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நீ ங்கள் உங்கள் நித்தியத்தத ததவத

ோடு

செலவிடுவர்கள்
ீ
என்று எப்படி நிச்ெயமோக
செோல்கிறீர்கள்? நிகழ்ச்ெி -3
அறிவிப்பாளர்: இன்றைக்கு ஜான் அன்கர்பர்க் நிகழ்ச்சியில்,
எப்பபாதும் பகட்கப்படும் முக்கியமான மதம் சார்ந்த பகள்வி:
“உங்களுறைய நித்தியத்றத பதவபனாடு சசலவிடுவர்கள்
ீ
என்ை
நிச்சயம் இருக்கிைதா?”

டோக்டர். எர்வின் லட்ெர்: நீங்கள் மரித்த அடுத்த விநாடியில்
நீங்கள் ஒருபவறை அழகான சூழறல, கிைிஸ்துவின் மகிறமறய
பரபலாகத்றத காண்பீர்கள். 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 அன்கெர்கபர்க்: நிகழ்ச்சிக்கு உங்கறை
வரபவற்கிபைாம். உங்களுறைய நித்தியத்றத பதவபனாடு
சசலவிடுபவாம் என்ை நிச்சயத்றத எப்படி அறையலாம் என்பறதக்
குைித்து பபசிக்சகாண்டிருக்கிபைாம். இது அருறமயான தறலப்பு
தாபன? நீங்கள் அைிந்துசகாள்ை விரும்புகிை முக்கியமானவற்ைில்
இதுவும் ஒன்றுதாபன? சுரி, இந்த பகள்விக்கு பல பகாணங்கள்
இருக்கிைது இன்றைக்கு அவற்ைில் ஒன்றை நாம் பார்க்க இருக்கிபைாம்.
ஜனங்கைிைத்தில் நாம் பகட்பதுண்டு, “நீங்க பரபலாகம்
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பபாகப்பபாைீர்கைா? அவர்கள், சபரும்பாலான பநரத்தில், சசால்லும்
பதில், “ஆமாம்” அல்லது “பபாபவன் என நம்புகிபைன்.” ஒருபவறை
நீங்க அவங்ககிட்ை அடுத்த பகள்விய பகட்ைா, “ஒருவர் பரபலாகத்திற்கு
சசல்ல எப்படி நைந்துசகாள்ைபவண்டும்? என்ைால் சுவாரஸ்யமான
பதில்கள் வந்திடும். அதாவது, எர்வின், உங்களுறைய ஊழியர்கைில்
ஒருவர் எங்களுறைய கிைிஸ்தவ புத்தக விற்பறன குழுமத்தின்
கூட்ைத்தில் பங்குசகாண்டு சுவாரஸ்யமான பதில்கறை
கண்ைைிந்திருக்கின்ைனர். அறத பற்ைி சசால்லுங்க.

லட்ெர்: சவல், அவர் என்ன சசய்தாருன்னா, ஒவ்சவாரு கறைகைாக
ஏைி இைங்கினார். இப்ப, இந்த புத்தகங்கறை எல்லா எழுதியர்கள்
இறையியல் வல்லுநர்கள் மீ தமிருக்கும் நாம் அறத வாசிக்க
பவண்டியவர்கள். அவர் ஒரு பகள்விறய பகட்டிருக்கிைார்,
“ பரபலாகத்திற்கு பபாக நீங்க எப்படிபட்ைவராக இருக்கபவண்டும்?”
அதற்கான பதில்கள் ஆச்சரியமைித்தன. அபநகருறைய பதில்
என்னன்னா, “நா, அவ்வைவு நல்லவனல்ல அல்லது என்னால பபாக
முடியாது என்பது.” மற்ைவர்களுறைய பதில், “சவல், கிைிஸ்தவர்கள்
பூரணப்பட்ைவர்கைல்ல. அவர்கள் மன்னிக்கப்படுகிைார்கள்.” பத்து
அல்லது பன்னிரண்டு பபர்கைில், ஒருவர் தான் பவதாகம ஈதியான
பதிலைித்தனர், குைிப்பாக, அதற்கு பதவறனப்பபால
பூரணப்பைபவண்டும் என்ைனர், உண்றமதாபன.
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சரி, ஜான், இன்றைக்கு பகட்டுக்சகாண்டிருப்பவர்கைில் சிலர்
பிராைஸ்ைான்ைாக இருக்கலாம், சில கத்பதாலிக்கர்கள் இருக்கலாம்.
ஆனால் பிபராைஸ்ைான்காரர்களும் கத்பதாலிக்கர்களும் ஒன்றை
ஏற்றுக்சகாள்கிைார்கள்,

பல காரியங்கள் உள்ைது, ஆனால் எல்லாரும்

ஒன்றை ஏற்றுக்சகாள்கின்ைனர், நீங்கள் பரபலாகம் சசல்ல பதவறனப்
பபால பூரணமுள்ைவராயிருக்க பவண்டும். நீதிநிறைந்த பதவன்
அவறரப் பபால பூரணப்பைாமல் பாவியாக இருக்கும் ஒருவறன எப்படி
ஏற்றுக்சகாள்ை முடியும்? அதுல உண்றம இருக்கு. அது லாஜிக்கலா
மட்டும் இல்லாம, பவதாகம வழியாக இருக்கு.

ஆன்ெர்கபர்க்: பிரச்சறன இதுதான், நீங்க ஒருபவறை அறத
பயாசித்து பார்த்து உங்கறைபய பகட்டுப்பாருங்க, “நா
பூரணப்பட்டிருக்பகனா?”

