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WBCL12-1-1-TA 

விட்டு விடுகிறேன்! – ஏன் உங்களால் கிேிஸ்தவ 

வாழ்க்கககை வாழ முடிவதில்கை – நிகழ்ச்சி 1 

அறிவிப்பாளர்: இன்கேக்கு ஜான் அன்றகர்பெர்க் நிகழ்ச்சிைில்: 

இதுவகைக்கும் எப்றொதாது நீங்கள் பசால்ைிைிருக்கிேரீ்களா, “நான் 

ககவிடுகிறேன்! – என்னால் இந்த கிேிஸ்தவ வாழ்க்கககை வாழ 

முடிைாது என்று  

டாக்டர் வேயின் பார்பர்: ஒருநாள் காகைைில் நான் எழுந்ததும், 

ஜான், உங்ககிட்ட உண்கைை பசால்ை விரும்புகிறேன், அன்கனக்கு 

எனக்கு கிேிஸ்தவன் என்ே உணர்றவ இல்கை. ைாைாக 

இருக்கறவண்டும் என்ெதில் அதிக கவனம் இல்ைாைல் இருந்றதன். 

அதாவது, அந்த உணர்றவாடு தான் நான் கண்விழித்றதன். ஒரு 

ெழங்காைத்து கெைன் பசான்னது ஞாெகைிருக்குதா, “றதவறன, நா 

றெைாசப்ெடை. எனக்கு இச்கசைான சிந்தகனகள் இல்கை. னா பொய் 

பசான்னது கிகடைாது, ைாகையும் நா ஏைாத்துை, ஆனா இப்ெ 

என்றனாட ெடுக்ககைில் இருந்து நா எழுந்திருக்க றொகிறேன்.”  

றதவன்  என்னிடம் பசய்யும்ெடி பசான்ன காரிைத்கத பசய்ை எனக்கு 

திேகை இல்கை. இந்த கிேிஸ்தவ வாழ்க்கககை என்னால் வாழ 

முடிைாது. அப்ெ எனக்குள் வாழ்கிேவர் என்கன பெைப்ெடுத்துகிேவைாக 
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இருக்கிோர், அவர் என்னிடம் இருந்து எதிர்ொர்க்கிே காரிைங்ககள 

நான் பசய்யும்ெடி எனக்கு சத்துவத்கத அளிக்கிோர்.  

இப்ெ, என்னில் புதிை சுொவம் இருக்கிேது, நான் கிேிஸ்துவின் 

சுொவத்திற்கு ெங்குள்ளவனாக இருக்கிறேன். இருந்தாலும் நான் 

ைாம்சத்றதாடு றொைாடி றைற்பகாள்ள றவண்டிைிருக்கு இந்த யுத்தம் 

அகனத்தும் கிேிஸ்துகவ நைது இருதைத்தில் நாம் ஏற்றுபகாண்ட 

நிைிடத்தில் இருந்து துவங்குகிேது.  

இன்கேை எனது விருந்தினர் ஒரு கருத்தைங்கு றெச்சாளர், 

நூைாசிரிைரும் றொதகருைான Dr. றவைின் ொர்ெர், வுட்ைாந்து ொர்க் 

ொப்டிஸ்ட் திருச்சகெைின் றொதகைாக இருக்கிோர் சாடாறநாகா, படநீசீ 

அவர் நைக்குள் வாசம்ெண்ணி நம்ைிடம் இருந்து நாம் பசய்ைறவண்டிை 

அகனத்கதயும் பசய்யும்ெடி சத்துவைளிக்கிோர். அதுதான் 

நற்பசய்திைாக இருக்கிேது. அதுதான் சுவிறசஷத்தின் அழகு 

தன்கைைாகவும் இருக்கிேது. அது இைட்சிப்றொடு நின்று 

விடுவதில்கை. கிேிஸ்து நைக்குள் வந்து வாசம்ெண்ண துவங்குகிோர். 

அவர்தான் நைது நித்திை ஜவீன். அவர்தான் நைது ஜவீன் அகததான் 

ஜனங்கள் புரிந்துபகாள்ள றவண்டும். நீங்க எப்ெடி அவகை 

ஏற்றுபகாண்டீர்கறளா அப்ெடிறை அதில் நடக்கிேவர்களாக 

இருக்கறவண்டும். அவகை நம்ெிடுங்கள்.  
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ஜான் அன்றகர்பெர்கின் இந்த விறசஷித்த நிகழ்ச்சிக்கு உங்ககள 

அன்றொடு வைறவற்கிறோம்.  

***** 

டாக்டர். ஜான் அன்கெர்கெர்க்: நிகழ்ச்சிக்கு உங்ககள வைறவற்கிறோம். 

இன்கேக்கு ஒரு ெைங்கைைான விருந்தினர் நம்முடன் இருக்கிோர். 

அவருகடை பெைர் Dr. றவைின் ொர்ெர், அவகை எதற்காக 

அகழத்திருக்கிறேன் என்ோல் கிேிஸ்துவத்தில் பதாடர்ந்து சகெக்கு 

பசல்லுகிேவர்களாக இருந்தும் கிேிஸ்தவ வாழ்க்கககை எப்ெடி 

வாழ்வது என்று பதரிைாைல் இருக்கிே கிேிஸ்தவர்களுக்கு உதவிடம் 

இவர்தான் சரிைானவர் என்று நான் நிகனத்றதன். அவங்க 

முைலுகிோர்கள்,. தங்களால் முடிந்த அளவு முைற்சிக்கிோங்க ஆனா 

றதாற்று றொகிோர்கள், சரிைா. ஒருறவகள நான் இப்ெ உங்ககள ெற்ேி 

விவரித்து பசால்கிறேன் என நிகனக்கிறேன். நீங்க 

விைக்கிதிறைாடிருக்கிேரீ்கள், றசார்வகடந்து இருக்கிேரீ்கள். 

உங்களுகடை கிேிஸ்தவ வாழ்வில் ஏறதா விடுெட்டு இருக்கிேது. அது 

எனாபவன்று உங்களுக்கு புரிவதில்கை. அதனாை நீங்க விட்டுவிடும் 

கட்டத்தில் இருக்கைாம். அதனாைதான் இன்கேக்கு றவைிகன 

வரும்ெடி நான் அகழத்றதன்.  

இன்கேக்கு நாை ஒரு றகள்வியுடன் துவங்க இருக்கிறோம் இகத 

றகட்டுபகாண்டிருக்கிே அகனவகையும் நான் கவனத்தில் பகாண்டு 
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பசைல்ெட றவண்டிைது அவசிைம். உங்களில் அறநகர் ெை நாட்களாக 

நிகழ்ச்சிகை ொர்த்து வருகிேரீ்கள், அப்ெடிைிருந்தும், கர்த்தைாகிை 

இறைசுகவ நீங்கள் அேிந்திருக்கிேரீ்களா என்று எனக்கு பதரிைாது? 

அதனாைதான் இதிைிருந்து துவங்க விரும்புகிறேன், இைட்சிப்ெின் 

அடித்தளங்கள் என்பனன்ன? இந்த கிேிஸ்தவ வாழ்வில் எப்ெடி ெங்கு 

பெே முடியும்? அதற்கான ெதில் இறதா, றவைின், உங்களுக்கு அப்ெ 

முப்ெத்தி நாலு வைசு, எட்டு வருஷங்களாக யூத் ைினிஸ்ட்ரி 

ெண்ணடீ்டு இருக்கீங்க. நீங்க ஏற்கனறவ ஊழித்தில் தான் இருக்கிேரீ்கள் 

ஆனாலும் நீங்க ஒரு கிேிஸ்தவனாக இல்கை என்கிே காரிைத்கத 

உணர்ந்திருக்கிேரீ்கள்.  

பார்பர்: ஆைா அப்ெடிதான்.  

