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YBS1-2-TA 

 

நீங்கள் உங்கள் நித்தியத்தத ததவத ோடு 

செலவிடுவரீ்கள் என்று எப்படி நிச்ெயமோக 

செோல்கிறரீ்கள்? நிகழ்ச்ெி -2 

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. 

அவர் பமலும் சில பகள்விகளுக்கும் பதிலைித்திடுவார்: 
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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? 

நாம் இன்றைக்கு இரட்சிக்கப்பட்டிருக்கிபைாம் நாறை 

இரட்சிக்கப்பட்டிருக்கிபைாம் என்சைன்றைக்கும் 

இரட்சிக்கப்பட்டிருக்கிபைாம் என்ை நிச்சயம் அறைவது எப்படி? 

இந்த பிரத்திபயக நிகழ்ச்சிக்கு உங்கறை வரபவற்கிபைாம் இது ஜான் 

அன்கர்பர்க் நிகழ்ச்சி. 

டோக்டர். ஜான் அன்கெர்கெர்க்: நாம் பபசிக்சகாண்டிருக்கும் தறலப்பு, 

“நித்தியத்றத பதவபனாடு தான் சசலவிடுவரீ்கள் என்று உங்களுக்கு 

நிச்சயம் இருக்கிைதா.” இறத விை மிக முக்கியமானசதன்று ஏதாவது 

இருக்கிைதா? அறத நீங்கள் அைிந்துசகாள்ைபவண்டும். சரி, சிலர் இறத 

அைிந்திை முடியாது என நிறனக்கிைார்கள். பவதம் சசால்கிைது நீங்கள் 

சதரிந்துசகாள்ை முடியும், எப்படி நிச்சயமாய் 

அைிந்துசகாள்வசதன்பறத நாங்கள் உங்களுக்கு விைக்கமாக சசால்ல 

இருக்கிபைாம். உண்றமயில், இன்றைக்கு நமது தறலப்பு “ஏன் கிருறப 

அருறமயானதாக இருக்கிைது?” 
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நம் அறனவருக்கும் சதரிந்த பகுதி எபபசியர் 2:8: “கிருறபயினாபல 

விசுவாசத்றதக் சகாண்டு இரட்சிக்கப்பட்டீர்கள், இது உங்கைால் 

உண்ைானதல்ல, அது பதவனுறைய ஈவு. எந்த மனிதனும் 

சபருறமபாராட்ைாதபடிக்கு அறவ கிரிறயகைினால் உண்ைானதல்ல.” 

ஆனால் இந்த வார்த்றதகைின் ஆழத்றத நாம் புரிந்துசகாள்ைவில்றல 

என நிறனக்கிபைன். என்னுறைய சிைந்த நண்பரான, ைாக்ைர். எர்வின் 

லட்சர், மூடி சமபமாரியல் திருச்சறபயின் பபாதகர், இங்கிருக்கிைார். 

இந்த தறலப்பில் அவர் சிைப்பான புத்தகத்றத எழுதியிருக்கிைார் அறத 

நாம் ஒன்ைாக இறணந்து பார்த்து வருகிபைாம், எங்களுறைய பநாக்கம் 

நீங்கள் பதவ வார்த்றதயின் சத்தியத்றத அைிந்துசகாண்டு அதிலிருந்து 

உண்ைாகும் சதானிறய பகட்டு கிருறப என்ன என்பறத 

புரிந்துசகாள்ளும் பபாது உண்ைாகும் ஆனந்தத்றத காண பவண்டும் 

என்பபத. 

லட்ெர்: எல்லாருக்கும் சதரிந்த ஒரு பாைல், “அபமசிங் கிபரஸ்”. 

ஆனால் அவர்களுக்கு சதரியாத விஷயம் எப்படிபட்ை சூழ்நிறலயில் 

அந்த பாைல் எழுதப்பட்ைது என்பதுதான். முதலாவதாக, ஜான் நியூைன் 

இழிவான சபயர்சபற்ை பாவி. உண்றமயில் சசான்னால், அவர் 

ஜனங்களுக்கு பரிசுசகாடுக்க தீர்மானித்தார் அதாவது யாராவது அவர் 

இதுவறர சசய்திராத பாவத்றத பயாசித்து சசால்லமுடியுமா என்ைார். 

அவர்தான் இவர். 1748ல், அவர் அப்பபாது பிபரஹவுன்ட் என்ை கப்பலில் 

இருந்தார். அப்பபாது பகாரமான புயல் எழும்பியது. அதாவது, 
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அவர்கறை இடித்து நாசமாக்கியது. அவர்கள் கிட்ைத்தட்ை மூழ்கும் 

நிறல உண்ைானது. ஆப்பபாது நியூைன் மாலுமிறய பார்த்து, “பதவன் 

நம்மீது இரக்கம் காட்ைாவிட்ைால், நாம் நிச்சயம் மூழ்கிடுபவாம் 

என்ைார்.” அந்த மாலுமி அதிர்ந்துபபானார், ஏன்னா இவர் கடின 

இருதயமுள்ைவர், பதவறன நித்திப்பவர், குடிகாரன், அடிறமயாய் 

நைத்திைம் நபர் சசால்கிைார், “பதவன் நம்மீது இரக்கம் காட்ைாவிட்ைால், 

என்னவாகும்?” 

எனபவ, எல்லாருபம அன்றைக்கு மாலுமியாக இருந்து அறத 

தாக்குபிடித்து மிதக்கச் சசய்ய முயற்சித்தனர். நியூைனிைம் அவர் தாய் 

அவருக்கு அைித்த றபபிள் இருந்தது, அந்த கப்பலில் அவர் சில 

வார்த்றதகறை வாசித்தார். இப்ப, இந்த சூழறல நிறனத்துபாருங்க. 

இது நீதிசமாழிகைில் இருந்து வந்தது, அவர் அறத வாசிக்கிைார், என்ன 

வாசித்தார் என்ைார், “என் கடிந்துசகாள்ளுதலுக்குத் திரும்புங்கள் இபதா 

என் ஆவிறய உங்களுக்கு அருளுபவன் என் வார்த்றதகறை 

உங்களுக்குத் சதரிவிப்பபன். நான் கூப்பிட்டும் நீங்கள் பகட்கமாட்பைாம் 

என்கிைரீ்கள், நான் என் றகறய நீட்டியும் கவனிக்கிைவன் ஒருவனும் 

இல்றல. என் ஆபலாசறனறயசயல்லாம் நீங்கள் தள்ைி என் 

கடிந்துசகாள்ளுதறல சவறுக்கிநீர்கள்.ஆறகயால் நானும் உங்கள் 

ஆபத்துக்காலத்தில் நறகத்து -நீங்கள் பயப்படுங்காரியம் புசல்பபால் 

வரும்பபாது ஆபத்து சூைாவைிபபால் உங்களுக்கு பநரிடும்பபாதும் 

ஆகடியம் பண்ணுபவன்.” (நீதி.1:23-27 
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ஆன்கர்பபர்க்: இந்த வார்த்றத அப்படி பைார்ன்னு 

அறைவதுபபாலிருக்கிைது! 

