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விட்டு விடுகிறேன்! – ஏன் உங்களால் கிேிஸ்தவ 

வாழ்க்கககை வாழ முடிவதில்கை – நிகழ்ச்சி 2 

அறிவிப்பாளர்: இன்கேக்கு ஜான் அன்றகர்பெர்க் நிகழ்ச்சிைில்: 

நீங்கள் இதுவகைக்கும் எப்றொதாவது பசால்ைிைிருக்கிேரீ்களா, 

“என்னாை முடிைாது! என்னாை கிேிஸ்தவ வாழ்க்கக வாழ முடிைாது?  

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 
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முடிைாது. அப்ெ எனக்குள் வாழ்கிேவர் என்கன பெைப்ெடுத்துகிேவைாக 

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.  

அறிவிப்பாளர்: இன்கேை எனது விருந்தினர் ஒரு கருத்தைங்கு 

றெச்சாளர், நூைாசிரிைரும் றொதகருைான Dr. றவைின் ொர்ெர், 

வுட்ைாந்து ொர்க் ொப்டிஸ்ட் திருச்சகெைின் றொதகைாக இருக்கிோர் 

சாடாறநாகா, படநீசீ 

பார்பர்: 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 
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ஏற்றுபகாண்டீர்கறளா அப்ெடிறை அதில் நடக்கிேவர்களாக 

இருக்கறவண்டும். அவகை நம்ெிடுங்கள்.  

அறிவிப்பாளர்: ஜான் அன்றகர்பெர்கின் இந்த விறசஷித்த 

நிகழ்ச்சிக்கு உங்ககள அன்றொடு வைறவற்கிறோம்.  

***** 

டாக்டர். ஜான் அன்கெர்கெர்க்: நிகழ்ச்சிக்கு உங்ககள வைறவற்கிறோம். 

உங்ககள இன்கேக்கு ொர்ப்ெதில் ைகிழ்ச்சிைகடகிறேன். நான் தான் 

ஜான் அன்றகர்பெர்க், இன்று அருகைைான நெர் நம்ைத்திைில் 

இருக்கிோர். அவருகடை பெைர் Dr. றவைின் ொர்ெர். சிேந்த நெர், என்று 

நிகனக்கிறேன், தங்கள் வாழ்நாள் முழுவதும் சகெைின் சூழைில் 

வளர்ந்த கிேிஸ்தவர்களுக்கு அவர் அதிகைாக உதவிடுவார், கிேிஸ்தவ 

வாழ்க்கக வாழ்வகத ெற்ேிைதான ெிைசங்கங்ககள றகட்டிருக்கிோர்கள் 

அந்த ைாதிரி வாழறவண்டும் என்று அதிகைாக முைற்சித்தும் அதில் 

றதால்விகை சந்தித்தவர்களாக இருக்கின்ேனர். அதினால் 

றசார்ந்துறொைிருக்கிோர்கள்,  ஏைாற்ேத்றதாடு காணப்ெடுகிோர்கள். 

ஒருறவகள நான் உங்ககள ெற்ேி பசால்ைிக்பகாண்டு இருக்கைாம். 

சிைர் இது எனக்கு ஒத்துவைாது என்ே தீர்ைானத்திற்றக வந்துவிட்டனர். 

அது எனக்கு பொருந்தாது. என்னாை முடிைாது, சரிைா. இன்கேை 

நிகழ்ச்சிகை நீங்கள் ொர்ப்ெதில் ைகிழ்ச்சிைகடகிறேன், ஏன்னா இகத 

ெற்ேி தான் இன்கேக்கு நாம் ொர்க்க இருக்கிறோம். சரி, றவைின், 
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இகத இப்ெடி ஆைம்ெித்திடைாைா. கிேிஸ்தவ வாழ்க்கககை வாழ 

முைற்சித்து நீங்கறள ெை ஆண்டுகளாக முைற்சித்து றசார்ந்துறொனதாக 

பசால்ைிைிருக்கீங்க. அதுவந்து ஜிக்சா புதிரில் ஒரு ொகம் விடுெட்ட 

நிகைைில் அகத ஒன்று றசர்க்க முைலுவதற்கு ஒப்ொக இருக்கிேது 

என்ேிருக்கிேரீ்கள். அதிைிருந்து இன்கேக்கு துவங்கிடைாைா.  

பார்பர்: சரி, அதாவது, ஜிக்சா ெசில்ை எல்ைாத்கதயும் ஒன்று 

றசர்க்கும்றொது ஒரு ெஸீ் அதுை இல்கைன்னா, ெடம் பதளிவாக 

கிகடக்காது. அதுதான் என்றனாடு கிேிஸ்தவ வாழ்வின் ககதைாக 

இருக்கிேது.  நான் சிறுவனாக இருந்த றொது விடுமுகே நாட்களில் 

அப்ெடி பசய்திருக்கிறோம், ஆைிைக்கணக்காக இருக்கும் துண்டுகளில் 

சிைவற்கே ஒழித்து கவத்திடுறவாம். அது, அதாவது எல்ைாத்கதயும் 

சரிைா கவக்க முைற்சித்து றொைாடும்றொது ககடசி துண்டு 

கிகடக்ககைன்னா பைாம்ெ எரிச்சல் உண்டாகும். என்னிடத்தில் 

இல்ைாைல் இருந்த துண்டு எதுன்னு றகட்டீங்கன்னா, அதாவது நான் 

இைட்சிக்கப்ெட்டிருக்றகன்னு நிகனச்றசன், அந்த றநைத்துை அதுறவ 

எனக்கு பெரிை விஷைைா இருந்துச்சு. அகத நாறன பெரிது 

ெடுத்திபகாண்றடன், எல்ைாருகடை றதகவககளயும் பூர்த்தி பசய்ை 

நிகனப்றென், ஏறதா சரி என்று ொர்த்து அகததான் பசய்ை 

முைலுறவன், ஆனா என்னாை எகதயும் முழுகைைா பசய்ை 

முடிைாதுன்ேத புரிஞ்சுகிட்றடன். என்கிட்ட இல்ைாை றொன விஷைம் 

இதுதான் கிேிஸ்தவர்களின் பொறுப்பு என்னபவன்ோல் அவர்கள் 
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அவருகடை தைத்திற்கு ஏற்ோர் றொை இருக்க கற்றுக்பகாள்ள 

றவண்டும், ஏன்னா இப்ெ அவர்தான் நைக்குள் வசிக்கிோர்.  

ஆன்கர்பபர்க்: ஆைா, இது உண்கைைில் பைாம்ெ விைர்த்தைா 

இருக்குந்தான் இகத ெற்ேி றநைர்கறளாடு ெகிர்ந்துபகாள்ளுங்கள். உங்க 

வடீ்டுகைறை ஒரு உதாைணம் கவத்திருக்கிோர்கள் உங்க ைகள், ஆைா 

நீங்க உங்க ைகன் ைற்றும் ைகள். நீங்க தான் அவங்கள காகைைிை 

ஸ்கூலுக்கு கூட்டீட்டு றொய் விடுவஙீ்கள்ள, ஒரு நாள் காகைைிை 

என்ன நடந்ததுன்னு பசால்லுங்க.  

