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நீ ங்கள் உங்கள் நித்தியத்தத ததவத

ோடு

செலவிடுவர்கள்
ீ
என்று எப்படி நிச்ெயமோக
செோல்கிறீர்கள்? நிகழ்ச்ெி -4
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 அன்கெர்கெர்க்: வரபவற்கிபைாம். உங்களுறைய
நித்தியத்றத நீங்கள் பதவபனாடு சசலவிடுவர்கள்
ீ
என்ை நிச்சயத்பதாை
இருப்பது எப்படி என்பறத பற்ைி பபசிக்சகாண்டிருக்கிபைாம். எல்லாரும்
இந்த விஷயத்றத குைித்த நிச்சயத்பதாடு இருக்க விரும்புகிைார்கள்
என நம்புகிபைன். பகள்வி இதுதான், “எப்படி நிச்சயமாக இருக்க
முடியும்?” கைந்த வாரம் நாம் பார்த்த காரியம் இபயசு கிைிஸ்துவின்
பமலுள்ை விசுவாசத்தினால் உண்ைாகும் நீதி. சரி, இறவ
பமபலாட்ைமான வார்த்றதகள், எர்வின், அறத பற்ைி சகாஞ்சம்
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சசால்லுங்க, கைந்த வாரம் என்ன பபசிபனாம்? ஏன் அது அவசியம்?
உயிபராட்ைத்துைன் சசால்லுங்க.

லட்ெர்: நாம் அைிந்ததுபபால, கைந்த வாரத்தில் நாம், பரபலாகம்
சசல்ல பூரணராயிருக்க பவண்டும் என்பறத பார்த்பதாம். அது
ஜனங்களுக்கு அதிர்ச்சியாயிருந்தது, ஏன்னா அனுபவ ஈதியா நமக்கு
சதரியும் நாம யாரும் பூரணப்பைல, அதுதா உண்றம. நாம் எல்லாரும்
பாவிகள். ஆனால் நற்சசய்தி என்னன்னா நம்முறைய நம்பிக்றகறய
கிைிஸ்துவின் மீ து திருப்பும்பபாது, நம்முறைய பாவங்கறை
ஏற்றுக்சகாண்டு அவருறைய நீதிறய நமக்கு சகாடுக்கிைார், அதனால்
பதவறன சபாருத்தவறர, நாம் பூரணமாணவர்கள்.
உதாரணத்திற்கு, இங்கு ஒரு எடுத்துக்காட்ை உங்களுக்கு சசால்பை.
உங்களுறைய ஒரு புத்தகத்றத எடுத்துக்கிபைன். சிக்காபகாவில்
எயிட்ஸ்னால மரித்த ஒருவறர எனக்கு சதரியும். அவர்
ஓரினச்பசர்க்றக விபச்சாரனாக இருந்தார் ஆனால் அவர் கிைிஸ்துவின்
மீ து விசுவாசம் றவத்து இரட்சிக்கப்பட்ைார் மகிறமயான
மாற்ைமறைந்தார் பமலும் பதவனுறைய இரட்சிப்பு மற்றும்
மன்னிக்கும் கிருறபறய குைித்து அற்புதமான சாட்சியாக இருந்தார்.
சரி, இந்த புத்தகம் பராஜரின் வாழ்வின் சம்பவங்கள் என்று
றவத்துக்சகாள்பவாம். அறத பார்க்கும் பபாது பதான்றும் விஷயம்
அசுத்தம் பாவம் வஞ்சறன பாலியல் பாவம் கீ ழ்ப்படியாறம
பபான்ைறவ. அது அசுத்தமான புத்தகம், உண்றமதான்.
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ஆனா இப்ப ஒருபவறை, ஜான், நம்மகிட்ை இன்சனாரு புத்தகம்
இருக்கு, கற்பறன பண்ணிக்பகாங்க, அதில், இபயசு கிைிஸ்துவின்
வாழ்வின் சம்பவங்கள் என்ைிருக்கிைது. அந்த புத்தகத்றத திைக்கிபைாம்.
அது அழகான வாழ்க்றக கீ ழ்ப்படிதல் எல்லாம் பூரணமாயிருக்கிைது.
சரி இப்ப என்னன்னா, இபயசு தன்னுறைய புத்தகத்தில் இருக்கிை
எல்லாவற்றையும், எல்லா பக்கங்கறையும் எடுத்துக்கிட்டு, இப்ப இங்க
வரலாம் அதாவது இந்த புத்தகம் பராஜருறைய

என்று நாம்

றவத்துக்சகாள்பவாம் இப்ப இபயசு, கம்பீரமா, பராஜர்கிட்ை சசால்ைாரு,
“நா உன்னுறைய புத்தகத்தில் இருக்கிைவற்றை எடுத்துக்சகாள்கிபைன்.
அந்த பக்கங்கறை நான் கிழித்துவிடுகிபைன். பமலட்றைறய மட்டும்
சகாடு என்கிைார்.” அதனால பராஜர் இபயசுகிட்ை அட்றைறய
சகாடுக்கிைார். இபயசு அவருறைய பக்கங்கறை எடுத்து
பராஜருறையதுல றவக்கிைார். இப்ப நம்மகிட்ை என்ன இருக்கு?
நம்மகிட்ை இருக்கிை புத்தகத்தின் சபயர் பராஜருறைய வாழ்வின்
சம்பவங்கள். அதற்கு உள்பை பார்க்கும்பபாது நாம் எறத பார்க்கிபைாம்?
அழகான வாழ்க்றக, பரிபூரணம், கீ ழ்ப்படிதல், பரிசுத்தம், பதவனுறைய
நீதிறய காண்கிபைாம். உண்றமயில், அந்த புத்தகம் பதவபன
பாராட்டும் விதத்தில் அழகாக இருக்கிைது. அதுதான் சுவிபசஷம் இபயசு கிைிஸ்துவின் கீ ழ்ப்படிதலும் சிலுறவயில் சசய்த தியாகமும்
நமக்கு பதிலாக அவர் ஏற்றுக்சகாண்ைதுதான், அவருறைய
கிரிறயயினால் நாம் இரட்சிக்கப்பட்டிருக்கிபைாம். அறத தான்
விசுவாசத்தினால் உண்ைாகும் நீதி என்கிபைாம். இபயசு சசய்த
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சசயலின் அடிப்பறையில் நாம் நீதியாக இருக்கிபைாம் என்பறத
அைிக்றகயிடுகிபைாம். பதவன் பரபலாகத்தில் இருக்கும்படி பதவன்
நைப்பித்த கிரிறய என்று அைிக்றகயிடுகிபைாம்.
ஆனால் இன்றைய நிகழ்ச்சியில், ஜான், இரட்சிப்பின் மற்சைாரு
பாகத்றத குைித்து பபச இருக்கிைார். ஜனங்கள் கிைிஸ்துறவ
இரட்சகராக விசுவாசித்து ஏற்றுக்சகாள்ளும்பபாது பதவன்
மனிதனுறைய உள்ைத்தில் நைப்பித்திடும் கிரிறயகறைக் குைித்த
பபசப்பபாகிபைாம்.

