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JET13-1-1-TA 

உங்கள் பாடுகளில் தேவனுடைய உேவி 

 - நிகழ்ச்சி 1 

அறிவிப்பாளர்:...இன்று, ஜான் அன்கர்பர்க் -ன்  நிகழ்ச்சி 

ைாக்ைர் டைக்தகல் எஸ்தே:…எல்ல ாரும் லசல்கின்ற சி  

இடங்கள் உள்ளன, ஜான், அங்லக எல் ா பிரச்சனனகளும் தீரும். 

நீங்கள் ததவனின் பிரசன்னத்தில் தனினையில் இருப்பரீ்கள். என் 

ைனதில் தவதனன உள்ளது. சின்டியால் எனக்கு உதவ முடியாது, 

ைருந்துகள் எனக்கு உதவாது. பரவாயில்ன , நான் இருப்பது 

என்னதவா தனினையில் தான், ததவதன நான் கவன தயாடுள்தளன். 

உைது உதவி எனக்கு ததனவ. 

அறிவிப்பாளர்:...உங்க ைருத்துவரிடைிருந்து தசாகைான லசய்தி 

வந்தவுடதனதய, லதவனால் உங்களுக்கு எப்படி உதவ முடியும்? நீங்கள் 

வாழ்நாள் முழுவதும் தவதனனதயாடு இருப்பனத எப்தபாது 

உணர்ந்துலகாள்வரீ்கள், அந்த இக்கட்டான சூழ்நின யில் நாள்ததாறும் 

உங்களுக்கு எப்படி ததவன் உதவ முடியும்? அல் து, உங்களது முடிவு 

உங்களுக்கு லதரியும் லநரத்தில், அனதத் லதரிந்து லகாண்டு ததவன் 

உங்களுக்கு எப்படி உதவ முடியும்? 
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ஜ ோனி எரிக்சன் டோடோ:..ததவன் எனக்கு எப்தபாதும் உதவியனத 

நினனத்து பார்க்க முற்படுதவன், அது எனது வ ினய தபாக்குகிறது, 

ைாற்றியுள்ளது, ைனனத திடப்படுத்தி ஆறுதல் அளித்துள்ளது, 

நிம்ைதினய தந்து எனக்கு ஆறுத ான நீண்டலநடிய சுகத்னத 

வழங்கியுள்ளது, அதுதவ உண்னை. 

அறிவிப்பாளர்:...இன்று எனது விருந்தினர்களாக, னுச. ஆiஉhயநட 

நுயளடந இ Pசநளனனநலவ நுஅநசனவரள அவர் ஆழழன  டீiடிடந 

நிறுவனத்னத சார்ந்தவர், பிலரன்ட்வுட், னபபிள் சனபனய சார்ந்த மூத்த 

தபாதகர், டிடன்னசீீஃ ைற்றும் தஜானி எரிக்சன் டாடா, தஜானி ைற்றும் 

நண்பர்களின் தன வர், ைாற்றுத்திரணாளிகளுக்கான சர்வததச 

ஊழியங்கள், இந்த நண்பர்களும் உடன் உள்ளனர். நீங்கள் 

தவதனனதயாடு இருக்கும்தபாது ததவன் உதவுவனதப் பற்றி அவர்கள் 

லசால்வனதக் தகளுங்கள். 

***** 

ைாக்ைர். ஜான் அன்கெர்கபர்க்:...எங்கள் நிகழ்ச்சிக்கு நல்வரவு. 

இன்று உங்களுக்கு ஒரு ைகத்தான நாள். னுச. ஆiஉhயநட நுயளடந  

யலன துழni நுயசநஉைளழn வுயனய உடன் தபச இருக்கிதறாம். நாம் 

எதிர்லகாள்ளக்கூடிய மூன்று விஷயங்கனளப் பற்றி தபசப் தபாகிதறாம். 

அதில் ஒன்று, நாம் லபறக்கூடிய துயரைான லசய்தியாகும், அனதப்பற்றி 

உங்கள் டாக்டர் விளக்குவார், அது ஏன் லதரியைா? உங்களுக்கு 
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புற்றுதநாதயா, தவறு வியாதிதயா, கண்பார்னவ இல் ானைதயா 

இருக்க ாம். அல் து ஒரு விபத்தின் காரணைாக உங்கள் உடல் 

ஊனைாக இருக்க ாம். அல் து உங்கள் கழுத்து முறிந்து நீங்கள் 

வாழ்நாள் முழுவதும் வலீ்தசரில் வரக்கூடிய நின  ஏற்பட்டு 

இருக்க ாம். னைகடதகல், உங்களுக்கு இதுபற்றிய அனுபவம் உள்ளது, 

நீங்கள்நாடு முழுவதும் சுற்றி வந்திருக்கீறரீ்கள். நீங்கள் மூடி தவதாகை 

நிறுவனத்தின் தன வராகவும் உள்ளரீ்கள், அந்த நிறுவனத்தில் 

ஆயிரக்கணக்கான குழந்னதகள் உள்ளனர். நீங்கள் இங்தக 

இருக்கிறரீ்கள், இது பற்றிய தவதனனனய நீங்கள் உணர்ந்துள்ளரீ்கள், 

அந்த ஒரு சூழ்நின யில் உங்களுக்கு துக்கைான லசய்தி வந்தது, 

என்ன நடந்தலதன்று லசால்லுங்கள். 

