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வாழ்வின் வவதனைகளில் வதவன் எங்கு
இருக்கிறார்? – நிகழ்ச்சி 4
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. நான் தான் ஜான் அன்வகர்பெர்க், நிகழ்ச்சியில்
இனணந்துபகாண்டதற்கு நன்றி. நீங்கள் வகட்டுக்பகாண்டு இருப்ெது
வொல நம்மத்தியில் இருந்து சிறப்பு விருந்திைர்கள் இருக்காங்க, Dr.
னமவகல் எஸ்வல மற்றும் வஜாைி எரிக்சன் டாடா. இன்னறய தனலப்பு
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மிக முக்கியமாை ஒன்று. ஏன் இயலானமவயாடு வியாதியில்
வவதனைவயாடு இருக்கிற நெர்கள் – ஒருவவனள உங்கனள ெற்றி கூட
வெசிக்பகாண்டு இருக்கலாம். உங்களுக்கு புற்றுவநாய் இருக்கலாம்,
அல்லது ALS இருக்கலாம்; ஒருவவனள ஏதாவது இயலானம
இருக்கலாம்;

முடக்குவாதம் உண்டாகியிருக்கலாம்; இல்ல வவறு

ஏதாவது ெி ச்சனை இருக்கலாம் – நீங்க ஏன் வதவனுக்கு
முக்கியமாைவர்களாக இருக்கிறீர்கள்? உங்களுனடய வாழ்க்னகக்கு
அர்த்தமும் வநாக்கமும் எப்ெடி உண்டாகிறது? ஒருவவனள இந்த
எண்ணவம இல்லாம இருக்கீ ங்கவளா. இனத
வகட்டுபகாண்டிருக்கிறவர்களில் சிலர் வஜாைினய வொல
இயலானமயில் இருக்கலாம்; சக்க

நாற்க்காலியிவலா அல்லது ெடுத்த

ெடுக்னகயிவலா இருக்கலாம். ஒருவவனள என்னுனடய தாயான
வொல இருக்கலாம் அவங்களுக்கு லூ வகஹ்ரிக் வியாதி இருந்தவொது
அவங்களால நடக்க முடியாம வெச முடியாம இருந்தாங்க. உங்க மைம்
திடமாக இருக்கலாம், ஆைா உங்க சரீ த்தில் நீ கட்டப்ெட்டு
இருக்கலாம். அது உங்களுனடய முழு சூழனலயும் ொதிக்கிறது ஆைா
அனத குறித்து உங்களால எனதயும் பசய்ய முடியல.
வஜாைி, சிலர் உணர்ச்சி பூர்வமாை இழப்னெ அனடகிறார்கள்.
குழந்னதய இழப்ெது, கணவன

இழப்ெது, மனைவி, அல்லது

ொசதிற்குரியவங்கனள இழப்ெது. இப்ெடிப்ெட்டவர்கள் தாங்கள்
வதவனுக்கு முக்கியமாைவர்கள் என்ெனத அறிந்துபகாள்வது எப்ெடி,
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அவர்களுனடய வாழ்க்னகக்கு வநாக்கமும் அர்த்தமும்
இருக்கிறதல்லவா, ெடுத்த ெடுக்னகயாக இருந்தால், எழும்ெ முடியாத
நினலயில், சக்க

நாற்காலியில் முடங்கியிருந்தால், அவர்களுனடய

இந்த வவதனை இப்ெி ெஞ்சத்னத ெனடத்த வதவைால்
கவைிக்கெடாததாக இருக்குவமா இதற்கு நித்திய ெலன் இல்லாமல்
வொகுவமா?

வஜாைி எரிக்சன் டாடா: சரி, நீங்க வெசறத வகட்கும்வொது எைக்கு
என்வைாட நண்ெவ ாட ஞாெகம் வருது ஜான் பமக் அபலக்ஸ்சாண்டர்.
ஆறடி மூணு அங்குலம், ஆணழகன். ஆைா அவருக்கு
நியூவ ாமஸ்குலார் வியாதி ஏற்ெட்டதால அவவைாட உடம்பு
ொழாகிவிட்டது. ப ாம்ெ நாளா அவர் தன்வைாட மூன்று சக்க
ஸ்கூட்டர்ல தான் ெயணித்தார், வமாட்டார் ஸ்கூட்டர், அதில வொய்
நர்சிங் வ

ாம்ல இருக்கிற வநாயாளிகனள ொர்ப்ொர். அவர்

தன்னுனடய இயலானமயில் கூட மற்றவர்களுக்கு சிகிச்னச
பகாடுக்கனுன்ற வசனவ மைப்ொன்னமவயாடு இருந்தார். ஆைா
அவவ ாட வியாதி அவ

ப ாம்ெவும் வாதித்தது. ஒரு கட்டத்துல

அவருக்கு எந்தவித உதவியும் பசய்ய முடியாம அவவ ாடு வட்டுல
ீ
ஒரு மூனலயில் ெடுத்த ெடுக்னகயில் இருந்தார், உணவு குழாய்
மூலமாக பசலுத்தப்ெட்டது, முனுங்கள் மட்டும்தான் இருந்தது வெசுவது
ப ாம்ெ கடிைமா இருந்துச்சு.
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நா அவன

வொய் ொர்க்கும்வொது, அவன

வொய் ொர்க்கனுன்ைா

எைக்கு ப ாம்ெ ெிடிக்கும் ஏன்ைா அவருனடய அந்த மைப்ொன்னம
எைக்கு பெரிய உந்துசக்தியாக இருந்திருக்கிறது அதைாலதான். சரி,
ஒரு இ வு, அவருக்கு சுவாசிப்ெவத ப ாம்ெ கடிைமாக மாறிய அன்று.
யான யாவது உதவிக்கு கூப்ெிடனுன்னு நிைச்சாறு, ஆைா அவ ால
முடியல. அவவ ாட மனைவி மாடி அறியில் இருந்தாங்க அனறகளுக்கு
இனடயில் இருந்த மாைிடர் அவவ ாட துண்டுவொை சத்தத்னத ெதிவி
பசய்திட முடியவில்னல. இ வு வவனலயில் ஒரு எறும்பு அவ து
விரிப்ெின் மீ து இருப்ெனத உணர்ந்தார், அப்ெறம் நினறய எறும்பு
வந்தது, நூற்றுகணக்காை ஆயி க்கணக்காை எறும்புகள் அங்க
இருந்தது; ஏ ாளமாை கருப்பு எறும்புகள் அவருனடய உடனல
மூடிக்பகாண்டது, அவருனடய மூக்கு, அவருனடய கண்கள்,
அவருனடய காதுகள். உடைடியா உதவிக்காக கூப்ெிட நினைத்தார்
ஆைால் அவ ால முடியல.
எைக்கு இந்த பசய்த கினடக்கும்வொது, நா இங்கிலாந்து வொயிட்டு
இருந்வதன். நா அந்த ஈபமயில வாசித்த வொது அதிர்ந்து வொவைன்.
அவருனடய மனைவி வகட்டிருந்தாங்க, “தயவு பசய்து பஜெிங்க, ஜாை
இந்த அளவுக்கு மை அழுத்தத்வதாடு நான் ொர்த்தது இல்ல.” நா,
இங்கிலாந்துல இருந்து வந்த வுடவை நா பசய்த முதல் வவனல
என்வைாட நண்ென

