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தங்கள் இரட்சிப்பை சந்ததகிக்கிறவர்களுக்கான 

நம்ைிக்பக – நிகழ்ச்சி 1 

அறிவிப்பாளர்: இன்றைக்கு ஜான் அன்கேர்பெர்க் நிேழ்ச்சியில், 

இதுவறை கேட்ேப்ெட்ட மார்க்ேம் சார்ந்த கேள்விேறை ொர்க்ே 

இருக்ேிகைாம்: உங்ேளுறடய நித்தியத்றத கதவக ாடு 

பசலவிடுவரீ்ேள் என்ை நிச்சயத்கதாடு MMMMஇருப்ெது எப்ெடி?  

டாக்டர். எர்வின் லட்சர்:  நீங்ேள் மரித்த அடுத்த விநாடியில்   

ஒருகவறை அழோ  சூழறல, ேிைிஸ்துவின் மேிறமறய 

ெைகலாேத்தில் ோண்ெரீ்ேள். அல்லது நீங்ேள்   இன்று ேற்ெற  பசய்து 

ொர்க்ே முடியத் ெயங்ேைமா  சூழறல ோண கநரிடும். அறத  குைித்து 

கயாசிப்ெறத நிறுத்திவிட்டாலும், நமக்குள் எழும்பும் முக்ேிய கேள்வி 

இதுதான், என்னுறடய நித்தியத்றத எங்கே பசலவிடகொேிகைன்? 

அறிவிப்பாளர்: இந்த கேள்விக்கு ெதிலைிக்ே இருப்ெவர் ஜானுறடய 

இன்றைய விருந்தி ர் டாக்டர் எர்வின் லட்சர், மூடி பமகமாரியல் 

திருச்சறெயின் தறலறம கொதேர் சிோகோ இல்லிகநாசிஸ்.  

இவர் கமலும் சில கேள்விேளுக்கும் ெதில் அைித்திடுவார்: 
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ஆதியில் கதவக ாடு உைவு றவத்து விசுவாசிேைாே இருந்த ெின் ர் 

தங்ேள் வாழ்வில் ெின்வங்ேியவர்ேறை குைித்து கவதம் என்  

கொதிக்ேிைது? 

ஒரு ேிருஸ்துவன் தன்னுறடய ொவங்ேறை அைிக்றேயிடாமல் 

மரிக்கும் கொது  கதவன் அவனுக்ோே பசய்த பசயல்ேறை ைத்து 

பசய்திடுமா? 

நாம் இன்றைக்கு இைட்சிக்ேப்ெட்டிருக்ேிகைாம் நாறைக்கும் 

என்ைன்றைக்கும் இைட்சிக்ேப்ெட்டிருக்கும் நிச்சயம் நமக்கு இருக்ேிைதா? 

இந்த விகசஷித்த நிேழ்ச்சிக்கு உங்ேறை வைகவற்ேிகைாம். இது ஜான் 

அன்கேர்பெர்க் நிேழ்ச்சி  

***** 

டாக்டர். ஜான் அன்கெர்கெர்க்: வைகவற்ேிகைாம். நாம் மிேவும் 

முக்ேியமா  தறலப்றெ ொர்த்துக்போண்டிருக்ேிகைாம் நிச்சயத்கதாடு 

இருக்ேிகைாமா? நாம் நம்முறடய நித்தியத்றத கதவக ாடு 

பசலவிடுகவாம் என்ை நிச்சயம் நமக்கு இருக்ேிைதா? நாம் அற வரும் 

கதவக ாடு நித்தியத்றத ேைித்திடுகவாம் என்ை நிச்சயத்றத பெை 

விரும்புேிகைாம், றைட்? கேள்வி இதுதான், எப்ெடி? நீங்ேள் விசுவாசிக்ே 

கவண்டியது என் ? கதவனுறடய வழி என் ? நாம் என்  

ெிசிக்போண்டிருப்ெது மிேவும் முக்ேியமா  ோரியம். இன்றைக்கு, 

எர்வின், நாம் கடட் தர் றை ெற்ைி ொர்த்துக்போண்டிருக்ேிகைாம், CNN 
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உரிறமயாைைாே இருந்தவர், அவருறடய பசாந்த வாழ்றேயில்  

ேிருஸ்துவத்றத ெற்ைி ெல சுவாைஸ்யமா  ேருத்துக்ேறை 

பதரிவித்திருக்ேிைார் அறதப்ெற்ைி எங்ேளுக்கு போஞ்சம் பசால்லுங்ே. 

லட்சர்: சரி, பசய்திதாள்ேைின்ெடி அவர், “நான் ஏழு எட்டு முறை 

இைட்சிக்ேப்ெட்டிருக்ேிகைன், என்னுறடய விசுவாசத்றத இழந்த பொது, 

நன்ைாே இருந்தது கொல கதான்ைியது என்ைார்.” 

ஆன்கர்பபர்க்: இப்ெடி இருக்ே கவண்டாம். 

லட்சர்: சரி, நான் இைட்சிக்ேப்ெட்டிருக்ேிகைன் ஈன்று பசால்லுேிை 

ஒருவரின் உதாைணம் இருக்ேிைது, அவர் ேிைிஸ்தவ குடும்ெத்தில் 

வைர்ேிைார் ஆ ால் அதற்கு ெல ில்றல. இன்றைக்கு நம்முறடய 

தறலப்பு உறுதிறய றமயம்ெடுத்தி இருக்ேிைது, இது நாம் 

ொர்த்துக்போண்டிருக்கும் ோரியத்துடன் பதாடர்புறடயதாே இருக்ேிைது 

“நித்திய ொதுோப்பு.” சரி ஒருகவறை  ஒருசிலர் பசால்ேிைார்ேள், நான் 

இைட்சிக்ேப்ெட்டிருக்ேிகைன் ஆ ால் மறுெடியும் ொவத்தில் ஏன் 

விழுேிைார்ேள்? ஒரு, நெர் தான் ெவம் பசய்யும் பொது த து 

இைட்சிப்றெ இழந்துவிடுவதாே நிற க்ேிைான். இப்ெடிப்ெட்ட 

ோரியங்ேறை றேயாழுவது எப்ெடி? அவற்ைில் சிலவற்றை ோண்கொம் 

எ  நம்புேிகைன். 

ஆன்கர்பபர்க்: ஆமாம். இந்த தறலப்ெில் நாம் கெசுவறத 

கேட்ேிைவர்ேள் எதற்ோே இறத கெசுேிைார்ேள் என்று நிற த்திடலாம் 
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ஏப ன்ைால் இந்த கேள்வியி ால் சறெ அைம்ெதில்லிருந்கத 

கொைாடிக்போண்டிருக்ேிைது. ஆ ால் ஜ ங்ேளுக்கு சந்கதேம் 

இருப்ெதாலும் ெலர் இறத அைியாமல் இருப்ெதாலும் இறத ெற்ைி 

கெசிட இருக்ேிகைாம். நீங்ேள் இைட்சிக்ேப்ெட்ட ெிைகு ொவம் 

பசய்வதி ால் இைட்சிப்றெ இழந்திருந்தால், நாமும் கடட் டர் ர் 

மற்றும் அவறைகொன்ைவர்ேளுடன்  ெயணித்துக்போண்டிருக்ேிகைாம். 

ஹர்ரி அயன்சீட் ெற்ைி  அவர்ேளுக்கு பசால்லுங்ேள்.  