டைக்தகல் எஸ்தே:…2001ல் இருந்து இனதப் பற்றி நாங்கள் 

அறிந்துள்தளாம் ஜான், ப விதைான லகாடிய தநாய்கனளக் 

கண்டுள்தளாம். 2008 வனரயில் இரண்டு அறுனவ சிகிச்னசனய நாங்கள் 

லசய்துள்Nளூம். அது ஒரு ைறக்க முடியாத கா ம், அப்தபாது வார்;வில் 

ைாறுதல் ததனவ என்பனத உணர்ந்ததாம். இல் ினாய்சில் இருந்த ஒரு 

லபரிய ைருத்துவர் லசான்னார், டாக்டர் எஸ்த , உங்கள் வாழ்வில் 

ைாறுதல் ததனவ, இல்ன தயல் நீங்கள் லபரும் பாதிப்பனடவரீ்கள், 

என்றார். அது ஒரு கடினைான முடிவு அல் . நல்  முடிவு என்று 

நான் ைக்களிடம் லசான்தனன். எனதவ, உங்கள் வருங்கா த்னத நீங்கள் 

தான் முடிவு லசய்ய தவண்டும் என்பனத உறுதியாக லசான்தனன். 
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ஆன்ெர்கபர்க்:..அவர்கள் உங்களுக்கு என்ன லசய்தார்கள், னைக்தகல்? 

டைக்தகல் எஸ்தே:…என் கழுத்னத சுற்றியுள்ள பகுதியில் ஒரு 

லபரிய அறுனவ சிகிச்னச நடந்தது, அதில் பல்தவறு பாதிப்புகள் 

எனக்கு உள்;ர இருந்தன. அந்த சிகிச்னச ப  கட்டங்களாக நடந்தது. 

என் கழுத்னத சுற்றியும் னடடானியம் ரானட லபாருத்தினார்கள், அது 

ஒரு ைறக்க முடியாத அனுபவம். ஆந்த அனுபவம் இப்தபாதும் என் 

நினனவில் உள்ளது. என் கழுத்துப் பகுதியில் பல்தவறு ளஉசநற 

இனணப்புகள் உள்ளன. அந்த வியாதியின் காரணைாகவும், அந்த 

சிகிச்னசயின் வினளவினாலும், நாள் முழுவதும் நான் தவதனனதயாடு 

உள்தளன். 

ஆன்ெர்கபர்க்:..நீங்கள் குணம் லபறுவரீ்கள் என்று லசான்னது என் 

நினனவில் உள்ளது. னைக்தகல், நீங்கள் ைறுவாழ்வு லபறுவரீ்கள் என்று 

நினனத்து கூட பார்க்காைல் இருந்தீர்கள் அல் வா? 

டைக்தகல் எஸ்தே:…உண்னை. 

ஆன்ெர்கபர்க்:..சரிஇ உங்கள் ைனதில் என்னதான் நினனத்தீர்கள்? 

டைக்தகல் எஸ்தே:…சநீங்கள் அறிவரீ்கள், நான் ததவனின் 

வார்த்னதயில் வாழ்கிதறன், எனது நம்பிக்னக முழுவதும் 

வார்த்னதயில் உள்ளது. ைக்கள் நைக்கு உதவுவார்கள், நம்பிக்னக 

தருவார்கள், ஆனால் நான் நம்புவது தவதவசனத்னததான்! 

சுங்கீதக்காரன் சங்கீதம் 40ல் அனதப் பற்றி கூறுகிறான். அவன் 



5 
 

லசய்தது ைகத்தான காரியம், என் கடந்த கா த்னத நினனக்கிதறன், 

ததவனின் ைகினைனய நான் உணர்கிதறன். சங்கீதம் 40ல் இதுதபான்ற 

ப  விஷயங்கள் உள்ளன. ஆனால் நான் ததவனுக்காக 

லபாறுனைதயாடு இருந்ததன். எனக்கு காத்திருக்க பிடிக்காது. அனத 

அடிதயாடு லவறுப்லபன். அது என்னால் தாங்க முடியாத ஒன்று. 

எபிதரயர் அதுபற்றி லசால்கிறது. அது இரண்டு வார்த்னதகள். அதாவது 

நான் காத்திருக்கிதறன், நான் காத்திருக்கிதறன். நம்ைில் ப ருக்கு அந்த 

சூழ்நின  ஏற்பட்டு இருக்க ாம், அது ஒரு தசாகைான லசய்தி, இனம் 

புரியாத ஒரு அனுபவம், நீங்கள் முத ில் அறிய தவண்டியது 

லபாறுனையாக இருப்பனத தான். எபிதரயர் லசான்னது, நான் 

காத்திருந்ததன் நான் காத்திருந்ததன். நாமும் லசால்தவாம், நான் 

காத்திருந்ததன் நான் காத்திருந்ததன். என்று லசால்தவாம். பிறகு அவர் 

கூறினார், இது ததவனின் லசயல் என்று, அதுதவ உண்னை! எனதவ, 

பிரச்சனனதயாடும் வ ிதயாடும் கடினத்ததாடும் உள்ளவர்கள், 

ததவனுக்காக காத்திருங்கள். பிறகு சங்கீதம் லசால்கிறது, நான் திரும்பி 

பார்த்ததன், அவர் லசவியால் தகட்டார் என்று. அவர் நைக்காக அவரது 

லசவினய சாய்க்கிறார். அவர் லசான்னார், அவர் எனக்காக லசவி 

சாய்த்தார், என் அழுனகனய தகட்டார்.” என்று. இது நைக்கு புரியாது, 

ததவன் நைது லஜபங்கனளக் தகட்கிறார். அது ைட்டும் நைது 

சூழ்நின னய ைாற்றாது. சுங்கீதம் 116 நைக்கு லசால்கிறது, என் 

லஜபத்னத தகட்பதால் ததவனன தநசிக்கிதறன் என்று. எனதவ நைக்கு 

லசவி சாய்ப்பதால் ததவனன நாம் தநசிப்தபாம்.  
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அங்குதான் நைக்கு நம்பிக்னக ததனவ. அவர் லசால்கிறார், அவர் 

