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வாழ்வின் வவதனைகளில் வதவன் எங்கு
இருக்கிறார்? – நிகழ்ச்சி 2
அறிவிப்பாளர்: இன்னறக்கு ஜான் அன்வகர்பெர்க் நிகழ்ச்சியில்,
வாழ்க்னக

ஆச்சரியம் நினறந்திருப்ெனத ெற்றி ொர்க்க இருக்கிவறாம்.

ஒருநாள் நீங்க ப ாம்ெ சந்வதாஷமா இருப்ெதாக வதான்றும், மறுநாள்
மருத்துவர் உங்களுக்கு வாழ்நாள் முழுதும் தீ ாத பெலவைம்
ீ
இருப்ெதாக பசால்லலாம். விெத்துகள், இயற்க்னக சீற்றங்கள்,
குற்றங்கள், இயலானம வொன்றனவ எந்த பநாடியிலும் வாழ்க்னகனய
திருப்ெி வொடா வாய்ப்புண்டு. அப்ெடி நடக்கும் வொது, ஜைங்க
வகட்ப்ொங்க, “வாழ்க்னகயில் இந்த மாதிரியாை வவதனைகளில் வதவன்
எங்கதான் இருக்காரு? அப்ெடி ெட்ட மக்கள் அவர்கனள காட்டிலும்
அதிக வலியும் வவதனையும் அனுெவிக்கும் மக்களிடமிருந்து
ெதில்கனள பெற வவண்டும். இன்னறக்கு அப்ெடிப்ெட்ட இ ண்டு வென
ொர்க்க இருக்கிவறாம்.
வஜாைி எரிக்சன் டாடா தைது ெதிவைழு வயதில் நீச்சலடிக்க குதித்த
வொது தைது தண்டுவடத்னத உனடத்துபகாண்டார்கள், அதிைால்
குவாட்ரிப்லீகியா ஏற்ெட்டது. கடந்த ஐம்ெது ஆண்டுகளாக சக்க
நாற்காலியில் தான் இருக்கிறார்கள். இதுமட்டுமல்ல, அவர்களுக்கு
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மார்ெக புற்றுவநாயும் இருக்கிறது, ஒவ்பவாரு நாளும் தீ ாத
வவதனைனய அனுெவித்து வருகிறார்கள். Dr. னமவகல் எஸ்வல இவர்
மூடி வவதாகம கழகத்தின் முதல்வ ாக இருந்தார், ஆைால் தாங்க
முடியாத கடுனமயாை வவதனை உண்டாை வொது

ாஜிைாமா

பசய்துவிட்டார். அவர் வவதனை மிகுந்த ெல அறுனவ சிகிச்னசகனள
பசய்து இருக்கிறார், மருத்துவர்கள் அவருனடய தண்டுவடத்தின்
அனைத்து தட்டுகனளயும் அகற்றி அவருனடய ஜீவனை காப்ொற்ற
எல்லா எலும்புகனளயும் ஒன்று வசர்த்து தண்டுவடத்னத நிற்க
னவத்திருக்கிறார்கள். இப்வொது அவர் ெிவறன்ட்வுட் பெல்வலாஷிப்
னெெிள் திருச்சனெனய நடத்தி வரும் வொதக ாக இருக்கிறார்,
வடவநன்சீ, ஆைாலும் ஒவ்பவாருநாளும் தீ ாத வவதனைனய
அனுெவித்து வருகிறார். வாழ்வின் வவதனைகளில் வதவன் எங்கு
இருக்கிறார் என்ெதற்கு இவர்கள் இருவரும் ெதிலளிக்க இருக்கிறார்கள்.
இந்த ஜான் அன்வகர்பெர்க் நிகழ்ச்சியின் விவசஷித்த பதாகுப்னெ காண
அன்வொடு அனழக்கிவறாம்.
*****

டாக்டர். ஜான் அன்வகர்பெர்க்: நிகழ்ச்சிக்கு உங்கனள
வ வவற்கிவறாம். நான்தான் ஜான் அன்வகர்பெர்க், எங்கவளாடு
இனணந்து பகாள்வதற்காக நன்றி. இன்னறக்கு இ ண்டு சிறப்பு
விருந்திைர்கள் இருக்கிறார்கள், Dr. னமவகல் எஸ்வல மற்றும் வஜாைி
டாடா எரிக்சன். இன்னறய நிகழ்ச்சியில், நமது விருந்திைர்கனள சில
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வகள்விகள் வகட்க இருக்கிவறாம்: தீ ாத வவதனைவயாடு வாழ
வதனவயாை பெலத்னத வதவைிடத்தில் இருந்து பெற்றுபகாள்வது
எப்ெடி? வநயர்களில் சிலர் கூட, தீ ாத வவதனை வலிவயாடு
இருக்கலாம். தீ ாத வவதனை என்று பசால்லும்வொது அது என்றும்
தீ ாத ஒன்றாக இருக்கும். நானளக்கும் அந்த வலி இருக்கும், அடுத்த
நாளும் இருக்கும் அடுத்த நாளும் இருக்கும். பசால்ல வொைா அது
வொக வொக ப ாம்ெ அதிகமாகிக்பகாண்வட இருக்கும். அந்த
வவதனைவயாடு வாழ்வது எப்ெடி? வதவன் உங்களுக்கு எப்ெடி
உதவிடுவார்? இந்த தீ ாத வவதனை உங்களுக்கு மை அழுத்தத்னத
பகாடுத்திடும். அழுத்தத்தின் உச்சத்னத பெறுவவாம். அடுத்த ஏமாற்றம்
உண்டாகும் ஏன்ைா இந்த வவதனையால நாம வழக்கமாக பசய்யும்
சில விஷயங்கனள நம்மால் சரிவ

பசய்ய முடியாத நினல ஏற்ெடும்,

இல்னலயா? னமவகல், உங்களிடமிருந்து பதாடங்கலாம் இந்த
நிகழ்ச்சியில் முதல் வகள்வி “ஏன்” என்ெதுதான். ஏன் இந்த
வவதனைகனள வதவன் அனுமதிக்கிறார், பசால்லுங்க?

டாக்டர் மைக்கேல் எஸ்கே: ெல கா ணங்கள் இருக்கலாம்,
அனத மூன்றாக ெிரித்து பசால்லட்டுமா. முதலாவதாக, அது நம்
ொவத்திைால் உண்டாைதாக இருக்கலாம், தைிப்ெட்ட நெரின் ொவம்,
அது நமக்கு உெத்தி வத்னத பகாண்டு வரும். எப்ெவும்
அப்ெடியிருக்காது, ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் என்றல்ல,