லட்ெர்: ஐரட்! மரணத்றத கண்டு பயந்தார். உண்றமயாகபவ, 

கற்பறன சசய்யமுடியும், அங்க புயல் அைங்கியிருக்கும் பயணிகள் 

சமாைித்திருப்பாங்க. ஆனா, நியூைன் பவதத்றத வாசிக்க ஆரம்பித்தார். 

என்னுறைய புத்தகத்தில் அவர் சசால்லியறத நான் 

குைிப்பிட்டிருக்கிபைன் அறத வாசிக்கட்டுமா? 

அவர் அங்கு, “என்னுறைய பாவங்களுக்கு தூஷனங்களுக்கும் 

தண்ைறண சகாடுக்க பரிசுத்த பதவனுக்கும் எனக்கும் நடுவில் ஒருவர் 

இருக்க பவண்டுசமன விரும்புகிபைன். என் சூழ்நிறலக்குள் வந்து என் 

பாவங்கறை என்றன விட்டு எடுத்துப்பபாை எனக்கு ஒரு சர்வவல்ல 

இரட்சகர் பவண்டும். நான் மன்னிக்கப்படும்படியாக கிைிஸ்து என் 

பாவத்திற்காக தண்டிக்கப்பட்ைறத கண்பைன் என்கிைார்.” அந்த 

ஆச்சரியதுல எழுதினது தான், “அபமசிங் கிபரஸ், என்றனப்பபான்ை 

பாவிறய இரட்சித்தது என்னசவாரு அற்புதமான சசயல்.” 

ஆனா ஜான், அபநகர் இந்த கிருறப எவ்வைவு அருறமயானது என்று 

உண்றமயில் புரிந்துசகாள்வபதயில்றல. எனக்கு நிறனவிருக்கிைது 

சிக்காபகாவில் ஒரு சசய்தி சதாகுப்பாைர் ஒருமுறை ஒரு 

சசய்திதாைில் இப்படியாகச் சசால்லியிருந்தார்: “ஒருநாைில் நிச்சயம் 

என்னுறைய ஆவிக்குரிய வாழ்வில் பதபனாடு நைப்பதில் கவனம் 

சசலுத்துபவன், அது எனக்கு அவசியமாக கண்ைால் சசய்பவன்.” அவர், 
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சசால்ைது, என்னன்னா, “நான் கிருறபயின் தைத்தில் இல்றல, ஆனா 

சசயல்பைபவண்டும் என்ை நிறல வந்தால் என்னால் சசயல்பை 

முடியும் என்று கூறுகிைார்.” 

சரி, எைிதாக சசான்னால், ஜான், இதிலிந்து அவர் இன்னும் சரியாக 

புரிந்துசகாள்ைவில்றல என புரிகிைது. கிருறபயின் தன்றமறய அவர் 

புரிந்துசகாள்ைவில்றல. ஏசனன்ைால் நம்முறைய நிறலறய மாற்ை 

நம்மால் ஒன்றும் சசய்ய முடியாது, அது எவ்வைவு இக்கட்ைானதாக 

மாைினாலும் ஒன்றும் நைக்காது. நம்மால் அறத சரிசசய்ய முடியும் 

என்ை சிந்றத நமக்கு இருக்கும் வறர, நாம் கிருறபறய புரிந்துசகாள்ை 

முடியாது, அது பதவன் தகுதியற்ை நமக்கு அைிக்கும் தயவு. 

ஆன்கர்பபர்க்: ஆல்றரட், சதாைர்ந்து இதபனாடு மற்ை காரியங்கறை 

இறணத்து பபசிைலாம். ஜனங்கைில் பலருறைய கருத்து இதுதான், 

“அதாவது. கிருறப அவசியமானது” அதனால் கிருறபறய 

சபறும்படியான கூட்ைங்கறை நைத்துகிைார்கள். ஆனால் அப்படிபட்ை 

கிருறபக்கான நிகழ்ச்சிகள், அதில் பாதி பதவனுறைய கிருறப மீதி 

பாதி அவர்களுறைய கிரிறயயாக இருக்கிைது. அவர்கள் இன்னும் 

அறத சரிவர பகுக்கவில்றல. 

லட்ெர்: இல்றல, அப்படி சசய்யல. 

ஆன்கர்பபர்க்: ஏன் என்று சசால்லுங்க, ஏன்னா அவர்கள் அறத 

ஏற்றுக்சகாள்வதல்றல. 
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லட்ெர்: அது ஏன் என்ைால், பலருறைய மனதில், கிருறப 

உதவுவதாயிருக்கிைது. சரி, எைிதாக சசான்னால், நமக்கு உதவி 

பதறவயில்றல, நமக்கு உயிர்சதழுதல் அவசியம். அதாவது, எபபசியர் 

2ல், அப்பபாங்தலனாகிய பவுல் சசால்கிைார் கிைிஸ்துவிைம் 

வருவதற்கு முன்பு, நாம் நம்முறைய அக்கரமத்திலும் பாவத்திலும் 

மரித்துப்பபாயிருந்பதாம். இப்ப, நீங்க ஒரு கல்லறரயில் நைப்பதாக 

கற்பறன சசய்து பாருங்கள் அப்ப நீங்க, “சரி, இந்த கல்லறையில் 

இருக்கிை இந்த பிபரதங்கள் உயிரறைய நான் விரும்புகிNறுன். ஆனா 

நான் பபாய், அவர்களுக்கு சிைிது உதவி சசய்ய பவண்டும் என்பரீ்கைா.” 

இல்றல. அவர்களுக்கு உதவி அவசியமில்றல. அவர்களுக்கு 

பதவனுறைய கரங்கைிலிருந்து அபரிமிதமான அற்புதம் தான் 

அவசியமாயிருக்கு. உதவி சசய்யக் கூடிய கட்ைத்றத அவர்கள் தாண்டி 

நிற்கிைார்கள். நாமும் கிைிஸ்து இல்லாமல் இப்படிப்பட்ை நிறலயில் 

தான் இருக்கிபைாம். உண்றமயில், அப்பபாஸ்தலனாகிய பவுல் இறத 

சதைிவாக சசால்கிைார், “நீங்கபைா, உங்கள் அக்கிரமங்கைினாலும் 

பாவங்கிைினாலும் மரித்தவர்கைாயிருந்த உங்கறை உயிர்ப்பித்தார். 

நீங்கள் இவ்வுலக வழக்கத்திற்பகற்ைபடியாகவும் ஆகாயத்து 

அதிகாரப்பிரபுவுக்கு ஏற்ைபடியாகவும் நைந்துசகாண்டீர்கள்.” (எபப. 2:1-2). 