பார்பர்: சரி, ஒரு நாள் காகைைிை, எப்ெவும்றொை ஸ்றடப்னி 

தாைதைா கிளன்ெினா றைலும் அவறளாட கூந்தல் எப்ெவும் சரிைா 

இருக்கனுன்ேதுை கவனைா இருப்ொ. அகத திரும்ெ திரும்ெ வாரீட்றட  

தகைை வாரீட்றட இருப்ொ. நா பொறுகை இழந்து றைை றொய் 

கூப்ெிடுறவன்,”ச்றடெிணி, இன்னும் ெத்து நிைிஷத்துை நாை கிளன்ெிறை 

ஆகணும் என்றென்.” றகட்குது இருங்க, றடடி என்ொள். அடுத்து, 

ஸ்டீென் பைாம்ெ பசல்ைைான குழந்கத அவன். ஸ்றடப்னி  றநருக்கு 

றநைாக றெசிடுவா, ெடெடெடன்னு இருப்ொ. சரின்னு றெசாை றொறவன், 

சரிைா. இப்ெ நானும் ஏ கெைனும் வந்து கார்ை உட்கார்ந்திருப்றொம். 

நாங்க இைண்டுறெரும் ஏ பொண்ணுக்காக தான் காத்துட்டு 

இருக்றகான்னு இைண்டு றெருக்கும் நல்ைா பதரியும். ஆனா ஒருநாள் 

காகைைிை அவ கிளன்ெி பவளிை வந்தததும் ெின்ெக்கம் தாண்டி 
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றொகும்றொது சறுக்கி விழுந்துட்டா. அவ ெடிச்சது ஒரு கிேிஸ்டிைன் 

ஸ்கூல்ள அங்க சீருகடறைாட காலுகேகளும் குடுப்ொங்க, 

விழுந்ததுை அவறளாட காலுகே கிழிஞ்சிடுச்சு முட்டிகையும் 

அடிெட்டிருச்சு. இப்ெ திரும்ெ றொய் ட்பைஸ் ைாத்திேதுக்கு 

றநைைாைிடும். அதனாை கார்ை ஏேி உட்கார்ந்து கதகவ டைாலுன்னு 

சாத்தினா, அவ கார்ை ஏேதுக்கு முன்னாை நா ஏ கெைங்கிட்ட 

பசான்றன, என்ன பசான்ன  பதரியுைா, “ஸ்டீவன், இன்கேக்கு நல்ை 

நாளா இருக்கறொகுதுன்னு பசான்றன.” அதுக்கு ெிேகு தா அவ கார்ை 

ஏேினா. எப்ெவும் எகதைாவது பசால்ைிகிட்றட இருப்ொ. அவ எங்கிட்ட 

பசான்னா, “டாடி, உங்ககிட்ட ஒரு விஷைம் பசால்ைணும்.” அதுக்கு நா 

சரி, ஸ்றடப்நி , என்ன விஷைம் என்றேன்.” உங்களாை கிேிஸ்தவ 

வாழ்க்கக வாழறவ முடிைாது. நீங்க என்ன ெிைசங்கித்தாலும் சரி, டாடி, 

உங்களாை கிேிஸ்தவ வாழ்க்கககை வாழறவ முடிைாது. அதற்கு நா 

என்கன ஊக்குவித்ததற்காக நன்ேி என்றேன்.  இன்கேக்கு றவறு 

ைாகைைாவது ஊக்குவிக்க முைல்கிறேன் என்றேன்.” ஆனா ஸ்கூலுக்கு 

றொே வழிைில் ஒரு விஷைம் புைப்ெட்டது அவ பசான்னது சரிதான். 

அவ காை விட்டு இேங்கிேதுக்கு முன்னாை அவகிட்ட நா பசான்றன, 

“ஸ்றடப்னி, கிேிஸ்தவ வாழ்க்கககை என்னாை வாழ முடிைாதுன்ேத 

எனக்கு நிகனப்பூட்டிைதற்காக உனக்கு நன்ேி, என்னாை 

முடிைாதகவககள நான் பசய்திடும்ெடி கிேிஸ்து எனக்குள்ளாக வந்து 

வாசம் ெண்ணி பசைல்ெடுகிோர்.”  
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ஆன்கர்பபர்க்: இப்ெ, ஸ்றடப்னிை ைாதிரி பசால்லுகிே நிகேை 

விசுவாசிகள் இருக்கிோர்கள், அவங்க பசால்வாங்க, “றவைின், நா 

என்ன பசய்ைணுன்னு பசால்ே விதைான ெை ெிைசங்கங்ககள 

றகட்டிருக்கிறேன். நா முைற்சி பசய்தாலும் என்னாை முடிைை. 

வருத்தைான நிகைைிை றதால்விைகடந்றதன். என்னிடம் 

விடுெட்டிருக்கும் அந்த துண்டு என்னது?  

பார்பர்: ஆைா, அந்த துண்டு தான் எனக்குள் இருக்கும் கிேிஸ்து. 

உங்ககள நா ெப்ொவுக்கு அேிமுகெடுத்தி கவக்கிறேன். நா அவகை 

ெப்ொன்னு கூப்ெிடுறவன்.  

ஆன்கர்பபர்க்: உங்களுக்கு றவட்கடைாடுவதும் ைீன் ெிடிப்ெதும் 

ெிடிக்கும்.  

பார்பர்: அவகை நான் ெிைெைைாக்கிடுறவன். ெப்ொ, சிலுகவ என்ெது 

முதல்ை ஒன்றுறை இல்கை. அதாவது ஒரு நெர் தன்னுகடை 

கிரிகைககள பசய்து இைட்சிப்கெ பெே முடியும் என்ே நிகை இல்கை. 

ஒருவன் கிருகெைினாறை விசுவாசத்கத பகாண்டு 

இைட்சிக்கெடுகிோன். ைனிதன் பசய்ை கூட எந்த கிரிகைக்கும் அதில் 

இடம் இல்கை. ெப்ொ றதவன் கவத்திற்கும் நிகைகை அகடை எந்த 

அளவும் அகடை முடிைாது. சரி, அவன் இைட்சிக்கப்ெட்டதும், என்ன 

நடக்குது பதரியுைா? கிேிஸ்து அவனுக்குள் வந்து வாசம் ெண்ண 

துவங்குகிோர். இப்ெ ெப்ொனாை எல்ைா காரிைத்கதயும் பசய்ை 
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முடியும், அது ெப்ொனாை நடக்கிே காரிைம் அல்ை, அவருக்குள் 

இருக்கிே ஜவீனால் அந்த காரிைம் நடக்கிேது. எப்ெடி இருந்தாலும், 

ெப்ொ தாறன முைன்று எகதைாகிலும் பசய்ைைாம் என்று றைாசித்தால், 

அவர் அறத ெப்ொ ைாதிரிதான் இருப்ொர். அதாவது சிலுகவைின் 

இைண்டு ெக்கமும் நிைாைப்ெிைைாணம் ஒறை அளவில்தான் இருக்கிேது. 

நிைாைப்ெிைைாணம் என்ெது றதவன் நைது வாழ்வில் அவருகடை 

குணாதிசைம் பவளிப்ெட றவண்டும் என்கிோர், நம்ைில் ஒருவைாலும் 

அகத நிகேறவற்ே முடிைாது. அதனால் தான் கிேிஸ்து நைக்குள் 

வந்து வாசம் ெண்ணுகிோர்.  

ஆன்கர்பபர்க்: நீங்க பசால்கிே காரிைத்திற்கு ஒத்த வசனங்ககள 

எங்களுக்கு பசால்ேஙீ்களா. 

பார்பர்: றைாைர் ஆோம் அதிகாைம் ைற்ே எல்ைாவற்கேயும் விட 

பதளிவாக இருக்கிேபதன்று நிகனக்கிறேன்,  

ஆன்கர்பபர்க்: இகத ெத்தி பசால்லுங்க.  