நாம

விழுந்துவொை சுொவத்வதாடு இருப்ெதைால நாம ொவம் பசய்வறாம்,
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தவறுகிவறாம், எல்னலவகாட்னட மீ றி நடந்திடுவவாம். சில வந ங்களில்
நம்முனடய வாழ்க்னக முனறனய ொர்க்கும்வொது
ஒவ்பவாருத்தருக்கும் தைிப்ெட்ட நினலயிலாை ொடுகள் வந்திட
வாய்ப்புண்டு. நம்முனடய கவைத்னத ஈர்க்கும்ெடியாக வதவன்
நம்முனடய அனுெவங்களில் வவதனைகனள இனணத்திடலாம். C.S.
லீவிஸ், பொதுவாக பசால்லியிருக்கிறார், மு ட்டானுனடய
இருதயத்தின் வகாட்னடயில் வவதனை என்னும் பகாடி அர்ப்ெணிக்கும்
நினலனய குறிக்கிறது. நான் ொவம் பசய்தால், என் கவைத்னத திருப்ெ
இதுவும் ஒரு வழியாக இருக்கிறது.
இ ண்டாவதாக, நாம பொதுவாக வழ்ந்துவொை
ீ
சுொவத்வதாடு தான்
இருக்கிவறாம். ஆதாமும் ஸ்திரீயும் வதாட்டத்தில் கீ ழ்ெடியாமல் மீ றி
நடந்த காலத்தில் இருந்து, எல்லாம் வழ்ச்சியனடந்தது,
ீ
சீர்குனலந்து
வொைது. அதைால, நினறய வெர் கண்ணாடி வொடவவண்டியிருக்கு,
ெலருக்கு முடகுவாதங்கள் இருக்கு, ெலருக்கு வயதாகும்வொது ெலவித
வவதனைகள் உண்டாகிறது. நாம வவணுன்வை ொவம் பசய்கிவறாம்
என்று பசால்வதற்கு இல்னல, ஒவ்பவாருத்தருனடய ொவங்கள்
என்றல்ல, அடிப்ெனடயில் விழுந்து வொை சுொவத்வதாடு தான்
இருக்கிவறாம்.
மூன்றாவது, அசவுகரியமாை ஒன்று, சிலவவனளகளில்
புரிந்துபகாள்ள முடியாத கா ணங்களிைால் அவவ

இனத

அனுமதிக்கிறார். ஆைா வமலாை வநாக்கத்திற்காக அனுமதிக்கிறார்
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என்று நம்புகிவறன், கணிக்கமுடியாத கா ணங்கள் நமக்கு பதரியாத
கா ணங்கள் இருக்பகன்று நம்புகிவறன். தீ ாத வியாதி மற்றும்
இயலானமயில் வவதனைெடுகிறவர்களாை, நமக்கு ஒரு பதரிந்பதடுப்பு
இருக்கிறது, இந்த பகாடுனமயாை சூழ்நினலனய எப்ெடி கடந்து வ
வொகிவறன், வதவன் நல்லவர் அன்ொைவர் என்று பதரியும், ஆைா
என்வைாட வாழ்க்னக சிறப்ொகவும் அன்ொைதாகவும் இப்ெ
இல்னலவய?

ஆன்கர்பபர்க்: ஆமா. எைக்கு நினைவிற்கு வருகிற வசைம்
என்ைன்ைா, “ஏபைைில் கிறிஸ்துவிைிடத்தில் விசுவாசிக்கிறதற்கு
மாத்தி மல்ல, அவர் நிமித்தமாகப் ொடுெடுகிறதற்கும் உங்களுக்கு
அருளப்ெட்டு இருக்கிறது, நீங்கள் என்ைிடத்தில் கண்டதும் எைக்கு
உண்படன்று இப்பொழுது வகள்விப்ெடுகிறதுமாை வொ ாட்டவம
உங்களுக்கும் உண்டு என்று ெவுல் கூறியிருக்கிறார்,” (ெிலிப்ெியர் 1:2930) அல்லது அப்வொஸ்தலர் 14:22, “நாம் அவநக உெத்தி வங்கள்
வழியாய் வதவனுனடய

ாஜ்யத்தில் ெி வவசிக்க வவண்டும்.” அல்லது 2

பகாரிந்தியர் 1:5, “எப்ெடிபயைில் கிறிஸ்துவினுனடய ொடுகள்
எங்களிடத்தில் பெருகுகிறது வொல கிறிஸ்துவிைாவல எங்களுக்கு
ஆறுதலும் பெருகுகிறது.”இந்த மூன்னறயும் ெற்றி பசால்ல
விரும்புகிறீர்களா?

எஸ்கே: சரி, ெவுலின் கண்வணாட்டத்தில் இந்த வரிகனள
ொர்க்கும்வொது, அதாவது, தமஸ்குவுக்கு வொகிற வழினய திரும்ெி
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ொர்க்கணும், அவருனடய அனழப்னெ ெற்றி நாம பதரிஞ்சுக்கணும்
அைைியா என்ை பசய்தார்.

ஆன்கர்பபர்க்: அருனமயாை சம்ெவம், சிறந்த உதா ணமாக இருக்கு.
எஸ்கே: ப ாம்ெ பகாடுனமயாை சம்ெவம்.
ஆன்கர்பபர்க்: ஆமா, அதுவும் பதரியும்.
எஸ்கே: ப ாம்ெ பகாடுனமயாை ஒரு நினல. ஆைா...
ஆன்கர்பபர்க்: இந்த அைைியா யாருன்னு, முதல்ல பசால்லுங்க?
எஸ்கே: சரி, சவுல், இந்த கட்டத்தில், கிறிஸ்தவத்னத ெின்ெற்றும்
கிறிஸ்தவர்கனள அழிக்கும்ெடிக்கு உத்தவ வு பெற்றுக்பகாண்ட
கடிதத்வதாடு ெயணித்து பகாண்டிருக்கிறார். இங்க அவர் தமஸ்குவுக்கு
வொகிற வழியில், வதவன் அவன

குருடாக்கிைார். அைைியா என்ற

தீர்க்க தரிசி தன்வைாட பசாந்த வவனலனய ொர்த்துபகாண்டு இருந்தார்.
அவர் அங்கிருந்த ஒரு சின்ை தீர்க்க தரிசி,அ வருனடய வடு
ீ
அங்கதான் இருந்தது. வதவன் அவைிடத்தில் வெசி அவனை ொர்த்து,
“இப்வொது குருடாக இருக்கும் சவுல் என்ற மைிதைிடம் நீ வொய் வெச
வவண்டும் என்று பசான்ைார்.” உங்களுக்காக அந்த ெகுதினய
வாசிக்கிவறன்.
அதற்கு அைைியா: ஆண்டவவ , இந்த மனுஷன் எருசலமில் உள்ள
உம்முனடய ெரிசுத்தவான்களுக்கு எத்தனைவயா பொல்லாங்குகனளச்
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பசய்தாபைன்று

அவனைக்குறித்து

அவநக ால்

வகள்விப்ெட்டு

இருக்கிவறன். இங்கயும் உம்முனடய நாமத்னத பதாழுதுபகாள்ளுகிற
யாவன யுங்

கட்டும்ெடி

அவன்

ெி தாை

ஆசாரிய ால்

அதிகா ம்

பெற்றிருக்கி ாவை என்றான். அதற்கு கர்த்தர் நீ வொ புறஜாதிகளுக்கும்
ாஜாக்களுக்கும்

இஸ் வவல்

புத்தி ருக்கும்

என்னுனடய

நாமத்னத

அறிவிக்கிறதற்காக நான் பதரிந்துபகாண்ட ொத்தி மாக இருக்கிறான்.
இங்க

தான்

முக்கியமாை

என்னுனடய

ஒன்று

நாமத்திைிமித்தம்

பசால்லப்ெடுகிறது.