ஆன்கர்பபர்க்: ஆமாம். ஜனங்களுறைய எண்ணம் இதுதான், “ஓபக,
நீதியாக்கப்படுதல் என்பது பதவன் என்றன நித்தியத்தில்
பசர்த்துக்சகாண்ைார் என்பறத பிரமாணத்தின்படி
ஏற்றுக்சகாள்ைப்பட்டிருக்கிைது, எனபவ கிைிஸ்துவினிமித்தம் நான் என்
பாவங்களுக்காக சவட்கப்பைபதறவயில்றல” – அல்லது ஒருபவறை,
ஒரு பரிமாற்ைம் நைந்திருக்கலாம் - நம்முறைய பாவங்கள் இபயசுவின்
மீ து, கிைிஸ:வின் மீ து சுமத்தப்பை அவர் விறலகிறரயம்
சசலுத்துகிைார், சிலுறவயில் அதற்கான விறலறய சசலுத்திவிட்ைார் உண்றம இதுதான், கிைிஸ்துவினுறைய நீதியானது, அவருறைய
பரிபூரண வாழ்வு, அவருறைய சசயல்கள், நீங்கள் விரும்பினால்,
சட்ைப்படி உண்களுக்கும் எனக்கும் சகாடுக்கப்படும். அதுதான்
பிரகைணிக்கப்படுகிைது. இப்பபாது கிைிஸ்துவுக்குள் பதவனுக்கு
முன்பாக நிற்கிபைன். இங்கு பராஜருறைய வாழ்வின் சம்பவங்கள்
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என்ை சபயரில் ஒரு பரிமாற்ைம் நைக்கிைது, கிைிஸ்துவின்
வாழ்க்றகயின் அம்சங்கள் பராஜருறைய அட்றைக்குள்ைாக
றவக்கப்படுகிைது அதனால் இப்ப கிைிஸ்துபவாடு
பூரணமறைந்தவர்கைாய் பதவனுக்கு முன்பாக நிற்கிபைாம். ஆனா
ஜனங்களுறைய கருத்து, “ஓபக, சட்ைப்படியாக ஒரு அைிக்றக அங்பக
சவைியிைப்படுகிைது.” அவங்க சதரிந்துசகாள்ை விரும்புவது
என்னன்னா, அறததவிை நமக்குள்ைாக எதாவது சம்பவம் நைக்கிைதா?

லட்ெர்: நிச்சயமாக
ஆன்கர்பபர்க்: பவறுவிதமாய் சசான்னால், புதிய பிைப்பு என்ை
கருத்து என்ன சசால்கிைது?

