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YBS2-2-TA 

 

தங்கள் இரட்சிப்பை சந்ததகிக்கிறவர்களுக்கான 

நம்ைிக்பக – நிகழ்ச்சி 2 

அறிவிப்பாளர்: இன்றைக்கு ஜான் அன்கேர்பெர்க் நிேழ்ச்சியில், 

இதுவறை கேட்ேப்ெட்ட மார்க்ேம் சார்ந்த கேள்விேறை ொர்க்ே 

இருக்ேிகைாம்: உங்ேளுறடய நித்தியத்றத கதவக ாடு 

பசலவிடுவரீ்ேள் என்ை நிச்சயத்கதாடு இருப்ெது 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: நிேழ்ச்சிக்கு உங்ேறை வைகவற்ேிகைாம். 

நீங்ேள் மரிக்கும் கொது உங்ேள் நித்தியத்றத கதவக ாடு 

பசலவிடுவரீ்ேள் என்ை நிச்சயத்கதாடு இருப்ெது எப்ெடி என்ெறத 

குைித்து கெசிக்போண்டிருக்ேிகைாம். இறதவிட முக்ேியமா  ோரியம் 

ஏதாவது இருக்ேிைதா? உங்ேைிடம் கேட்ேிகைன், உங்ேளுக்கு பதரியுமா? 

எர்வின், உங்ே புத்தேத்தில், ஜ ங்ேைிடம் ோணப்ெடும் சில 

ெிைச்சற ேறை ெற்ைி கூைியிருக்ேிைரீ்ேள், அவர்ேைிடம் ோணப்ெடும் 

சந்கதேங்ேள், கமலும் இந்த சந்கதேங்ேளுக்கு ெதிறல பெை எத்தற  

கோடி கவண்டுமா ாலும் போடுத்திடுவார். அவர்ேள் கதவனுக்குள் 
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நிச்சயமா  இைட்ச்சிப்றெ போண்டிருக்ே விரும்புேிைார்ேள். ஓகே? 

இந்தமாதிரியா  சில ேவறலேறை விைக்ேி பசால்லுவகதாடு 

துவங்ேிடலாம். நீங்ே கைாமிற்கு பசன்ைால், பசயின்ட். ெடீ்டர் 

ஆலயத்திற்கு பசன்று றமகேல் ஏன்பஜகலா வறைந்த இறுதி 

நியாயதீர்ப்பு என்ை ஓவியத்றத ொருங்ேள். அவர் என்  பசால்லுேிைார் 

என்ெறத மக்ேள் புரிந்துபோண்டால் – நீங்ேகை கயாசிப்ெரீ்ேள் அடுத்த 

வி ாடி நான் மரித்தால் நியாயத்தீர்ப்பு அறடவரீ்ேள் என்ெறத அைியும் 

கொது உங்ேள் முேம் எப்ெடி இருக்கும்? அவருறடய ஓவியத்தில் 

இறுதி நியாயத்தீர்ப்ெில் நிர்ப்ெவர்ேைின் முேொவற றய அதில் 

சித்தரித்திருக்ேிைார்.  பொதுவாே அதில், அவர்ேைிடம் உள்ை 

ேவறலதான் பதரிேிைது. ெயம் பதரிேிைது. கதவற  முேமுேமாய் 

ோண்கொம் என்ைதும் ெலருறடய சிந்றதயில், ெரிசுத்தமா வர், 

இவர்ேறை ெற்ைி அற த்றதயும் அைிந்தவர், என்ை ெயம் ஏற்ெடுேிைது. 

அவர்ேளுக்குள் நிச்சயம் இல்றல, சறெக்கு பூேிைவர்ேலா ாலும் சரி, 

ேிைிஸ்துவுக்குள் விசுவாசம் றவத்து வாழ்ேிைவைா ாலும் சரி. 

சிலர், தவைா  விசுவாசத்றத போண்டுள்ை ர். சிலரிடம் பமய்யா  

விசுவாசம் இருக்ேிைது. அறத நாம் சரிபசய்திட கவண்டும். ஆ ால் 

ஆறுதலாே என்  பசால்வரீ்ேள், மக்ேள் இந்த விதமா  விசுவாசத்றத 

போண்டிருக்ே முடியும் என்று கதவ வார்த்றதயில் எந்த 

வாக்குத்தத்தத்றத எடுத்து  பசால்வரீ்ேள். அது அவர்ேளுறடய 

திைறமறய சார்ந்ததல்ல. இறத ொர்க்ேலாம். 
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லட்சர்: பவல், ஜான், உண்றமயில் எந்த ஒரு மனுஷனும் இயல்ொே 

கேட்ேக்கூடிய முக்ேியமா  கேள்விதான் இது, கதவக ாடுள்ை நமது 

உைவு, ெைகலாேம் நியாயத்தீர்ப்பு மற்றும் ெல கேள்விேள் எழும்புேிைது. 

இந்த நிேழ்ச்சியில் நாம் தவைா  விசுவாசம் மற்றும் சரியா  

விசுவாசத்றத வறேயறுக்ேப் கொேிகைாம், ஏப ன்ைால் நாம் இறத 

பசய்யாமல், இந்த ெகுதிறய துவங்ே முடியாது. கவத ொட வகுப்புேள் 

எடுக்கும் ஒரு பெண்றணக் குைித்து ஒரு சம்ெவத்றத பசால்லுேிகைன். 

அவளுக்குள் ஒரு பமன்றமயா  விசுவாசம் இருந்தது. நான் அப்ெடி 

பசால்லக் ோைணம் அவளுறடய ேணவர் அறத விசுவாசித்தார். 

அவறை அைிந்தவர்ேள் அறத விசுவாசித்த ர். ஆ ால் அவளுக்குள் 

எப்கொதும் சந்கதேம் ோ ப்ெட்டுக்போண்டிருந்ததது. ஒரு முறை ஒரு 

கேம்ப்ல், அவளுறடய ேணவரும் அந்த பெண்ணும் நானும் 

ெின்புைத்தில் உட்ோர்ந்துபோண்டிருந்கதாம். நான் அந்த நாத்திறய 

ொர்த்துக்போண்டிருக்றேயில் எ க்கு ஒரு ேறத நிற விற்கு வந்தது. 

அது உண்றமயா  பொய்யான்னு பதரியாது, ஆ ா அந்த கநைத்தில் 

அொைமா இருந்த்தது. உறைந்த நதிறய ஒருவன் ேடந்து கொேிைான், 

ஆ ால் அந்த ெ ிேட்டி பமல்லியதாே இருந்தததால் அவனுக்கு 

ெயமாே இருந்த்தது. அவனுறடய இறடறய அவன் சீைாே றவத்திட 

முயன்று, அவன் அதின்கமல் றேேைால் ோல்ேைால் தவழ்ந்து, அந்த 

நதிறய ேடந்திட முயன்ைான். சரி, அப்கொது அவன் தூைத்தில் தன்ற  

கநாக்ேி ஒரு குதிறை ெறட வந்துபோண்டிருப்ெறத ேவ ித்தான். 
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அப்கொதுதான் அவன்  நிற த்தான், இந்த குதிறை கூட்டத்றத இந்த 

ெ ிக்ேட்டி தாங்ேக்கூடுமா ால், நான் எதற்க்ோே இப்ெடி தவழ்ந்து 

பசல்லகவண்டும்? நான் ஏன் எழுந்து துள்ைி குதித்து ஓடக்கூடாது 

என்ை நிற த்தான். அந்தப்பெண் இறத சீக்ேிைமாே புரிந்து போண்டாள்  

ஏன்ப ன்ைால் நான் அவைிடம் பசான்க ன், உண்றமயா  

விசுவாசியாே உங்ேளுக்கு ேீழ் இருக்கும் ெ ிக்ேட்டி எப்ெடி தடியாே 

இருக்ேிைகதா அகதகொல தான் எ க்குள்ளும் இருக்ேிைது என்கைன். 