எவ்வளவாய்

“அவன்

ொடுெடவவண்டும்

என்ெனத நான் அவனுக்கு காண்ெிப்வென் என்றார்.” இங்க இந்த நெர்
உண்னமயில், இவன யும் ஒரு கைம்பெற்ற

ெி என்று பசால்லலாம்

எை நினைக்கிவறன். இவன் ஜைங்கனள சினறெிடுத்து எருசவலமிற்கு
பகாண்டு

வொகும்

குருடாக்கிைார்,

அதிகா த்னத

இங்க

உனடயவைாக

அைநியாவிற்கு

இருந்தான்,

அவைிடம்

வொய்

இனவ

அவனை

கண்டிந்துபகாள்ளும் வவனல பகாடுக்கப்ெடுகிறது. இங்க இந்த சம்ெவம்
பவளியாைது: அதாவது, கண்களின் பசதில்கள் விழுந்தது. ஆைா இங்க
அருனமயாை

அருட்ெணி

நாமத்திைிமித்தம்

அவநக

வாக்குறுதி
ொடுெட

அருளெடுகிறது,

வவண்டும்.”

“என்னுனடய

யூதனுக்கு

யூதைாக

என்கிற அவனுனடய னவ ாக்கியம், இப்ெ ப ாம்ெ வவ சூடு ெிடித்தது
இப்ெ நூற்றி என்ெது டிகிரீ மாறி புறஜாதிகளின் அப்வொஸ்தலைாக
மாறிைார்.

அவர்,

கப்ெற்வசதத்தில்

உண்னமயில்,
சிக்கிைார்,

உெத்தி வப்ெட்டார்,ஓடிட்வட
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ெலவருடம்
அடிஉனத,

இருந்தார்,

சினறயில்

இருந்தார்,

விஷபூச்சி

வகாெத்வதாடு

கடி,

இருந்தவர்கள்

மத்தியில்

இருந்து

இறக்கப்ெட்டார்

ெல

தப்ெித்துபகாள்ளும்
நிந்தனைகனள

கூனடகளில்

சகித்து

ஓடிைார்.

னவத்து

அவருனடய

வாழ்நாள் முழுவதும் ம ணம் வன க்கும் ஓடறதும் சினறயுமாகதான்
இருந்தது.

இந்த

ெரிசுத்தவாைாகிய

பதரிந்துபகாள்ளப்ெட்டவர்.
வசைமும்

உெத்தி வத்னத

சரி,

ெவுல்

இப்ெ

ெற்றி

101

தான்

நீங்க

ொடுப்ெடும்ெடியாக

பசழிப்னெ

வசைமும்

யடுக்க

ெற்றி

101

பசான்ைா,

நிச்சயமா பசழிப்னெ ெற்றி 101னற எடுப்வென். ஆைா வவதாகமத்தில்
அது

மட்டும்தான்

வதவனுனடய

சித்தம்

என்று

பசால்லப்ெட்டதாக

பதரியவில்னல. நாம உெத்தி வத்னத அனுெவிப்வொம், ஏதாவது ஒரு
வழியில் ஏதாவது ஒரு விதத்தில் இருக்கும்.

ஆன்கர்பபர்க்: ஆமா. நீங்க பசான்ை அவத ெகுதியில் இருெத்தி
ஆறாம் வசைத்தில், ஒரு வார்த்னதனய ெயன்ெடுத்தியிருக்கிறார், ஒவ
வசைத்தில் எட்டு முனற ஆெத்து சூழ்ந்திருப்ெனத விளக்கியிருக்கிறார்,
இல்னலயா? அவருனடய வாழ்நாள் முழுவதும் இந்த மாதிரியாக தான்
வாழ்ந்துபகாண்டு இருந்தார். அவர் பதரிந்துபகாள்ளப்ெட்ட ொத்தி ம்;
அவர் வதவைால் சிறப்ொக ெயன்ெடுத்தப்ெட வொகிறார்; ஆைா
சினறயில் இருந்த நாட்களில் மற்ற எல்லா இக்கட்டாை நினலகளில்
கூட, கல்பலறியுண்ட வொது, அவன

சினறெிடித்தவொது, பசன்ற

இடங்களில் அவதூறாக நடத்தப்ெட்ட வொது பொறுத்திருந்தார்,
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இதுதான் வாழ்க்னக. அவர்தான் தனலசிறந்த அப்வொஸ்தலைாகிய
ெவுல். இப்ெ நாம எங்க இருக்வகாம்?

எஸ்கே: ெவுலுனடய வாழ்க்னகனய ொர்க்கும்வொது, அவன

வொல

இல்லாவிட்டாலும் கூட, நாம் கிறிஸ்துவால் அனழக்கப்ெட்டு
இருந்தால் வதவைால் பதரிந்துபகாள்ளப்ெட்டவர்களாக இருக்கிவறாம்.
அதைால, நம்முனடய வாழ்விலும் கூட, ெவுல்
பதரிந்துபகாள்ளப்ெட்டது வொல, எைக்கு ஒரு சந்வதகம் இருக்கு
வதவன் தம்முனடய மகினமக்காக நலனுக்காக எப்ெடி தன்னை
ெயன்ெடுத்துவார் என்ெது ெவுலுக்கு பதரிந்திருக்குமா. சரி இருக்கட்டும்
வஜாைி தன்வைாட வாழ்க்னகனய ொர்க்கும்வொதும் நான் என்வைாட
தீ ாத வவதனைனய ொர்க்கும்வொதும், உங்கவளாட நிகழ்ச்சினய
ொர்த்துபகாண்டிருப்ெவர்களில் சிலருக்கு எங்கனள விட பசால்ல
முடியாத அதிகப்ெடியாை வவதனையில் இருக்கலாம், அவர்களும்
அவ ால் பதரிந்துபகாள்ளப்ெட்ட ொத்தி ங்களாக இருக்கிறார்கள்
என்ெனத ொர்க்கணும். உங்கனள அவர் வநசிக்கிறார், உங்கள் மீ து
கரிசனைவயாடும் உங்கனள ெயன்ெடுத்தவும் விரும்புகிறார். இது
ஏற்றுபகாள்வது கடிைம்தான், நம்முனடய திறனை நாம் இழக்கும்
வொது, நாம பசய்துட்டு இருந்த வவனலகனள பசய்ய முடியாது,
“இல்ல, இதுக்குவமல நா எதுக்கும் லாயக்கு இல்ல.” இந்த கட்டத்தில்
தான், எப்ெடியாவது, புரிந்துபகாள்ள முடியாத நினலக்கு
தள்ளப்ெடுகிவறாம், ஜான், நம்முனடய பெலவைங்களில்
ீ
அவர் நம்னம
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பெலப்ெடுத்துகிறார். மாம்சத்தின் அளவுவகால்கனள அவர் வமற்பகாள்ள
பசய்து அனத நம்மில் ஒரு நினலயாக ெயன்ெடுத்துகிறார். இந்த
வாழ்நாட்களில் அனத ெயன்ெடுத்திக்பகாள்ள முடியும் என்ெது
எைக்கும் பதரியாம தான் இருந்தது. அனத ெற்றி நாம அப்ெறம்
வெசலாம்.

ஆன்கர்பபர்க்: சரி. இப்ெ, உங்களுனடய வாழ்க்னகயில் உண்ட
தைிப்ெட்ட அனுெவத்னத ெற்றி பசால்லுங்க, சரியா? ஏன்ைா இந்த
சம்ெவங்கள் நடக்கிறதற்கு முன்ைால, எல்லாவற்னறயும் சிறப்ொக
பசய்ய முடிந்தது. நீங்க சிறந்த

ாவகட்ெந்து ஆட்டக்கா ர், எந்த

கான யும் சரி பசய்திடுவங்க,
ீ
வட்டுல
ீ
எல்லாத்னதயும் சரிெடுத்துவங்க,
ீ
புல் தன ய சுத்தம் பசய்வங்க.
ீ
அது அப்ெறம் எப்ெடி இருந்தது என்று
எைக்கு பசால்லுங்க.

