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வாழ்வின் வவதனைகளில் வதவன் எங்கு
இருக்கிறார்? – நிகழ்ச்சி 5
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, உங்கனள
சந்திப்ெதில் மகிழ்ச்சி. நீங்கள் வகட்டது வொலவவ நம்முடன் இ ண்டு
அருனமயாை விருந்திைர்கள் இருக்கிறார்கள், Dr. னமவகல் எஸ்வல
மற்றும் வஜாைி எரிக்சன் டாடா. இன்னறய நமது தனலப்பு, பதாடர்ந்து
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ெலவைத்னத
ீ
சந்திக்கும்வொது எப்ெடி வசார்ந்துவொகாமல் மை
அழுத்தத்திற்குள் பசல்லாமல் உறுதியாக இருப்ெது? கம் ஆன், இனத,
வினளயாட்டுக்கு பசால்ல. உங்களில் சிலர், சில பசால்ல முடியாத
வவதனையில் துய த்தில் இருந்துபகாண்டு இருக்கிறீர்கள். இந்த
வகள்வினய ெற்றிக்பகாண்டு இருங்கள்; முதலில்
முக்கியமாைதிலிருந்து துவங்க விரும்புகிவறன். உங்களுக்கு
முதன்முதலில் பசால்லப்ெட்ட வொது, முதன் முதலாக அந்த வகட்ட
பசய்தினய நீங்க வகட்ட சமயம். அதாவது பதளிவாக
பசால்லன்னுன்ைா: மருத்துவர்கள் உங்களிடம், “எங்கனள,
மன்ைித்துவிடுங்கள், இன்னறக்கு ஒரு விஷயத்னத உங்களுக்கு
பசால்லிவய ஆகணும். உங்களுக்கு ALS துவக்க நினல, அல்லது
உங்களுக்கு கண்ணு பதரியாம வொகும், உங்களுக்கு வாதம் உண்டாக
வாய்ப்ெிருக்கு, அல்லது உங்களுனடய தண்டுவடம் கடுனமயாக
ொதிப்ெனடந்திருக்கிறது உங்களுக்கு முடக்குவாதம் உண்டாகும்
என்றிருக்கலாம். வஜாைி மற்றும் னமவகல், முதல் முனறயாக இந்த
மாதிரியாை தகவல்கனள மக்கள் பெறுகிறார்கள், நீங்க இ ண்டு வெரும்
இந்த அனுெவம் இருக்கிறது, இவங்களுக்கு நீங்க என்ை ஆவலாசனை
பசால்ல விரும்புறீங்க?

டாக்டர் மைக்கேல் எஸ்கே: என்னை பொறுத்தவன

அது

தாளம்வொல இருந்தது. நா வந்து, அதாவது, நினறய, நினறய
டாக்டர்களிடம் வொவைன் இறுதியா எைக்கு தண்டுவட ெி ச்சனை
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இருப்ெது பதரிந்தது. என்னுனடய முதுகு தண்டுல மிகப்பெரிய
இனணப்னெ உண்டாக்கனுன்னு பசான்ைாங்க. அவர் துரிதமாக
பசய்யனுன்னுைாரு. MRI ஐ அந்தப்ெக்கம் தூக்கி வொட்டுட்டார். அவர்
னகயாண்ட விதம் பகாஞ்சம் அசவுகரியமா இருந்தது. அந்த அனறயில்
இருந்து நான் பவளிய வந்துட்வடன், இதுவன க்கும் என்வைாட
வாழ்க்னகயில வகட்டி ாத வியாதியின் பெயர்கனள வகள்விப்ெட்வடன்.
எைக்கு உண்னமயாவவ பதரியல L-4,5,S1ன்ைா, வொஸ்டீரியர்
ஆன்டீரியர் இபதல்லாம் ஒன்னும் பதரியாது. என்வைாட உடம்னெ
ெற்றி எைக்கு எதுவுவம பதரியாது. நா என்வைாட கார்ல வொய்
உட்கார்ந்து ஸ்கூல் னெயன் மாதிரி அழுவதன். நா வகட்வடன்,
இத்தனைக்கும் என்ை அர்த்தம்? என்னை பொறுத்தவன , ஜான்,
புரிஞ்சுக்க ப ாம்ெ நாளாச்சு, ஆைா ெடிெடியா நடக்க ஆ ம்ெிச்சுது.
எைக்கு பதரிந்த ஒவ

காரியம் அடுத்து என்ை. எைக்காக காத்திற்கும்

எதிர்காலத்திற்கு முன்ைால இனதபயல்லாம் ெற்றி கவனல ெட
என்ைால முடியல. அடுத்தது என்ைவவா அனத பசய்யணும். ஒரு
விசுவாசியாக உண்னமயா உங்க விசுவாசத்னத நீங்க
சார்ந்துபகாள்வங்க.
ீ
கிறிஸ்தவ நண்ெர்கனள வதடி ஆத னவ
பெற்றுக்பகாள்ள முயல்வர்கள்.
ீ
நல்ல வவனலயா எங்க இ ண்டு
வெருக்கும் மருத்துவ துனறயில் கிறிஸ்தவ நண்ெர்கள் இருக்காங்க,
அவங்களுனடய ஆவலாசனைனயயும் நாங்கள் தவறாமல்
பெறுகிவறாம். ஆைா என்ை இருந்தாலும் நீங்க தான் தீர்மாைம்
எடுக்கவவண்டிய நெர்.யாரும் உங்களுக்காக முடிபவடுக்க மாட்டாங்க.
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ஆன்கர்பபர்க்: வஜாைி, நீங்க வகள்விப்ெட்டவொது, அதாவது
எல்லாத்துக்கும் வமல, புற்றுவநாய் இருப்ெனத, வகள்விப்ெட்ட அந்த
நானள ெற்றி பசால்லுங்க.