அறத அவர், அதிகாரத்பதாடு, சசால்கிைார் சாத்தானால் 

வஞ்சிக்கப்பட்டிருந்பதாம். அறத நாம் அைியவில்றல, அப்படிதான் 

இருந்பதாம். பமலும், அவர் சதாைர்ந்து நாம் அப்படிதான் இருந்பதாம் 
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என்கிைார் ஏசனன்ைால் நம்முறைய சுய இச்றசகைினால் 

நைப்பத்பட்டுக் சகாண்டிருந்பதாம். இதுதான் நம்முறைய நிறலயாக 

இருக்கிைது. இப்ப பகள்வி என்னசவன்ைால், இப்படிபட்ை நிறலயில் 

இருக்கும் நாம் எப்படி அடுத்தவருக்கு உதவ முடியும், சரி, இது 

புரிகிைதா, அவர்கள் பாவங்கைினாலும் அக்கிரமங்கைினாலும் 

மரித்துபபாயிருக்கிைார்கள், அதனுறைய அர்த்தம் அவர்கைால் 

பகாலாபரபைால ஸ்றகயிங் சசய்ய முடியாது என்பதல்ல. அதனுறைய 

அர்த்தம் அவர்கைால் கறைக்கு சசன்று காய்கைிகள் வாங்கமுடியாது 

அல்லது கச்சபசரிக்கு பபாக முடியாது, சந்பதாஷமில்லாம இந்த 

நிகழ்ச்சிய பார்க்க முடியாசதன்பதல்ல. இறவ அறனத்றதயும் சசய்ய 

முடியும். ஒரு காரியத்றத அவர்கைால் சசய்ய முடியாது, அதுதான், 

அவர்களுக்கு வாழ்றவ அைிப்பதாக இருக்கிைது. அறவ 

பதவனிைத்திலிருந்து வரபவண்டும். 

ஆன்கர்பபர்க்: கவனிங்க, கிருறபறய குைித்து பலவிதமான 

அபிப்பிராயங்கள் இருக்கு. பதவன் சகாடுக்கும் கிருறப, சறபயின் 

பரிசுத்த காரியங்கைால் உண்ைாவது. பமலும் கிருறபயும் கிரிறயயும் 

பசர்த்து சசயல்படும் பபாது அவர்களுக்கு பரபலாகம் சசல்வர் என்ை 

ஒருவிதமான அபிப்பிராயமும் மக்கைிறைபய இருக்கிைது. இறத 

அவர்கறை நம்பச் சசய்கிைார்கள், அது சறப அதிகாரத்தில் 

இருப்பவர்கள், அல்லது அவர்களுறைய சிறு குழுவில் இருப்பவர்கள் 

அப்படி சசய்கிைார்கள். இப்படிபட்ைவர்கறைத் தவிை, இன்னும் 
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சிலருறைய கருத்து என்னசவன்ைால், “நான் சறபக்கு பபாவறத 

விட்டுவிடுபவன் ஆனா நா நல்லவனாக என்னால் இயன்ை அைவிற்கு 

நல்லவனாக இருப்பபன், அறத முயற்சிப்பபன், இறத குைித்து நான் 

மிகவும் கவனமாக இருந்திடுபவன். ஒருவரும் பூரணப்பட்ைவர் அல்ல 

என்று சதரியும், ஆனால் நான் சசய்யாத காரியத்றத, பதவனுறைய 

கிருறப சசய்கிைது. ஆனா நாபன சசயல்பை பதவன் விரும்புகிைார், 

அறத சசய்ய முயற்சிப்பதால், அறத நான் சசய்துமுடிப்பபன்.” 

லட்ெர்: ஜான், நீங்க ஒன்னு சதரிஞ்சுக்கனும் நாம் சசால்கிை இந்த 

மாதிரியான அபிப்பிராயங்கறை நம்பினவர்கள் உண்றமயில் 

அவர்களுக்கு இருக்கும் பதறவறவ அவர்கள் புரிந்துசகாள்வபத 

இல்றல, பமலும் கிருறபறய குைித்த பவதாக விைக்கத்றத 

புரிந்துசகாள்வதில்றல. துரிதமாக இந்த சைங்குகறைக் குைித்து 

பார்த்திைலாம்: இபயசு ஞானஸ்நானத்றதயும் பதவனுறைய 

பந்திறயறய குைித்து பபசினார், ஜனங்கள் நிறனக்கிைார்கள் இதன் 

வாயிலாக கிருறப அைிக்கப்படுகிைது என்று. ஆனால் பதவம் 

சதைிவாக சசால்கிைது பதவபனாடு நைப்பது அவருறைய கரங்கைில் 

இருக்கிைபத தவிை மனிதர்கைின் கரங்கைிபலா அல்லது 

ஆசாரியர்கைின் கரங்கைிபலா இல்றல. பதவ்ன பநரரியாக 

மனிதனுறைய இருதயத்தில் கிரிறய சசய்கிைார். இபயசு கிைிஸ்து 

கூைிய சில அறையாைங்கள் தான் இறவ பமலும் அறவ 

இரட்சிப்பிற்கான வழி கிறையாது இறத பின்பற்ைினால் இன்னும் 
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சிைப்பாக அடுத்த நிறலறய அறைந்து, ஒரு கட்ைத்தில், பரபலாகத்தில் 

பிரபவசிக்க தகுதியறைபவாம் என்ைில்றல. 

ஆன்கர்பபர்க்: உங்க குைிக்பகால் சரியாக இருக்கிைசதன்று 

நிறனக்கிபைன். இப்ப ஜனங்கள் சசால்வாங்க, “அதாவது, 

எர்வின்,கிருறபய பற்ைி நா பகட்டிைாத ஒரு வித்தியாசமான 

விைக்கத்றத சசால்லப்பபாைஙீ்கன்ைத நான் உணருகிபைன். 

உங்களுறைய விைக்கம் என்னன்னு எனக்கு சதரியாது. சரி, நீங்க மூடி 

சமபமாரியல் சறபயின் பபாதகர் இப்ப இந்த பகள்விய உங்க 

முன்னால நா றவக்கிபைன். உங்களுறைய விைக்கம் என்ன – 

பவதத்தில் இருப்பதாக நீங்கள் சசால்வது எது - இதுவறர எங்கும் 

பகிர்ந்துசகாள்ைாத  கிருறபறய குைித்து விைக்கம் என்ன? மற்ை 

அறனத்தும் தவைானசதன்று நீங்கள் சசால்கிைரீ்கள், அப்படின்னா நீங்க 

விைக்கிடும் இந்த கிருறப என்னது? 