லட்சர்: சரி, ஹாரி அயன்றசடிடம் ஒரு முறை ஒருவர் வந்து 

பசான் ாைம், “நான் 99 முறை இைட்சிக்ேப்ெட்டிருக்ேிகைன். எ க்கு இது 

ெிடித்திருக்ேிைது. ஒருமுறை எங்ேள் வடீ்டில் இருந்த ஒரி பெண் அவள் 

சறெயில் வைர்க்ேப்ெட்டவள் அவளுக்கு கொதிக்ேப்ெட்டிருந்த ோரியம் 

நீ ெவம் பசய்யும் பொது உன்னுறடய இைட்சிப்றெ இழந்துவிடுவாய். 

ஏகதாபவாரு ோைணத்திற்ோே பசய்யப்ெட்ட பெரிய ொவமாே 

இருந்தாலும் சரி, அறத எப்ெடி கவண்டுமா ாலும் 

எடுத்துக்போள்ைலாம். அவங்ே பசான் ங்ே ஒரு குடிோைன் ஒவ்பவாரு 

ஞாயிற்று ேிழறமேைிலும் இைட்ச்சிப்றெ அறடவா ாம், உண்றமயில், 

மறுெடியும் திங்ேட்ேிழறமேைில் குடிக்ே பசல்ேிைான். மறுெடியும் வந்து 

மீண்டும் இைட்ச்சிப்பு பெறுேிைான். இறுதியாே, கொதேர் மிேவும் 

கசார்வறடந்த பொது, அவர், “அடுத்த முறை நீ 

இைட்ச்சிக்ேப்ப்ெடும்கொது, நீ ெைகலாேத்திற்கு கொவாய் என்ை 

நிச்சயத்றத போடுக்ே உன்ற  சுடுகவாம் என்ைார். ஏன் ா எப்ெடியும் 
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அவருறடய இைட்ச்சிப்றெ இழந்திடுவார், அது இருக்கும் கொகத 

ெைகலாேம் கொயிடட்டுகம. 

ஆன்கர்பபர்க்: நான் நிச்சயமாே பசால்லுகவன் இந்த நிேழ்ச்சிறய 

ொர்த்துக்போண்டிருக்கும் எல்லவிதமா  மக்ேளுக்குள்ளும் 

இப்ெடிப்ெட்டவர்ேள் இருக்ேிைார்ேள். இதற்ோ  ெதில் தான் என் ? 

லட்சர்: இதில் நாம் என்  பசய்யப்கொேிகைாம், நாம் என்  

பசய்யகவண்டுபமன்ைால், ஜான், வச ங்ேளுக்கு கநைாே ஜ ங்ேறை 

நடத்தி பசன்று பமய்யா  விசுவாசிேள் ொதுோப்ொே இருப்ெறத 

உணைச்பசய்ய  கவண்டும், அங்கு ஏகதாபவாரு பசாழ்நிறலயில் கடட் 

டர்ணருறடய சம்ெவத்றத பசால்ல கவண்டும் ஏன் ா நாம் 

நம்பும்ெடியா  மற்ை ெல ோரியங்ேறை அவர் பசால்லி இருக்ேிைார், 

இறுதி தீர்ப்பு நம்முறடயதாே இல்லாவிட்டாலும், அவர் சுவிகசஷத்றத 

புரிந்துபோள்ைவில்றல என்ெது மிே பதைிவாே இருக்ேிைது. இகயசு 

சிலுறவயில் மரித்த பொது நடந்ததறத அவர் ஒப்புக்போள்ைவில்றல. 

இப்ெடிப்ெட்ட ம நிறலயில் இருப்ெவர்ேளுக்கு இவர் ஒரு உதாைணம், 

அது சாத்தியமா தல்ல. நாம் முந்தய ொேங்ேைில் இறதக்குைித்து 

கெசிருக்ேிகைாம். 

ஆன்கர்பபர்க்: சரி இப்கொதும் வச த்தில் ஆழ்ந்து கநாக்ேிடலாம். 

லட்சர்: சரி. உண்றமறய ேிைிஸ்துறவ விசுவாசிப்ெவர்ேறை குைித்து 

ொர்க்ேலாம். கைாமர் 8ம் அதிோைத்றத ொர்க்ேலாம். இறத 
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கதவனுறடய கநாக்ேங்ேைில்  உறடக்ே முடியாத 5 பதாடர்புேலாே 

ோண்ேிகைன். அதாவது, ஒரு திட்டமின்ைி வடீு ேட்ட ஒருவரும் 

முன்வைாதது கொல, கதவனும் நம்றம இந்த பூமியில் நிறுத்தவில்றல, 

அவருறடய ஜ த்திற்கு, விசுவாசிப்ெவர்ேளுக்ோ  திட்டத்றத 

றவத்திருக்ேிைார் – அறத ொர்க்கும்கொது என்ற  பொறுத்தவறை, 

அடுத்தவர்ேளுக்கு இல்லாவிட்டாலும் – நிச்சயமாே அவறை, 

விசுவசிப்ெவர்ேளுக்கு அது உறுதியா து. 

இறதத்தான் கைாமர் 8:29-30 கூறுேிைது: “தம்முறடய குமைன் அகநே 

சகோதைருக்குள்கை முதற்கெைா வைாய் இருக்கும்பொருட்டு கதவன் 

எவர்ேறை முன்குைித்தாகைா அவர்ேறை தமது குமாைனுறடய 

சாயலுக்கு ஒப்ெயிருக்கும்ெடி முன்குைித்திருக்ேிைார். எவர்ேறை 

முன்குைித்தாகைா அவர்ேறை அறழத்தும் இருக்ேிைார். எவர்ேறை 

அறழத்தகைா அவர்ேறை நீதிமான்ேள் ஆக்ேியும் இருக்ேிைார். 

எவர்ேறை நீதிமங்ேலக்ேி ாகைா அவர்ேறை மேிறமெடுத்தியும் 

இருக்ேிைார். வாவ். மூச்றச இழுத்து விடுங்ேள்.  

விசுவசிக்ேிைவர்ேளுக்கு கதவன் பசய்திடும் 5 ோரியங்ேள். 

முதலாவதாே, அவர்ேறை முன்ைிந்திருக்ேிைார். அதாவது 

ோலங்ேளுக்கு அப்ொற்ெட்டு அவர் இவர்ேறை அைிந்த்திருக்ேிைார். 

அதற்க்கு அர்த்தம் இவர்ேகைாடு அவருக்கு உைவிருக்ேிைது. 

உதாைணமாே, ெறழய ஏற்ொட்டில் கதவன் இஸ்ைகவலறை ொர்த்து 

பசால்ேிைார்: “பூமியின் எல்லா வம்சங்ேளுக்குள்ளும் உங்ேறை 
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மாத்திைம் அைிந்துபோண்கடன்.” (ஆகமாஸ் 3:2) இதற்க்கு அர்த்தம் 

கதவன் மற்ை ஜ ங்ேறை அைியவில்றல என்ெதல்ல. இதற்க்கு 

அர்த்தம் என் பவன்ைால், “உங்ேைிடத்தில் தான் நான் உைவு 

றவத்திருக்ேிகைன்.”  

எ கவ கதவன் யாறை முன்ைிந்தாகைா, அவர்ேறை 

முன்குைித்திருக்ேிைார், இறத கவறு விதத்தில் பசான் ால், அவர் 

முன்ன்ைிந்த்திருக்ேிைார். சரி, இது ேடுறமயா  வார்த்றத. சிலர் 

கயாசிக்ேிைார்ேள், ஆோ , ேறத ேட்டுேிைார்ேள். இல்றல. இது 

கவதத்தில் இருக்ேிைது, எல்லா இடத்திலும் இருக்ேிைது. 