லட்ெர்: சரி, இபயசுவின் வார்த்றதகறை கவனியுங்கள். உண்றமயில்,
இந்த காரியங்கள் அவர் நம்பமல் அதிகாரம் சகாண்டிருக்கிைார்.
நிக்சகாபதமு, அவர் ஒரு பரிபசயர்… சரி, பரிபசயர்கள் என்பவர்கள் பல
விதங்கைில் நல்லவர்கைாக கருதப்படுகிைார்கள், ஆனா
சட்ைதிட்ைங்கறை பநசிக்கிைவர்கள், அவர்கைால் கறைபிடிக்க முடியாத
சட்ைங்கறை விைமாட்ைார்கள். எைிறமயா சசால்லனுன்னா, ஜனங்க
பமல பாரத்றத றவக்கிைவர்கள். அவர்கள் ஜனங்கபைாடு மதத்றத
றவத்து விவாதிப்பார்கள் யாராலும் கற்பறனகளுக்கு விைக்கம்
சகாடுத்து அவர்கைிைமிருந்து மீ ல முடியாது. ஆனால் அதில் ஒருவர்
பதவனுக்குரியறவகறை வாஞ்சிக்கிைவராக இருக்கிைார். இராத்திரியில்
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இபயசுவிைம் வருகிைார். அவர் இபயசுவிைம் வருவறத ஒருவரும்
அைிவறத அவர் விரும்பவில்றல என்பறத இது சதைிவாக்குகிைது.
அவன் அவரிைத்தில், “ரபீ நீர் பதவனிைததிலிருந்து வந்த பபாதகர்,
ஏசனனில் ஒருவனும் தன்னுைபன பதவன் இராவிட்ைால்
இப்படிபட்ைறவகறை சசய்ய மாட்ைான்.” (பயாவான் 3:2) பமலும்
இபயசு, அவன் எறத பற்ைியும் பகட்ைாமல் இருந்தபபாது அவர்
அவனுக்கு சசால்லுகிைார், வசனம் 3ல் - எல்லாரும் இறத
பகட்கபவண்டியது அவசியம், “சமய்யாகபவ உனக்குச் சசால்லுகிபைன்,
ஒருவன் மறுபடியும் பிைக்காவிட்ைால் பதவனுறைய இராஜ்யத்தில்
பிரபவசிக்கமாட்ைான்.” பயாவான் 3:3)
ஜான், ஒருநாள், ஒருவரிைம் நான் பபசிக்சகாண்டிருந்தபபாது அவர்
சசான்னார், “ஓ, நான் கிைிஸ்தவன், ஆனால் மறுபிைப்பறையவில்றல.”
என்ன சசால்ல விரும்புகிபைன் என்ைால், இபயசுவினால் நமக்கு
அைிக்கப்பட்டிருக்கும் அதிகாரத்றதக் சகாண்டு பரபலாகம் சசல்ல
முடியாது. நீங்கள் மறுபிைப்பு அறையாவிட்ைால் பதவனறைய
ராஜ்யத்றதக் காண முடியாது.
இப்ப, நிக்சகாபதமு இபயசு எறதப் பற்ைி சசால்கிைார் என்பறத
புரிந்துசனாள்ை வில்றல. பிள்றைறய சபற்சைடுப்பறதக் குைித்து
பயாசித்தான், அதனால் அவன், “ஒரு மனுஷன்
முதிர்வயதாயிருக்றகயில் எப்படி பிைப்பான்? ஆவன் தன் தாயின்
கர்ப்பத்தில் இரண்ைாந்தரம் பிரபவசித்துப் பிைக்கக்கூடுபமா என்ைான்.
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அதற்கு இபயசு, சமய்யாகபவ உனக்குச் சசால்லுகிபைன், ஒருவள்
ஜலத்தினாலும் ஆவியினாலும் பிைவாவிட்ைால் பதவனுறைய
இராஜ்யத்தில் பிரபவசிக்க மாட்ைான் என்ைார்.” (பயாவான் 3:4-5)
சரி, இந்த வசனத்றத வாசித்தவுைபன சிலருறைய கண்கைில் படும்
வார்த்றத ஞானஸ்நானம் என்பதுதான், ஆனால் இந்த பகுதி
ஞானஸ்நானம் என்று சசால்லப்பைவில்றல. என்னால முழுநிச்சயமாக
சசால்ல முடியும் நிக்பகாபதமுவுக்கு ஞானஸ்நானம் என்பறத குைித்த
எந்த எண்ணமும் இருக்கவில்றல. இபயசு அவன் இறத
அைிந்துசகாள்ை விரும்பினார், அதனால நிக்பகாபதது என்ன
பயாசித்திருப்பான் அவனிைம் இபயசு சசால்கிைார், “ஜலத்தினாலும்
ஆவியினாலும் பிைக்கபவண்டும்?” அவன் ஒருசில வசனங்கறை
நிறனத்திருப்பான் எபசக்கியல் 36:25ஐ பபால அங்கு பதவன், “நான்
உங்கறை சுத்தமாக்குபவன்.நான் உங்கள் பமல் சுத்தமான ஜலத்றத
சதைிப்பபன். நான் உங்களுக்கு புதிதான ஆவிறய சகாடுத்து நவமான
இருதயத்றதக் சகாடுப்பபன்.” பவதாகமத்தில், பதவனால் கழுவப்படுதல்,
பதவனால் சுத்திகரிக்கப்படுதல்;, பல சமயங்கைில் ஆவியானவரின்
கிரிறயகறை கூறுகிைது பமலும் இபயசு கூறும்பபாது தண்ணர்ீ
ஞானஸ்நானத்றத பற்ைி இங்கு சசான்னதாக எனக்கு பதான்ைவில்றல.
உண்றமயில், பறழய ஏற்ப்பாட்டில் மக்கள் ஞானஸ்நானம்
சபைவில்றலபய. ஆசாரியன் தன்னுறைய றககறையும் தனது
கால்கறையுபம கழுவினான், ஆனால் சாதாரண மக்கள் ஞானஸ்நானம்
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சபைவில்றல. அதனால் நிக்பகாபதமு ஞானஸ்நானத்றத பற்ைி
அைிந்துசகாள்ை பவண்டும் என்று இபயசு இறத சசால்லவில்றல.
ஆனால் நிக்பகாபதமுவுக்கு நிச்சயமாக பறழய ஏற்ப்பாட்டில் பதவன்
தம்முறைய ஜனங்களுக்கு புதிய இருதயத்றத சகாடுப்பார் என்பது
சதரிந்திருக்கும், சபரும்பாலும் அறவ நம்றம பற்ைி தான் கூறுகிைது
“தண்ணர்ீ சதைிக்கப்படுதல், பதவனால் சுத்திகரிக்கப்படுதல்.”
அதனால், தான் சில சமாழிசபயர்ப்புகள் இப்படியாக
சமாழிசபயர்க்கப்பட்டுள்ைது: “நீங்கள் ஜலத்தினாலும் ஆவியினாலும்
பிைவாவிட்ைால், பதவனுறைய இராஜ்யத்தில் பிரபவசிக்க மாட்டீர்கள்.”
இன்றைக்கு நாம் சசால்கிை விஷயம் என்னசவன்ைால் ஒருவன்
பதவனால் நீதிமானாக்கப்படும்பபாது, நாம் சசான்னது பபால, அந்த
நிமிஷயத்தில் அவனுக்குள் ஏபதாசவான்று நைக்கிைது. அவன்
மறுபிைப்பறைகிைான்.
மற்சைாரு புதிய ஏற்ப்பாட்டின் வார்த்றத “புதுப்பித்தல்” எனக்கு
ஆயிரக்கணக்காக வார்த்றத சதரியும், ஆனால் இறத நான் விைக்கி
சசால்கிபைன்: பதவன் நமக்குள் ஒரு அற்புதத்றத நிகழ்த்தி நமக்கு
அவருறைய சுபாவத்திற்கு ஒத்த சுபாவத்றத சகாடுக்கிைார். ஒரு
நபருக்குள் பதவனுறைய ஜீவறனயும் பதவனுறைய சுபாவத்றத
சகாண்டுவருகிைது. சரி, இறத குைித்து சதைிவாக இருக்க
விரும்புகிபைன். நீங்கள் மறு பிைப்பு அறைந்ததும், ஜான், நீங்கள்
மறுபிைப்பு அறைவதற்கு முன்பு உங்களுக்குள் இல்லாத ஒன்று
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இப்பபாது அங்கு பதான்ைியிருக்கிைது, ஏசனன்ைால் பவதம் சசால்கிைது,
“ ஒரு கிைிஸ்துவுக்குள் இருந்தால், புது சிருஷ்டியாயிருக்கிைான்.
பறழயறவகள் ஒழிந்துபபாயின, இபதா, எல்லாம் புதிதாயின” (2 சகாரி.
5:17). எனபவ நமக்கு ஒரு புதிய இருதயம் சகாடுக்கப்படுகிைது. பமலும்,
இறவயறனத்தும், சிலருறைய பகள்விகளுக்கு பதிலாயிருக்கிைது, “ஓ,
நீங்க தா, சசான்ன ீங்க இபயசுறவ உன் இரட்சகராக
ஏற்றுக்சகாண்ைாலும் உன்பனாை இஷ்ைப்படி வாழலான்னு
சசான்ன ீங்கபை.” ஆமா, இந்த மாதிரியான ஆபத்துகள் எப்பபாதும்
காத்துக்சகாண்டிருக்கிைது. ஆனா நிறனவிருக்கட்டும், நம்முறைய
இஷ்ைப்படி நாம் வாழக்பகாவதில்றல ஏசனன்ைால் நமக்கு புதிய
விருப்பங்கறை சகாண்டு புதிய இருதயத் சகாடுக்கப்பட்டிருக்கிைது.
பமலும் இபயசு கூைியிருக்கிைார், “நீங்கள் மறுபடியும் பிைவாவிட்ைால்,
பதவனுறைய இராஜ்யத்றத காண மாட்டீர்கள்.” (பயாவான் 3:3) எனபவ
இன்றைக்கு இதுவறர மறுபடியும் பிைக்காதவர்கள்
கவனித்துக்சகாண்டிருந்தால் நீங்கள் அதிக கவனாக பகளுங்கள்,
ஏன்னா இறவ இபயசுவின் வார்த்றதகள்.

