ை கிரிறயகறை சசய்கிைார்கள். அவர்கள் பலர் 

அழிந்துபபாகிைவர்கைாகவும் இருக்கிைார்கள். உண்றமறய சசான்னால், 

அவர்கள் அழிந்துபபாவார்கள், அவர்கள் நல்லவர்கள் அல்ல 

என்பதினால் அல்ல, ஆனால் அவர்கள் தகுதியானவர்கைாக 

காணப்பைாததினால் அப்படியாகும். ஏசனன்ைால், அடுத்த நிகழ்ச்சியில் 

அறத நாம் கண்ைைியப்பபாகிபைாம், பதவன் பரிபுரணத்றத மட்டுபம 

ஏற்றுக்சகாள்கிைார். அதற்கு தான் அவருறைய குமாரன் அவசியம். 

அதனால் தான் சில மத சைங்குகள் இருப்பினும் நாம் முதலில் 

வாசித்த பவத பகுதிறய கவனிக்கபவண்டும், இவர்கள் இபயசுவின் 
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நாமத்தில் பிசாசுகறை துரத்தினார்கள் தீர்க்கதரிசனம் சசான்னார்கள், 

அதாவது, இறவ மத சைங்குகளுக்கு ஒப்பாகும், அவர்கள் 

பரபலாகத்திற்குள் பிரபவசிக்காதறத காண்பபதாடு இபயசுவின் 

வார்த்றதறய பகட்கிைார்கள், “ என்றனவிட்டு பபாங்கள்.”   

ஆன்கர்பபர்க்: இறத நாம் நிறுத்தி நிதானமாக பார்க்கலாம். இதற்கு 

உதாரணங்கள் இருக்குசமன நிறனக்கிபைன். ஜனங்கள் தாங்கள் 

நல்லவர்கள் என்று நிறனத்துக்சகாண்டிருப்பதால் பரபலாகத்தில் 

பிரபவசிக்க மாட்ைார்கள். அவர்கறை பற்ைி அவர்கபை உயர்வாக 

நிறனக்கிைார்கள். உங்கபைாை புத்தகத்தின் மற்சைாரு பகுதியில் நீங்க 

சசால்லியிருக்கீங், “மற்ைவர்களுக்கு எதிராக தங்கறை தாங்கபை 

மதிப்பிடும்பபாது, அவர்களுறைய நிறலறய அவர்கள் 

உயர்த்திக்சகாள்கிைார்கள் ஏசனனில், அவறன விை நான் சிைந்தவன் 

என்கிைார்கள்.” ஆல்றரட், தாங்கள் சசால்வது உண்றம என்று 

சசால்லும் மக்களுக்கு எப்படி விைக்கமைிப்பரீ்கள் - ஒருபவறை 

மற்ைவர்கறைவிை சிைந்திருக்கலாம் - ஆனால் பதவனுக்கு முன்பாக 

அவர்களுறைய பாவத்றத றவத்தால், அது மிகப்சபரிய பிறழதாபன? 

லட்ெர்: சுரி, இ;நத உதாரணத்றத எடுத்துக்கலாம். சிக்காபகாவில் 

சீயர்ஸ் ைவர் இருக்கிைது. இப்ப, அந்த சீயர்ஸ் ைவர் முதல் பதசிய 

வங்கிறய விை பல மைங்கு உயரமானது. பமலும் அது எத்தறன அடி 

உயரம் எத்தறன அடி அகலம் என்று குைிப்பாக நம்மால் சசால்ல 

முடியும். ஆனா இந்த பகள்விய சகாஞ்சம் மாற்ைி பகட்கலாபம, “எந்த 
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கட்டிைம் சமீபத்திலிருக்கும் நட்சத்திரத்திற்கு அருகில் உள்ைது?” சில 

ஆயரம் ஒைி ஆண்டுகளுக்கு தூரத்தில் இருப்பதற்கு அருகில் - ஓ? 

அந்த கட்டிைங்களுக்கு இறைபயயான வித்தியாசம் சபரிய 

விஷயமல்ல. இறத கவனிங்க, ஒருபவறை நாம் நம்றம நம்பமாடும் 

நட்சத்திரத்பதாடும் ஒப்பிட்டு நியாயப்படுத்துவறத நிறுத்திவிட்டு, 

பதவனால் நியாயந்தீர்க்கப்பை பவண்டும், அப்பபாது நமக்கிைபய உள்ை 

வித்தியம் சகிக்கக்கூடிதாயிருக்கும். அறவ சபரிய விஷயம் அல்ல.  