லட்ெர்: சரி, இந்த நிகழ்ச்சிறய பார்த்துக்சகாண்டிருப்பவர்கள் இறத
நிறுத்த ஆயத்தமாக இருக்கிைார்கள் என்று றவத்துக்சகாள்பவாம்.
அவர்கள், “இது தவைானதாக இருக்கு! ஏன்னா யார் தான் பூரணமான
மனுஷனாயிருப்பான், யார் தா நல்லவன்?” நான் சசால்கிபைன்
ஒருபவறை இந்த நிகழ்ச்சிறய பார்த்துக்சகாண்டிருப்பவர்கைில் ஒருவர்
தன்றன பூரணமான புருஷனாக நிறனத்தால் அவருறைய
மறனவியிைம் விசாரிக்க பவண்டும் அப்ப அவங்க அவரிைம் இருக்கும்
காரியங்கறை சசால்லி எவ்வைவு சபரிய ஆபத்தில் இருக்கிைார்
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என்பறத சதைிபடுத்துவார்கள். நாம் எல்லாருபம சபரிய ஆபத்தில்
இருக்கிபைாம் ஏசனனில் பரிபூரணத்றத விட்டு விலகியிருக்கிபைாம்.
இந்த விஷயத்தில் பபாராடிக்சகாண்டிருந்த ஒருவருறைய கறதறய
சசால்கிபைன், அவருறைய சபயர் மார்டின் லூதர். இப்ப, சிலர் பகட்க
மறுத்திைலாம் ஏசனன்ைால் அவர்கள், “அவர், மார்டின் லூதர்
கத்பதாலிக்கரல்ல என்ைிடுவர்.” லூதறரப் பற்ைிய மக்கைின் கருத்றத
கவனிப்பறத விை, அவர்கள் இந்த காரியத்றத பகட்க பவண்டும்.
இங்கு ஒருவர் தன்னுறைய ஆத்துமாறவ இரட்சிக்க பவண்டும் என்ை
விருப்பத்பதாடு எர்பூர்டிலுள்ை ஒரு ஆசிரமத்தில் தன்றன
இறணத்துக்சகாள்கிைார். அவர் சசய்ய விரும்பியது என்ன –
மத்தியகால இறையியல் பரபலாகம் சசல்ல நாம் பூரணராக இருக்க
பவண்டும் என்று பபாதித்ததற்காக பதவனுக்கு நன்ைி சசலுத்துகிபைாம்.
அவர் சறபவயின் அறனத்து ஒழுங்குகளுக்கு கீ ழ்ப்படிந்தார்.
மாம்சத்றத ஒடுக்கும்படி எந்தவித கம்பைங்களும் இல்லாமல்
கரகரப்பான தறரயில் படுத்தார். பிச்றசசயடுத்தார். தரித்திரத்றத
ஏற்றுக்சகாண்ைார். அவரால் இயன்ை அறனத்றதயும் அவர் சசய்தார்.
இவர் மரித்துப்பபாவார் என்று ஜனங்கள் நிறனத்துக்சகாள்ளும் அைவு
அதிகமாக உபவாசித்திருக்கிைார்.
இப்ப, இன்னும் அதிகமாக சசான்னால், சறபயினுறைய சைங்குகள்
எல்லாம் இவருக்கு சபரிய ஆறுதலாக இருந்தது, குைிப்பா அைிக்றக
சசய்வது. பிரச்சறன என்னன்னா, ஒபர பநரத்தில் 6 மணி பநரம்
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அவருறைய பாவத்றத அைிக்றக சசய்திடுவார், அைிக்றகறய பகட்கும்,
பாதிரியார், உங்களுக்கு சதரியுல்ல, அவர் சராம்ப சநாந்துபபாய்
அவர்கிட்ை, “லூதர்! அடுத்த முறை நீ வரனுன்னா, ஏதாவது சபரிய
பாவமாக இருக்கட்டும், இந்த அற்பமான காரியங்கள், சின்ன சின்ன
பாவங்களுக்கு வராபத என்ைார்.” ஆனா ஜான், இப்படிபட்ைவர்கறை
விை லூதர் சிைந்த இறையியலாைராக இருந்தார் ஏன்னா நம்முறைய
சந்ததியார் மைந்துபபான விஷயத்றத அவர் புரிந்துசகாண்ைார். ஒரு
பாவம் சபரிதாகபவா சிைியதாகபவா இருப்பது பிரச்சறனபய அல்ல.
அது சிைிய பாவமாக இருந்தாலும் பதவனிைமிருந்து நம்றம
என்சைன்றைக்குமாய் பிரித்திடும்.
எனபவ, அவருறைய எல்லா பாவத்றத அைிக்றகயிை விரும்பினார்,
ஆனால்

பிரச்சறனயில் சிக்கிக்சகாண்ைார். பாவம், அைிக்றக

சசய்யப்படுவதற்கு பதிலாக, ஞாபகத்தில் றவத்திருக்க
பவண்டியிருந்தது. அறத அவர் நிறனவில் றவக்காவிட்ைாபலா
ஞாபகப்படுத்தாவிட்ைாபலா, அவர் அறத அைிக்றக சசய்ய முடியாது,
அப்படியானால் மன்னிப்றப சபை முடியாது. இன்னும் சசான்னா, அவர்
சசய்த காரியங்கைில் ஏதாவசதான்று பதவறன சபாருத்தவறர
பாவமாக இருக்க அறத இவர் உணராமல் இருக்க முடியும். இப்ப
இங்க அடுத்த பிரச்சறன உண்ைானது. வடிகுழாய றகயில்
பிடிச்சுக்கிட்பை வடு
ீ துறைப்பது பபான்ைது, மறுபடியும் தண்ண ீ
வடியுபம. உங்க எல்லா பாவத்றதயும் நீங்க அைிக்றக
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சசய்திருந்தாலும், நாறைக்கு அைிக்றக சசய்ய இறதவிை அதிக
பாவங்கள் முன்னால நிற்கும் இப்படி சதாைாந்துகிட்பை இருக்கும்.
அவர் இப்படிபட்ை விஷயத்தால பபாராடினார் அதற்கு
சஜர்மானியத்தில் அன்சபக்ைன்சஜன் - அதாவது ஆத்தமா
வாஞ்சிப்பறத அறைய உதவியற்று நிற்கும் நிறல.”
மீ தமுள்ை கறதறயறய சசால்லட்டுமா?