வொய் ொர்க்கும்ெடி பசன்வறன். அந்த இ வில்

நடந்த தாக்குதலிைால் அவருனடய உடலில் இன்னும் கடுனமயாை
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தழும்புகள் இருந்தது. ஆைா இனதபயல்லாம் தாண்டி, அவருனடய
கண்களின் துடிப்னெ ொர்க்க முடிந்தது. அவர் என்னை ொர்த்து
பெலவைமாை
ீ
புன்ைனகவயாடு என்ை பசான்ைார் பதரியுமா, “அனத நா
பஜயிச்சுட்வடன், வஜாைி. அனத பஜயிச்சுட்வடன். அனத நான்
பஜயிச்சுட்வடன்.”
ஐம் சாரி, எைக்கு இந்த கனதய பசால்லும்வொது தாைா மூச்சனடக்க
ஆ ம்ெிச்சிடும். ஏன்ைா ஜான் எவெசியர் 3:10 வொன்ற வசைத்னத
சார்ந்திருக்கிறார் அதாவது, “உன்னதங்களிலுள்ள துரைத்தனங்களுக்கும்
அதிகாைங்களுக்கும் அவருரைய அநந்த ஞானமானது
சரையின்மூலமாய் இப்பைாழுது பதரியவரும் பைாருட்ைாக”
ஜானுனடய கனடசி காலத்தில் நினறய வெர் அவன

வந்து

ொர்க்கவில்னல. அவர் அதிக நாட்கள் வியாதிவயாடு இருந்தார்
அதிைால் ெலரும் அவன

மறந்து விட்டார்கள். அவர் அவநகவ ாடு

பதாடர்புனடயவ ாக இருக்கல. வதாவளாடு வதால் உ ாந்துபகாண்டு
இருக்கவில்னல. அவருனடய சாட்சி அவநகரிடத்தில் ஆதிக்கம்
பெற்றிடவில்னல. ஆைால் அந்த ெடுக்னகயில் அவருனடய வாழ்க்னக,
அந்த அனறயின் நடுவில் இருந்த அவர், ெி காசிக்கும் சாட்சியாக
மாறிைார். அவருனடய வாழ்க்னக ஒரு கரும்ெலனக வொல இருந்தது
வதவன் அதில் அவருனடய வாழ்க்னகனய ெற்றி ொடங்கனள
கற்றுபகாடுத்தார். ‘என் கிருனெ உைக்கு வொதும்.’
வதனவயுள்ளவர்களுக்கு நான் உதவிடுவவன்.’ பநாறுக்கப்ெட்டவர்களின்
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கூக்கு னல நான் வகட்க்கிவறன்.” அவர்களுனடய உெத்தி வத்தில் நான்
உற்ற துனணயாக நின்றிடுவவன்.” அதாவது வதவன் தம்முனடய
வல்லனமகனள துனறத்தைங்கனள பவளிப்ெடுத்துவது வொல
இருக்கிறது, பூமியில் இருக்கிற சிலருக்கு மட்டுமல்ல, இன்னும் நாம
ொர்க்காத மில்லியன் மில்லியன்களுக்கு வமலாை மக்கள் இருக்காங்க,
அவங்க கூட ஜானுனடய உத்தமத்னத கண்டு வியந்திடுவார்கள். இந்த
மாதிரியாை உத்தமத்னத காத்துபகாள்கிற அளவிற்கு அவருனடய
வதவன் எப்வெர்ெட்ட வதவைாக இருப்ொர் என்று அவர்கனளயும்
வயாசிக்க னவப்ொர் என்ெதில் சந்வதகவம இல்னல.
ஒருவர் தைினமயில் வவதனைவயாடும் இருக்கும்வொது, அந்தமாதிரி
னமக்வகலுக்கும் எைக்கும் நினறய வென

பதரியும். நாங்களும் இந்த

வவதனை நினறந்தவர்களின் கூட்டத்தில் ஒரு ெங்காக இருக்கிவறாம்.
இப்ெடி வவதனை ெடுகிறவர்களில் ெலர் ெல வருடங்களாக
ெடுக்னகயிவலவய இருந்துவருகிறார்கள்; ஒரு சிலர் ெத்து
வருடங்களுக்கு வமலாக ெடுக்னகயில் இருக்கிறார்கள்; தங்கனளவய
அனடத்து னவத்டுபகாண்டார்கள்; ஜான் பமக் அபலக்ஸ்சாண்டர்
மாதிரி யாரும் அவங்கனள வந்து ொர்க்க முன்வருவதில்னல.
அவர்களுனடய திடமாை சாட்சிக்கு யாரும் பசவிபகாடுப்ெது இல்னல.
தைினமயில் விடெடுகி ார்கள். ஆைா நான் உங்களுக்கு பசால்கிவறன்,
ெல மில்லியன் கணக்காை மக்கள் ஏவதாபவாரு வனகயில் வதவன்
எப்வெர்ப்ெட்டவர் என்ெனத தங்களுனடய சூழ்நினல தங்கனள ஆதரித்து
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ஆத வாக இருந்து தான்கிபகாள்ளும் அவருனடய கிருனெனய
அறிந்துபகாள்கிறவர்களாக இருக்கிறார்கள்.

ஆன்கர்பபர்க்: நாம ஆவிக்குரிய உலகத்னத ெற்றி வெசிக்பகாண்டு
இருக்கிவறாம் எை நினைக்கிவறன், வதவனும் வசர்ந்து, அவர்கனள
ொர்த்துபகாண்டு இருக்கிறார். அதாவது, லூக்கா 15:10 கூறுகிறது,
“மைந்திரும்புகிற ஒவ

ொவியிைிமித்தம் வதவனுனடய தூதருக்கு

முன்ொக சந்வதாஷம் உண்டாயிருக்கிறது.” இங்கு நடக்கிற இந்த
யுத்தத்னத ஆவிக்குரிய உலகம் ொர்த்து பகாண்டு இருக்கிறது. வவறு
யாரும் ொர்க்கனலன்ைாலும், வதவனும் தூதர்களும், நன்னமயும்
தீனமயும், என்ை நடக்கிறது என்று ொர்த்துபகாண்டு இருக்கிறது.