வஜாைி எரிக்சன் டாடா: சரி, என்னுனடய வதாழிக்கு பெரிய
கட்டியிருந்தது பதரிந்தது, என்வைாட மார்ெில் பெரிய கட்டி இருந்தது.
அன்று திங்கட்கிழனம உடவை நா வ டிவயாலஜிஸ்ட் கிட்ட வொவைன்,
வமம்பமாகி ாம் எடுத்வதாம், அல்ட் ா சவுண்ட் ெண்ணிவைாம்.
மருத்துவர் நாங்க இருந்த அனறக்கு வந்து அதிர்ச்சியாை ஒரு
தகவனல பசான்ைாங்க. அனத அவங்க என்கிட்ட பசான்ைவொது, நான்,
நடுக்கத்வதாடு, “நீங்க பசான்ைது சரியா வகட்வடைா என்று சரிொர்க்க
ஒரு தடவி திருப்ெி பசால்லட்டுமா. எைக்கு என்ை வகட்டுச்சுன்ைா
எைக்கு ஒரு பெரிய கட்டி இருக்குது அது சீ ற்ற நினலயில் இருக்குது
அது ஒருவவனள ஒரு புற்றுவநாய் கட்டியாக இருக்கலாம் அதைால
நான் ஒரு ஆன்காலஜிஸ்ட் கிட்ட வொகணும், இனததான் பசான்ை ீங்க?”
அவங்க தனலனய ஆட்டிைாங்க, அனத என்ைால திருப்ெி பசால்ல
முடிந்ததால வியப்ொ ொர்த்தாங்க. ஆைா, ஜான், எைக்கு பதரியும்
உண்னமயின் யதார்த்தத்னத நான் உடவை கி கித்து பகாள்ளாவிட்டால்
நிச்சயமா உணர்ச்சி வசப்ெட்டு வசார்ந்து வொய் நிற்ப்வென்னு எைக்கு
நல்லா பதரியும். முடிந்த அளவு முயற்சித்வதன், இருந்தாலும், ப ாம்ெ
வந த்துக்கு தாக்குெிடிக்க முடியல. ஒரு அறுனவ சிகிச்னச
பசய்துபகாண்வடன், அதுக்கு ெிறகு ப ாம்ெ நாள் அந்த காயங்கள்
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ஆரும்ெடி ெடுக்னகயில் இருக்க வவண்டியிருந்தது, முதல் நாள்
பமடிகல் ஆன்காலஜிஸ்ட் வலப்ல கீ வமாபத ெிய ெற்றி ஆவலாசிக்க
வொவைன், எைது கணவர் பகன்னும் நானும் உட்கார்ந்து
பகாண்டிருந்வதாம்.
அந்த ஆன்காலாஜி டாக்டர் கிளிப் வொர்னட ொர்த்தார். ெிறகு
எங்களிடம், “சரி, வஜாைி, உங்களுக்கு சில கீ வமாபத ெி சுழற்சிகள்
பகாடுக்க வவண்டியிருக்கிறது அது அவசியம். அதற்கு நீங்க மருத்துவ
மனைக்கு வொய் அங்க உங்களுனடய மார்பு ெகுதியில் ஒரு வொர்னட
அறுனவ சிகிச்னச மூலம் பொருத்தி பகாள்ளவவண்டும் என்றார்.
மிகவும் வலினம நினறந்த மருந்துகள்தான் உங்களுக்கு
பகாடுக்கப்ெடும். இது ஏற்கைவவ தளர்ந்து வொயிருக்கும் எலும்புகனள
பெலகீ ைமனடய பசய்யும். உங்களுக்கு நுன யீ ல் அலர்சி, ப்ளாடர்
அழற்சி உண்டாகலாம்.” ஓ, அவருனடய நர்ஸ் அவன
அனழத்ததிைால் அவர் எழுந்து வொக வநரிட்டது. கதனவ அனடத்து
பசன்றார். அப்ெ பகன்ைிடம் பசான்வைன், “என்ைால முடியாது.,
என்ைால இது முடியாது. முடியவவ முடியாது.” நா அப்ெடிவய
என்வைாட கணவருனடய மார்ெில் சாய்ந்துபகாண்டு துவண்டு
வொவைன், அவர் என்னை இறுக கட்டி தழுவிைார்.
என்ை பசய்வபதன்று எைக்கு புரியல, இந்த நிகழ்ச்சியில் னமவகல் ெல
முனற குறிப்ெிட்ட காரியத்னத தவி

ஒன்றும் வதாைல. அடுத்தது

என்ைவமா அனததான் பசய்யணும். நா வட்டுக்கு
ீ
வொைது என்வைாட
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மூன்று நண்ெர்கனள அனழத்வதன் அவங்க கிறிஸ்தவ பஜெ
வ ீ ர்கள்ன்னு எைக்கு பதரியும். வ டியாலஜிஸ்ட் பசான்ைனத நான்
அப்ெடிவய அவங்களுக்கு பசான்வைன் கீ வமா அட்டவனணனயயும்
அவங்ககிட்ட எடுத்து பசால்லி எைக்காக பஜெிக்கும்ெடி அவங்ககிட்ட
நான் வவண்டிக்பகாண்வடன்.
அந்த நண்பர்கள்ல ஒருத்தர் எனக்கு 2 ககொரிந்தியர் 1றை கொட்டினொர்.
மேலும் அவர்கள்இ “ம ொனிஇ அப்மபொஸ்தலர் பவுல் உனக்கு சிைந்த
துறையொக இருக்கிைொர் என்ைொர்.” அவங்க எனக்கு மபொன்ல அந்த
பகுதிய வொசித்து கொட்டினொங்க அங்க அப்மபொஸ்தலர் கசொல்லுகிைொர்இ
“ஆறகயொல் சமகொதரமர, ஆசியொவில் எங்களுக்கு மநரிட்ட
உபத்திரவத்றத நீங்கள் அைியொதிருக்க எங்களுக்கு ேனதில்றல.
என்னகவனில், பிறைப்மபொம் என்கிை நம்பிக்றக
அற்றுப்மபொகத்தக்கதொக, எங்கள் பலத்திற்கு ேிஞ்சின அதிக பொரேொன
வருத்தம் எங்களுக்கு உண்டொயிற்று.அறத நொன் மயொசித்து பொர்த்மதன்.
ஓ றே குட்னஸ்இ அப்மபொஸ்தலர் பவுலும் என்றன ேொதிரிமய
உைர்ந்திருக்கிைொரொ? இறத எதிர்ககொள்வறத விட ேைிப்பமத மேல்?
அதுதொன் இருதயத்தில் நம்பிக்றக அற்றுப்மபொக கூட நிறலயொகும்.
ஆனொல் அடுத்த வசனம் கசொல்கிைது 2 ககொரிந்தியர் 1: 8இ ‘நொங்கள்
எங்கள்மேல் நம்பிக்றகயொயிரொேல், ேரித்மதொறர எழுப்புகிை
மதவன்மேல் நம்பிக்றகயொயிருக்கத்தக்கதொக’ அதனுறடய ேீ தி பகுதி
எனக்கு கதரியொதுஇ உங்ககிட்ட இருக்குதொஇ றேமகல்?
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எஸ்கே: 2 ககொரிந்தியர் 1:9 திலிருந்து பொர்க்கலொம்இ “நொங்கள்
எங்கள்மேல் நம்பிக்றகயொயிரொேல், ேரித்மதொறர எழுப்புகிை
மதவன்மேல் நம்பிக்றகயொயிருக்கத்தக்கதொக, ேரைம் வருகேன்று
நொங்கள் எங்களுக்குள்மே நிச்சயித்திருந்மதொம். அப்படிப்பட்ட
ேரைத்தினின்றும் அவர் எங்கறேத் தப்புவித்தொர், இப்கபொழுதும்
தப்புவிக்கிைொர், இன்னும் தப்புவிப்பொர் என்று அவறர
நம்பியிருக்கிமைொம்.