ஆன்கர்பபர்க்: ஒவ்பவாரு ஞாைிற்று கிழகைகளிலும் சகெகளுக்கு 

பசல்லுகிே நைது ஜனங்ககள குேித்து எனக்கு ெைைாக இருக்கிேது. 

சகெக்கு றொகாத கிேிஸ்தவைல்ைாத அறநக ஜனங்களும் 

இருக்கிோர்கள். அவர்கள் நீங்க என்ன பசால்லுகிேரீ்கள் என்ெகத 

அேிந்துபகாள்ள ஆர்வைாக இருக்கிோர்கள். இைநூறு றதசங்களில் 

இருக்கும் ைக்கள் இகத றகட்டுக்பகாண்டு இருக்கிோர்கள். அவர்கள் 

அேிந்துபகாள்ள விரும்புகின்ேனர், கிேிஸ்தவம் என்ோல் என்ன? அது 

என்ன வித்திைாசத்கத பகாண்டிருக்கிேது? ஆனா முதல்ை உங்ககள 

ைாதிரி சகெைில் இருப்ெவர்ககள குேித்து முதைில் நாம் ொர்க்கைாம் 
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என நிகனக்கிறேன். நீங்க எந்த விஷைத்தில் ெின்னகடவதாக றதவன் 

உங்களுக்கு காண்ெித்தார் என்று பசால்ை முடியுைா? எப்ெடி 

உண்கைைான கிேிஸ்தவனாக இருக்க முடியும் என்ெகத ெற்ேி நாம் 

ொர்க்கைாம். இதற்கு அடித்தளைாக இருப்ெது என்ன?  

பார்பர்: சரி, என்னுகடை பசாந்த அனுெவத்தில், அதாவது, சகெ 

குடும்ெத்தில் வளரும் சூழல், உங்களாை ொவம் பசய்ை முடியும் 

என்ெகத நீங்கள் சீக்கிைம் புரிந்துபகாள்வரீ்கள். அதுை எனக்கு எந்த 

சந்றதகமும் இல்கை. ஆனா நான் ஒரு ொவி என்ெகத 

புரிந்துபகாள்ளாைல் இருந்றதன். நீங்க நீங்களாகறவ இருப்ெதினால் 

நீங்க உங்க விருப்ெடி பசய்கிேரீ்கள். அப்ெதான் நான் வித்திைாசத்கத 

ொர்க்க ஆைம்ெித்றதன். றவதத்தில் பசால்ைப்ெட்டிருப்ெது றொை, நாை 

நற்பசய்திகை ெற்ேி றெச முைலுகிறோம் ஆனா சிை தீை பசய்திகளும் 

இருக்கத்தான் பசய்கிேது.  

அந்த றகட்ட பசய்திைில் என்ன நடத்தது என்ோல், றைாைர் 5:12ல் 

பசால்ைப்ெட்டிருக்கிேது, “ இப்ெடிைாக ஒறை ைனுஷனாறை ொவமும் 

ொவத்தினாறை ைைணமும் உைகத்திறை ெிைறவசித்தது றொைவும் 

எல்ைா ைனுஷரும் ொவஞ்பசய்தெடிைால் ைைணம் எல்ைாருக்கும்  

வந்தது றொை இதுவுைாைிற்று.” அதிைிருந்து கீழ வந்தா வசனம் 

ெதிபனட்டு, “ஆககைால், ஒறை ைீறுதைினாறை எல்ைா ைனுஷருக்கும் 

ஆக்கிகனக்கு ஏதுவான தீர்ப்பு உண்டானது.” இந்த உைகத்தில் இந்த 
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விஷைம் எப்ெடி நடந்திருக்க முடியும்? சரி, இது நம்கை ஆதிைாகைம் 

புஸ்தகத்திற்கு அகழத்து பசல்கிேது. அங்க ொர்க்கும்றொது ஆதாம் – 

ஆதாம் என்று பசால்ைப்ெட்டிருகிேது, அதாவது, புதிை அபைரிக்க நிகை 

பைாழிபெைர்ப்ெில் இைண்டாம் அதிகாைத்தின் இருெதாம் வசனம் 

இப்ெடிைாக பைாழிபெைர்க்கப்ெட்டிருக்கிேது, அது ைனிதகன 

குேிக்கிேது, ஆனால் இங்கதான் முதன் முதைில் ஆதாம் என்ே 

வார்த்கதகை ொர்க்கிறோம் – றதவன் அவகை சிருஷ்டித்தார், அதுதான் 

முதல் விஷைம். சரி, அது ஒருறவகள சரிைில்கை என்ெது றொை 

இருக்கைாம், ஆனா றவதாக ரீதிைாக அதுதான் சரி.   

றதவனுகடை வார்த்கத என்ன பசால்கிேது என்ெகத ஜனங்கள் 

புரிந்துபகாள்ளவில்கை. றவதம் பசால்கிேது ஆதிைாகைம் 1:26, “ெின்பு 

றதவன், “நைது சாைைாகவும் நைது ரூெத்தின்ெடியும் ைனிதகன 

உண்டாக்குறவாைாக என்ோர். அவர்கள் சமுத்திைத்தின் ைச்சங்ககளயும் 

ஆகாைத்து ெேகவககளயும் ைிருக ஜவீன்ககளயும் பூைிைகனத்கதயும் 

பூைிைின்றைல் ஊரும் சகைப் ெிைாணிககளயும் ஆளக்கடவர்கள் 

என்ோர்.” நம்முகடை சாைைாக ஒரு ைனிதகன நாம் 

உண்டாக்கிடைாம். நம்முகடை குனாதிசைத்தின் ெிைதிெளிப்ொக 

இருக்கும்ெடி ைனிதகன உண்டாக்கிடைாம். நம்முகடை வல்ைகை 

தங்கும் ஸ்தைைாக இருக்கும்ெடி ைனிதகன உருவாக்கிடைாம். 

எல்ைாறை நன்ோக இருந்தது.  
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ஆனா இதுை றதவன் ைனிதனுக்கு பகாடுத்த நிெந்தகனகளும் 

இருக்கிேது, அது என்ன நிெந்தகன, இந்த ைைங்ககள உங்களுக்காக 

நான் றதாட்டத்தில் கவத்திருக்கிறேன் – அது ஒரு அழகான 

அருகைைான இடைாக இருந்திருக்கும் – அந்த எல்ைா ைைத்தின் 

கனிககளயும் நீங்கள் புசிக்கைாம், ஒன்கே புசிக்க கூடாது. றதவன் 

இந்த இடத்தில் ஒரு நிெந்தகனகை கட்டகளகை கவப்ெது 

ஆச்சரிைாைாக இருக்கிேதல்ைவா? சரி,  எல்ைாம் இருக்குது, ஆதாம், 

எல்ைா ைைங்களின் கனிககளயும் புசிக்க அனுைதி இருந்தும், 

றதவனுக்கு கீழ்ெடிைாைல் இருப்ெகத பதரிந்துபகாள்கிோன், அகததான் 

ொவம் என்கிறோம். அது றதவனுக்கு கீழ்ெடிைாைல் இருப்ெகத 

குேிக்கிேது. அப்ெடி அவன் பசய்தறொது, நன்கை தீகை அேிைத்தக்க 

விருட்சத்தின் கனிகை அவன் புசித்த புசித்தான். ஜவீ விருட்சத்தின் 

கனிகையும் புசித்தான், அதன் விகளவாக என்ன நடந்தது, அவன் 

பவளிறை தள்ளப்ெட்டான். றைாைரில் பசால்ைப்ெட்டிருப்ெது 

சுவாைஸ்ைைாக இருக்கிேது, அந்த ஒருைனிதனுகடை ொவத்தினால், 

உைகத்தில் ொவம் ெிைறவசித்தது, ொவத்தினால் ைைணம் வந்தது. 