டாடா: ஓ, னம குட்ைஸ், ஆமா. இது நம்னம தாழ்ந்திருக்க பசய்திடும்,
ஒரு முக்கியத்துவமற்ற ஒரு விசுவாசினய வொல வதான்றிடலாம்;
அவங்களுனடய வாழ்க்னகவய ஒரு பொற்காலம் வொல வதான்றிடும்
அங்க அந்த வொரில் இந்த ெி ெஞ்சத்தின் வலினமயாை சக்திகள்
வொ ாடிடும். அது எப்ெடி இருக்கும்? அதாவது, இனவ நம்முனடய
நம்ெிக்னக வதவனுக்கு நாம் கீ ழ்ெடியும் நினல இவற்றில்
இப்ெி ெஞ்சத்தின் தாக்கம் எவ்வளவு அதிகமாக இருக்கிறது என்ெனத
பவளிப்ெடுத்துவது வொல இருக்கும். ஜான் பமக் அபலக்ஸ்சாண்டர்
மரித்த வொது, பகாஞ்ச நாட்களுக்கு முன்ைால, அவருனடய் ஆவி
ெ வலாகத்திற்கு வொைதும் நிச்சயமா மில்லியன் கணக்காை தூதர்கள்
வின ப்ொ அட்வடன்ஷன்ல நின்னு இந்த ெரிசுத்த வானுனடய ஆவி
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வதவனுனடய சிங்காசைத்திற்கு முன்ொக பசல்லும்வொது சல்யூட்
அடிச்சிருப்ொங்க, ஏன்ைா அவர் நிச்சயம் அப்ெடிப்ெட்ட மரியானதக்கு
உரியவ ாக இருப்ொர் என்று பசால்கிவறன். ஒரு ொவி
மைந்திரும்புவதால் ெ வலாகமும் தூதர்களும் ஆைந்தமாக
சந்வதாஷமும் மகிழ்ச்சியும் அனடயும்வொது, அவத ொவி ஒரு
ெரிசுத்தவாைாக மாறும்வொது அவர்கள் எவ்வளவு
சந்வதாஷப்ெடுவார்கள் பசால்லுங்க, இக்கட்டாை சூழ்நினலகளில்
வதவனை நம்ெியிருக்கிறார்கள், கிறிஸ்துவின்
திடமாை ஒரு யுத்த வ ீ

ாஜ்யத்தில் தன்னை

ாக நிறுத்துகிறார் அல்லவா?

ஆன்கர்பபர்க்: சரி, கிறிஸ்துவின் நியாயாசைத்திற்கு முன்ொக வந்து
நிற்கும் மக்கனள குறித்து என்னுனடய மைதில் உண்டாை கற்ெனை
கனதனய ெகிர்ந்திட விரும்புகிவறன், ெீமா சீட். இங்க உங்க நண்ெர்
ஜான் வருகிறார். அவர் அப்ெடிவய முன்ைால நடந்து வருகிறார், அந்த
இடம் முழுவதும் ெிதாவாகிய வதவனுனடய சத்தம் முழங்கிபகாண்வட
இருக்கிறது, “இவர் என்னுனடய மகனுக்காக ஊழியம் பசய்தவர்
என்று.”

டாடா:

ாவலலூயா

ஆன்கர்பபர்க்: இன்னறக்கு கைப்ெடுத்தப்ெடுகிறார்.”
டாடா: அந்த சந்தர்ப்ெத்னத இழக்க எைக்கு மைதில்னல. நானும்
அங்கிருக்க விரும்புகிவறன். நானும் ஜான் பமக்அபலக்ஸ்சாண்டவ ாட
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வரினசயில் இருக்கணும். என்னுனடய இ ட்சகன
விரும்ெவில்னல, அவருனடய பெயன

பவட்கப்ெடுத்த

பகடுக்கக்கூடாது, என்னுனடய

முறுமுறுப்பு குனறகூறுதலிைால் அவன

இகழ்ந்து ொர்க்க கூடாது.

என்னுனடய அறிக்னகனய அனசவில்லாமல் உறுதியாக
ெிடித்திருக்கணும். முத்னதயா நிகழ்ச்சியில் னமக்வகல் எெிப யரில்
இருந்த அந்த வசைத்னத ெற்றி பசான்ைார், “உங்கள் நம்ெிக்னகயிவல
நீங்கள் உறுதியாக தரித்து இருங்கள்.” ஏன்ைா ெ வலாகத்தில்
கைப்ெடுத்தப்ெடுகிறவர்களில் நீங்களும் ஒருவ ாக இருக்கணும்.
அபதல்லாம் பூமியில் இருக்கும்வொதுதான் சம்ெவிகிறது. வசைங்களில்
பசால்லப்ெட்டிருப்ெது வொல நம்முனடய விசுவாசத்னத நிருெிக்க
நமக்கு குறுகிய காலம் தான் பகாடுக்கப்ெட்டு இருக்கிறது. என்னுனடய
விசுவாசத்னத முறுமுறுப்ெில்லாமல் நிருெிக்க வவண்டும்,
விடாமுயற்சிவயாடு, இ ட்சகன

ெின்ெற்றி நிரூெிக்க வவண்டும்.

ஆன்கர்பபர்க்: ஜான் வொன்ற நெர்களால் மக்கள் மத்தியில்
பசல்வாக்கு உண்டாைனத ொர்ப்ெதற்கு முன்பு , வயாெினுனடய
வாழ்க்னகனய ெற்றி ொர்க்கலாம். வயாபுக்கு பதரியாமல் ஒரு
வாக்குவாதம் ெ வலாகத்தில் நடந்து பகாண்டு இருந்தது, இல்னலயா?
னமவகல் அனத ெற்றி பசால்லுங்க.

டாக்டர் மைக்கேல் எஸ்கே: சரி, வயாபுல 3 முனற வருகிறது,
வயாபு 1:8, 1:12 மற்றும் 2:6, அங்க வதவன் வந்து சாத்தாைிடம்
வெசுகிறார் அதாவது, :”கர்த்தர் சாத்தானை வநாக்கி”. இந்த ெகுதியின்
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முன்னுன

பகாஞ்சம் வித்தியாசமா இருக்கும். வயாபு தன்வைாட

நீதியாை பதாழினல ஒழுங்கா ொர்த்துட்டு இருக்கான், சரியா? இப்ெ
வதவன் சாத்தானை வநாக்கி பசால்றாரு. இனத வாசிக்கிற நமக்கு இது
எதுக்காக நடக்குது என்ெது வியப்ொக இருக்கும். ஒவ்பவாருமுனறயும்
அங்க பகாஞ்சம் சம சம் நடக்குது, ஒருவவனள இப்ெடி பசால்லலாம்,
வயானெ வாதிக்கும்ெடி அவன் பசய்கிற வவனலனய இன்னும்
பகாஞ்சம் துரிதப்ெடுத்த இவர் அனுமதிக்கிறார் எைலாம்.