டாடா: எைக்கு ெிடித்த ெகுதி
எஸ்கே: அமநகர்மூலேொய் எங்களுக்கு உண்டொன தயவுக்கொக
அமநகரொல் எங்கள் நிேித்தம் ஸ்மதொத்திரங்கள்
கசலுத்தப்படும்கபொருட்டு, நீங்களும் விண்ைப்பத்தினொல் எங்களுக்கு
உதவிகசய்யுங்கள்.

டாடா: அதாவது, இங்க தான் பசால்லப்ெட்டு இருக்கிறது, இனத நான்
ெலமுனற பசால்லியிருக்கிவறன். இனத தைியாக பசய்ய முடியாது.
என்ைால தைியா முடியாது. எைக்கு உதவி வதனவ. எைக்கு
னமக்வகனல வொன்ற நண்ெர்கள் வதனவ 2 பகாரிந்தியர் 1ல்
பசால்லப்ெட்டது வொல. தங்களுனடய பஜெங்கள் மூலம் எைக்கு
உதவுகிற நண்ெர்கள் வதனவ. இப்ெ, ஓ, னம குட்ைஸ், பஜைங்க
பஜெிக்கும்வொது, எங்கள் இருதயம் திறக்கப்ெடுகிறது. விசுவாசத்தின்
அளவு ப ாம்ெவவ அதிகரிக்கிறது; வதவனை குறித்தும் எங்கனள
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குறித்தும் எங்களால நம்ெ முடியாத விஷயங்கனள விசுவாசிக்கும்
விசுவாசம் துளிர்க்க துவங்குகிறது. முன்வைாக்கி பசல்ல முடிகிறது
அடுத்த காரியத்னத பசய்ய முன்வைறுகிவறாம். கிறிஸ்தவ
முதிர்ச்சியில் அடுத்த ெடியாைது மிகப்பெரிய கட்டமாக
காணப்ெடுகிறது.

ஆன்கர்பபர்க்: அடுத்ததாக, னமவகல், நீங்க, எைக்கு ஞாெகமிருக்கு,
நீங்க இறுதியாக இந்த கைம்பொருந்திய வவனலனய பசய்யணுன்னு
தீர்மாைம் எடுத்தீங்க, அருனமயாை இடம், ெி ம்மாண்டமாை ஊழியன்,
அனத விடவவண்டியிருந்தது. அடுத்த விஷயம் ப ாம்ெ சுலெமாை
ஒன்றாக இல்னல. நீங்க மிகப்பெரிய மாற்றங்கனள
பசய்யவவண்டியிருந்தது. அந்த மாற்றங்கனள உண்டாக்க உங்களுக்கு
னதரியத்னத பகாடுத்தது எது?

எஸ்கே: அதாவது, ஜான், அந்த விஷயத்னத பொருத்தவன க்கும்
வொ ாட்டம் இருந்துட்வட தான் இருந்தது. எைக்கு முன்ைால நினறய
அறுனவ சிகிச்னசகள் கட்டாயம் என்ற நினல வந்தது, அது பவறும்
சாதா ண அறுனவ சிகிச்னசகள் இல்னல.

ஆன்கர்பபர்க்: ஒருவவனள அனத பசய்யாமல் இருந்திருந்தா, நீங்க
எப்ெவவா மரித்திருப்ெீர்கள்.

எஸ்கே: ஒரு விஷயம் நடக்காம ொத்துக்க வவண்டியிருந்தது
அதாவது என்வைாட தண்டுவடத்னத காயெடுத்த கூடாது, ஏதாவது கார்
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விெத்வதா, இல்ல வவறு ஏதாவது ஒரு கட்டத்தில் தண்டுவடத்துல
காயம் உண்டாகிற நினலவந்திருந்தா, என்வைாட கனத முடிந்திருக்கும்,
அல்லது சுத்தமா முடமாகியிருப்வென். இந்த விஷயத்னத ந ம்ெியல்
நிபுணர்கள் எைக்கு பசான்ை வொது அந்த வந த்துல, ஒரு ெக்பகட்
குளிர்ந்த தண்ணன
ீ

எடுத்து வமல ஊத்திைமாதிரி இருந்தது. அனத

ஏற்றுபகாள்வது கடிைமா இருந்தது. நினறய வெர்கிட்ட வெசி
இருக்வகன், சிண்டியும் நானும் நினறய மருத்துவ ெயணங்கள்
பசய்திருக்கிவறாம். வதசம் முழுவதும் சுற்றியிருக்வகாம், நாட்டுல
இருக்கிற ஐந்து தண்டுவட அறுனவ சிகிச்னச நிபுணர்கனள ொர்த்வதாம்
எல்லாரும் ஒவ

மாதிரி தான் வெசிைாங்க. நாங்க சிக்காவகா திரும்ெி

வரும்வொது சின்டிகிட்ட பசான்வைன், “இப்ெ இது கடிைமாை தீர்மாைம்
கினடயாது. மிகப்பெரிய தீர்மாைம், ஆைா இது கடிைமாை தீர்மாைம்
இல்ல ஏன்ைா எைக்கு இனதவிட்டா வவறு வழியில்னல.” என்னை
பொருத்தவன க்கும் இது வந்து, “இதுதான் அடுத்த காரியம்,
ஆண்டவவ , இதனுனடய வினளவுகளுக்காக உம்னம
நம்ெியிருக்கிவறன் என்றிருந்தது. ஆைா நானும் சிண்டியும் ப ாம்ெ
பதளிவாக இருந்தவதாம்.