பார்பர்: அவர் துவங்கும் றொது இப்ெடிைாக பசால்லுகிோர், “நாம் 

என்ன பசால்லுறவாம்? நாம் பதாடர்ந்து ொவம் பசய்திடைாைா? இதுை 

சுவாைஸ்ைைான விஷைம் என்னன்னா, சரிைான விதத்தில் ொவத்கத 

ெற்ேி விவரித்து இருக்கிோர். இப்ெ, அகத விளக்கைாக 

பசால்லுகிறேன். எனக்கு முன்னாை ஒரு பகாத்து கப்புகள்  

இருக்குன்னு கவச்சுக்றகாங்க  அதுை ஒரு கப்ெ எடுங்கன்னு பசால்றே, 



9 

 

ஆனா குேிப்ொ இகத தான் எடுக்கனுன்னு நா பசால்ைைா, எந்த கப்ெ 

றவணுன்னாலும் நீங்க எடுக்க முடியும். ஆனா ஒரு குேிப்கெ அதிை 

நான் உங்களுக்கு பசான்னா, இந்த கப்கெ தான் எடுக்கறவண்டும் 

என்று குேிப்ொக கூேிடுறவன். இதுதான் குேிப்ொக பசால்ைப்ெடுகிே 

விஷைம் என்ெகத நாம் புரிந்துபகாள்ள றவண்டும். ொவம் என்ே 

வார்த்கதக்கு முன்பு சரிைான ெதத்கத அவர் ெைன்ெடுத்துகிோர். 

வசனம் ெதினாைில் இருந்து அகத ொர்க்க முடியும். ெிேகு அகத 

ைாற்றுகிோர், அகத விட்டுவிட்டு, ைறுெடியும் அகத ெற்ேி பசால்ை 

துவங்குகிோர்.  

அவர் இங்கு எகத ெற்ேி பசால்லுகிோர்? பதாடர்ந்து ொவத்தில் 

இருப்ெகத ெற்ேி பசால்லுகிோர். அது குேிப்ெிட்ட ொவம் என்ேில்கை. 

அவர் ொவத்கத தன்கைகை ெற்ேி பசால்ைிக்பகாண்டு இருக்கிோர், 

றைாவான் அகத ஒன்று றைாவானில் நிைாைப்ெிைைாணத்திற்கு 

எதிைானது என்கிோர். எல்ைா ொவமும் ெிைைாணத்திற்கு எதிைானது 

தான். அப்ெ என்னுகடை பசாந்த இஷ்டப்ெட்டு நான் நடக்கிறேன்னு 

பசான்னா, நா ைாருகடை றெச்கசயும் றகட்க்காை தான் இருப்றென். நா 

என்றனாட பசாந்த பெைத்துை கிேிஸ்தவ வாழ்க்கக வாழ 

முைன்ேிடுறவன். அப்ெ தா நாை பதாற்றுறொகிறோம். அவர் 

பசால்கிோர், “கிருகெ பெருகும்ெடிக்கு நாம் நைது சுை எண்ணத்தின்ெடி 

இகத பதாடர்ந்து பசய்துபகாண்றட இருப்றொைா? பதாடர்ந்து 

பசால்லுகிோர், அப்ெடி இருக்க றவண்டாம்! இந்த ெகுதி எனக்கு 
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ெிடித்திற்குக்கிேது, றைாைரில் இந்த வார்த்கதகள் ெை முகே 

பசால்ைப்ெடுகிேது. அது எப்ெடி இருக்குன்னு ஏ கெைன், “டாடி, நா 

உங்க கால்ப் கிளப்ஸ்ச எடுத்துக்கைாைா? என்ேதற்கு அது றவண்டாம். 

நீ றொன முகே என்றனாடத வாங்கி இன்னும் திரும்ெ தைறவ இல்கை 

என்ெது றொை இருக்கிேது. ொவத்திற்கு ைரித்த நாம் இன்னும் எப்ெடி 

ொவத்திறைறை இருக்க முடியும்? இப்ெ உங்களுக்கு புரியுதா. அந்த 

வாழ்க்கக முகேக்கு நாம் ைரித்திருக்கிறோம், நம்முகடை சுைம், நம் 

இஷ்டப்ெடி வாழ்வதற்கு ைரித்துவிட்றடாம். அல்ைது கிேிஸ்து 

இறைசுவுக்குள் ஞானஸ்நானம் பெற்ே நாம் அகனவரும் அவருகடை 

ைைணத்திற்கு ஏதுவான ஞானஸ்நானம் பெற்ேிருப்ெது நீங்கள் 

அேிைாதிருக்கிேரீ்களா? அதற்கு ெிேகு, வசனம் நான்கில், அகத 

ொருங்கள், “ஆதைால்” ஆதைால் என்ே வார்த்கத எனக்கு பைாம்ெ 

ெிடிக்கும், ஏன்னா எதற்காக அங்கு அப்ெடி பசால்ைப்ெடுகிேது? அவர் 

பசால்கிோர், “ஆதைால், ெிதாவின் ைகிகைைினாறை கிேிஸ்து 

ைரித்றதாரிைிருந்து எழுப்ெப்ெட்டது றொை, நாமும் புதிதான 

ஜவீனுள்ளவர்களாய் நடந்துபகாள்ளும்ெடிக்கு அவருகடை 

ைைணத்திற்குள்ளாக்கும் ஞானஸ்நானத்தினாறைகிேிஸ்துவுடறன கூட 

அடக்கம் ெண்ணப்ெட்றடாம்.  

அதனால் இந்த வாழ்க்கக, புதிதான ஜவீன், புதிை என்ெதற்கு இைண்டு 

வார்த்கதகள் இருக்கிேது. நிறைாஸ் என்ே வார்த்கத. றவைின் 

இன்பனாரு கார் வாங்கினார், ஆனா அது அவருக்கு புதிதாக இருந்தது, 



11 

 

அது ஒரு கார்தான். றகைிறநாஸ் என்ே வார்த்கதக்கு அர்த்தம் தைைான 

ஒன்று, இதுவகை கண்டிைாத ைாறுெட்ட ஒன்ோகும். றவைின் றொய் 

ஒரு விண்கைத்கத வாங்கிைிருக்கிோர். இது பகாஞ்சம் 

வித்திைாசைானதாக பதரியும், அதுதான் ஜவீிைத்தின் புதிதான காரிைம். 

அதனால் தான் றைாைர் 12ல் அவர் இப்ெடிைாக பசால்லுகிோர், 

அதாவது, அவர் இகத ெற்ேி பசால்லும்றொது பசால்லுகிோர், “உங்கள் 

சரீைங்ககள ஜவீா ெைிைாக ஒப்புக்பகாடுங்கள், இதுதான் நீங்கள் 

பசய்ைத்தகுங்க புத்தியுள்ள ஆைாதகன.” அப்ெ இது ஒரு புதுவிதைான 

ஜவீிைைாக இருக்கிேது. இதன் திேவுறகால் காரிைம் என்னபவன்ோல் 

இந்த ஜவீகன வாழ கிேிஸ்து நைக்குள் இருந்து உதவிடுவார். 

கைாத்திைரில் இகத ெற்ேி பசால்ைப்ெடுகிேது என நிகனக்கிறேன், 

அகதயும் ொர்ப்ெது பொருந்தும் என நிகனக்கிறேன்,.  

ஆன்கர்பபர்க்: சரி, இப்ெ நீங்க பசான்ன காரிைத்கத ெற்ேி இைண்டு 

றகள்விகள். ஒன்று, ஜனங்கள் விரும்புகிேது என்னபவன்ோல், நான் 

கிேிஸ்துவுக்குள் ைரிப்ெது என்ோல் என்ன? அது எப்றொது நடக்கும்? 

அது எப்ெடி நடக்கும்? ஞானஸ்நானம் என்ோல் என்ன, தண்ணரீில் 

மூழ்கி எழும்புவகத ெற்ேி பசால்கிேரீ்களா, அல்ைது நீங்க பசால்ை 

வருகிே காரிைம் என்ன?  

