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தங்கள் இரட்சிப்பை சந்ததகிக்கிறவர்களுக்கான
நம்ைிக்பக – நிகழ்ச்சி 3
அறிவிப்பாளர்: இன்றைக்கு ஜான் அன்கேர்பெர்க் நிேழ்ச்சியில்,
இதுவறை கேட்ேப்ெட்ட

மார்க்ேம் சார்ந்த கேள்விேறை ொர்க்ே

இருக்ேிகைாம்: உங்ேளுறடய நித்தியத்றத கதவக

ாடு

பசலவிடுவர்ேள்
ீ
என்ை நிச்சயத்கதாடு இருப்ெது எப்ெடி?

டாக்டர். எர்வின் லட்சர்: நீங்ேள் மரித்த அடுத்த விநாடியில்
ஒருகவறை அழோ

சூழறல, ேிைிஸ்துவின் மேிறமறய

ெைகலாேத்தில் ோண்ெீர்ேள். அல்லது நீங்ேள்
ொர்க்ே முடியத் ெயங்ேைமா

இன்று ேற்ெற

பசய்து

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. நான் ஒரு கேள்விறய றவத்திருக்ேிகைன்.
உங்ேளுறடய ேிைிஸ்தவ விசுவாசத்றத எப்கொதாவது
சந்கதேித்ததுண்டா? அப்ெடி இதுவறை சந்கதேப்ெடாதவைாே இருந்தால்,
தயவுபசய்து கச

றல மாற்ைிக்போள்ளுங்ேள். சந்கதேப்ெடுேிைவைாே

இருந்தால், இந்த நிேழ்ச்சி உங்ேளுக்ோ
நண்ெர் விருந்தி

து. இன்றைக்கு என்னுறடய

ர், டாக்டர். எர்வின் லட்சர், சிோகோவில் மூடு

பமகமாரியல் சறெயின் கொதேைாே இருக்ேிைார்.
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சரி எர்வின், ெல ேிைிஸ்தவர்ேள் சந்கதேிக்ேிைார்ேள். ஒரு சில
ோரியங்ேறை றவத்து பசால்லும்கொது எல்லா ேிைிஸ்தவர்ேளும்
சந்கதேிக்ேிைார்ேள் என்று பசால்லலாமா?

லட்சர்: நீங்ே சந்கதேப்ெட்டிருக்ேீ ங்ேைா, ஜான்?
ஆன்கர்பபர்க்: சந்கதேப்ெட்டிருக்கேன். என்
பதரியும். உண்றம என்

க்கே அது நல்லா

ா, வைலாற்ைில் சில ம

ிதர்ேள் ொர்க்ே

முடியும் – ெல சிைந்த ேறதேள் இருக்ேிைது, ெயங்ேைமா
விசுவாசிேறை ெற்ைியது, அறவ சந்கதேத்தாலா

றவ,

றவ. அறத ெற்ைி

பசால்லுங்ே.

லட்சர்: அவருறடய பெயர் வில்லியம் ேவ்கெர். நம்மில் ெலருக்கு
அவறை பதரிந்திருக்கும் ஏப
எழுதிய ஜான் நியுட

ன்ைால் அவர் அகமசிங் ேிகைஸ் ொடறல

ின் நண்ெர். வில்லியம் ேவ்கெர் இந்த

வார்த்றதேறை எழுதிய அன்று இைாத்திரியில், “கதவன் அதிசயிக்ே
தக்ே விதமாய் அறசவாடுவார், அற்புதங்ேறை நிேழ்த்திடுவார்.
தன்னுறடய ொத சுவட்றட ேடலில் ெதித்திருக்ேிைார், புயல்ேறை
அடக்ேிறவக்ேிைார்.” அன்று இைவு, தற்போறல பசய்து போள்ை அவர்
தீர்மா

ித்திருந்தார். உண்றமயில் பசால்லப்கொ

ால். ேவ்கெர் நான்கு

முறை தற்போறல பசய்து போள்ை முயற்சித்திருக்ேிைார், இன்ப
ொடறலயும் எழுதிருக்ேிைார், என்னுறடய புத்தேத்தில் அறத
குைிப்ெிட்டிருக்ேிகைன், மதியீ
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மாே இருத்த கநைத்தில் எழுதப்ெட்ட

ாரு

வார்த்றதேள். என்

நடந்தபதன்ைால் தன்ற

கய போன்ைிட முடிவு

பசய்தார். அப்ெடி அவைால் பசய்துபோள்ை முடியாமற்கொ
அவர் யுதாறவ விட முேவும் கமாசமா
நிற

கொது,

நிறலயில் இருப்ெதாே

த்தார்.

இறவ, அற

த்தும் ஒரு நெர் ஒரு உண்றமறய ேண்டைியும் அவறை

அவர்ேளுக்கு ெிைகயாஜ

ப்ெடாது. அவர் எழுதிய இன்ப

ாரு ொடல்,

“இைத்தம் நிறைந்த ஊற்று இருக்ேிைது, இம்மானுகவலின் நைம்ெிலிருந்து
பசாரிேிைது, ொவிேள் அந்த பவள்ைத்தில் மூழ்ேிடுவார்ேள், குற்ை
உணர்றவ ேறைந்திடுவார்ேள்.” உலேபமங்குமுள்ை சுவிகசஷேர்ேள்
இந்த ொடறல நிற

வில் றவத்திடுவார்ேள். இன்ப

ாரு ொடல்

வரியும் இருக்ேிைது, “மரித்துக்போண்டிருக்கும் ேள்வன் ஆ

ந்தத்தால்

நிறைந்திருக்ேிைான், நானும் அங்ேிருப்கென், அவர் என்னுறடயா
ொவங்ேறை ேழுவி என்ற

விட்டு அேற்ைி

ார்.” இவர் சந்கதேப்ெட்டு

சந்கதேத்கதாட மரித்தார்.
இைட்சிக்ேப்ெட்டிருன்தாை? நீங்ே, அவருறடய நண்ெர்ேள் மற்றும் அவர்
பதரிந்தவர்ேைிடம் கெசி
இவர் கதவற

ால், அவர்ேள் பசால்ல்வது, “நிச்சயமாே!

மிேவும் கநசித்தவர். இவர் அவருறடய இைட்சிப்றெ

குைித்து ேரிசற
பசய்துபோள்ை த

கயாடிருந்தார். இவர் இைட்சிக்ேப்ெட்டிருப்ெறத உறுதி
ால் ஆ

ஏகதாபவாரு திடமா

அற

த்றதயும் பசய்தார். ஆ

ோைணத்தால், ஒருகவறை அவர் சிறுவயதில்

ேடுறமயாே நடத்தப்ெட்டதால் இருந்திருக்ேலாம் – அதற்ோ
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ா

சில

ஆதாைங்ேள் இருக்ேிைது – அவைால் கதவனுறடய அன்றெ
ஏற்றுக்போள்ை முடியாம கொயிருக்ேிைது. அவர் மன்

ிக்ேமுடியாத

ொவங்ேள் என்ை எண்ணத்துடன் அதிேமாய் கொைாடிக்போண்டிருந்தார்,
அறத ெற்ைி கெசியாே கவண்டும் ஏப
நான் மன்

ன்ைால் சிலருறடய எண்ணம்

ிக்ே முடியாத ொவத்றத பசய்துவிட்கடன் என்ெதுதான்.