ஆன்கர்பபர்க்: நீங்க இந்த தீர்மாைம் எடுத்தீங்க, இதனுனடய
வினளவு எப்ெடி இருக்குன்னு உங்களுக்கு பதரியாது. இவதாட சில
கஷ்டங்களும் வசர்ந்திருந்தது இல்னலயா.
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எஸ்கே: ஆமா, நிச்சயமா. உெத்தி வத்தின் வந ங்கள் இருந்தது,
ஆைா சில அருனமயாை சமயங்களும் இருந்தது. சிண்டியும் நானும்
வாழ்க்னகயின் அந்த அத்தியாயத்தில் இருக்கும்வொது ெிள்னளங்கனள
ெள்ளிக்கு அனுப்ெிவிட்டு உட்காருவவாம். அந்த நாட்கள்ல எங்க மூன்று
ெிள்னளங்களும் ப ாம்ெ சின்ைதா இருந்தாங்க. நாங்க சில
காரியங்கனள பசய்திட துவங்கிவைாம். எங்க வட்டு
ீ
ெக்கமாக
பகாஞ்சம் தூ ம் நடக்க ஆ ம்ெித்வதாம், சுமார் அன மணி வந ம்,
அல்லது நாற்ெது நிமிடங்கள். அப்ெறம் எங்களுக்கு முன்ைால ஒரு
பவள்னள மார்கர் வொட் இருப்ெதாக கற்ெனை பசய்துபகாள்வவாம் அது
பவறுனமயாக இருக்கும் அதுல, இனத எதிர்காலத்தில் வதவன் எப்ெடி
ெயன்ெடுத்த வொகிறார் என்வொம். அதுல மருந்துகளின் விெ ங்கனள
எழுத மாட்வடாம்,இனத தான் பசால்லுவவாம், “நம்னம பகாண்டு
வதவன் என்ை பசய்திடுவார்?” எங்களுக்கு ஒன்னுவம புரியல. நாங்க
உனடந்த ொத்தி மாக இருக்வகாவமா? இைி அவ்வளவு தாைா?
எல்லாம் முடிந்ததா? ஆைா வதவனுனடய பெரிதாை கிருனெயால,
நாங்க எதிர்ொர்க்காத வாய்ப்புகனள வதவன் ஏற்ெடுத்தி பகாடுத்தார்,
ஜான்.

ஆன்கர்பபர்க்: சரி. ஒரு கடுனமயாை வகள்வினய வகட்கட்டுமா.
நீங்க இன்னும் கூட சில சமயங்களில் சுவற்றுல வமாதுறது வொல
மை அழுத்தத்திற்குள் வொறீங்க. ஒருவவனள உங்களுக்கு, நல்லதும்
இருக்கலாம், கஷ்டமாை சூழலும் இருக்கலாம். அதாவது, ஒவ்பவாரு
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நாளும் உங்களுனடய வலி அதிகமாயிட்டு தான் இருக்குது, அதுக்கு
வமல மற்ற விஷயங்கள் வந்து குவிந்திடும். எப்ெடி இனத
சமாளிக்கிறீர்கள்? பதாடர்ந்து வரும் இந்த அனலகனள மீ றி நீங்க
எப்ெடி சந்வதாஷமா ஆண்டவருக்கு ஊழியம் பசய்கிறீர்கள்?

எஸ்கே: ஒரு அனுமாைத்னத உண்டாக்கி பகாடுக்கிறார்.
டாடா: அவர் ஒரு அனுமாைத்னத உண்டாக்குகிறார். சரி, துரிதமா
ொப்வொம். என்னை உடவை அனழக்கிற ஒரு வதாழி இருக்காங்க.
அவங்கவளாட பெயர் விக்கி ஒளிவாஸ். அவங்களுக்கும்
குவாட்ரிப்வலஜிக், ெலாத்கா ம் பசய்யப்ெட்டதால முடக்குவாதம்
உண்டாைது. ெலாத்தகா ம் பசய்தவன் துப்ொக்கி எடுத்து, அவங்க
கழுத்துல சுட்டுட்டான். அவங்க இ த்த ஆறாக இருந்த இடத்தில்
விழுந்து கிடந்தாங்க. அந்த

ெிஸ்ட் ப ாம்ெ ெயந்துவொய் அவங்கள

தன்வைாட கார்ல ஏத்தீட்டு ஒரு மருத்துவமனைவயாட அவச

சிகிச்னச

ெிரிவின் நனடொனதயில் விட்டு விட்டு ஓடீட்டான். இருந்தாலும் இந்த
பெண், முப்ெது வருடங்களாக, நினலயாை உறுதியாை கிறிஸ்தவ
பெண்ணாக இருந்தவர்கள். நா மை அழுத்தத்வதாடு இருக்கும்வொது,
விக்கிய தான் ொர்ப்வென். அவங்கனள அனழத்து வெசுவவன். இந்த
பெண்ணிடம் எப்வொதும் ஆறுதலாை வார்த்னதகனள தான் நான்
வகட்வென். இவங்க சில வந ங்களில் அவங்கள ொர்த்துபகாள்கிற பெண்
இவர்கனள இ வு வந த்தில் ெடுக்னகயில் ெடுக்க னவக்க மறந்துட்டு
வொயிட்டாலும் அலுத்துக்காம இ வு முழுதும் வல்வசர்லவய
ீ
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தூண்டுவாங்க. ஓ, னம குட்ைஸ், அவங்க வில் வசர்லவய
தூங்கிடுவாங்க. எைக்கு குனறபசால்ல என்ை தான் இருக்குது?
வதவனுனடய கிருனெ அவர்கனள எவ்வளவாய் தாங்குகிறது என்ெனத
அவர்கள் பசால்ல வகட்கும்வொது, அவர்களுனடய இந்த இதமாை
வார்த்னதகனள பதானலவெசியின் அந்த ெக்கத்தில் இருந்து வகட்டு
பகாண்டு இருவென், “ஒரு நாள் குனறயுது, வஜாைி, அடுத்த நாள்
ெ வலாகத்திற்கு அருகில் பசல்கிறது. விடாமுயற்சியுடன் இருப்வொம்.
நம்முனடய புதுனக காட்டி கர்த்த ாகிய இவயசுனவ நாம
பவட்கப்ெடுத்த வவண்டாம். பதாடர்ந்து முன்வைறி பசன்றிடுவவாம்
என்ொர்கள்.” நாமும், னமவகல் பசால்வது வொல, அடுத்த காரியத்னத
பசய்திடலாம். அந்த கண்வணாட்டத்னத வகட்கும்வொது எைக்கு
உற்சாகமா இருக்கும். எல்லா மை அழுத்தங்களும் காணாமல்
வொய்விடும். ஏன்ைா, இப்ெ, நான் எைக்காக இருக்கும் நெர்கனள
பசன்று அனடகிவறன் என்னை நன்றாக, புரிந்துபகாண்டு எப்வொதும்,
எைக்காக பஜெித்து பகாண்டிருக்கிற நெர்கள்.