அப்ெடின்னா இங்க சரீை ெிைகாைைான ைைணம் உண்டாகை, ஏன்னா அவ 

ொவம் பசய்தப்ொ சரீை ெிடகாைம் ைரிக்கவில்கை. இருந்தாலும், 

உடனடிைாக ஆவிைில் அவன் ைரித்துறொனான், அப்ெேம் ைைணம், 

இைற்கக ைைணம், அவனுக்கு உண்கைைானதாக ைாேினது.  
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இப்ெ இங்க ஒரு ெிைச்சகன இருக்குது: இப்ெ ைனுக்குைம் ஆதாம் 

மூைைாக இன்னும் பூைிைில் றதான்ேப்ெடறவ இல்கை. அதனாை 

அவன் ொவம் பசய்தறொது, அது ைனுகுைத்திற்குள் ஒரு கவைஸ் 

றொை ெைவினது. அந்த கவைஸ் குணப்ெடுத்த முடிைாதது ஏன்னா அது 

நம்கை றதவனிடைிருந்து ெிரித்து விடுகிேது. அவன் றதவனுகடை 

ஜவீகன இழந்துறொனான்; அவன் றதவனிடைிருந்து ெிரிக்க ெட்டான். 

நாை எல்ைாரும் அந்த ஆக்கிகனக்கு கீழாக ெிேந்தவர்களாக 

இருக்கிறோம். இதுதான் றகட்ட பசய்திைாக இருக்கிேது. ஆனா ஒரு 

நல்ை பசய்தியும் இருக்கிேது.  

ஆன்கர்பபர்க்: ஆைா, அந்த நற்பசய்தி ஏன்னா? அதாவது, நாை 

எல்ைாரும் ஆதாைின் அடிககள ெின்ெற்ேி ொவம் பசய்திருக்கிறோம் 

என்ெகத எல்ைாருறை புரிந்துபகாண்றடாம். அறநகர் இகத இப்றொது 

றகட்டுபகாண்டிருக்கிோர்கள் அவர்கள் சிைர், தங்ககள பெரிை ொவி 

என்ே ெட்டிைைில் கவத்திருக்கைாம், சரிைா. சகெக்கு 

பசல்கிேவர்களாக இருக்கிேவர்கள் நாங்க சின்ன ொவிகள்தான் என்று 

நிகனத்து பகாண்டிருப்ெகத நிகனத்தால் எனக்கு வருத்தைாக 

இருக்கிேது. அவர்கள் சின்ன ொவிகள் தான் எல்ைாரும் அப்ெடிதாறன 

இருக்கிோர்கள், அதனாை நாை ெைறைாகம் றொகைாம் என்கின்ேனர். 

ொவம் எவ்வளவு ஆெத்தானது?  
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பார்பர்: ொவம் பைாம்ெ ஆெத்தானது, ஏன்னா றதவன் அகத 

பவறுக்கிோர், அகத றதவகனயும் நம்கை ெிரிக்கிே ஒரு விஷைைாக 

இருக்கிேது. றைலும், அதாவது, அது ஒருவருடத்தின் றநஷினால் பூட் 

ொல் லீக் ைாதிரிைானது, அது அருகைைானதாக றதான்ேிடும். ஒரு நெர் 

ஆல்றைாஸ்ட் றகால் கைன்ன பதாடேைாதிரி அடித்தான், அது 

றொைிருந்தா அவங்கள் பஜைிச்சிருப்ொங்க. அது ஒரு அடி குகேவாக 

இருந்தது. அதனாை அவனாை அகத அடிக்க முடிைை. றதவன் 

நைக்காக கவத்திருக்கும் தைத்கத அகடை இந்த பூைிைில் இருக்கிே 

எந்த ைனுஷனாலும் ைனுஷிைாலும் ஈடுகட்டறவ முடிைாது. அதனாை 

ொவம், அது பெரிைது சிேிைது என்று எப்ெடி இருந்தாலும், அது 

றதவனிடைிருந்து நம்கை ெிரிக்கும்.  

ஆன்கர்பபர்க்: சரி, இறைசு பசால்கிோர், அதாவது, உங்கள் ெைறைாக 

ெிதா பூைணைாய் இருக்கிேது றொை நீங்களும் பூைணைாக இருங்கள்.” 

இப்ெ, உங்க ொவத்கத ெத்தி பசாலுங்க, உங்களாை பசால்ை முடியுைா, 

நான் பூைணைானவன் என்று? நா என்ன பசால்றவன்னு, றகட்டா, அகத 

உங்க ைகனவிைிடம் றகட்டு பதரிந்துபகாள்ளுங்கள். உண்கைைில், 

பூைணைானவன் என்று ைாருறை கிகடைாதுன்னு தான் நிகனக்கிறேன். 

அப்ெடி இல்கைன்னா, நம்ைாை ெைறைாகம் றொக முடிைாது. 

றதவனிடைிருந்து நாம் ெிரிக்கப்ெடுறவாம். அப்ெ நற்ச்பசய்தி என்ன 

பசால்கிேது? அதற்கான தீர்வு என்ன? ஒருறவகள நான் 



10 

 

இைட்சிக்கப்ெடாதவனாக இருந்தால் உங்ககிட்ட றெசும்றொது உங்ககிட்ட 

நா றகட்றென், இந்த உைகம் எந்த விதத்தில் என்கன இைட்சித்து 

இருக்கிேது? எந்த விதம் அது?  

பார்பர்: சரி, அதற்கு அர்த்தம் ைீட்ெது, ஒரு ெிடிைில் இருந்து 

விடுவிக்கப்ெடுவது. ஆனா எதிைிருந்து நாம் 

விடுவிக்கப்ெட்டிருக்கிறோம் என்ெகத நாம் புரிந்துபகாள்ள றவண்டும். 

இதுை குழப்ெம் என்னன்னா நாை நைகத்திற்கு ொத்திைைாக இருந்றதாம், 

இந்த நற்பசய்தி இல்ைாை நித்திைைாக றதவனிடைிருந்து 

ெிரிக்கப்ெட்டவர்களாக இருந்றதாைா என்ெதுதான். இதுதான் அந்த 

நற்பசய்தி றைாவான் 3:16, “றதவன் தம்முகடை ஒறை றெைான 

குைாைகன விசுவாசிக்கிேவன் எவறனா அவன் பகட்டுறொகாைல் 

நித்திை ஜவீகன அகடயும்ெடிக்கு அவகை தந்தருளி இவ்வளவாய் 

உைகத்தில் அன்பு கூர்ந்தார்.”  

ஆன்கர்பபர்க்: இப்ெ, ஒரு றைகதைாக, அதாவது கிறைக்க 

ெண்டிதைாக, ஒன்கே பதரிந்துபகாள்ள நிகனக்கிறேன், விசுவாசம் 

என்ே வார்த்கதைின் அர்த்தம் என்ன. றவதாகைம் இகத எப்ெடி 

கூறுகிேது? கிறைக்கத்தில் ெைவிதைான அர்த்தங்கள் ஒரு வார்த்கதக்கு 

இருக்கிேது, உண்கைை பசான்னா நீங்களும் ஒரு கிறைக்க றைகததான், 

அதனாை இப்ெ ெதங்களின் தன்கைைில் இகத ொர்க்கைாம். விசுவாசம் 

என்ே வார்த்கதைின் அர்த்தம் என்ன, இறைசு எனக்காக ைரித்து என் 
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ொவங்களுக்கான விகைகிகைைத்கத பசலுத்தினார் என்ெகத 

நம்ெறவண்டும் என்று பசான்னறொது இகத பசைல்ெடுத்திைிருக்கிறேன். 

அதற்கு என்ன அர்த்தம்?  