குழியி ிருந்து என்னன ைீட்டார் - என்று, பிறகு அவர் பனழய 

சம்பவத்னத நினனக்கிறார். எனதவ, ததவன் என்னன ைீட்டது, இன்று 

கூட என் நினனவில் உள்ளது. பிறகு அவர் லசால்கிறார், என்னன 

கல் ில் அைர்த்தினார் என்று, எனதவ நாம் துயரத்தில் இருந்தாலும், 

சகதியில் ைாட்டிக்லகாண்டாலும், நைக்கு ததனவயானது லபாறுனட, 

ததவன் நம்னை உயர்த்தினவப்பார் என்பது உறுதி. அது லவறும் 

எழுத்தல் , ஆவிக்குரியது ஆகும். ஆவிக்குரிய நைது வாழ்வில் அது 

சம்பவிக்கும், பிறகு அவர் லசால்கிறார், என் வாயில் அவர் புதிய 

சங்கீதம் னவத்தார் என்று. இனதப்பற்றி நாம் தபசிதனாம், தஜானியின் 

கனதனயக் தகட்தபாம், அது ஒரு ைாறுத ான விஷயைாகும். எனதவ 

நீங்கள் துயரத்திலும், வ ியிலும் இருக்கும்தபாது, அதற்கு ஒரு நாள் 

விடிவுகா ம் வந்தத தீரும். வாழ்வில் ஒருநாள் சந்ததாஷம் வரும். 

அவர் அனதப்பற்றி தைலும் கூறுகிறார், ததவனிடம் விசுவாசம் னவத்த 

நபனர, அவர் ஆசீர்வதிக்க தவிறியதில்ன  என்று. எனதவ இதில் நாம் 

முழுனை லபறுதவாம். துயரம் வுரும்தபாது, துயர லசய்தி வரும்தபாது, 

லபாறுனைனய காப்தபாம். காத்திருப்தபாம். கடந்த கா த்தில் நம் 

வாழ்வில் அவர் உதவியனத நாம் நினனப்தபாம். இருந்த இடத்னத 

நாம் எண்ணுதவாம். அவர் நம்னை உயர்த்தினார். ததவனன நாம் 

விசுவாசிப்தபாம். அது ஒரு நீண்ட கா  காத்திருப்பு ஆகும். ஆனால் 

ஒருநாள் என் இருதயத்தில் ைகிழ்ச்சி கூடும் என்பது உறுதி, அனதப் 

லபறுகின்ற ஆதணா, லபண்தனா, நிச்சயைாக ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவர்கள். 
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ஆன்ெர்கபர்க்:..நீங்கள் உங்கனள அறுனவ சிகிச்னசக்காக தயார் 

படுத்திக்டிலகாண்டு கீதழ லசன்றரீ்கள். அது குறித்து தபசுங்கள். 

டைக்தகல் எஸ்தே:…அந்நியர்களுடன் நான் இருந்ததன், அவர்கனள 

பார்க்க முடியவில்ன , அவர்கள் முகமூடி அணிந்திருந்தார்கள். 

அவர்கள் தன  மூடப்பட்டிருந்தது. அவர்கள் அந்த பகுதிக்கு என்னன 

வலீ்லசர்  அனழத்துச் லசன்றார்கள், அங்தக, வித்தியாசைான 

காட்சிகள்,விளக்குகள் இருந்தன. அந்த நின  வாழ்வா சாவா 

என்பதாகும். எல் ாவற்னறயும் விட்டு நான் வந்ததன் என் 

பிள்னளகளுக்கு குட்பாய் லசான்தனன். நூன் குழந்னதகளுக்கு கடிதம் 

எழுதிதனன், என் ைனனவிக்கு கடிதம் எழுதிதனன். என் நண்பர்களுக்கு 

கடிதம் எழுதிதனன். அது கனடசி பிரசங்கம். அனத எல் ாம் 

லசய்துவிட்டு, எனது ஆனடகனள னகவிட்தடன், எனது நனககனளயும் 

னகவிட்தடன். என்னன ஒரு அனறக்கு அனழத்துச் லசன்றனர். 

அந்நியர்கள் ஒரு தைனசயில் என்னன கிடத்தினார்கள், அந்த 

சூழ்நின யில் என்ன நடக்கும் என்தற நான் அறியாைல் இருந்ததன். 

ஆன்ெர்கபர்க்:..அந்த பகுதிக்கு நீங்கள் லசன்ற தபாது ததவன் 

உங்களுக்காக என்ன லசய்தார்? 

டைக்தகல் எஸ்தே:…வாழ்க்கiயில் நடக்கும் எல் ாதை ஒரு 

அர்தத்ததாடு நடப்பதில்ன . அதில் மூன்று விஷயங்கள் உள்ளன. நாம் 

உள்தளாம் தவதனன உள்ளது, ததவன் இருக்கிறார். ைருத்துவர்கள் 
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முடிந்தவனர நன்னைனய லசய்வார்கள். ஆைாம், அதற்காக அவர்கள் 

பயிற்சி லபற்றுள்ளார்கள். அவர்கனள விசுவாசியுங்கள். அதுதான் 

ைனிததநயம். நீங்கள் எழுவதும் எழாைல் இருப்பதும் ததவனின் சித்தம். 

அது ததவனின் ஆனணயாகும்.   

ஆன்ெர்கபர்க்:..சரி, இனதப்பற்றி அறிந்துள்ள ஒருவர் என்தானய 

தபான்றவர், அவரிடம் தபசுங்கள். நீங்கள் ைரணத்னத 

எதிர்லகாள்கிறரீ்கள், அது சரிதயா தவதறா, அங்கு நீண்ட கா ம் நீங்கள் 

வாழ ாம். ஆனால் உங்கள் வாழ்வில் லபரிய ைாறுதல் உள்ளது. 

இனதக் தகட்பவர்களுக்கு ததவனுனடய வார்த்னதனய பற்றி உங்கள் 

கருத்து என்ன? 

டைக்தகல் எஸ்தே:…ைாற்றத்னத எதிர்லகாள்வது ைிகவும் கடினம். 