நாம் இருவரும் ேிைிஸ்துறவ சார்ந்துபோண்டிருக்ேிகைாம். அதற்க்கு 

அவள், நமக்குள் இருக்கும் ஒகை வித்தியாசம், நீங்ே சந்கதாஷமா 

இருக்ேீங்ே நா அப்ெடி இல்றல. அதுதான் உண்றம.  

அத ால் ஜான் நாம் ஒரு ோரியத்றத நன்கு ஆகலாசிக்கும் ெடியாே 

இந்த ோரியம் எடுத்துறைக்ேிைது அதாவது,சரியா  விதமா  

விசுவாசம் நமக்குள் இருந்தால், ேிைிஸ்துவின் மீது, அதாவது 

ேிைிஸ்துவின் மீது மட்டுகம விசுவாசமுள்ைவர்ேைாே இருப்ெது 

நல்லது, அறதகய அைிக்றேயில்டும், திடமா  நம்ெிக்றே என்ை 

தவைா  விசுவாசத்கதாடு இருக்ே கூடாது.  

பாருங்கஇ ஏனென்றால் ஒருவேளை அந்த மெிதன் தன்ொல் இந்த 

பெிக்கட்டி மீது ஓட முடியும் என்று நிளெத்து ஓடியிருந்தால் 

அதனுளடய தடிமம் குளறோக இருந்த்திருந்தால் அேன் 

மூழ்கியிருப்பான்.ேிசுோசம் என்பது எத்தெ மீது னசளுத்தப்படுகிரதூ 

அதன் அடிப்பளடயில்தான் இருக்கிறதுஇ அளததான் நாம் இப்வபாது 
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வபசிக்னகாண்டிருக்கிவறாம். ஒருேன் எப்படி இவயசுேின் மீது 

ேிசுோசமுள்ைேொக இருந்தால் திருப்ப்தியளடய முடியும் என்று 

வேடம் கூறுகிறதுஇ அதாேது வேடம் னசால்கிறதுஇ ேிசுோசத்தின் 

முழு நிச்சயம் என்கிறதுஇ இதுதான் நம்முளடய தளைப்பு எெ 

நிளெக்கிவறன். ேதாக வேதம் கூறுகிறது, அதாேது வேதம் 

னசால்கிறது, ேிசுோசத்தின் முழு நிச்சயம் (எபி. 10:22) இதுதான் 

நம்முளடய தளைப்னபெ நிளெக்கிவறன். 

ஆன்கர்பபர்க்: ஆமாம் ஒருகவறை நீங்ேள் ஜ ங்ேளுறடய 

சிந்தற றய சீர்ெடுத்தி அவர்ேளுக்கு இைட்சிப்ெின் நிச்சயத்றத அைிக்ே 

விரும்ெி ால், அவர்ேளுக்கு சில வாக்குத்தத்தங்ேறை 

நிற வுெடுத்துவது அவசியமாகும். துைதிஷ்டவசமாே நம்முறடய 

ெிைசன்ேியாைா  சில நண்ெர்ேள் இறத எடுத்ஹ்டுைப்ெதில்றல. 

உண்றமயில், இைட்சிப்றெ குைித்து கெசும் பொது இவற்றை ேருத்தில் 

போள்வதில்றல.  

உதாைணமாே, இறத நான் பவைிப்ெறடயாே பசால்ேிகைன். புத்தேத்தில் 

ஒரு ெிைசன்ேியாரின் வார்த்றதேறை கேட்டுக்போண்டிருந்த பெண்றண 

ெற்ைி எழுதியிருக்ேிைேீள். இந்த ெிைசங்ேியார் பசால்ேிைார், நீங்ேள் 

ேிைிஸ்துறவ விசுவாசிக்ே கவண்டும், ஆ ால் அவர் இறத எப்ெடி 

பசால்ேிைார் என்ைால், அதாவது அவர்ேளுறடய ேிரிறயேைில் ேவ ம் 

றவக்ேகவண்டுமாம். அவர்ேளுறடய ேிரிறயேைி ால் அது 

நிருெிக்ேப்ெடாவிட்டால் அவர்ேள் இைட்சிப்ெின் பூைணத்றத 
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அறடவதில்றலயாம். நான் நிற க்ேிகைன், இது அழிவிற்ோ  

அறடயாைம் ஏப ன்ைால் நீங்ே கேட்ேனும் நான் 

ஏற்றுக்போள்ைப்ெட்கடன் என்ை நிச்சயத்றத பெை நான் எப்ெடிெட்ட 

ேிரிறயேறை எத்தற  முறை பசய்ய கவண்டும்? இப்கொது  

ேிைிஸ்துறவ றமயப்ெடுத்துவறதவிட என்னுறடய ேிரிறயேளுக்கு 

முக்ேியத்துவம் உண்டாேிைது. அந்த பெண்றண ெற்ைியும் நீங்ேள் 

பசான் றதயும் பசால்லுங்ேள்.  

லட்சர்: சரி, அந்த சூழ்நிறல இதுதான். நஅந் என்னுறடய சறெ 

அலுவலேத்தில் இருந்கதன் அப்கொது ஒரு கொன் வந்தது. ஒரு 

மருத்துவமற யிலிருந்து ஒரு பெண் என்ற  

அறழத்திருந்தார்ேள்.அவர்ேள் என் ிடம், நாங்ேள் ஒரு அறையில் கூடி 

ோறலகதாறும் ஒரு ெிைசங்ேியாருறடய பசய்திறய கேட்டுவருேிகைாம் 

என்ைார்ேள். அகதாடு அவர்ேள், நான் ேிைிஸ்தவள் என்ெறத அைிகவன் 

என்ைார்ேள். ஏப ன்ைால் இவர்ேளும் ஒரு விசுவாசியாே 

இருக்ேிைார்ேள். நாம் நம்முறடய மக்ேளுக்கு முன்ொே நிறலெடுத்த 

கவண்டும் ஜான், ஏப ன்ைால் இதுவறை பமய்யா  விசுவாசம் 

பொய்யா  விசுவாசத்றத குைித்து கெசவில்றல. இவர்ேளுக்குள் 

பமய்யா  விசுவாசம் இருக்ேிைது என்ெதற்ோ  சேல ஆதாைங்ேளும் 

இருக்ேிைது. ஆ ால் அவர்ேள், இந்த ெிைசங்ேியாருறடய 

வார்த்றதேைின் ெடி அப்ெடியில்றல என்ேிைார்ேள். ஏன் என்று 

கேட்கடன், அதற்க்கு அவர்ேள், ஏன் ா உண்றமயா  ேிருஸ்தவர்ேள் 
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ஒருகொதும் ொவம் பசய்வதில்றல என்ேிைார். அப்ெடி பசய்தால் 

அவர்ேள் சிைிது ோலத்தில் முற்ைிலும் ெின்மாற்ைம் அறடந்துடுவார்ேள் 

என்று பசால்ேிைார் என்ைார்ேள். கமலும் அவர், ஓ என் கதவற  

ெலமுறை நான் கவதற ெடுத்தியிருக்ேிகைன். நான் மோொவி 

கதவற  இழந்துவிட்கடன் என்ைார்ேள். கமலும் அவர்ேள் பசான் து, 

ேிைிஸ்துவின் இைத்தம் கொதுபமன்று நான் நிற த்திருந்கதன் ஆ ால் 

அவர் அது தவறு என்ேிைார் என்ைார்ேள்.  