எனபவ இதுதான், மனிதர்கைிறைபய காணப்படும் பிரச்சறனயாக 

இருக்கிைது, அறத லூதர் அழகாக சசால்கிைார். ஜனங்கள் தங்கறை 

ஜவீனுள்ைவர்கைாகவும் நன்றம சசய்கிைவர்கைாகவும் காண்பித்திை 

அதிகம் முயலுகிைார்கள், பமலும், அவர்கள் புரிந்துசகாள்ைாத விஷயம், 

அவர்கள் கண்கட்ைப்பட்ைவர்கைாய் தாங்கள் பாவிகைாய் இருப்பறத 

உணராமல் இருக்கிைார்கள், பதவனுறைய பிரசன்னத்தில் 

நியாயந்தீர்க்கப்படுவறத அைியவில்றல. 

அதாவது, ஒரு சிறுவன் தன்னுறைய தாயிைம் ஒருமுறை சசான்னான், 

“அம்மா,” என்று சசால்லி, “நா எட்டு அடி உயரம்,” அவன் அறத, தான் 

தயாரித்த அைவுபகாறல றவத்து கணக்கிட்ைான். ஜனங்கள் தவைான் 

தரத்றத றவத்து தங்கறை மதிப்பிடுகிைார்கள். பவதத்றத கவனித்து 

பார்க்கும்பபாது, நீங்கள் அைிவது இதுதான், “ எல்லாரும் பாவம் சசய்து 

பதவ மகிறமறய இழந்தவர்கைாபனாம்.” (பராம 3:23). பதவனுறைய 

கிருறபறய ஏற்றுக்சகாள்ை விரும்பமில்லாத ஜனங்கள் - பமலும் 
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வருங்காலத்தில் நாம் உண்றமயாய் சசால்ல முடியும் என்ை நிறல 

உண்ைாகும் - நல்லவர்கள் என்று சசால்கிைவர்கள் இப்படி 

விருப்பமில்லாமல் சறபக்கு சசல்கிைவர்கைாக காணப்படுவார்கள்.  

ஆனா இன்சனாரு விஷயம், இன்சனாரு வறகயான மக்களும் 

இருக்கிைார்கள், ஜான், குைிப்பாக நம்றம பபால ஆவியில் 

முதிர்ந்தவர்கள், இறவயறனத்தும் ஆவிக்குரிய வறககள், 

கட்டுகறதகறை ஏற்பவர்கள். சிலர் இப்படியும் இருக்கிைார்கள் 

“பதவபனாடு இறணத்துக்சகாண்டு பதவறன அைிந்தவர்கள் என்று 

நிறனத்துக்சகாள்ை முயலுகிைார்கள். எைிறமயாக சசான்னால், பவதம் 

சசால்கிைது, முதலாவதாக, துன்மார்க்கருறைய பாறதபயா 

காரிருறைப்பபாலிருக்கும். தூங்கள் இைறுவது இன்னதில் என்று 

அைியார்கள். (நீதி. 4:19). ஆனால் பவதம் இறதயும் சசால்கிைது 

ஜனங்கள் வஞ்சிக்கிைவர்கைாக தங்கைிைம் பாவபம இல்றல என்று 

சசால்லிக்சகாள்பவர்கைாய் இருப்பார்கள் (1 பயாவான் 1:8). 

சிலபவறைகைில் இப்படிபட்ைவர்கள் தான் பிரதான பாவிகளும் அநுக 

கடினமானவர்கைாவார்கள். ஏதனால்? ஏசனன்ைால் அநர்கள் சசய்த 

நற்கிரிறயகறை அவர்கள் சார்ந்துசகாண்டு நிற்கிைார்கள் பமலும் 

அவர்கள் இரட்சிக்கப்பை பவண்டும் என்பதன் அவசியத்றத 

புரிந்துசகாள்வதில்றல, குடிசவைியில் விழுந்து கிைப்பவறனக் 

காட்டிலும் அதிக ஆபத்தில் இருக்கிைார்கள். 



22 
 

ஆன்கர்பபர்க்: இன்சனாரு விதத்தில் பகட்கிபைன், எர்வின். 

கர்த்தராகிய இபயசுபவாடு மக்கள் எவ்வைவு சநருக்கமாக வர முடியும், 

உண்றமயான விசுவாசம், பரபலாகம் சசல்லும்படிக்கு இருந்தும், 

விட்டுவிட்ை நிறல? 