ஆன்கர்பபர்க்: வதவன் வயானெ ெற்றி புகழ்ந்து வெசறார்,
“என்னுனடய உன்னையுள்ள மனுஷனை வொல யான யாகிலும்
ொர்த்திருக்கிறாயா?

எஸ்கே: ஆமா ஜான். அதாவது இந்த மைிதம் மிகப்பெரிய
காரியங்கனள பசய்கிறான் வதவன் இனத ஒரு கா ணத்திற்காக
அனுமதிக்கிறார் என்ெனத மகினமயனடயும் வன

புரிந்துபகாள்ள

முடியாது, அவனை நிெந்தனைகவளாடு அனுமதிக்கிறார்: சரி, அவனை
நீ பதாடலாம், ஆைால் உயிருக்கு ஆெத்து வ கூடாது, அவனை நீ
பதாடலாம் என்கிறார். அவனுனடய ெிள்னளகனள பகாள்கிறான்,
அவனுனடய வாழ்வாதா ங்கனள அழிக்கிறான், அவனுனடய
மனைவினய அவனுக்கு விவ ாதமாக திருப்ெி விடுகிறான் என்று
பசால்லலாம். ஒரு வியப்ொை வசைம் இருக்குது வயாபு 6:10,
“அப்பொழுதாவது எைக்கு ஆறுதல் இருக்குவம, என்னை தப்ெவிடாத
வநாவிவல ம த்திருப்வென், ெரிசுத்தருனடய வார்த்னதகனள நான்
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மனறத்து னவக்கவில்னல.” அது ஜாைாக இருந்தாலும் சரி, வஜாைி,
அல்லது யா ாக இருந்தாலும் சரி, இந்த பகாடுனமனய தாங்க
முடியுமா, இக்கட்டாை சூழ்நினலயில் பசால்லுவவாமா, “வதவனை
நான் மறுதலிக்க மாட்வடபைன்று? சில வகள்விகனள
னவத்திருக்கிவறன்: சிலர் நிச்சயமா ஏன்னு வகட்ொங்க. நா வகட்வென்
எப்ெடிப்ெட்ட பகாடுனம இது. வஜாைியும் இது என்ை ஒரு பகாடுனம
என்று வகட்டிருப்ொர்கள். ஆைா வதவனை நான் மறுதலிக்க மாட்வடன்,
நா முற்றிலும், வதாற்றுப்வொை, ொவம் நினறந்த விசுவாசி
பசால்லலாம், “இப்ெடிப்ெட்ட சூழ்நினலயில் நான் எப்ெடி வாழ
முடியும்?” முந்னதய நிகழ்சிகளில் நாங்க இ ண்டு வெரும் பசால்ல
முயற்சித்து, மற்றவர்கனள உற்சாகப்ெடுத்திவைாம், இன்னும்
காயத்வதாடு இருக்கிற மக்கனள நாங்கள் வதடிக்பகாண்டு
இருக்கிவறாம், அவங்க அழுத்தத்தில் இருக்காங்க, எந்தவிதத்திலும்
நம்ெிக்னக இல்லாம இருக்காங்க. வஜாைினய வொலவவ, என்னைவிட்டு
பவளியில வந்தப்ெ – என்னுனடய வந த்தில், குனறந்தெட்சம், ெத்து
சதவதம்
ீ
தீ ாத வவதனையில் இருப்ெவர்கனள ஊக்குவிக்கிவறன்,
பசால்லமுடியாத வலி, முதுகு ெி ச்சனையுள்ளவர்கள், அவங்களுக்கு
ஈபமயில் அனுபுவறன்,பதானலவெசி மூலம் பதாடர்புபகாள்கிவறன்,
அப்ெடிவய அவங்ககிட்ட வொய், உங்களுக்கு உற்சாகமாை
வார்த்னதகனள பசால்கிவறன், இவயசுனவ ெற்றிபகாள்ளுங்கள், அடுத்த
காரியத்னத பசய்யுங்க, வசார்ந்திடவவண்டாம் என்கிவறன். எைது
அருனமயாை நண்ெர் மூடி சனெயில் இருந்தார், இப்ெ வதவவைாடு
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இருக்கிறார். அவர்தான் பசால்வார்,”னமவகல், வசார்ந்து வொகாத.
வசார்ந்து வொகும் நினல எனதயும் சாதிப்ெது இல்னல என்ொர்.” அந்த
எண்ணம் இருக்கணும், ஏன் எதற்கு என்று புரியாத நினலயிலும்
உண்னமயாக இருக்க உங்களுக்கு மைமும்டா?

ஆன்கர்பபர்க்: ஆமா. வதவன் இறுதியாக வயாெினுனடய சரீ த்னத
பதாடுவதற்கு சாத்தானுக்கு அதிகா த்னத பகாடுப்ெனத ொர்க்கிவறாம்.
அவருனடய சரீ ம் முழுவதும் பகாப்புளங்கள் உண்டாயிருக்கும்
நினல, சரியா? வயாபுவினுனடய வார்த்னதகள் எப்ெடி இருந்தது, “அவர்
என்னை பகான்றுவொட்டாலும், அவர்வமல் நம்ெினகயாயிருப்வென்.”
அது எைக்கு வல்லனம நினறந்ததாக இருந்தது என்னுனடய தாத்தா,
ஸ்வடிஷ்
ீ
தாத்தா, அவர் அதிகமாக வநசித்த அவ து மனைவி
இறந்துவிட்டார்கள். அவர் எப்ெவும் அதிகமா வெசமாட்டார். அடக்க
ஆ ாதனையில் எழுந்து நின்றால். அவர்களுனடய அடக்க
ஆ ாதனையில் அவர் பசான்ை ஒவ

விஷயம், “அவர் என்னை

பகான்றுவொட்டாலும், அவர்வமல் நம்ெிக்னகயாயிருப்வென்.” அங்வகவய
உட்கார்ந்துட்டார். அனத என்ைால மறக்க முடியாது, ஏன்ைா அவர்
வதவனை நம்ெியிருந்தார் என்ை நடக்குதுன்னு வதவனுக்கு நன்றாக
பதரியும் எல்லாத்னதயும் நன்னமக்காக பசய்திடுவார் என்றிருந்தார்.
ஆல்ன ட், ஏன், நீங்க அதிகப்ெடியாை வவதனைனய
அனுெவிக்கும்வொது, உங்களுனடய சரீ ம் எங்களுக்கு எந்த
ஒத்துனழப்பும் பகாடுக்காத வொது, நீங்க ஏன் பதாடர்ந்து
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வொகவவண்டியிருக்கு? இன்னறக்கு அபமரிக்காவில் நிலவி வரும்
ஞாைம், உலகத்தின் ெல இடங்களிலும் இப்ெடிதான் இருக்கு,
அப்ெடிப்ெட்ட சூழ்நினல வரும்வொது, வ

, தற்பகானல

பசய்துபகாள்வது நல்லது; இங்கிருந்து வொயிடனும், அவ்வளவு தான்.
ஏன் அப்ெடி வதாணுது, னமவகல்? வவதாகம ரீதியாக அவங்க
பசய்யும்ெடியாை காரியங்கள் ஏதாவது மீ தமிருக்குதா?