பார்பர்: ஆல்கைட், முதைாவதாக, நீங்க கிேிஸ்துகவ 

ஏற்றுபகாள்ளும்றொது ைரிக்கும் அனுெவம் உண்டாகிேது. நீங்க முன்பு 
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றொை இருப்ெது கிகடைாது. ெகழை வாழ்க்கக முகேக்கு நீங்க 

ைரித்திருக்கிரீர்கள். இப்ெ நீங்க புதிதான ஒரு வாழ்விற்குள் 

ெிைறவசிக்கிேரீ்கள்.  

ஆன்கர்பபர்க்: அது நைக்கு பதரிைாைல்  இருக்க வாய்ப்புண்டா?  

பார்பர்: நைக்கு பதரிைாைல் இருக்க வாய்ப்ெிருக்கிேது. இதன் 

திேவுறகால் இதுதான், நாம் றதவனுகடை வார்த்கதகை 

புரிந்துபகாள்ளும்ெடிைாக நம்முகடை ைனகத புதிதாகக கற்றுக்பகாள்ள 

றவண்டும். ஆனா சத்திைத்கத அேிந்துபகாள்ள நாம் 

கற்றுபகாள்ளும்றொது, கிேிஸ்து எதற்காக வந்து நைக்குள் வாசம் 

பசய்கிோர் என்ெகத விளங்கிபகாள்றவாம்.  

ஆன்கர்பபர்க்: றதவன் நம்ைிடம் இகததான் பசால்கிோர், 

கிேிஸ்துகவ நாம் ஏற்றுபகாண்ட உடறன, உங்களுக்குள் ஒரு ைாற்ேம் 

நிகழ்கிேது.  

பார்பர்: நிச்சைைாக. நீங்க இப்ெ புதிை சிருஷ்டிைாக இருக்கிேரீ்கள்.  

ஆன்கர்பபர்க்: சரி, இந்த விஷைம் எனக்கு ெிடித்திருக்கிேது, அது 

டிகைவ் றவை இருக்கிே புதிை கார் இல்ை,அது ஒரு விண்கப்ெல். இங்க 

முற்ேிலும் ைாறுெட்ட ஒன்று இருக்கிேது. ஆனா ஜனங்க 

றகட்க்கிோங்க, “றவைின், றதவன் என்கன கிேிஸ்துவுக்குள் முற்ேிலும் 
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வித்திைாசைான நெைாக ைாற்ேிைிருந்தால், நா எப்ெடி அகத உணைாை 

இருக்றகன்?  

பார்பர்: இப்ெ, இதுதான் ெிைச்சகன என்று நிகனக்கிறேன். நம்முகடை 

ைாம்சத்தின் வஞ்சக என்னத்கத நாம் புரிந்துபகாள்வதில்கை. உைக 

கருத்துக்ககள நைது கிேிஸ்தவ வாழ்வில் அப்ெிைாசித்திட நாம் 

முைலுகிறோம். நா கல்லூரிைில் ெந்து விகளைாடுறவன், ைாக்கர் 

ரூம்ை இருக்கும் சுவற்ேில் ெடிந்த அகடைாளங்கள் எனக்கு 

நிகனவிருக்கிேது, “றொக றொக கடினைாக ைாறும்றொது, கடின நிகை 

பதாடர்ந்துபகாண்றட இருக்கும்.” ொர்ெர், அடுத்த ெகுதிக்கு றொ” 

என்னாை முடிைை. இன்னும் ெத்து இருக்குது.” அதாவது, 

திக்குமுக்காடிடும் நிகை. உன்னாை முடியும், தம்ெி. அந்த 

ைனப்ொன்கைகை வளர்த்திட முைலுறவாம், றதவன் எதிர்ொர்க்கிே 

ஒன்கே எப்ெடிைாவது பசய்து முடித்திடறவண்டும் என்ே எண்ணம் 

தான், நைது கிேிஸ்தவ வாழ்வில் நுகழந்திருக்கிேது. இந்த 

என்னத்தினாைதான் நாம் விழுந்துவிடுகிறோம். என்னுகடை 

கிரிகைகளினால் இருக்குபைன்ோல், அப்ெ நா என்னுகடை திேகைகை 

சார்ந்திடுறவறன தவிை அவருகடை திேகன சார்ந்திட ைாட்றடன்.  

ஆன்கர்பபர்க்: ஆல்கைட், அப்ெ ஞானஸ்நானம். தத்ரூெைான பசைல் 

ெற்ேி நாம் றெசிபகாண்டிருக்கிறோைா அல்ைது என்ன நடந்தது 

என்ெகத அேிந்திட இகத உதாைணைாக கவத்து ொர்க்கின்றோைா? 
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பார்பர்: இல்ை, என்ன நடந்து என்ெதற்கான உதாைணம். ஒரு 

கிண்ணம் இருக்கு – சிகப்பு சாைம்; அது பவளிப்ெகடைா பதரிகிே 

ஒன்று – ஒரு பவள்கள துணிகை எடுத்து அந்த சிகப்பு சாைத்தில் 

றதாய்க்கிறேன், அதுை முக்கி எடுக்கிறேன் என்று 

கவத்துபகாள்ளுங்கள். என்னுகடை நண்ெர்களில் பெரும்ொைாறனார் 

பசால்வார்கள், இல்ை,இை, இல்ை, இதற்கு அகடைாைப்ெடுத்தப்ெடுதல் 

என்று அர்த்தம். சரி, இருக்கட்டும், ஆனா கிறைக்க றைகதகள், ஒரு 

ைனிதன் மூழ்கி எழும்புவதற்கு இந்த வார்த்கதகை தான் 

ெைன்ெடுவதாக காணப்ெடுகிேது, இதற்கு அந்த அர்த்தம் தான் என 

நிகனக்கிறேன். ஆனா நீங்க அகத அதற்குள் றதாய்க்கும்றொது, அந்த 

துணிக்கு ஒரு ைாற்ேம் உண்டாகிேது. அந்த துணி இப்ெ பவள்கள 

நிேத்தில் இல்கை. அது சாைத்தில் மூழ்கி இருப்ெது ைட்டுைல்ை, அந்த 

சாைமும் துணிைில் ெடிந்திருக்கிேது. இைட்சிப்ெின் றொது இந்த 

ைாதிரிைான நிகழ்வுதான் நைக்கும் நடக்கிேது. நாம் கிேிஸ்துவின் 

சாைைில் அடக்கம் ெண்ணப்ெடுகிறோம், றைலும் புதிதான 

ஜவீனுகடைவர்களாக எழுந்திருக்கிறோம். அவர் சிலுகவைில் ைேித்தது 

றொை, நாமும் அவறைாடு ைேிக்கிறோம். றைலும் நாம் அவருக்கு 

முன்ொக ெணிந்து அவகை நைது இருதைத்தில் ஏற்றுபகாள்ளும்றொது 

இந்த சம்ெவம் நிகழ்கிேது. நாம் புதிை சிருஷ்டிைாக ைாறுகிறோம்.  
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ஆன்கர்பபர்க்: ஆல்கைட், இப்றொது ஒரு இகடறவகள 

எடுத்துபகாள்றவாம். இது ஒரு அருகைைான காரிைம் றதவ வசனமும் 

இகத தான் பசால்லுகிேது, இருந்தாலும் ஜனங்கள் இகத 

புரிந்துபகாள்ள பெரிதும் றொைாடுகிோர்கள் அகத விசுவாசித்து 

ெிடித்துக்பகாள்ள இடறுகிோர்கள். ஆகறவ நாம் திரும்ெ வந்ததும், 

உங்களிடம் ஒரு றகள்வி றகட்க்க இருக்கிறேன்: இபதல்ைாம் 

உண்கைதானா, அப்ெடின்னா எனக்கு ஏற்றுபகாள்ள கடினைாக இருப்ெது 

ஏன்? என்னுகடை ைாம்சம் என்று றவதம் எகத குேிக்கிேது? இகத 

நீங்கள் விளக்கி பசால்ைி அதற்கான வசனங்ககளயும் தரும்ெடி 

விரும்புகிறேன், ஏன்னா அவங்க ஒருறவகள இது இவர்களுகடை 

கட்டுக்ககத என்று பசால்லீட்டாங்கன்னா. றதவன் இகததான் 

பசால்ைிைிருக்கிோர் என்று றதவனுகடை வசனத்தில் இருந்து 

அவர்களுக்கு நான் எடுத்து பசால்ை விரும்புகிறேன். இதுதான் ைற்ே 

எல்ைாவற்ேிற்கும் ஒரு திேவுறகாைாக இருக்கிேது. றநைர்கறள, 

பதாடர்ந்து இகணந்திருங்கள், இது உங்களுக்கு பைாம்ெ ெிடிக்கும். 