அனதக் குனறக்கவும் இய ாது. ஏப்தபாதும் லபரிய முடிவுகள் 

கடனைாகும். ஆனால் நீங்கள் லசய்யப்தபாவது என்ன? நீங்கள் 

காத்திருக்க அறியதவண்டும். நான் காத்திருப்பதுதபா . ததவனிடம் 

நான் லபாறுனையாக உள்தளன். எனது கவன , பயம், ைன அழுத்தம், 

அனதரியம் எல் ாவற்னறயும் அவரிடம் ஓதுக்கிவிட்தடன், அதாவது, 

என்னால் முடிந்தவனர. ததவதன உைது உதவி ததனவ. கடந்த 

கா ங்களில் எனக்கு நீர் உதவினரீ். ஆனதப் பற்றியுள்தளன். ததவதன, 

ைறுபடியும் என்னன நீர் உயர்த்த முற்பட ாம். அது 

நனடலபறாவிட்டாலும் உைது விசுவாசத்னத நான் அறிதவன். நீர் நல்  

ததவன் என்பனத நான் அறிதவன். ஆனால் பிரச்சனனகனளயும், 
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தசாதனனகனளயும் எதிர்லகாள்வது நம் எல்த ாருக்கும் கடினைானது 

ஆகும். ைருத்துவம்,அவசர உதவி, சுற்றம், ைக்கள் ஆகிதயானர நாடி 

நாம் உள்தளாம். ததவனிடம் அனத யாரும் வற்புறுத்த முடியாது. 

ஆந்த தவதனனயான சூழ்நின யில் நான் ததவதனாடு தனினையில் 

இருந்ததன், அவர்தான் அனத தீர்க்க வல் வர். எனதவ அவரிடம் நைது 

பிரச்சனனனய விட்டுவிடுதவாம். 

ஆன்ெர்கபர்க்:..துனினையில் இருப்பது பற்றி ஒரு வசனம் 

லசான்னரீ்கள். அது வசனம் 16 என்று நினனக்கிதறன். இந்த வசனத்னத 

நீங்கள் கட்டைிட்டமு ஏன் என்று லசால்லுங்கள். 

டைக்தகல் எஸ்தே:…நீங்கள் லசால்வது சங்கீதம் 25 16, அதில் 

சங்கீதக்காரன் லசால்வது இதுதான், என்லைல் தநாக்கைாகி, எனக்கு 

இரங்கும். நான் தனித்தவனும், 

சிறுனைப்படுத்தப்பட்டவனுைாயிருக்கிதறன்.” சி  இடங்களில் 

எல்த ாரும் என்று கூறுகிறார்கள். ஜான், எல்த ாரும் நம்னை 

னகவிட்டுப் தபானாலும், நீங்கள் ததவதனாடு தனினையில் உள்ளரீ்கள், 

அதுதான் ஒப்புதல் ஆகும். ஏன்தனாடு தவதனன உள்ளது, அது 

கழனைானது. சின்ழ எனக்கு உதவ ாம், தவறு யாரும் அதில் உதவ 

முடியாது. ைருத்தும் எனக்கு உதவாது. பரவாயில்ன , நான் 

லசால்லுதவன், தனியாக உள்தளன் ததவதன, பாதிப்தபாடு உள்தளன். 

உைது உதவி எனக்கு ததனவ என்தபன். 
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ஆன்ெர்கபர்க்:..அது அருனையானது னைக்தகல். இன்னும் சிறிது 

தநரத்தில் ைீண்டும் நாம் வருதவாம். நாம் தஜானி எரிக்சன் டாடா 

உடன் தபசப்தபாகிதறாம். அவரது வாழ்நாளில் இதுதபான்ற ஏராளைான 

துயர லசய்திகனள அவர் தகட்டுள்ளார். அனத ைீண்டும், ைீண்டும் 

தகட்பதால், அது எல்த ாருக்கும் ந ம் தருைா என்று அவரிடம் 

தகட்தபாம். அப்தபாது அவர் எனதப் பற்றியிருந்தார்? சிறிது தநரத்தில் 

நாங்கள் வந்தபிறகு தஜானி எரிக்சன் டாடாவுடன் தபச உள்தளாம். 

எங்கதளாடு காத்திருங்கள். 

***** 

ஆன்ெர்கபர்க்:..நாங்கள் வந்துவிட்தடாம். நாங்கள் தபசுவது னுச. 

ஆiஉhயநட நுயளடந  யலன துழni நுயசநஉைளழn வுயனய உடன். 

நண்பர்கதள, இந்த கூட்டத்தில் உள்ள தஜானியிடம் நாம் தபசுகிதறாம், 

அவருக்கு இதித  நினறய அனுபவங்கள் உண்டு. புற்றுதநாயால் 

அவதிப்படுகிறவர்கள் டாக்டரின் ஆத ாசனன லபற்றிருக்க ாம், 

சி ருக்கு விபத்து ஏற்பட்டு ஊனைாகி இருக்க ாம், சி ர் 

குருடர்களாகத ா வாழ்க்னகயில் தவறுசி  பாதிப்புகனளதயா லபற்று 

இருக்க ாம், அவர்கள் எல்த ாரும் பிரச்சனனயில் உள்ளார்கள். 

அவர்களுக்கு ததனவ ஆறுத ான வார்த்னத, அவர்களுக்கு ததனவ 

நம்பிக்னகயான வார்த்னத. அதற்கு தரம் ஆக ாம், அதாவது பல்த று 

தநரங்களில் இதுதபான்ற துயரச் லசய்திகனள நீங்கள் தட;டிருக்க ாம். 

முத ாவது, ஒரு விஷயத்னத நாம் பார்ப்தபாம், டாக்டர் இவ்வாறு 
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லசான்னால் என்ன லசய்வது என்பனத நாம் சிந்தித்துகூட பார்க்க 

முடியாது. தஜானி, உங்கள் கழுத்தில் முறிவு ஏற்பட்டுள்ளதால், 

உங்களால் நடக்க இய ாது, உங்கள் னககனளக் கூட பயன்படுத்த 

முடியாது.” இப்தபாது தகட்கிதறன், இதுதபான்ற ஒரு சூழ்நின யில் 

ைக்களுக்கு நீங்கள் என்ன லசால்  விரும்புகிறரீ்கள்? 