நான் அவர்ேைிடம் பசான்க ன், ேிைிஸ்துவின் இைத்தம் கொதுமா து 

தான். இந்த நிேழ்ச்சியின் முடிவில், நாம் நிச்சயமாே எப்ெடி 

இகயசுவின் இைத்தம் கொதுமா தாே இருக்ேிைது விைக்ேத்றத 

அழித்திடுகவாம். நான் பசான்க ன், ேிைிஸ்துவின் இைத்தம் 

கொதுமா தாே இருக்ேிைது.  

அதற்க்கு அவர்ேள், என்னுறடய இருதயத்றத ெற்ைி என்  என்று 

கேட்டார்ேள். அருறமயா  கேள்வி. இந்த அருறமயா  சகோதரி 

பசான் து என் பவன்ைால், இரும்பு நாறைக்போண்டு என்னுறடய 

இருதயத்றத அைக்ேி கதய்க்ே முடியாது, என்  பசய்வபதன்று 

கேட்டார்ேள். 

அதற்க்கு நான் பசான்க ன், உங்ேளுறடய விசுவாசம் இகயசு 

ேிைிஸ்துவின் மீதும் அவர் சிந்திய இைத்தத்தின் மீதும் இருந்தால் 

கொதும் என்கைன்,  

அவங்ே கேட்டாங்ே, உண்றமயாேவா? அது கொதுமா? 
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நான் பசான்க ன் ஆமா அதுகவ கொதும். 

நான் கொற  றவத்ததும் அறைக்குள் பசன்று மற்ை பெண்ேைிடமும் 

பசால்லிடுகவன். இகயசுவின் இைத்தம் மட்டுகம கொதுமா து 

என்ைிடுகவன். அதாவது ஜான், ேிைிஸ்துவின் இைத்தகம கொதுமா து 

என்று எல்லா வறேயிலும் பசால்லிட கவண்டும். சரி, அது ெல 

ோரியங்ேறை முன்பமாழிவதாே இருக்ேிைது. ேிைிஸ்துவின் 

இைத்தத்தின் மீதும் இகயசு சிலுறவயில் பசய்து முடித்த 

ோரியத்றதயும் நீங்ேள் உண்றமயாய் நம்புேிைரீ்ேள் என்ெறத அது 

எடுத்துறைக்ேிைது. அதுமட்டுமின்ைி, நீங்ேள் உண்றமயா  ேிைிஸ்தவர் 

என்று பசால்லப்ெடும் வறேயில் உங்ேள் வாழ்வில் சில ஆதாைங்ேளும் 

இருக்ேிைது, ஆ ால் முதலில், நாம் பசால்ல வரும் ோரியம் 

என் பவன்ைால், இகயசு எ க்ோே பசய்த ோரியகம கொதுமா து 

என்ெறத ோணும்கொது முழு நிச்சயமுறடயவர்ேலாே 

இருந்திடுகவாம். எல்லாம் முடிந்தது. முழுறமயாே பசலுத்தப்ெட்டது. 

நமக்குள் நாம் அறத ஏற்றுக்போள்ைகவண்டும். 

ஆன்கர்பபர்க்: இப்ெ எல்லாருறடய ேவ த்றதயும் பெருேிைேீள். 

அவர்ேளுறடய ேருத்து, ஒகே, அப்ெடிபயன்ைால் உண்றம என்  

என்ெறத நான் அைிந்துபோள்ை கவண்டும், தவைா  விசுவாசம் 

எப்ெடிெட்டது, உண்றமயாவா விசுவாசம் எப்ெடிெட்டது. அதன் 

வித்தியாசத்றத ொர்க்ேலாம். ஒகே? அறத ெற்ைி கெசலாம். 

முதலாவதாே நமக்குள் உண்டாகும் தவைா  நம்ெிக்றேயாே நான் 
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ொர்க்கும் ோரியம், அதாவது சிலருறடய ேருத்து என் பவன்ைால், 

“நான் ேிைிஸ்துறவ விசுவாசிக்ேிகைன்...” அகதாடு மற்பைாரு 

வாறதறயயும் இ த்திடுவார்ேள். என்  பசால்வங்ேன் ா? அதுல 

என்  தப்புன்னு கேட்ொங்ே.  

லட்சர்: பவல், அவர்ேறை பொறுத்தவறை விசுவாசம் என்ெது ஒரு 

மியுச்சுவல் ென்ட் கொன்ைதாே இருக்ேிைது. அதாவது, எல்லா 

முத்றதேறையும் ஒகை றெயில் றவக்ே விரும்ெ மாட்டீர்ேள். நான் 

இகயசுறவயும் விசுவாசிக்ேிகைன் இறதயும் நம்புேிகைன்.” ெல முறை 

இந்த சம்ெவங்ேறை அனுெவித்திருக்ேிகைன். ஒருவரிடம் நான் 

பசான்க ன், நீங்ே இன்றைக்கு மரிக்ேிரீர்ேள் அப்ொ கதவன் 

உங்ேைிடம் கேட்ேிைார், எதற்ோே உன்ற  ெைகலாேத்திற்குள் கசர்க்ே 

கவண்டும் என்ேிைாய்? அப்ொ என்  பசால்வரீ்ேள்? 

அதற்கு அவர், சரி நான் நல்லவன் என்ெதால் என்ைார். அவர் 

பதாடர்ந்து பசால்லிக்போண்கட கொ ார். அப்ொ நான் பசான்க ன், 

பதரியுமா, அது தப்பு. அதற்க்கு ெதில் இகயசு மக்ேைின் ொவத்திற்ோே 

மரித்தார் என்ெது தான் சரியா து என்கைன். 

ஓ சரிதா, நானும் அவறை விசுவாசிக்ேிகைன், ஓ, ஆமா அதுவும் இதில் 

அடங்கும். இப்ெடிப்ெட்டவர்ேறை ெற்ைி றதரியமா பசால்ல புடியும் 

அவர்ேள் கொேமாட்டார்ேள். ேிைிஸ்துறவ எப்ெடிபயல்லாம் 

நிந்திக்ேிைார்ேள் எ  ொருங்ேள். அவர்ேள் உண்றமயாய் என்  

பசால்ேிைார்ேள் என்ைால், இகயசுகவ நீர் சிலுறவயில் பசய்த ோரியம் 
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கொதுமா தாே இல்றல, உம்முறடய சிைந்த பசயகலாடு நான் 

என்னுறடய ேிரிறயேறை கசர்த்துக்போண்டால் மட்டுகம அது 

கொதுமா தாகும் என்ேிைார்ேள். அப்கொது அது நிறைவாகும். 