எஸ்கே: அந்த காரியங்கனள புரிந்துபகாள்வது கடிைமாக
இருக்கலாம்; அனத அளவிடுவது கடிைமாக இருக்கலாம். ஆைால்
சங்கீ தம் 115 மற்றும் 116 ல இ ண்டு ெகுதிகள் எைக்கு
சவால்விடுவதாக இருக்கிறது, அங்குதான் சங்கீ தக்கா ன் பசால்கிறான்,
“மரித்தவர்களும் மவுைத்தில் இருப்ெவர்களும் வதவனை ஒருவொதும்
துதிக்க மாட்டார்கள். நாவமா இதுமுதல் என்பறன்னறக்கும் கர்த்தன
ஸ்வதாத்தரிக்கிறவர்களாக இருந்திடுவவாம்.” அப்ெ நாம பசய்ய
வவண்டிய வவனல இருக்கிறது. ஏன்ைா இந்த காட்சியில் இருந்து நா
பவளிவயறிட்டா எல்லாம் முடிந்துவிடும். ஆமா, ஜைங்க ப ாம்ெ
நல்லா வெசுவாங்க, அதாவது அவங்க, ம ணத்திற்கு ெின்ைால

என்ை

நடக்குபமன்று அழகா வெசுவாங்க. ஆைா இப்ெ நமக்கு இருக்கிற இந்த
சந்தர்ப்ெங்கள் மறுெடியும் நமக்கு கினடக்காது. என்ை ப ாம்ெ அனசத்த
ஒரு வவதெகுதி சங்கீ தம் 116:15 இந்த இடத்தில் சங்கீ தக்கா ன்
பசால்கிறான், “கர்த்தருனடய ெரிசுத்தவான்களின் ம ணம் அவர்
ொர்னவக்கு அருனமயாைது,” இந்த இ ண்னடயும் ஒன்ைா னவச்சு
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ொருங்க, இதுதான் சரியாை வந ம் என்று பசால்ல நமக்கு அதிகா ம்
இல்ல. ஆைா வந ம் வரும்வொது, அது வதவனுனடய அருனமயாக
இருக்கும். அவர் கரிசனைவயாடு இருக்கிறார்.
சில வருடங்களுக்கு முன்ைால என்வைாட ஆசிரியவ ாட அடக்க
ஆ ாதனையில் இருந்வதன், ஜான், பெரிய ஆலயத்துக்கு முன்ைால
தைியா கல்லனற வதாட்டம் எங்களுக்கு இருந்தது. அவருனடய
பநருங்கிய நண்ெர் உொகம் முப்ெத்தி நான்னக வாசித்தார் வதவன்
வந்து வமாவசனய யாருக்கும் பதரியாத இடத்தில் அடக்கம்
ெண்ணுகிறார். இதுவன க்கும் நான் வகட்டி ாத விதத்தில் விவரித்து
பசான்ைார். ஒரு ஊழியனுனடய ம ணத்தில் ஒரு கைம் இருக்கணும்
அதைாலதான் இவயசுவவ இறங்கி வந்து ஊழியைாை வமாவசனய
அடக்கம் ெண்ணிைார், தைித்துவமிக்க ஊழியன். இனத நான் ஒன்று
வசர்த்து ொர்த்வதன்:ஒரு காலம் இருக்குது, அதுக்குன்னு ஒரு
இடமிருக்கு. அந்த தீர்மாைத்னத எடுக்க வவண்டியது நாம இல்ல. இந்த
வாழ்க்னகயில் இருந்து அடுத்த நினலக்கு வதவ மைிதன் பசல்வது
வதவனுக்கு அருனமயாைதாக இருக்கிறது.
இனத ஏற்றுபகாள்வது கடிைம்தான், அனசக்க முடியாத பசல்வாக்னக
உண்டாக்கணும் மைிதைாக, மனுஷியாக, வதவன் விரும்புவது வொல
இருக்கணும், எப்வெர்ெட்ட சூழ்நினலயாக இருந்தாலும் சரி,
உண்னமயாக இருக்கனும், ஒன்னற மட்டும் பதரிந்துபகாள்ளணும், “நா
அடுத்த காரியத்னத பசய்ய வொகிவறன்; இன்னறய நானள
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எதிர்பகாள்ள வொகிவறன்; என்னை வொல இருப்ெவர்களுக்காக பஜெிக்க
வொகிவறன்; பதாடர்ந்து முன்வைற வதவன் எைக்கு வொதிய இ க்கமும்
தயவும் ொ ாட்டும்ெடியாக பஜெிக்க வொகிவறன்.” வதவனுனடய
காலத்திற்கு முன்பு எந்தவித தீர்மாைத்னதயும் எடுக்க நமக்கு எந்த
அதிகா மும் இல்னல என்று நான் நினைக்கிவறன்.

ஆன்கர்பபர்க்: சரி. உங்களுனடய நண்ெர்கள் வட்டா த்தில் கூட
ஒருத்தர் தற்பகானல பசய்துபகாண்டு இதிலிருந்து தப்ெிக்க நினைத்த
சம்ெவம் இருக்குதுல்ல, நீங்க அவங்ககிட்ட இனத ெற்றி வெசிை ீங்க.
அந்த சம்ெவத்னத பசால்லுங்க.