ஆன்கர்பபர்க்: ஏன் இந்த புதிய பிைப்பும், மறுபடியும் பிைப்பதும்,
அற்புதமானறவ நாபம எறதயும் சசய்திை முடியாதா?

லட்ெர்: பதவனுறைய அற்புதங்ைில் நாம் சசய்வதற்கு ஒன்றுமில்றல.
அதாவது, பதவன் பூமிறய சிருஷ்டிக்க தீர்மானித்தபபாது, நானும்
நீங்களும் அருகில் இருந்திருந்தாலும் - இருந்பதாம், நம்மால
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முடிந்திருக்காது – நம்மிைம் சசால்லமாட்ைார், “உனக்கு, இந்த
நட்சத்திரங்கள் மற்ை எல்லாவற்றையும் சிருஷ்டிக்க சதரியுபம, எனக்கு
உதவு முடியுமா?”
அதாவது, எனக்கு ஒரு கறத சராம்ப பிடிக்கும், என்னுறைய
புத்தகத்தில் இருக்கு, அதாவது, ஜார்ஜ் சபவர்லி ஷியா சதரியுமா,
பில்லி கிரகாமுறைய பாைகர் 1954ல் ஹாரின்பக ஏரியாவில் இருந்தார்.
அவர் ஒரு பாைல் பாடினார், “வானத்தில் நட்சத்திரங்கள்
றவக்கும்படியான அற்புதம் நைந்தது.” அங்கிருந்தவர்கைில் ஒரு சபண்
அவருறைய வார்த்றதகைின் அர்த்தத்றத புரிந்துசகாள்ைாமல்
அவரிைம் வந்து, “மிஸ்ைர். சியா,நீங்க என்ன சசால்ல வர்ைீங்க,
“நட்சத்திரத்றத உண்ைாக்க அசமரிக்கா பதறவபட்ைதா!” சரி,
அசமரிக்கா சில அற்புதமான விஷயங்கறை சசய்திருக்கிைது.
சந்திரனில் மனிதறன நிற்க சசய்தது. ஆனா இறத
பகட்டுக்சகாண்டிருப்பவர்கைில் விஞ்ஞானிகள் இருந்தால் அவர்கள்
ஒரு பகல் சபாழுதில் ஆராய்ச்சி றமயத்தில் ஒபர ஒரு அணுதிரை
உண்ைாக்க முடியுமா. எனபந பதவன் நமக்குள் ஒரு புதிய காரியத்றத
உருவாக்கும்பபாது, நமக்கு அந்த சசயலில் எந்த பங்கும் இல்றல. சரி,
நாம் கிைிஸ்துறவ விசுவாசிக்கிபைாம் அதனால் அவருக்கு நன்ைி
நிறைந்த இருதயத்பதாடு அனுமதி சகாடுக்கிபைாம், அவபர சசய்ய,
ஒத்துறழக்கிபைாம். ஆனால், எல்லாவற்ைிற்கும் இறுதியில், அது
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பதவனுறைய அற்புதம் தான். அது திடீசரன்று பதான்ைிய அற்புதம்.
ஒரு குைிப்பிட்ை காலத்தில் அப்படி நைக்கிைது.

ஆன்கர்பபர்க்: இப்பபாதும் ஒரு இறைபவறை எடுக்கலாம், எர்வின்,
நாம் திரும்ப வந்ததும், நாம் பபசபபாகும் விஷயம் என்னசவன்ைால்
புதிய பிைப்பு உண்ைாகும்படி தங்களுறைய கிரிறயகறை சார்ந்து
இருந்தவர்கள் சந்திக்கு ஆபத்துகறைப் பற்ைி சசால்லியிருந்தீர்கள்
என்ன நைந்தது, என்பறத பார்க்கலாம். ஜனங்கள் கூட்ைங்கைில்
முன்பாக சசல்கிைார்கள். அவர்கள் தங்கள் கரங்கறை
உயர்த்துகிைார்கள். அவர்கள் ஒரு சஜபத்றத சசய்திருக்கலாம்.
ஒருNவுறை இரட்சிக்கப்படுகிபைன் என்ை தீர்மான அட்றைறய பூர்த்தி
சசய்திருக்கலாம். அதுபபாதும் என்று நிறனக்கிைார்கள், ஆனால்
அப்படியல்ல. இது எவ்வைவு முக்கியமானசதன்பறத
உணர்ந்திருப்பீர்;கள் பமலும் நாங்கள் என்ன சசால்ல வருகிபைாம்
என்று எதிர்பார்ப்பபாடு இருக்கலாம், இறணந்திருங்கள். மீ ண்டும்
சந்திக்கிபைாம்.
*****

ஆன்கர்பபர்க்: ஆல்றரட் மீ ண்டும் வருக. நாம் ைாக்ைர் எர்வின்
லட்சருைன் பபசிக்சகாண்டிருக்கிபைாம் இதனுறைய தறலப்பு
என்னசவன்ைால், எப்படி நாம் உறுதியாயிருக்கலாம், நான் நித்தியத்றத
பதவபனாடு சசலவிடுபவன் என்ை நிச்சயதறத சபறுவது எப்படி,
எல்லாரும் இந்த நிச்சயம் சபை விரும்புகிபைாம். அறத
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பார்த்துக்சகாண்டிருக்கிபைாம், ஜனங்கள் சசய்கிை தவறுகறையும் நாம்
கவனிக்கபவண்டும். நாம் திரும்பவும் பார்க்கலாம் நாம் மனிதனாக
பிைந்த பபாது, அதில் 2 கூட்டுப்சபாருள்கள் இைம்சபற்றுள்ைன,
சுவாரஸ்யமான விஷயம், பவதாகமத்தில் மறுபடியும் பிைப்பதற்கு 2
கூட்டுப்சபாருள்கள் அவசியமாக இருப்பதாக சசால்லப்படுகிைது. அறத
விைக்கி சசால்லுங்க.