என்னுறடய ெங்றே நான் பசய்ேிகைன் உம்முறடயறத நீர் பசய்திடும். 

ஒரு ோரியம் புரிேிைது. உங்ேளுறடய ொேத்தில் என்  

பசால்லவருேிைரீ்ேள் என்ை நிச்சயம் உங்ேளுக்கு இல்லாததால். 

அவர்ேளுக்கு புரியறவப்ெது ேடி மாே இருக்ேிைது. அதுதான் தவைா  

நம்ெிக்றே. ேிைிஸ்துவும் சடங்குேளும், ேிைிஸ்துவும் ெரிசுத்த 

ேிரிறயேளும், ேிைிஸ்துவும் ஞா ஸ்நா மும்.  

ஆன்கர்பபர்க்: இங்ே போஞ்சம் நிறுத்தி பசால்கவாம், என்  

வழக்ேமா  தர்ேிப்கொடு பதாடர்புறடயதாே இருப்ெது கொலா 

ோணப்ெடுேிைது அதாவது இவர்ேள் ேருத்து, இதுதான் ேிருறெ 

என்ேின்ை ர், ேிைிஸ்து வந்தார் ேிரிறயேறை நடப்ெிக்கும்ெடி எ க்கு 

வல்லறம போடுத்திருக்ேிைார், அவருறடய ேிரிறயக்கு சிைப்பு 

கசர்க்கும்ெடி நானும் பசயல்ெடுேிகைன் என்ேின்ை ர்.  

லட்சர்: உன்றமதா , அறததான் பஜெிக்கும்ெடி ஆலயத்திற்குள் 

பசன்ைவனும் பசய்ேிைான். லூக்ோ 18:11-12 வச ங்ேறை ொருங்ேள். 

உமக்கு நன்ைி கதவக  நான் மற்ைவற  கொல அல்ல, கதவக  

நான் சிைப்ொ வன், நற்ேிரிறயேறை பசய்யும் ெடிக்கு நீர் எ க்கு 

ேிருறெயைிக்ேிைரீ்  இதுதான் உம்முறடய ேிருறெ என்ேிைான். ஆ ால் 

ேிருறெறய குைித்த அவனுறடய புரிந்த்துபோள்ளுதல் சரியா தல்ல. 
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அது அவனுக்கு நீதியாேவில்றல என்று இகயசு பசால்ேிைார். 

மற்ைவர்ேளுறடய இைட்சிப்றெ நீங்ேள் றேேைில் வாங்ேிபோள்ளும்ெடி 

ேிருறெயா து ம ிதர்ேைால் உண்டாக்ேப்ெட்ட சடங்கு அல்ல. 

ேிருறெயா து இருதயத்திற்குள்ைிருந்து வந்திடும். வச த்றத 

ெிைசன்ேிப்ெதால் உண்டாகும். கதவனுறடய ெரிசுத்த ஆவியி ால் 

உண்டாகும், அறத மக்ேளுக்கு முன்ொே நாம் பவைிெடுத்துேிகைாம். 

ஏப ன்ைால் சடங்குேள் முஉைம் இைட்சிப்பு உண்டாேிைது என்று 

பசால்லுேிைவர்ேைிடம் கெசி ால் அவர்ேளுக்குள் எந்த நிச்சயத்றதயும் 

ொர்க்ே முடியாது.  

ஆன்கர்பபர்க்: றைட், தீத்து 3:5 பசால்ேிைது, நாம் பசய்த 

ேிரிறயேைின் நிமித்தன் அவர் நம்றம இைட்சியாமல் தமது 

இைக்ேத்தின்ெடிகய ெரிசுத்த ஆவியினுறடய புதிதாக்குதைி ாகல 

நம்றம இைட்சித்திருக்ேிைார், உண்றமயில் நம்முறடய பசயல்ேள் 

என்று எதுவும் ேிறடயாது.  

லட்சர்: தவைா  விசுவாசத்தின் இைண்டாவது ைாேம் ேிைிஸ்துவின் 

மீதுள்ை தவைா  நம்ெிக்றே.  

ஓ நான் இகயசுறவ நம்புேிகைன். ஆமாம்.  

அவர் ொவிேளுக்ோே மரித்தார் என்று நம்புேிைரீ்ேை?ஆமா 

அப்ெடியிருக்ேலாம் என்று நம்புேிகைன். அதாவது சாதாைணமா  ஒரு 

நம்ெிக்றே. இது இைட்சிப்ெிற்ோ  விசுவாசமல்ல என்ெதற்கு ோைணம் 
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என் பவன்ைால், அறததான் லூத்தர் சரியாே பசான் ார் நாம் 

ெைகலாேத்ஹ்டிற்கு பசல்வதற்கு மும்பு நைேத்திற்கு பசல்ல கவண்டும் 

என்ைார். அதாவது நம்முறடய ொவத்றத குைித்த அைிவு நமக்கு 

இல்லாத வறை ஏன் இகயசு சிலுறவயில் மரிக்ே கவண்டியது 

அவசியமாே இருந்தது என்ெறத நாம் அைிந்துபோள்ைதில்றல 

என்ேிைார். ேிைிஸ்துவின் மீது நம்ெிக்றே றவக்ேிைவர்ேள் 

சாதாைணமாே இைக்ே எந்தவித அவசியமும் இல்றல. அவன் 

தன்னுறடய நித்தியா முடிவிற்ோே முழு ஆத்துமாகவாடும் நம்புேிைார், 

பொதுவாே இகயசுறவ நம்புேிகைன் என்ேிைவர்ேள், கொலியா  

விசுவாசத்றத உறடயவர்ேைாே இருக்ேின்ை ர்.  

சரி இகதாடு கசர்த்த மற்ை ெல ஆயிைக்ேணக்ோ  நம்ெிக்றேேளும் 

இருக்ேிைது. மற்ை மார்ேங்ேைில் இருக்ேிைவர்ேள் அதாவது நவ ீ ோல 

அறமப்ெில் உள்ைாவர்ேளும் இருக்ேிைார்ேள் அறதபயல்ல இப்கொது 

ொர்க்ேமுடியாது ேிைிஸ்துறவ ஏற்றுக்போண்டவர்ேைாே இருந்தும் 

தவைா  நம்ெிக்றேயில் இருப்ெவர்ேறை குைித்து 

ொர்த்துக்போண்டிருக்ேிகைாம்.  

ஆன்கர்பபர்க்: எஸ். இகொதும் ஒரு இறடகவறை 

எடுத்துக்போள்கவாம். திரும்ெி வந்ததும் நாம் கெச இருப்ெது 

என் பவன்ைால் இைட்சிப்ெிற்கேதுவா  பமய்யா  விசுவாசம் 

எப்ெடிெட்டது? உண்றமயா  விசுவாசத்திக்குரிய அறடயாைம் என் ? 