அவர்ேளுக்ோ  தமது அன்ெில் அவர் எல்லாவற்றையும் 

ோலங்ேளுக்கு அப்ொல் பதரிந்து றவத்திருக்ேிைார். அவர் 

முன் ரிந்த்திருக்ேிைார், ஒரு ேணக்பேடுப்பு அல்லது ெட்டணத்தின் 

எல்றலேறை அைிந்திருப்ெது கொல. “தமது குமாைனுறடய சாயலாே 

இருப்ெதற்கு.” (கைாமர் 8:30) நாம் ேிறுஸ்துறவ கொலாே கவண்டும் 

என்ெகத கதவனுறடய திட்டம். இறத, ேவ ியுங்ேள், “எவர்ேறை 

முன்குரித்தகைா அவர்ேறை அறழத்திருக்ேிைார்...” (கைாமர் 8:30) 

ேிறுஸ்துறவ என் இைத்ச்சேைே ஏற்றுக்போண்டு அறழப்றெ பெற்ை 

பொது எ க்கு ெதி ாலு வயது. உங்ேளுக்கு என்  வயசு ஜான்?   

ஆன்கர்பபர்க்: ஏழு 

லட்சர்: ஏழு. ஆல்றைட். இதிலிருந்து நமக்கு, கதவன் நம்றம 

அறழத்திருப்ெதும்  இகயசுறவ நாம் விசுவசிப்ெதும் பதரிேிைது. இறத 
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ேவ ியுங்ேள் அறழக்ேப்ெட்டவர்ேள் எல்லாரும் இப்கொது, 

நீதிமா க்ேப்ெடுேிைார்ேள். ஒரு நிேழ்ச்சி முழுவதும்  இறதக்குைித்து 

கெசியிருக்ேிகைாம். அவைால் நீதிமா க்ேப்ெட்டவர்ேள் – இங்குதான் 

எல்லா ோரியங்ேளும் அடங்ேியிருக்ேிைது – மேிறமெடுத்துேிைார்(கைாமர் 

8:30) கதவன் பசால்ேிைார், என்ற  பொறுத்தவறை, நீ ஏற்ே கவ 

ெைகலாேத்தில் தான் இருக்ேிைாய். நான் முன்குைித்தவர்ேள், 

என்னுறடய ெிள்றைேள், இவர்ேள் தான் இங்கு 

மேிறமயறடேிைவர்ேைாே இருப்ொர்ேள், அதில் எந்த மாற்ைமும் 

இல்றல, எந்தவித சறுக்ேலும் ேிறடயாது சந்துேைில் ஒருவரும் 

விழுந்து கொவதும் ேிறடயாது. இதற்கு என்  அர்த்தம் என்த்ைால் நாம் 

உண்றமறய இகயசுறவ விசுவசித்திருந்தால், உண்றமயா  

விசுவாசத்றத குைித்து நம்மால் கெச முடியும், ஆ ால் உண்றமறய 

இகயசுறவ விசுவாசித்தல் மட்டுகம இைட்ச்சிக்ேப்ெட முடியும். 

அப்கொதுதான் ெைகலாேம் பசன்ைிடுகவாம்.  

நித்த்யத்திர்க்கு முன்பு கதவன் நிேழ்த்திடும் 2 ோரியங்ேள்: அவர் 

நம்றம முன் ரிந்த்திருக்ேிைார் நம்றம முன்குைித்திருக்ேிைார். 

இறடயில் இருப்ெது, அறழப்பு. நாம் இைட்சிசிக்ேப்ெடும் கொது நாம் 

அனுெவிக்கும் ஒரு அனுெவம். அடுத்த இைண்டும். நீதிமா ாக்ேப்ெடுதல் 

மற்றும் மேிறமெடுத்தப்ெடுதல். இதுதான் நம்றம ெைகலாேத்திற்கு 

அறழத்துச்பசல்ேிைது.  
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ஆன்கர்பபர்க்: உங்ேைிடம் ஒன்று கேட்ேிகைன், ஏன் ா ஜ ங்ேள் 

நிற க்ேிைார்ேள்: “ஒகே, நான் பதரிந்துபோள்ைப்ெட்டவன் என்ெறத 

எப்ெடி அைிந்துபோல்வது?  

லட்சர்: ேிைிஸ்துவின் வக்குத்தத்தத்த்தி ால் அறத 

அைிந்த்திருக்ேிகைாம். அதாவது, பதரிந்துபோள்ைப்ெடுதல் 

முன்குரிக்ேப்ெடுதல் என்ெறத ெற்ைி கவதத்தில் கூைப்ெட்டிருந்தாலும் – 

அறத ெற்ைி அதிேமாே பசால்லிக்போண்டா கொேலாம் – நான்  

எப்கொதும் பசால்கவன், இறதெற்ைிஎல்லாம் கயாசிக்ேகவண்டாம் 

ஏப ன்ைால் உங்ேளுக்கே நீங்ேள் பதரிந்த்துபோள்ைப்ெட்டவைா, 

கதவ ால் முன்குரிக்ேப்ெட்டவை என்ெறத அைிந்துபோள்ை முடியும். 

அவரிடத்தில் வரும்கொது, அவருறடயவர்ேைில் ஒருவர் என்ெறத 

நீங்ேள் நிருெித்து ோண்ெித்திடுவரீ்ேள். 

அதாவது, இகயசு ேிைிஸ்து கூறுேிைார், “என் ிடத்தில் வருேிைவற  

நான் புைம்கெ தள்ளுவதில்றல.” (கயாவான் 6:37) அவனுக்கு நித்தியா 

ஜவீற  போடுக்ேிகைன்”. ேிைிஸ்துவின் வாக்குத்தத்தத்றத 

ெற்ைிக்போல்வதாகும். அறததான் நாம் பசய்யகவண்டும். சில 

நிேழ்ச்சிேைில் நாம் நமக்ேிருக்கும் சந்கதேங்ேறை ெற்ைி கெசிடலாம் 

எ  நிற க்ேிகைன். ஆ ால் உண்றம இதுதான், என்ற  நான் 

நம்புேிகை ா என்ை ோரியத்றத ேவ ிப்ெதுடன், ேிருஸ்துறவ நஅந் 

நம்புேிகை ா என்ெறதயும் ொர்க்ேகவண்டும். ேடந்த நிேழ்ச்சியில் நஅந் 

பசான் து கொல, கதவனுறடய ெிைசன் த்திற்குள் நாம் 
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நுறழந்திடும்ெடி இகயசு பசய்து முடித்தறத நம்ெி, அறத 

விசுவாசித்தல், நாம் இைட்சிக்ேப்ெடுகவாம் என்ெறத 

அைிந்த்திருக்ேிகைாம். 