ஆன்ெர்கபர்க்: பிலீஸ்
லட்ெர்: ஏன்னா இது அபதாை நிக்கல, அதற்கு நன்ைி. அவர் என்ன
சசய்தாருன்னா, அவர் விட்ைன்பர்க்கில் என்ை சிைிய நகரத்தில்
ஆசிரியராக இருந்தார் பாதிரியார் அங்கு வந்து இவறர பார்ப்பார்,
ஏன்னா லூதர் நன்சனைி மற்றும் சித்தாந்தங்கறை பபாதித்தார்.
பாதிரியார் அவரிைம் பகட்பார், “நீ ஏன் இறையியல் பபாதிக்க கூைாது.
உன் ஆத்துமாவுக்கு உதவியாயிருக்கும்” ஏன்னா ஒரு
சமாதானமில்லாத நிறலறய அவர் அனுபவித்துக்சகாண்டிருந்தார்.
அதாவது, அவர் பராமிற்கு சசன்ைிருந்தும் அங்கு அவருக்கு
சமாதானமில்றல. அதற்கு லூதர் சசான்னர், “நான் பவதாகமத்றத
பபாதிக்க ஆரம்பித்தால், அது நான் மரிப்பதற்கு ஈைாகும் என்ைார்.”
அதன் அர்த்தத்றத அவர் புரிந்துசகாள்ைவில்றல, அவர் மரிக்க
பநரிடும் என்ைார். பமலும் அவர் சங்கீ தத்றத பபாதித்தார். சங்கீ தம்
22ற்கு வந்தார், “என் பதவபன, என் பதவபன, ஏன் என்றன றகவிட்டீர்?”
இப்ப, லூதர் சசான்னார், நான் அனுபவித்துக்சகாண்டிருப்பறத
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இபயசுவும் அனுபவித்தார், பதவனிைமிருந்து பிரிக்கப்பட்டிருக்கும் அந்த
உணர்வு. அதின் சத்தியம் உதிக்க பதான்ைியது, “அறத எனக்காக
சசய்;தார்.”
ஆனா சமய்யான சத்தியம் அவருறைய ஆத்துமாவில் ஒலித்தது அவர்
பராமர் புத்தகத்றத பபாதிக்க துவங்கியபபாதுதான் பிரபலமான வசனம்
அதிகாரம் 1, வசனம் 16, “சுவிபசஷத்றத பிரசங்கிக்க நான்
சவட்கப்பபைன்,” என்ைார் பவுல். ஆனால் வசனம் 17ல் பவுல்
கூறுகிைார், “விசுவாசத்தினாபல நீதிமான் பிறழப்பான் என்று
எழுதியிருக்கிைபடி விசுவாசத்தினால் உண்ைாகும் பதவநீதி
விசுவாசத்திற்சகன்று அந்த சுவிபசஷத்தினால் சவைிப்படுத்தப்படுகிைது.”
கவனிங்க, பதவனால் உண்ைாகும் நீதி சவைிப்படுத்தபடுகிைது. லூதர்
இறத வாசித்ததுத் அதிர்ந்துபபானார். அவருறைய பிரச்சறன
பதவநீதியாக இருந்தது. பதவன் அவ்வைவு நீதிநிறைந்தவராக
இல்லாவிட்ைால், அவறர அனுகுவது எைிதாக இருந்திருக்கும், சரியா?
ஆனா அவர் இந்த வசனத்றத தியானித்தார் அப்பபாது அதிலுள்ை
சதாைர்றப அவர் அைிந்து புரிந்துசகாண்ைார். நீதி என்பது பதவனுறைய
பண்பாக இருக்கிைது, ஆனால் அவறர விசுவாசிப்பவர்களுக்கு அவர்
அருளும் ஈவாகவும் இருக்கிைது. பதவன் நமக்கு அைிக்கும் நீதி
எதுசவன்ைால் அது அவருறைய நீதிதான் தம்முறைய நீதிறய
கிைிஸ்துவின் மீ து நமக்குள்ை விசுவாசத்தினால் அருைப்பட்டிருக்கிைது.
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லூதருறைய சசான்னறதக் பகட்டு ஆச்சரியப்படுவதற்கில்றல அவர்
மறுபிைப்பறைந்ததும் அவர் பரதீசிக்குள் நுறழந்தறத பபான்று
உணர்நததாக கூைியிருக்கிைார். ஏசனன்ைால் அவரால் இப்பபாது
பதவன் எதிர்பார்க்கும் அறனத்றதயும் சகாண்டிருக்க முடியும் ஏன்னா
இபயசு அவருக்காக பதவன் எதிர்ப்பார்ப்பறவகறை சசய்து
முடித்துவிட்ைார். பமலும் பரிபூரணமாகும்படி அவர் சசய்த சறப
சைங்குகள் மற்றும் அறனத்து நற்கிரிறயகளும், உண்றமயில்,
அறவயறனத்தும், ஒன்றுமில்லாமற்பபானது ஏன்னா பதவனுறைய
நீதிறய ஒருவராலும் அறைய முடியாது, இப்பபாது அவருக்கு அது
ஈவாக வழங்கப்பட்டுள்ைது. மறுமலர்ச்சி;றய ஏற்படுத்தும் பயாசறன –
பவதாகம பயாசறன, ஆனால் முற்ைிலும் மறுமலர்ச்சிறய உண்ைாகச்
சசய்திடும். ஏசனன்ைால் லூதர் எறத கவனித்தாசரன்ைால் நம்மால்
முயன்ை அைவிற்கு சசய்ய நிறனக்கும் நீதியான காரியங்கள், மற்ை
விஷயங்கைறனத்தும், பதவனுறைய நீதிறய அறைய ஒருபபாதும்
பபாதாது, அடிதப்படிசயன்ைால் ஆயரக்கணக்கான வாறழப்பழத்றத
பசர்த்தாலும் ஆரஞ்சு பழம் வராது, அபதாபபால நம்முறைய நீதிகள்
பதவனுறைய நீதிக்கு ஏற்ைதாக இருக்காது. பதவனுறைய நீதிறய நாம்
சபறுகிபைாசமன்ைால், அது ஒரு ஈவாகதான் இருக்கும்.
சரி, ஜான், சிைப்பான பகுதி இதுதான், இறத பார்த்துக்சகாண்டு
பகட்டுக்சகாண்டிருப்பவர்கள் இறத புரிந்துசகாள்வார்கள் என்று
நிறனக்கிபைன் ஏசனன்ைால் சுவிபசஷத்தின் றமயப்சபாருள் இதுதான்.
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பவம் கூறுகிைது 2 சகாரிந்தியர் 5:21ல், “நாம் அவருக்குள் பதவனறைய
நீதியாகும்படிக்கு பாவம் அைியாத அவறர நமக்காக பாவமாக்கினார்.”
எனபவ, நமக்கு என்ன நைந்தது, நம்முறைய பாவங்கள் கிைிஸ்துவின்
மீ து சுமத்தப்பட்ைது. தனிப்பட்ைவிதத்தில், அவர் பாவமற்ைவர், ஆனால்
அவர், பதவன் சவறுக்கும் விபச்சாரம் பவசித்தனம் குழந்றதகள்
வன்சனாடுறம பபாறத பழக்கம் சுய நீதியாயிருத்தல் பபான்ை
குற்ைங்கறை ஏற்றுக்சகாண்ைார். நம்முறைய பாவம் அவர் பமல்
வந்தது. அவருறைய நீதியும் தூண்றமயும் நமக்கு வழங்கப்பட்ைது.
அதனால் அவர் அனுபவிக்க கூைாதறத அனுபவித்தார் - குைிப்பாக,
நமது பாவம். தகுதியற்ை நாம் அவற்றை சபற்றுக்சகாண்பைாம் குைிப்பாக, அவருறைய நீதி.
அதுதான் சுவிபசஷம்: விசுவாசத்தினால் நீதிமானாக்கப்படுதல். பதவன்
நம்றம பார்த்து – பரபலாகபம நம்றம பார்த்து சசால்கிைது – பதவன்
நம்றம கிைிஸ்துவின் நீதிறய உறையவர்கைாக இருக்கிபைாம்
என்கிைார், ஏசனன்ைால் பதவனுறைய நீதி பாவிகளுக்கு
வழங்கப்பட்ைது. பிரமாணத்தின்படி, பதவனுறைய பார்றவயில்,
பதவறனப் பபால நாமும் பரிபூரணமாயிருக்கிபைாம். அது
மட்டுமில்றலன்னா, ஜான், யாரும் இரட்சிப்பறைய முடியாது –
பதவனுறைய நீதி நமக்கு வழங்கப்பைாவிட்ைால் இது நைந்திருக்காது.
அதுதான் சுவிபசஷத்தின் நற்சசய்தியாக இருக்கிைது.
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ஆன்ெர்கபர்க்: வசனம் என்ன சசால்கிைது என்பறத
விைங்கிக்சகாண்ை பபாது லூதர் சபற்றுக்சகாண்ை நீதிறய எப்படி
ஒருவர் அறையமுடியுசமன சசால்லுங்க.