ஆன்கர்பபர்க்: னமவகல், நீங்க மை அழுத்தத்தின் உச்சத்னத கூட
அனுெவித்திருக்கீ ங்க அதாவது இதுக்கு வமல வொ ாட முடியாது என்ற
நினல. உங்களுக்கு, வெச கூட முடியாத அளவுக்கு வலி
அதிகமாயிருக்கும், இல்னலயா? அப்ெ நீங்க கீ ழ்தளத்தில் இருக்கிற
அனறக்கு வொயிடுவங்க.
ீ
அந்த அனறக்கு வொய் அப்ெ நீங்க, என்ை
பசய்திடுவங்க?
ீ
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எஸ்கே: அது, அப்ெடிவய இழுத்து விடுறது மாதிரி இருக்கும்.
என்வைாட நான்காவது அறுனவசிகிச்னசக்கு முன்ைால இ ண்டு
ெடுக்னக வொட்டு நாற்ெத்தி ஐந்து டிகிரீ அங்கில்ல இருெத்தி மூன்னற
மணிவந ம் ெடுத்திருப்வென். உண்னமயா ப ஸ்ட் ரூம் வொக தவழ்ந்து
வொய் தவழ்ந்து தான் வருவவன். சிண்டி எைக்கு துணி மாற்றி விடுவா.
என்வைாட அடுத்த அறுனவ சிகிச்னசக்காக மூன்று நான்கு வா ங்கள்
காத்துட்டு இருந்வதன். இருளா இருக்கும். சந்வதாஷம் இருக்காது.
அதாவது, நா வவதத்னத வாசிப்வென், என்வைாட வவதனைனய விளக்கி
பசால்ல முடியாது. என்னுனடய நினலனய ெற்றி எைக்கு ப ாம்ெ
நல்லா பதரியும் ஒரு மைிஷைாக என்வைாட சூழ்நினலனய என்ைால
வமற்பகாள்ள முடியாதுன்னு பதரியும் ஏன்ைா அப்ெ ப ாம்ெவவ
எமாற்றத்துல இருந்தது, எதிர்காலத்னத ெற்றிய பகாஞ்சம் நம்ெிக்னக
இருந்தது.
யாக்வகாபுல இருக்கிற வவத ெகுதினய தவறாக புரிந்துபகாள்கிவறாம்,
“வமலும் சவகாத வ

நீங்கள் ெலவிதமாை வசாதனைகளில்

அகப்ெடும்வொது, உங்கள் விசுவாசத்தின் ெரீட்னசயாைது பொறுனமனய
உண்டாக்கும் என்று அறிந்து அனத மிகுந்த சந்வதாஷமாக
எண்ணுங்கள். நீங்கள் ஒன்றிலும் குனறவுள்ளவர்களாய் இ ாமல்
பூ ண ாயும் நினறவுள்ளவ ாயும் இருக்கும்ெடிக்கு, பொறுனமயாை
பூ ண கிரினய பசய்யக்கடவது.” சரி, என்னுனடய தாங்க முடியாத
வவதனையில் நான் சந்வதாஷமா இருக்கனுன்னு இங்கு
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பசால்லப்ெடவில்னல. யாக்வகாபு என்ை பசால்கிறார் என்றால்,
சந்வதாஷமா எண்ணுங்க, உெத்தி வம் வரும்வொது, ஏன்ைா அந்த
பொறுனமயாைது உங்களில் மிகப்பெரிய தாக்கத்னத உண்டாக்கிடும்
அப்ெத்தா நீங்க திரும்ெி ொர்க்கும்வொது, “வதவனுனடய கிருனெயிைால்
அந்த மூன்று நான்கு வா ங்கனள நான் கடந்வதன் என்ெீர்கள்.
வதவனுனடய கிருனெயிைால தான் இ ண்டு வருடங்கள்
ஸ்ட்ன கர்ெிவ னம என்ைால சமாளிக்க முடிந்தது. வதவனுனடய
கிருனெ என்ெீர்கள்...” இதுதான் இன்னும் முன்வைாக்கி பசல்ல
உங்களுக்கு னதரியத்னத பகாடுப்ெதாக இருக்கிறது, “இதுவவ முதலும்
கனடசியும் அல்ல. வதவனுனடய கிருனெ இருப்ெதால நான் பதாடர்ந்து
விடாமுயற்சியுடன் இருப்வென், அடுத்த காரியத்னத பசய்வவைா, என்று
வயாசிெீர்களா?
இதுக்கு இயற்னகக்கு அப்ொற்ெட்டு இருக்கனுன்னு இல்ல, நா
அப்ெடியில்ல, ஜான். ஆைா வஜாைி ஏற்கைவவ பசான்ை விஷயத்னத
முன்னவக்கிவறன், என்வைாட சவகாத ர்கனள விட பநருக்கமாை ஆறு
நண்ெர்கள் இருக்காங்க. நா அந்த இருளாை இடத்தில் இருக்கும்வொது,
அவங்க கிட்ட என்ைால மைவிட்டு வெச முடியும். அவர்களில் ஒருத்தர்
பசால்வாரு, “இப்ெ உைக்கு ஆவிக்குரிய ஒரு அன

வதனவ ெடுகிறது

என்ொர்.” இன்பைாருத்தருக்கு என்ை எப்ெ ஊக்குவிக்கனுன்னு பதரியும்.
அவங்களுக்கு என்ை ஆத்துமானவ பதரியும்; என்னுனடய

கசியங்கள்

பதரியும்; என்னை வநசிக்கிறாங்க. என்னை நாவை ஊக்குவிக்க
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முடியாம பெலகீ ைமா வசார்வா இருக்கும்வொது அவங்க எைக்காக
இருப்ொங்க.
அந்த சிறிய வந த்னத ொர்க்கும் விதம் அருனமயாக இருக்கும், மற்ற
விசுவாசிகளின் ஊக்கப்ெடுத்தும் விதம், சிலர் வவதனைவயாடு,
இருப்ெனத புரிந்துபகாண்ட நடந்திடுவார்கள். அவங்க
உெத்தி வப்ெடுகிற நெவ ாடு முழுவதுமாக அனடயாளப்ெடுத்தி பகாள்ள
முடியாது, இருந்தாலும் வவதனை ெடுவனத புரிந்துபகாள்வார்கள்.
வஜாைி ப ாம்ெ அழகா பசான்ைாங்க, அனததான் நானும் பசால்வறன்,
சவகாத ன

விட பநருக்கமாை நண்ெர்கள் உங்களுக்கு இருக்கணும்,

அன்வொடு உங்ககிட்ட சத்தியத்னத வெசுகிறவர்கள். எைக்கு இந்த
நான்கு ஐந்து வெர் இருக்காங்க இன்னைக்கு நான் கூப்ெிட்டாலும்,
இன்னைக்கு மத்தியாைத்துக்குள்ள ஏ வட்டுல
ீ
வந்து நிப்ொங்க அல்லது
எவ்வளவு சீக்கி ம் வ முடியுவமா அவ்வளவு சீக்கி மா வருவாங்க,
எைக்காக இவங்க நிப்ொங்க.