லட்ெர்: இங்க நா பவதத்றத பார்க்க விரும்புகிபைன். இப்ப எபபசியர் 

2ல் இருக்கிபைாம். பவுல் கூறுகிைார், “அக்கிரமங்கைினாலும் 

பாவங்கைினாலும் மரித்தவர்கைாயிருந்பதாம்” (வ1) அதன் பின்பு அவர் 

சசால்கிைார்! “நாம் பகாபாக்கறனயின் பிள்றைகைாயிருந்பதாம்” 

வசனங்கள் 4-5ல், “ஆனால் பதவபனா இரக்கத்தில் iசுவரியமுள்ைவராய், 

நம்மில் அன்புகூர்ந்த அன்பினாபல, அக்கிரமங்கைில் 

மரித்தவர்கைாயிருந்த நம்றம கிைிஸ்துவுைபன கூை உயிர்ப்பித்தார் - 

நீங்கள் கிருறபயினாபல இரட்சிக்கப்பட்டீர்கள்.” 
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நான் சசால்ல விரும்புகிை காரியம் இதுதான், ஜான். கிருறப என்பது 

தகுதியற்ை நமக்கு பதவன் அருளும் தயவு, ஆனால் நாம் இன்னும் 

சிைந்தவர்கைாக விைங்கிை அல்லது நமது கிரிறயகளுக்கு சமருபகற்ை 

நமக்கு உதவும்படி வழக்கப்பட்ை அவருறைய தயவு அல்ல. கிருறப 

என்பது இரட்சிக்கப்படுதல் முற்ைிலும் பதவ சசயல் என்கிைது. இபயசு 

லாசருவின் கல்லறையில் நிற்கும் அவர் ஒருபபாதும், “சரி, நீ, 

லாசருபவ, நீ பாதி பவறல சசய் நான் மீதிறய சசய்கிபைன். நீ உன் 

றககறை அறசத்தால், சசயல்படுகிபைன் என்ைிைவில்றல.” அவபர 

எல்லாவற்றையும் சசய்தார். பமலும் பவதம் சசால்கிைது 

இரட்சிப்பானது, சதாைக்கம் முதல் முடிவு வறர, பதவ கிரிறயபய. 

ஆனா எனக்கு புரியுது ஜான், இன்றைக்கு பகட்டுக்சகாண்டிருப்பவர்கள் 

ஒருபவறை பகட்கலாம், “சரி, ஆனா நாதாபன அறத நம்பபவண்டும்.” 

அது உண்றமதான், ஆனா அந்த நம்பிக்றகறய பதவன் தூணு;டுகிைார். 

இன்றைக்கு பகட்டுக்சகாண்டிருப்பவர்கைில் யாராவது விசுவாசிக்க 

முன்வந்தால், அது அருறமயான விஷயம். அவர்கள் முன்வரும்படி 

நாம் சஜபிக்க Nவுண்டும். ஆனால் இது பதவனால் உண்ைானசதன்று 

அவர்கள் புரிந்துசகாள்ை பவண்டும். நம்முறைய ஈடுபாடு… நீங்க இதில் 

ஈடுபட்டிருக்கிைரீ்கைா? ஆமா நிச்சயமா. நாம பாவம் நிறைந்தவர்கைாய் 

நிற்கிபைாம். ஆனா அவருறைய பமறஜக்கு வரும்பபாது, நம்முறைய 

பதறவறய தவிர பவசைான்றையும் சகாண்டு வருவதில்றல. கிருறப 

என்ைால் நான் சிைந்தவனாக இருக்க வருவதில்றல, ஒரு அற்புதத்றத 

நாடி வருகிபைன். கிருறப என்ைால் எனக்கு சகாஞ்சம் உதவி 
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கிறைத்தால் அறத றவத்து சசய்திடுபவன் என்ை எண்ணத்பதாடு 

வருவதல்ல. நான் உயிர்ப்பிக்கப்பை பவண்டும். அதனால் தான் 

கிருறபயானது முற்ைிலும் விறலபயைப்சபற்ைதாய் இருக்கிைது. 

ஆன்கர்பபர்க்: இப்பபாது ஒரு இறைபவறை எடுத்துக்சகாள்பவாம் 

திரும்ப வந்தது நாம் பபச இருப்பது எதனால் கிருறப, என்பது, பதவன் 

தாபம ஆயத்தம் பண்ணி தம்றமபய விறலசகாடுத்து வாங்கியிருந்தும் 

நமக்கு அறத இலவசமாக சகாடுத்து எந்த பிரதிபலனும் சசய்யாமல் 

சபற்றுக்சகாள்ை றவக்கிைார். பதவன் என்ன சசய்திருக்கிைார் என்பறத 

அைிந்துசகாள்வது அருறமயான ஒன்று நாம் இந்த பங்கில் என்ன 

இருக்கிைது என்பறதயும் இதற்கு பதவன் சசலுத்திய விறலறயயும் 

எப்படி மக்கள் இறத சபைலாம் என்பறதயும் பார்க்க இருக்கிபைாம். 

இறணந்திருங்கள், மீண்டும் சந்திப்பபாம். 

***** 

ஆன்கர்பபர்க்: ஆல்றரட் மீண்டும் வருக. நாம் பபசிக்சகாண்டிருப்பது 

ைாக்ைர். எர்வின் லட்சர் முக்கியமான தறலப்றப பார்த்து வருகிNறூம், 

நீங்க எப்படி நிச்சயமா சசால்ல முடியும், நித்தியத்றத பதவபனாடு 

சசலவிடுவரீ்கள் என்று எப்படி நிச்சயமாய் சசால்ல முடியும். அந்த 

நிச்சயத்றத சபை விரும்புகிைரீ்கள், அப்படிதாபன, சரி, கிருறப என்ைால் 

என்ன என்று பார்த்பதாம். ஆமா, நமக்கு இலவசமாயிருக்கிைது. அது 

பதவன் நமக்சகன்று ஆயத்தப்படுத்தி றவத்திருக்கும் ஒரு பரிசு. ஆனா, 

எர்வின், இந்த பரிறச சகாடுத்த பதவன் விறல சசலுத்தியிருக்கிைார். 
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பல பகாணங்கள்ல இறத விைக்கிடும்படியான கறத உங்ககிட்ை 

இருக்குன்னு நிறனக்கிபைன். இந்த கறதயின் மூலம் கிருறபறய பற்ைி 

சசால்லுங்க. 