லட்ெர்: முதலாவதாக, இரட்சிக்கப்பை நம்முறைய கிரிறயகள்
பிரபயாஜனமற்ைது என்பறத புரிந்துசகாள்ை பவண்டும். ஏசனன்ைால்
நான் ஏற்கனபவ சசான்னதுபபால, பதவன் அவருறைய நீதிறய
மட்டுபம ஏற்றுக்சகாள்கிைார் - அந்த நீதிறய நம்மால் அறைய
முடியாது. நம்முறைய நற்கிரிறயகள் எல்லாம் கந்றதகள்,
“நம்முறைய நீதி அழுக்கான கந்றதயாக இருக்கிைது,” என்று
ஏசாயாவில் சசால்லப்பட்டுள்ைது (64:6) பமலும் புதிய ஏற்ப்பாட்டில்,
“நாம் எல்லாரும் பாவம் சசய்து பதவ மகிறமறய
இழந்தவர்கைாபனாம் என்ைிருக்கிைது.” (பராமர் 3:23. ஆமாம், ஒருவர்
மற்ைவறரக் காட்டிலும் அதிக பாவம் சசய்திருக்கிைார், அதில் எந்த
சந்பதகமும் இல்றல. ஆனால் எல்லாரும் பாவிகள் தான். அதனால்
என்ன நைந்தது, இபயசு நமக்காக வந்தார் அதனால் இப்பபாது
எல்லாவற்றையும் சரி சசய்து இருக்கிைார். நான் பதவனுறைய
பிள்றையாகவும் அவபராடு ஐக்கியம் சகாண்டிருக்க நான் ஒருநாைின்
24 மணிபநரமும் பூரணமாய் பரிசுத்த இருக்க பவண்டும் என்கிைார்.
ஒரு நாைின் 24 மணி பநரம், பதவன் எதிர்பார்க்கிைறத இபயசு
சசய்கிைார். அது அருறமயானதல்லவா?

ஆன்ெர்கபர்க்: மிக அருறமயானது.
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லட்ெர்: அதாவது, நான் ஒரு விஷயத்திற்காக
ஏங்கிக்சகாண்டிருக்கிபைன், நாம் வாழ்வில் விரும்பும் விஷயங்கள்
அதிகம் இருக்கிைது, ஆனால் நா இப்ப சசால்லபபாை விஷயத்திற்காக
ஏங்குகிபைன். ஏன்னா என் வாழ்றவ பாதித்தது, என் வாழ்றவ அது
மாற்ைியது. நீங்களும் அறத அனுபவித்துக்சகாண்டிருக்கிைீர்கள்
அப்படிதாபன, அதாவது, ஒரு மாற்ைம். என்றன ஒவ்டிவாரு நாளும்
அது பலமூட்டுகிைது, “சிங்காசனத்திற்கு முன்பாக நிற்பபன் என்ை
உறுதி,” ஒரு பாைகர் இறத எழுதியிருக்கிைார். “என் சபயர் அவர்
கரத்தில் சபாைிக்கப்பட்டுள்ைது.” பிரமாணத்தின்படி நான் ஏற்கனபவ
பரபலாகத்தில் இருப்பதாக நிறனக்கிபைன் ஏசனன்ைால் நாம்
கிைிஜ்துவுைபன கூை உன்னதங்கைில் இருக்கிபைாம் என்ைிருக்கிைது,
நாம் கிைிஸ்துவுைபன கூை உன்னதங்கிைல் உட்கார்ந்திருக்கிபைாம்,
இப்பபாது இபயசு என்றன பிதாவின் முன் நிறுத்துகிைார். அதனுறைய
அர்த்தம் என்னசவன்று உங்களுக்கு சதரியுமா? மரணத்தின் பபாது
எல்றலகைில் எந்த பபாராட்ைமும் இருக்காது ஏன்னா, நாம,
பிரமாணத்தின்படி பரபலாகத்தில் இருக்கிNறூம் என்பதுதான். உத்தரிப்பு
ஸ்தலம் என்பறத பற்ைி லூதர் புரிந்துசகாண்ை பபாது அவர் அைித்த
முதல் உபபதசம் இதுதான். ஏசனன்ைால் பரபலாகம் சசல்ல
பதறவயான நீதிபயாடு ஒருவரும் மரிப்பதில்றல என்பதன்
அடிப்பறையில் தான் உத்தரிப்பு ஸ்தலத்றத பற்ைி கூறுவார்கள்.

12

லூதர் எறத புரிந்துசகாண்ைாசரன்ைால்: இந்த வாழ்வில் பதவனுறைய
நீதி எனக்கு வழக்கப்படுகிைசதன்ைால், இந்த வாழ்விலிருந்து நான்
பநரடியாக பரபலாகம் சசல்ல முடியும் பமலும் கிைிஸ்துறவ பபால
பதவனுறைய பிரசன்னத்தில் நான் பரிபூரணமாயிருப்பபன்,
ஏசனன்ைால் இபயசுவினுறைய கிரிறயயினால் நான்
இரட்சிக்கப்பட்டிருக்கிபைன், என்னுறைய சுய நீதியினாலல்ல. இதுதான்
இபயசு கிைிஸ்துறவ குைித்து சுவிபசஷத்தின் நற்சசய்தி.