பார்பர்: சரி, “விசுவாசம் என்ே வார்த்கத கிறைக்கத்தில் ெைீறதா என்ே 

வார்த்கதைில் இருந்து வந்தது. இந்த வார்த்கதைின் அர்த்தம் 

அேிந்துபகாள்ளுதல் – உணர்த்தப்ெடுதல், அந்த ெத்தத்கத ெைன்ெடுத்த 

விரும்ெினால் – நாம் தகைகுனிந்து அதன் ெடி பசய்ை ஆைத்தைாக 

இருக்கிறோம் என்ெகத நம்புகிறோம் என்று வைியுறுத்துவதாக 

இருக்கிேது. ஒரு நெர் தான் நம்புவதாக பசால்லும் காரிைத்தில் 

பசைல்ெடாைல் இருந்தால், அவன் விசுவாசிக்கவில்கை என்று 

அர்த்தைாகும். அது எப்ெடி இருக்குன்னு றகட்டா 1800களில் ஒருவர் 

பசான்னார் நா ஒரு இறுகிை கைிற்கே கவத்து நைாகைா நதிகை 

தாண்டிடுறவன் என்ோ, அப்ெடிறை பசய்தார். ஆனா கூட்டத்தினர் என்ன 

பசால்வாங்கன்னு பதரியுைா. “எபதல், எபதல், றகைைாவ பகாண்டு வா. 

ஒருவர் நைாகைாவில் இருந்து விழ றொேதா ொர்க்க றொறோம் 

என்ோர்கள்.”  

இப்ெ அந்த ைனுஷன் றொய் நிற்கிோர், “என்னாை இகத பசய்ை 

முடியுன்னு எத்தகன றெர் நம்புகிேரீ்கள்? எல்ைாரும் ககககள 

உைர்த்தினாங்க. அவர் அகத பசய்தார். அவர் நடந்து இந்த ெக்கம் 

வந்தார். இப்ெ ஒரு வில் பெறைாவ எடுத்துக்கிட்டாரு, அதுை நிகேை 



12 

 

பவைிட்ட கவத்தார், சுைார் இைநூறு ெவுண்ட் கனத்கத அதில் 

கவத்தார், இப்ெ றகட்டார், “என்னாை இகத அந்த ெக்கம் 

தள்ளிக்பகாண்டு றொகமுடியுன்னு எத்கத றெர் நிகனக்கிேஙீ்க? 

அவ்வளவுதான், இவன் நைாகைா நதிைில் இந்த பொதி மூட்கடறைாடு 

றசர்ந்து விழ றொோன்னு நிகனச்சாங்க. அதாவது, நாை இந்த 

ைாதிரிைான காட்சிககள ொர்த்தது கிகடைாது. ஆனா நம்புகிறோம். 

இந்த முகேயும், அவர் இந்த ெக்கம் வந்து றசர்ந்தார். றைலும் அவர், 

“இப்ெ, எத்தகன றெர் இந்த மூட்கட றைை ஒரு ைனிதகன கவத்து 

என்னாை தள்ளடீ்டு றொக முடியுன்னு நிகனக்கிேஙீ்கன்னு றகட்டார். 

எல்ைாருகடை கைங்களும் உைர்த்தப்ெட்டது. அப்ெ அவர் முன்னாை 

வரிகசைில் இருந்த உைர்த்தப்ெட்ட கைத்கத ொர்த்து, அவரிடம் 

பசான்னார், “றே நீங்கதா, சார். ைாரு, ைாரு, நானா? அவர் பசான்னார், 

நீங்க உங்க கைத்கத உைர்த்தினஙீ்கள்ள. நம்புகிறேன்னு 

பசான்னஙீ்கள்ள. நீங்க வந்த இந்த வலீ் றெறைாை உட்காருங்க 

இவங்களுக்கு பசய்து காட்டைாம் என்ோர்.” இல்ை, என்றனாட கக 

சுலுக்கி இருக்குன்னு பசான்னார்.” திடீருன்னு எல்ைாருகடை 

கைங்களிலும் சுலுக்கு வந்தது றொை இருந்தது. ஏன்னா நம்புகிறேன் 

என்ெது அந்த வலீ் பெறோை உட்காருவதாக இருக்கிேது. றதவன் ைார் 

என்ெகத புரிந்துபகாண்றடன் என்று பசால்ைைாம், ஆனா அது 

ஆவிக்குரிை நம்ெிக்ககைாக இருக்காது. விசுவாசம் என்ெது நாம் 
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புரிந்துபகாண்ட உட்கிைகத்து பகாண்ட அேிந்துபகாண்ட ஒன்ேின் 

அடிப்ெகடைில் பசைல்ெடுவதாக இருக்கிேது.  

ஆன்கர்பபர்க்: சரி, இப்ெ நாை இன்பனாரு வார்த்கதகை ொர்க்க 

இருக்கிறோம் அதுதான் ைனந்திரும்புதல். ைனந்திருப்புதைில் ஒரு ெகுதி 

உங்கள் ைனகத ைாற்ேிபகாள்வதாக இருக்கிேது. இறைசு றதவன் 

என்ெகத நம்ொத ஜனங்கள் இைநூறு றதசங்களிலும் இருக்கத்தான் 

பசய்கிோர்கள். றதவகன குேித்து உங்கள் ைனகத நீங்கள் 

ைாற்ேிபகாள்ளதான் றவண்டும். இறைசு ைார் அவர் என்ன பசய்தார் 

என்ெகத ெற்ேிை உங்கள் கருத்கத ைனகத நீங்கள் ைாற்ேிக்பகாள்ள 

றவண்டும். நாம் அகனவரும் பசய்த ொவங்களுக்காக அவர் 

ைரிக்கும்ெடி றதவன் அவகை இந்த உைகத்திற்கு அனுப்ெினார்.  

அகத நீங்கள் புரிந்துபகாள்ளாைல் இருக்கைாம், ஆனால் அகததான் 

நாம் விச்வாசிக்க றவண்டும் என்று றதவன் கூறுகிோர் றைலும் 

என்னுகடை குைாைகன நீங்கள் விசுவாசித்தால் உங்களுக்காக அவர் 

பசய்தகத நீங்கள் நம்ெினால், அதற்கு அடுத்ததாக வருகிே வார்த்கத, 

இதுதான் நீதிைானாக்கப்ெடுவரீ்கள். நீதிைானாக்கப்ெடுதல் என்ே 

வார்த்கதைின் அர்த்தம் என்ன?  

பார்பர்: இப்ெ, நீதிைானாக்கப்ெடுதல் என்ே வார்த்கத அருகைைான 

வைத்கத, நான் ொவறை பசய்ைாதவன் றொை ஆக்கிடும். 

அதுைட்டுைல்ை, இதற்கு ஒரு ககதகையும் கவத்திருக்கிறேன்.  
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ஆன்கர்பபர்க்: ஆைா, அந்த ககதகை எனக்கு பசால்லுங்க.  

பார்பர்: சரி, ஸ்டீவன், சிை வருஷத்துக்கு முன்னாை,, ெிளாரிடா 

ஜிைார்ஜிைா புட்ொல் றகம் ொர்க்க றொைிருந்தான், என்றனாட ைகன், 

ஸ்டீவன். அப்ெ, அவன்கிட்ட றொன்ை நான் பசான்றனன், அதாவது, 

உனக்கு டிக்கட்றட கிகடைாதுன்னு பசான்றன. ஆனா அவனுக்கு 

கிடச்சுது. என்கன கூப்ெிட்டு பசான்னா எனக்கு டிக்கட் கிகடச்சிருச்சு. 

அகத எத்தகன ரூொய்க்கு வாங்கினான் என்ெகதயும் என்னிடம் 

பசான்னான். அது ஒன்ேிற்கு முப்ெது டாைர்ன்னு நிகனக்கிறேன், அது 

சரிைான பதாககைாகதான் பதரிஞ்சுது.  

அவன் உள்ள றொகும்றொது ைாறைா அவகன தடுத்து நிறுத்தி 

அவனிடம், “தம்ெி, இந்த டிக்கட்டுகளுக்கு நீ எத்தகன ரூொய் 

றகட்றென்னு றகட்டிருக்காங்க. அதற்கு அவன் 50 டாைர் என்ோன். 

அதாவது, அவன் ஒரு கல்லூரி ைாணவன், விதிகை ைீேினான். 