ைீண்டும் உங்ககள சந்திக்கிறோம்.  

***** 

ஆன்கர்பபர்க்: ஆல்கைட், ைீண்டும் வருக, இந்த ெிைச்சகனகை 

ெற்ேிதான் ொர்த்துபகாண்டிருக்கிறோம், றநைர்கறள. நீங்க ஒரு 

கிேிஸ்தவைாக கர்த்தைாகிை இறைசு கிேிஸ்துகவ உங்கள் பசாந்த 
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இைட்சகைாக ஏற்றுபகாள்ள, அவர் உங்கள் வாழ்வில் ெிைறவசிக்கிோர், 

இருந்தாலும் கிேிஸ்தவ வாழ்க்கக வாழும் றொைாட்டத்தில் நீங்கள் 

துவண்டு றொய் நிற்கிேரீ்கள். றதவன் உங்களுக்கு என்ன நடக்கிேது 

என்று பசால்கிோர் என்ெகத ொர்த்துபகாண்டிருக்கிறோம், இந்த 

றொைாட்டம் எதினால் வந்தது, ஏன் எப்றொதும் றொைாட்டங்கள் றதவன் 

நைக்கு வாக்களித்திருக்கிே பஜைம் என்ன? அகத எப்ெடி அகடவது 

றொன்ேகவ, சரிைா? நகடமுகே காரிைங்களாகும். அப்ெடி ொர்த்தா 

றவைின் பசான்னதற்கு ைதிப்பெண்கள் இல்கை. றவைின், ைறுெடியும் 

பசால்லுங்கள். கிேிஸ்தவ வாழ்க்கக வாழ்வது ஏன் கடினைான 

ஒன்ோக இருக்கிேது?  

பார்பர்: ஓறக, இப்ெ, ஐந்தாவது வசனத்கத ொர்க்கைாைா. றைாைர் 

ஆோம் அதிகாைத்தில் இருக்கிறோம். வசனம் நான்கக முதைில் 

ொர்த்றதாம். வசனம் 5 கூறுகிேது, “அவருகடை ைைணத்தின் சாைைில் 

நாம் இகணக்கப்ெட்டவர்களானால் அவருகடை உைிர்த்பதழுதைின் 

சாைைிலும் நாம் இகணக்கப்ெட்டிருப்றொம். எனக்கு இது 

ெிடித்திருக்கிேது. இகணக்கப்ெடுதல் என்ெது கூட்டு வார்த்கத. ஒரு 

வார்த்கதகை விவரிக்க விளக்க பசாற்கள் ெைவிதங்களில் கிறைக்க 

பைாழிைில் ெைன்ெடுத்தப்ெட்டு இருக்கிேது. உடன் என்ே வார்த்கதக்கு 

ெைவிதைான பசாற்கள் ெைன்ெடுத்தப்ெடுகிேது.  
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உடன் என்ெதற்கு நம்ைிடம் ஒரு வார்த்கததான் இருக்கு அவங்களுக்கு 

இைண்டு வார்த்கதகள். சண் என்ே வார்த்கத, ைற்றும் ைீடா என்ே 

வார்த்கத. ைீடா என்ெது பதாடர்புகடை என்ே ெதத்திற்கு 

ெைன்ெடுகிேது. சண் என்ே வார்த்கத ஐக்கிைம் என்ெகத குேிக்கிேது, 

ஒருவரும் ெிரிக்க முடிைாத ஐக்கிைம். இங்குள்ள வித்திைாசத்கத நாம் 

புரிந்துபகாள்ளறவண்டிைது அவசிைைாக இருக்கிேது. இது எப்ெடிெட்டது 

என்ோல், எனக்கு ெிஸ்கட் ெிடிக்கும். எனக்கு ெிஸ்கட் பைாம்ெ 

ெிடிக்கும். அதுக்கு என்னாை ஒன்னும் பசய்ை முடிைாது. கிழக்கு 

ெகுதிைில் தான் ெை வருடங்களாக இருந்றதாம், ஒன்ெது வருடங்கள் 

அல்புகுவர்க்யூ, அங்க நிகேை டார்ட்டில்ைாஸ் இருக்கு. அது, நல்ைா 

இருக்கும். உண்கைைா நல்ைா இருக்கும், ஆனா இருந்தாலும் ெகழை 

றகத்தீத் பதற்கு ெிஸ்கட்டுககள றொை இருக்காது.  

இப்ெ நா சிை ெிஸ்கட்கள் பசய்கிறோம் என்று கவத்துபகாள்றவாம், 

நம்ைகிட்ட ஒரு கிண்ணம் இருக்கிேது. அந்த கிண்ணத்துை எல்ைா 

பொருட்ககளயும் றொடுறவாம். உடன் என்ே வார்த்கதக்கு கிறைக்க 

ெதத்தில் என்ன வார்த்கத ெைன்ெடுத்தைாம் என்று பசால்ைமுடியுைா? 

ைீடா என்ே வார்த்கதகை ெைன்ெடுத்தைாம், ஏன்னா அதுை இன்னும் 

றசர்த்துக்பகாண்றட இருக்கைாம்; நீங்க என்ன பசய்கிேரீ்கள் என்று 

உங்களுக்கு பதரிந்தால் நீங்கள் பதாடர்ந்து றொய்பகாண்றட 

இருக்கைாம். சிைர் அதுை பகாஞ்சம் பகாழுப்பு றசர்க்கும்ெடி 

பசால்வாங்க, ஆனா அகத முடிக்கிேதுக்குள் ெைவிதைான கருத்துக்கள் 
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பசால்லுவாங்க. ஆனா ககடசிைில் இகத எல்ைாத்கதயும் ஒண்ணா 

கைந்து ஒரு வடிவ றகாப்கெைில் றொட்டு எடுத்தா உங்களுக்கு 

றகத்றதட் ெிஸ்கட் தைார். நா என்ன பசால்றேன்னு உங்களுக்கு 

புரிகிேதா, பெரிை ெிஸ்கட், அப்ெடிறை அகத கவத்திடறவண்டும், 

ஏறதா விகளைாட்டு இல்ை, ஒரு பெரிை ெிஸ்கட். அகத அப்ெடிறை 

அவன்ை வச்சு றெக் ெண்ணிடைாம். இப்ெ அகத பவளிைில் எடுத்தா. 

எல்ைா கைகவகளும் ஒன்ோகிவிட்டதா? ஓ! ஆைா! நீங்க கிறைக்கா 

இருந்தா, அதனுகடை அளவுகள் ைாறுெட்டதாக இருப்ெகத ொர்க்க 

முடியும். அகவ இைண்டும் ஒன்றோடு ஒன்று றசர்ந்திருப்ெது ைட்டும் 

அல்ை, அகவ இைண்டும் ஒன்றோடு ஒன்று இகணந்திருக்கிேது. 