லட்ெர்: அதாவது, உலக மதங்கைின் பாராளுமன்ைத்தில் நான் ஒரு 

சபண்றண சந்தித்பதன் அவர்கள் படித்த யுசரன்டியா புத்தகம் 

இபயசுறவ அவள் மீண்டும் ஏற்றுக்சகாள்ை சசய்ததாம். அவள் 

இபயசுறவ பற்ைி அைிந்த இபயசுறவ பநசிக்கும் குடும்பத்தில் 

வைர்ந்தால். அவள் சறபக்கு சசன்ைிருக்கிைாள், ஒரு சிறுமியாக அவள் 

அந்த அரங்கத்திற்குள் இருக்க அனுமதிக்கப்பைவில்றல. மற்ை 

சிறுவர்கபைாடு அவளும் கீழ்தைத்திற்கு சசல்ல அனுப்பப்பட்ைாள். 

அவள் பமல் தைத்தில் இருக்க அனுமதிக்கபைாததினால், 

சறபயிலிருந்து சவைிபயைினவள் திரும்ப அங்கு சசல்லபவ இல்றல. 

இப்ப அவங்க சசான்னாங்க இந்த புத்தகம், இபயசுறவ குைித்து சில 

சம்பவங்கறை கூைியது, உண்றமயாகபவ, அவர் சிறுவனாக 

இருந்தபபாது, அவங்க சசான்னாங்க, “இந்த புத்தகம் இபயசுறவ 

எனக்கு திரும்ப அைித்திருக்கிைது.” அதிலிருந்து ஒரு கறதறய எனக்கு 

வாசித்தாள் இபயசு எப்படி தன்னுறைய 12வது வயதில் 

மற்ைவர்களுக்கு உதவினார் என்று வாசித்தாள். இப்ப, அவங்க அழ 

ஆரம்பித்தாங்க, நா அவைிைம் சசான்பனன், “ நீ உண்றமயாகபவ 

இபயசுவ பநசிக்கிை, அப்படிதாபன?” 
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“ஓ” அவங்க சசான்னாங்க,” அவறர பநசிக்கிபைன்.” 

அவங்க சசான்னாங்க, “ஒரு நண்பராக அவறர பநசிக்கிபைன். அவர் 

பதவன் அதனால் அவறர பநசிக்கிபைன். அவர் பபாதகர் அதனால் 

அவறர பநசிக்கிபைன்.” 

அவறைப் பார்த்து நான் சசான்பனன், “பாவமில்லாத அந்த இரட்சகர் 

நமக்காக சிலுறவயில் சதாங்கி இரத்தம் சிந்தி பரிசுத்த பதவபனாடு 

நம்றம ஒப்புரவாகச் சசய்ததினால் அவறர பநசிக்கிைாயா?” 

ஏன் கண்றண பார்த்து பபசுவறத நிறுத்திவிட்ைாள், அவங்க 

சசான்னாங்க, “ இதுவறரக்கும், நா இப்படி பயாசித்தபத கிறையாது 

என்ைாள்.” சரி, இபயசுறவ பநசிக்கும் ஒரு சபண் இங்கிருக்கிைாள். 

இபயசுறவ பநசிக்கும் பலர் இன்றைக்கு இறத 

பகட்டுக்சகாண்டிருக்கலாம், ஆனால் இன்னும் அவர்கள் 

விசுவாசிகைல்ல ஏசனனில் கிைிஸ்து வந்ததன் பநாக்கத்றத அவர்கள் 

இன்னும் நம்பாதிருக்கிைார்கள். அவர்களுறைய நற்கிரிறயகள் 

உண்றமகள் தறைகற்கைாயிருக்கிைது ஏன்னா அவர்களுறைய 

பதறவறய மூடியிருக்கிைது.  கவனிங்க, அவர்கள் நல்லவர்கைாகபவ 

இருக்கிைார்கள், எதிர்கால வாழ்விற்கு இரட்சகருறைய அவசியம் 

இருப்பறத மைந்துவிடுகிைார்கள், நாம் கிருறபயின் தன்றமறய 

குைித்து பபச இருக்கிபைாம், இரட்சிக்கும் விசுவாசத்தின் தன்றம, முழு 

விசுவாசத்பதாடு றதரியாக வரலாம் என்ை உண்றமறய குைித்து பபச 

இருக்கிபைாம். நியூட்ைறன பற்ைி நமக்கு சதரியுமா, விஞ்ஞானியாக 
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அல்ல, பஷக்ஸ்பியறர பற்ைி சதரியுமா, ஒரு எழுத்தாைனாக அல்ல. 

இபயசுறவ பற்ைி சதரிந்திருந்தும் அவறர பநசித்திருந்தும், அவறர 

இரட்சகராக சதரியாமல் இருக்கிைதா? 