ஆன்கர்பபர்க்: இந்த ஐந்து ோரியங்ேகைாடு நீங்ே பசால்ல 

விரும்புேிை ோரியத்றதயும், 5 ோரியங்ேறையும் புரிந்துபோண்கடன், 

அதாவது நாம் நின்று நம்முறடய விசுவாசத்றத முதலாவது 

ேிைிஸ்துவின் மீது றவக்ே கவண்டும், இறவபயல்லாவற்ைிலும் 

கதவன் ஆதியிலிருந்கத இறடெட்டுக்போண்டிருக்ேிைார் என்ெறத 

ஒப்புக்போள்ைகவண்டும், ேிைிஸ்துறவ ஏற்றுக்போள்ளும்கொது, இறத 

இலவசமாே பெற்ைிருந்தாலும், உண்றம இதுதான், கதவன் 

எல்லாவற்றையும் ொர்ேிைார்.நீங்ேள் ேிைிஸ்துறவ 

ஏற்றுக்போண்டிருந்த்தால், கவதம் கூறுேிைது நீங்ேள் 

ொதுேப்புறடயவர்ேள் ஏப ன்ைால் நீங்ேள் மேிறம அறடயும்ெடிக்கு 

ெைகலாேம் பசல்ேிைரீ்ேள் என்று கதவன் கூறுேிைார். இது முடிந்தது 

கொ  விஷயம்  

லட்சர்: கமலும் அங்கே பசால்லப்ெட்டிருக்ேிைது ேிைிஸ்துறவ 

ஏற்றுக்போள்ளும்கொது, மருெிைப்ெறடதல் என்ைால் என்  என்ெறத 

குைித்து கொ  முறை கெசிக ாம், ேிைிஸ்துறவ 

ஏற்றுக்போள்ளும்கொது ெரிசுத்த ஆவியா வறை பெற்றுக்போள்ேிகைாம் 

அதாவது ஆவியி ால் முத்தரிக்ேப்ெடுேிகைாம். ஆவியி ால் 

முத்திறையிடப்ெடுதல், ஒரு ேடிதம் அனுப்ெ சான்ைாே இருக்ேிைது. ஒரு 
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ைாஜா ேடிதம் எழுதுேிைார், ேடிதத்தின் முேப்ெில் ோந்தத்றத றவத்து 

ேடிதத்றத முத்திறையிடுேிைார், இன்னும் விைக்ேமாே பசான் ால், 

த து கமாதிைத்தின் முத்திறையால் முத்திையிடுவார். அறத யாைாவது 

திைந்து ொர்த்தால் பதரிந்துவிடும். ஏப ன்ைால் அந்த ோந்தம் 

உருக்ேப்ெட்டு உறடக்ேப்ெட்டிருக்கும். உரிய நெரிடம் ஒப்ெறடக்கும் 

ெடியாே முத்திறையிடப்ெட்டிருக்ேிைது. நாமும் இப்ெடிதான், இகயசு 

ேிைிஸ்துறவ இைட்சேைாே ஏற்றுக்போள்ளும்கொது, மீட்ெின் 

நாளுக்பேன்று நாம் முத்திறையிடப்ெடுேிகைாம்.” (எகெ 4:30)  

அதாவது, நஅந் இப்கொகத ெைகலாேத்தில் இருக்ேிகைன் என்று 

பதரியுமா, ஜான்? எகெசியர் 2 ல் பசால்லப்ெட்டிருக்ேிைது, “ேிைிஸ்து 

இகயசுவுக்குள் நம்றம அவகைாகடகூட எழுப்ெி, உன் தங்ேைிகல 

உட்ோைவும் பசய்தார்.” (எகெ 2:7) சரி, அதாவது நான் இந்த அைங்ேில் 

சட்டநூோவில் உட்ோர்ந்துபோண்கட லாஸ் என்பஜகலசில் இன்று 

மதியம் ஒரு கொட்டியில் பவற்ைிபெை முடியும் என்னுறடய ெிைதிநிதி 

இருந்தால் கொதும். இகயசு ேிைிஸ்து ெைகலாேத்தில் நம்றம 

ெிைதிெலிக்கும் ெிைதிநிதியாே இருக்ேிைார். அத ால் தான் ெவுல் 

பதாடர்ந்து பசால்லுேிைார், “கதவன் பதரிந்துபோண்டவர்ேள் கமல் 

குற்ைஞ்சாட்டுேிைவன் யார்? கதவக  நீத்மான்ேைக்ேியிருக்ேிைார், 

அக்ேிற க்குள்ைாே தீர்க்ேிைவன் யார்? ேிைிஸ்துகவ மரித்தவர் –

இதற்கும் கமலாே அவகை எழுந்தும் இருக்ேிைார். (கைாமர் 8:33-34). 

இகயசுகவ நம்முறடய வழக்குறைஞர். இப்ெ ேற்ெற  பசய்து 
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ொருங்ேள் சாத்தான் வந்து பசால்ேிைான், “ொவம் பசய்த ஆத்துமா 

சாேகவண்டும். ஆேகவ மைணத்திற்கு ொத்திைமா  ொவி இங்கு 

இருக்ேிைான். அவற  போல்லுங்ேள்.” அகொது இகயசு நம்முறடய 

ெிைதிநிதியாே வழக்குறைஞைாேெிதாவிடம் பசால்லுேிைார், “ெிதாகவ, 

நான் மீட்டுக்போண்டவர்ேள் இங்ேிருக்ேிைார்ேள். அவனுறடய 

விறலறய நான் பசலுத்தியிருக்ேிகைன். அவன் விடுவிக்ேப்ெடட்டும்.” 

ெிதா ஏற்றுக்போள்ளுேிைார். 

அதாவது, இந்த உதாைணமா து ெல முறை ெயன்ெடுத்தப்ெட்டுள்ைது 

அ ால் இன்ப ாரு ோரியத்றதயும் நான் பசால்ல விரும்புேிகைன், 

ஒரு ம ிதன் கவேமாே வாே த்றத ஒட்டி பசன்ைதால் நூறு டாலர் 

ெணத்றத அெைாதமாே பசலுத்த கநர்ந்தது. அவன் நீதிெதிக்கு முன்ொே 

நிற்ேிைான் அவ ிடம் நூறு டாலர் ெணம் ேிறடயாது. இந்த நீதிெிதி 

எழுந்து  நீதிெதி உறடறய ேழற்ைிவிட்டு சாதாை  உறடறய 

அணிந்துபோண்டு அந்த குட்ட்ைவாைியின் அருேில் கொய் நின்ைார். 

அந்த நீதிெதி தன்னுறடய ொக்பேட்டிலிருந்து நூறு டாலர் ெணத்றத 

எடுத்து கமறஜயின் மீது றவத்தார். திரும்ெி கொய் தன்னுறடய 

கமலங்ேிறய கொட்டுக்போண்டு கமறஜயில் அமர்ந்து, அந்த நூறு 

டாலறை றேயில் எடுத்து,”கதங்க் யூ சார். உங்ேள் அெைாதம் 

பசலுத்தப்ெட்டது. உங்ேளுக்கு விடுதறல என்ைார். அதுதான் 

சுவிகசஷம். கதவன் க்ோ  அெைாதத்றத எதிர்ெர்ர்க்ேிைார். ெிதாவாேிய 

கதவன் தன்னுறடய ெரிசுத்தத்திற்கு நிேைாே இருக்ேகவண்டும் 
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என்ேிைார். இகயசு சிலுறவயில் மரித்ததி ால் இைட்ச்சிப்பு முழுவதும் 

கதவ ிக்குரியதாே மாைி து அதி ால் நாம் 

மன் ிக்ேப்ெட்டிருக்ேிகைாம். கதவன் பதரிந்துபோண்டவர்ேள் கமல் 

குற்ைஞ்சட்டுேிைவன் யார்? என்று கூைப்ெட்டுள்ைது. “கதவக  

நீதிமான்ேைாக்ேியிருக்ேிைார். (கைாமர் 8:33). சரி உலேத்தில் இதற  

நற்பசய்தி என்று ஏற்றுக்போள்ைாவிட்டால் நற்பசய்திறய எங்ேிருந்து 

பெற்றுக்போள்ை கதடுேிைார்ேள்? இதுதான் சுவிகசஷம் 

ஆன்கர்பபர்க்: சரி, இப்கொது ஒரு இறடகவறை 

எடுத்துக்போள்ைலாம் திரும்ெி வந்ததும், கவேமாே ொர்க்ே 

இருக்ேிகைாம் ஏப ன்ைால் ஜ ங்ேள் துரிதமாே கேட்ேகவண்டும் என்று 

இருக்ேிைார்ேள், இந்த கேள்விேளுக்கு ெதில் ேிறடக்ோமல் அவர்ேள் 

ொதுோப்ொ  உணர்வுடன் இருப்ெது இயலாத ோரியம். 