எஸ்கே: மறுெடியும் எைக்கு அனத ஞாெகெடுத்தி என்னை பகாஞ்சம்
வசார்வனடய பசய்வதற்காக உங்கனள ொ ாட்டுகிவறன்.
அதாவது, உண்னமதான். நீங்க யார் என்கிற நினலனய இழந்திடுவங்க,
ீ
ஏன்ைா உங்களுனடய அனடயாளவம உங்களுக்கு வொதுமாைதாக
இருக்கும். உங்களுனடய அனடயாளம் என்ெது, “என்ைால இனத
பசய்ய முடியும், னககளால் வவனல பசய்ெவன். எல்லாத்னதயும் சரி
பசய்திடுவவன்.” அந்த காரியங்கள் எல்லாம் எடுெட்டு வொைவொது, நாம
முன்ைாடி பசான்ைது வொல, உங்கனள மறுெடியும் ஒழுங்கு
ெடுத்தனும். என்னுனடய அனடயாளம் என்ெது இந்த உலகத்தில் நான்
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எப்ெடி இருக்வகன் என்ை பசய்கிவறன் என்ெனத சார்ந்தில்னல,
என்னுனடய அனடயாளம் என்ெது கிறிஸ்துனவயும் அவருனடய
கிரினயனயயும் சார்ந்திருக்கிறது. நம் ஒவ்பவாருவரும்
ெயன்ெடுத்தப்ெட முடியும் கிறிஸ்துனவயும் அவருனடய
கிரினயகனளயும் பசால்லவவண்டும், நம்முனடய பெலவைங்களில்
ீ
எப்ெடி அவர் கிரினய பசய்கிறார், நம்முனடய இயலானமயில் எப்ெடி
பசயல்ெடுகிறார், நம்மிடம் இல்லாத ஒரு சூழ்நினலகளில் எப்ெடி
நடத்துகிறார். அவர் நினறய ஞாைிகனள பதரிந்துபகாள்ளவில்னல,
புத்திமான்கனளவயா அல்லது, பெலமுள்ளவர்கனலவயா
பதரிந்துபகாள்ளாமல், பெலவைன
ீ

பதரிந்துபகாண்டார், ஞாைிகனள

பவட்கப்ெடுத்தும்ெடி உலகத்தில் னெத்தியமாைவர்கனள
பதரிந்துபகாண்டார், பெலமுள்ளவர்களுக்கு ெதில் பெலவைர்.
ீ
அப்ெ
என்னை பொறுத்தவன

கிறிஸ்துவில் நம்முனடய இடம், இது

எல்லாவற்னறயும் மாற்றி அனமப்ெதாக இருக்கு: என்னுனடய
அனுெவங்கள் வதவன் யாப ன்று எைக்கு பசால்வனத
அனுமதிக்காமல், வதவ வார்த்னத வதவன் யாப ன்று வொதிப்ெதற்கு
இடமளிக்கிவறன்.

ஆன்கர்பபர்க்: சரி,வஜாைி, ஜைங்க வசார்வனடந்து மை
அழுத்தத்வதாடு இருக்கும்வொது என்ை ெதில் என்ெனத ெற்றி நாம
வெசனும் யன்ைா அவங்க எப்வொதும் தீ ாத வலி வவதனைவயாடு
இருக்காங்க. உங்களுக்கு ெிடித்த வசைங்களில் ஒன்று ெிலிப்ெியர் 1:3
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இல்னலயா, “நான் உங்கனள ெற்றி நினைவுகூரும் பொழுபதல்லாம்
வதவனை ஸ்வதாத்தரிக்கிவறன்,”

வஜாைி எரிக்சன் டாடா: அந்த வார்த்னத என்னை ப ாம்ெவும்
ஈர்த்தது. ஏன்ைா அந்த ெகுதினய கவைித்து ொர்த்வதன். ெவுல் ெிலிப்ெி
ெட்டணத்தின் நண்ெர்களுக்கு சினற கம்ெிகளுக்கு உள்ளிருந்து
எழுதுகிறார். இந்த கடித்தனத எப்ெடி வவணுன்ைாலும்
துவங்கியிருக்கலாம், டியர் ெிப ண்ட்ஸ், சினற நாறுகிறது. இங்க
ப ாம்ெ குளி ாக இருக்கிறது. உணவு நல்லா இருக்கு. காவலாளி
நல்லா ெழகீ ட்டாறு. உடன் இருப்ெவர்கள் நல்லா இருக்காங்க.
என்னுனடய சங்கலிகள் னககனளயும் கால்கனளயும் பநரிக்கிறது.
ாத்திரிகளில் குளிர் அதிகமிருக்கு, எைக்கு வொர்னவ த
மறுத்துட்டாங்க...” இப்ெடி அவர் எழுதல. குனறபசால்வதிலிருந்து
தன்னுனடய கடிதத்னத அவர் ஒருவொதும் பதாடங்கிைது கினடயாது,
நா அந்த மாதிரிதா பசய்திடுவவன். அதைாலதான் இந்த அருனமயாை
சிறிய வசைத்திைால நான் ப ாம்ெவும் ஈர்க்கப்ெட்வடன் ெிலிப்ெியர் 1:3.
ெவுல் இப்ெடிதான் தைது கடிதத்னத துவங்குகிறார், :உங்கனள
நினைக்கும்பொழுது நான் வதவனை ஸ்வதாத்தரிக்கிவறன்.” ஓ, னம
குடிைஸ், என்ைபவாரு வார்த்னத; ஏன்ைா இது எைக்கு பசால்ற
விஷயம் என்ைன்ைா என்வைாட வவதனையின் மத்தியில் என்னைவிட
வவதனைவயாடு இருப்ெவர்கனள ொர்க்க நான் முன்வ வவண்டும்
என்று பசால்கிறது.
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என்னுனடய வமனஜக்கு அருகிலுள்ள சுவற்றில் இருக்கும் ஒரு
ெடத்னத உங்களுக்கு காட்ட விரும்புகிறன். வஜாைி அண்ட் ெி ண்ட்ஸ்
அலுவலகத்திற்குள் ஒவ்பவாரு கானலயிலும் நான் நுனழயும்வொதும்,
இந்த ெடத்னத ொர்ப்ெது வழக்கம். இது காைால நாங்க ொர்த்த ஒரு
ஆப்ரிக்க மைிதர். அவர் ம த்துல இருந்து கீ ழ விழுந்துட்டாரு, புதுகு
ெகுதி உனடஞ்சிடுச்சு, அவன