லட்ெர்: சரி, ஒரு மிஷனரி இருந்தார் இந்துக்கபைாடு நட்பு 

றவத்துக்சகாண்ைார். அந்த நட்பிற்கான பநாக்கம் என்னசவன்ைால், 

உண்றமயில், நாம் ஒருவறரசயாருவர் மதிப்பதுதான், அபதாடு இந்த 

மிஷனரி இரட்சிப்பு என்பது இலவசமான ஈவு என்பறத அவர்களுக்கு 

விைக்க முயற்சித்தார். இப்ப நா ஒரு நிமிஷம் அந்த இரட்சிப்பு ஏன் 

இலவசமானதாக இருக்கிைது என்பறத சசால்ல விரும்புகிபைன். இதில் 

நம்மால் எந்த காரியத்றதயும் சசய்ய முடியாது. இபயசு கிைிஸ்து 

விறல சசலுத்திவிட்ைார். இப்ப, இந்துக்கள் இறத விறலசகாடுத்து 

வாங்கமுடியாது, அவர்களுறைய மனிதில், இறத சபை கிரிறய 

சசய்யபவண்டும் என்ை எண்ணம் இருந்திடும். ஆனால் இந்த மிஷசனரி 

பயணத்றத முடிப்பதற்குள், அந்த இந்து மனிதர் அவருக்கு இதுவறர 

ஒருவரும் கண்டிைாத ஒரு முத்றத பரிசாக சகாடுத்தார். அப்பபாது 

அவர் இவரிைம், “ இந்த முத்து என் மகன் எடுத்தது இறத எடுக்கும் 

முயற்சியில் அவன் மரித்துப்பபானான் என்ைார்.” அதற்கு அந்த 

மிஷசனரி, நன்ைியுள்ை இதயத்பதாடு, சசான்னார், “ பதங்க் யூ சவரி, 

சவரி மச். இதற்கு விறல சகாடுக்க விரும்புகிபைன் என்ைார்.” 

அந்த இந்து மனிதர், உண்றமயில், காயமறைந்தார். “இதற்கு என்ன 

அர்த்தம், விறலயா? என்னுறைய மகறன நான் இழந்து 
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சபற்றுக்சகாண்ை இந்த முத்துக்கு நீங்கள் விறல பபச முடியுமா என்று 

பகட்ைார். 

அப்பபாது அந்த இந்து மனிதர் புரிந்துசகாண்ைார். அதனால் தான் 

இபயசு சிலுறவயில் சசய்தவற்ைிற்காக நாம் பதவனுக்கு எந்த 

விறலயும் சசலுத்துவதில்றல. இபயசு நமக்காக பலியாகி நம்முறைய 

பாவங்கறை சுமக்கிைவரானாபர அப்படியிருக்க நாம் எப்படி 

பதவனுறைய அன்பிற்கும் அவருறைய கிருறபக்கும் விறல சசலுத்த 

முடியும் என நிறனக்கலாம்? அடுத்த நிகழ்ச்சியில் நாம் இறதப் பற்ைி 

அதிகம் பார்க்க இருக்கிபைாம், அதனுறைய அர்த்தம் என்ன. ஆனா 

எந்த விதத்தில் நாம் பதவனுக்கு திருப்பி சகாடுப்பது, அதனால் தான் 

நித்தியம் முழுவதிலும் நாம் பதவனுக்கு கைனாைிகைாக 

இருக்கப்பபாகிபைாம். ஆதனால் தான் பரபலாகம் துதியினால் நிறைந்து 

இருக்கும் என நிறனக்கிபைன் இந்த பூமியில் நாம் பதவனுறைய 

கிருறபயினால் அவருறைய கிருறபயினால் மட்டுபம 

இரட்சிக்கப்பட்பைாம் என்பறத நாம் நிறனப்பதற்கு பமலாக அதன் 

உண்றமயின் அழறக கண்டு நாம் வியந்திடுபவாம். 

ஆன்கர்பபர்க்: எர்வின், சில ஜனங்கள், அவர்கள், அறத 

பகட்டிருந்தாலும் அவர்கள் கருத்து, “பாருங்க, நா என்னுறைய 

அடுத்தவடீ்ைாறர விை சிைப்பாகதான் இருக்கிபைன்.ஓபக? இப்படி 

சசால்வதால் பிரபயாஜனமிருக்கா? அதாவது, என்னுறைய பதிப்பில் 

எனக்கு உதவியாக இருக்க முடியுமா. 
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லட்ெர்: முதலாவதாக, ஒன்றை சசால்லிக்சகாள்கிபைன் ஒரு நபர் தன் 

அயலகத்தாறரவிை சிைப்பாக இருப்பதாக சசால்வறத பகட்பதில் 

மகிழ்ச்சி, ஆனா துரதிஷ்ைவசமாக, நம்றம நாபம நியாயந்தீர்க்கும் 

நிறலயில் நாம் இல்றல என்பது உண்றம. சரி இருக்கட்டும், பலர் 

தங்கறை உயிர்த்திசகாள்ை விரும்புகிைார்கள். ஆனா, ஜான், ஒரு 

காரியம் உறுதி. நாம் மறுபடியும் எபபசியர் 2:1ஐ பார்க்கலாம். நாம் 

நம்முறைய பாவத்திலும் அக்கரமத்திலும் மரித்திருந்பதாம்” கிைிஸ்து 

இல்லாததால். சரி, இரண்டு அபிப்பிராயங்கள் இருக்கிைது - இந்த நபர் 

மரித்து 20 வருைங்கள் ஆகிைது அந்த நபர் மரித்துப்பபாய் மூன்று 

நாட்கபை ஆகிைது. இதில் பிரபயாஜனமிருக்கா? அவர்கள் உயிர்சபை 

பவண்டுமானால், இருவருக்கும் ஒருவிதமான அற்புதம் தான் 

நைக்கபவண்டும். 

எைிதான உண்றம இதுதான் நாம் அறனவரும் ஒபர கூட்ைத்தின் 

அங்கத்தினர். அவர் சசய்தறத நாம் சசய்யபதறவயில்றல, அதற்கு 

நன்ைி, ஆனால் ஏற்றுக்சகாள்ை பவண்டிய விஷம் நாம் எல்லாரும் 

பாவிகள். நாம் ஒருபபாதும் மாைாக சசால்லக் கூைாது, “ஆமா, 

அவனுக்கு தான் பதவனுறைய மன்னிப்பு பதறவ, எனக்கு இல்றல.”  

அசலக்சான்ைர் சாலின்ஸ்றைன் அழகாக சசால்லியிருக்கிைார். 

அதாவது இந்த உலகத்தில் நல்லவர்களும் இருக்கிைார்கள் 

சகட்ைவர்களும் இருக்கிைார்கள் ஆனால் நல்லவர்கள் எல்லாறரயும் 

ஒரு பக்கமாகவும் சகாட்ைவர்கள் எல்லாறரயும் ஒரு பக்கமாகவும் 
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றவத்தால் எவ்வைவு நன்ைாக இருக்கும்? ஆனால் அந்த வரிறச 

நல்லவர்கள் சகட்ைவர்கள் என்ை பிரிவாக இருக்காது என்கிைார். அவர் 

சசால்கிைார் நன்றம தீறம என்பது ஒவ்சவாரு மனிதனுறைய 

இருதயத்தில் இருக்கிைதாம். உங்களுக்கும் எனக்கும் சதரியும், ஜான், 

பல சமயங்கைில் நல்லவர்கைாக இருப்பவர்கள் சசய்யும் காரியங்கறை 

நம்றம அதிர்ச்சிக்குள்ைாக்கி இருக்கிசதன சசால்ல முடியும். 