அைிக்றேயிடாத ொவங்ேளுடன் நாம் மரித்தால் என்  நடக்கும்? 

ேருப்பொருைில் சில மாற்ைங்ேள் இருக்ேிைது. “நான் நாறைக்கு ொவம் 

பசய்தால் ஏன் ா ஆகும்? இன்றைக்கு கதவற  கநசிக்ேிகைன், 

அவருக்கு ஊழியம் பசய்ய விரும்புேிகைன், அ ால் நாறைக்கு, 

என் வாே இருக்கும்? கவதாேம ரீதியில், நமக்கு இதற்க்கு ெதில் 

ேிறடக்ோவிட்டால் ொதுோப்ொே உணை முடியாது. எங்ேகைாடு 

இறணந்திருங்ேள். திரும்ெ வந்ததும் இதற்ோ  விறடேறை 

ொர்த்திடலாம்.  

***** 
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ஆன்கர்பபர்க்: ஆல்றைட், மீண்டும் வருே. நாம் எர்வின் லட்சருடன் 

நம்முறடய நித்தியத்றத கதவக ாடு பசலவிடுகவாம் என்ை 

நிச்சயத்றத பெறுவது எப்ெடி என்ை முக்ேியமான் தறலப்றெ குைித்து 

கெசிக்போண்டிருக்ேிகைாம். சில ேடி மா  கேள்விேறை ொர்க்ேிகைாம். 

எர்வின், அது, இவர்ேள் இைட்சிக்ேப்ெட்டிருக்ேிைார்ேள் என்று பதரியும், 

அது கதவன் அவர்ேளுக்கு அைித்த இலவச ஈவு என்ெறதயும் 

புரிந்துபோள்ேிைார்ேள். சில ஜ ங்ேள் அது கதவனுறடய இலவச ஈவு 

என்ெறத அைிந்த்திருந்தும் அறத தவைாே துஷ்ெிைகயாேம் 

பசய்ேிைார்ேள். ெல உதாைணங்ேறை ொர்க்ே முடியும். இருதயத்றத 

நமால் நியயந்த்தீர்க்ே முடியாது. அ ால் தைர்த்த விசுவாசம் 

முறடயவர்ேளுடன் கெச முடியும், ஒருகவறை நீங்ேள், இப்ெடி 

பசால்லலாம், அதாவது எர்வின், ேர்த்தைாேிய இகயசு ேிைிஸ்துறவ 

நான் விசுவாசிக்ேிகைன், அ ால் சில கவறைேைில் அைிக்றே 

பசய்யப்ெடாத ொவங்ேள் எ க்கு முன்ொே எழும்ெி நின்று என்ற  

அச்சுறுத்துேிைது. இப்ெடி பசால்ெவர்ேளுக்கு உங்ேள் ெதில் என் ? 

லட்சர்: ஜான், இதற்க்கு ெதில் பசால்லும் முன்பு ஒரு ோரியத்றத 

குைித்து பசால்ல விரும்புேிகைன். ஏப ன்ைால் ஒருசிலருறடய 

எண்ணம், ஓ, உ க்கு பதரியுமா, நீ இகயசுறவ ஏற்றுக்போண்டாலும் 

ெிசாசின் வழிேைில் வாழலாம் எ  நிற த்துக்போண்டிருக்ேிைார்ேள். 

அறத நாம் பசால்லியாே கவண்டும் எ  நிற க்ேிகைன்.  
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ஒரு வாலிெ சகோதைக ாடு உைவில் இருக்கும் பெண்றண ேற்ெற  

பசய்யுங்ேள் அவறை திருமணம் பசய்துபோள்ை கேட்ேிைான் 

இருவருக்கும் நிச்சயம் நடக்ேிைது, அவன் நம்ெிக்றேக்கு 

ொத்திைமா வன் என்று பதரியும், நிச்சயமாே. அவன் நம்ெிக்றேக்கு 

ொத்திைமாே இருப்ெதால் திருமண வாழ்க்றே சுமூேமாே இருக்கும். 

அவள் அவ ிடம், ஓ எ க்கு ொதுோப்ெிருக்ேிைது அவன் என்ற  

திருமணம்  பசய்துபோள்வான் நான் இ ி யாருடன் 

கவண்டுமா ாலும் இருக்ேலாம் என்று பசால்ல முடியுமா? இல்றல. 

அப்ெடி முடியாது. என்  அவள் அவற  கநசிக்ேிைாள். அவன் 

அவறை விரும்ெ ஆயத்தமாே இருக்ேிைான் என்ெது உண்றம. அறத 

கொலகவ தான், ஒருவர் ேிைிஸ்துறவ இைட்சேைாே ஏற்றுக்போள்ளும் 

பொது, அவர்ேள் தங்ேளுக்குள்கை பசால்ல முடியுமா, “ஓ 

ெைகலாேத்தின் நிச்சயம் எ க்கு இருக்கு. அத ால் ெிசாசின் வழியில் 

நடந்திடுகவன் என்று? இந்த எண்ணம் க்குள் இருந்தால் அவர் நிச்சயம் 

ேிைிஸ்துறவ ஏற்றுக்போள்ைவில்றல என்று பசால்ல முடியும்.  

சரி, இப்ெடி பசால்லப்ெட்டிருக்ே ேிருறெயும் தவைாே ெயன்ெடுத்த 

முடியும். இறதயும் நான் அழுத்தமாே கூை விரும்புேிகைன். ஆ ால் 

எைிறமயா  உண்றம இதுதான். புதிய விருப்ெங்ேைாலும் 

ேிைிஸ்துவுக்குரிய அன்ெி ாலும் கதவன் நமக்குள் உட்புகுத்திட்ட 

அவருறடய பதய்வேீ சுொவத்றத நாம் தறைக்குறைவாே எண்ணி 



16 
 

பசயல்ெடாமல் இருந்திடலாம். உண்றமயா  விசுவாசிக்ே  

ெிைதா மா  அறடயாைம் இதுதான்.   

பதாடர்ந்து மதுொ த்திற்கு அடிறமயாே இருந்த ஒரு பெண்றண 

எ க்கு பதரியும் ஏன் ா சிறுவயதில் அவள் ேடுறமயாே ெலாத்ோைம் 

பசய்யப்ெட்டிருந்தால். ஆ ா உங்ேளுக்கு பதரியுமா, அவள் 

உண்றமயா ா விசுவாசி என்று எ க்கு பதரியும் எப்ெடின் ா அவள் 

பஜெிக்கும்கொது அவள் வாயிலிருந்து புைப்ெடும் முதல் வார்த்றத 

ஓகதவக  உம்றம எவ்வைவாய் கநசிக்ேிகைன் என்ெறத அைிவரீ். 

இந்த ொவத்றத பசய்ததற்ோே என்ற  மன் ியும். உமது 

மேிறமக்ோே இந்த ொவத்றத கமற்போள்ை உம்றம அதிேமாய் 

கநசிக்ே எ க்கு உதவிடும் என்ொள். அதாவது இது இைட்சிக்ேப்ெட்டு 

ொவத்றத கமற்போள்ை கொைாடும் ஒரு நெருறடய பஜெமாகும் சிலர் 

ஓ நான் ேிைிஸ்துறவ ஏற்றுக்போண்கடன் எ க்கு விருப்ெமா வற்றை 

பசய்திடுகவன் என்ேின்ை ர்.  