டாடா: சரி, அவங்க ஒரு பெண் அவங்கனள எங்கவளாடு வஜாைி
அண்ட் ெிப ண்ட்ஸ் ப ட்ரீட்ல ொர்த்வதன். விவசஷ வதனவயுள்ள
குடும்ெங்களுக்காக நாங்க இந்த ப ட்ரீட்ட நடத்துகிவறாம். கார்லா
வலசனும் இதுல ெதிவு பசய்திருந்தாங்க. அவர்களுனடய ெதிவு
சான்றிதனழ நான் வாசித்து ொர்த்துபகாண்டிருந்வதன் அப்ெத்தா
பதரிந்தது, ஓ னம குட்ைஸ், இந்த பெண் உண்னமயில் ப ாம்ெ
ெலசாலிதான், மூன்று முனற

ார்ட் அட்வடக் வந்திருக்கு,

அவங்களுக்கு ஒரு கிட்ைி தான் இருக்கு, அவங்களுக்கு தீ ாத
வவதனை இருக்குது அவதாட, அவங்களுக்கு அஞ்சிவயா ெிலாச்டிஸ்,
கண்கள் குருடாைது, சமீ ெத்துல இ ண்டு வி ல்கனள
இலந்துட்டாங்கன்னு ொர்த்வதன். எைக்கு நாவை சிந்திக்க
ஆ ம்ெித்வதன், “இந்த பெண்மணினய நான் சீக்கி மாக ொர்க்கணும்.”
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அவங்கள வகம்ெஸ் முழுவதும் வதடி கண்டுெிடித்து அவங்க கிட்ட,
“கார்லா, நீங்க வந்ததுல சந்வதாஷம் என்வறன், அதுக்கு அவங்க
பசான்ைாங்க, “ஆமா, என்வைாட சரீ த்தின் மற்ற ொகங்கனள
இழப்ெதற்கு முன்பு இங்க வந்திடனுன்னு ஆனசப்ெட்வடன்.” எைக்கு
அது ப ாம்ெ அதிர்ச்சியா இருந்தது... அவங்கவளாட நனகசுனவ
உணர்னவ அவங்க இலந்துட்டாங்க. இங்க அவங்க தங்கவளாட சக்க
நாற்காலியில் இருந்தாங்க. அவங்கவளாட ொவானடக்கு கீ ழ் இருந்த
ஊன்றுவகானல நான் ொர்த்வதன். அவங்க வொலியாை கால்கனள
பொருத்தவில்னல, மாறாக அவங்க ஒரு பமட்டாலிக் விதமாைத்னத
அணிந்திருந்தார்கள். அவங்கவளாட வி ல்கள் கட்டுவொடெட்டிருந்தது.
ஒரு னகயில அவங்களுக்கு மூன்று வி ல்களும் இன்பைான்றில்
இ ண்டும் இருந்தது. என்னை ொர்த்து வகட்டாங்க,
கட்டுவொடப்ெட்டிருந்த க ங்கனள இனணத்து கால்கள் இல்லாத
மூட்டுகனள உயர்த்தியெடி வகட்டாங்க, நா ஏன் இன்னும் இருக்கணும்?
எப்ெடியும் வதவன் என்னை தமது வட்டிற்கு
ீ
அனழத்து பசல்ல
இருக்கிறார், அது ஏன் சீர்க்கி மாக இருக்க கூடாது? வஜாைி, இது,
ப ாம்ெ கஷ்டமாக இருக்கு. நா ஏன் இருக்கனுன்னு எைக்கு பசால்லு
என்றாள்.”
நா அவங்க கிட்ட பசான்வை, “கார்லா, நீங்க எைக்காக வவதத்னத
திறந்து ஒரு ெகுதிய வாசிக்கணும்.” அது வினளயாட்டா இருக்குன்னு
அவங்க நிைச்சாங்க, ஏன்ைா வி ல்கள் இல்லாத ஒரு பெண்னண
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ொர்த்து நான் வவதத்னத திறக்கும்ெடி பசான்ைதைால. ஆைா அவங்கள
விட என்வைாட நினலனம வமாசமாைது என்ெனத அவர்களுக்கு
ஞாெகப்ெடுத்திவைன். என்வைாட வி ல்கள் எதுவும் வவனல பசய்யாது.
அதைால என்னுனடய சக்க

நாற்காலியில் கால்களுக்கு இனடயில்

இருந்த வவதாகமத்னத எடுத்தாங்க. நான் பசான்வைன், “ெிலிப்ெியர்
ஒன்றாம் அதிகா த்னத எடுத்து வசைம் 21
ல் இருந்து வாசிங்க.” அவங்க வாசிக்க துவங்கிைாங்க, “கிறிஸ்து
எைக்கு ஜீவன் சாவு எைக்கு ஆதாயம். ஆமா, இங்க ொரு, வஜாைி,
சாவு எைக்கு ஆதாயம். அப்ெ நா வதவவைாடு இருப்ெதுதாை எைக்கு
நல்லதுன்னு பசான்ைாங்க.நா பசான்வைன், பதாடர்ந்து வாசிங்க.
ஓவகன்னு, பசால்லி வாசித்தாங்க, ‘ஆகிலும் சரீ த்தில்
ெினழத்திருக்கிறதிைாவல என் கிரினயக்கு ெலன் உண்டாயிருப்ெதால்,
நான் பதரிந்துபகாள்ளவவண்டியது இன்ைபதன்று அறிவயன். ஏபைைில்
இவ்வி ண்டிைாலும் நான் பநருக்கப்ெடுகிவறன். வதகத்னத விட்டு
ெிரிந்து கிறிஸ்துவுடவைகூட இருக்க எைக்கு ஆனசயுண்டு அதிட
நன்னமயாயிருக்கும்,’ வமலும் பதாடர்ந்து வாசித்தாங்க,
அெப்டியிருந்தும் நான் சரீ த்தில் தரித்திருப்ெது உங்களுக்கு அதிக
அவசியம்.”
நா அப்ெ, “கார்லா, வொதும். மறுடியும் கனடசி ெகுதிய மட்டும்
வாசிங்கன்வை.” ஏன்ைா நீங்க இருக்கவவண்டியது மற்றவர்களுக்கு
அவசியமாக இருக்கிறது என்று பசால்கிறது. இவயசுனவ அறியாத ஒரு
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நர்ஸ்தா உங்களுக்கு கிளிைிக்ல உதவியாக இருந்து காயங்களுக்கு
கட்டு வொடறவங்களா இருக்காங்க. உங்களுனடய வவதனை அதிகமாக
இருக்கிறது, இருந்தாலும் கிறிஸ்து இல்லாமல் நித்தியத்தில் அவங்க
ெடவொகிற வவதனைவயாடு ஒப்ெிட்டு ொர்க்கும் வொது இது சிறு
வவதனையாகத்தான் இருக்கும். இவயசுனவ ெற்றி அறியாத உங்க
உறவிைர்கள் ெலன