ஆன்கர்பபர்க்: னமவகல், இப்ெ முடினவ எதிர்பகாண்டு
இருக்கிறவர்கவளாடு வெசும்ெடி விரும்புகிவறன், சரியா? அவங்களுக்கு
ெ வலாகம் என்ெது ஜீவனுள்வளார் தங்கும் இடம் என்று நிச்ஹ்ச்யம்
பதரிந்திருக்க விரும்புகிவறன், அவங்க னத தவறவிட விரும்ெவில்னல,
சரியா? இது நி ந்த மல்ல. கர்த்த ாகிய இவயசுனவ அறிந்துபகாண்டால்
அந்த நி ந்த

வாழ்வு நல்லா இருக்கும். இனத வகட்டு பகாண்டு

இருக்கிற நெர்களில் தைிப்ெட்ட விதத்தில் இவயசுனவ
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ஏற்றுபகாள்ளாமல் இருப்ெவர்களுக்காக ெரிதெிக்கிவறன். வமலும்,
னமவகல், எப்ெடி அவர்கள் கர்த்த ாகிய இவயசுனவ
அறிந்துபகாள்வபதன்று நீங்க பதளிவா பசால்லும்ெடி வகட்கிவறன்,
அவங்க மரிக்கும்வொது ெ வலாகம் வொகிற நிச்சயத்னத பெறனும்.

எஸ்கே: இதற்கு ெலவிதங்கள் இருக்குது, ஜான், ஆைா எைக்கு
ெிடித்தது ெவுல் வ ாமர் 3:23ல பசால்றாவ , “எல்லாரும் ொவம் பசய்து
வதவனுனடய மகினமனய இழந்தவர்களாக நிற்கிவறாம்.” வதவன்
ெரிசுத்த ாக இருப்ெனத கற்ெனை பசய்து ொருங்க, ெரிசுத்தமாைவர்,
நாம அவருனடய சாயலில் உண்டாக்கப்ெட்டு இருக்வகாம். நம்
ஒவ்பவாருவன

ெற்றி அவருக்கு நல்லா பதரியும். அந்த ங்கமாை

காரியங்கள் கூட பதரியும். நம்னம வநசிக்கிறார். நாம எப்ெடி
ெட்டவர்களாக இருந்தாலும் சரி, நாமும் மகினமனய இழந்து
நிற்கிவறாம். உங்களுக்கு நான் ஒரு வெஸ்ொல் பகாடுக்கிவறன்
நீங்களும் அனத வாங்கீ க்கிறீங்க, நா உங்ககிட்ட, நீங்க வாஷிங்டன் DC
ய தகர்க்கனுன்னு பசால்வறன், நீங்க நான் பசான்ைனதயும் தாண்டி
வசியிருக்கலாம்,
ீ
அல்லது உங்கனள விட அதிக தூ ம் வசி
ீ
இருக்கலாம். ஆைா இ ண்டு வெரும் நிச்சயமா வதசத்தின்
தனலநக மாை சாட்டைாவகாவ பநருங்கியிருக்க மாட்வடாம்,
வடவநன்சி.
எல்லாரும் தவறுகிவறாம். இப்ெ, ொவத்தின் நினல இதுதான், ெவுல்
பதாடர்ந்து பசால்லும்வொது வ ாமர் 6:23ல, ொவத்தின் சம்ெளம் ம ணம்
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என்கிறார். அப்ெ, உங்களுக்கும் எைக்கும் ஒரு வெபசக் இருக்கு,
சம்ொத்தியத்னத பெறுகிவறாம். நினறய வெருக்கும் வாழ்வாதா த்திற்கு
ஏற்ற வவனல இருக்குது சம்ொதிக்கிறாங்க. நமக்கு ஏற்ற கூலினய
பெற்றிடுவவாம், அது வொதுமாைதாக

நமக்கு வதனவயாைதாக

இல்லாமல் இருக்கலாம், ஆைா இனறயியல் ெடி ம ணமும் சம்ெளம்
தான். நாம விழுந்து வொைவங்களா இருப்ெதால, ொவிகளாக
இருப்ெதால, நமக்கு கினடக்கும் சம்ெளம் ம ணமாக இருக்கும். வமலும்
வ ாமர் ஐந்து எட்டுல , இது திறவுவகால் வசைங்களில் ஒன்று;
அதாவது, மார்டின் லூத்தர் இந்த வசைத்னத ொர்த்து ஒரு கத்வதாலிக்க
ொதிரியா ா நினலகுனலந்து நின்றார். “நாம் ொவிகளாய்
இருக்கும்வொது கிறிஸ்து நமக்காக மரித்ததிைால் வதவன் நம்மீ து
பகாண்டிருக்கும் அன்னெ பவளிப்ெடுத்திைார்.” இது மறுக்கமுடியாத
மறுமலர்ச்சினய உண்டாக்கியது. நாம ொவிகளாக இருக்கும்வொது
நம்னம வநசிக்கும் இந்த காரியத்னதவிட வமலாைது ஒன்றும் இருக்க
முடியாது.
ெல சமயங்களில் மார்க்க அனமப்புகளில், சனெகளில், ெிரிவிைர் என்ற
ெின்ைணியில், நினறய விஷயங்கள் வசர்க்கப்ெடுது அது நமக்கு
நல்லது என்று நினைத்துபகாள்ளுகிவறாம். நாம தீனமனய
நன்னமயிைால் பவல்ல வவண்டும். இந்த மாதிரி இல்ல. இங்க அவர்
யார் என்ெனத நாம அறிந்துபகாள்வதற்கு முன்பு அவர் கிறிஸ்துனவ
நமக்காக அனுப்ெி மரிக்கும்ெடி அனுமதித்து நம்மீ து உள்ள வநசத்னத
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பவளிெடுத்தியிருக்கிறார். வமலும் இந்த ெயணத்தில் ஏவதாபவாரு
கட்டத்தில் நாம அவன