ஆல்றைட்? இறணந்திருங்ேள், மீண்டும் சிந்திப்கொம்.  
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***** 

ஆன்கர்பபர்க்: ஆல்றைட், மீண்டும் அவருே நாம் டாக்டர் 

ஏற்வின்லட்சருடன் பெசிக்போண்டிருக்போகைாம் மூடி பமகமாரியல் 

சறெயின் கொதே சிக்ோகோ. நாம் மரித்த ெிைகு கதவக ாடு 

நித்தியத்தி பசலவிடுகவாம் என்ை நிச்சயத்றத பெருவது எப்ெடி என்ெதி 

ொர்த்திக்போண்டிருக்ேிகைாம். தவைா  விசுவாசத்றத ொர்த்கதாம். 

இப்கொதும் நாம் கெசகவண்டியது எது உண்றமயா  இைட்சிப்ெிற்கு 

ஏதுவா  விசுவாசம். நான்கு குணாதிசயத்றத ெற்ைி பசால்லுங்ேள்.  

லட்சர்: சரி, முதலாவதாே ேிைிஸ்துவுக்கு கநைாே வழிநடத்தப்ெடும் 

விசுவாசம், நான் நிற க்ேிகைன் நூறு முறைேளுக்கு கமலாே 

கயாவான் சுவிகசஷத்தில் இைட்சிப்பு ேிைிஸ்துவின் மீதுள்ை 

விசுவாசத்கதாடு இறணந்துள்ைறத ொர்க்ேிகைாம். என் ிடத்தில் 

வருேிைவன் ... நித்தியா ஜவீற  அறடவான். கயாவான் 6:37- 40  

அவறை ஏற்றுக்போண்டவர்ேள் எத்தற  கெர்ேகைா 

அத்தற கெர்ேளும் கதவனுறடய புத்திைைாகும்ெடி அதிோைம் 

போடுத்திருக்ேிைார். கயாவான் 1:12. குமாைற  விசுவாசிக்ேிைவன் 

நித்ஹ்டிய ஜவீற  அறடவான். கயாவான் 3:36.ேிைிஸ்துறவ 

விசுவாசிப்ெது அவசியம் என்ெறத எடுத்துச் பசால்லும் வச ங்ேறை 

நிேழ்ச்சி முடியும் வறை பசால்லிபோண்கட கொேலாம்.  

இப்கொதும், நாம் பசான் து கொல, ேிைிஸ்துவும், மற்ைதும் என்ைால், 

நாம் ெிைச்சற க்குள் சிக்ேிபோல்விம், நாம் ேிருச்துறவவிட 
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கவபைான்றை சார்ந்த்திருப்ெதாே ஆேிடும். உங்ேளுக்கு பதரியுமா. 

லூத்தர் சுவாைஸ்யமா  ஒரு கேள்விறய கேட்டார்.அவர் கேட்டார், 

நம்முறடய ேிரிறயேள் கதவனுக்கு விறைஎைபெற்ைது என்றும் அறவ 

இகயசு ேிைிஸ்து சிலுறவயில் நம்முறடய சார்ெில் பசய்த 

ோரியத்திற்கு அழகு கசர்க்ேிைது என்றும் எறத றவத்து பசால்ேிைரீ்ேள் 

இகயசு ேிைிஸ்துவினுறடய அர்முதமா  பசயகலாடு நம்முறடய 

ேிரிறயறய இணக்ே நிற ப்ெது பெருறமறய 

எடுத்துறைக்ேவில்றலயா? எ கவ, இைட்சிப்பு என்ெது ேர்த்தருறடய 

பசயல்.  

ஆன்கர்பபர்க்: அமாம். ொவத்தினுறடய விறைவு என்  

என்ெறதயும் ேிைிஸ்து யார் ெிதாவினுறடய ோரியங்ேள் என்  

என்ெதயும் புரிந்துபோள்ைாமல் இருக்ேிைார்ேள்.  

லட்சர்: அேஸ்டிற  எ க்கு ெிடிக்கும், அவர் பசால்ேிைார், 

கதவனுறடய ெரிசுத்தத்றத புரிந்துபோண்டவன் அவறைப் 

ெிரியப்ெடுத்த விரும்ெிடுவான். ேவ ிங்ே, கதவனுறடய ெரிசுத்தத்றத 

புரிந்துபோண்டால், நம்முறடய ேிரிறயேள் ஏன் இைட்சிப்ெிற்கு 

கொதுமா தல்ல என்ெறத நாம் புரிந்துபோள்கவாம். இைட்சிப்பு 

கதவனுறடயதாே இருக்ே கவண்டும். அதாவது, சார்லஸ் கேடன் 

ஸ்ெர்ஜனுறடய வார்த்றதேள் எ ாகு ெிடுக்கும் அவர் லண்ட ில் 

ெதிப ட்டாம் நூற்ைாண்டுேைில் ெிைசன்ேியாைாே இருந்தவர், அதாவது 

இது ஒரு அருறமயா  விஷயம் தாக , ஜான், இப்ெடிப்ெட்டறவேறை 
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ஏன் நீங்ேளும் நானும் கயாசிப்ெதில்றல? அவர், என்னுறடய 

விசுவாசம் ேிைிஸ்துவில் மாத்திைகம இருக்ேிைது என்ேிை நிச்சயம் 

எ க்கு இருந்தால் நான் ச ல்நூலின் நு ிறய ெிடித்துக்போண்டு எந்த 

ெயமுமின்ைி நைேத்தின் அக்ேி ி பஜவாறலயின் கமல் ெைந்திடுகவன் 

என்ைார். என் பவாரு அருறமயா  வார்த்றத.  

ஆன்கர்பபர்க்: அருறமயா  ோரியம். 

லட்சர்: இப்ெடிதான் நமக்குள்ைாே ஒரு உறுதி கதான்றுேிைது. இகயசு 

ேிைிஸ்து ஒருவர் மீது மட்டுகம இருக்கும் விசுவாசம்.  

ஆன்கர்பபர்க்: ேிரிறயேள் ேிறடயாது. ஞா ஸ்நா ம் ேிறடயாது, 

சடங்ோச்சாைங்ேள் ேிறடயாது, மற்ை எறதயும் இதற்கு ஈடாக்ே 

முடியாது. அவகை கொதுமா  இைட்சேைாவார். மற்ைறவேறை அவர் 

அேற்ைிடுவார்.  

லட்சர்: ஓ, அவர்தா ? அவர் அருறமயா வர் அவர் ஒருவர் 

மட்டுகம உதவ முடியும். அறத ெற்ைி பசால்ல இன்ப ாரு 

நிேழ்ச்சிறயயும் நடத்தலாம்...  

ஆன்கர்பபர்க்: ஆமா. இப்ெ இைண்டாவறத ொர்க்ேலாம்.  

லட்சர்: இைண்டாவதாே, ெரிசுத்த ஆவியி ால் உருதிபசயயப்ெடுதல். 

கைாமர் எட்டிலிருந்து இறத பசால்ேிகைன் மற்ை இடங்ேைிலும் இது 

பசால்லப்ெட்டிருக்ேிைது. “ஆவியா வர் தாகம நாம் கதவனுறடய 
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ெிள்றைேள் என்று நம்முறடய ஆவிகயாகட சாட்சியைிக்ேிைார். 

(கைாமர் 8:16) த ிப்ெட்ட சாட்சிறய நான் ெேிர்ந்திட விரும்புேிகைன். 