ஆன்கர்பபர்க்: நாம் ஏற்றுக்போள்ை கவண்டிய ோரியம், 

நிறையப்கெர், ெயங்ேை ேட்டுப்ொட்டுடன் இருக்கும் ப்ர்த்ரூல்ேைிடம் 

வைர்ந்திருப்ெதால் அவர்ேளுறடய உைவுேள் பசயல்ொடுேைின் 

அடிப்ெறடயில் அறமந்துவிடுேின்ை . 

லட்சர்: றைட், இது இன்ப ாரு ெிைச்சற  ஜான். இறதயும் ஒரு த ி 

நிேழ்ச்சியாே நடத்த முடியும் என்று நிற க்ேிகைன். ஒரு நெர் 

விடுதறல அறடவதால் அவர்ேள் ொவத்திற்கு விடுதறல பெற்ைதாே 



17 
 

அர்த்தம் ஆோது. அன்பு பசலுத்தவும் ேிைிஸ்தவ வாழ்றவ 

சந்கதாஷமாே அனுெவிக்ேவும் அவர்ேள் விடுதறல பெறுேின்ை ர்.  

ஆ ால் நீங்ே பசான்  மற்பைாரு ோரியத்றத ொர்டி கெச 

விரும்புேிகைன். அதாவது ொவம் பசய்ேிைவர்ேைின் ோரியம் 

என் வாகும், அவர்ேள் தங்ேள் இைட்சிப்றெ இழக்ேிைார்ேைா? இந்த 

நிேழ்ச்சிறய இறத பசால்லித்தான் துவங்ேிக ாம். இகயசுவின் 

வாத்றதேறை ேவ ியுங்ேள். ெவுல் பசான் றத ொர்த்கதாம். இப்ெ 

இகயசு பசால்ேிைார், கயாவான் 10:27-30ல், “என் ஆடுேள் என் 

சத்தத்திற்கு பசவிபோடுக்ேிைது. நான் அறவேறை அைிந்த்திருக்ேிகைன் 

அறவேள் என்ற  ெின்ெற்றும். நான் அறவேளுக்கு நித்தியா ஜவீற  

போடுக்ேிகைன். அறவேள் ஒருோலும் பேட்டுப்கொவதில்றல. 

ஒருவனும் அறவேறை என் றேயிலிருந்து ெரித்துக்போள்வதும் 

இல்றல. அறவேறை எ க்கு தந்த என் ெிதா எல்லாரிலும் 

பெரியவைாே இருக்ேிைார். அறவேறை என் ெிதாவின் றேேைிலிருந்து 

ெைித்துக்போள்ை ஒருவ ாலும் கூடாது. நானும் என் ெிதாவும் ஒன்ைாே 

இருக்ேிகைாம். இறத நான் என்  பசால்கவன்ப ன்று 

பதரியுமா?ஒருமுறை இறத றவத்து நான் ெிைசங்ேித்கதன் அதன் 

தறலப்பு றேேைில் இருப்ெதில் போண்டாட்டம். இகயசுவுக்கு 

பசாந்தமா  ஆட்றட ெிதாவின் ேைங்ேளும் குமாைனுறடய ேைங்ேளும் 

அற த்துக்போண்டிருக்ேிைது. 
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அதாவது நீங்ேதான் ஒரு கமய்ப்ென், ஜான், நான் நூறு ஆடுேறை 

உங்ேைிடம் தருேிகைன். நீங்ே சாயங்ோலம் வரும்கொது பதாண்ணூற்ைி 

மூன்று ஆடுேள் தான் இருக்ேிைது. மற்ை கமய்ப்ெர்ேள் என்  

பசால்வாங்ேன்னு நிற க்ேிைரீ்ேள்?. அது என்னுறடய ஆடுேைாே 

இருந்தா நா என்  பசால்கவன்னு நிற க்ேிைஙீ்ே? நான், ஜான், நீ 

அஜாக்ேிைறதயா  கமய்ப்ென் என்ைிடுகவன். அதற்க்கு நீங்ே, ஓ ஆ ா 

அந்த ஆடுேள் ெிடிவாதமா றவேள் என்ைிடுவரீ்ேள். தன்க ாட 

இஷ்டத்திற்கு கொய்விட்டது. தவைா  ொறதறய பதரிந்துபோண்டு 

அதில் கொேகவண்டும் என்று தீர்மா ித்த  என்ெரீ்ேள். அதற்கு நான் 

ஜான் அந்த ஆடுேள் ெிடிவாதமுள்ைதா என்று எ க்கு பதரியாது அந்த 

ெிடிவாதமா  ஆடுேறை ெிடித்து உங்ே வழியில் நடக்ே றவத்து 

என் ிடம் போண்டுவாருங்ேள் என்கென்.    

உங்ேைால பசால்ல முடியாத அதாவது இகயசுவுக்கு 

பசாந்தமா வர்ேள், ஈவாே அருைப்ெட்டவர்ேள் கவடம் கூறுேிைது 

ெிதாவி ிடத்திலிருந்து குமாைனுக்கும் குமாைநிடத்திைிருந்து 

ெிதாவிற்கும்  எ  இைட்சிக்ேப்ெட்டவர்ேள் இகயசுவிடம் ஒரு 

குைிப்ெிட்ட எண்ணிக்றேயி ர் அைிக்ேப்ெட்டிருக்ேின்ை ர். கமலும் 

நித்தியத்திற்கு வரும்கொது நிச்சயம் அதில் சிலது ோணாமல் 

கொயிருக்கும் சரி அவர்ேளுக்கு சுய சித்தம் இருந்ததால் பசன்ைார்ேள். 

அதிே ெிடிவாத குணமுறடயவர்ேள். ேவ ியுங்ேள். 



19 
 

இைட்சிக்ேப்ெட்டவர்ேள் கதவனுக்கு உரியவர்ேைாே இருக்ேிைார்ேள். 

அவர் அவர்ேறை நிச்சயமாே வடீிற்கு அறழத்துச் பசல்வார்.  

நான் இப்ெடிதான் பசால்லுகவன். ஆமா, உங்ேளுக்கு பதரியுமா, என் 

ெிதாவின் ேைத்திலிருந்து ஒருவரும் அறத ெைிக்கு முடியாது 

என்ைிருக்ேிைது. ஆ ால் நம்றம நாகம ெிதாவின் ேைாத்திைிருந்து 

விடுடித்துக்போள்ை முடியும். இது போஞ்சம் குழப்ெமா தாே 

ோணப்ெடலாம். கவதாேமத்தின்ெடி நாம் கதவனுறடய ேைத்தில் 

இருக்ேிகைாம். இகயசு பசான் து நிற விருக்ேட்டும் நீங்ேள் என் 

சரிைத்திலும் மாம்சத்திலும் இைத்தத்திலும் ெங்குள்ைவர்ேைாே 

இருக்ேிைரீ்ேள். எகெ. 5:3o  

எ கவ நான் பசய்ய விரும்புேிை ோரியம் இதுதான், ஜான். 

ேிைிஸ்துறவ இைட்சேைாே ஏற்றுக்போண்டவர்ேளுக்கு ொதுோப்ெைிக்ே 

விரும்புேிகைன். ஆ ால் இதுவறை ேிைிஸ்துறவ இைட்சேைாே 

ஏற்றுக்போள்ைாமல் அப்ெடி பசய்ததாே 

நிற த்துக்போண்டிருக்ேிைவர்ேறை எச்சரிக்ே விரும்புேிகைன்.  