நற்பசய்தி இதுதான் ஒருவர் ஒருகவறை இப்ெடி ெட்ட நிறலயில்
இருப்ெறத அைிந்துபோண்டால்
அவன் மன்

கதான்றும் எ

பதரியுமா

ிக்ே முடியாத ொவத்றத பசய்திருப்ெதால், கதவனுக்ோ

விருப்ெமும் மன்
மன்

என்

ிப்றெப்ரும் எண்ணமும் இல்லாமற்கொகும்.

ிக்ேமுடியாத ொவத்றத பசய்திருப்ெதாே நிற

க்கும் ெலருறடய

ேடிதங்ேறை நான் பெற்ைிருக்ேிகைன்.
இங்கு கதவ

ால் வல்லறமயாய் ெயன்ெடுத்தப்ெட்ட நெர் இந்த

ொடல்ேறை எழுதியவர். என்னுறடய றலப்கைரியில் ேிட்டத்தட்ட
அவருறடய எல்லா ொடல்ேறையும் கசேரித்து றவத்திருக்ேிகைன்.
அவர் பசான்

து நிற

நிேழ்த்திய அற

விருக்ேிைது, “ேிைிஸ்துவுக்குள் கதவன் நமக்ோே

த்றதயும் ொர்க்கும்கொது,” இந்த அழோ

எழுதியது ேவ்கெர் தான், “என்ற
கயாசிக்ே முடியும் என் கதவ

வரிேறை

ெற்ைி எப்ெடி உங்ேள் இப்ெடி

ாே இருக்ேிைீர், என் அைிவிற்கு

ோர்கமேமாயும் என் இருதயத்திற்கு சூரிகயாதயமாயுமிருக்ேிைீர்.”
கேள்வி என்
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ா, எ

அவர் சந்கதேெட்டார்?

ஆன்கர்பபர்க்: யா. இப்ெ ேவ்கெறை ெற்ைி ொர்ெதற்கு முன்பு, நீங்ே
உங்ே புத்தேத்தில் பசால்லியிருக்கும் ஒன்றை ொர்க்ேலாம், “ஒருவர்
எந்த ஒரு ோைணத்தி
நிற

ாலும் தன்

ால் இைட்சிக்ேெடமுடியாது என்று

ப்ெறதவிட அழுத்தத்தின் தாக்ேமும் பவறுறமயின் ஆழமும்

கவகைாண்டிலும் இருக்ோது என்ைிருக்ேிரீர்ேள்.

லட்சர்: ஆமாம்.
ஆன்கர்பபர்க்: அறதப்ெற்ைி தான் கெச நிற
என்

ங்ேள்

ோைணங்ேளுக்ோே சந்கதேப்ெடுேிைார்ேள்? உங்ே புத்தேத்தில்

இறதப்ெற்ைி பசால்லும்கொது நீங்ே பசான்
ஜ

க்ேிகைன். ஜ

ங்ேைின் அைிக்றே, “நா எப்ெ இந்த தீர்மா

ஒரு விஷயம்.
த்றத எடுத்கதன் என்று

பதரியல. இந்த பஜெத்றத பசய்த நியாெேம் என்
இைட்சிக்ேப்ெட்டிருக்ேிகை
றைட், சந்கதேத்திற்ோ

க்கு இல்றல. நஅந்

ா?
சில ோைணங்ேறை ொர்க்ேலாம் அதன் ெிைகு

ேவ்கெறை ெற்ைி ொர்க்ேலாம் அவறை அப்ெடிகய விடமுடியாது
இல்றலயா.
இப்ெடிப்ெட்ட சந்கதேகெர்வைிேளுக்கு நாம் உதவிட கவண்டும் அவரும்
சந்கதேெிைா

ியாே இருந்தார்.

முதலாவதாே, அவர்ேளுறடய உறையாடலின் பொது. நிச்சயமம.
பெரும்ொலா

ேிைிஸ்தவர்ேளுக்கு எப்கொது இர்ழ்ட்சிக்ேப்ெட்கடாம்

என்ெது பதரிந்திருக்கும். நா ென்ன்ஜியில் ஒரு கசருக்கு அருேில்
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முட்டிகொட்டு இகயசுறவ ஏற்றுக்போண்டது நியாெேம் இருக்கு.
ெலருக்கு அந்த நியாெேம் இருப்ெதில்றல. ஆ

ா ஒரு விஷயத்றத

பசால்லுேிகைன், நீங்ே இைட்சிக்ேப்ெட்டது எந்த நாள் எத்த
அன்றைக்கு என்

மணிக்கு

ட்பைஸ் அணிந்த்திருந்தீங்ேன்ைது முக்ேியம்

ேிறடயாது. கேள்வி இதுதான், ேிைிஸ்துவின் மீ துள்ை உங்ேளுறடய
விசுவாசம், அவர் ம்ரீது முழுறமயாே இருக்ேிைதா?
மற்பைாரு ோரியத்றதயும் ொர்க்ேலாம்: தவைா

கொதற

. முந்றதய

நிேழ்ச்சிேைில் அறத ெற்ைி ொர்த்கதாம். ஒகைஒரு ோரியத்றத இங்கே
பசால்ேிகைன் – நீங்ேள் ொவம் பசய்யும் கொது அல்லது தவைா
ொறதயில் பசன்ைால் இைட்சிப்றெ இழந்திடுவர்ேள்.
ீ

ஆன்கர்பபர்க்: ஆமாம். இது முற்ைிலும் தவைா
இன்ப

கொதற

.

ான்றையும் நான் பசால்ேிகைன்: இகயசுறவ நாம் நம்முறடய

இருதயத்திற்குள் ஏற்றுக்போள்ைகவண்டும்.

லட்சர்: ஆமா. இப்ெ ஜ

ங்ேள் இகயசுறவ தங்ேள் இருதயத்தில்

ஏற்றுக்போள்வதால் இைட்சிக்ேப்ெடுேிைார்ேள், ஆ
வழிமுறை, தாக

, ஜான், ஏன்

ா இது தவைா

ா நாம் ேிைிஸ்துறவ நம்முறடய

ொவங்ேறை ஏற்றுக்போண்டவர் என்ெறத விசுவாசித்து
ஏற்றுக்போள்ேிகைாமா என்ெதுதாக
முற்ைிலும் தவைா
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உெகதசம்.

முக்ேியம். எ

கவ இபதல்லாம்

குற்ைஉணர்வு. ஒருவர் ேிைிஸ்துறவ பசாந்த இைட்சேைாே
ஏற்றுக்போண்டிருந்தும் ஒரு ேட்டத்தில் அவர் தவைா

றத பசய்ேிைார்,

ஒருகவறை ொலியல் ொவமாே இருக்ேலாம், அவனுக்கு என்
கதான்றும்? நீ ஒரு ேிைிஸ்தவ

ா?