ஒகே, எ க்கு ெதி ாலு வயது. ஒரு உறுதியா  ெிடிமா ம் 

உண்டாகும்ெடி நான் கொைாடிக்போண்டிருந்கதன். விசுவாசத்தி ால் 

பஜெித்து ேிைிஸ்துறவ ஏற்றுக்போண்கடன், அவர் எ க்ோே மரித்தார் 

என்ெறத நான் ஏற்றுக்போண்கடன். உங்ேளுக்கு பதரியுமா, ஜான், 

அடுத்து நான் ஒரு குழந்றதறய கொல கயாசித்கதன், இப்ெ எ ாக்கு 

வயசு ெதி ாலு, கதவனுறடய ெிைசன் த்றத அைவில்லாமல் 

உணர்ந்த்துபோண்டிருந்த்கதன், அப்கொது நான் நிற த்கதன், அதாவது, 

ஒரு ேதறவ திைக்ோமல் அப்ெடிகய என் ால் நுறழந்திட முடியும். 

முயற்சி பசய்யலா இன்றைக்கும் பசய்யமாட்கடன். ஆ ால் 

கதவனுறடய ெிைசன் த்தின் உணர்வு எ ாக்குள் இருந்தது. அதாவது 

ேிைிஸ்துவுக்குள் வழிநதத்தும் கொது – ஒரு ம ிதன் 

மரித்துக்போண்டிருந்தான், ஒரு அற்புதமா  சம்ெவம். என்னுறடய 

புத்தேேத்தில் இத கசர்க்ேவில்றல புத்தேத்றத எழுதிய ெிைகு நடந்த 

சம்ெவம் இது. ஒருவர் புட்ட்ருகநாயால் மரித்துக்போண்டிருந்தார் 

அவறை சந்தித்கதன். ஒருசில வாைங்ேள் மட்டுகம இருப்ொர் என்று 

பசாள்ைப்ெட்டிருன்தவர். நான் அவரிடம், பசான்க ன், நீங்ே இகயசுறவ 

இைட்சேைாே ஏற்றுக்போள்ை கவண்டும், அவர் ெல முறை ெல 

பசய்திேறை கேட்டிருந்த கொதிலும், அவர் என்  பசான் ார் 

பதரியுமா? எ க்கு பதரியும் ஆ ா எப்ெடின்னு பதரியல என்ைார். நம்ெ 

முடிேிைதா?  
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ஆன்கர்பபர்க்: வாவ்.  

லட்சர்: எ கவ அவறை ேிைிஸ்துவுக்குள் நடத்திக ன், ேிைிஸ்து 

மாத்திைம், ேிைிஸ்துவுக்கு கநைாே அவருறடய சிந்றதறய திருப்ெிடவும் 

ேிைிஸ்துறவ இைட்சேைாே ஏற்றுக்போள்ைவும் அவருக்ோே பஜெித்கதன்.  

விசுவாசத்தின் நிச்சயம் அவருக்கு ஏற்ெடும்ெடியாேவும் பஜெித்கதன். 

அவருறடய வாழ்வின் இருதிகநைங்ேைில் அவறை ொர்க்ே வந்த 

உைவி ர்ேைிடம் அவர் என்  எதிர்ொர்த்தார் என்று பதரியுமா? 

கவதத்றத எ ாக்ோே வாசியுங்ேள். கவதத்றத வாசியுங்ேள் என்ைார். 

எதற்ோே? அதற்க்கு முன்பு அவருக்கு கவதத்தில் நாட்டம் 

ஏற்ெடவில்றல.  

நம்முறடய விசுவாசம் உறுதி பசய்யப்ெடும் இைண்டாவது விதம், 

என் பவன்ைால், ெரிசுத்த ஆவியா வருறசய பசயல்ொடு. நாம் 

கதவனுறடய ெிள்றைேள் என்ெது நமக்கு பதரியும். நாம் புதிய 

சுொவத்றத பெறுேிகைாம், மருெிைப்ெறடேிகைாம், என்ெறத ெற்ைி நாம் 

கெசியிருக்ேிகைாம்.   

ஆன்கர்பபர்க்: நாம் நிற க்ேிகைன், எர்வின், வச ங்ேைின் 

மூலமாே கூட ெரிசுத்த ஆவியா வரின் உறுதி நமக்கு உண்டாேிைது.  

அது எப்ெடியிருக்குபமன்ைால் இகயசு என்னுறடய நாற்ோலிக்கு 

இப்ெடு உட்ோர்ந்து என் ிடம், ேவ ி, நான் உன்ற  

இைட்சித்திருக்ேிகைன் என்ை நிச்சயம் கவண்டுமா? என்று பசால்லி, 
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என் ில் விசுவாசமா இரு. இந்த  ஒப்ெந்தத்தில் றேபயழுத்திடு என்ெது 

கொலிருக்ேிைது. நான் என்னுறடய றேபயழுத்றத கொடா அவரும் 

அதற்க்கு ேீழ் அவருறடய றேபயழுத்றத கொட்டு அறத 

அனுப்ெியவாறு பசால்ேிைார், இகதா இருக்ேிைது, அதுதான் நம்மிடம் 

இருக்கும் கதவனுறடய வார்த்றதயாே இருக்ேிைது.  

லட்சர்: தட்ஸ் றைட்.  

ஆன்கர்பபர்க்: கதவனுறடய வாக்குத்தத்தங்ேள் கதவனுறடய 

வக்குத்தத்தங்ேலாேகவ இருக்ேிைது. அறவ உங்ேள் கமல் உதிக்கும் 

கொது கதவன் சட்டரீதியாே எந்த ஓட்றடறயயும் ஏற்ெடுத்துேிைது 

ேிறடயாது. இறத விட்டு பவைிஎைட்ட்ை அவர் முயற்ச்சிப்ெதில்றல. 

அவர் உங்ேளுக்கு நிச்சயத்றத ஏற்ெடுத்த விரும்புேிைார் அவருறடய 

வார்த்றதறய விசுவாசித்தால், இைட்சித்திருப்ெறத நம்ெி ால், ெரிசுத்த 

ஆவியா வர் பசால்லுேிை ஒகை ஒரு ோரியம் இதுவாே தான் 

இருக்கும். கேய் உன்னுறடய உணர்ச்சியின் ெடியல்ல என்ொர் – 

அறதப்ெற்ைி நாம் ொர்க்ேகவண்டும். அறத நாம் அடுத்தறத 

நிேழ்ச்சியில் அதிேமாே ொர்த்திடுகவாம். உண்றம, விசுவாசம் மற்றும் 

உணர்வு கொன்ைறவ – அது கதவனுறடய வார்த்றதயின் 

அடிப்ெறடயில் ெரிசுத்த ஆவியா வரும் அறத உருதிெடுத்துேிைவைாே 

இருக்ேிைார்.  
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லட்சர்: ஜான், நான் இன்னும் சில ோரியங்ேறை பசால்லட்டுமா? 

இறத ொர்த்துக்போண்டிருப்ெவர்ேைில் நாத்திேர் யாைாவது 

இருந்திடலாம், அவர்ேள் ஒருகவறை, ஆமா, இது கதவனுறடய 

வார்த்றத என்று நாம் நம்ெவில்றல என்ைிடலாம், நான் இகயசுறவ 

விசுவாசிப்ெதில்றல, அவர்ேளுக்ோ  21 நாள் ெயிற்ச்சிறய பசால்ல 

விரும்புேிகைன். இது வாழ்றவ மருரூெடுத்திடும். 21 நாள் ெயிற்சி 

என் பவன்ைால் புதிய ஏற்ொட்டின் கயாவான் சிவிபசஷத்றத 

எடுத்துக்போள்ை கவண்டும். அதில் 21 அதிோைங்ேள் இருக்ேிைது. 