ஒருறவகள, அதின் மூைைா அதிக ெணம் பெேமுடியும் என்று அவன் 

நிகனத்திருக்கைாம். அப்ெ அந்த நெர், “உன்கன ககதி பசய்கிறேன் 

என்று பசால்ைி. அவன் கைங்களில் விளங்கு றொட்டு, அந்த 

ெட்டணத்தில் இருந்த சிகேக்கு பகாண்டு பசன்ேிருகிைார்கள். இப்ெ 

ஸ்டீவனின் நண்ெர்கள் ஒருவனிடைிருந்து அகழப்பு வந்தது. அவன் 

என்னிடம், “Mr. ொர்ெர், “ எனக்கு இத, பசால்ை வருத்தைாக இருக்கிேது, 

ஸ்டீவன் சிகேைில் இருக்கிோன் என்ோன்.” எனக்கு சிரிப்பு வந்தது. 
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னா றகட்றடன், “சிகேைில் அகடக்கிே அளவுக்கு அவன் புத்திசாைி 

இல்கைறை. அவன் என்ன பசய்தான் என்றேன். அவன் என்ன 

பசய்தான்னு எனக்கு பசான்னான்.  

உடறன நான், அங்கிருக்கும் காவல் அதிகாரிகை அகழத்றதன். அந்த 

காவல் அதிகாரி பதாகைறெசிைில் என்னிடம் பசான்னார், “Mr. ொர்ெர், 

அவகன நான் விட்டு விடுறவன்.” அதற்கு நான், உங்ககள 

ெிடித்திருக்கிேது. ஏன் நீங்க அவகன விட்டுவிடுவரீ்கள் என்று 

றகட்றடன். அதற்கு அவர் காகைைில் இங்க வருகிே நீதிெதி, எனக்கு 

இந்த சட்டம் ெிடிக்கவில்கை என்று பசால்ைி அவன் ைீது சுைத்தப்ெட்ட 

குற்ேத்கத ைத்து பசய்திடுவார் என்ோர். அறதைாதிரி, ைறுநாள்காகை 

அந்த நீதிெதி வந்தார், அவர் பசான்னைாதிரிறை, இப்ெ நீ இருக்கிே இந்த 

நிகைகை ொர்க்கும்றொது என்கன பொறுத்தவகை, நீங்க இங்க 

இருந்ததற்கான எந்த ஆதாைமும் இல்கை என்ோர். இறதறை ைாம், 

றவதாகை ரீதிைாக ொர்க்கும்றொது, நீங்க நீதிைானாக்கப்ெடுகிேரீ்கள், 

அதாவது நீங்க ொவறை  பசய்ைாது றொை நிற்ப்ெரீ்கள். அதுதான் 

நீதிைான் ஆக்கப்ெடுதல் என்ெதற்கான அர்த்தம், றதவறனாடு சரிைான 

நிகைைில் நிற்ப்ெது. அகத பெற்ேிட நாம் எகதயும் பசய்ை 

றவண்டிைதில்கை, ஆனால் கிேிஸ்துவின் மூைைாக நாம் நீதிைான்கள் 

ஆக்கப்ெட்டிருக்கிறோம்.  
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ஆன்கர்பபர்க்: ஆைா, றைாைர் 5:1 எனக்கு ைிகவும் ெிடித்த ஒன்று, 

“இவ்விதைாக நாம் கிரிகைகளினால் அல்ை கிேிஸ்து இறைசுவிலுள்ள 

விசுவாசத்தினாறை நீதிைானக்கப்ெட்டிருக்கிறோம். “இவ்விதைாக, நாம் 

விசுவாசத்தினாறை நீதிைான்களாக்கப்ெட்டிருக்கிேெடிைால் 

றதவனிடத்தில் சைாதானம் பெற்ேிருக்கிறோம்.” இது, ஒரு 

அருகைைான விஷைம், றதவன் பசால்கிோர் கர்த்தைாகிை இறைசு 

கிேிஸ்து மூைைாய் அவறைாடு சைாதானம் பெற்ேிருக்கிறோம்.  

இப்றொது, ஒரு இகடறவகள எடுத்துபகாள்ளைாம். நாம் திரும்ெ 

வந்ததும் அடுத்த வார்த்கதகை ொர்க்க இருக்கிறோம். றவதம் 

பசால்கிேது நாம் ைனந்திரும்ெ றவண்டுைாம். நீங்கள் விசுவாசிக்க 

றவண்டும். ெிேகு ைனந்திரும்ெ றவண்டும். இது ைாற்றுகருத்துகடை 

வார்த்கதைாக இருக்கைாம், ஜனங்களுகடை கருத்துப்ெடி, “இகத 

பதரிந்துபகாள்ள விரும்புகிோர்கள், எப்ெடி ைனம் திரும்புவது; நான் 

றதவகனைான அளவிற்கு நடந்து பகாள்கிறேன் என்று எனக்கு எப்ெடி 

பதரியும்? நாம் திரும்ெ வந்ததும் இகத ெற்ேிதான் ொர்க்க 

இருக்கிறோம். பதாடர்ந்து இகணந்திருங்கள்.  

***** 

ஆன்கர்பபர்க்: ஆல்கைட். ைீண்டும் வருக. இப்றொது நாம் Dr. 

றவைின் ொர்ெருடன் றெசிபகாண்டிருக்கிறோம், ைிக முக்கிைைான 

தகைப்கெ ெற்ேிதான் நாம் ொர்த்துபகாண்டு இருக்கிறோம், ஒரு நெர் 
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இறைசு கிேிஸ்துவுடன் உேகவ ஏற்ப்ெடுத்திட அத்திைாவசிைைான 

காரிைங்கள் என்ன? நீங்க கிேிஸ்துகவ அேிைாதவைாக இருக்கைாம் 

உண்கைைில் இது எப்ெடி என்ெகத நீங்கள் அேிந்திட விரும்ெிடைாம். 

நீங்கள் கிேிஸ்தவைாக இருந்தால், நீங்களும் இகத கவனிக்க 

விரும்புகிறேன், ஏன்னா அறநக கிேிஸ்தவர்கள் கிேிஸ்து ைார் என்ெகத 

அேிந்துபகாள்ளும் ெடிைில் இன்னும் கால் கவக்காைல் இருப்ெகத 

நிகனத்து வருந்துகிறேன். உங்க றதவகன ெற்ேிை நிகேை அேிவு 

இருக்கிேது, ஆனா றவைின் பசான்னைாதிரி நீங்க, இன்னும் 

இறைசுவினுகடை வலீ்றெறைாை நம்ெிக்ககறைாடு ஏேி அவருகடை 

கைத்தில் உங்ககள ஒப்ெகடக்கை, அவகை நம்ெவில்கை. சரி இப்ெ, 

றவைின், நீங்க பசான்னத சுருக்கைாக் பசால்லுங்க, அதற்கு ெிேகு 

அடுத்தகத நாை ொர்க்கைாம், அடுத்தது, ைனந்திரும்புதல் என்ோல் 

என்ன?  

பார்பர்: சரி, அதாவது, ஆதாம் ஆதிைாகைம் 3ல் ொவம் பசய்தான். 

றவதத்தில் இருந்து ஒன்கே புரிந்து பகாண்றடாம், நாம் எல்ைாரும் 

ொவம் பசய்து றதவனுகடை ைகிகைகை இழந்துவிட்றடாம். றைாைர் 

6:23, “ொவத்தின் சம்ெளம் ைைணம்.” இது றகட்ட பசய்தி. அடுத்து அவர் 

பசால்கிோர், “ றதவனுகடை கிருகெ வைறைா நம்முகடை கர்த்தைாகிை 

இறைசு கிேிஸ்துவினால் உண்டான நித்திை ஜவீன்.” நாை இதுவகைக்கு 

என்ன ொர்த்துபகாண்டிருந்றதாம் என்ோல், சிை தீை பசய்திகள் 

பசால்ைப்ெட்டு இருக்கிேது; அதாவது எல்ைாரும் ொவத்தில் 
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ெிேந்திருக்கிறோம். இன்கேை உைகில் காணப்ெடும் ெிைச்சகன 

இதுதான். ஜனங்கள் இகத அது இது என்பேல்ைாம் பசால்வாங்க. 