ஜ ோனி எரிக்சன் டோடோ:..என்னால் நடக்க முடியாது. ஏன் னககனள 

நான் பயன்படுத்த முடியாது என்று ைருத்துவர்கள் என்னிடம் லசான்ன 

தபாது, என்ன லசய்வலதன்தற எனக்கு லதரியவில்ன . அது எனது 

மூனளயில் எதிலராளித்தது.” அப்தபாது எனக்கு இருந்த ஓதர 

ஆறுத ான விஷயம், நான் ந ம் லபற எனக்கு வந்த கடிதங்கள், 

பரிசுகள், முயல்லபாம்னைகள், என்னன ைருத்துவைனனயில் தநரில் 

வந்து பார்த்த நண்பர்கள், அதுதபான்ற ப விஷயங்கள், எனக்கு நடந்த 

ைருத்துவைனனயி ிருந்து லவளிலயறி, என் பண்னண வடீ்டுக்கு 

வந்ததபாதுதான், உண்னை என்னலவன்று லதரிந்தது. ஒரு வலீ் தசர்  

அைர்ந்தபடி ஜன்னல் வழியாக நான் இயற்னகனய ரசித்ததன். 

அப்தபாது, என் சதனாதரிகள் குதினர ைீது ஏறி சவாரி லசய்வனதப் 

பார்த்ததன். அது அனைதி தந்தது. தனினையில் நான் இருந்ததன். துக்க 

லசய்திகனள  ைறப்பதற்கு அந்த சூழ்நின  எனக்கு உதவியாக 

இருந்தது. 

ஜன்னல் வழியாக இயற்னக காட்சிகனள தனினையில் ரசிப்பதில், ப  

நாட்கனள நான் கழித்ததன். அப்தபாது கடந்தகா  நிகழ்வுகள் எல் ாம் 
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என் நினனவில் வந்தது, அனத நான் இப்தபாது இழந்துள்தளன். நான் 

தாவிகுதிக்காவிட்டால் என்ன? நான் கடற்கனரக்கு தபாகாவிட்டால் 

என்ன? அப்படிபட்ட எண்ணங்களின் நடுதவ என்னில் உற்சாகம் 

வரக்கூடிய ஒரு புதிய சூழ்நின னய எ;னில் உருவானது. என்னன 

ைருத்துவைனனயில் சந்திக்க வந்த ஒரு நண்பர், னபபினள திறந்தனத 

நான் நினனக்கிதறன். அனத அதநகம் தபர் லசய்தனர். 1 சாமுதவன  

அவர் படித்தார். அவர் லசான்னார், தஜானி, ஒரு நாள் வரும் அது 

எப்தபாது என்று எனக்கு லதரியாது. ஊங்களது வலீ்தசனர நீங்கள் 

பார்க்கப்தபாகிறரீ்கள். அனத உங்கள் எபிதனசர் என்று 

அனழக்கப்தபாகிறரீ்கள் என்றார். அலதன்ன லசால்லுங்கள் என்தறன். 

பிறகு அவர் 1 சாமுதவன  பழத்தார். அந்த தீர்க்கதரிசி, 

லப ிஸ்தருக்கு ததவன் காட்ழய பானதனய பற்றி கூறியுள்ளார். 

பின்னர், சாமுதவல் கற்கனள ஒரு நினனவு சின்னைாக எழுப்பினார். 

அதனன எபிதனசர் என்று அனழத்தார் என்று அவர் லசான்னார். 

இதுதான் ததவன் நைக்கு உதவியது என்றார். 

அந்த தநரத்தில் னைக்தகல் என்னிடம், ப முனற லசான்னது என் 

ைனதில் ததான்றியது. தஜானி அனதப்பற்றி நீங்கள் அடிக்கடி 

லசால்வரீ்கள்.எப்தபாதும் ததவன் நம்தைாடு இருப்பனத நாம் 

உணர்ந்தால், அவர் நம்தைாடு இருப்பார் என்று ஜன்னல் ஓரைாக 

அைர்ந்தபடி நான் இயற்னகனய ரசிக்கும் தபாது எனக்கு ஒரு நினனவு 

சின்னைாக வலீ்தசர் என்படி வரப்தபாகிறது என்று அதிசயப்படுதவன். 
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சுpறய அளவிலும் ைிகப்லபரிய அளவிலும் கடந்த கா ங்களில் ததவன் 

எனக்கு உதவியனத எப்தபாதும் நான் நினனப்தபன். 

குழம்பிப்தபாயிருந்த என் ைனதிற்கு அது ைிகவும் ஆறுத ாக இருந்தது. 

நான் வாழுகின்ற உண்னையான சூழ்நின  அப்தபாது எனக்கு புரிந்து. 

நான் சிலுனவனய நாடிதனன். அப்படித்தான் கடந்த கா த்தில் ததவன் 

எனக்கு உதவினார். நரகத்தி ிருந்து என்னன அவர் காப்பாற்றினார். 

என்னன அவர் பாதுககாத்தார். எனது இளம் வயதில் அவர்  ைீது என் 

விசுவாசத்னத நான் னவத்ததன், அவ்வளவுதான் நான் லசய்ததன். 

அதுதவ தபாதுைானது. சிலுனவயின் மூ ம் ததவன் எனக்கு 

உதவினாh. சிலுனவனய தினமும் நான் நாடுவதன் மூ ம் ைகத்தான 

வழியில் ததவன் எனக்கு உதவப்தபாகிறார் என்று நினனத்ததன். அது 

எப்படிலயன்று லதரியாது. அது எப்தபாது நடக்குலைன்றும் லதரியாது. 

நானள எப்படியிருக்கும் என்று எனக்கு லதரியாது. ஆனால், அதுதான் 

எனது லதாடக்கம்.   

ஆன்ெர்கபர்க்:..உங்கள் கால்கனளயும் னககனளயும் நீட்ட 

முடியாைல், ஏன் உங்கள் முகத்னத கூட அரிக்க முடியாைல் நீங்கள் 

பட்ட துன்பத்னத எல் ாம் நன்றாக விளக்கினரீ்கள். அது எனக்கு 

லநகிழச்சியாக உள்ளது. அது அச்சைான ைதனா நின யாகும். 