லட்ெர்: முதலாவதாக, அப்பாவும் அம்மாவும் இறணயும்பபாது அப்பா
தன்னுறைய விந்றதயும் அம்மா தனது கருமுட்றைறயயும் பகிர்ந்து
சகாடுக்கிைார்கள், அப்பபாது அங்கு ஒரு மனிதன் பதான்றுகிைான்,
அறதப் பபாலபவஈ இபயசு மறுபடியும் பிைப்பறத குைித்து
சசால்லும்பபாது, 2 காரியங்கள் ஒன்ைிறணகிைது. ஓன்று பதவனுறைய
வார்த்றத. நாம் வார்த்றதயிலிருந்து பிைந்திருக்கிபைாம் என்கிைது
ஏசனனில் அதுதான் சுவிபசஷத்தின் சத்தியம். முற்சைான்று
பதவனுறைய ஆவியாக இருக்கிைது. எனபவ பதவனுறைய
வார்த்றதயும் பதவ ஆவியும் ஒன்ைாக சசயல்பட்டு நம்முறைய
இருதயத்தில் ஒரு அற்புதத்றத நிகழ்த்துகிைது, நம்மால் உருவாக்க
முடியாத ஒரு அற்புதத்றத சசய்கிைது. அது பதவனால் உண்ைாகும்
காரியம். உண்றமயில், இபயசு நீ மறுபிைப்பறைய பவண்டும் என்று
சசால்லும்பபாது, கிபரக்கத்தில் சசால்லப்படுகிைது, “நீ பமலிருந்து
பிைந்திருக்க பவண்டும்.” இன்றைக்கு பகட்டுக்சகாண்டிருக்கிை
உங்களுக்கு, பதவனுறைய அற்புதம் அவசியமாயிருக்கிைது. நான்
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அனுபவித்த அந்த அற்புதம். நீங்களும் அனுபவித்திருக்கீ ங்க. ஆனா
அது இல்லாம, பவதம் சசால்கிைது, நாம் பரபலாகத்றத தரிசிக்க
முடியாது - இறவ இபயசுவால் உறரக்கப்பட்ை வார்த்றதகள்
(பயாவான் 3:3)

ஆன்கர்பபர்க்: ஒரு குழந்றதயினுறைய மனித சுபாவங்கள் பார்க்க
சுவாரஸ்யமாக இருக்கும். ஒரு குழந்றத பிைக்கும் நீங்கள்
சசால்வர்கள்,
ீ
“ஓ, அம்மாவ பபாலபவ இருக்கா. அப்பா மாதிரி இருக்கா.”
சில குணாதிசயங்கள் காணப்படும். அது உண்றமதான். ஆவிக்குரிய
ஈதியிலும் உண்றமதானா?

லட்ெர்: நிச்சயமாக. உண்றமதா, அதன் விறைவுதான்,
பதவறனப்பபால இருப்பது. அதாவது, பதவறன தரித்திருப்பசதன்று
பவதம் சசால்கிைது. பதவனறைய குணநலன்கறை நம்மில்
சகாண்டிருக்கபவண்டும், அதாவது – அன்பு, சந்பதாஷம், சமாதானம்,
இவற்றை பதவனுறைய ஆவியானவர் நம்முறைய இருதயத்தில்
பிைக்கும்படி சசய்கிைார். (கலா. 5:22-23)

ஆன்கர்பபர்க்: நீதிநிறைந்த தன்றமகள்.
லட்ெர்: பதவனுறைய நீதியான தன்றமகள். இப்ப, இதற்கு அர்த்தம்
நாம் பதவறனப் பபால ஆபவாம் என்பதல்ல. அதாவது, சுற்ைி
திரிந்திடும் சிைிய பதவர்கள் பபால ஆகிை மாட்பைாம். இல்றல,
நித்தியத்திற்கும் நாம் மனிதர்கைாகபவ இருந்திடுபவாம், ஆனால்
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பதவன் தமது சுபாவத்றத நம்பமாடு பகிர்ந்துசகாள்வது ஆச்சரியமான
ஒன்ைல்லவா இந்த பூமியில் வாழும்பபாபத அந்த சிலாக்கியத்றத
சபறுகிபைாம், நம்முறைய எல்லா பபாராட்ைங்கள் மத்தியில்
சதாைர்ந்பதர்ச்சியான பாவங்கள் மத்தியில், பதவறனப் பபால
மாறுவதற்கான சிலாக்கியத்றத நாம் சபற்ைிருக்கிபைாம்.

ஆன்கர்பபர்க்: அடுத்த குைிப்றப பார்க்கலாம் அது என்னசவன்ைால்,
உங்க புத்தகத்தில் ஜனங்களுக்கு சில எச்சரிப்புகறை
சகாடுத்திருக்கிைீர்கள். அதில் நீங்கள்

முன்னதாக வரும்படி

தீர்மானித்தவர்கறை குைித்து சசால்லுகிைீர்கள், தங்கறை றககறை
உயர்த்தினார்கள், சஜபிக்கவும் சசய்தார்கள், ஆனால்
இரட்சிக்கப்பைவில்றல.

லட்ெர்: தட்ஸ் றரட். இப்பபாது இறத பார்க்கலாம். சிறுவர்கறைக்
குைித்து பபசலாம்.

ஆன்கர்பபர்க்: ஓபக
லட்ெர்: கிைிஸ்தவ குடும்பத்தில் வைர்க்கப்படும் பிள்றை.
கிைிஸ்துறவ இரட்சகராக ஏற்றுக்சகாள்ை பவண்டும் என்று
சசால்லப்படுகிைான். அவனுக்கு

5- 6 வயசிருக்கும். சுpல நாட்கைில்

அவன் வைர்ந்த பிைகு இரட்சிக்கப்பட்ைதன் அைிவு இல்லாதவனாக
காணப்படுகிைான், அதன் நிச்சயம் அவனுக்கு இல்றல. அவனுறைய
சபற்பைார் சசால்கிைார்கள், “ஓ, இல்ல,இல்ல. நீ 5 வயசா இருந்தப்ப
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அந்த சஜபத்றத சசய்து கிைிஸ்துறவ ஏற்றுக்சகாண்ைாய்.” சரி, இறத
சதைிவுபடுத்த விரும்புகிபைன்: சிறுவர் 5 அல்லது 6 வயதில்
இரட்சிக்கப்பைக் கூடும் என நம்புகிபைன். ஆனால், ஒரு சில
சந்தர்ப்பங்கைில் சபாற்பைார் ஞானமாக நைக்கபவண்டியது அவசியம்,
“ஆல்றரட், உனக்கு நிச்சயமா சதரியறலயா, அறத சரி சசய்திைலாம்.
உன்னுறைய