ஆன்கர்பபர்க்: ஆமா. ெிசாசு நிச்சயமா இந்த எண்ணத்றத அவன்
சிந்தற

யில் வித்திடுவான். நீ ஒரு உண்றமயா

ேிைிஸ்தவ

ாே

இருந்திருந்தா இப்ெடி ஒரு தவை பசய்திருக்ே மாட்ட என்ைிடுவான்.”

லட்சர்: றைட். இப்ெ, இதனுறடய விறைவாே, என்
நடக்ேிைபதன்ைால், ஜ

ங்ேளுறடய ம

திற்குள் சந்கதேம்

புகுந்துவிடும்.
விசுவாசத்திற்கும் உணர்வுேளுக்கும் இறடயிலா
லூத்தர் ஒருமுறை பசான்

குழப்ெம். அதாவது,

ார், “இைட்சிக்ேப்ெட்ட உணர்விருக்ேிைதா

என்ைார். கமலும் அவர், “இல்றல, இைட்சிக்ேப்ெட உணர்வு என்
இல்றல, ஆ

ால் கதவனுறடய வார்த்றதயில் எ

நம்ெிக்றே என் உணர்வுேறைவிட ெலமா
சிைப்ொ

ஆகலாசற

என்று நிற

க்கு

க்கு இருக்கும்

து என்ைார். இது ஒரு

க்ேிகைன். எல்லாவட்ட்ருக்கும்

இறுதியில் நாம் பசய்யகவண்டிய ஒகைபயாரு விஷயம்
என்

பவன்ைால் கதவனுறடய வார்த்றதேள் மற்றும் அந்த

வார்றதேைின் வாக்குத்தத்தத்தின் உண்றமறய நாம் புரிந்துபோள்ை
கவண்டுகம தவிை

உணர்வுேறை சார்ந்திருக்ே கூடாது. உணர்வுேளும்

அவசியம் தான் கமலும் அறவ விசுவாசத்றதயும் உண்றமறயயும்
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சார்ந்திருக்ே கவண்டுபம
உன்

நிற

க்ேிகைன், ஆ

ால் இது நம்முறடய

ர்றவ சார்ந்த்ததல்ல. நம்முறடய விசுவாசத்றத சார்ந்த்தது.

இன்ப

ாரு விஷயத்றதயும் நான் உங்ேளுக்கு பசால்லுேிகைன்,

அதாவது, சந்கதேகெர்வைிேள். அப்ெடிப்ெட்டவர்ேளுக்கு உதவிடும்
முன்பு மறுெடியும் ேவ்கெறை ெற்ைி ொர்த்திடலாம். அதற்கு முன்பு,
லூத்தர் பசான்

றத பசால்ேிகைன். லூத்தர் பசான்

ார், “ஒரு ெர்ஸ்

முழுவதும் ெணம் இருந்தால் நான் அறத நடுக்ேத்கதாடு
ெிடித்துக்போண்டிருப்கென் அல்லது றதரியமுள்ைவ

ாே

ெிடித்திருப்கென். எப்ெடி இருந்தாலும், ெர்சுக்குள் இருக்கும் விஷயத்றத
அது ொதிக்ோது.” எைிறமயா

ேருத்து இதுதான், இறததான் இந்த

திடரில் ொர்த்துவருேிகைாம், சந்கதேங்ேகைாடு நடுக்ேத்கதாடு
இகயசுறவ விசுவாசிப்ெத சிைந்ததாகும், தவைா

ஒன்றை நம்ெி

அறதகய விசுவாசிக்ே கவண்டிய எந்த அவசியமும் இல்றல.
ஏப

ன்ைால் எல்லாவற்ைிலும் இறுதியாே, நம்ெிக்றேயல்ல, எத்த

மீ து நம்ெிக்றே என்ெதுதான் முக்ேியமா
ஜ

தாே இருக்ேிைது என்ெறத

ங்ேளுக்கு பதரிவிக்ே கவண்டியது அவசியமாே இருக்ேிைது.

ஆன்கர்பபர்க்: அடுத்த நிறலக்கு கொேலாம்.
சந்கதேகெர்வைிேளுக்கும் கவண்டுபமன்ை சந்கதேிக்ேிைவர்ேளுக்கும்
இறடயிலா

வித்தியாசம் என்

.

லட்சர்: சரி, இறத நாம் பசால்ல ோைணம் என்
நம்ொமல் இருக்ே தீர்மா
9

ிக்ேிைார்ேள். ேற்ெற

பவன்ைால் சிலர்

யா

சில

சக்குகொக்குேறை அவர்ேள் கயாசிக்ேிைார்ேள். அத

ால,

இப்ெடிப்ெட்டவர்ேறை ஒன்றும் பசய்ய முடியாது அவர்ேறை
கதவனுறடய வார்த்றதறய அதிேமாே வாசித்து தியா
உர்ச்சேப்ெடுத்திடாம் ஏப

ிக்ே

ன்ைால் நம்ெக்கூடாது என்ை முடிகவாடு

இருக்ேிைார்ேள், யாரும் அவர்ேளுடன் வாக்குவாதம் பசய்து
நம்ெச்பசய்ய முடியாது. இவர்ேள் உண்றமயாய் சத்தியத்றத
கதடுேிைவர்ேளுக்கு முற்ைிலும் மாறுெட்டவர்ேள், அவர்ேள், “எ
சத்தியம் என்

ன்னு பதரியாது ஆ

க்கு

ா அறத அைிந்துபோண்டு அறத

அப்ெியாசப்ெடுத்திடுகவன். கவடத்றத வாசிக்கும் கொது இகயசுதான்
கதவனுறடய வார்த்றதயா

வர் அவர்தான் கதவனுறடய குமாைன்

என்று உணர்த்தப்ெட்டால் நஅந் ஏற்றுக்போள்ேிகைன் என்
தாழ்த்துவது ெிடிக்ோவிட்டாலும், சிலுறவ என்

க்கு

விருப்ெமில்லாவிட்டாலும் சிேிகைன் என்ொர்ேள்.” அது வித்தியாசமா
சந்கதேம். ேிைிஸ்தவைா

ஒருவர் ேிைிஸ்துறவ விசுவாசிக்ேவும்

அவரில் நம்ெிக்றேறய இருக்ேவும் விருப்ெம்போன்னு அவருறடய
அற்புதங்ேறை குைித்து தயங்ேி

ால் இது

பசால்லுேிைவர்ேளுக்கு வித்தியாசமா

நான்

நம்ெமாட்கடன் என்று

வர்ேைாே இருக்ேிைார்ேள்.

ஆன்கர்பபர்க்: யா. அடுத்த விஷயத்றத ொர்க்ேலாம்: தைர்ந்த
விசுவாசம் மற்றும் தவைான் விசுவாசம்.