ஆன்கர்பபர்க்: இந்த வரிறசயிபலபய, எர்வின். இந்த கிருறபறய 

சபற்றுக்சகாள்ை தனக்கு தகுதியிருக்கிைது என நிறனப்பவர்கபைாடு 

பபசிப்பபாகிபைாம். பவசைாரு பகாணத்தில், தங்கறை சகட்ைவர்கைாக 

எண்ணிக்சகாண்டிருக்கும் மக்கள் கூட்ைம் அதிகமாகத்தான் 

இருக்கிைார்கள். அவர்கள் வாழ்றவ சீரழித்துவிட்ைார்கள். ஒரு நபறர 

மாற்ை கிருறப பபாதுமானது என்பறத பற்ைி நீங்கள் பபச 

விரும்புகிபைன். உங்கள் புத்தகத்தில் உங்கறை பார்க்க வந்த 

தம்பதியறரப் பற்ைிய அருறமயான உறமறயயும் இருக்கிைது. 

லட்ெர்: சரி, இறத நான் விைக்கி சசால்கிபைன், முதலாவதாக, இந்த 

கிருறபறய ஏற்றுக்சகாள்ை கடினப்படும் இரண்டு வறகயான மக்கள் 

கூட்ைம் இருக்கிைது. முதலாவது கூட்ைம் அதிக பகைான பாவம் 

சசய்தவர்கள், சபாதுவாக பாலியல் பாவங்கள் - விபச்சாரம், பபாறத 

வியாபாரி. அவர்களுறைய பயாசறன, “ நான் சராம்ப சகட்ைது 

சசய்துட்பைன், பதவன் என்பமல் பகாபமாயிருக்கிைார், நா கிருறபய 

சபை முடியாது.” 
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கிருறபறய சபற்றுக்சகாள்ை கடினமாக உணர்ந்திடும் அடுத்த கூட்ைம் 

“இரண்டு காலணிகள் பபாட்ைவர்கள், மதசைங்றக பின்பற்றுபவர். 

அதாவது, சமூக பசறவ சசய்ய தன்னார்வமாக இருப்பாங்கள்ல? தர்ம 

காரியங்களுக்காக பணம் சகாடுத்திருப்பார்கபை, அவங்கபைாடு எல்லா 

பில்றலயும் சசலுத்தியிருப்பாங்கபை? அவங்க பமல எந்த வன்முறை 

குற்ைமுமில்றல, அப்பைம் எதுக்கு கிருறப? ஏைிறமயான உண்றம, 

இரண்டு கூட்ைத்தாருக்கு நிச்சயம் கிருறப பதறவ அவர்கள் கிருறப 

சபற்றுக்சகாள்ை முடியும். அதனால் தான் நிறனக்கிபைன்,… அதாவது, 

அவருறைய காலத்தில் இருந்த மதவாதிகறை விை ஒரு விபச்சாரி 

பரபலாகத்தில் பிரபவசிப்பது எைிதாயிருக்கும் என்று இபயசு 

சசால்கிைார் ஏன்னா பதவனுறைய எல்றலயற்ை கிருறபக்கு 

அவசியமில்றல என்று நிறனத்தனர். (மத். 21:32). ஆறத 

பபாறதசபாருள் விற்பறனயாைருக்கும் விபச்சாரிகளுக்கும் 

சகாடுத்திைலாம். அவங்கைாவது ஒருபவறை நான் இரட்சிக்கப்பை 

முடியுன்னா, அது கிருறபயால மட்டும் தான் என்பார்கபை… 

அதாவது, ஒருநாள், ஜான், நான் சறபயில் இருந்தபபாது ஒரு 

இைம்பம்பதியினர் முன்பாக வந்தனர் அவர்களுக்கு நான் ஆபலாசறன 

வழங்கிபனன். இதுதான் அவர்களுறைய கறத. ஓபக, அவள் 

இபயசுறவ சசாந்த இரட்சகராக ஏற்றுக்சகாண்ைாள். ஆனால் அவங்க 

அடிக்கும் மறனவிகைின் கூட்ைத்றத சார்ந்தவர்கள் அவள் தனது 

கணவறர சறபக்கு அறழத்து வந்திருந்தாள், ஆனா அவருக்கு அதில் 
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விருப்பமில்றல என்று நிறனக்கிபைன். அவங்கதா அவறர இழுத்துட்டு 

வந்திருக்கனும். அவர் அந்த இைத்தில் காணிக்றக சபட்டியில் விழுந்த 

காறசப்பபால வழியின்று தவித்துக்சகாண்டிருந்தார் என 

நிறனக்கிபைன். அவர் கட்ைாயத்தால இருந்தார். அவங்க மறனவி 

அவர சறபக்கு இழுத்துட்டு வந்திருந்தாங்க கூட்ைம் முடிந்ததும் 

முன்னால வந்தாங்க. அவர் சசான்னார், “அடிக்கும் மறனவிகள் 

கூட்ைத்தில் இருப்பதாக விசுவாசிக்கிபைன். அப்படி இல்றலனாலும், 

அவர் சசான்னார், “அதில் கலந்துசகாள்கிபைன் அதின் அங்கமாக 

இருக்கிபைன்.” அவருறைய மறனவி சமீபத்தில் தான் 

இரட்சிக்கப்பட்ைார் என சதரியும். அதனால் அவரிைம் பகட்பைன், 

“ நீங்க இபயசுவ இரட்சகராக ஏற்றுக்சகாள்ை விரும்புகிைரீ்கைா?” அறத 

என்னால் மைக்கபவ முடியாது. அவர் சசான்னார், “நா இப்ப சசய்யைத 

நிறுத்திடுபவன்னு நிறனக்கிைஙீ்கைா,”அது என்னால, “முடியாது. ஏன்னா, 

நான், “இதிலிருந்து தப்பிக்க எந்த வழியும் இல்றலன்னாறு.” அதாவது, 

இதற்கு அைறமப்பட்டுவிட்பைன் என்பறத தான் அவர் சசால்லாம 

சசான்னார். நான் அவரிைம் சசான்பன, “நீங்க ஒரு பாவி என்பறத 

நீங்கள் ஏற்றுக்சகாண்டு கிைிஸ்துறவ இரட்சகராக ஏற்றுக்சகாள்ைவது 

அவசியம் என்றும் பதவனுறைய கிருறபறய சபற்ைபவண்டும் 

அப்பபாதுதான் பதவனால் ஏற்றுக்சகாள்ைபடுவரீ்கள் என சதரியுமா 

என்பைன்,” அவருறைய பதில், “சதரியும்”. 
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எனபவ நான் விரும்பாத ஒரு காரியத்றத சசய்ய பவண்டியிருந்தது. 