நம்பிக்றகறய கிைிஸ்துவின் மீ து றவத்திடு, அவறர

உன்னுறையவராக ஏற்றுக்சகாள், அப்பபாது விசுவாசத்தின் நிச்சயத்றத
சபைலாம் என்ைிடுங்கள்.”
என்னுறைய சாட்சிறய நான் சசால்கிபைன். நாபன சாட்சி.நான்
கிைிஸ்தவ குடும்பத்தில் வைர்க்கப்பட்பைன். ஓவ்சவாரு இரவும்
இபயசுறவ என் உள்ைத்தில் வரும்படி பகட்பைன் ஆனால் எந்த
வித்தியாசத்றதயும் காணவில்றல. எனக்கு வித்தியாசமா சதரியல.
அப்ப எனக்குள்றைபய பயாசித்பதன், “இரட்சிக்கப்பை முடியாது. எங்க
பபாைது?” என்னுறைய 14வது வயதில் என் சபற்பைார் எனக்கு
சசான்னது, “இதப்பாரு, நீ கிைிஸ்துறவ விசுவாசிக்கிைாயா என்ை
நிச்சயம் எங்களுக்கு இன்னும் வரலன்னு சசான்னாங்க.” அதற்கு நான்,
“ஆமா, நா முயற்சித்பதன், ஆனா பவல சசய்யலன்னு சசான்ன.”
அதற்கு அவர்கள், “நீ என்ன சசய்யனுன்னு சதரியுமா, விசுவாச
அடிறய எடுத்து றவக்கனுன்னு சசான்னாங்க.” அப்பதான் எனக்கு
புரிந்தது சிைந்த சசாற்சபாருள் என்பது இபயசுறவ இருதயத்தில்
வரும்படி அறழப்பதில்றல.” நான் நிறனக்கிபைன் ஒரு கட்ைத்தில்,
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ஜான், நாம் அறத பற்ைி பபச பவண்டும். இறத தான் அடிக்கடி
பயன்படுத்துகிபைாம் ஆனால் சிைந்த சசாற்கள் இது அல்ல. அதாவது,
சிறுவர்கள் சிலபநரங்கள் சசால்வார்கள், “அவர், உள்ை வந்தா,
ஒருபவறை இரத்தத்தால நனஞ்சுடுவாபரா?” புரியுதா, அவங்க
தத்ரூபமாக சிந்திப்பார்கள். சசால்வதற்கு சிைந்தது எது சதரியுமா,
“பாவிகளுக்கு பதிலாக இபயசு சிலுறவயில் மரித்தார். அவறர
உன்னுறைய பாவங்கறை ஏற்ைவராக நம்பி ஏன் நீ அவறர
ஏற்றுக்சகாள்ை கூைாது? என்னுறைய 14ம் வயதில் அறத சசய்த
பபாது, இரட்சிப்பின் நிச்சயத்றத நான் சபற்றுக்சகாண்பைன்.
எனபவ, ஒரு ஆபத்து சிைவர்கைாக இருக்கும்பபாது உண்ைாகிைது.
அடுத்த ஆபத்து மக்கள் கூட்ைங்கைில் முன்பாக சசல்வது. சரி, இது
மிகவும் நுட்பமானது, ஓபக? ஆனா ஒருவர் அறழப்றபக்
சகாடுக்கும்பபாது: “இரட்சிக்கப்பை முன்னாக வாருங்கள்.” உண்றமயான
பிரச்சறன. முதலாவதாக, என்றனப் பபான்ைவராக இருந்தால் நிறல
என்ன, நூற்றுக்கணக்கான மக்கள் இருக்கும் கூட்ைத்தில் முன்னால
பபாக கூச்சம்?

ஆன்கர்பபர்க்: ஏன்னா உங்கைால முடியாதுன்னு நீங்க நிறனச்சீங்க,
முன்னால பபாைதவிை நகரத்துக்கு பபாக இருந்தீங்க.

லட்ெர்: ஜான், என்னுறைய சாட்சிய அப்படிபய சசால்ைீங்க. எனக்கு 10
அல்லது 11 வயதாக இருந்தப்ப அப்படிதா நிறனச்பசன். அப்ப நா,
“சசான்பனன், இரட்சிக்கப்படும்படி நா முன்னால பபாரதவிை, நா
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நரகத்துக்பக பபாயிடுபவன்.” அதாவது, நாங்க எல்லாரும் ஒன்னா
இருந்தப்ப என்பனாை சபகாதரிகள் என்ன கட்டிலுக்கு கீ ழ இருந்து
இழுக்கபவண்டியிருக்கும், சவட்கப்படுபவன்.
நீங்க முன்னால வந்து நிற்பதால நீங்க இரட்சிப்படுவர்கள்
ீ
என்ை
எண்ணத்றத உண்ைாக்குவது இரண்ைாவது காரியம். இதுவும் தவைான
எண்ணம்.

ஆன்கர்பபர்க்: இறத தவறு என்று சசால்ல காரணம்
என்னசவன்ைால் ஜனங்கள் இருக்றகறயவிட்டு முன்பாக
வருவறதயும் ஒரு சஜபத்றத சசய்வறதயும் நம்புகிைார்கள்.
சசய்றகறய நம்புகிைார்கள். கிைிஸ்துறவ நம்புவது இல்றல.

லட்ெர்: ஜனங்களுக்கு இது அதிர்ச்சிறய ஏற்படுத்துவதாக இருக்கலாம்:
சஜபம் உங்கறை இரட்சித்திைாது. இதுவறர அப்படியில்றல இனியும்
அப்படியில்றல. இதுதான் அவர்கள் கவனத்றத ஈர்த்திடும்.
விசுவாசத்றத கிைிஸ்துவில் சகாண்டிருக்கபவண்டும். நம்
நம்பிக்றகறய கிைிஸ்துவின் மீ து றவப்பதாகும். அதாவது,
சிலுறவயில் இருந்த கள்ைர்கைில் ஒருவன் உண்றமயில்
சஜபிக்கவில்றல அவன் சசான்னான், “என்றன நிறனவுகூர்ந்திடும்.”
அது, ஒரு சஜபசமன்று எனக்கு பதான்ைவில்றல. “உம்முறைய
இராஜ்யத்தில் வரும்பபாது என்றன நிறனத்துக்சகாள்ளும்.” (லூக்கா
23:42). ஆனால் அவனுக்குள் இருந்த கிைிஸ்துவின் மீ தான
நம்பிக்றகபய முக்கியம். சுரியான வார்த்றதகறை சசால்லுவது சுலபம்
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தான், தீர்மான அட்றைறய பூர்த்தி சசய்யலாம், அப்படியிருந்தும்
இருதயத்தில் மறுபிைப்பறையாமல் இருக்க வாய்ப்பிருக்கிைது. ஒரு
உண்றம சம்பவத்றத சசால்ல இது சரியான பநரம் என்று நம்புகிபைன்.