சானல ஓ த்துல ெடுக்க வச்சிருந்தாங்க

அங்க எந்த மருத்துவமனையும் இல்ல, கிளிைிக் இல்ல, எந்த
ஆம்புலன்சும் உதவும்ெடி அங்க வ ல. அவருனடய நண்ெர்கள் அவன
கண்டுெிடித்து வட்டுக்கு
ீ
கூட்டீட்டு வரும்வன க்கும் எத்தனைவயா
மணிவந ம் அங்க ெடுத்து கிடந்தார். இப்ெ அவர் தாங்கமுடியாத
வவதனைவயாடு இந்த மாதிரிதான் உட்கார்ந்துபகாண்டு இருக்கிறார்.
என்வைாட அனறக்குள் நான் வொகும்வொது, இந்த புனகப்ெடத்னத
ொர்ப்வென், எைக்கு இது ெலவிஷயங்கனள பசால்கிறது, ஆமா,
ெிலிப்ெியர் 2:14, “எல்லாவற்னறயும் முறுமுறுப்பு இல்லாமல்
பசய்யுங்கள்.” என்ை? நா அப்ெடி பசய்யணுன்னு வவதம் என்ைிடத்தில்
எதிர்ொர்க்கிறதா? “எல்லாவற்னறயும் முறுமுறுப்பு இல்லாமல்
பசய்யணும்.” னமவகல் இப்ெதா ஒரு விஷயத்னத பசாைைர் நாங்க
வதவனை அவருனடய வார்த்னதயில் இருந்து தான்
அறிந்துபகாள்கிவறாம். அப்ெ நா முறுமுறுக்காம இருக்க வொவறன்,
சுவற்றில் பதாங்கிபகாண்டிருக்கும் நெரின் ெடத்னத ொர்த்து எைக்கு
நாவை பசால்லிபகாள்வவன், “வஜாைி, உன்வைாட முதுகுல எப்ெடிப்ெட்ட
வலி இருந்தாலும் சரி அல்லது உன்வைாட இந்த இயலானமயின்
13

அளவு எவ்வளவாக இருந்தாலும் சரி, நீ உன்வைாட முழு
பெலத்னதயும் இன்னறக்கு இந்த ெி ச்சனைவயாடு இருப்ெவர்களுக்கு
ஊழியம் பசய்வதற்கு ெயன்ெடுத்த வொவ , உன்வைாட முழு
பெலத்வதாட முயன்று இவர்கனள உற்சாகப்ெடுத்திடு, அவன
ஊக்குவித்திடு, தட்டி வகாடு, ஊழியம் பசய், இவன

வொன்றவர்களுக்கு

ஊழியம் பசய்திடு என்வென்.”
இவன

வொல ஒரு ெில்லியன் மக்கள் உலகத்தில் இயலானமவயாடு

வாழ்ந்து பகாண்டு இருக்கிறார்கள், வளர்ந்து வரும் நாடுகளில் என்ெது
சதவிகிதத்திைர். இங்க அபமரிக்கால நல்ல சக்க

நாற்காலியில்

உட்கார்ந்து, வமனஜயின் மீ து நல்ல உணவுகனள னவத்து, உதவிக்கு
நண்ெர்கவளாடு வாழ்ந்து வருகிவறன். இந்த ஆசீர்வாதங்கனள நாவை
னவத்துபகாள்ள நினைக்கலாமா? அதாவது, நா ஆெி காம் மாதிரி
இருக்கணும், மற்றவர்களுக்கு வதசங்களுக்கு

ஆசீர்வாதமாக

இருக்கணும். இனத ெ வ பசய்திடவவண்டும். சூடாை கிழங்னக வொல
என்வைாட மடியில் இருந்து ஆசீர்வாதங்கனள எடுத்து என்னை விட
இக்கட்டாை சூழ்நினலயில் இருப்ெவர்கனள ஊக்குவிக்கும் விதமாக
இனத நான் ெகிர்ந்துபகாடுக்க வவண்டும்.
அவதாட, ஜான், என்வைாட மை அழுத்தத்னத எதுவும் மாற்றவவ
முடியாது. கானலயில் எழும்பும் வொது அந்த அழுத்தத்தின் அளவு
அதிகமாகிட்வட தான் இருக்கும், குளிக்கும்வொது, உனட
உடுத்தும்வொது, ஆைா நான் வட்னட
ீ
விட்டு பவளிய வந்து
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என்னைவிட அதிக வவதனையில் இருப்ெவர்கனள ொர்க்கும்வொது அது
மனறய துவங்கும். . என்னை விட மிக அதிகமாை வவதனையில்
ொடுகளில் இருக்கிறவர்களுக்கு என்வைாட ஆவலாசனை இதுதான்.
இன்னறக்கு என்வைாட நண்ெர்களுக்கு இனததான் பசால்லி
வருகிவறன். இதுதான் அழுத்தத்திற்கு சிறந்த தீர்வாகும்.

ஆன்கர்பபர்க்: நாம் Dr. னமவகல் எஸ்வல மற்றும் வஜாைி எரிக்சன்
டாடாவவாடு வெசிக்பகாண்டு இருக்கிவறாம், எல்லான யும் ொதிக்க
கூடிய முக்கியமாை தனலப்னெ ெற்றி ொர்த்துபகாண்டு இருக்கிவறாம்.
தீ ாத வவதனைனய அனுெவிக்கும்வொது நீங்கள் என்ை பசய்வர்கள்,
ீ
உங்க வாழ்நாள் முழுவதும் இந்த வவதனைவயாடு இருக்கவவண்டி
இருக்கும் நினல எப்ெடி இருக்கும், சரியா? அது ஒருவவனள அதிகமாக
வாய்ப்ெிருக்கு; அப்ெடிப்ெட்டனவ உங்கனள மை அழுத்தத்திற்குள்
வசார்விற்குள் தள்ளிட வாய்ப்ெிருக்கிறது, இல்னலயா? அந்த
சமயங்களில் வதவன் உங்களுக்கு எப்ெடி உதவிடுவார்? இங்க
வஜாைியின் சக்க

நாற்காலியில் ஒரு வசைம் இருக்கிறது என்று நான்

நினைக்கிவறன், சரியா? வதவன் ெவுனல ஆறுதல் ெடுத்திைதாை
வார்த்னத, அந்த ஆறுதல் ெவுல் மற்றவர்கனள ஆறுதல்ெடுத்த எப்ெடி
உதவிைது என்றி இருக்கிறது. அது என்ை வசைன்ைா, “நமது
கர்த்த ாகிய இவயசுகிறிஸ்துவின் ெிதாவாகிய வதவனும் இ க்கங்களின்
ெிதாவும் சகலவிதமாை ஆறுதலின் வதவனுமாயிருக்கிறவருக்கு
ஸ்வதாத்தி ம். வதவைால் எங்களுக்கு அருளப்ெடுகிற ஆறுதலிைாவல
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எந்த உெத்தி வத்திலாகிலும் அகப்ெடுகிறவர்களுக்கு நாங்கள் ஆறுதல்
பசய்யத் தி ாணியுள்ளவர்களாகும்ெடி எங்களுக்கு வரும் சகல
உெத்தி ங்களிவலயும் அவவ

எங்களுக்கு ஆறுதல் பசய்கிறவர்.” (2

பகாரிந்தியர் 1:3-4) வஜாைி, இப்ெ நீங்க பசால்லுங்க.