இல்ை, அது ொவம் என்கிே ெிைச்சகன. அகத நாம் புரிந்துபகாள்ளாத 

வகைைில், றதவன் தைது ெரிசுத்த ஆவிைினால் பவளிப்ெடுத்திைகத 

அேிந்து கிேிஸ்துவுக்கு முன்பு ெணிைாத வகைைில், நற்பசய்திைின் 

ைறுெக்கத்கத நம்ைால் புரிந்துபகாள்ளறவ முடிைாது. இறைசு நம் 

வாழ்வில் வரும்றொதுதான் அந்த நற்பசய்தி நகடபெே துவங்கிடும்.  

ஆன்கர்பபர்க்: சரி. ைனந்திரும்புதல் என்ோல் என்ன?  

பார்பர்: சரி, என்கன பொறுத்தவகைைில், விசுவாசம் ைனந்திரும்புதல் 

இைண்டும் நாணைத்தின் இரு ெக்கங்கள் றொன்ேது. சிைர் எது 

முதைாவது எது இைண்டாவது என விவாதிப்ொர்கள். ஆனா 

முக்கிைைான விஷைம் என்னன்னா, அது உண்கைைான விசுவாசைா, 

அது உண்கைைான நம்ெிக்ககைா இருந்தா, அது இருதை ைாற்ேத்கத 

ைட்டும் உண்டாக்கிடாைல், ைன ைாற்ேத்கதயும் வாழ்க்கக 

ைாற்ேத்கதயும் உண்டாக்குவதாக இருக்கும். என்கன பொறுத்தவகை 

இைண்டும் ெிகணக்கப்ெட்டு இருக்கிேது, அதாவது, இகத ெற்ேி 

விவாதிப்ெபதன்ெது அர்த்தைற்ே பசைல். ஒரு நெர் ைனப்பூர்வைா 

கிேிஸ்துவுக்கு முன்ொக ெணிந்து உண்கைைாக விசுவாசித்தால் இது 

தானாக நடக்கும். அதுை என்ன இருக்கு? இது இங்க இருக்கிே 

விஷைம் அல்ை. அது இருதைத்கத சார்ந்தது. அந்த இருதைம் 
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அவருக்கு முன்ொக ெணிந்திருந்தால் கர்த்தைாகிை இறைசுகவ 

ஏற்றுக்பகாண்டு உள்றள அகழக்கும்றொது, அப்றொது ைனந்திரும்புதல் 

உண்டாகும் என்று தான் நான் பசால்லுறவன்.  

ஆன்கர்பபர்க்: ஆைா, அது றதவன் உங்களுக்கு பசய்திடும் 

கிரிகைைாகும். அகத நீங்கள் உருவாக்கிட முடிைாது. சரி, எந்த 

அளவிற்கு நான் ைனந்திரும்ெ றவண்டும்? ஜனங்களுகடை கருத்து, “நா 

றொதுைான அளவிற்கு ைனம் திரும்ெிைிருக்றகனா? ஏன்னா நீங்க 

றெசேத ொர்த்தா, அதாவது, நீங்க பசால்ேத ொர்த்த ொவத்றதாடு 

ஏறதாபவாரு பதாடர்பு இருப்ெதாகத்தான் றதான்றுகிேது, இந்த ைாம்சம் 

ைற்றும் உங்க ொவம் கிேிஸ்தவைாக இருந்தாலும் வாழ்நாள் 

முழுவதும் பதாடர்புகடைாதறவ காணப்ெடைாம், ஏன்னா உங்களுக்குள் 

விருப்ெங்கள் ஆகசகள் உண்டாகும். உங்க றகள்வியும் இதுதான, 

என்னுகடை ைனைாற்ேம் றொதுைா? றொதுைான விசுவாசம் எனக்கு 

இருக்கிேதா? எனக்கு அது எப்ெடி பதரியும்? அந்த நிச்சைம் எனக்கு 

எப்ெடி கிகடக்கும். றவைின், நா உண்கைைா 

இைட்சிக்கப்ெட்டிருக்றகனா?  

பார்பர்: சரி, இதற்கான நிச்சைம் றதவ வார்த்கதைில் இருக்கிேது. 

ெரிசுத்த ஆவிைானவர் அகத குேித்து சாட்சி பகாடுப்ெவைாக 

இருக்கிோர். றைாைர் 8:16 நாம் றதவனுகடை ெிள்களகளாய் 

இருக்கிறோபைன்று ஆவிைானவர் தாறை நம்முகடை 
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ஆவியுடறனகூடச் சாட்சி பகாடுக்கிோர்.” இது எல்ைாறை றதவனுகடை 

வார்த்கதைின் ஆவணங்களில் இருந்துதான் பெேப்ெடுகிேது. அகத 

ெற்ேி நான் றைாசிக்கும்றொது, என்னுகடை திருைணத்கத தான் 

நிகனத்து ொர்க்கிறேன். நா நகடொகதைில் நடந்துவந்றதன், டைானா 

பைாம்ெ அழகா இருந்தா. அவளும் இேங்கி வந்தால் ெிைசங்கிைார் 

பசான்ன ெை வாக்குறுதிககள நான் அவருக்கு ெின்னாை பசான்றனன். 

அவர் என்ன பசால்கிோர் என்று எனக்கு எதுவும் புரிைை. என்கன 

நான் எந்த விதிகளுக்கு உட்ெடுத்துகிறேன் என்றும் பதரியும். ஆனா 

எனக்கு பதரிந்தபதல்ைாம் ஒன்றுதான், அகத நான் ஒப்புக்பகாண்டு 

இருக்கிறேன். ஆனா திருைணைாகி நாற்ெத்தி மூன்று 

வருடங்களாகிேது. அன்கேக்கு என்ன நடத்தது என்று அன்கேக்கு 

நான் பதரிந்துபகாண்டகத விட இன்கேக்கு ெை காரிைங்ககள நான் 

நன்ோக புரிந்துபகாண்ட இருக்கிறேன். றைலும் ஜனங்களில் ெைர், 

விசுவாசிகளாக அவர்கள் வந்தறொது, அதுதான் துவக்கம் என்ெகத 

ெைர் புரிந்துபகாள்வது கிகடைாது. அது முடிவல்ை. அதுதான் துவக்கம். 

அகவகள் வந்தெிேகு தங்ககள அர்ப்ெணித்த ெிேகு அவர்களுக்கு 

எல்ைாவற்கேயும் புரிந்துபகாள்வார்கள் அவர் ைார் என்ெகத 

புரிந்துபகாள்வார்கள், அது எல்ைாவற்ேிற்கும் ஆைம்ெைாக இருக்கும். 

அதிைிருந்து வளை ஆைம்ெிக்கும். அது வளரும். ஓ, அடுத்த, நாள் நீங்க 

என்பனல்ைாம் இன்னும் விட்டு குடுக்கைன்ேத பதரிஞ்சுக்குவஙீ்க. 

ஆனா இது அவகை நம்புவதற்கான றநைைாக இருக்கிேது. அறதாடு 
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எகதைாவது நாை றசர்க்க விரும்ெினா, நாை இன்னும் இைட்சிக்கப்ெடாை 

இருக்கிறோம் என்ோகிடும். இைட்சிப்பு என்ெது கிருகெைினால் 

உண்டாவது. அதுதான் ஒறை வழி. றவறு வழிறை கிகடைாது.  