ஆன்கர்பபர்க்: ஓபக
லட்ெர்: கனைாவில், இந்த சதருவில் இருந்த அறனவருக்கும் சில
வாலிபர்கள் ஒரு காரியத்றத சசால்ல நம்பச் சசய்தனர், அவர்கள்
சசான்னார்கள், “இவ்வைவு பணங்சகாடுத்தால் பச்றச மரங்கறை
நாட்டிடுபவாம் என்ைனர்.” அதனால் அங்கம்பக்கத்தினர் பசர்ந்து
எல்லாரும், “சசய்ய தீர்மானித்தனர்.” வாலிபர்கள் வந்து, பணத்றத
வாங்கிக்சகாண்டு, சசடிகறை நட்டுறவத்தனர். சில வாரங்கள் கழித்து
அறவ ஃபிசரான் நிைமாக மாைியது. அக்கம்பக்கத்தினர் அதிகமாய்
தண்ணர்ீ ஊற்ைினார்கள். அதிக தண்ண ீர் ஊற்ைினபபாது, அதிகமாக
நிைம் மாைியது. இறுதியாக, ஒருவருக்கு சந்பதனம் வந்தது, “என்ன
மரத்றத இவர்கள் நட்டுறவத்திருக்கிைார்கள்? அறத பிடுங்கி
பார்த்தபபாது அது சவறும் கிறைசயன சதரிந்தது. பவர் இல்றல.
ஒன்றுமில்றல. இபயசு சசால்கிைார், “என்னுறைய பிதாவினால்
நாட்ைப்பைாத எந்த மரமும் பிடுங்கப்படும்.” (மத்.15:13). நம்றம
திணைறவக்கிைபத? நான் நம்புகிபைன், இன்றைக்கு
பகட்டுக்சகாண்டிருப்பவர்கைிலும், இப்படிபட்ை தன்றமயுள்ைவர்கள்
இருக்கமுடியும், ஓ, என்ன சசால்பைன்னா? பசுறமயான பதாற்ைத்றத,
உறையவர்கைாக காணப்பைலாம். மற்ை மரங்கறைப்பபாலபவ
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காணப்பைலாம், ஆனால் பவரில்லாமல் இருக்கிைார்கள். அவர்கறை
பதவன் உயிர்ப்பித்திருக்க மாட்ைார், அவர்களுக்கு மறுபிைப்பு அறையும்
சிலாக்கியம் அைிக்கப்பைாமல் இருந்திருக்கலாம் ஏசனன்ைால் அவர்கள்
- அந்த பதாற்ைத்றத விரும்பினார்கள் - ஆனால் அவர்கைிைம்
“இரட்சிப்பிற்கான நம்பிக்றக இல்றல. விரும்பவில்றல.” அவர்கள்
முன்பாக வந்திருக்கலாம். தீர்மான அட்றைறய பூர்த்திசசய்திருக்கலாம்.
எனபவ நாம் அதிக கவனத்பதாடு இருக்கபவண்டியது அவசியம்.

ஆன்கர்பபர்க்: இரட்சிப்பிற்கான நம்பிக்றக என்ைால் என்ன?
அைிவுபூர்வமான நம்பிக்றகக்கும் அதற்குமுள்ை வித்தியாசம் என்ன.

லட்ெர்: சரி, அதாவது, இங்க நம்மிைம் ஒரு சிைந்த உதாரணம்
இருக்கிைசதன்று நான் நிறனக்கிபைன். என்னன்னா, இந்த நாற்காலி
என்றன தாங்கும் என்ை நம்பிக்றக எனக்குள் சபாதுவாக பதான்ை
முடியும். அது மனநிறலயின் தீர்மானம். ஆனா அதில உட்கார்ந்த
பிைகு அந்த முடிவுக்கு வரல, ஓபக, நா அப்ப உண்றமயா நம்பபைன்.”
நூ அனுபவித்து அறத நம்பும்பபாது, அப்பாைா, ஜான், இந்த நாற்காலி
என்ன தாங்கிக்சகாள்கிைது என்பபன். சரியா? அபத மாதிரி தான்,
ஜனங்கள் ஒருபவறை, “இபயசுறவ பநசிக்கிபைன். அவறர நம்புகிபைன்.
அவர் என் இரட்சகசரன விசுவாசிக்கிபைன் என்பார்கள். ஆனா நான்
சசால்கிபைன், அதாவது உலகத்திபலபய தூரமான விஷயங்கள்
என்னன்னு பகட்ைா தறலயும் இருதயமும்ன்னு சசால்பவன்

அங்கதா

விசுவாசம் இைமாறுகிைது, உதவியற்ை பாவியாக நிற்கிை நிறல
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சதரியவரும் அப்பபாதுதான், “இபயசுபவ, நீர் ஒருவர் தான் அவசியம்.
என் இரட்சகராயிரும். எனக்காக மரித்தீர் என்பறத ஏற்றுக்சகாள்கிபைன்
என்ைிடுபவாம்.

ஆன்கர்பபர்க்: மீ தமுள்ை சில நிமிைங்கைில், பமாபசறயயும்
வனாந்தரத்தில் உயர்த்தப்பட்ை சர்ப்பத்றத பற்ைியும் விைக்கமாக
சசால்லுங்க.