நான் கிருறபயின் மீது பந்தயங்கட்டிபனன். நான் சசான்பனன், “நீங்க 

ஏன் கிைிஸ்துறவ இரட்சகராக ஏற்றுக்சகாள்ை கூைாது. நீங்க 

புரிந்துசகாள்ை பவண்டியது இதுதான், முதலாவதாக, நீங்க ஒரு பாவி. 

உங்களுக்கு நீங்கபை இரட்சிப்பைிக்க முடியாது. நீங்கை 

உதவியற்ைவராக பதவனுறைய இரக்கத்றத நாடி கிைிஸ்து உங்கள் 

பாவங்கறை ஏற்றுக்சகாண்ைறத உணருங்கள் அதன் பிைகு 

அடிறமப்படுத்தின் மறனவிகள் சங்கத்றத பற்ைி பயாசிப்பபாம்.” 

அன்று இரபவ இபயசுறவ ஏற்றுக்சகாண்ைார். எனக்கு ஆச்சரியமாக 

இருந்தது, “அவருறைய வாழ்க்றக மாைியதா என பயாசித்பதன்.” 2 

வாரங்களுக்கு பிைகு என்றன பார்க்க பவண்டுசமன அனுமதிபகட்ைார் 

ஆச்சரியமாயிருந்தது, “எறதப் பற்ைி பபசப்பபாகிபைாம்,” அதாவது 

அவருறைய ஒபர குைிக்பகாள் அவர் ஊழியத்திற்கு பபாகபவண்டும் 

என்று விரும்பியதால் எந்த பவதாகம கல்லூரிக்கு சசல்லலாம் என 

பகட்ைார். 

இப்ப, கிருறபறய குைித்த 2 வல்லறமயான பாைங்கள் உள்ைது. 

முதலாவதாக, அவசியம் பதறவ என்று இருப்பவர்கைின் வாழ்க்றக 

முறை எப்படியிருந்தாலும் கிருறபயானது அவர்கறை 

அனுகக்கூடியதாயிருக்கிைது. கிருறப அவர்களுக்கு 

ஆயத்தமாயிருக்கிைது. ஆனா அடுத்த பாைம் என்னன்னா. 

பதவனுறைய கிருறபறய சபற்ை பிைகு, நாம் முன்பபாலபவ 
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ஒருபபாதும் இருப்பதில்றல. அடுத்த நிகழ்ச்சியில் மறுபிைப்பறைதல் 

என்ைால் என்ன என்பறதக் குைித்து பபச இருக்கிபைாம் அபதாடு 

பதவன் நமக்கு அைிக்கும்  புதிய விருப்பங்கள் புதிய சுபாவத்றத பற்ைி 

பார்ப்பபாம், புதிய நாட்ைம், இந்த நபறர சபாறுத்தவறர, அவருறைய 

பறழய வாழ்க்றகக்கு அவரால் பபாக முடியவில்றல. பதவன் புதிய 

முதன்றமயான விஷயங்கறை அவருக்குள் றவத்தார். அதுதான் 

கிருறப, அதனால் தான் அது பமலானதாகவும் இருக்கிைது. 

ஆன்கர்பபர்க்: இந்த பகுதிறய முடிப்பதற்கு முன், கிருறபறய 

விசுவாசித்த 2 நபர்கறை குைித்து இபயசு கூறுகிைார். 

லட்ெர்: ஓ! ஜான்! இது ஓரு வல்லறமயான சம்பவம் இது லூக்கா 

சுவிபசஷத்தில் இருக்கிைது (லூக்கா 18:10 லிருந்து). இருவரும் 

கிருறபறய விசுவாசித்தார்கள். இப்ப, இங்க ஒரு மனிதன் 

ஆலயத்திற்கு சசன்று கூறுகிைான், “ உமக்கு நன்ைி, பதவபன, நான் 

அடுத்தவர்கறைப்பபால இல்றல அவர்கள் விபச்சாரக்காரர், 

அநியாயக்காரர்கைா, இருக்கிைார்கள். பமலும் அவன், வாரத்தில் 2தரம் 

உபவாசிக்கிபைன். நான் நல்லவன் என்ைான்.” அதற்காக பதவனுக்கு 

நன்ைி சசலுத்தினான். அவன் கிருறபறய விசுவாசித்தான். 

பதவனுறைய ஈவின் வல்லறமயினால் இந்த நற்கிரிறயகறை அவன் 

சசய்ததாக அவன் விசுவாசித்தான். 

அங்கு இன்சனாரு மனிதன் இருக்கிைான், ஆயக்காரன், பதவறன 

ஏசைடுத்த பார்க்ககூை அவனுக்கு றதரியமில்லாமல் 
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நின்றுசகாண்டிருக்கிைான். அவன் பரபலாகத்திற்கு பநராக கண்கறை 

ஏசைடுக்கவில்றல, என்று பவதம் சசால்கிைது.  ஆனால் அவன் 

தன்றனபய சநாருக்கி கூறுகிைான், “பதவபன என்பமல் இரக்கமாயிரும், 

நாம் பாவி!” இபயசு கூறுகிைார் முந்தினவன் அல்ல இந்த இரண்ைாம் 

மனிதன் நீதிமானாகிய திரும்புகிைான். 

ஆன்கர்பபர்க்: அது வல்லறமயுள்ைது ஏசனன்ைால் 2 பபர் 

கிருறபறய விசுவாசித்தார்கள் ஆனால் ஒருவன் கிருறபறய குைித்து 

தவைாக எண்ணமுைன் இருந்ததால் அவன் நீதிறய அறையவில்றல. 

லட்ெர்: ஒருவன் அந்த கிருறப உன்றன சிைந்தவனாகச் சசய்ய 

உதவிடும் என்று நம்பினான். மற்ைவன் கிருறபறய அறதவிை 

பமலானது என்று விசுவாசித்தான், தறரமட்ைமாக இருப்பவறர கிருறப 

இரைச்சிக்க வல்லது என்று நம்பினான், எந்த உதவியும் இன்ைி 

இருப்பவர்கறை கிருறப தாங்கிடும். இன்றைக்கும், இந்த நிகழ்ச்சி 

பார்த்துக்சகாண்டிருப்பவர்கைில், ஜான், இவர்கறைப் பபான்ைவர்கள் 

இருக்கிைார்கள், “சகாடுப்பதற்கு என்னிைம் எதுவுபம இல்றல. என் 

வாழ்க்றக சீரழிந்து பபானது, நான் பபாக எனக்கு எந்த இைமுமில்றல. 

மற்ைவர்களுறைய வாழ்க்றகறய அழித்துவிட்பைன் என்ைிைலாம்.” 