ஆன்ெர்கபர்க்: இது அருறமயான சசய்தி அபதாடு அருறமயான
சசயல்பாடுகைாகவும் இருக்கிைது. இப்Nபுhது ஒரு இறைபவறை
எடுத்துக்சகாள்பவாம் மீ ண்டும் வரும்பபாது, அதன் சசயல்பாடுகறை
குைித்து பபசப்பபாகிபைாம். ஏன் அது அறமயானது நான்
இரட்சிக்கப்பட்டிருக்கிபைன் என்ை நிச்சயத்றத எப்படி சபறுவது நான்
இரட்சிக்கப்பட்ைதால் என்சைன்றைக்கு பாதுகாப்பாக இருப்பது எப்படி
பபான்ைவற்ைிற்கு திரும்பி வந்ததும் பதிலைித்திடுங்கள்.
*****

ஆன்ெர்கபர்க்: ஆல்றரட் மீ ண்டும் வருக, நாம் பபசிக்சகாண்டிருப்பது
ைாக்ைர். எர்வின் லட்சர், மூடி சமபமாரியல் திருச்சறபயின் பபாதகர்
சிக்காபகா. விசுவாசத்தினால் உண்ைாகும் நீதிறய குைித்து
பார்க்கின்பைாம். வசனங்கைில் லூதர் கண்ைைிந்த காரியங்கறை
குைித்து பபசிக்சகாண்டிருக்கிபைாம் இன்றைக்கு அது நமக்கு ஏற்ைதான
இருக்கிைது. எர்வின், நீங்கள் சசால்லிக்சகாண்டிருந்த காரியங்கள்
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சம்பந்தமான சில பகள்விகறை றவத்திருக்கிபைன், முதலாவதாக,
சிலர் சசால்கிை விஷயம், “சரி, ஒருபவறை நீங்கள் சசால்கிைபடி நான்
கிைிஸ்துவின் மீ து விசுவாசம் றவத்தவுைன் அவருறைய சசய்றகயால்,
பிரமாணத்தின்படி அவருறைய நீதி எனக்கு அைிக்கப்படுகிைது,
அப்படியானால் நான் கிைிஸ்துறவ ஏற்றுக்சகாண்ைாலும் பிசாசின்
வழியில் வாழலாம் என்று அர்த்தமாகுமா?

லட்ெர்: அதாவது, அந்த பகள்வி மக்கைிைமிருந்து வருவறத நான்
பநசிக்கிபைன், ஏன் என்று உங்களுக்கு சசால்கிபைன். முதலாவதாக,
இந்த பகள்விறய பகட்கிைவர்கைில் யாராக இருப்பார்கள் என்ைால்
இதுவறர சுவிபசஷத்றத ஏற்றுக்சகாள்ைாதவர்கைாக இருப்பார்கள்.
உங்களுக்கு சதரியுமா, காரணம் என்னன்னா இதனால் உண்ைாகும்
சசயல்கறை அவர்கள் அைியவில்றல. அதாவது, அப்பபாதலனாகிய
பவுல் பராமரில் சுவிபசஷத்றத விைக்கி சசால்கிைார், அவருக்கு
சதரியும் அவிசுவாசி, அவர் எழுதியறத வாசிக்கும்பபாது, இறத முடிவு
சசய்கிைான். அதனால் அப்பபாஸ்தலனாகிய பவுல் கூறுகிைார், “நாம்,
கிருறப சபறுகும்படி பாவத்திபலபய இருந்து விைலாமா,” (பராமர் 6:1).
ஆப்Nபுhஸ்தலனாகிய பவுல் சசான்னது நிறனவிருக்கிைதா ஏன்னா
யாசராருவன், சுவிபசஷத்றத பகட்கும்பபாது, பயாசிப்பதுண்டு,
“இதிசலன்ன இருக்கு! இபயசுறவ நான் விசுவாசிக்கிபைன். ஆனா
பிசாறச பபால வாழ்ந்திட்டுபபாபை. இரண்டு உலகத்றத நான்
அனுபவிக்கலாபம.” இதில் என்ன நைக்கிைது என்பறத புரிந்துசகாள்ளும்
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பகுதி காணப்படுவதில்றல. நாம் சவறுமபன பரபலாகத்தில்
பதவனுறைய நீதி என்று சசால்லப்பைவில்றல, அதுதான்
நியாயந்தீர்க்கப்படுகிைது. அபத சமயத்தில் - அதாவது நம்முறைய
அடுத்த நிகழ்ச்சி முற்ைிலும் இந்த தறலப்றப சகாண்டிருக்கும் என்று
நான் நம்புகிபைன் - சரி அபத சமயத்தில், நாம் ஆவியில்
மறுபிைப்பறைகிபைாம், அதனுறைய அர்த்தம் பதவன் நமக்கு புதிய
எண்ணத்றதயும் விருப்பத்றதயும், புதிய புதிய தாக்கத்றதயும், அவறர
பசவிக்கும்படியான விருப்பத்றதயும், தர நாம் வித்தியாசமானவர்கைாக
மாறுகிபைாம். “ஒருவன் கிைிஸ்துவுக்குள் இருந்தால், புது
சிருஷ்டியாயிருக்கிைான். புறழயறவகள் ஒழிந்துபபாயின எல்லாம்
புதிதாயின.” (2 சகாரி. 5:17). எனபவ, இறத கவனிங்க. ஒருபவறை நாம்,
பதவனுறைய பிள்றைகைாக, இருந்தும் உலகத்பதாடு இறணந்து
மறுபடியும் பறழய பாவங்களுக்கு திரும்பலாசமன்று நிறனத்தால்,
பதவன் நம் இருதயத்தில் இறைபடுவார்;. ஆப்படி சசய்ய நம்றம
அனுமதிக்க மாட்ைார் ஏசனன்ைால் கைந்த காலத்தின் பாவத்றத
விலக்கிவிட்டு நாம புதிய வாழ்க்றக வாழ பவண்டுசமன்பது அவரது
விருப்பம்.