லட்சர்: மறுெடியும் நாம் முக்ேியமா

ஒரு ோரியத்றத ொர்க்ே

இருக்ேிகைாம், உங்ே விசுவாசம் எவ்வைவு தைர்ந்த்ததாே இருந்தாலும்
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சரி உங்ேளுக்கு பதரியும், இகயசு பசால்லியிருக்ேிைார், “ேடுேைவு
விசுவாசம் உங்ேளுக்கு இருந்தால் கொதும். ேடுேைவு கொதுமா
(மத்கதயு 17:20), அது கொதும். உங்ே விசுவாசம் சரியா

து

நெர் மீ து

இருந்தா கொதும், அது சிைப்ொே இருக்ே அவசியமில்றல. ஆ

ா

உங்ேை இைட்சிக்ே முடியாத உலே ோரிங்ேள் மீ தும் நீங் திடமா
நம்ெிக்றேறயயும் விசுவாசத்றதயும் றவத்திருந்தாள் நீங்ேள்
நித்தியமாே இழந்திடுவர்ேள்.
ீ
எ

கவ நாம் அடிக்ேடி இறத

பசால்லிக்போண்டிருக்ே முடியாது விசுவாசம் கொதாது, எறத
விசுவாசிக்ேிைீேள் என்ெதுதான் அதிே முக்ேியமா

து.

ஆன்கர்பபர்க்: ஆல்றைட், இப்கொதும் நாம் சந்கதேத்துடன்
இருப்ெவர்ேளுக்கு உதவிடும் ெடியாே நிற்ேிகைாம். அதிே உள்ளுவர்வூடு
இருப்ெவர்ேளுக்கு நீங்ே என்

பசால்ல விரும்புேிரீங்ேன்னு பசால்ல

முடியுமா?

லட்சர்: அதாவது, எங்ே சறெயிலும் அப்ெடிப்ெட்டவர்ேள்
இருக்ேிைார்ேள். எ

க்கு நிற

விருக்ேிைது ஒரு நெருக்கு ஆகலாசற

போடுத்கதன், அவர் ேிைிஸ்தவர் என்று எல்லாருக்கும் பதரியும்
ஏன்

ா, அவரிடம், விசுவாசத்தின் ே

ிேள் ோணப்ெட்டது. ேிைிஸ்துறவ

கநசித்தார். அந்த நம்ெிக்றேக்கு அவரிடம் ெல ோைணங்ேள் இருந்தது,
இருந்தாலும், அவரிடம், சில உைவியல்சார்ொ
ஐவரும் இன்ப

ாரு ேவ்கெர். அவநம்ெிக்றேயின் உணர்வு, அவருறடய

ேருத்து, “நா கொதுமா
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ோைணங்ேைால் –

அைவுக்கு விசுவாசிக்ேிகை

ான்னு எ

க்கு

பதரியல. ேிைிஸ்துறவ நான் நம்புேிகைன் ஆ

ால்,” உங்ேளுக்கு

பதரியுமா, அவருக்கு உதவும்ெடி அவாகைாடு கசர்ந்து ெல நாட்ேறை
ேைித்ஹ்டிருக்ேிகைன் புரிந்துபோள்ை றவக்ே முயற்சித்திருக்ேிகைன்.
இவர்ேைிறடய ொவங்ேறை குறுக்ேி ோண்ெிப்ெதால் இவர்ேறை
நம்ெறவக்ே முடியாது என்று நான் நிற

க்ேிகைன். சிலருறடய கெச்சு

எப்ெடி இருக்குபமன்ைால், “ஓ, நாம, இைட்சிக்ேப்ெட்டிருக்ேிகைாம் என்று
பதரியும். ொவம் பசய்கவாம் என்ெது உண்றம, ஆ
ொவங்ேள் அவ்வைவு பெரித
நாம் என்

ால், உங்ே,

தல்ல.” நா அப்ெடி பசால்லவதில்றல.

பசய்யகவண்டுபமன்ைால் ஜான், ேிருறெறய எடுத்துறைக்ே

கவண்டும். வைலாற்று ரீதியாே சுவாைஸ்யமா

ஒன்று இருக்ேிைது

பதரியுமா. லுத்தருறடய நண்ெர் மார்டின் லுத்தருக்கு ஒருமுறை
எழுதியிருந்தார், “லூத்தர், நான் பசய்த ோரியத்திற்ோே என்ற
என்

ால் மன்

ிக்ே முடியாது, (ஒருவருக்கு தவைா

ஆகலாசற

றய

போடுத்திருக்ேிைார்), நான் கசார்ந்திருக்ேிகைன் என்ைார்.” லூத்தர்
அதற்கு, “ொரு சுொலாடின், உன்னுறடய ொவம் அவ்வைவு பெரிதல்ல.
அறத ெற்ைி ேவறலெடாகத என்று பசால்லவில்றல.” மாைாே அவர்,
“சுொலாடின், நீ ஒன்றை ேற்றுக்போள்ை கவண்டும். உண்றமயா
ொவங்ேளுக்கு உண்றமயா

இைட்சேறை பெற்ைிருக்ேிகைாம்.

என்ைகதாடு, இகயசு சாதாைண சிைிய ொவங்ேளுக்ோே மட்டும்
மரிக்ேவில்றல. ஓ இல்றல சுொலாடின்! மறுக்ே முடியாத
அக்ேிைமங்ேளுக்க்ோேவும் மரித்தார் என்ைார்.”
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இந்த நெர் என்
ேிைிஸ்தவன் ஆ

ிடம் வந்து அவர் பசான்

ா நா பசய்த ொவங்ேறை ொருங்ேள். நா அவரிடம்

அந்த ொவங்ேள் பெரிதா
என்

பசான்க

ார், “ொருங்ே, நான் ஒரு

ப

தல்ல என்று பசால்லவில்றல. அவரிடம்

ன்ைால், “உங்ேளுக்கு, ஒன்று பதரியுமா? இகயசு

மரித்தகொது கதவனுறடய ேிருறெ எல்லா ொவங்ேளுக்கும்
கொதுமாதாே இருக்ேிைது, உங்ேளுக்கும் உண்டு என்கைன்.” அவர்ேள்
ேிைிஸ்துவின் ெக்ேமாே திரும்ெிட நீங்ேளும் உதவிட கவண்டும்.
வக்குத்தத்தங்ேைின் நம்ெிக்றேறய ெிடித்துக்போண்டு விசுவாசத்தில்
வைர்ந்திட அவர்ேளுக்கு உதவிட கவண்டும். இப்ெடி பசவதால்
ஜ
ஆ

ங்ேள் சந்கதேத்றத கமற்போள்ை உதவிட முடியும்.
ால் நற்பசய்தி என்

என்ெது பதரியுமா? சரி, முதல்ல

துர்பசய்திறய பசால்ேிகைன். துர்பசய்தி என்
ேடல்சியில் விசிவாசக்குறைகவாட மரிதுகொ
என்

பவன்ைால் ேவ்கெர்
ார். நற்பசய்தி

பவன்ைால், அவருறடய நம்ெிக்றே ேிைிஸ்துவின் மீ து மாத்ைம்

இருந்தால் கொதும்.