ெற்றி பசான்ை ீங்க. உங்களுனடய கல்லூரியின்

ெனழய கூனடெந்து அணியிைர் இவயசுனவ ெற்றி அறியாமல்
இருப்ெனத பசான்ை ீங்க. உங்கனள மதிக்கும் மருத்துவமனையில்
உள்ள மக்கனள ெற்றி கூட பசால்லியிருக்கீ ங்க, உங்கனள வியப்ொ
ொர்க்கிறாங்க, உங்கனள வநசிக்கறாங்க. உங்களுனடய நம்ெர்களுக்கு
உங்க வமல மரியானத இருக்குது. கார்லா, அவங்களுக்காக நீங்க
இன்னும் பகாஞ்சம் நாள் இந்த உலகத்துல வாழ கூடாதா? வயாசித்து
ொருங்கள் என்வறன்.”
ெிலிப்ெியர் 2 நான்கு: “அவைவன் தைக்காைனவகனள அல்ல,
ெிறனுக்காைனவகனளயும் வநாக்குவாைாக.” ஒருவருனடய நித்திய
நினலனய குறித்து வயாசிப்ெனத விட வவறு எதுல அதிக
ஆர்வமுனடயவர்களாய் இருப்ெது சிறந்ததாக இருக்கும்? “கார்லா,
உங்கனள நீங்கவள சீக்கி மா அனுப்ெி னவக்காதீங்க. இனத வயாசிங்க,
விடாமுயற்சிவயாடிருங்க. ஏன்ைா நீங்க இருக்க வவண்டியது
தங்களுக்கு ப ாம்ெ முக்கியம் என்று நினைக்கிற ஜைங்கள் ப ாம்ெ
அதிகமாக இருக்கிறார்கள் என்ெனத மறந்துவிடாதீர்கள்.”
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ஜைங்க விடாமுயற்சிவயாடு இருப்ெதற்கு இந்த வசைம் பெரும்
உதவியாக இருக்குபமை நம்புகிவறன். உங்களுனடய சுயநலம் என்னும்
சக்க த்னத விட்டு பவளிய வந்து உங்களுனடய விடாமுயற்சியின்
முக்கியத்துவம், வதவ்வைாடிய கிருனெயால் உண்டாகும் பொறுனம,
இபதல்லாம் மற்றவர்களுனடய வாழ்க்னகனய மாற்றும் ஒன்றாக
இருக்கும், உங்கனள ொர்க்கிற நாத்திகர்கள், விமர்சகர்கனள மாற்ற
கூடும். உங்களுனடய உறுதியாை நினலனய ொர்க்கும்வொது, அது
வதவனுனடய கிருனெயால் உண்டாயிருக்கிறது என்ெனத அறிந்து,
நீங்கள் விசுவாசிக்கும் வதவனை ெற்றி ஒன்றிற்கு இ ண்டு முனற
சிந்திக்க னவக்க எதுவாக இருக்கும். அந்த நல்ல கா ணத்திற்காக
இனத ெற்றிபகாண்டிருக்க வவண்டும்.

ஆன்கர்பபர்க்: சரி, னமவகல், இனத நாம் ெற்றிபகாள்வதற்கு நான்கு
கா ணங்கள் இருக்கிறது என்று பசால்லுகிறார்கள்: நம்முனடய
ொகத்தில், ஒருவவனள இனதவிட அதிகமாக கூட வதவன் நமக்கு
காண்ெிக்க விரும்ெிடலாம். நம்முனடய குடும்ெத்திைர், நண்ெர்கள்,
மற்றவர்கள்; வதவனுனடய மகினமக்காக நடக்கலாம், அவருக்கு என்ை
லாெம்; இனதபயல்லாம் ெ வலாக வசனை ொர்த்துபகாண்டு இருக்கிறது.
குடும்ெம் என்று பசால்லும்வொது துவக்கத்தில் இருந்து
ொர்க்கவவண்டும். ஜைங்கள் ஒரு முடிவுக்கு வரும்வொது, தங்களுனடய
ெிள்னளகளுக்கு மிகபெரிய தாக்கத்னத உண்டாக்குகிவறாம் என்ெனத
அவர்கள் புரிந்துபகாள்ளவவண்டும், வெ ப்ெிள்னளகள், பசாந்த மகன்கள்
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மற்றும் மகள்கள், சுற்றி இருக்கிற நண்ெர்கள் கூட. இனத ெற்றி
பகாஞ்சம் பசால்லுங்க.

எஸ்கே: அந்த கனடசி சில வார்த்னதகளில் இந்த உலகவம
உங்களுக்கு பசாந்தம் என்ற உணர்வு உண்டாகும். நீங்க பசான்ை அந்த
நான்கு காரியங்கள் எல்லாம், ஜான், அது விவரிக்க முடியாத
தாக்கத்னத உண்டாக்கும். அது எவ்வளவு வலினம வாய்ந்தது என்று
பசால்வதற்கு முடியாது. என்னை பொருத்தவன க்கும் நம்மில் ெலர்
வயதாகும் வொது, நிச்சயமா நம்முனடய ஞாைம் அதிகரிக்கும் வமலும்
நம்முனடய வாலிெ நாட்களில் இருந்தனத விட அதிக மிருதுவாக
பமன்னமயாக நடந்துபகாள்வவாம் எை நினைக்கிவறன். மற்ற
ெி ச்சனைகவளாடு இருப்ெவர்கனள வவறுவிதமாக ொர்ப்வொம்.
நம்முனடய ெிள்னளகள் மீ து அதிக மைதுருக்கத்வதாடு இருப்வொம்,
ெலத ப்ெட்ட உறவுகளில் மைதுருக்கம் நினறந்தவர்களாய்
கிறிஸ்துவிைிமித்தம் நாம் அவர்கனள வநசிக்க துவங்குவவாம். அதுவவ
ஒருவவனள ஒரு திருப்புமுனையாக, இருக்கும், அந்த திருப்புமுனை
அவர்களுக்கு உதவியாக இருக்கும், “இந்த நெருனடய வவதனையில்,
சுகவைத்தின்
ீ
மத்தியிலும், எைக்கு ஊழியம் பசய்கிறார்கவள என்று
பசால்வார்கள்.

ஆன்கர்பபர்க்: உங்க இ ண்டு வெருக்கும், எல்லாவம முடிந்து வொகிற
கட்டத்தில் வந்து நிற்கிற ஜைங்கள் தங்களுனடய ஆவினய உறுதியாக
னவத்துபகாள்ள எப்ெடிப்ெட்ட ஊக்கத்னத பகாடுக்க விரும்புகிறீர்கள்?
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டாடா: சரி, என்னை பொருத்தவன க்கும் உங்களுக்காக பஜெிக்கிற
ஜைங்கவளாடு

ெயணிப்ெது சிறப்ொக இருக்கும் எை நினைக்கிவறன்.