சந்திக்கும் சிலாக்கியம் பெறுகிவறாம். அப்ெ

அந்த அன்ெின் பவளிப்ொடு உயிர்பெற்று எழும்புகிறது.
அதற்கு ெிறகு ெவுல் எவெசியருக்கு எழுதிை நிருெத்தில்
விசுவாசிகளுக்கு பசால்லுகிறார், “கிருனெயிைால் விசுவாசத்னத
பகாண்டு இ ட்சிக்கப்ெட்டீர்கள் இது உங்களால் உண்டாைது அல்ல,
இது வதவனுனடய ஈவு. ஒருவரும் வமன்னமொ ாட்டாதெடிக்கு இது
கிரினயகளிைால் உண்டாைது அல்ல.” நாம எவ்வளவு நல்லவங்களா
இருந்தாலும் சரி, அவருனடய அன்னெ பெற முடியாது. இந்த
அருனமயாை ஈவாகிய இ ட்சிப்பு என்ெது விசுவாசத்தின் மூலம்
பெறப்ெடுகிற ஈவாக இருக்கிறது. யா ாவது உங்களுக்வகா எைக்வகா
ஒரு ெரினச பகாடுக்கும்வொது நாம நம்ம காவசானலனய எடுத்து
பசால்லுங்க, “இதுக்கு எவ்வளவு ெணம் என்று வகட்ெதில்னல.நன்றி
என்வற பசால்லுவவாம். அனத பெற்றுக்பகாண்டு, அந்த ெரினச
ொதுகாப்வொம். இப்ெ, நாம எல்லாரும் ொவிகள்; நாம ொவம்
பசய்ததால வதவனுனடய மகினமனய இழந்து நிற்கிவறாம்.
ம ணத்திற்கு ொத்தி மாக இருக்கிவறாம்; நாம அவரிடமிருந்து
ெிரிக்கப்ெடும் நினலயில் இருக்வகாம். அவர் நம்னம வநசித்தார். நமக்கு
ெதிலாக நமது ஸ்தாைத்தில் மரித்தார். கிறிஸ்துவின் மீ து விசுவாசம்
னவத்தால் வொதும் நாம நித்திய ஜீவனையும் ொவத்திலிருந்து
மன்ைிப்னெயும் பெற்றுபகாள்வவாம்.
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சரி, சிலுனவயில் அனறயப்ெடும் அந்த சம்ெவம் எைக்கு ப ாம்ெ
ெிடிக்கும் அருகில் இ ண்டு திருடர்கள் இருந்தார்கள். அவங்க என்ை
தவறு பசய்தார்கள் என்று நமக்கு பதளிவா பதரியாது, ஆைா
அவங்கவளாட குற்றம் அவங்களுக்கு இந்த தண்டனைனய பகாடுத்தது.
இவயசுவவாடு கீ ட இவங்களுக்கு சிலுனவயில் அனறயப்ெட்டார்கள்.
ஒருத்தர் குற்றம் சுமத்துகிறான், “நீர் வதவனுனடய குமா வையாைால்,
எனதயாவது பசய்திடும்.” என்று பசால்கிறான், “எங்கனள விடுவியும்!
உம்னமயும் விடுவித்து எங்கனளயும் விடுவியும்.” மற்பறாருவன்
வெசத்துவங்கி இவனை கடிந்துபகாள்ளுகிறான், “அவர் எந்த குற்றமும்
பசய்யாதவர். நமக்கு இது வதனவதான். நீர் உம்முனடய

ாஜ்யத்தில்

வரும்வொது என்னை நினைத்துபகாள்ளும் என்றான்.”
சரி, ஜான், இனத மனுகுலமாக நான் ொர்க்கிவறன். நாம எப்வொது
வதவன் ஏதாவது பசய்யணுன்னு ொர்த்துட்டு இருக்வகாம், “என்வைாட
இந்த வவதனையில் எைக்கு ஏதாவது பசய்திடும், “இந்த வலி மாற
ஏதாவது பசய்யுங்க.” என்வைாட வியாதி மாற ஏதாவது பசய்யுங்க.”
என்வைாட ெி ச்சனை மாற ஏதாவது பசய்யுங்க;” என்வைாட கணவர்
என்வைாட மனைவிக்காக ஏதாவது பசய்திடுங்க.” அல்லது என்ை
பசால்வறாம், “என்னை உங்களுக்கு ஞாெகம் இருக்குதா? அல்லது அந்த
மனுஷனை வொல பசால்கிவறாமா, அந்த ொவி, பசால்கிறான்,
“எதற்கும் ொத்தி மாைவன் அல்ல, அதுதான் வதவனுனடய
இருதயத்னத பநகிழ பசய்தது என்று பசால்லலாம். அது அவருக்கு
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ஏற்றதாய் இருந்தது. அவர் பூ ணமாை மக்கனள வதடவில்னல, தங்கள்
ொவத்னத உணர்ந்திடும் ொவிகனள வதடுகிறார், தங்கனள வதனவனய
உணர்ந்து, கிறிஸ்துவின் மீ து மட்டும் தங்கள் நம்ெிக்னக விசுவாசத்னத
னவப்ெவர்கனள வதடுகிறார். அதற்கு ெிறகு அவர் உங்களுக்கு
மிகப்பெரிய ஈனவ பகாடுக்கிறார் அதுதான் நித்திய ஜீவன்.
இதற்கு வவறு எந்த குறுக்கு வழியும் இல்ல. இத்தனை வருடங்களாக
இனத ெகிர்ந்துபகாண்டு வருகிவறாம், வஜாைியும் பசால்லீட்டு
வர்றாங்க, நீங்களும் இனத ெகிர்ந்திருப்ெீர்கள், இதுக்கு வமல எதுவும்
இல்ல. கிறிஸ்துனவ நம்ெவவண்டும் உங்கள் இ ட்சிப்ெிற்காக
கிறிஸ்துனவ மாத்தி ம் நம்ெ வவண்டும். உங்க பெருனமனய தள்ளி
னவயுங்க, உங்க ெி ச்சனைனய தள்ளினவங்க, உங்க கவனல மற்றும்
எதுவாக இருந்தாலும் தள்ளினவங்க. அவர் உங்கனள வநசிக்கிறார்;
உங்களுக்காக மரித்திருக்கிறார், உங்களுக்கு ெதிலாக, உங்க இடத்தில்
மரித்தார். உங்களுக்கு இலவச ஈவாகிய நித்திய ஜீவனை தருகிறார்,
ொவங்கனள மன்ைிக்கிறார். அந்த ெக்கத்தில் இருந்து இந்த ெக்கத்துக்கு
வாங்க, இந்த ெகுதியில் நடக்க துவங்குங்க, அதாவது
ம ணத்திலிருந்து, நித்திய ஜீவனுக்குள் நடங்க. இதுவன க்கும் நீங்க
எதிர்ொர்க்காத இடங்களுக்கு பகாண்டு பசல்வார் வமலாை
காரியங்கனள உங்களுக்கு பகாடுத்திடுவார். உங்களுக்காக எைக்காக
தன்னுனடய வநச குமா னை மரிக்கும்ெடி அனுப்ெிைவருனடய
ஐக்கியம் வமலாை ஒன்றாக இருக்கிறது.
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ஆன்கர்பபர்க்: இப்வொதும் இனத வகட்டு பகாண்டு
இருக்கிறவர்கனள நீங்கள் பஜெத்தில் நடத்தும்ெடியாக நான்
விரும்புகிவறன் அவர்கள் கிறிஸ்துவுடைாை தங்கள் தைிப்ெட்ட
ஐக்கியத்னத துவங்கிட வவண்டும். வமலும் வதவன், இனத
ொர்த்துபகாண்டு இருக்கிறார், அவர்கள் சத்தத்னத வகட்டு அவர்கனள
இ ட்சித்திடுவார். சரி, னமக்வகல், பஜெத்தில் நடத்துங்கள்.