அவருறடய சந்கதேங்ேள் மத்தியிலும்

இைட்சிப்ெறடய முடியும். எ

கவ, விசுவாசம் என்ெது முற்ைிலும்

சந்கதேங்ேறை விைக்ேி றவப்ெதன் அவசியத்றத எடுத்துறைக்ேவில்ல
என்கை பசால்லுகவன். இறடகவறைக்கு ெிைகு நான் வச
இறுதி சில உதாைணங்ேறை உங்ேளுக்கு எடுத்து பசால்ல
விரும்புேிகைன்.
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ங்ேைில்

ஆன்கர்பபர்க்: யா. நீங்ே இப்ெ பசான்
நிற

து நர்பசய்திதான் என்று

க்ேிகைன். இறடகவல்றலக்கு பசல்வதற்கு முன்பு, இப்கொது

நாம் ஒருநிமிடம் இன்றைக்கு நம்முறடய நிேழ்ச்சிறய நீங்ேள்
ெிைசங்ேிப்ெறத சிறையிலிருக்கும் நண்ெர்ேள் வாப

ாலி மூலமாே

கேட்டுக்போண்டிருக்ேிைார்ேள். இறத கேட்டுக்போண்டிருக்ேிைவர்ேள்
இதற

நன்கு ேவ

ித்து நம்றம ேடிதங்ேள் மூலமாே பதாடர்பு

போள்ேிைார்ேள் அவர்ேைில் சிலர் சிறுவர்ேறை ெலாத்ோைம்
பசய்தவர்ேள், ேற்ெழிப்ொைர்ேள், போறலோைர்ேள் இருப்ொர்ேள்.
அல்லது சமீ ெத்ஹ்டில் விவாேைத்தா

வர்ேள், அல்லது விவாேத்தில்

கொைாடிக்போண்டிருப்ெவர்ேள் இருக்ேலாம். குழியில் இருப்ெது கொல
உணருேிைார்ேள். ஓகே? கேளுங்ே, கதவன் அவர்ேறை கநசிக்ேிைார்
அவர்ேளுறடய ொவங்ேறை மன்
மீ து சுமத்தி

ார் எ

ித்திருக்ேிைார், அறத ேிைிஸ்துவின்

பதரியும். இறடகவறைக்கு முன்பு அவர்ேளுக்ே

சில வார்த்றதேறை பசால்லுங்ே.

லட்சர்: ஜான், ஒருகவறை ஹிட்லர் மரிப்ெதற்கு முன்பு ேிைிஸ்துறவ
ஏற்றுக்போண்டிருந்தால் இைட்சிக்ேப்ெட்டிருக்ே வாய்ப்ெிருக்ேிைது. நான்
இறத ஒருமுறை ஒருவருடன் ெேிர்ந்துபோண்கடன், அவர் மிேவும்
கோெமறடந்தார். அவர் என்

ிடம், இப்ெடிப்ெட்ட ம

ிதற

இைட்சிக்ேிை கதவன் எப்ெடிப்ெட்டவைாே இருப்ொர், அவன் துன்மார்க்ேன்
தாக

என்ைார். இதற்ோ

ெதில் என்

பவன்று உங்ேைிக்கு பதரியுமா?

கதவன் இகயசு சிலுறவயில் மரித்த பொது பசய்த ோரியத்றதகய
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சிந்தித்துபோண்டிருக்ேிைார் அத
ொவியா

ால ஹிட்லைா

ாலும் எந்தா

ாலும் ேிைிஸ்துறவ தங்ேள் ொவங்ேறை சுமந்தவைாே

ஏற்றுக்போண்டால் மன்

ிப்றெ பெைமுடியும். இகயசு ேிைிஸ்துவின்

ேிரிறய அந்த அைவிற்கு பூைணமாே பசய்து முடிக்ேப்ெட்டுள்ைது.
இருந்தாலும் த

குமாைற

பவறுக்கும் நல்வர்ேள், வரி ேட்டுெவர்,

ஒழுக்ேத்கதாடு இருப்ெவர்ேறை கதவன் மன்

ிப்ெதில்றல.

எல்லாவற்ைிலும் இகயசுவும் அவர் பசய்து முடித்த பசயலும்
இறடெடகவண்டும்.

ஆன்கர்பபர்க்: பவல், இந்த ோரியத்தில் என்னுறடய ேவ
ஈர், எர்வின். இது அறசக்ேமுடியாத அப்ெட்டமா

த்றத

உண்றம. இப்கொது

ஒரு இறடகவறை எடுத்துக்போள்கவாம், நாம் திரும்ெ வந்ததும்,
விசுவாசத்தில் உறுதியாயிருந்த சிலறை குைித்து ொர்க்ே இருக்ேிகைாம்,
கவடாேமத்திலும் சந்கதேிக்ேிைவர்ேள் இருந்தார்ேள். நீங்ே
ேிைிஸ்தவைாே இருந்தும் சந்கதேிக்ேகூடும். நாம் திரும்ெ வரும்கொது
இறத ெற்ைி ொர்த்திடலாம்.
*****

ஆன்கர்பபர்க்: மீ ண்டும் வருே. உங்ே ேிைிஸ்தவ விசுவாசத்றத
எப்கொதாவது சந்கதேித்ததுண்டா? குட். நீங்ே அப்ெடி பசய்ததற்ோே
பசால்லல, ஆ
அப்ெடி பசான்க

ா நீங்ே பசய்தறத ஒப்புக்போண்டதற்ோே தான் நான்
ன். எர்வின், சந்கதேத்கதாடு இருக்ேிைவர்ேளுக்கு நாம்

உதவும்ெடியாே விரும்புேிகைன். ேிைிஸ்து நமக்ோே என்
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பசய்திருக்ேிைார் என்ை சிைப்பு பசய்திறய றவத்திருக்ேிைீர்ேள். அறத
பசால்லுங்ே.

லட்சர்: எஸ். சிைப்ொே பசால்ல்கவன்னு நிற
ஏன்

க்ேிகைன், ஜான்,

ா அது ஒரு பெரிய ேறத அறத நா சுருக்ேமா

பசால்லப்கொகைன். அது என்

ன்

நுறழந்து அங்குள்ை றெல்ேள் அன்
அறவயற

ா, ஒரு ம

ிதன் ஒரு அறைக்குள்

ிறதயும் ொர்க்ேிைான்

த்தும் அவனுறடய வாழ்வின் சம்ெவங்ேறை போண்டுள்ை

ஏடுேள் என்ெறத உணருேிைான். உதாைணமாே, ஒரு றெல்ேள் போண்ட
அலமாரியில் என்

க்கு பதரிந்தவர்ேள் உடன் பஜெித்தவர்ேள்

என்ைிருப்ெது கொள்ைதான். ஆ
அதில் இருக்ேிைது, எ

ா இன்னும் கவறு சில றெல்ேளும்

க்கு உண்டா

இச்றசயா

சிந்தற

அதுதான் பெரியதாே இருக்ேிைது. நான் பசய்த ெலவிதமா

ேள் –
ொலியல்

ொவங்ேள். ஒருகவறை மற்பைாரு அலமாரியில் கவறுோரியங்ேள்
இருக்ேலாம், இறணயதைத்தில் நான் ொர்த்த ோட்சிேள்.” இந்த நெர்
கவக்ேத்தூடு நின்ைார், அவருக்கு ஒகைபயாரு ஆறசதான் இருந்தது,
அந்த அறைறய பூட்டி அதன் சாவிறய தூை எைிந்துவிட கவண்டும்.
திடீபைன்று, அழ ஆைம்ெித்தார், யாகைாபவாருவர் நின்றுபோண்டிருந்தார்,
அறத அவைால் நண்ொ

முடியவில்றல. கநாக்ேி ொர்த்தார், “ஓ!