அகவ ஒன்றோடு ஒன்று கைந்து றெக் ஆகிைிருக்கு. என்கன 

பொறுத்தவகை ெவுல் என்ன பசால்கிோர் என்ோல், என்னுகடை ெப்ொ 

கண்றணாட்டப்ெடி, நாை எல்ைாரும் இறைசுவின் ெிஸ்கட்டுகளாக 

இருக்கிறோம். இறைசு நம்முகடை வாழ்க்ககறைாடு ெின்னி 

ெிகணந்திருக்கிோர்.  

ஆனா, இங்க ஒரு ெிைச்சகன வருது வசனம் 6. “நான் இனி 

ொவத்துக்கு” அதாவது இது அனுெவத்கத ெற்ேி கூறுகிேது. அகத நாம் 

பதாடர்ந்து துரிதைாக ொர்த்திடைாம், “நம்முகடை ெகழை ைனுஷன் 

அவறைாடுகூை சிலுகவைில் அகேைப்ெட்டபதன்று அேிந்திருக்கிறோம்.: 

- நம்முகடை சரீைத்கத அவர்  எப்ெடி பசால்கிோர் என்ெது 

சுவாைஸ்ைைாக இருக்கிேது – “”ொவ சரீைம் ஒழிந்துறொகும்பொருட்டாக.” 
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இதன் பைாழிபெைர்ப்பு பைாம்ெ சுவாைஸ்ைைாக இருக்கிேது. சிைர் 

நாசைாகிட என்கின்ேனர். சரி, இருக்கைாம் இல்ைாைலும் இருக்கைாம். 

அந்த வார்த்கத காடர்ஜிறைா – காடா, கீறழ, அர்பஜறைா, 

பவறுகைைாய், நிதானைாக நிறுத்தப்ெடுதல்.  

நான் வளர்ந்து வந்த நாட்களில் இைண்டு பகாடுகைைான கார்கள் 

தைாரிக்கப்ெட்டது என நிகனக்கிறேன்.  எட்சல் இல்கை, அது இன்னும் 

றைாசைானது, அது ஒரு ஸ்டூட்றெகர் ைாதிரி இருந்துச்சு. ஸ்டூட்றெகர் 

ஞாெகம் இருக்குதா? அது புல்ைட் ைாதிரி இருக்கும். அதாவது, அதுை 

ெை ைாகங்கள் இருக்கிேது, முன்னாடி எங்க இருக்கு, ெின்னாடி எங்க 

இருக்கு? எங்க அப்ொக்கு பதரிந்பதடுக்க எந்த வாய்ப்பும் கிகடக்கை, 

ஏன்னா எங்ககிட்ட நிகேை ெணம் இல்கை, அதனாை எது 

இருந்துச்றசா அகத தான் வாங்க றவண்டிைிருந்தது. நாங்க ைஞ்சள் 

நிேமுகடைகத வாங்கிறனாம். அப்ெ நான் சின்ன கெைனா இருந்றதன், 

“அப்ொ, ைஞ்சள் ஸ்டூட்றெகை வாங்க றவண்டான்னு பசான்றனன்.” 

அப்பெல்ைாம் டிகைறவ அல்ைது றகறைஜ் எல்ைாம் இல்கை, அதனாை 

ைார்ட்ை நிறுத்த அவைாை முடிைை. “இல்ை, இல்ை, இல்ை, டாட், 

இைண்டு வடீுகள் தள்ளி தான் நிறுத்திடைாம் என்றேன். அதுவகைக்கும் 

நடந்து றொறவாம். எங்களுகடைது தான் அது என்ெகத 

ைற்ேவர்களுக்கு பதரிை றவண்டான்னு நிகனத்றதாம்.”  

அப்ெேம், ஒருநாள் நா அதுை ஏேி என்ன பசான்றன பதரியுைா, 

அதாவது, “அப்ெதா நா இத ஓட்டி ெழக றொறைன்னு பசான்றன.” அதற்கு 
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ெிேகு, அதாவது, அப்பெல்ைாம் ஆறடாறைடிக் ஷிெிட் கிகடைாது. 

அப்பெல்ைாம் றநைாத ஓட்ட முடியும் இல்கைன்னா கெகசக்கிள் 

ஓட்டிடைாம். இதுை நா ஏேிட்றடன், அகத ஸ்டார்ட் ெண்ணிறனன். 

உங்களுக்கு அந்த அனுெவம் இருந்தா பதரியும், ெைருக்கு அது 

பதரிந்திருக்கும், நூற்ேை றொட்டு கீே றொட்டு கிளட்ச அமுக்காை 

அகதபைல்ைாம் ைேந்துட்டு, அப்ெடிறை ஸ்டார்ட் ெண்ண முைலுறவாம் 

அப்ெடி பசய்யும் றொது ஜர்க் ஆகி கழுத்துை அடிெடும். அது, 

ைட்டுைில்ை, அப்ெதா றதானனும் , ஓ, ைேந்துட்றடன். ககடசிைா 

கிளட்ச அமுத்தி எடுக்க கத்துகிட்றடன் ககடசிைிை றகஸ் பெடகையும் 

அமுக்கி 20 அடி முன்னாடி எடுக்க கத்துகிட்றடன். அதுக்கு றைை 

என்னாை றொக முடிைை ஏன்னா எங்க றதாட்டத்துக்கு ெின்னாை சுவர் 

இருந்துச்சு அகத தாண்டி றொனா நா அவ்வளவுதான். அதனாை 

இருெது அடி ைட்டும் முன்னாை றொறவன், இருெது அடி ெின்னாை 

வருறவன், முன்னாை ெின்னாை. அது ைட்டும் விஷைம் இல்ை, 

என்றனாட டிகைவிங் கைசன்ச நா வாங்கினறொது, எனக்கு ெதிறனழு 

வைசு, அப்ெ நா 20,000 கைல் றொைிருப்றென்னு நிகனக்கிறேன், 2௦ 

அடிகள் முன்னாடி, 20 அடி ெின்னாை.  

ஆனா இதுை எனக்கு பதரிந்த விஷைம் என்னன்னா, நா அகத 

நூட்ைல்ை றொட்றடன்னா, இல்ை கிளட்கச அமுகிநாறளா, இல்ை காஸ் 

பெடகையும் அறதாட றசர்த்து அமுக்கிநாறளா நல்ைா சத்தம் றொடும், 

அதாவது ெவர் கார்ட் சத்தம்றொட ஆைம்ெிக்கும். எப்ெடி இருந்தாலும், 
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அது காருக்கு எந்த வித்திைாசத்கதயும் உண்டாக்காது, ஏன்னா அது 

கிளத்றசாட பதாடர்புகடைதாக இல்கை. கிேிஸ்து நம்முகடை 

வாழ்வில் வரும்றொது நம்முகடை வாழ்வும் பதாடர்கெ இழக்கிேது, 

என்ன பசால்றேன்னா, ொவத்தின் வல்ைகை துண்டிக்கெடுகிேது, அவர் 

நம் வாழ்வில் வரும்றொது இதுதான் நடக்கும்.  

ஆன்கர்பபர்க்: சரி, இன்பனாரு ககதயும் இருக்கிேதல்ைவா, 

உங்களுக்கு ைீன் ெிடிப்ெது றவட்கடைாடுவதும் பைாம்ெ ெிடிக்கும், 

நீங்கறள தனிைா அந்த ெைங்கைைான நதிைிை ெடறகாட்டீட்டு 

றொவஙீ்கதானம், அகத ெற்ேி இவர்களுக்கும் பகாஞ்சம் பசால்லுன்ம்க.  