ஆன்கர்பபர்க்: ஆைா, நானும் இகத, றைாசித்திருக்கிறேன், நீங்க 

கிேிஸ்தவைாக இருப்ெதாை சிை றநைங்கள்ை ஏதாவது ஒரு கிரிகை 

பசய்ை றவண்டும் என்று நிகனக்கிறோம். நீங்க உண்கைைாகறவ 

இைட்சிக்கப்ெட்டிருக்கிேரீ்களா என்ெகத உங்கள் வாழ்வில் இருந்து 

பதரிந்து பகாள்ள முடியும் என்கின்ேனர். சுவாைசைைான விஷைம் ஜான் 

றகல்வின் ஒரு முகே பசால்ைிைிருக்கிோர், அப்ெடி பசய்ை 

முைற்சித்ததா வாழ்நாள் முழுதும் றவதகனைில் தான் இருப்ெஙீ்க, 

ஏன்னா ைாரும் பூைணைான நிகைகை இதுவகைக்கும் 

அகடைவில்கை. அதனாை தான் றகட்க்கிறேன், அந்த நிச்சைத்கத 

பெறுவதற்கான அடித்தளம் என்னது? அகத நம்ைால் ொர்க்க 

முடிைகைன்னா, எதின் ைீது கண்ககள ெதிை கவக்க றவண்டும்?  

பார்பர்: அது உங்க வாழ்க்ககைில் ஆவிைானவரின் சாட்சி என்று 

நான் நிகனக்கிறேன் றைலும், என்கன, றகட்டால் உங்கள் ைனம் 

ைாற்ேம். அது இருதைத்றதாடு பதாடர்புகடைது. உங்கள் இருதைம் 

ைாேிவிட்டால், றெதுருவில் பசால்ைப்ெட்டது றொை நாம் அவருகடை 

திவ்விை சுொவத்தில் ெங்குள்ளவர்களாறவாம். அது முற்ேிலும் 

ைாறுெட்ட காரிைம். இதற்கு முன்பு நம்ைிடம் அந்த சுொவம் இல்கை. 
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அதுதான் நைக்குள் அவருகடை இருதைம் உண்டாவது, நம்ைக்குள் 

அவர் கிரிகை பசய்வது, நம்கை ெிதாவிடம் இழுத்து பசல்கிேது. அந்த 

ொகதைில் நம்கை அவர் இழுத்துவிடுகிோர். அப்ெடிைிருந்தால் 

தானாகறவ, ஒறை இைவில், றதவன் நைக்கு கவத்திருக்கும் சித்தத்தின் 

பதய்வகீ இகடெடுதகை நாம் பெற்றுபகாள்ளுகிே அனுெவம் 

உண்டாகும்.   

ஆன்கர்பபர்க்: உங்களுகடை முந்கதை நிகை இப்றொகதை 

நிகைகை பசால்லுங்கள். இப்ெடி உங்களுக்கு நடப்ெதற்கு முன்பு நீங்க 

எப்ெடி இருந்தீங்க.  

பார்பர்: சரி, முதல்ை இபதல்ைாம் திேகைகளாக இருந்தது, 

ெட்டிைகை சரிொர்த்தல். இகத பசய்றதன், அகத பசய்றதன், இகத 

பசய்றதன், அப்ெடி பசய்றதன். நான் சரிைாக இருக்கணும். அதற்கு 

ெிேகுதான் றைாசித்றதன் பஜெம் தான் என்கன இைட்சித்தது என்று. 

பஜெம் ைாகையும் இைட்சிப்ெது கிகடைாது. இறைசுதான் நம்கை 

இைட்சிக்கிேவைாக இருக்கிோர். அதில் பஜெம் ஒரு ெங்காக இருக்கிேது, 

அதாவது நாம் அவருக்கு முன்ொக வந்து நிற்கிறோம். ஆனா னா 

பதாடர்ந்து பசய்த பஜெத்கதறை பசய்துபகாண்டு இருந்றதன். ைாபதாரு 

பசக் ைிஸ்ட சரிொர்க்க முைற்சித்துபகாண்றட இருந்றதன். ஆனா ஒரு 

உதைம் றதான்ேிைது, ஒரு நிைிடம் பொறு, நிைாைப்ெிைைாணம் நான் 

பசய்கிே அகனத்கதயும் குற்ேப்ெடுத்துவதாக இருக்கிேது. அகத ெற்ேி 
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நாம் அப்ெேைா ொர்க்கைாம், ஆனா அந்த ெிைைாணங்கள் கிேிஸ்துவால் 

பகாடுக்கப்ெட்டது. அப்ெேம் அவர் இந்த உைகத்தில் வந்தார், அவர் 

ெகடத்த இந்த உைகம், அவர் நைது ொவ ொைத்கத தம்ைீது 

சுைந்துபகாண்டார். அவர் ஒரு ைனிதனாக பூைண புருஷனாைிருந்தார், 

றதவ- ைனிதன், நூறு சதவிகிதம் றதவ அவதாைைாக இருந்தார், 

சிலுகவக்கு பசன்ோர், நம்ைால் பசலுத்த முடிைாத ொவத்தின் 

விகைகிகைைத்கத நைது சார்ெில் அவர் பசலுத்தும்ெடி பசன்ோர், 

அதற்கு ெிேகு உைிர்த்பதழுதல், அப்ெேம் ெைம் ஏேி பசல்லுதல். அடுத்து 

தைது ஆவிைானவகை நம்றைாடு வாசம் ெண்ணும்ெடி அனுப்புகிோர். 

அதுதான் சாட்சிைாக இருக்கிேது. அவருகடை ஆவிைானவர் நம்றைாடு 

வாசம்ெண்ணும்ெடி வருகிோர். அதுதான் நம்ைீதுள்ள முத்திகை. அவர் 

இந்த பூைிைில் ொவத்கத கண்டித்து உணர்த்தவும் நிைாைத்தீர்ப்பு 

ைற்றும் நீதிகை குேித்து உணர்த்தவும் வந்தார். இப்ெ 

எல்ைாவற்கேயும் நைக்கு அேிவிக்கிேவைாக இருக்கிோர். இப்ெ 

துரிதைாக சிக்கிக்பகாள்ளும் ஒரு றொைாட்டத்திற்குள்ளாக நாம் 

நின்றுபகாண்டு இருக்கிறோம்.  

ஆன்கர்பபர்க்: ஆைா. நீங்க கிேிஸ்தவைாக ைாேின ெிேகு உண்டாகும் 

அந்த றொைாட்டத்கத ெற்ேி பகாஞ்சம் ொர்க்கைாைா. ஒரு பெண் உங்க 

சகெக்கு வந்து உங்களிடம் பசான்ன ஒரு விஷைம் சுவாைைைானதாக 

இருத்தது. அது என்னபவன்று எங்களுக்கு பசால்லுங்க. அடுத்த 
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வார்த்கதகையும் ொர்க்க விரும்புகிறோம். “ெரிசுத்தைாக்கப்ெடுதல் 

என்ோல் என்ன, சரிைா?  

பார்பர்: சரி, ெரிசுத்தைாக்கப்ெடுதல், என்ெதற்கு எனது விளக்கம், நாம் 

ைார் என்று றதவன் பசால்ைிைிருக்கிோறைா அந்த வாழ்க்கககை வாழ 

கற்றுபகாள்ளுதல். இங்க நாை றெசிபகாண்டிருக்கும் அகனத்து 

காரிைங்களுக்கும் அடித்தளம் இதுதான். றதவனுகடை வார்த்கதைின் 

மூைம் அவகை நாம் அேிந்திருக்கிறோம். ஆனா அவருகடை 

வார்த்கதைின் மூைம் நாம் எப்ெடி இருக்கிறோம் என்ெகதயும் நாம் 

பதரிந்துபகாள்ள துவங்கிறனாம். பகாறைாபசைரில் பசால்ைப்ெட்டது 

றொை, கர்த்தைாகிை இறைசு கிேிஸ்துவுக்குள் நீங்கள் பூைணைாக 

இருக்கிேரீ்கள் என்று கூேிைிருக்கிோர். இந்த பெண் என்னிடம் வந்து 

எங்கிட்ட பசான்னாங்க, றவைின், நா இைட்சிக்கப்ெட்ட ெிேகு நைகறை 

புேப்ெட்டு வந்தைாதிரி இருக்குது,” அதற்கு நான் பசான்ன முதல் ெதில் 

என்ன பதரியுைா, “சாதாைண கிேிஸ்தவ வாழ்க்ககக்கு உங்ககள 

வைறவற்கிறேன் என்றேன்.” அதற்கு அவங்க றகட்டாங்க, “இகத ெத்தி 

நீங்க எனக்கு பசால்ைறவ இல்கைறை.”  