லட்ெர்: இது சுவாரஸ்யமானது. உண்றமயில், பயாவான் 3ம்
அதிகாரத்தில் இருக்கிைது, அறததான் பார்த்துக்சகாண்டிருக்கிபைாம்.
இபயசு நிக்பகாபதமுவுைன் பபசும் பபாது சசால்கிைார், “பமாபச
வனாந்தரத்திபல சர்ப்பத்றத உயர்த்தினது பபால மனுஷகுமாரனும்
தன்றன விசுவாசிக்கிைவர்கள் நித்திய ஜீவறன அறையும்படின்னு
உயர்த்தப்படுவார் என்ைார்.” (பயாவான் 3:14-15). அந்த சம்பவம்
நிறனவிருக்கிைதா? ஜனங்களுக்குள் வாறத உண்ைானது.
கீ ழ்ப்படியாறமயினாபல அவர்கள் பதவனால் சபிக்கப்பட்ைனர் பதவன்
வாறதறய கட்ைறையிட்ைார். அப்சபாழுது பமாபச, “என்ன
சசய்பவசனன்ைான் அதற்கு பதவன், “நீ ஒரு சர்ப்பத்றத” – சவண்கல
சர்ப்பசமன்று நிறனக்கிபைன், ஒரு சர்ப்பம் - நீ அறத ஒரு கம்பத்தின்
பமல் தூக்கி றவ கடிப்பவன் அறத பநாக்கி பார்த்தால் பிறழப்பான்.”
(எண்.21). சரி, ஜான்,என்னுறைய கற்பறனப்படி அவர்கள் மத்தியில்
விஞ்ஞானிகள் இருந்திருப்பார்கள், அைித்திைனுறையவர்கள்,
இருந்திருப்பார்கள் அவர்கள் நிச்சயம், “இதில் எந்த அர்த்தமும் இல்றல
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என்ைிருப்பார்கள்.” எனக்கு சவைியில கம்பத்தின்பமல்
தூக்கப்பட்டிருக்கும் சர்ப்பத்றத பார்ப்பதில் என்ன சம்பந்தம் உள்ைது,
என்னுறைய சரீர வியாதிறய அது எப்படி பாதித்து என் வியாதிறய
நிறுத்த முடியும்? அைியில்பூர்வமா, மருத்துவரீதியா, எந்தவித்திலும்,
அர்த்தமில்லாத ஒன்று. ஆனா உங்களுக்கு சதரியுமா, பதவன்
சசான்னார், “நீங்க அப்படிபய சசய்தா, நான் அற்புதம் சசய்திடுபவன்.”
இன்றைக்கு பார்த்துக்சகாண்டிருப்பவர்கள் ஒருபவறை பகட்கலாம்,
“அதாவது, பல வருைங்களுக்கு முன்பு இபயசு மரித்திருக்க, 2000
வருைங்களுக்கு முன்பு சம்பவித்த அவருறைய மரணத்திற்கும்
எனக்கும் என்ன சம்பந்தசமன்ைிைலாம்? என்ன சதாைர்பு உள்ைது?
பதவன் சதாைர்றப ஏற்படுத்துகிைார். இன்றைக்கு சிலர் இபயசுறவ
பநாக்கிப்பார்த்துக்சகாண்டிருப்பவர்கள் இருக்கலாம், கிைிஸ்துறவ
பார்க்கிைவர்கள் அந்த விசுவாசக் கண்கபைாடு இபயசுறவ பநாக்கிப்
பார்த்து, அந்த கம்பத்தின் மீ துள்ைவராக அல்ல, சிலுறவயின் மீ து,
இருப்பவராக, மரித்து உயிர்த்சதழுந்தவராக பரபலாகத்திற்கு
ஏைிச்சசன்ைவறர ஏற்றுக்சகாள்ை விரும்புகிபைன் என்ைிடுங்கள்.”
அப்சபாழுது நீங்கள் நீதிமானாக்கப்படுவறத மட்டும்
அனுபவிப்பதில்றல, அறதப்பற்ைி முந்றதய நிகழ்ச்சியில் பபசிபனாம்,
அதிலும் பமலானவற்றை காண்பீர்கள். அவர்களுறைய இருதயங்கைில்
அற்புதங்கள் நிகழ்ந்திடும் அப்சபாழுது அவர்கள், “எனக்கு இது புரியல,
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என்ன நைந்தசதன்று சதரியவில்றல என்பார்கள்.” அதுதான் புதிதாய்
பிைக்கும் அனுபவம்.

ஆன்கர்பபர்க்: ஒருபவறை இறத பகட்டுக்சகாண்டிருக்கிை நீங்கள்
நிக்சகாபதமுறவப் பபால இருக்கலாம். மதவாதிகள். சட்ைங்கள்
இருக்கலாம் ஆனால் நறைமுறை சசயல்கள் இருக்காது. எர்வின்,
மறுபிைப்பின் அனுபவத்றத சபை விரும்புகிைவர்களுக்காக நீங்க
சஜபிக்கும்படி விரும்புகிபைன். பதவன் கிரிறய சசய்ய
விரும்பிடுவார்கள். சஜபிக்கிைீங்கைா?

லட்ெர்: ஜான், நா இவங்களுக்கு ஒன்றை சசால்ல விரும்புகிபைன்
ஒருபவறை இறத பார்த்துக்சகாண்டிருப்பர்கைில் யாராவது, “ஆமா, நா
மகாபாவி என்று சசால்லலாம்.” உங்களுறைய பாவம் எவ்வைவு
சபரியது என்பது ஒரு சபாருட்ைல்ல, நீங்க சசய்ய பவண்டிய ஒரு
காரியம் பதவனுறைய அதிசயத்றதயும் அவருறைய அன்றபயும்
சிலுறவயில் இபயசு சசய்த சசயலின் பரிபூரணத்றத
ஏற்றுக்சகாள்ளும் விருப்பத்றத சகாண்டிருக்கபவண்டும். எனபவ
விருப்பமுறையவர்கள் யாரும் ஒதுக்கப்படுவது கிறையாது.

ஆன்கர்பபர்க்: நிச்சயமாக.
லட்ெர்: சஜபிப்பபாம். பிதாபவ, எங்களுக்காக மரிக்கும்படி இபயசு
வந்ததற்காக உமக்கு நன்ைி சசலுத்துகிபைாம். அவர் சிலுறவயில்
உயர்த்தப்பட்டிருந்தறத விசுவாசத்பதாடு பநாக்கி பார்க்கிைவர்கள்
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சபற்றுக்சகாள்ளும் ஈவுக்காக உமக்கு நன்ைி. இன்றைக்கும் அபநகர்
பரிசுத்த ஆவியினால் மறுபிைப்பறையும்படி சஜபிக்கிபைாம் அவர்கள்
உயிர்த்சதழுந்த கிைிஸ்துறவ பநாக்கியிருக்கிைார்கள். அவர்கள் இந்த
சஜபத்றத ஏசைடுக்கும் சபலத்றத அவர்களுக்கு அருைிடும்: பதவபன,
நான் பாவி என்பறத அைிபவன். என்றன நாபன இரட்சிக்க முடியாது.
பாவத்தின் பநாய் என் சரீரத்தில் பரவியிருக்கிைது, என் மனறத
அசுத்தமாக்கிற்று. ஆனால் இப்பபாது கிைிஸ்துறவ பநாக்கி
பார்க்கிபைன். என்னுறைய பாவங்கறை ஏற்றுக்சகாண்ைார் என்பறத
ஒப்புக்சகாள்கிபைன். என்றன சசாந்த இரட்சகராக அவறர
ஏற்றுக்சகாள்கிபைன்.” இரங்கும், பதவபன, நித்திய ஜீவனுக்குரிய
நிச்சயத்றத அவர்கள் சபற்றுக்சகாள்ை சசய்யும். இபயசுவின்
நாமத்தில். ஆசமன்.

ஆன்கர்பபர்க்: எர்வின், அருறமயாயிருந்தது. அடுத்த வாரம் இறத
சதாைர்ந்து பார்க்கப்பபாகிபைாம். எறத பற்ைி நாம் பபச இருக்கிபைாம்?

லட்ெர்: ஜான், ஒருவர் சசான்ன ஒரு விஷயத்றத பற்ைி
பபசப்பபாகிபைாம், “99 முறை நான் இரட்சிக்கப்பட்டிருக்கிபைன்.”
நித்தியமாக நீங்கள் இரட்சிக்கப்பட்டிருக்கிைீர்கள் என்ை நிச்சயத்றத
சபறுவது சாத்தியமா உண்றமயா என்பறத பற்ைி பபச இருக்கிபைாம்.

ஆன்கர்பபர்க்: உங்கைில் ஒவ்சவாருவரும், அறத அைிந்துசகாள்ை
விரும்பிடுவர்கள்.
ீ
எங்கபைாடு இறணந்திருங்கள்.
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