அவைல்ல. யாருமில்ல அவர்தான். யாருமில்றல இகயசுதான்.
பவட்ேத்தால துவண்டுபோண்டிருந்த ம
அவற
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ிதற

இகயசு வந்து

ேட்டி அறணத்துக்போண்டார். இகயசு வருத்தமாேவும்

இருந்தார், ஆ

ா இகயசு இந்த எல்லா றெல்ேறையும் எடுத்து

ொர்த்தார் – நூற்றுக்ேணக்ோ

றெல்ேள் அங்கு இருந்த

–துரிதமாே,

ொர்த்துக்போண்டிருந்தார். இகயசு அந்த எல்லா றெல்ேறையும்
ொர்த்துக்போண்டிருக்ேிைார், இகயசு அவனுறடய வாழ்வின் எல்லா
ோரியங்ேறையும் ொர்த்துக்போண்டிருப்ெதால் அவன் பவட்ேம் மற்றும்
அவமா

உணர்வால் கமற்போள்ைப்ெட்டான்.

இகயசு அறத முடித்தகொது, அவர் அந்த ம
அட்றடறய ோட்டி

ித

ிடம் ஒரு

ார், அதில் ஒவ்பவாரு ொவத்திற்கு ேீ ழாே இகயசு

தம்முறடய பெயறை எழுதி, த

து இைத்தத்தில்

றேபயழுத்திட்டிருந்தார். அதன் ெின்பு இகயசு வந்து, அவற
அறணத்துக்போண்டு அவ

ிடம் பசான்

ார், எல்லாம் முடிந்தது.” அதா,

ஜான், சுவிகசஷம் என்ெது. இன்றைக்கும் இறத
ொர்த்துக்போண்டிருப்ெவர்ேள் ஒருகவறை அவமா

த்தால்

கமற்போள்ைெட்டிருக்ேலாம், தங்ேள் ொவத்தால்
கமற்போள்ைெட்டிருக்ேலாம், அவர்ேள் புரிந்துபோள்ை கவண்டிய
விஷயம் இகயசு மரிக்கும் முன்பு எல்லாம் முடிந்தது என்று
பசால்லியதால் ஒருகவறை அவர்ேள் அவரிடம் வை
சித்தமுள்ைவர்ேலாே இருந்தால் ேிைிஸ்துவின் மன்

ிப்ெில்

ெங்குள்ைவர்ேைாே முடியும் என்ேிைார்.

ஆன்கர்பபர்க்: கவடாேமத்தில் சந்கதேத்கதாடு இருந்த சிலறை
குைித்து பசால்லி ஜ
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ங்ேறை உற்சாேப்ெடுத்திட விரும்புேிகைன்.

லட்சர்: கயாவான் ஸ்நா

ேன். இந்த நெர். ேிைிஸ்துவின் சகோதைன்

என்ை, முறையுறடயவர். ோவாைில் இருக்ேிைார். இகயசு தன்ற
ோவலில் இருந்து விடுவிக்கும்ெடியாே விரும்ெி

ார். இன்றைக்கு

அர்ப்புதங்ேறை எதிர்ொர்க்ேிைவர்ேறை பொல்லா, அவரும்
எதிர்ொர்த்துக்போண்டிருந்தார். அவர் த
ே

து ஆட்ேறை அனுப்ெி

ிகவாடு கேட்ேிைார், “வருேிைவர் நீர்தா

ா கவபைாருவர் வை ே

கவண்டுமா? (மத்கதயு 11:3) அவர் என்

பசால்லிோர் என்ைால்,

“இகயசுகவ, நீர்தான் கமசியா எ

த்கதன். நீர்தான் அவைா

நிற

அல்லது கவகைாருவாைா? இகயசு அதற்க்கு ெதில் ஒல்லி அனுப்புேிைார்,
“நீங்ேள் மரித்கதார்

எழுந்திருப்ெறதயும், குருடர் ொர்ப்ெறதயும்,

கயாவானுக்கு பசால்லுங்ேள் என்று பசால்லி இகயசு, “என்
இடைலறடயாதிருக்ேிைவன் ொக்ேியவான் என்று கூைி

ிமித்தம்

ார். நான்

என்னுறடய லட்பசரியன் விைக்ேத்றத பசால்ல விரும்புேிகைன்.
என்னுறடய பதாழிறல நான் நடத்தும் விதத்றதக்ேண்டி
இடைலறடயாதிருக்ேிைவன் ொக்ேியவான்.” “நல்ல கதவன் எப்ெடித்தான்
பசய்வார் என்று தாங்ேள் நிற

த்தெடி நான் பசய்யாததால்

சந்கதேிக்ோமல் இருக்ேிைவர்ேள் ொக்ேியவான்ேள்.” “தாங்ேள்
எதிர்ொர்க்ேிை ெதிறலயும் அற்புத்தத்றதயும் நஅந் பசய்யாததால்
பசந்கதேப்ெடாதவர்ேள் ொக்ேியவான்ேள்.” என்
விசுவாசிக்ேிைவன் ொக்ேியவான்.”
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நடந்தாலும் என்ற

சரி, நமக்கு பதரிந்தவறை, கயாவான்ச்

ா

ேன் சந்கதேத்கதாகட

மரிதிருந்தாலும் இகயசு பசால்லுேிைார், “ஸ்திரீேைிடத்தில்
ெிைந்தவர்ேைில் கயாவான்ஸ்நா

ற

ொர்க்ேிலும் பெரியவன்

ஒருவனுமில்றல. (லூக்ோ 7:28 ) இன்றைக்கு நான் ஜ
பசால்ல விரும்புேிைது என்

ங்ேளுக்கு

பவன்ைால், உங்ேளுக்கு

சந்கதேமிருந்தால், அதுபவான்றும் பெரிய தவைல்ல, உங்ேளுறடய
விசுவாசத்தின் அைவா

து, எவ்வைவு சிைியதாே இருந்தாலும், அதிே

தடுமாற்ைத்கதாடு இருந்தாலும், உங்ேளுறடய விசுவாசம்
ேிைிஸ்துவின் மீ து இருக்ே கவண்டும், என்ெகத மிேவும்
முக்ேியமா

தாே இருக்ேிைது. உங்ேளுறடய விசுவாசம் ேிர்ச்துவின்

மீ து இருந்தால், அந்த உங்ேளுறடய விசுவாசம் உங்ேறை இந்த
உலேத்திலிருந்து நேர்த்திக்போண்டு கொய், ெைகலாேத்தில் கசர்த்து
விடும்.
இன்ப

ாரு சம்ெவத்றத பசால்ல கநைம் இருக்குமா, ஜான்?

ஆன்கர்பபர்க்: ஆமா, பசால்லுங்ே.
லட்சர்: ஒருசில வருடங்ேளுக்கு முன்பு நான் வாஷிங்டன் டிசியில்
ஒரு சறெயில் ேருத்தைங்கு நடத்திபோண்டிருந்கதன் அங்கு இைேசிய
அதிோரிேைில் ஒருவரும் இருந்தார், அவர் என்

ிடம், “பவள்றை

மாைிறேக்கு கொே விருப்ெமா என்ைார்? கமலும் அவர், “ப்பைசிபடன்ட்
வாை இறுதி நிற
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வு நாளுக்ோே கடவிட் கேம்ப் கொயிருக்ேிைார்.