எனக்கு சிறைசாறலகைில் இருப்பவர்கைிைமிருந்து கடிதங்கள் 

வந்திருக்கிைது அவர்கள் சசய்த சகாடூரங்கறை எழுதியனுப்புவார்கள், 

அவர்களுறைய பயாசறனயும் இதுதான், “எனக்கு எந்தவித 

நம்பிக்றகயும் இல்றல.” இன்றைக்கு நான் அவர்களுக்கும் 
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சசால்லுகிபைன் உங்களுக்கு நம்பிக்றகயைிக்கும் ஒன்று இருக்கிைது 

ஏசனன்ைால் கிருறப பமலானது. உண்றமயில் இறதக் 

பகட்டுக்சகாண்டிருக்கும் விசுவாசிகறை காட்டிலும் அவர்களுக்கு அதிக 

நம்பிக்றக உண்ைாகும், சறபக்கு சசல்வதால் எனக்கு பிரச்சறன 

இல்றல என்று நிறனக்கலாம், பதங்க் யு, அப்படிபட்ைவர்களுக்கு 

றகசகாடுக்கும்படி கிருறப வருகிைது. ஆனா மற்ைவர்களுக்கு சதரியும் 

கிருறப றகசகாடுப்பபதாடு, எனக்கு பமலான அற்புதங்கறைச் 

சசய்கின்ைது. 

ஆன்கர்பபர்க்: ஒருசில நிமிைங்கைில் அவர்களுைன் பசர்ந்து நீங்கள் 

சஜபிக்கபவண்டும். ஆனால் பநயர்கபை, இறத பகட்டுக்சகாண்டிருக்கிை 

நீங்கள், அவர் இதுவறர பபசிக்சகாண்டிருந்த அந்த நற்சசய்திறய 

விைங்கிக்சகாண்டீர்கைா? ஒருபவறை நீங்கள் நல்லவர்கைாகபவ 

இருக்கலாம். ஒருபவறை நீங்கள் சறபக்கு சசல்கிைவர்கைாக 

இருக்கலாம், அப்பப்ப உங்களுக்குள் ஒரு சந்பதகம் எழும்பியிருக்கலாம், 

“என்னால இறத சசய்ய முடியுமா?” ஏன்னா நீங்க உங்க பானியில சில 

நற்கிரிறயகறை சசய்வபதாடு உங்கள் எண்ணம், “சரி, பதவன் அபதாடு 

பசர்த்துக்சகாள்வார் என்பபத.” ஆனால் ஏபதாசவாரு விதத்தில் நீங்கள் 

சார்ந்துசகாண்ைவராக இருக்கிைரீ்கள், இதுவும் உதவும் என்கிைரீ்கள், 

அதுதான் உங்கள் நற்கிரிறயகள். அதுதான் உங்களுறைய பிரச்சறன. 

உங்கைால் சசய்ய முடியும் என்று உங்களுக்கு பதான்றுகிை 

அறனத்றதயும் ஒதுக்கிவிட்டு எல்லாவற்றையும் பதவன் 
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கிைிஸ்துவின் மூலமாக சகாடுக்கிைார் என்பறத உணருங்கள். 

பிதாவிற்கு முன்பாக நாம் ஏற்றுக்சகாள்ைப்பை பதறவயான 

அறனத்றதயும் கிைிஸ்து சசய்துவிட்ைார்.   

அடுத்த காரியம், எனக்கும் பதவனுக்கும் எந்தவித சம்பந்தமும் 

இல்றல என்று நிறனக்கிை மக்கள் கூட்ைத்தில் நீங்களும் ஒருவராக 

இருக்கலாம். கவனியுங்கள், அவர் உங்கறை அதிகமாய் பநசிக்கிைார் 

என்பறத அைிந்துசகாள்ளும் ஒைியில் இருக்கிைரீ்கள், அவர் உங்களுக்கு 

அறனத்றதயும் அருைிடுவார் - மன்னிப்பு, அவபராடு நமக்கிருக்கும் 

உைவு - இன்றைக்கு உங்களுறைய நம்பிக்றகறய கர்த்தராகிய 

இபயசுவின் மீது றவத்தால் பபாதும். அப்படி சசய்ய நீங்கள் 

ஆயத்தமாக இருக்கிைரீ்கைா, அப்படியானால், எர்வின், இதுவறர 

மற்ைறத சார்திருந்த இவர்கள் அப்படிபட்ை யாறவயும் விட்டுவிட்டு 

பதவனுறைய பிரசன்னத்திற்குள் வரும்படி அவர்கறை சஜபத்திபல 

நைத்துங்கள், பரபலாகத்தில் பிரபவசிக்க, பாவங்கள் மன்னிக்கப்பை 

அவர்களுக்காக கிைிஸ்து சசய்த ஏற்றுக்சகாண்டு அவரில் 

விசுவாசமாயிருக்க ஆயத்தமாயிருக்கிைார்கள். 

லட்ெர்: தட்ஸ் றரட். சஜபிப்பபாம். எங்கள் பிதாபவ, இபயசு என்ை 

அற்புதத்திற்காக உமக்கு நன்ைி சசலுத்துகிபைன். அவர் சமய்யான 

பாவிகறை இரட்சிக்கிைதற்காக உமக்கு நன்ைி, பாவிகறை 

மன்னிக்கிைார், இன்றைக்கு சஜபிக்கிபைாம், பிதாபவ, இறத கவனித்து 

பார்த்துக்சகாண்டிருப்பவர்களுக்காக வருகிபைாம், இந்த சஜபத்றத 
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ஏசைடுக்கும்படியான கிருறபறய அவர்களுக்கு அைிக்கும்படியாக 

பகட்கிபைாம்: என் பதவபன, நான் பாவி என்பறத அைிபவன். நான் 

பாவம் சசய்திருக்கிபைன் என அைிபவன். ஆனால் இந்த நிமிைத்தில், 

கிைிஸ்துறவ ஏற்றுக்சகாள்கிபைன். அவருறைய இரக்கத்றத 

நம்புகிபைன். என்னுறைய கிரிறயகைினால் என்னுறைய 

சசயல்கைினால் உண்ைானவற்றை சார்ந்திருப்பறத விட்டுவிட்டு, 

என்றன இரட்சிக்கவும் என் பாவங்கறை ஏற்றுக்சகாண்ைவருமானர் 

மீது என்னுறைய விசுவாசத்றத றவக்கிபைன். அவறர 

ஏற்றுக்சகாள்கிபைன் பமலும் அவருறைய நாமத்தின்பமல் 

விசுவாசமுள்ைவர்கைாய் அவறர ஏற்றுக்சகாண்ைவர்கள் அவருறைய 

பிள்றைகைாகும்படி அதிகாரம் சகாடுக்கிைார் என்ை வாக்குத்தத்தத்றத 

சபற்றுக்சகாள்கிபைன் (பயாவான் 1:12) இந்த ஜனங்களுக்கு உறுதிறய 

அைித்திடும், விசுவாசத்தின் உறுதிறய அைித்திடும், இபயசுவின் 

நாமத்தில் சஜபிக்கிபைாம். ஆசமன்.” 
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தசய் ிடுங்கள். 
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