ஆன்ெர்கபர்க்: இப்ப மறுபக்கம். ஒரு மனிதன் நிறனக்கிைான், “சரி,
நான் பதவனுக்கு ஒரு சத்தியம் சசய்யனும். என்னால முடிந்தைவு
அவருக்கு ஊழியம் சசய்திடுபவன்.” அதில் ஆர்வமாக இருக்காங்க.
உண்றமயில் சுவிபசஷத்றத முழுறமயாக புரிந்துசகாள்ைபவயில்றல.
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ஜனங்கள் இறத ஒரு அறழப்பாக பயன்படுத்திக்சகாள்கிைார்கள்:
“நீங்கள் முன்பாக வர விரும்பினால், நீங்கள் என்சைன்றைக்கு
கிைிஸ்துறவ பசவிப்பீர்கள் என்று நான் உறுதியாக சசால்கிபைன்.”
அப்ப இவனுக்குள் பதான்றுவது, “சரி, நான் உண்றமயாயிருந்து, அப்படி
சசய்பவன், ஆனா இது, நாறைக்கு என்ன நைக்குன்னு சதரியாது,
“எப்படி ஒருவர் இந்த இரட்சிப்பில் பாதுகாப்பாக இருக்க முடியுன்னு
சசால்லுங்க?

லட்ெர்: இது ஒரு சிைப்பான பகள்வி. ஒரு சுவிபசஷகர் ஒருமுறை
சசான்னது நிறனவிருக்கிைது, “நீங்க ஏன் முன்பாக வந்து கிைிஸ்துறவ
பின்பற்றுவதான வாக்கு சகாடுக்க கூைாது என்ைார்.” குpைிஸ்துறவ
பின்பற்றுபவன் என்று வாக்குைிதி! நீங்களும் நானும், ஜான், பல
வருைங்கைாக இபயசுறவ அைிந்திருந்தும் அவறர பின்பற்றுவதில்
பபாராடுகிபைாம். கற்பறன சசய்து பாருங்கள் ஒருவர் வந்து
சசால்கிைார், “ஓ, நான் இபயசுறவ பின்பற்ைப்பபாகிபைன்.” அது
சுவிபசஷம் கிறையாது. நீங்க இபயசு கிைிஸ்துவிைம் வரும்பபாது,
அவறர பின்பற்றுபவன் என்று சத்தியம் சசய்ய வர பவண்டிய
அவசியம் கிறையாது. ஏபதாசவான்றை சபற்றுக்சகாள்ை வருகிைீர்கள்.
ஒரு பாமாறலயில் இருக்கிைது, “என் றகயில் ஒன்று
சகாண்டுவரவில்றல, சிலுறவ பற்ைிக்சகாள்ை வந்பதன்.”
எனபவ, சமய்யான இரட்சிப்பு என்பது பதவனுக்கு வாக்குைிதி
அைிக்கும் என்னுறைய எல்லா எண்ணங்கறையும் விட்டுவிடுகிபைன்
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எ,பி,சி,டி இல்ல. அதற்கு அர்த்தம் நான் என் எல்லா பதறவகபைாடு
பதவனிைம் வருகிபைன், என் பாவங்கபைாடு வருகிபைன், அவர்
மாைாதவர். ஆனால் என்னுறைய விசுவாசத்றத என்றன இரட்சித்து
எனக்கு நீதிறய வழங்கு பதவனக்கு முன்பாக நிற்கச்சசய்ய வல்லறர
பநாக்கி வருகிபைன் பரிசுத்தபதவனுறைய பிரசன்னத்தில் நிற்க
விரும்புங்கள். இப்படிபட்ை எைிறமயான விசுவாசம், நம்பிக்றகறய
மாற்ைியறமத்தல் - சறப சைங்குகள் மீ து இல்லாமல் கிைிஸ்துவின்
மீ து, நற்கிரிறயகள் அல்ல கிைிஸ்துபவ. மற்ைறவயல்ல கிைிஸ்து.
இபயசு கிைிஸ்துறவயும் சுவிபசஷத்தின் சத்தியத்றதயும் சிலுறவயில்
நமக்காக அவர் சசய்தறதயும் காண்பது அருறமயான ஒன்ைாக
இருக்கும். நம்முறைய இருதயத்தில் பமலான விசுவாசம் எழும்பிடும்,
இபயசு கிைிஸ்து விறலகிறரயம் சசலுத்திவிட்ைார் என்பறத அைிந்து
ஒரு நம்பிக்றக உண்ைாகும்.
எப்Nபுhதும் சசால்லுபவன், அறத மறுபடியும் சசால்கிபைன் மறுபடியும்
அறத சசால்லுபவன் ஏன்னா நாம இறதக்குைித்து தான்
பபசப்பபாகிபைாம் நம்பிக்றக மற்றும் சந்பதகம், ஆனா இறத மட்டும்
சசால்ை. இபயசு சிலுறவயில் மரித்த பபாது பதவனுறைய
பிரசன்னத்தில் நீங்க நிற்பதற்கு பவண்டிய அறனத்றதயும்
சசய்துவிட்ைார் என்று நீங்கள் விசுவாசிப்பீர்கைானால், உங்கறை
நீங்கபை பாராட்டிக்சகாள்ளுங்கள், இரட்சிக்கப்பட்டிருப்பறத
அைிந்துசகாள்ளுங்கள். ஏனப்படி? ஏன்னா அது உங்கால் உண்ைானதல்ல,
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அதற்கு காரணம் 100 சதவிகிதம் இபயசு தான். சரி, ஜான், ஒருபவறை
என்னுறைய எண்ணம் இரட்சிப்பிற்கு 95 பதவன் 5 சதவதம்
ீ
என்னுறைய பங்கு என்ைால், எனக்கு எப்படி அது உறுதியாகும்,
என்னுறைய 5 சதவதத்றத
ீ
என்னால நம்ப முடியாபத. இபயசு
எல்லாவற்றையும் சசய்து முடித்து சசால்கிைார், “எல்லாம் முடிந்தது”
அறத பார்க்கும்பபாது அவறர விசுவாசித்து அவறர
நம்புகிைவர்களுக்காக அவர் சசய்தறத கண்டு ஆச்சரியமறைகிபைன்,
நான் அவருக்குள் இருந்தால் பதவனுறைய பிரசன்னத்தில்
ஏற்றுக்சகாள்ைப்படுகிபைன். அதுதான் சுவிபசஷத்தின் சாரமாக
இருக்கிைது.