அத

ால் ஓவல் அலுவேத்திருக்கு கொேலாம் என்ைார். ஓ! அதற்க்கு

நான் கவண்டான்னு பசால்லுகவ

ா ஜான்?”

நானும் என்னுறடய இைண்டு மேள்ேளும் அங்கு பசன்கைாம் சுற்ைிலும்
ோவலர்ேள் நின்று போண்டிருந்த
அறடயாை அட்றட எடுக்ே நிற
அவகைாடதா

ர். என்னுறடய மேள் ெர்றச திைந்து
த்தாள், அதற்க்கு அந்த ோவலர்,

வந்திருக்ேிைீர்ேள்? என்ைதற்கு ஆமாம் என்ைால்.

ஓ! உள்ை கொங்ே என்ைார். நாங்ே பவள்றை மாைிறேயின்
வாசலுக்குள் நுறழந்கதாம். நிறைய ோவலர்ேள். அவர்ேள் அவறையும்
ொர்த்த

ர் எங்ேறையும் ொர்த்தார்ேள் கமலும் அவர்ேள், அவகைாட

வந்திருக்ேீ ங்ேை? கொங்ேள் என்ை

ர்.

உள்ை ஹால்லயும் நிறைய ோவலர்ேள். அவர்ேளும் அப்ெடிகய
பசய்த

ர். அப்ெைம் என்க

ாட ஓைக்ேண்ணால ொர்த்திகதன் எ

க்கு

ஓவல் அலுவலேத்தி ொர்க்ே முடிந்தது அந்த அறையின் முடிவில் ஒரு
ோவலர் நின்றுபோண்டிருந்தார் அவரும் அவறையும் எங்ேறையும்
ொர்த்தார். அவர் அழுத்தமாே, பசான்
இருக்கும் இடத்திற்கு கொேல ஆ

ார், உள்ை கொங்ே. ப்பைசிபடன்ட்

ா எங்ேைால ஓவல்

அலுவலேத்திற்கு கொே முடிந்தது.
இப்ெ கயாசித்து ொருங்ே – ேற்ெற

பசய்து ொர்க்ேலாம் – எல்லாரும்

ஒகை நாைில் மரிக்ேிகைாம், 9/11 ற்கு ெிைகு அறத ோர்ெற
சுலெமா

பசய்தவது

து. இகயசு நம்றம திறையின் அடுத்த ொேத்தில் சந்தித்து

ெைகலாே ெட்டணத்திற்குள் அறழத்தது பசல்ேிைார். அப்ெடி கொகும்
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பொது வழியில் மற்ைவர்ேளும், தூதர்ேளும், நிற்ேிைார்ேள். முதல் தூதர்
குழுறவ நாம் அறடேிகைாம். அவர்ேள் இகயசுறவ ொர்ேிைார்ேள் ெிைகு
நம்றம ொர்த்து கேட்ொர்ேள், “அவகைாட வந்தீங்ேை? உள்ை கொங்ே.”
கொேிை வழியில் அதிேமா

தூதர்ேறை ொர்ப்கொம் அவர்ேளும்

இகயசுறவ ொர்த்து நம்மிடம் கேட்ொங்ே, அவகைாட வந்தீங்ேை? உள்ை
கொங்ே.” அதற்க்கு ெிைகு கதவற

ோணக்கூடாத ஒைியில்

ோண்கொம், கவதம் பசால்ேிைது, நாம் இந்த பூமியில் நிற
வறேயில் அவர் அழோ

வைாேவும் ெரிசுத்தமா

த்துொர்ோத

வைாேவும் இருப்ொர்

கதவனுறடய ெரிசுத்தம் கதவனுறடய பசௌந்தர்யமும் விைங்கும்.
நமக்கு பதரியும், நம்முறடய இருதயத்தில் பசால்லிக்போள்கவாம்,
என் ேடந்த ோலத்றத ொர்த்தால், உள்ை கொயிருக்ே மாட்கடன்.”
ஏப

ன்ைால் நமக்கு மத்தியில் ேருேறலப்பு பசய்த பெண்ேள்

இருக்ேலாம், அசுத்தமா

வாழ்க்றே வாழும் ஆண்ேள் இருக்ேலாம்,

இைட்சிக்ேப்ெடுவதற்கு முன்பு ஓரி

கசர்க்றே வாழ்க்றே முறைறய

உறடயவர்ேள் இருக்ேலாம். அதாவது, நாபமல்லாரும் ொவிேள் என்ை
கூட்டத்றத கசர்ந்தவர்ேள். அத

ால் நாம், உள்ை

கொேமுடியாகதன்ேிகைாம்.” ஆ

ால் தூதர்ேள் பசால்ேிைார்ேள்,

“அவகைாடு வந்தீர்ேைா? உள்ை கொங்ே.”
நாகமலாரும் ஒன்ைாே அங்கு கசர்ந்தெிைகு, ெிதா குமாைற

ொர்த்து

பசால்வார், “என்னுறடய ெிள்றைேறை என் வட்டிற்கு
ீ
அறழத்து
வந்ததற்ோே நன்ைி ஏப
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ன்ைால் நான் அவர்ேறை அதிேமதிேமாய்

கநசிக்ேிகைன் அவர்ேகலாடிருக்ே விரும்புேிகைன்.

நீங்ேள் ஒரு

ோரியத்றத அைிந்திட விரும்புேிகைன் அவர்ேறை நான் நன்கு
ெரிகசாதித்துவிட்கடன், அவர்ேைில் ஒரு குறைறவயும் ோணவில்றல
என்ொர்.”
அத

ால் தான் நான் ொடுேிகைாம், “அவருறடய நீதியின் வஸ்திைத்றத

அணிந்திருப்ெைால், சின்ோச

த்திர்க்ேி முன்ொே ெிறையட்ட்ைவைாே

நிற்ப்கொம்.” நமக்கு மத்தியில் சந்கதேிக்ேிைவர்ேளும் இருக்ோங்ே ஜான்,
ஆ

ா அ

ர்ேளுறடய விசுவாசம் ேிைிஸ்துவின் மீ து மட்டும்தான்

இருக்ேிைது அத

ால் நம்கமாடு இறணந்து அவர்ேளும் ெைகலாே

இைாஜியத்தில் இறணந்திடுவார்ேள்.