டாடா: சரி, இனத தான் இனடவவனளக்கு முன்பு நான் பசான்ை
காரியம் நாம உெத்தி வத்வதாடு இருக்கிற மற்றவர்களுக்கு ஆறுதல்
பசய்யும்ெடிக்கு வதவன் நமது உெத்தி ங்களில் நமக்கு ஆறுதல்
பசய்கிறார். அதாவது, அது குவாட்ரிெவலகா இருந்தாலும், ொ ாெிவலகா
இருந்தாலும், என்ைால ஆறுதல் பசய்ய முடியும், யான யும் ஆறுதல்
ெடுத்த வதவைால நா ெயன்ெடுத்தப்ெடலாம். என்ை சந்வதாசம்
பதரியுமா, அது ஒரு கைம் , சிலாக்கியம் பதரியுமா. ஆைா
வதவனுனடய வார்த்னததான் ஆறுதல். அதாவது, ஒருநாள் நான் மை
அழுத்தத்தில் வசார்ந்து இருந்வதன். நா ஒரு எலும்பு நிபுணன
ொர்க்கும்ெடி வொயிருந்வதன் அவர்கிட்ட ஏதாவது சக்திவாய்ந்த மருந்து
கினடக்குன்னு எதிர்ொர்த்வதன், உடைடியாை தீர்வு, ஆைா அந்த
சிகிச்னசயும் ெலைில்லாம வொச்சு. ஆைா அவர் தனலய ஆட்டிட்வட
என்வைாட கணவர்கிட்னடயும் எங்கிட்டயும் பசான்ைார், “உங்கவளாட
சில எலும்புகள் ப ாம்ெ வமாசமா இருக்குது, எங்களால உங்களுக்கு
எதுவும் பசய்ய முடியாது.” இது சமீ ெத்தில் நடந்தது,. அடுத்த நாள் நா
எழுந்து என்வைாட அலுவலகத்துக்கு வொகணும். உண்னமயா வஜாைி
மற்றும் நண்ெர்கள் நிறுவைத்தின் தனலனமயகத்திற்கு பசன்று
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நுனழந்ததும் எல்லான யும் ொர்த்து புன்ைனகப்ெது எைக்கு ப ாம்ெ
பவறுப்ொக இருந்தது. வசார்வாக இருந்வதன்; என்ைால முடியல;
இருதயவம பநாறுங்கிவிட்டது. 1௦1 சானலயில் வொயிட்டு
இருக்கும்வொது, அலுவலகத்துக்கு வொயிட்டு இருந்வதன், அந்த
சானலயில் வொகும்வொது வண்டி குலுங்கும்வொது என்வைாட
ெின்ெகுதியின் வவதனை ப ாம்ெ அதிகமாயிட்வட இருந்தது.
மைஅழுத்தம் மட்டுமில்ல இப்ெ, இதுவன க்கு இல்லாத
தாங்கமுடியாத வலியும் இருக்கு. இப்ெ, ஆண்டவவ , எைக்கு எப்ெடி
ஆறுதல் பகாடுக்க வொறீங்க?
அப்ெ திடீருன்னு ெல வருடங்களுக்கு முன்ைால நான் மைப்ொடம்
பசய்திருந்த வசைம் நினைவிற்கு வந்தது, சங்கீ தம் 119:50, அதில
பசால்லப்ெட்டு இருக்கு, “அதுவவ என் சிறுனமயில் எைக்கு ஆறுதல்,
உம்முனடய வாக்கு என்னை உயிர்ப்ெித்தது.” சில பமாழிபெயர்ப்புகள்
ஜீவனை புதுப்ெித்தது, ஜீவனை ொதுகாத்தது என்கிறது. சரி, ஓ னம
குட்ைஸ், ஜான், அந்த சானலயின் மீ தமுள்ள தூ ம் முழுவதும்,
அடுத்த ஆறு நுனழவுகள் வன , சத்தமா அறிக்னக பசய்துட்டு
வந்வதன் – சத்தமா – எைக்கு நினைவிற்கு வந்த எல்லா வசைத்னதயும்
அறிக்னக பசய்வதன், “ ஓ வதவவை, இந்த வவதனையில் உம்முனடய
கிருனெ எைக்கு வொதும் என்று பசால்லியிருக்கிறீர், நான் உன்னை
விட்டு விலகுவதுமில்னல உன்னை னகவிடுவதுமில்னல என்று
பசால்லியிருக்கிறீர், நீர் வயாசுவாவின் புத்தகத்தில் எைக்காக யுத்தம்
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பசய்வதாக பசால்லியிருக்கிறீர். ஆெத்தில் நீவ

எைக்கு அனுகூலமாை

பெலன் என்று வாக்கு ெண்ணியிருக்கிறீர். இனவ அனைத்தும்
நன்னமவகதுவாைதாக மாறும் என்று நீர் வாக்குன த்திருக்கிரீர்.” வெங்,
வெங், வெங், வெங். அந்த சானலயின் ஒவ்பவாரு நுனழவிலும் சுமார்
இருெது வாக்குத்தத்தங்கனள பசால்லியிருப்வென்ன்னு நினைக்கிவறன்.
இப்ெ, ஜான், உண்னமய பசால்லன்னுன்ைா, என்வைாட அலுவலகத்தின்
ொர்கிங் ெகுதிக்கு வர்றதுக்கு உள்ள வதவ வார்த்னத என்னை
உயிர்ப்ெித்தது, என்னை புதுப்ெித்தது, என் ஜீவனை புதிதாக்கியது,
ஏன்ைா என்வைாட வட்டுக்கும்
ீ
அலுவலகத்துக்கும் இருெது நிமிடங்கள்
தான் இருக்கும், ஆைா வதவனுனடய வார்த்னத அவருனடய
வாக்குத்தத்தங்கள் தான் நமக்கு ஆறுதல் என்று நம்மிடம்
பசால்லும்வொது, அதுதான் வாழ்னவ உயிர்ப்ெிக்கும் என்று
பசால்லும்வொது, அனத ெற்றிபகாள்ளவவண்டியது அவசியம். அனத
ெற்றிபகாள்வவதாடு விட்டுவிடாமல், அறிக்னக பசய்யணும்,
பசால்லணும், சத்தமாக அறிக்னக பசய்யணும், ஒலி பகாடுக்கணும்,
அதுக்கு மாம்சத்னதயும் இ த்தத்னதயும் எலும்னெயும் பகாடுக்கணும்.
உண்னமயா அர்த்தத்வதாடு அறிக்னக பசய்யணும், வதவன் தமது
கிருனெனய உட்புகுத்திடுவார். அவர் நாம இந்த விசுவாச அடினய
எடுத்து னவக்கும்ெடியாக காத்துபகாண்டு இருக்கிறார், மை
அழுத்தத்தில் இருந்து விலகனும், நம்னம விட வவதனைவயாடு
இருக்கிறவர்கனள ொர்க்க நாம முற்ெடவவண்டும், இதுவன க்கு
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அவருனடய வார்த்னதயில் நாம நம்ொம இருந்த விஷயங்கனள நம்ெ
ஆ ம்ெிக்கணும் விசுவாச அடினய எடுத்து னவக்க வவண்டும்.
வதவனை அறிந்துபகாண்டவர்களாக, அவன

எல்லாவிதத்திலும்

நம்ெவவண்டும், வசைத்தின் இந்த நங்கூ த்னத ெற்றிக்பகாள்ள
வவண்டும், மை அழுத்தம் என்கிறதாை ெைிமூட்டத்னத விளக்க
விசிறினய ஆன் பசய்வது வொல பசய்திடணும். ஒரு விஷயத்திற்காக
நன்றியுள்ளவளாக இருக்வகன் மை அழுத்தம் வந்தாலும்,
சிலவவனளகளில் அது எல்னல மீ றி இருந்தாலும், வதவனுனடய
வார்த்னதகள் எைக்கு இருக்கிறது, னமவகல் பகாஞ்சம் வந த்திற்கு
முன்பு வாசித்த வாக்குத்தத்தங்கள் என்வைாட வாழ்க்னகனய
உயிர்ப்ெிக்கும் ெடியாக இருக்கிறது.