அது இதுவகைக்கும் இல்ைாத ஒரு நிகைைில் இருப்ெகத நைக்கு 

காட்டுகிேது. றைாைரில், ெவுல் கூறுகிோர், நீங்கள் இைட்சிக்கப்ெடுவதற்கு 

முன்பு நீதிகை குேித்த கவகை இல்ைாதவைாக இருந்தீர்கள். அது 

பெரிை விஷைைா றதான்ேை. ஆனா இப்ெ நீங்க 
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இைட்சிக்கப்ெட்டிருக்கீங்க, இது பெரிை றொைாட்டைா இருக்குது. றைலும் 

றைாைர் 6ல் ைாம்சத்றதாடு நைக்கு இருக்கும் றொைாட்டத்கத ெற்ேி 

அவர் பசால்ைிைிருக்கிோர். ஆைா, எனக்கு புதிை சுொவம் உண்டாகிேது, 

நா கிேிஸ்துவின் சுொவத்தில் ெங்குள்ளவனாகிறைன். இருந்தாலும் 

ைாம்சத்றதாடு நாம் றொைாட றவண்டிைிருக்கிேது. அந்த 

றொைாட்டைானது கிேிஸ்துகவ நைது இருதைங்களில் நாம் 

ஏற்றுபகாள்ளுகிே அந்த றநைத்தில் இருந்து ஆைம்ெிக்கிேதாக 

இருக்கிேது.  

ஆன்கர்பபர்க்: ஆைா, அகத ெற்ேி வருகிே நாட்களில் நாம் றெச 

இருக்கிறோம். ஒரு விறசஷித்த நிகழ்ச்சிைில், நம் ைாம்சம் ொவத்திற்கு 

அடிகைெட்டது என்ெகதயும், நாம் அகத றைற்பகாள்ள றதவன் எப்ெடி 

உதவுகிோர் என்ெகதயும் ொர்க்க இருக்கிறோம். ஆனா இப்ெ நைக்கு 

ஒருநிைிடம் இருக்கிேது, றவைின். சிை ஜனங்களுகடை எதிர்ொர்ப்பு 

என்னன்னா, “நா இறைசுகவ ஏற்றுபகாள்ள விரும்புகிறேன். அந்த 

ெரிசுத்த ஆவிைின் வழிநடத்துதல் என் வாழ்வில் றவண்டும். என் 

ொவம் ைன்னிக்கப்ெடனும். என்ேிருக்கிோர்கள். இப்றொதும் அவர்ககள 

நீங்கள் பஜெத்தில் நடத்திடுங்கள் உங்களுக்கு ெின்ொக அவர்கள் அகத 

பசால்ைட்டும், உண்கைைில், உணர்ந்து பசய்வார்களானால், றதவன் 

அவர்ககள இைட்சிப்ொர். கிேிஸ்து அவர்களுக்குள் வந்திடுவார். 

பஜெிக்கைாைா.   
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பார்பர்: ெிதாறவ, இப்றொது உைது சமுகத்திற்கு முன்ொக 

வருகிறோம். நான் ஒரு ொவி என்ெகத அேிந்திருக்கிறேன். றதவறன, 

நான் ொவம் பசய்தவன் என்ெது ஒரு ெக்கம் இருந்தாலும், நான், ஒரு, 

ொவி என்ெகத ைனபூர்வைாக ஒப்புபகாள்ளுகிறேன். றைலும், 

ஆண்டவறை, அது எப்ெடி எனக்குள் வந்தது என்ெகத வசனங்களில் 

இருந்து அேிந்துபகாண்றடன். நான் ஆதாைில் ெிேந்திருக்கிறேன். நான் 

ொவத்தின் சாெத்திற்கு கீழ் ெிேந்த்திருக்கிறேன். ஆனாலும், ெிதாறவ, நீர் 

என்கன றநசிப்ெதற்காக உைக்கு ைனதாை நன்ேி பசலுத்துகிறேன், நீர் 

உைது பசாந்த குைாைனாகிை, இறைசு கிேிஸ்துகவ இந்த உைகத்திற்கு 

அனுப்ெி சிலுகவைில் ைரிக்குெடி பசய்து, என்னுகடை ொவத்திற்கான 

விகைகிகைைத்கத பசலுத்தி, அவர் நீதிைானாைிருந்தும், 

றதவனாைிருந்தும், எனக்காக ெைிைானார். ெிதாறவ, இப்றொறத 

கர்த்தைாகிை இறைசு கிேிஸ்து என் இருதைத்தில் ெிைறவசித்து என்கன 

இைட்சிக்கும்ெடி றகட்க்கிறேன், என் ொவங்களில் இருந்து என்கன 

ைீட்டிடும், என் சுைத்திற்கு என்கன இைட்சித்திடும். உைக்கு நன்ேி, 

ெிதாறவ, இைட்சிப்பு என்ெது உண்கைைில், ைறுெிேப்ெின் அனுெவைாக 

இருக்கிேது. உைக்கு நன்ேி, ெிதாறவ. இறைசு கிேிஸ்துவில் நீர் எனக்கு 

அருளின உம்முகடை விகைறைேப்பெற்ே ஈவுக்காக நன்ேி. 

அவருகடை நாைத்தில் பஜெிக்கிறோம், ஆபைன்.  
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ஆன்கர்பபர்க்: ஆபைன். றதங்க்ஸ், றவைின். றவதம் பசால்கிேது  

ைாவனாகிலும் – அதாவது நீங்க – கர்த்தருகடை நாைத்கத 

பதாளுதுபகாண்டால். இந்த பஜெத்கத நீங்கள் ஏறேடுத்திருந்தால், 

என்ன நடக்கும் பதரியுைா. ககடசி வார்த்கத: இைட்சிக்கப்ெடுவரீ்கள். 

அகததான் றதவன் உங்களுக்கு பசய்திருக்கிோர். சரி, றநைர்கறள, 

அடுத்த வாைம் நாம் அகத ெற்ேி றெச இருக்கிறோம், கிேிஸ்துவில் 

இருந்து துவங்கிைதும் அவர் உங்களுக்குள் வந்திடுவார், அந்த பெண் 

பசான்னது றொை, பூறைாகறை இருண்டது றொை இருக்கும். 

நைக்குள்ளாக நாம் எதறனாடு றொைாடிடுறவாம்? இப்ெடி ெைவிதைான 

பசய்திகள் ெிைசங்கங்ககள றகட்டிருந்தும், கிேிஸ்தவ வாழ்க்கக வாழ 

முைற்சிக்கும்றொதும் றதால்விைகடவது ஏன்? நீங்க ஒரு கிேிஸ்தவர், 

கிேிஸ்து கூறுகிேவிதைாக வாழும் முைற்சிைில் 

றதால்விைகடகிேரீ்கள். றவைின் அகத ெற்ேி அடுத்த வாைம் றெசிட 

இருக்கிோர். இது அருகைைானது, ெிைைாதைானது, ெைங்கைைான 

விெைங்ககள தருகிேது. நீங்க தவோைல் ொர்ப்ெரீ்கள் என நம்புகிறேன், 

பதாடர்ந்து ொருங்கள்.   

***** 

எங்களுகடை பதாகைக்காட்சி நிகழ்சிககள காண 

இைவச ஜான் அன்பகர்பெர்க் நிகழ்ச்சி ஆப்கெ ெதிவிேக்கம் 

பசய்திடுங்கள். 
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