சிலுனவயில் இதயசுனவ நீங்கள் எப்பi நினனத்தீர்கள், எபிதரயனரப் 

பற்றி நீங்கள் என்ன நினனக்கிறரீ்கள். அவர் ஒரு பிரதான ஆசாரியர் - 
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அவர் பிறருக்கு இறங்குவார், நைது ைனநின னய பற்றி அவர் 

அழுத்தத்ததாடு கூறுவார் என்றா? அனதப்பற்றி லசால்லுங்கள். 

ஜ ோனி எரிக்சன் டோடோ:..ஒன்றில் மூன்று ஐக்கியங்களான பிதா 

குைாரன் பரிசுத்த ஆவி ஆகிதயாரின் ைீது நான் ைிகுந்த விசுவாசம் 

னவத்துள்தளன். ஆனால் ததவனின் இராஜ்யம் ைிகவும் ைகத்தானது, 

முத ில் அனதக் கண்டு நான் பயந்ததன், என் பக்கவாத தநாய் 

நிரந்தரைானது. ததவன் என்னன விட்டுவிடுவாதரா என்றும் என் 

வாழ்க்னக முழுவதும் இப்படிதய இருக்குைா, என்றும் எண்ணிதனன். 

முரணம் என்னன பயமுறுத்தியுது. ஒரு விஷயம் இது ைதநூல்படி 

சரியாக இருக்காது என்று நான் அறிதவன். அனதபற்றி னைக்தகல் 

பின்னர் என்னிடம் லசான்னார்,ஆனால் எனது இருதயத்னததயா 

தன னயதயா கரத்னததயா ததவனின் ராஜ்யத்தின் முன்பு அப்தபாது 

நான் மூடினவக்க விரும்பவில்ன . இருந்தாலும் அனத நான் 

லசய்ததன். ஆனால், அந்த தநரத்தில் அது ைிகவும், அச்சத்னத 

உண்டாக்கியது. ஏதிர்கா த்னத பற்றிய கவன  எனக்கு அதிகம் 

இருந்தது. நான் இதயசுவிடம் ஓடிதனன், இதயசுதவ நீர் 

புரிந்துலகாள்வரீ். எனது நின னை பற்றி உைக்கு லதரியும், என் 

கவன னய நீர் ஏற்பரீ். ஆப்தபாது இதயசு சிலுனவயில் 

அனறயப்பட்டனத நான் நினனத்துப் பார்த்ததன். அது என் ைனதில் 

பதிந்தது, அது எனக்கு ைிகுற்த ஆறுதன  தந்தது, சிலுனவயில் 

கரங்கனளக்கூட அனசக்கமுடியாது இருந்த என் ரட்சகருக்கு வ ி 
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என்னலவன்று லதரியும். ஆவர் சிலுனவயில் ஆணிகளால் 

அடிக்கப்பட்டு, தன் அவயங்கனள அனசக்கமுடியாத ஒரு நின யில் 

இருந்தார். உடதன நான் வலீ்தசரில் இருப்பனத நினனத்ததன், 

அனதப்பற்றி என் ரட்சகருக்கு புரியும்என்பது எனக்கு ஆறுத ாக 

இருந்தது. அதுபற்றி அவருக்கு புரிந்ததாடு ைட்டுைல் , அவர் தனது 

துயரத்னதயும், ைரணத்னதயும் லவன்று காட்ழனார். அதத தபான்ற ஒரு 

ைனவ ினைனய எனக்கும் அவர் தருவார் என்று நம்பிதனன். கடுகு 

அளவில் உள்ள ஒரு வினதனயப் தபான்ற ஒரு விசுவாசத்துடன் நான் 

தபாராடுகிதறன், ஆனால் நான் சரியான பானதயில் லசல்வதற்கு 

அதுதவ எனக்கு தபாதுைானதாகும். 

ஆன்ெர்கபர்க்:..அது சரி னைக்தகல், இதயசு நைது பிரதான 

ஆசாரியராக இருக்கிறார் என்று எபிதரயர் 4 கூறுவனத நீங்கள் 

விளக்கிடுங்கள். 

டைக்தகல் எஸ்தே:…வுhனங்களின் வழியாய்ப் பரத ாகத்திற்குப் 

தபான ததவனுைாரனாகிய இதயசு என்னும் ைகா பிரதான ஆசாரியர் 

நைக்கிருக்கிறபடியால், நாம் பண்ணின அறிக்னகனய உறுதியாய்ப் 

பற்றிக்லகாள்தவாம்.” எபிதரயர் 4 15 நம்முனடய ப வனீங்கனளக் 

குறித்த பரிதபிக்கக்கூடாத பிரதான ஆசாரியர் நைக்கிராைல், 

எல் ாவற்றிலுமு; நம்னைப்தபா  தசாதிக்கப்பட்டும் 

பாவைில் ாதவராயிருக்கிறார்.” அதி ிருந்து நைது சார்பாக, 

கிறிஸ்துவின் நின னயப் பற்றி அறிந்துலகாள்தவாம். நாம் 
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அனுபவிக்கும் எல் ா வ ியும், எல் ா ஏைாற்றங்களும், 

வாட்டங்களும், விதனாதங்களும், அவர் அனுபவித்துள்ளார். எனதவ 

நைது சார்பில் அவர் சைாதானம் லசய்வார். நாம் முழுனை 

லபறாதவர்களாக இருந்தால், அந்த ைகத்தான பிரதான ஆசாரியனரப் 

பற்றுதவாம். நம்னைபற்றி எல் ாம் அறிந்த ஒருவர் உள்ளார். அவர் 

அந்த பானதனய கடந்து வந்துள்ளார், அதுதான் நைக்குள்ள 

லதாடர்பு.என் சார்பில், என் இடத்தில் இருந்தபழதய பிரதான 

ஆசாரியனர நான் பற்றுதவன். நாம் துயரப்படும் எல் ாவற்னறயும் 

அவர் அறிந்துள்ளார். 