ஆன்கர்பபர்க்: னமவகல், இப்ெ தனலப்னெ மாற்றிக்பகாள்ள
நினைக்கிவறன், சரியா? உெத்தி ம் என்று நாம பசால்லும்வொது,
சனெயில் இருக்கிற ஜைங்களில் பெரும்ொலாவைார் ஆவ ாக்கியத்னத
ஐசுவரியத்னத, பசழிப்னெ விசுவாசித்து அது வவணுன்னு
நினைக்கிறாங்க. சில காரியங்கனள வதவன் நமக்கு பகாடுத்து
ஆசீர்வதிக்கிறார், ஆைா ஜைங்கள் எடுத்துபகாள்ள விரும்ொத
வசைங்கனள ஒதுக்கிட ாங்கவல. அனத ெற்றி பகாஞ்சம் பசால்லுங்கள்.

எஸ்கே: ெிலிப்ெியர் 1:29, “ஏபைைில் கிறிஸ்துவிைிடத்தில்
விசுவாசிக்கிறதற்கு மாத்தி மல்ல, அவர் நிமித்தமாகப்
ொடுெடுகிறதற்கும் உங்களுக்கு அருளெப்ட்டு இருக்கிறது, நீங்கள்
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என்ைிடத்தில் கண்டதும் எைக்கு உண்படன்று இப்பொழுது
வகள்விப்ெடுகிறதுமாை வொ ாட்டவம உங்களுக்கும் உண்டு.”
ஏற்கைவவ, வஜாைி ெிலிப்ெியர் புத்தகத்னத சந்வதாஷம் நி ந்த
புத்தமாக பசால்லியிருக்காங்க, அவர் பசால்றார், கவைிங்க,
உங்களுக்கும் ொடுகள் இருக்கும். இனவ ஆசீர்வாதங்கள், ஆமா, இனவ
அருனமயாைனவ, நான் ொடுெடுகிறது வொல நீங்களும் ொடுெட
வவண்டியிருக்கலாம் என்கிறார்.
அப்வொஸ்தலர் 14:22, “நாம் அவநக உெத்தி வங்கள் வழியாய்
வதவனுனடய

ாஜ்யத்தில் ெி வவசிக்க வவண்டும்.” அது கடிைம்தா

இருக்கும், சில இனடயூறுகள் வந்திடும். நாம தீனமயாை சூழலில்
இருக்கிவறாம், விழுந்து வொை உலகத்தில் விழுந்து வொை மக்களாக
இருக்கிவறாம்.
2 பகாரிந்தியர் 1:5, “கிறிஸ்துவினுனடய ொடுகள் என்ைிடத்தில்
பெருகுகிறது வொல, கிறிஸ்துவிைாவல எங்களுக்கு ஆறுதலும்
பெருகுகிறது.”
வமலும் இறுதியாக 1 வெதுரு 4:12, “ெிரியமாைவர்கவள உங்கனள
பசாதிக்கும்ெடிக்கு உங்கள நடுவில் ெற்றிபயரிகிற அக்கிைினய குறித்து
ஏவதா புதுனமபயன்று தினகயாமல் இருங்கள்.” இதுல கடிைமாைது
இதுதான், “கிறிஸ்துவின் மகினம பவளிப்ெடும்வொது நீங்கள்
களிகூருந்து மகிழும்ெடிக்கு அவருனடய ொடுகளுக்கு நீங்கள்
ெங்காளிகளாைதால் சந்வதாஷப்ெடுங்கள்.” 1 வெதுருவின் முழு
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ெகுதியும் கிறிஸ்துவின் நிமித்தம் ொடுெடுகிற மக்களுக்காக
எழுதப்ெட்டு இருக்கிறது. எைக்கு ஒன்னுமட்டும் புரியல எப்ெடி ஜைங்க
1 வெதுருவின் புத்தகத்னத ஆவ ாக்கியம் ஐசுவரியம் என்ற
கண்வணாட்டத்தில் ொர்ப்ொங்க, இதுல பசால்லப்ெட்டு இருப்ெது
என்ைன்ைா எல்லாரும் ொடவவண்டி இருப்ெதால் நீங்கள்
ொடுெடும்வொது இனததான் பசய்ய வவண்டும் என்கிறது.

ஆன்கர்பபர்க்: சரி. இன்னும் சில நிமிடங்கள் தான் இருக்கும்,
இன்பைாரு காரியத்னதயும் பசால்லி முடிக்க விரும்புகிவறன், அதாவது
ம ண ெயம். நாம மூன்று வெருவம கடந்த சில வருடங்களாக மரிக்கும்
தருவானய கடந்து வந்திருக்கிவறாம். நா பொதுவா அப்ெடி பசால்ல
கூடாது, ஆைா வஜாைி, அவங்க இனத வகள்வி ெட்டதும், அவங்களுக்கு
ஒருவவனள சந்வதாஷமாக இருந்திருக்கலாம் ஏன்ைா அவ்வளவு
வவதனைகனள ொடுகனள சகிக்கி ார்கள். உங்களுக்கு எைக்கும் அதுல
எந்த அதிகா மும் இல்னல. எதார்த்தத்னத நாம ஏற்று பகாள்ளனும்,
வதவன் நம்னம இ ட்சித்திருக்கிறார், இல்னலயா? இப்வொது அந்த
மாதிரி சூழ்நினலயில் இருப்ெவர்கள், தாங்கள் எதிர்பகாள்ளும்
சூழ்நினலயின் மத்தியில் வதவனுனடய ஆறுதனலயும்
சமாதாைத்னதயும் பெறுவது எப்ெடி?