ஒவ்பவாரு நாளும் ஒரு அதிோைத்றத வாசித்து அவர்ேள் பசால்ல 

கவண்டும். கதவக , நீர் இருக்ேிைரீ் என்ெறத  நான் நம்ெவில்றல 

ஆ ால் இது உண்றமயாே இருந்தால் என் க்கு பவைிெடுத்தும். 

இப்ெடி பசய்து ெல நாத்திேர்ேள் ம மாற்ைமறடந்திருக்ேிைார்ேள் என்று 

பதரியுமா ஏப ன்ைால் இது கதவனுறடய வாக்குத்த்தத்தம், 

கதவனுறடய வார்த்றத, கதவனுறடய ஆவியா வர் இதில் 

இறணந்து ேிரிறய பசய்ேிைெடியால் அவர்ேளுறடய ேண்ேள் 

திைக்ேப்ெட்டு அவர்ேள் பசால்வார்ேள், யார் இந்த இகயசு? அவர் 

தன்ற  குைித்து பசால்லியெடிகய இருக்ேிைார் என்ொர்ேள். அப்ெடிதான் 

அவர்ேளுறடய இருதயங்ேைில் விசுவாசம் ெிைக்ேிைது. விசுவாசம் 

கேள்வியி ாகல வரும். கைாமர் 10:17.                                                                                                                                                     

ஒகே, ேிைிஸ்துவுக்கு கநைாே நம்முறடய விசுவாசம் திருப்ெப்ெடுேிைது. 

ெரிடுத்த ஆவியி ால் உறுதிெடுத்தப்ெடுேிைது. வாக்குத்தத்தங்ேள் 
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கமலும் விசுவாசம் ேிரிறயேைி ால் பவைிெடுேிைது. கவதம் 

கூறுேிைது, நாம் நற்ேிரிறயேறை நடப்ெிக்கும்ெடி 

இைட்சிக்ேப்ெட்டிருக்ேிகைாம் – உண்றமயில் அறவேைில் நாம் 

நடக்கும்ெடி அவர் முன் தாே அறவேறை 

ஆயத்தம்ெண்ணியிருக்ேிைார். (எகெசியர் 2:10)  

ஆன்கர்பபர்க்: நற்ேிரிறய மூலமாே அல்ல. 

லட்சர்: அது சரிதான், ஆ ா இறத ேவ ிங்ே, ஒரு ம ிதன் 

மாற்ைமறடந்தவுடக , நிச்சயமாே வித்தியாசமா  வாழ்க்றேறய 

போண்டிருப்ொன். ஏப ன்ைால் வித்தியாசமா  விருப்ெங்ேள் 

அவனுக்குள் உண்டாகும், ஆ ால் நாம் ேவ ிக்ே கவண்டிய 

முக்ேியமா  ோரியம் என் பவன்ைால் இந்த நற்ேிரிறயேள் நமக்கு 

உறுதிறய நிச்சயத்றத அைிப்ெதில்றல. ஏப ன்ைால் உங்ேளுக்கும் 

அறணக்கும் பதரியும்,நாம் இைட்சிக்ேப்ெட்ட ெிைகும் ொவத்கதாடு 

கொைாடிக்போண்டிருக்ேிகைாம், நமக்கு சரி என்று கதான்றும் ெல 

ோரியங்ேளுக்கு நாம் ேீழ்ெடிந்து நடக்ே கொைாடுேிகைாம், அத ால் 

அதன் அடிப்ெறடயில் நம்முறடய உறுதிநிறல இருப்ெதாே 

பசால்லிடமுடியாது. ஆ ால் ஒரு நிச்சயம் உண்டாேிைது, அதாவது 

ஒருவர் என் ிடம் கேட்ேலாம், நான் ேிைிஸ்துறவ இைட்சேைாே 

ஏற்றுக்போண்கடன். ஆ ால் கதவனுக்ோ  அன்பு எ க்குள் இல்றல. 

கதவற  பசவிக்கும்ெடியா  விருப்ெம் இல்றல. அவருறடய 

இருதயம் எ க்கு பதரியாது. கதவன் நியாயாதிெதி, அவர் 
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ேிைிஸ்துவிடம் வைகவண்டுமா இல்றலயா என்ை கேள்விக்கு நான் 

ெதில் பசால்லகவண்டும்.  

இன்ப ாரு விஷயம், வைர்ந்துபோண்டிருக்கும் விசுவாச நிறல. 

அதாவது நான் ேல்லூரியில் இருந்த பொது வலிறமயாே இருந்தறத 

விட கதவனுக்குள் ேிைிஸ்துவுக்குள் கவடத்தில் எ க்கு இருக்கும் 

விசுவாசம் அதிேமாே இருக்ேிைது. ேடந்த ஆண்றடவிட இப்கொது 

அதிே வலிறமயாே இருக்ேிைபத  நம்புேிகைன். எ கவ வைர்ச்சி 

ொறதயில் கவதம்  பசால்ேிை நிறலறய நாம் 

அறடந்திடுகவாம்.விசுவாசத்ஹ்டின் பூைண நிச்சயத்றத 

அறடந்திடுகவாம். எெி. 10:22. கமலும் சில புதிய ேிைிஸ்தவர்ேறை 

கதவன் ஆசீர்வதித்திடுவார். அவர்ேள் தங்ேள் நம்ெிக்றேகயாடும் 

சந்கதேங்ேகலாடும், கொைாடிக்போண்டிருக்ேிைார்ேள். அவர்ேள் 

பதாடர்ந்து கவடத்றத வாசித்ஹ்டு கதவக ாடு நடந்தால், ெல 

சமயங்ேைில் அந்த சந்கதேங்ேள் மைந்துவிடுவபதாடு கதவனுறடய 

வாக்குத்தத்தத்தில் அவர்ேளுக்கு இருக்கும் நம்ெிக்றே வைர்ந்திடும்.  

ஆன்கர்பபர்க்: இைத்தத்றத குைித்து அருறமயா  உதாைணத்றத 

றவத்திருக்ேிைரீ்ேள். அந்த ோரியத்றத இந்த நிேழ்ச்சியில் பசால்ல 

கவண்டும்.  

லட்சர்: நிச்சயமாே ஏன் என்று பசால்ேிகைன், ஏப ன்ைால் இந்த 

நிேழ்ச்சிறய ொர்த்துக்போண்டிருப்ெவர்ேைில், சிலருக்குதாங்ேள் 

மோொவி என்ெது பதரிந்திருக்கும். மோொவிேறை எ க்கு ெிடிக்கும். 
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எந்தவித ொவத்றதயும் பசய்யவில்றல என்று 

பசால்லிக்போள்ேிைவர்ேறை ேண்டு அழுத்துவிட்கடன். உண்றமயில், 

நாம் எல்லாருகம ொவிேள் தான்.  