பார்பர்: சரி, அந்த நதி என்கன றைற்பகாள்ள துவங்கிைது  என்னாை 

முன்றனேி வை முடிைை. அதனுகடை தாக்கம் அதிகைா இருக்கு.  

ஆன்கர்பபர்க்: அப்ெ நீங்க ெடகுை இருந்து விளுந்துட்டீங்க.  

பார்பர்: அந்த ெடகில் இருந்து தவேிவிட்றடன். உண்கைைில், 

றதவனுகடை கிருகெைினால் ைட்டுறை என்னாை ைீண்டு வை 

முடிஞ்சுது, ஆனா அந்த நதிைின் தாக்கம் அதிகைா இருந்தகத 

உணர்ந்றதன். அது பைாம்ெ அதிகைா இருந்துச்சு. அந்த நதிைில் அந்த 

றநைத்தில் இருந்தது பெரிை தவோக இருந்தது. அது புைல் வை றநைைா 

இருந்துச்சு, அது சரிைான றநைைாக எனக்கு றதான்ேறவ இல்கை. 

ஆனா ஒரு கட்டத்துை ஒரு ைைக்கிகளகை ெிடித்து பகாண்றடன் அதன் 

உதவிறைாடு ககை வகைக்கும் நீந்து வந்துட்றடன். நம்ைாை முடியுன்னு 
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நம்ை நிகனக்கும்றொது நைக்கு நடக்கிே விஷைம் இதுதான்னு 

நிகனக்கிறேன். நாம் ைாம்சத்தின் தாக்கத்தினால் தடுக்கப்ெடுகிறோம் 

அந்த ைாம்சம் நம்கை கீறழ தள்ள முைல்கிேது இறுதிைில் அதினால் 

றசார்வகடந்து விடுகிறோம். உதாைணைாக, சிைர் என்னிடம் 

பசால்ைிைிருக்கிோர்கள், “இல்ை, நா கத நம்ெைாட்றடன், றவைின். 

உங்களாை அகத சைாளிக்க முடியும் என்ொர்கள்.”நிஜைாவா? றதவன் 

கிேிஸ்து சகெகை றநசிக்கிேது றொை கணவன் ைகனவிகை றநசிக்க 

றவண்டும் என்கிோர். ைாைாவது எதிர்கிேஙீ்களா? என்னுகடை கககை 

நா உைர்த்தை. றதவன் எதிர்ொர்க்கிே அகனத்கதயும் நாம் 

பசய்யும்ெடிைாக அவர் நைக்குள் இருந்து நம்கை பெைப்ெடுத்துகிோர். 

அதுதான் நற்பசய்தி. அதுதான் சுவிறசஷத்தின் அழகும் கூட. அது 

இைட்சிப்றொடு நின்றுவிடவில்கை. துவக்கம் இதுதான். கிேிஸ்து 

நைக்குள் வந்து வாசம் ெண்ணுகிோர். அவர் தான் நைது நித்திை ஜவீன். 

அவர் நைது ஜவீன். அகத தான் ஜனங்கள் புரிந்துபகாள்ள றவண்டும். 

அப்ெடிைாக தான் அவகை பெற்றுபகாண்டீர்கள், அறத ைாதிரிதான் 

நடக்க றவண்டும். அவகை நம்ெ றவண்டும், ைாம்சத்கத நம்ொைல் 

இருங்கள், ஏன்பனன்ோல் அது உங்ககள கீழ தள்ளிடும். அதினால் 

நீங்கள் வழீ்ச்சி அகடவது உறுதி.  

ஆன்கர்பபர்க்: அந்த வசனத்தின் அடுத்த ெகுதி என்ன? 
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பார்பர்: இங்கு, அவர் பசால்லுகிோர், “நாம் இனி ொவத்திற்கு 

ஊழிைஞ்பசய்ைாதெடிக்கு ொவ சரீைம் ஒழிந்துறொகும் பொருட்டாக.” 

இதுதான் இங்கிருக்கிே முழு ெிைச்சகன. நாம் அடிகைகள், நம்முகடை 

பதரிந்பதடுப்பு இல்கை ஆதிைிைிருந்றத அப்ெடிதான். கிேிஸ்துவிற்கு 

சரி என்று நாம் பசால்ை தவறும்றொது, நாம் அந்த கட்டத்தில் 

ொவத்திற்கு அடிகைைாக தான் இருக்கிறோம். சுைம் உள்றள 

நுகழகிேது. ொவம் என்கிே ஆங்கிை ெதத்திற்கு இகடைில் வருகிே ஐ 

என்ே எழுத்து. அறதாடு பெருகை என்ே ஆங்கிை வார்த்கதைின் நாடு 

எழுத்தும் ஐ தான். அந்த நிகைக்கு நா வந்துட்றடன்னா நிச்சைம் அழிவு 

உண்டாகிடும்.   

ஆன்கர்பபர்க்: றவைின், இகத ெற்ேி இன்னும் பகாஞ்சம் 

பசால்லுங்க நாை இைட்சிக்கப்ெட்ட றொது, கிேிஸ்து நம்கை நூற்ேல்ை 

நிறுத்துகிோர். இல்கைன்னா நம்ை ஓடிட்றட இருந்திருப்றொம், 

நம்முகடை வாஞ்கச நம்முகடை இச்கச நம்முகடை விருப்ெம் 

என்ேிருந்திருப்றொம், சரிைா. அதன் ைீது நைக்கு வல்ைகை இல்கை. 

ஆனால் அவர் நம்கை நடுநிகைைில் நிறுத்தினால் அதனால் நைக்கு 

முன்ொக பதரிந்பதடுப்புககள கவத்திருக்கிோர். அவர் நம்கை  அந்த 

நதிைிைிருந்து தூக்கிவிட்டார். அந்த நதி இன்னும் சீேிக்பகாண்றட 

இருகிேது. ெின்னாடி காைடி எடுத்து கவத்தாலும், பூம், ைறுெடியும் 

உள்ள றொைிடுறோம். அகத ெற்ேி பகாஞ்சம் பசால்ை முடியுைா.  
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பார்பர்: ஓறக, அதாவது, ெவுல் நாம் இகத புரிந்துபகாள்ளும் விதைாக 

கைாத்திைர் 5:16ல் கூேிைிருக்கிோர், “ஆவிக்றகற்ேெடி 

நடந்துபகாள்ளுங்கள்.” இப்ெ, இது ஒரு பதரிந்பதடுப்பு. இதுதான் நாம் 

எடுக்க றவண்டிை தீர்ைானம். இதன் ெடிதான் நடக்க றவண்டும் 

என்கிோர். ஆவிைானது றதவ வார்த்கதைின்ெடி கிரிகை பசய்கிேது. 

அதனால் கிேிஸ்துவுக்கு நாம் நம்கை ஒப்புபகாடுக்கும்றொது, 

அவருகடை வார்த்கதக்கு இனங்கும்றொது, நாம் ஆவிைில் 

நடக்கிேவர்களாக இருப்றொம், றைலும் அவர், “ைாம்ச இச்கசககள 

நிகேறவற்ோதிருப்ெரீ்கள் என்றும் கூறுகிோர்.” ஆ ஓ! நைக்கு இன்னும் 

ைாம்சத்தின் விருப்ெங்கள் இருக்கத்தான் பசய்கிேது. அவர் 

விசுவாசிகளிடம் றெசிக்பகாண்டிருக்கிோர், விடுெட்ட நெர்களிடம் அவர் 

றெசவில்கை. றைலும் அவர் பசால்கிோர், “ ைாம்சம் ஆவிக்கு 

விறைாதைாகவும் ஆவி ைாம்சத்துக்கு விறைாதைாகவும் இருக்கிேது. 