ஆன்கர்பபர்க்: இறத பசால்லி முடித்திடலாம், எர்வின்.பமய்யா  

இைட்சிக்கும் விசுவாசம் என்  என்ெதற்கு சிைப்ொ  உதாைணத்றத 

றவத்திருக்ேிைரீ்ேள். நிதா மாே அந்த உதாைணத்றத எங்ேளுக்கு 

பசால்லுங்ேள். 
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லட்சர்: ஜான் அந்த உதாைணத்றத நான் பசால்லுேிகைன் ஆ ால் 

அகதாடு சிலவற்றை இறணத்து கூைிட விரும்புேிகைன். 

ஆன்கர்பபர்க்: ஓகே 

லட்சர்: இந்த கேள்விறய கேட்ேிை சிலர் இருக்ேிைார்ேள் என்று 

நிற க்ேிகைன். என்ற  நாக  ெலமுறை கேட்டுக்போண்ட கேள்வி. 

ேிைிஸ்துவர்ேள் நிறல என் . உண்றமயா  ேிைிஸ்தவர்ேள் 

தற்போறல பசய்துபோள்வது சாத்தியமா? 

இந்த கேள்விக்ோ  ெதில் என்  பதரியுமா, முடியும். சில 

ெணித்தைத்திலிருந்து திரும்ெி வந்த மிஷ ரிேள் அழுத்தத்றத தமோ 

முடியாமல் தற்போறல பசய்துபோண்டறத ொர்த்திருக்ேிகைன். 

கவதாேம ேல்லூரி விரிவுறையாைர் தற்போறை பசய்திருக்ேிைார். நீங்ே 

கேட்ேலாம், சரி, அவர்ேளுக்கு என்  நடக்கும்? அவர்ேளும் 

ெைகலாேத்தில் இருப்ொர்ேள் என்று நான் நம்புேிகைன். இப்ெ நான் 

பசால்லாதறத கேட்டு எந்த தீர்மா மும் எடுக்ே கவண்டாம். 

தற்போறல சரியா பதன்று நான் பசால்லவில்றல. தற்போறல 

என்ெது தற்ோலிே ெிைச்சற க்ோ  நிைந்தை தீர்வு.  அது ஒரு போறல. 

வாழ்வில் கதாற்றுப்கொவது. நீங்ேள் அறத பசய்யாதீர்ேள். 

எல்லாருக்கும் நான் பசால்ல முடியும் – இப்ெடிப்ெட்ட அகநேருக்கு 

ஆகலாசற  அைித்து அவர்ேளுக்கு உதவியிருக்ேிகைன் அப்கொது 

பசால்கவன், நிச்சயம் விடிவுோலம் வரும். இறத முயற்சிக்ோகத 
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என்ைிடுகவன். ஆ ால் அந்த நிறலயி ருக்கும் ேிைிஸ்து மரித்திருக்ே 

அவருறடய ஆடுேறை திரும்ெவும் வடீ்டில் கசர்க்ேிைார். 

ஆன்கர்பபர்க்: நீங்ே பதாடர்ந்து கெசுவதற்கு முன் ஒரு நிமிடம், 

என்  நீங்ே பசான்  ோரியத்றத கேட்ட ெிைகு நிறைய ேடிதங்ேள் 

வந்திடும். நீங்ே இப்ெ பசான் து உண்றமதான். அதாவது, நீங்ேள் 

ஒருகவறை தற்போறலறய கதவனுறடய ைாஜ்யத்திலிருந்தும் 

அவருறடய ேைங்ேைிைிருந்தும் உங்ேறை விலேச்பசய்திடும் ொவமாே 

ொர்த்தால் ஏன் தற்போறலறய தடுத்து 

நிருத்தக்கூடாது?அப்ெடிபயன்ைால் இந்த ெட்டியலில் கசர்க்ேப்ெட 

கவண்டிய ொவங்ேள் இன்னும் இருக்ேிைது. 

ொர்த்துக்போண்டிருப்ெவர்ேைின் ொவப்ெட்டியறல ேவ ிக்ே கவண்டும் 

என்று நிற க்ேிகைன். இதுதான் போடுைமா  ொவம். ஆ ால் 

தற்போறல பசய்துபோல்ல்ய்ேிைவர்ேள் ெதுோப்ெறடவதாே 

உணருேிைார்ேைா? 

லட்சர்: அதற்க்கு ோைணம் அவர்ேள் இகயசுவுக்கு உரியவர்ேள் இகயசு 

அவர்ேறை வடீ்டில் கசர்த்திடுவார். அ ால் இறத 

ொர்த்துபோண்டிருப்ெவர்ேள் ஒருகவறை பசால்லலாம் ஓ இது மிேவும் 

ெரிதாெேைமா  ோரியம் என்று. நீங்ே தற்போறல பசய்து போள்ைலாம் 

என்று நி க்ேிரீேை. ேவ ியுங்ேள் இறத கேட்டுக்போண்டிருப்ெவர்ேள் 

ஒருகவறை ேிைிஸ்துறவ இைட்சேைாே ஏற்றுக்போண்டிருக்ேலாம், 

நாங்ேள் உண்றமயா  ேிைிஸ்தவர்ேறை ெற்ைி 
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கெசிக்போண்டிருக்ேிகைாம், அவர்ேளுக்கு என்  நடக்கும் என்று 

உங்ேளுக்கு பதரியுமா? அவர் ஒரு ொவத்றத பசய்ய முயலலாம் – 

அது இச்றசயின் ொவமாே இருக்ேலாம்.பொருைாறச என்னும் 

ொவமாே இருக்ேலாம், பெருறம என்னும் ொவமாே இருக்ேலாம். 

அறத அைிக்றே பசய்ய வாய்ப்ெில்லாமல் அவர் இைந்துகொே 

வாய்ப்ெிருக்ேிைது. அப்ெடிப்ெட்டவர் ெைகலாேம் பசல்ல முடியுமா? 

அதற்ோ  ெதில் முடியும். அதாவது அவர் ஒரு விசுவாசியாே 

இருந்தால் கொேலாம். கவறு வார்த்றதேைில் பசான் ால் ஒரு நெர் 

ேிைிஸ்துறவ இைட்சேைாே ஏற்றுக்போள்ளும்கொது சட்ட பூர்வமாே 

ெைகலாேத்தில் ேிைிஸ்து அவர்ேளுறடய ெிைதிநிதியாே நிற்ேிைார். அறத 

நாம் ஏற்றுக்போள்ை கவண்டும். கதவனுறடய ெிள்றைேள் மைந்தும் 

அந்த வடீ்றட அறடேிைார்ேள் 

ஆன்கர்பபர்க்: அகதாடு உங்ேளுறடய இறுதியா  உதாைணத்றத 

கேட்கும் முன்பு – மறுெடியும் பசால்லுேிகைன் அதாவது பசயல்ொடுேள் 

உங்ேறை இைட்சிப்ெதில்றல. ேிைிஸ்துவும் அவருறடய பசயலுகம 

உங்ேறை இைட்சிக்ேிைது. 

லட்சர்: கமலும் ஜான், நாம் கடட் டர் றை ெற்ைி ொர்த்தகொது அவர் 

ஏழு அல்லது எட்டு முறை இைட்சிக்ேப்ெட்டதாே பசான் து உங்ேளுக்கு 

நிற விருக்ேிைதா? இந்த ோரியங்ேைில் நாம் ஜாக்ேிைறதயாே இருக்ே 

கவண்டும். அவர் பசால்லுேிை மற்ைறவேறை கேளுங்ேள். அவர் ொவ 

நிவாைண ெலிறய கமாசமா தாே ேருதுேிைார். அப்ெடி இறத 
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கமாசமா தாே நிற ப்ெதால் அவர் பசால்ேிைார், ொவம் என்ை 

எண்ணம் தவைா து என்ேிைார். இறத வாசித்து ேட்டுேிகைன். 