ஆன்ெர்கபர்க்: இப்ப கிருறப குைித்து பகட்கிபைன். இப்பபாது நீங்கள்,
இறத பகட்டுக்சகாண்டிருப்பவர்கள், இரட்சிக்கப்படுவதற்கு முன்பு,
இரட்சிக்கப்பை உங்களுறைய நற்கிரிறயகறையும் இதில் பசர்க்க
முயற்சித்திருப்பீர்கள். ஆனா ஒருவர் இப்படியாக சசால்கிைார், “இல்ல,
இது முற்ைிலும் பதவனறைய ஈவு அதில் இருக்கிபைன், நாறைக்கு
எப்படின்னு சதரியாது. நூன் கிைிஸ்துறவ உண்றமயாக
விசுவாசித்திருந்து நாறைக்கு பாவம் சசய்தால், அதற்காக நான்
ஏதாவது சசய்ய பவண்டுமா? முன்னதாக? பிற்பாடு, என்னுறைய
கிரிறயகள் எப்படி வருகிைது? நான் எப்படி எப்பவும் பாதுகாப்பாக
இருக்பகன்னு சசால்லுங்க?
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லட்ெர்: முதலாவதாக, ஒன்று சசால்கிபைன், ஓபக, இன்றைக்கு
இபயசுவ ஏற்றுக்சகாண்டு நாறைக்கு பாவம் சசய்ைீங். ஒருபவறை,
இன்றைக்கு ஏற்றுக்சகாண்டிருந்தும் சாயங்காலபம பாவம் சசய்யலாம்,
ஏன்னா எல்லாருபம பாவம் சசய்பவாம். நாம பாவம், சசய்பவாம்,
ஓபக, சிந்தறனயில, வார்த்றதயில, சசயல்லறையும் இருக்கு.
எைிறமயான விஷயம், உங்க பாவங்கை அைிக்றக சசய்வது, அந்த
அைிக்றககள் சசய்ய ஒரு ஐக்கியம் உங்களுக்கு பவண்டும். ஆதனால,
இந்த ஒரு நல்ல விஷயம், ஜான். லூதர் சுமார் 6 மணி பநரம்
தன்னுறைய பாவங்கை அைிக்றக சசய்த எர்பூர்ட் மைத்துல இருந்தப்ப
இரட்சிக்கப்பைல. இன்றைக்கு தினமும் சறபயில பாவ அைிக்றக
சசய்கிை இரட்சிக்கப்பைாத அபநகர் இருக்கிைார்கள். இபயசு
கிைிஸ்துறவ உங்கள் பாவங்கறை ஏற்ைவராக ஏற்றுக்சகாண்ைால்
இரட்சிக்கப்படுவர்கள்,
ீ
பதவபனாடு உங்கறை

ஒப்புரவாகச் சசய்கிை

ஒருவர் என்று நம்புங்கள். ஆனா இரட்சிக்கப்பட்டிருந்தும், நமது
பாவங்கறை அைிக்றக சசய்கிபைாம். இன்றைக்கு காறலயில என்
பாவங்கறை அைிக்றக சசய்பதன். அதுதான் கிைிஸ்த வாழ்வின் ஒரு
பாகமாக இருக்கிைது. அைிக்றகயிடுதல் என்ைால் பதவபனாடு
ஒத்துப்பபாகுதல், நாம் பாவம் சசய்திருப்பறத பதவனிைத்தில்
ஒத்துக்சகாள்வது. அவரால் நம்முறைய வாழ்வில் இருக்கும்
பாவத்தில் எடுத்துப்பபாடும் அதிகாரம் இருக்கிைது என்பறத
ஏற்றுக்சகாள்ளுதல் எனபவ அதனால், சிறுவனாக என்னுறைய
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சபற்பைாருைன் ஒப்புரவாகும்படி நான் அைிக்றகசசய்தது பபால,
கிைிஸ்தவர்கைாகிய நாமும் இபதா விதத்தில் ஒப்புரவாக பவண்டும்.
ஆனால் இதற்கு மறுபடியும் இரட்சிக்கப்பை பவண்டியதில்றல. நான்
கீ ழ்ப்படியாமல் இருந்தாலும் என் தகப்பனுக்கு பிள்றைதான்,
இருந்தாலும் எங்களுறைய உைறவ வலுப்படுத்திை என்னுறைய
பாவங்கறை அைிக்றக சசய்து ஒப்புரவாக பவண்டும்.
சரி, உறுதி எப்படி வருகிைசதன்ைால் நான் இபயசு கிைிஸ்துவின்
சசயறல புரிந்துசகாள்ை, பவண்டும் - இப்பபாது பதறவபட்ைால்
எபிபரயர் 10ஐ பார்க்கலாம் - அதில் சசால்லப்படுகிைது இபயசு
பரிசுத்தமாக்கப்படுகிைவர்கறை ஒபர பலியினாபல என்சைன்றைக்கும்
பூரணப்படுத்தியிருக்கிைார். (எபி.10:14) லூதருக்கு பதறவப்பட்ைசதல்லாம்
அவருறைய பாவங்கறை அவறரவிட்டு அகற்ை ஒரு சசயல்,
பதவபனாடு ஒப்புரவாகிை, அவர் சசய்ய பவண்டியிருந்தறத – அவர்
நிச்சயமாக சசய்தார் - ஐக்கியத்றத நிறலபடுத்த சதாைர்ந்து தனது
பாவத்றத அைிக்றக சசய்தார். ஆனால் மறுபடியும் அவர்
இரட்சிக்கப்பைபவண்டிய அவசியமில்றல. ஏன்னா அப்படிபட்ை
இறையியல் இருந்தா, ஒருவரும் இரட்சிப்பின் நிச்சயத்றத சபை
முடியாது.
எனபவ அதனால, நான் முன்பு சசான்னதுபபால, நாம கீ ழ்ப்படியாமல்
இருந்தா பதவன் சிட்சிப்பார், ஆனா நமக்குள்ை ஆழமான ஒரு நிச்சயம்
இருக்கிைது - இறத இன்னும் விைக்கமாக நாம் பார்க்க இருக்கிபைாம்
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ஏசனன்ைால் இன்னும் சில பயாசறனகள் நிறைவிற்கு வருகிைது
அறத இப்பபாது நாம் பார்க்கப்பபாவது கிறையாது – ஆனா நமக்குள்ை
அந்த ஆழமான நிச்சயம் இருக்கிைது பமலும் நாம் பதவனறைய
பிள்றைகள் என்றும் என்சைன்றைக்கும் அவருறைய பிள்றைகைாக
இருப்பபாம் என்றும் அைிந்திருக்கிபைாம்.