நீங்கள் பசய்ை றவண்டும் என்று இருக்கிைகவககள பசய்ைாதெடிக்கு 

இகவகள் ஒன்றுக்பகான்று விறைாதைாைிருக்கிேது. இது நிகழ்காை 

தன்கைைில் தான் பசால்ைப்ெட்டு இருக்கிேது, “உங்களுக்கு 

விருப்ெைானகவககள ைட்டுறை பசய்துபகாண்டு இருக்கிேரீ்கள். 

றவறுவிதைாக பசான்னால், இது முட்டு சந்து றொைிருக்கிேது. 

என்னுகடை வாழ்க்ககைில் றவைின்க்கு றைை கிேிஸ்துகவ 

நிறுத்தும்றொது, அவர் என்னபவல்ைாம் நம்ைிடம் றவண்டுகிைாறைா, 

அகத என் வாழ்வில் நான் பசய்வதற்கு அவர் என்கன 
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பெைப்ெடுத்திடுவார். இதுை ெிைச்சகன என்னன்னா, ைாம்சத்தின் 

இச்கசகள் எவ்வளவு ஆெத்தானது என்ெகத நம்ைில் ெைர் இன்னும் 

புரிந்துபகாள்ளாைறை இருக்கிறோம்.  

ஆன்கர்பபர்க்: இகத ெற்ேி இன்னும் அதிகைாக அடுத்த வாைமும் 

றெசிட இருக்கிறோம். ஆனாலும் அடிப்ெகட விஷைங்ககள 

பசைல்ெடுத்த துவங்குவது நல்ைது என்று நிகனக்கிறேன். சிை 

கிேிஸ்தவர்கள் இப்ெடி பசால்வார்கள், “நா பைாம்ெ அதிகைா ொவம் 

பசய்துட்றடன், இது சாத்திைைா இருக்குன்னு எனக்கு றதானை.” 

இருந்தாலும் அவங்க கிேிஸ்துகவ உண்கைைா நம்புகிோர்கள், சரிைா. 

அவர்களுக்கு இந்த ைாதிரிைான வாழ்க்கக இல்கை என்ெகத 

நிகனத்து பவட்கப்ெடுகிோர்கள். நீங்க உங்க வார்த்கதகளாை 

அவங்ககள ஊக்குவியுங்கள், இகத கவனி, றதவன் உன்னில் 

அதிகப்ெடிைான விருப்ெத்கத உண்டாக்க றவண்டும் என பஜெித்திடு, 

ஒரு குேிப்ெிட்ட தகைப்ெில் ஒரு வசனத்கத காட்டும்ெடி 

றதவனிடத்தில் றகளுங்கள், ெிேகு அவர் உங்ககள ைாற்றும்ெடி 

அவகை றநாக்கி றவண்டுதல் பசய்திடுங்கள். ஏன்னா உங்களுகடை 

எண்ணம் எல்ைாம், நம்கை ைாற்ேிக்பகாள்ள முடிைாது என்ெதாக 

இருக்கிேது. இகத கிேிஸ்து பசய்ை றவண்டிை றவகை. அவர் 

ஆைத்தைாக இருக்கிோர், ஆனால் நாைதா அகத றகட்கனும்.  

பார்பர்: நிச்சைைாக. 
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ஆன்கர்பபர்க்: இன்னும் என்ன பசால்ை விரும்புேஙீ்க? 

பார்பர்: சரி, ஒரு விஷைத்கத நான், பசால்ைறவண்டும் என 

விரும்புகிறேன். என்னாை எது முடிைாதுன்னு பதரிந்துபகாள்ள நா 

விருப்ெம் காட்டகைன்னா, இப்ெடிதான் இருக்கும், ஏன்னா இதுை தான் 

எனக்கு ெிைச்சகன உண்டாகிேது. ெை விஷைங்ககள நம்ைாை பசய்ை 

முடியுன்னு நிகனக்கிறோம், அப்ெதா றதவன் எனக்கு இகத 

பவளிப்ெடுத்தி காட்டினார். சகெ ஆைாதகன முடித்து நா வடீ்டிற்கு 

வரும்றொதும் அந்த றநைம் எனக்கு நல்ை அருகைைான றநைைா 

இருந்தது, அப்ெ எனக்கு முன்னாை முன்தீட்டு ஒருவர் றவகைா 

றொைிட்டு இருந்தாங்க. அதாவது, இவங்க எங்கிருந்து வண்டி ஓட்ட 

கத்துக்கிட்டாங்க ைார் இவங்களுக்கு கைசன்ஸ் பகாடுத்தது, எப்ெடி 

ெட்ட ஆளுங்களா இருப்ொங்கன்னு றதானுச்சு. நா அவனாக ெின்னாடி 

றவகைா றொக ஆைம்ெிச்றசன். அப்ெ தா றைாசித்றதன், “ஒரு நிைிஷம், 

இந்த எண்ணம் எங்கிருந்து வந்துச்சு? கிேிஸ்துகவ ெற்ேி நிகனக்க 

றவண்டிை கட்டத்தில் நம்கை ெற்ேி நிகனக்க கவக்கும் இந்த ைாம்சம் 

எவ்வளவு வஞ்சகன யுள்ளது.  

ஆன்கர்பபர்க்: ஆல்கைட், அடுத்த வாைம், றநைர்கறள, என 

நம்புகிறேன். தவோைல் ொர்ப்ெரீ்கள் நம்முகடை தகைப்பு 

என்னபவன்ோல், “நம்முகடை ைாம்சம் ொவத்திற்கு அடிகைைாக 

இருக்கிேது.” நம்முகடை ைாம்சம் ொவத்திற்கு அடிகைைாக 
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இருக்கிேது, ஆனால் கிேிஸ்து நைக்கு பஜைத்தின் ொகதகை 

காண்ெித்து இருக்கிோர். அவறை நம்முகடை பவற்ேி. றவதம் 

பசால்கிேகத எப்ெடி அப்ெிைாசப்ெடுத்த றவண்டும் என்று நைக்கு 

பதரிைாைல் இருக்கிேது. இகத ெற்ேி றவதம் என்ன பசால்கிேது 

என்ெகத ெற்ேி றவைின் நைக்கு நிச்சைைாக பசால்ைிபகாடுக்க 

இருக்கிோர். உங்களிடம் ஒரு றகள்விகை கவக்கிறேன்: உங்க 

கிேிஸ்தவ வாழ்வில் நீங்கள் திருப்திைகடந்திருக்கிேரீ்களா, அல்ைது 

உங்களிடம் இருக்க கூடாத சிை குணங்கள் காரிைங்கள் இருப்ெகத 

உணர்ந்திருக்கிேரீ்களா, நீங்க பைாம்ெ நாைா முைற்சித்து பகாண்றட 

இருக்கைாம், இருந்தாலும் எகதயும்  றைற்பகாண்டு வைமுடிைை, 

கிேிஸ்து விரும்புகிே ஒரு வாழ்க்கககை இதுவகைக்கும் நீங்க 

வாழறவ இல்கை, இப்ெ விட்டுவிடைாம் என்கிே கட்டத்தில் 

இருக்கிேரீ்களா? அடுத்த வாைம், நிகழ்ச்சிகை காண தவோதீர்கள். 

கிேிஸ்து றதவனுகடை வார்த்கதைில் என்ன பசால்ைிைிருக்கிோர் 

என்ெகத பசால்ை இருக்கிறோம்.தவோைல் ொருங்கள்.  
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***** 

எங்களுகடை பதாகைக்காட்சி நிகழ்சிககள காண 

இைவச ஜான் அன்பகர்பெர்க் நிகழ்ச்சி ஆப்கெ ெதிவிேக்கம் 

பசய்திடுங்கள். 
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