எஸ்கே: ெிதாவவ, இனத வகட்டு பகாண்டிருக்கிற ஜைங்களுக்காக
வருகிவறாம் எப்ெடி இனத வகட்டுபகாண்டிருந்தாலும் சரி, நீர்
அவர்கனள வநசிப்ெனத அறிந்திடட்டும், நீர் அவர்கள் வமல் கரிசனை
உனடயவ ாக இருக்கிறீர் ஏமாற்றத்தில் இருந்தாலும், வகாெம், ெயம்,
எதுவாக இருந்தாலும் சரி. நீர் அவர்கனள வநசிப்ெனத
அறிந்துபகாள்ளும்ெடி பசய்திடுவ ீ ா? எளினமயாை விசுவாசத்தின்
மூலம், உம்மீ து அவர்கள் நம்ெிக்னக னவப்ெதன் மூலம், கிறிஸ்துவின்
மீ து தங்கள் நம்ெிக்னகனய னவக்கும் வொது, நீர் அவர்களுக்கு ொவ
மன்ைிப்னெயும் நித்திய ஜீவனையும் அளிப்ெதாக
வாக்குன த்திருக்கிறீர். நாங்க ஜீவித்திருக்கும்ெடி நீர் மரிப்ெத ாக
ெிறந்தீர், அனத அவர்கள் ஏற்றுபகாண்டால் வொதுமாைது.
ெிதாவவ, உம்மில் நம்ெிக்னக னவக்கிவறன், நான் ொவி என்ெனத
புரிந்துபகாண்வடன், ொத்தி வாைாக கருதப்ெடாதவன். ஆைா
உம்முனடய கிருனெயிைால் நீங்க எைக்கு ெதிலாக, எைக்கு சார்ெில்,
எைக்காக மரித்தீர். நீர் எைக்காக மரித்தீர், அதிைால் நீர் என்னை
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வநசிப்ெனத பவளிெடுத்தி, என்னுனடய சரீ

ெி ச்சனைகனள

தீர்க்கும்ெடியாை வழிகனள மட்டும் பவளிெடுத்தாமல், ஆவிக்குரிய
நினலனயயும் சரிெடுத்திை ீர். இப்வொவத நான் உம்மீ து விசுவாசம்
னவக்கிவறன். உம்னம நான் நம்புகிவறன். எைக்கு என்ைால் பசய்திட
முடியாத காரியங்கனள இவயசு கிறிஸ்து எைக்காக பசய்வார் என்று
விசுவாசிக்கிவறன். என் பஜெத்னத வகட்ெதற்காக நன்றி. நித்திய ஜீவன்
என்ற இலவச ஈனவ எைக்கு பகாடுத்ததற்காக நன்றி. இவயசு யார்
என்ெனத அறிந்துபகாள்ளும் ஞாைத்திலும் கிருனெயிலும் வள

எைக்கு

உதவிடும். இவயசுவின் நாமத்தில் பஜெிகிவறாம், ஆபமன்.

ஆன்கர்பபர்க்: வநயர்கவள, இந்த பஜெத்னத முதல் முனற நான்
பசய்தவொது, ஒருவர் என்ைிடம் பசான்ைார், “வவத வசைத்னத ொரு.”
அது வ ாமர் 10:13. நான் அந்த வசைத்னத வாசித்வதன் அதாவது,
“யா ாவது” என்ை பசால்கிறபதன்றால், “இந்த யா ாவது யாப ன்று
பதரியுமா என்றார், அதற்கு நான், “எல்லான யும் குறிக்கிறது என்வறன்,
என்னை ெற்றி பசால்கிறது.. வதவனுனடய நாமத்னத பதாழுது
பகாள்ளுகிற எவனும்.” இப்ெ நீங்க என்ை பசய்தீங்க? நீங்க இப்ெ
பஜெித்து வதவனுனடய நாமத்னத பதாழுது பகாண்டீர்கள். அந்த
வசைத்தின் கனடசி ெகுதிய ொருங்க. நீங்க இப்ெடி பசய்யும்வொது
ஆண்டவர் என்ை பசய்வதாக பசால்கிறார் பதரியுமா? கர்த்தருனடய
நாமத்னத பதாழுதுபகாள்ளுகிற எவனும் இ ட்சிக்கப்ெடுவான்.” இது
உங்களுக்காை வதவ வாக்குத்தத்தம், வ ாமர் 10:13.
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இது ஒரு அருனமயாை பதாடர். வஜாைி மற்றும் னமவகல், நீங்க இங்க
வந்ததுல ப ாம்ெ சந்வதாஷம். வநயர்களும் நீங்க வெசிைத வகட்டு
ெயைனடந்திருப்ொர்கள். ெல முக்கியமாை வகள்விகளுக்கு நீங்க ெதில்
தந்திருக்கிறீங்க. நினறய வென

நீங்க ஊக்குவித்திருக்கிறீங்க. இங்க

வந்ததற்கு உங்களுக்கு என்னுனடய மைமார்ந்த நன்றிகனள
பதரிவிக்கிவறன். இங்க வருவதற்காை ெி யாணம் கடிைமாக
இருந்திருக்கும், பொருட்ெடுத்தாமல் வந்ததற்கு நன்றி.

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