ஆன்ெர்கபர்க்: இப்பபாது கிருறபறய குைித்து அடுத படிக்கு
சசல்லலாம் ஏன்னா ஒருபவறை ஒருசிலர் பகட்கலாம், ஆனா எர்வின்,
என்ன உங்களுக்கு சதரியாது. நான் மகாபாவி. ஏந்த பாவத்றத
சசான்னாலும், நான் அத சசய்திருக்பக. நீங்க சசால்ைது நல்லது
பபாலதா இருகக்pைது என்ைிைலாம்.” இது எவ்வைவு உண்றமயாது?
விைக்கி சசால்லுங்க.

லட்ெர்: பவதத்றத அைிந்துசகாள்வது வியப்பானதல்லவா பறழய
ஏற்ப்பாட்டில் சசால்லப்பட்டிருக்கிைது, “வழக்காடுபவாம் வாருங்கள்
என்று கர்த்தர் சசால்லுகிைார். உங்கள் பாவங்கள் சிபவசரன்று
இருந்தாலும் உறைந்த மறழறயப்பபால் சவண்றமயாகும்.” (ஏசா.1:18).
ஒருபவறை இபயசு கிைிஸ்துவினுறைய நீதி பனிறய பபால
சவண்றமயானது என்ைால், இந்த உதாரணத்தின்படி, நல்ல
விஷயங்கறை மூடுவதுப் பபாலபவ அசுத்தமானறதயும் அந்த பனி
மூடிக்சகாள்ளும், இன்றைக்கு பகட்பவர்கள் யாராக இருந்தாலும்,
குற்ைங்கறை சசய்த சிறைறகதியாக இருக்கலாம்,
கற்பழிப்பாைன்,திருைர், சகாறலகாரர், இன்றைக்கு யாராக இருந்தாலும்
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சரி, நம்றம பபால இபயசுறவ இரட்சகராக ஏற்றுக்சகாள்ளும் பபாது
நீதிசயன்னும் ஈறவ அவர்களும் சபற்றுக்சகாள்கிைார்கள், ஜான்,
நம்றம பபால கிைிஸ்தவ குடும்பங்கைில் பிைந்தவர்கைாக இருந்தாலும்
இறத சபை முடியும். பமலும் உண்றமயில், குற்ைங்கள்
பாவங்கைிலிருந்து மீ ண்டிருக்கிபைாம். ஆனால் எைிதான உண்றம
இதுதான், நம் எல்லாருக்கும் பதவனுறைய நீதி அவசியம் அறவ
சவறுக்கத்தக்க பாவிகளுக்கு சகாடுக்கப்படுகிைது. உங்களுக்கு அந்த
பாைல் சதரியுமா, அது உண்றமறய சசால்கிைது: “சவறுக்கத்தக்க
பாவிகள் விசுவாசத்த மாத்திரத்தில் பதவனிைத்திலிருந்து மன்னிப்றப
சபறுகிைார்கள்.” இபயசுவினால் உண்ைாறவஇ அதுதான்
சுவிபசஷத்தின் அற்புதம்.

ஆன்ெர்கபர்க்: இன்றைக்கு கிைிஸ்துறவ விசுவாசிக்க
விரும்புகிைவர்களுக்கு சசால்கிபைன், அடுத்த வார நிகழ்ச்சி வறர
காத்திருக்க பவண்ைாம், அவர்கள் தங்களுறைய நம்பிக்றகறய
இபயசுவின் மீ து றவக்கும் அவர்கள் நீங்கள் சஜபத்தில் நைத்தி
உதவிடுவர்கைா?
ீ

லட்ெர்: சரி. பிதாபவ, சுவிபசஷத்தின் அற்புதத்திற்காக இன்றைக்கு
உமக்கு நன்ைி சசலுத்துகிபைாம். இது நல்லவர்களுக்கும் நம்பிக்றகறய
அைிக்கிைது தீயவர்களுக்கு நம்பிக்றகறய அைிக்கிைது அதற்காக
உமக்கு நன்ைி. இரண்டு குழுவிற்கும் நீர் ஒபர திட்ைத்றத
றவத்திருப்பதற்காக நன்ைி, ஏசனன்ைால் எல்லாரும் பாவம் சசய்து
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பதவ மகிறமறய இழந்துபபாபனாம். (பரா.3:23) இறத
பகட்டுக்சகாண்டிருப்பவர்களுக்காக சஜபிக்கிபைன், முதல் முறையாக
தாங்கள் இரட்சிக்கப்பைக் கூடும் என்பறத புரிந்துசகாண்ைவர்களுக்காக
உமக்கு நன்ைி இபயசுபவ.
எனக்கு அன்பானவர்கபை, இப்பபாது இந்த சஜபத்றத ஏசைடுங்கள்:
பதவபன, நான் பாவிசயன அைிபவன். கிைிஸ்துறவ ஏற்றுக்சகாள்ளும்
அவசியத்றத அைிபவன். இந்த பநரத்தில், இபயசு என் பாவத்றத
ஏற்ைறத நம்புகிபைன். அவருறைய நீதிறய என்னுறையாக
ஏற்றுக்சகாள்கிபைன். இந்த விறலபயைப்சபற்ை ஈவிற்காக உமக்கு
நன்ைி. இபயசுவின் நாமத்தில். ஆசமன்.

ஆன்ெர்கபர்க்: அடுத்த வாரம் இறத பற்ைி அதிகமாக
பபசப்பபாகிபைாம். எர்வின், நம் அறனவருக்கும் பதறவப்படும்
அற்புதத்றதக் குைித்து பபசப் பபாகிபைாம். அது ஒரு புறதயல், எறதப்
பற்ைி நாம் பபச இருக்கிபைாம்?

லட்ெர்: நாம் மறுபிைப்பறைதல் என்பறத பற்ைி பார்த்திடுபவாம்.
விசுவாசத்தினால் நீதிமானாக்கப்படுதலுக்கு அது எப்படி
பவறுபட்டிருக்கிைது? இன்றைக்கு நம்முறைய சமுதாயத்தில்
பலருறைய கருத்து என்னசவன்ைால், “அதாவது, அவ
மறுபிைப்பறைந்தவன்”, உண்றமயில் பவதம் மறுபிைப்பறைந்த
கிைிஸ்தவர்கறை பற்ைி என்ன பபாதிக்கிைது?
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ஆன்ெர்கபர்க்: அருறமயான விஷயம், நண்பர்கபை.
இறணந்திருப்பீர்கள் என நம்புகிபைன்.
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