நாம மாம்சத்திற்கும் இ த்தத்திற்கும் பகாடிய வவதனைக்கு
விவ ாதமாக யுத்தம் பசய்வதில்னல; நாம குவாட்ரிப்லீகா வநாயின்
மாம்சத்திற்கும் இ த்தத்திற்கும் விவ ாதமாக வொ ாடவில்னல, அல்லது
தண்டுவட காயத்திற்கும், மல்டிெிள் ஸ்க்லீவ ாசிஸ், அல்லது சீ ற்ற
ஆஸ்டிவயாபஜைிசிஸ், அல்லது லூ கீ ஹ்ரிக் வியாதிவயாடு,
அல்

ம
ீ ர், ஆடிசத்வதாடு வொ ாடல. நாம துன த்தைங்களுக்கும்

அதிகா ங்களுக்கும் விவ ாதமாகவும் வாைமண்டலத்திலுள்ள
வசனைகவளாடு வொ ாடுகிவறாம் நம்னம வதாற்கடித்து ஏமாற்றத்திலும்
மை அழுத்தத்திலும் தள்ள நினைப்ெனவகவளாடு தான் நமக்கு
வொ ாட்டம் உண்டு. அதைால சில கிறிஸ்தவ நண்ெர்களிடம்
உங்களுக்காக பஜெிக்கும்ெடி வகட்டு இந்த ஏமாற்றம் என்ற அ ண்கனள
முற்றிலுமாக தகர்த்திடுங்கள். கிறிஸ்தவ நண்ெர்கள் உங்களுக்கு
இல்னல என்று பசான்ைால், அருகில் உள்ள சனெனய அணுகி
அவர்களுனடய பஜெ குழுவவாடு ஐக்கியம் னவத்துபகாள்ளுங்கள்.
உங்களுக்காக பஜெிக்கிறவர்களிடம் உங்களுனடய அறிக்னககனள
பசால்லுங்கள். ஏன்ைா பஜெம்தான் இருதயங்கனள மாற்றிடும்.
பஜெமாைது உங்களுனடய கண்வணாட்டத்னத கூட மாற்றக்கூடியது.
பஜெமாைது ஏமாற்றத்னத அகற்றிவிடும். அது உங்கனள பவளியில்
பகாண்டு வந்திடும். வமலும், நான் ஏற்கைவவ பசான்ைது வொல,
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யாரும் தைியாக வவதனை ெடகூடாது. அதற்காக தான் வதவன்
ஆவிக்குரிய சமுதாயத்னத உண்டாக்கி இருக்கிறார். அதைால
மற்றவர்களுக்கு உதவும்ெடியா உதவிடலாம என்று வகட்டு பசயல்ெட
துவங்குங்கள்.

ஆன்கர்பபர்க்: சரி. நீங்க தன்வைாட வட்டில்
ீ
ஒரு மூனலயில்
நட்சத்தி ங்கனள கூட ொர்க்க முடித்தெடி ெடுத்த ெடுக்னகயாக இருந்த
ஒரு பெண்னண ெற்றி பசால்லிய சம்ெவம் எைக்கு ப ாம்ெ
ெிடித்திருந்தது.

டாடா: ஆமா.
ஆன்கர்பபர்க்: வமலும் உங்களுக்காக பஜெிக்கிறதுல
சந்வதாஷப்ெடுகிவறன் என்று பசால்லியிருந்தாங்க.

டாடா: நிச்சயமா. அது சிறிய குழு தான், 35 வெர் வவதனைவயாடும்
தீ ாத வலிவயாடும் இருப்ெவர்கள். அதுல இந்த பெண்மணி, ரிகா
தீவ ான். இவங்க பதன் ஆப்ரிக்காவில் இருக்காங்க, இவங்க கடந்த
ெத்து வருடமா ெடுத்த ெடுக்னகயா இருக்காங்க. ஒரு முனற
அவங்களுக்கு ஈபமயில் அனுெிைது நினைவிருக்கு, “ஓ, இன்று இ வு
உங்களுக்கு அருகில் இருக்கிற நட்சத்தி ங்கனள ொர்த்து மகிழ்வர்கள்
ீ
எை நம்புகிவறன் என்று எழுதிவைன்.” அவங்க இருக்கிறது, நான்
பசான்ைமாதிரி, பதன் ஆப்ரிக்காவில். அவங்க அதுக்கு, “ஒத், வஜாைி,
மறு கடிதம் வொட்டாங்க, “ெல வருடங்களாக நான் நட்சத்தி ங்கனள
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ொர்க்கவவ இல்னல. என்வைாட ெடுக்னக என் அனறயின் மூனலயில்
இருக்குது அங்கிருந்து என்ைால ொர்க்க முடியாது. ஆைா அது
வாைத்துலதான் இருக்குதுன்னு பதரியும், அதுவவ எைக்கு வொதும்
என்று எழுதியிருந்தார்கள்.” னமவகல் மற்றும் எைக்காக பஜெிப்ெது
அவங்களுக்கு சந்வதாஷத்னத தருவதாக பசால்வாங்க, ஆமா, இந்த
வவதனைகவளாடு இருக்கிற எல்லாருக்காகவும் பஜெிப்ொங்க. எைக்காக
அவங்க ெரிந்துவெசி பஜெிக்கி ாங்கன்ைா, என்ைால முடிந்த அளவிற்கு
ெரிசுத்த ஆவியாைவர் என்வைாட வாழ்க்னகனய பகாண்டு என்ை
பசய்ய விரும்புகிறாவ ா அனத பசய்வதற்கு என்ைால இயன்ற
அனைத்னதயும் பசய்ய உற்சாகமாக முன்வந்திடுவவன்.

ஆன்கர்பபர்க்: ஆல்ன ட். அடுத்த வா ம் உங்க இ ண்டு
வெருகிட்டயும் ஒரு வகள்வி வகட்க்க வொகிவறன். பதாடர்ந்து சில
பெலவைங்கள்
ீ
இருந்துபகாண்வட இருக்கும்வொது எப்ெடி மை
அழுத்தத்திற்குள் வொகாம ொர்த்துக்குறீங்க, மார்ெக புற்றுவநாய்,
இன்னும் தாங்க முடியாத வவதனை வருதுல்னலயா. அது ஒரு

யில்

வண்டிய வொல பதாடர்ந்து வந்துட்வட இருக்கு நிறுத்தப்ெடுவவத
கினடயாது, அது நிற்க வொறதும் கினடயாது. மை அழுத்தம் என்ற
நினலயில இருந்திருப்ெீங்க, வநயர்களுக்கு உங்க ஆவலாசனை என்ை,
நீங்க அனுெவித்துபகாண்டிருக்கும் இவத விதமாை அனுெவம்
உண்டாகும்வொது அவர்கள் என்ை பசய்யவவண்டும்? அடுத்த வா ம்
தவறாமல் ொர்ப்ெீங்கன்னு நம்புகிவறன்.
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*****
எங்களுனடய பதானலக்காட்சி நிகழ்சிகனள காண
இலவச ஜான் அன்பகர்பெர்க் நிகழ்ச்சி ஆப்னெ ெதிவிறக்கம்
பசய்திடுங்கள்.
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