எஸ்கே: சரி, முதலாவது உங்களுக்கு கிறிஸ்துவுடன் ஒரு ஐக்கியம்
இல்லாமல் இருந்தால், அதுதான் நமக்கு இருக்கவவண்டிய முதல்
காரியம் என்ெனத புரிஞ்சுக்கணும், கிறிஸ்து வாழ்ந்தார் மரித்தார்
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அடக்கம் ெண்ணப்ெட்டார் மறுெடியும் ம ணத்திலிருந்து உயிர்த்தார்
என்ெனத அறிந்து பதரிந்துபகாள்ளணும். கிறிஸ்துவின் மீ து
கிறிஸ்துவின் மீ து மாத்தி ம் நம்ெிக்னக னவப்ெவர்களுக்குதான் நித்திய
ஜீவன் இலவச ஈவாக வாக்குெண்ணப்ெட்டு இருக்கிறது, நம்முனடய
ொவங்கள் அப்வொது மன்ைிக்கப்ெடுகிறது. இதுதான் முக்கியமாை
கட்டமா இருக்குது, இந்த காரியத்னத தான் நான் இவயசு கிறிஸ்துவின்
மீ தும் அவருனடய கிரினயகளின் மீ தும் விசுவாசம் னவப்ெது என்று
பசால்லுகிவறாம்.
இந்த மாதிரியாை சூழ்நினலகனள நான் எதிர்பகாள்ளும்வொது, அது
அறுனவ சிகிச்னசயாக இருந்தாலும் சரி, அல்லது வவறு எந்த
மருத்துவமாக இருந்தாலும், வதவன் பசான்ைனத கவைிக்கிவறன்,
அவருக்கு நம்முனடய நாட்கள் பதரியும், நம் தனலயிலுள்ள
முடிபயல்லாம் எண்ணப்ெட்டு இருக்கிறது. நாம எவ்வளவு காலம்
வாழ்வவான்னு அவருக்கு பதரியும். அதைால, இதுல ஒரு
சந்வதாஷமாை உணர்வு இருக்குது, சரி, இந்த அறுனவ சிகிச்னச
என்னை நித்தியா வட்டிற்கு
ீ
அனழத்து பசன்றாலும் சரி, வதவனுனடய
வார்த்னத எைக்கு முன்ொக இருக்கிறது. நா கண்விழித்தாலும் சரி,
இந்த பூமியில் இருக்கிற காலம் வன க்கும் வதவனுனடய வார்த்னத
எைக்காக பசால்லப்ெட்டு இருக்கிறது என்றிடுவவன்.
வஜாைி பசான்ைனத ஒப்ெிடும்வொது, இது ெல கிறிஸ்தவர்களுக்கு
கடிைமாக இருக்கலாம். அதாவது, வஜாைி தீர்க்கமுடியாத
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ெி ச்சனைகவளாடு இருக்காங்க, நானும் பசால்ல முடியாத
வவதனைகவளாடு இருக்கிவறன். எங்கனள விட அதிகமாை குனறவாை
வலிவயாடு இருப்ெவர்கனளயும் எங்களுக்கு பதரியும். அவங்க எைக்கு
உதவுற மாதிரி நான் பசய்வறன், குனற பசால்றதுக்கு எதுவுவம
இல்னல. ஆைா வஜாைி எங்கிட்ட ஒரு விஷயத்னத பசால்லும்வொது,
அது என்னை பவளியில பகாண்டு வருது. எைக்கும் நண்ெர்கள்
இருக்காங்க, என்வைாட ெத்து சதவிகித வந த்னத முதுகு வலிவயாடு
இருக்கிறவங்கவளாட தான் நா பசலவிடுகிவறன், இப்ெதா முதல்
முனறயா தங்களுக்கு இந்த ெி ச்சனை இருப்ெனத
உணர்ந்திருக்கிறார்கள். ஒருவவனள இந்த மாதிரியாை வியாதிவயாடு
இருப்ெவர்க்லாய் நீங்க ொர்க்க வநரிடலாம், அவங்களுக்கு என்ை
நடக்குன்னு உங்களுக்கு நல்லா பதரியும், ஆைா இப்ெடிபயல்லாம்
இருக்குன்னு உங்களால பசால்ல முடியாது. அப்ெ அவங்ககிட்ட
பசால்லுங்க, “கவைிங்க, அடுத்தது

என்ைவவா அனத பசய்யுங்க.

அடுத்தது என்ைவமா அனத பசய்யுங்க. அனத மட்டும்தான் நம்மால
ெண்ண முடியும்.” என்ை பொருத்தவன க்கும் வித்தியாசம் இருக்கும்
அதாவது மை அழுத்தம் சுய ெரிதாெம் வசார்வு என்று
இருக்கிறவர்களும் இருப்ொங்க, சிலர் என்ை பசால்வாங்க, “அவர்
என்னை அடித்தாலும், நான் அவன

வநசிக்கத்தான் வொகிவறன்.

என்னுனடய வாழ்க்னக என்ை பசால்லுதுன்னு எைக்கு பதரியாது,
ஆைா நா பதாடர்ந்து அவரில் விசுவாசமாக இருக்க வொகிவறன்.
என்னுனடய அனுெவம் எைக்கு என்ை பசான்ைாலும் உம்னம
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நம்ெியிருக்க வொதிய விசுவாசத்னத எைக்கு தந்திடும். இதுதான்
எப்வொதும் என்னுனடய உந்து சக்தியாக இருக்குது, ஜான்.

ஆன்கர்பபர்க்: டாக்டர்கள் உங்ககிட்ட வந்து உண்னமய பசான்ைப்ெ
உங்களுக்கு ப ாம்ெ வவதனையா இருந்துச்சு, இப்ெ எல்லாத்துக்கும்
வமல, புற்று வநாயும் இருக்குது, அப்ெ நீங்க, “ஊஊப், இைி முடிந்தது
என்றிருந்தீர்கள்.” அப்ெறம், உங்க கணவ ாை பகன்ை வநசிப்ெதால

டாடா: ஆமா.
ஆன்கர்பபர்க்: வதவன் உங்க மைனத மாற்றிைார். என்ை நடந்தது?
டாடா: ஆமா, சரியா பசான்ை ீங்க. எைக்கு புற்றுவநாய் மூன்றாவது
கட்டத்தில் இருக்கிறது என்ெனத கண்டுெிடித்த வொது வதவன் என்னை
நித்திய வட்டிற்கு
ீ
அனழக்கிறார் என்று நான் வயாசிக்க ஆ ம்ெித்வதன்.
ஆைா என்னுனடய கணவருனடய மைமார்ந்த அன்னெயும்
கரிசனைனயயும் ொர்த்த வொது, நா அவருக்கு வதனவ என்ெனத
புரிந்துபகாண்வடன், இது எைக்கு பகாஞ்சம் வித்தியாசமா இருந்தது,
ஏன்ைா எைக்கு அதிகமாை உதவிகள் வதனவ. அவர் இனடவிடாம
எைக்காக எல்லாத்னதயும் பசய்துட்வட இருக்கணும், ஆைாலும் அவர்
என்னை அதிகமா வநசிக்கிறார். அதைால நான் இருக்கனுன்ற
எண்ணத்னத பகாடுத்தார், அந்த ஆறுதனல நான் அவருக்கு கடந்து
பசல்ல அனுமதித்வதன். என்னுனடய விருப்ெத்னத ொர்க்கும் முன்
அவருனடயனத கவைித்வதன். ம ணத்தின் வந ம் வரும்வொது, ெனழய
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கீ ர்த்தனையில் இருக்கிற கனடசி வரி எைக்கு ப ாம்ெ ெிடிக்கும்,
“வயார்தாைின் கன னய நான் கடக்கும்வொது, எைது வியாகுளும்
திகிலும் மனறகிறது. ம ணத்தின் மரிக்கிறது ொதாளம் அழிகிறது, நான்
காைானை பசன்றனடகிவறன்.” எைக்கு ஒரு உணர்வு இருக்குது நான்
நித்தியத்தின் ெகுதினய அனடயும்வொது, நா இவத கீ ர்த்தனைனய
என்னுனடய கணவரின் க த்னத ெிடித்து ொடிடுவவன்.”

ஆன்கர்பபர்க்: ஆல்ன ட், அடுத்த வா ம் நீங்கள் வகட்க்க
விரும்புகி தாை சில வகள்விகள் இருக்கிறது. அதாவது: தங்கள்
வியாதியில் விசுவாசத்வதாடு வதவனை வநாக்கி வவண்டி பகாள்ளுகிற
அனைவன யும் சுகப்ெடுத்தவவண்டும் என்ெது வதவனுனடய சித்தமா?
அதன் வினளவாக வதவன் எல்லான யும் சுகப்ெடுத்துவா ா? இந்த
வகள்விக்கு நமது விருந்திைர்கள் ெதில் பசால்லும்ெடி வகட்க
வொகிவறன். தவறாமல் நிகழ்ச்சினய ொர்ப்ெீர்கள் எைவும் நம்புகிவறன்.

*****
எங்களுனடய பதானலக்காட்சி நிகழ்சிகனள காண
இலவச ஜான் அன்பகர்பெர்க் நிகழ்ச்சி ஆப்னெ ெதிவிறக்கம்
பசய்திடுங்கள்.
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