ஆன்கர்பபர்க்: ஓபக, ஒத்துக்கிபைன். இறத 

பார்த்துக்சகாண்டிருப்பவர்கபைாடு இறணத்து சஜபிக்காமல் இந்த 

நிகழ்ச்சிறய முடிக்க நான் விரும்பவில்றல. சரி, உங்கைில் சிலர், 

இதன் அடுத்த பகுதிறய பகட்க அடுத்த வாரம் வறர காத்திருக்க 

விரும்ப மாட்டீர்கள். இபயசுபவாடு ஒரு உைறவ றவத்துக்சகாள்ை 

விரும்புகிைரீ்கைா. நீங்கள் ஆபத்தில் இருக்கிைரீ்கள் என்பறத 

உணர்ந்துசகாள்ை எர்வின் இன்றைக்கு சசான்னபத பபாதுமானதுதான். 

இன்றைக்கும்  அடுத்த வார நிகழ்ச்சிக்கும் இறையில் நீங்கள் 

மரித்தால், நீங்கள் பரபலாகத்தில் இருக்க முடியாது ஏசனன்ைால் 

பதவன் எதிர்பார்க்கும் விதத்தில் நீங்கள் இபயசுறவ இன்னும் 

நம்பவில்றல. உங்களுக்சகன்று சசாந்த வழி, உங்க விருப்படி 

பயாசிக்கிைரீ்கள். எர்வின், நீங்க இப்ப சஜபியுங்க ஜனங்கள் அறத 

பின்பற்ைி அவர்கள் பமலும் கிரிறயகள் பமலும் அவர்கள் 

றவத்திருக்கும் நம்பிக்றகறய அகற்ைி அறத மாற்ைியறமத்து, இபயசு 

மீது றவக்கட்டும். 

லட்ெர்: அவர்கள் எனக்கு பின்னாக சசால்லட்டும். 

ஆன்கர்பபர்க்: அது சரியானது. 
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லட்ெர்: றரட், ஒன்ைாக இறணந்து சஜபிப்பபாம். “அன்பின் பதவபன, 

இபயசுறவ இரட்சகராக இருக்கும்படி நீர் அனுப்பியதற்காக உமக்கு 

நன்ைி சசலுத்துகிபைன், என்னுறைய பாவத்றத சுமக்கிைவராக அவறர 

ஏற்றுக்சகாள்கிபைன். எனக்காக மரித்தவர் என்பறத நான் 

ஏற்றுக்சகாள்கிபைன். அவர் சசய்திரிறயயினால் நான் 

இரட்சிக்கப்படுவதற்காக உமக்கு நன்ைி, அவறர என்னுறையவராக 

நான் இப்பபர்து ஏற்றுக்சகாள்கிபைன். அவருறைய நாமத்தில் சஜபத்றத 

ஏசைடுக்கிபைன். ஆசமன்.” 

ஆன்கர்பபர்க்: இறத குைித்து நாம் இன்னும் பல விஷயங்கi 

ைஅடுத்த வாரம் பபச இருக்கிபைாம், எர்வின், நாம் 

பபசப்பபாகிைவற்றை சசால்லுங்கள். ஏன் கிருறப மிகவும் 

அருறமயானது? 

லட்ெர்: அபநகருறைய கருத்து கிருறப என்பது உதவியாக இருக்கும் 

என்று. அது அருறமயானது. அது இருக்கபவண்டிய நல்ல விஷயம். 

நீங்க சசய்வறத அது சமருபகற்றும். அவர்கள் புரிந்துசகாள்ைாத 

விஷயம், கிருறப இறவகறைக் காட்டிலும் மிகவும் பமலானது. 

நீங்கள் கற்பறன சசய்வதற்கும் மிகவும் பமலானது. அது அருறமயான 

கிருறப. 

ஆன்கர்பபர்க்: பநயர்கபை, அவர் சசால்வறத நீங்கள் பகட்கும் 

பபாதும் பவதம் சசால்வறத பகட்கும்பபாதும், நீங்கள் அந்த இறசறய 
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பகட்பரீ்கள். உங்களுறைய ஆத்துமா பதவனுக்கு நன்ைிகறை 

ஏசைடுத்திடும். எனபவ அடுத்த வார நிகழ்ச்சிறய பார்ப்பரீ்கள் என 

நம்புகிபைன். 

 

***** 

எங்களுடைய த ொடைக்கொட்சி நிகழ்சிகடை கொண 

இைவச ஜொன் அன்தகர்தெர்க் நிகழ்ச்சி ஆப்டெ ெ ிவிறக்கம் 

தசய் ிடுங்கள். 
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