ஆன்கர்பபர்க்: சார்லாட் ஏலிகயாட்
லட்சர்: எ

க்கு பதரியும் சார்லாட் ஏலிகயாட் எழுதிய ஒரு ேவிறத

மிேம ெிைசித்திப்ர்டதாே இருந்தாது, அவங்ே சகோதைன் பசான்
சரிபயன்று நம்புேிகைன், “ஒரு, ஊழிய
ேவிறதயில் இருக்கும் தாக்ேம் என்
என்

ா

, என்

து

க்கு அந்த

க்குள் இல்றல என்ைார்.” அதில்

பசால்லப்ெட்டிருந்தபதன்ைால்: ஒகை ஒரு கவண்டுதகலாடு

வருேிகைன், என்
உம்மிடத்தில் வை

க்ோே உம்முறடய இைத்தத்றத சிந்தி
என்ற

ீர்,

நீர் தகுதியாக்ேிநீர், ஓ கதவ

ஆட்டுக்குட்டிகய, உம்மிடம், வருேிகைன்.” இப்ெ இதுதான் பைாம்ெ
முக்ேியமா

து ஜான், எல்லாரும் கேட்டுட்டு இருக்ோங்ே. நான் நா

வருேிகைன், ஒருகவறை ெலவித கொைாட்டங்ேள், ெலவித ொடுேள்,
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ாே

சந்கதேத்கதாடு இருந்தாலும். உள்ைா

கொைாட்டம் நடுக்ேங்ேள்

இருந்தாலும், கதவ ஆட்டுக்குட்டிகய நான் வருேிகைன், நான்
வருேிகைன்.” ஜான், சந்கதேிக்ேிைவர்ேளுக்கு பசால்ேிகைன்,
ேிைிஸ்துவி

ிடத்தில் வை உம்ே சந்கதேங்ேள் தீரும் வறை

ோத்திருக்ோதீர்ேள். சந்கதேத்கதாட வாங்ே, ஆ

ா நீங்ே உங்ேறை

இைட்சிக்ே வல்லறம யுள்ை ஒருவரிடும் வருேிைீர்ேள்.

ஆன்கர்பபர்க்: அவர்ேள் வை விரும்புேிைார்ேள் என்

நிற

க்ேிகைன்.

அவர்ேளுக்ோே நாம் பஜெிக்ேகவண்டும். ேிைிஸ்துறவ
நம்புேிைவர்ேளுக்ோேவும் நாம் பஜெத்திடகவண்டும். சரியாே நாம்
பஜெித்திருக்ேிகைாமா என்ை எண்ணத்கதாடு அவர்ேள்
ோணப்ெடுேிைார்ேள். அவர்ேளும் தங்ேறை நிறலெடுத்திக்போள்ை நல்ல
சந்தர்ப்ெம். அவர்ேளுக்ோே பஜெிக்ேிரீர்ேைா?

லட்சர்: எஸ். ெிதாகவ, இகயசுவின் நாமத்தில் இப்பொது இறத
கேட்டுக்போண்டிருக்கும் ஆயிைக்ேணக்ோ

மக்ேைில் ெலரும்

ேிைிஸ்துவின் மீ து நம்ெிக்றே றவக்ே முன்வந்திடலாம்,
அவர்ேளுக்குள் எப்கெர்ெட்ட, சந்கதேங்ேள் குடிபோண்டிருந்தாலும்
அறவ ஒரு பொருட்டல்ல. ெிதாவின் ெிைசன்

த்திற்குல் தங்ேறை

அறழத்துபசல்ல தகுதியுறடயவரிடம் வந்திடட்டும். அவர்ேள் இந்த
பஜெத்றத ஏைடுக்ே ேிருறெ தாரும்: ெிதாகவ, நான் ொவம்
பசய்திருப்ெறத அைிகவன். நான் அொத்திைன் என்ெறத அைிகவன்,
ஆ
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ாலும் இந்த கநைத்தில், ேிைிஸ்துறவ சார்ந்துபோள்ேிகைன். அவறை

நம்புேிகைன். அவர் என் ொவத்றத சுமந்தாபை
மன்

ிக்ே, ஒப்புைவாக்ேி, என்ற

நம்புேிகைன் என்ற

வட்டிற்கு
ீ
அறழத்துபசன்ைிடுவார்.”

இவர்ேளுக்கு இந்த நிச்சயத்றத தாரும், இகயசுவின் நாமத்தில்
பஜெிக்ேிகைாம், ஆபமன்.

ஆன்கர்பபர்க்: இந்த ெிைச்சற

றய சரிபசய்திட ஒரு வச

ம்

உங்ேளுக்கு கெருதவியாே இருந்தது. கதவனுறடய வார்த்றதயில் அது
எந்த வாக்குத்தத்தம்?

லட்சர்: அது கயாவான் 10ல் இருக்ேிைபத

நிற

க்ேிகைன் அங்கு

இகயசு மிே பதைிவாே அறத பவைிெடுத்துேிைார், “என்னுறடய
ஆடுேள் என் ேைத்தில் உள்ைது, உண்றமயில், என்னுறடய ஆடுேள்
என் ெிதாவின் ேைத்திலும் இருக்ேிைது.” (கயாவான் 10:28 -29) நான்
ேிைிஸ்தவ

ாே மாைி

கொது, என்ற

போண்டுபசல்ல தகுதியுள்ை கமய்ப்ெ

ெிதாவின் சமுேத்ஹ்டிற்கு
ின் ேைத்தில் இருக்ேிகைன்

என்ெறத இந்த வாக்குத்தத்தம் தான் என்

ஆன்கர்பபர்க்: ஆமா. எ

க்கு உறுதியைித்தது.

க்கு உதவியாே இருந்தது, எவ

ாேிலும் –

நான் அறழக்ேப்ெட்ட நாைில் உறுதியைித்தது – அவருறடய
நாமத்தி
என்க

ால் அறழக்ேப்ெட்டவர்ேள் – அறததான் பசய்கதன், அகநேர்

ாடு இறணந்து பஜெித்த

ர் – கதவன் என்

பசய்வாபை

ேறடசி 3 வார்த்றத பசால்ேிைது –இைட்சிக்ேப்ெடுவான். (கைாமர் 10:13)
இருக்ேலாம் என்ைல்ல, ஒருகவறை அப்ெடியாகும் என்ைல்ல.
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“இைட்சிக்ேப்ெடுவான்.” கூப்ெிடகவண்டும். நான் ேிைிஸ்துறவ
விசுவாசித்த நாைில், இந்த வார்த்றத என்
ெிரியமா

க்கு அர்த்தமுள்ைதா

வர்ேகை, இந்த ோரியங்ேறை நீங்ேள் தியா

து.

ிக்கும் கொது

கதவன் உங்ேறை கநசிப்ெறத அைிந்துபோள்வர்ேள்
ீ
என்ெறத
நம்புேிகைன். உங்ேறை றேவிட சட்டரீதியா

ஆதாைங்ேறை அவர்

கதடிக்போண்டிருப்ெதில்றல. அறத கவறு விதமாே ொர்க்ேணும்.
அவருறடயா ேைத்றத உங்ேள் மீ து றவத்துள்ைார். உங்ேறை
ொதுோத்து ெைகலாேத்திற்கு அறழத்து பசல்ல உங்ேள்மீ து தமது
ேைத்றத றவத்திருக்ேிைார். அவறை நம்புங்ேள் இருதயத்தில்
சந்கதாசத்றத அனுெவியுங்ேள்.

*****
எங்ேளுறடய பதாறலக்ோட்சி நிேழ்சிேறை ோண
இலவச ஜான் அன்பேர்பெர்க் நிேழ்ச்சி ஆப்றெ ெதிவிைக்ேம்
பசய்திடுங்ேள்.
இகயசு ேிைிஸ்துறவ ஏற்றுபோள்வதற்ோ
@2015 A.T.R.I.
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