ெறழய ஏற்ொட்டில் கதவன் இஸ்ைகவலர்ேளுக்கு பசான் து 

ஞாெேமிருக்ேட்டும். அவர் அங்கு, நான் எேிப்து கதசத்றத ேடந்து 

வருகவன் என்ேிைார், கமலும் அவர், நீங்ேள் ஆட்டுகுட்டிறய அடித்து, 

அதின் ைத்தத்றத வாசல் நிறலோைில் பூசுங்ேள், நாம் இைத்தத்றத 

ொர்க்கும்கொது ேடந்துகொகவன். சந்ோைத்தூதன் உங்ேறை 

பதாடுவதில்றல. எேிப்தியரில் யாருறடய வடீ்டில் இைத்தம் 

பூசப்ெடவில்றலகயா அவர்ேள் சாவார்ேள் என்ைார். யாத். 12. சரி,  

ஒரு குடுெத்தி ருறடய வாசலில் இைத்தம் பூசப்ெட்டிருப்ெறத 

ேற்ெற  பசய்திடுங்ேள். சரியா? அப்ொ பசால்ேிைார், இைத்தத்றத 

நிறலோைில் பூசிடலாம், உங்ேளுக்கு பதரியுமா அவர்ேள் அன்ைிைவு 

நன்ைாே தூங்ேி ார்ேை என்ெது ெிைச்சற யல்ல. அவர்ேள் 

நடுக்ேத்கதாடு இருந்ததிருக்ேலாம். மூத்த மேன் பசால்லியிருப்ொன், 

“சரி இந்த இைத்தம் என் தான் பசய்திடும்? சந்ோைத்தூதன் கநைடியாே 

நம்றம தாக்ேி ால் என் வாகும்? ஒன்றும் ெிைச்சற யில்றல, 

நிறலோைில் இைத்தம் இருக்ேிைது. கதவன் கூறுேிைார், நான் 

இைத்தத்றத ொர்க்கும்கொது உங்ேறை ேடந்துகொகவன்.” (யாத்.12:13)  

இந்த நிேழ்ச்சிறய துவங்கும்கொது என் ிடம் கேள்வி கேட்ட ஒரு 

பெண்றண குைித்து பசான்க ன், ேிைிஸ்துவின் இைத்தம் 
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கொதுமா தா? அதற்ோ  ெதில், ஆம், கொதுமா கத. ேிைிஸ்துவின் 

மீது உங்ேளுக்குள்ை விசுவாசம், நாம் ொர்த்த மற்ை விதங்ேைில் 

உறுதியாேிைது. ஆ ால் எல்லாவட்டிர்க்கும் இறுதியில், இறத நான் 

மறுெடியும் பசால்லும்ெடியாே விரும்புேிகைன். இகயசு சிலுறவயில் 

மரித்தகொது எல்லாம் பூைணமறடந்தது என்ெறத நீங்ேள் 

விசுவாசித்தால் சிந்தப்ெட அவருறடய இைத்தகம கொதுமா து, அவர் 

பசய்தவற்ைில் உங்ேள் நம்ெிக்றேறய ெத்தித்திட்டால், 

இைட்சிக்ேப்ெடுவரீ்ேள். இதில் கமன்றம ொைாட்ட உங்ேளுக்கு 

இடமில்றல என்ெறத புரிந்துபோள்ளும் பொது நிச்சயம் உண்டாேிைது, 

உங்ேளுறடய ெங்கு எதுவும் இல்றல அவர்தான் அற த்றதயும் 

பசய்து முடித்தார். உங்ேளுறடய கதறவறய தவிை உங்ேைிடத்தில் 

ஒன்றுமில்றல அவருறடய இலவச இறவ பெற்றுக்போள்ளுங்ேள், 

இதுதான் சுவிகசஷம்.  

ஆன்கர்பபர்க்: எர்வின் இறத கேட்டுக்போண்டிருப்ெவர்ேைில் 

அகநேர் தங்ேள் இருதயத்றத கதவனுக்கு திைந்துபோடுக்ே 

விரும்புவார்ேள் எ  நம்புேிகைன். கதவன் அவர்ேகைாடு 

கெசிக்போண்டிருக்ேிைார், அவர்ேகைாடு கெசுேிைார் அவர்ேைிறடய 

நம்ெிக்றேறய இகயசுவின் மீது றவக்ே விரும்புேிைார்ேள். அவர்ேறை 

நீங்ேள் பஜெத்திகல நடத்திடுவரீ்ேை?  

லட்சர்: அறதகய விரும்புேிகைன் ஜான், இதுதான் அவசியமா  

ஒன்று.  
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ஆன்கர்பபர்க்: இறததான் கவண்டுேிகைாம்.  

லட்சர்: ெிதாகவ, இகயசுவிற்ோே உமக்கு இன்றைக்கு நன்ைி 

பசலுத்துேிகைாம்.எங்ேளுறடய ெிையாணத்தின் துவக்ேமாே அவர் 

இருப்ெதற்ோே நன்ைி. அவகை ெிையாணத்தின் முடிவாேவும் இருக்ேிைார். 

சிலுறவக்ோே நன்ைி, சிந்தப்ெட்ட இைத்தத்திற்ோே நன்ைி, இன்றைக்கு 

கேட்டுக்போண்டிருப்ெவர்ேைில் அகநேர் அவரிடத்தில் விசுவாசம் 

றவக்கும்ெடி நீர் அவர்ேளுக்கு உதவிடும் ெடியாே பஜெிக்ேிகைாம். இந்த 

பஜெத்றத ஏபைடுக்ே அவர்ேளுக்கு ேிருறெ அைித்திடும். “கதவக  

நான் ொவி என்ெறத அைிகவன். ொவிேறை இைட்சிக்கும்ெடியாே நீர் 

இகயசுறவ அனுப்ெியதற்ோே நன்ைி. இந்த நிமிடத்தில் அவறை 

என்னுறடயவைாே ஏற்றுக்போள்ேிகைன். உண்றமயாய் பசால்ேிகைன், 

அவருறடய இைத்தம் என்னுறடய கேடேம் அவறை நான் 

ஏற்றுக்போள்ேிகைன். அகநேருறடய வாழ்வில் இறத சாத்தியமாக்கும். 

இகயசுவின் நாமத்தில் ஆபமன்.  

ஆன்கர்பபர்க்: ஆபமன். அருறமயாய் இருந்தது. அடுத்த வாைம் 

இன்னுபமாரு அடிறய எடுத்து றவத்திடுகவாம். அந்த நிேழ்ச்சிறய 

நாம் சந்கதேிேிேிைவர்ேளுக்கு மட்டும் என்று பசால்லுேிகைாம். 

ஏப ன்ைால் எர்வின் பசான்  எல்லாவற்றையும் ேடந்து, இன்னும் 

சிலருக்கு தங்ேளுறடய இைட்சிப்றெ ஏற்ப்ெதில் கொைாட்டம் 

இருக்ேிைது. அவர்ேள் என்  பசய்ய கவண்டும்? அடுத்த வாைம் 

ொர்க்ேலாம். 
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***** 

எங்ேளுறடய பதாறலக்ோட்சி நிேழ்சிேறை ோண 

இலவச ஜான் அன்பேர்பெர்க் நிேழ்ச்சி ஆப்றெ ெதிவிைக்ேம் 

பசய்திடுங்ேள். 
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