ஓகே கடட் டர் ர் பசால்லுேிைார், கவதாேேத்றத அது வியாக்ேியா ம் 

பசய்யப்ெட்ட விதத்றத அப்ெடிகய எடுத்துக்போண்டால் எல்லாரும் 

நைேத்திற்கு தான் பசல்ல கவண்டும். ொவன் என்ேிை எண்ணம் சுத்த 

அருவருப்ொ  ஒன்று. ேிைிஸ்து இந்த பூமிக்கு வந்து ொடு அனுெவித்து 

சிலுறவயில் மரித்து இைத்தம் சிந்தி அந்த இைத்தத்தி ால் ொவங்ேள் 

ேழுவப்ெடுேிைதா? ேஷ்டம் என்ேிைார். எைிறமயா  உண்றம இதுதான். 

அவர் சுவிகசஷத்றத புரிந்துபோள்ைவில்றல அதன் விறைவாே தான் 

இன்றைக்கு தாங்ேள் நம்புவதாே எண்ணிக்போண்டு தவைாே 

பசயல்ெட்டுக்போண்டிருக்ேிைார்ேள் என்று பசால்லுேிகைாம்.  

இைட்சிக்கும் விசுவாசம் என்  என்ெறத பசால்லி என்னுறடய 

வார்த்றதேறை முடிக்ேட்டுமா? அதாவது, ஒரு உதாைணம் இருக்ேிைது. 

உண்றம சம்ெவம் அல்ல. ஒரு ம ிதன் குன்ைின் மீது 

நடந்துபோண்டிருக்ேிைான் தவைி விழுேிைார். ஒரு போடிறய ெிடித்து 

பதாங்குேிைான். அவன் கநாக்ேி ொர்க்கும் கொது ஒரு தூதன் 

அவ ருேில் நிற்ேிைான். தூதன் அவ ிடம், என் ால் உன்ற  

ேப்ெட்ட்ை முடியும் என்று நிற க்ேிைாயா என்ைான். தூதனுறடய 

ெலமா  தூள்ேறை ொர்த்து இவன் பசான் ான் ஆமா என்ற  

ேப்ெட்ட்ை உன் ால் முடியும் எ  நம்புேிகைன். ம்த்ஜர்க்கு அந்த தூதன் 

நான் உன்ற  ோப்ொற்றுகவன் என்று நம்புேிைாயா என்ைான். 
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தூதனுறடய முேத்தில் புன் றேறய ொர்த்தா அந்த ம ிதன் ஆமாம் 

என்ற  ோப்ொற்றுவாய் எ  நம்புேிகைகநன்ைான். அதற்க்கு அந்த 

தூதன் என் ால் உன்ற  ேப்ெட்ட்ை முடியும் நான் ோப்ொற்றுகவன் 

என்று நம்ெி ால் அந்த ேிறைறய விடு என்ைான்.  

ேிைிஸ்துவிடம் வரும்கொது நாம் என்  பசய்ேிகைாம்? சுய நீதிறய 

விட்டுவிடுேிகைாம். நான் ேட்டுப்ொட்டிற்குள் போண்டிருக்ே விரும்பும் 

அற த்றதயும் நாம் விட்டுவிடுேிகைாம். நம்முறடய அந்தஸ்றத நாம் 

விட்டுவிடுேிகைாம். நம்முறடய பெருறமறய விட்டுவிட்டு நம்றம 

இைட்சிக்ே கூடிய ஒருவறைகய சார்ந்துபோள்ேிகைாம். அத ால் தான் 

நாம் கதவனுறடய ஆடுேைில் ஒன்ைாே இருக்ேிகைாம். 

ஆன்கர்பபர்க்: கநயர்ேகை ேிைிஸ்து உங்ேறை இைட்சிக்ே 

விரும்புேிைேீைா? எல்லாவற்றையும் விட்டுவிட்டு ேிைிஸ்து 

பசயல்ப்ெடும்ெடியாே விட்டுபோடுக்ே விரும்புேிைரீ்ேைா? 

அப்ெடியா ால் எர்வின் அவர்ேள் உங்ேகைாடு பஜெிக்கும்ெடி, 

பஜெத்திகல நடத்திடுங்ேள் ஏப ன்ைால் அதுதான் முக்ேியமா து 

லட்சர்: அதிே முக்ேியம் ெைகலாேத்திலிருக்கும் எங்ேள் ெிதாகவ 

எங்ேள் பெயப்ெைாேிய இகயசுவிற்ோே நன்ைி. இப்கொதும் இறத 

கேட்டுக்போண்டிருக்ேிைவர்ேளுக்ோே நாங்ேள் பஜெிக்ேிகைாம். 

பஜெிக்கும்ெடி அவர்ேளுக்கு ேிருறெ தாரும். அைிக்றே பசய்யட்டும், ஓ 

கதவக  நான் ஒரு ொவி, ொவிேளுக்ோே இகயசு மரித்ததற்ோே 

நன்ைி. இந்த நிமிடத்தில் இகயசுறவ என் ெிைதிநிதியாே என் 
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இைட்சேைாே ஏற்றுக்போள்ேிகைன். விசுவாசத்கதாடு அவறை 

ஏற்றுக்போள்ேிகைன். இந்த பஜெத்றத ஏைடுத்த அற வறையும் 

விசுவாசத்தின் பூைண நிச்சயத்திற்குள்ைாே நடத்திடும்.கதவக  . 

இகயசுவின் நாமத்தில் கேட்ேிகைாம். ஆபமன்.  

ஆன்கர்பபர்க்: அடுத்த வாைம் இறத பதாடர்ந்து ொர்க்ே 

இருக்ேிகைாம் ஏப ன்ைால் இந்த ோரியத்றத ெற்ைி அகநே கேள்விேள் 

எழுப்புேின்ை ர் அதற்க்கு நாமைிக்கும் தறலப்பு: நிச்சயமாே 

இைட்சிக்ேப்ெட்டிருக்ேிகைன். 

லட்சர்: நான் சந்கதேத்தால் கொைாடிக்போண்டிருந்த ஒரு கவதா ொட 

ஆசிரிறய ஒருவறை குைித்து நான் பசால்லப்கொேிகைன். சந்கதேத்றத 

போண்டுவரும் ோரியங்ேறை எப்ெடி கமற்போண்டு றதரியமாே 

பசால்லமுடியும். ஆமாம் எ க்கு பதரியும் இட்ஸ் ஓகே நான் 

ெைகலாேம் பசன்ைிடுகவன்.  

ஆன்கர்பபர்க்: கமலும் நீங்ேள் ெல விசுவாச ம ிதர்ேறை ெற்ைியும் 

ொர்க்ேப்கொேிைரீ்ேள். – கெதுரு, கயாவான் ஸ்நா ேன், மற்றும் ெலர் – 

சந்கதேத்கதாடு கொைாடி ார்ேள் அறதெற்ைி கெசப்கொேிகைாம். 

சந்கதேத்கதாடு நீங்ே ஒரு ேிைிஸ்தவ ாே இருக்ே முடியும். ஆ ா, 

உங்ே சந்கதேத்றத குைித்த கேள்விேளுக்கு கவதாேம ெதிறல பெற்று 

இருதயத்ஹ்டில் சந்கதாஷத்கதாடு இருப்ெது எப்ெடி? அது மிேவும் 

முக்ேியமா து. அடுத்த வாைம் ோணத்தவைாதீர்ேள்.  
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***** 

எங்ேளுறடய பதாறலக்ோட்சி நிேழ்சிேறை ோண 
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இலவச ஜான் அன்பேர்பெர்க் நிேழ்ச்சி ஆப்றெ ெதிவிைக்ேம் 

பசய்திடுங்ேள். 
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