ஆன்ெர்கபர்க்:..என் தாயாருக்காக ஒரு நிகழ்ச்சி நடத்த நான் 

விரும்பிதனன். ஆனால் அனத லசய்யவில்ன . அது இன்னமும் என் 

ைனதில் உள்ளது. அவரது தவதனன குறித்து நான் க ங்கியுள்தளன். 

ஆனால் அங்தக தற்தபாது எனது நண்பர்கள் உள்ளனர். உங்களுக்கும் 

நண்பர்கள் உள்ளனர். னைக்தகலுக்கு ப னர லதரியும், இந்த உ கம் 

முழுவதிலும் துக்கைான லசய்தினய தகட்ட ைக்கள் ப ர் உள்ளனர். 

அது நிரந்தரைாக அவர்கள் வாழ்னவ ைாற்றிவிடும். வு ி 

குனறயக்கூடும்.ஏததா ஒரு சூழ்நின யில் அவர்களுக்கு வ ியும், 

துயரமும் ஏற்பட ாம்.. அப்படிபட்ட நபர்கள் அனத அறிய 

விரும்புகிறார்கள், அவர்களுகு;கு நீங்கள் லசால்  விரும்புவது என்ன? 

அவர்கனள உற்சாகப்படுத்துங்கள்.   
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ஜ ோனி எரிக்சன் டோடோ:..அந்த ைக்கள்  முத ி  லபருமூச்சு 

விடதவண்டும். அது ஆழைான சுவாசம், அது லபருமூச்சு! உங்களது 

நண்பர்கதளர்டு உங்கள் துயரங்கனள பகிருங்கள், ஆனால் உங்கள் 

துயரம் பிறரது நட்னப விரும்பினாலும், அது உங்கனள சீக்கிரம் கீதழ 

தள்ளிவிடும். எனதவ, நம்பிக்னக தரும் ைக்கதளாடு இருங்கள். 

அவர்கள உங்கனள ஊக்குவித்து, ததவ வார்த்னதனய காட்டுவார்கள். 

பிறகு ததவனின் கிருனபயில் சுவாசித்து, உங்கள் பயத்னத 

லவளிவிடுங்கள். ததவனின் கருனணயில் சுவாசித்து, எதிர்கா ம் 

பற்றிய உங்கள் பயத்னத விடுங்கள். தவதனனனய னகயாள்வது பற்றி 

னைக்தகல் ஒரு அருனையான விஷயம் லசான்னார். அவர் கூறியது 

இதுதான், அடுத்தனத பாருங்கள், எழுந்திருந்து அடுத்த காரியம் 

லசய்யுங்கள். உங்கள் ைருத்துவ அறிக்னகனயவிட தைாசைாக இருக்கும் 

ைருத்துவ அறிக்னகனய பாருங்கள். அவர்கள் அருகித  

இருக்கிறார்கள். உங்கள் ைருத்துவைனனயித தய உள்ளார்கள். உங்கள் 

பக்கத்து வடீ்டிலும் இருக்கிறார்கள். உங்கள் திருச்சனபயிலும் 

இருக்கிறார்கள். அவர்தனர்டு தசருங்கள், அவர்களுக்காக லஜபியுங்கள் 

என்றார். இதயசு சிலுனவயில் இருந்ததபாதும், ைரணப்படுக்னகயில் 

இருந்த தபாதும், தன்னன சுற்றியிருக்கும் பிற ைக்கனள பற்றிதய 

நினனத்தார். அவருக்கு ைரணம் சம்பவிக்கும் தநரத்திலும், தாய் ைீது 

அக்கனற காட்டினார், சிலுனவயில் தனது கா டியில் இருந்த 

அருனையான நண்பனுக்கு ஆறுதல் கூறினார். கிறிஸ்துவிலும், 
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கிறிஸ்துவில் ைட்டும் நாம் விசுவாசம் னவக்காத வனர, நைக்கு 

நம்பி;கனக இருக்காது. அவர் வாழ்ந்தார், ைரித்தார், அடக்கைானார், 

தனது ைரணத்னத முன்தப உறுதி லசய்தார். பின்னர் அவர் 

உயிர்த்லதழுந்தார். அவர் புதியலதாரு வாழ்வு லபற்று வந்தார், 

கிறிஸ்துவிலும், கிறிஸ்துவில் ைட்டும் விசுவாசம் உள்ளவர்களின் 

இரட்சிப்பிற்கு அவர் அதனன நிச்சயம் வழங்குவார். நாம் லசய்ய 

தவண்ழய ஒரு காரியத்னத லசய்யாைல் இருக்கிதறாம். ததவனின் 

கவனத்னத லபற நாம் என்ன லசய்வது? சற்று தைன்னையாக இருந்து 

காரியம் லசய்வது ைட்டுதை கிறிஸ்துவின் கவனத்னத ஈர்க்காது. அனத 

அவரிடம் விடுதவாம். எனதவ நைக்காக நைது இருப்பிடத்தில் 

இருந்தபடிதய அவர் நைக்கு லசய்துள்ளனத விசுவாசிப்தபாம். நைக்கு 

அதத கிருனபனய அவரால் தரமுடியும். உங்களது ைருத்துவ 

தசாதனனகனளயும், பிறரது ைருத்துவ தசாதனனகனளயும் ஒப்பிட்டு 

பார்க்கும்தபாது, அவர் கிருனப உங்களுக்கு ஆறுதல் தரும். அதுமுதல் 

சுகைளித்தல் லதாடங்கும்.    

ஆன்ெர்கபர்க்:..அருனையான விளக்கை.; னைக்தகல், சி ர் இப்படியும் 

கூறுவார்கள், நீங்கள் இதயசுனவ அறிந்திருப்பது தபா  இதுவனர 

நாங்கள் அவனர அறியவில்ன .” என்று, அவர்கள் இதயசுனவ 

லநருக்கைாக அறிவது எப்படி? அவர்கள் பாவத்னத அவர் 

ைன்னித்துள்ளார் என்று எப்படி அவர்கள அறிவது, அவர்கள் வாழ்வு 
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எப்படியிருந்தாலும் அதில் அவர் பிரதவசிப்பார் என்று அவர்கள் 

அறிவது எப்படி?   

டைக்தகல் எஸ்தே:…ஏலதாலவாரு சூழ்நின யில் நம் வாழ்வு 

ததால்வியனடயும், ைக்களும் நண்பர்களும், நனடலபறும் நிகழ்ச்சியும் 

நம் துதராகமும் சி  தநரம் நம்னை ஏைாற்றக்கூடும். அவர் ைீது 

நம்பிக்னகயும், விசுவாசமும் நாம் னவத்தால், அவர் நைக்கு இ வச 

ஈவு தருவார், அந்த ஈவின் லபயர்தான் நித்திய ஜவீன். அவர் வழங்கும் 

ைிக உயர்ந்த ஈவு அதுதான். நைது ததகங்கள் நாளுக்கு நாள் 

சினதகின்றன. அனவ அழிந்து வருகின்றன, அனவ இயங்க முடியாைல் 

தபாகின்றன. அவரால் நாம் புதிய வாழ்வும், புதிய பிறவியும் 

லபறுதவாம். ஆந்தப்பிறவி கிறிஸ்துதவர்டு என்றும் இருக்கும். தஜானி 

லகன்னுடன் நடனைாடும் தபாது, என் வ ி நீங்கிவிடும், அது ஒரு புதிய 

பானத, ஒரு புதிய ராஜ்யம், அனத கற்பனன லசய்ய முடியாது. ததவன் 

நைக்கு நித்திய ஜவீனன வழங்கி, நம் பாவங்கனள ைன்னித்து, 

அவதராடு என்றும் ததாழனை வழங்கும் தபாது, நாம் எதற்காக 

பாவைான, சுயந  வாழ்க்னகனயயும், ஏைாற்றத்னதயும் 

தைற்லகாள்ளதவண்டும்? அது விசுவாசம் ஆகாது. இதயசு கிறிஸ்துனவ 

நீங்கள் விசுவாசிக்கிறரீா? 

ஆன்ெர்கபர்க்:..நண்பர்கதள, உங்கள் வாழ்வில் இதயசு கிறிஸ்து 

இப்தபாதத வருவதற்காக நீங்கள் லஜபிக்க ாம், இப்படி லசால்லுங்கள், 

என் விசுவாசம் முழுதும் உைக்கு தருகிதறன், ததவனின் முன்பாக 
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இருப்பதற்காக நீர் சிலுனவயில் லசய்தனவ எல் ாம் இப்தபாது 

எனக்குத் ததனவ. என் பாவத்னத நீர் கழுவிடும், அதற்காக உம்னை 

நான் விசுவாசிக்கப்தபாகிதறன். பிறகு என் வாழ்வில் நீர் வாரும், 

என்னன நீர் வ ினைபடுத்தும். இப்தபாது நான் வாழும் சூழ்நின யில் 

எனக்கு நீர் உதவிடும்.” 

இந்த நிகழ்ச்சியில், தசாகைான லசய்தினய தகட்பது பற்றி நாம் 

தபசுகிதறாம். அடுத்த வாரம், துயரப்படுபவர்கதளாடு நாம் தபச 

இருக்கிதறாம். உங்களிடம் உள்ள துயரச் லசய்திதயாடு, வடீ்டி ிருந்து 

வாருங்கள், அதற்கான நிகழ்ச்சி இது. நீங்கள் வ ிதயாடு உள்ளரீ்கள், 

அது உங்களில் லதாடர்ந்து நனடலபறுவதாக லதரிகிறது. தஜானி, 46 

வருடங்களாக வலீ் தசரில் இருந்துவருகிறார். ஐைக்தகல் நீண்ட நாள் 

துன்பத்ததாடு இருந்துள்ளார். நாள்ததாறும் துன்பப்பட்டு வ ிதயாடு 

இருக்கும்தபாது ததவன் நைக்கு உதவுவார். அதநகம் தபர் உள்ளரீ்கள். 

இப்தபாது நாம் தபச்னச முடிக்கும் நின யில் உள்தளாம். ஏலனன்றால் 

உங்களில் சி ர் முடினவ எதிர்பார்த்து உள்ளரீ்கள்.  

அடுத்த வாரம் நைது நிகழ்ச்சியில் மூன்று நபர்கள் இடம் 

லபறுவார்கள்.அவர்களின் நண்பர்கள் இங்தக வருவார்கள். அந்த 

நண்பர்கள் அவர்கனளப் பற்றிய துயரைான லசய்தினய தகட்கும்தபாது 

அவர்கனளகவனிக்கதவண்டும், அனத அவர்கள் எப்படி 

னகயாளதவண்டும்? எப்படி லசயல்படதவண்டும்? இவ்வளவு 

ஆண்டுகளாக அவர்கனள எப்படி கவனித்து வந்தார்கள், என்ன 
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நடந்தது? பாதுகாப்பவர்கள் அறியதவண்டியது என்ன? ததவனிடைிருந்து 

எப்படி அவர்கள் உதவி லபறுகிறார்கள், என்பனதப் பற்றியும், பிறகு 

பாதுகாப்பவர்கள் இறுதியான ஒரு முடிவுக்கு வருவார்கள். அந்த 

நிகழ்ச்சி லதாடர் அனத விளக்கைாக கூறும்.அதில் நீங்கள் 

இனணவரீ்கள் என்று நான் நம்புகிதறன். அது ைிகவும் பயனுள்ளதாக 

உங்களுக்கு இருக்கும் என்று நான் நம்புகிதறன். எங்கதளாடு 

இருந்ததற்கு நன்றி, அடுத்த வாரம் நாம் சந்திப்தபாம். 
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