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விட்டு விடுகிறேன்! – ஏன் உங்களால் கிேிஸ்தவ 

வாழ்க்கககை வாழ முடிவதில்கை – நிகழ்ச்சி 3 

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. 

உங்களுக்கு நான் ஏற்கனறவ அேிமுகம் பசய்தெடி சிேப்ொன 

விருந்தினர் நம் ைத்திைில் இருக்கிோர், இந்த நெகை எனக்கு பைாம்ெ 

ெிடிக்கும் என்ெகத உங்களுக்கு பதரிவிக்க விரும்புகிறேன். அவர்தான் 

Dr. றவைின் ொர்ெர். உைகம் முழுவதும் இவகை வரும்ெடி 

றவண்டிக்பகாண்டு இருக்கிோர்கள். அவர் சிங்கபூரிைிருந்து வந்தார், 

ஐறைாப்ொ பசன்ேிருக்கிோர் ஆஸ்திறைைிைிைா பசன்று வந்தார். நா 

பசால்ைட்டுைா, உைகம் முழுவதும் நடக்கும் கருத்தைங்குகளுக்கு 

பசஇன்று நம்கை றொை ெிைச்சகனறைாடு இருக்கிேவர்களுக்கு உதவி 

வருகிோர், அதுதான் ைாம்சத்றதாடு இருக்கும் றொைாட்டம் 

கிேிஸ்தவைாக ொவத்திற்கு அகடகைெட்டிருக்கும் நிகை. கம் ஆன்., 

எங்கிட்ட பசால்ைாதீங்க, நீங்க, என்ன றெசேஙீ்கன்னு உங்களுக்றக 

பதரிைைன்னு பசால்ைாதீங்க. உங்களுகடை வாழ்க்ககைில் சிை 

காரிைங்கள் ெிைச்சகன நிகேந்ததாக இருப்ெது றொை உங்களுக்கு 

பதரியும். அது பதாடர்ந்து இருக்கும். அப்ெ நீங்க, றதவறன, நா அப்ெடி 
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பசய்ததற்காக என்கன ைன்னியும் என்ெரீ்கள், றைலும், அதாவது, 

பகாஞ்ச நாள்ை ைறுெடியும் அகதறை பசய்வஙீ்க, இல்கை 

அன்கனக்றக கூட பசய்வஙீ்க. அகத ெற்ேிதான் நாம் றெசிக்பகாண்டு 

இருக்கிறோம். இங்க என்ன நடக்குது? ஏன், ஒரு உண்கைைான 

கிேிஸ்தவைாக இருந்தும், உங்களுக்கு  ஏன் ெிைச்சகனகள் 

வருகிேது?சிைருகடை கருத்து இதுதான், “எனக்குள்ள இன்னும் 

ைகேைாத ெைவிதைான ஆகசகள் இருப்ெதாை நா இன்னும் முழுசா 

இைட்சிக்கப்ெடை றொை இருக்குன்னு பசால்வாங்க. இன்கேக்கு நாம் 

அகத ெற்ேி தான் ொர்த்துபகாண்டு இருக்கிறோம். சரி, றவைின், 

துவங்கிடைாைா. உங்களுகடை பசாந்த கிேிஸ்தவ வாழ்க்ககைில் இந்த 

பநருடகை நீங்களும் சந்தித்திருக்கிேரீ்கள். நிகழ்ச்சிைின் துவக்கைாக 

அதிைிருந்து ஒரு உதாைணத்கத பசால்லுங்க. 

பார்பர்: நாங்க ைிசிசிெிை இருந்தப்ெ எங்க வடீ்டுை றடெிளிள்ள 

உட்கார்ந்திருந்றதன், அப்ெ ைாய் பெசிைன் கல்வாரி ொகத ைற்றும் 

ஒன்ெது கிேிஸ்தவ அகடப்கெ காரிைங்கள் றொன்ேவற்கே எழுதிை  

எனது குருத்துவர் என் வாழ்வில் முக்கிைைானவர், என்றனாடு கூட 

அன்கேக்கு உட்கார்ந்திருந்தார். அவர் இருந்த விதம் எனக்கு பைாம்ெ 

ெிடிக்கும். அவர் றைை  புல்ைா சாப்ொடு ஆைிடுச்சு, அவர் வாைிை 

சாப்ொடு கவத்து பகாண்றட றெசிடுவார். நா றைாசித்றதன், அவரும் 

என்கன றொை சாதாைணைான ைனுஷன் தான், இருந்தாலும் றதவன் 

அவகை ெைன்ெடுத்தினார். ஆனா நா றகட்றடன், “ைாய், என்னுகடை 
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குேிப்ெிட்ட சிை ொவங்ககள நா திரும்ெ திரும்ெ அேிக்கக பசய்துட்டு 

இருக்றகன். என்னுகடை முழங்கால்களில் நின்று கதறுகிறேன். 

என்னுகடை நாகளயும் உணகவயும் நா தவே விடுகிறேன். எங்கிட்ட 

என்ன தவறு இருக்குன்னு பதரிைகைறை? அதற்கு அவர், “ஓ, ைகறன, 

பஜைம் என்ெது நீ ொவத்கத றைற்க்பகாள்ளுவது கிகடைாது, இறைசு 

உன்கன றைற்பகாள்வதுதான் பஜைைாக இருக்கிேது. நீ ஏன் ொவத்கத 

ொர்த்துட்டு இருக்க, ஏன்னா அது உன்கன திரும்ெவும் 

நிைாைப்ெிைைாணத்திற்கு கீழ தள்ளிடுறை? நீ ஏன் இைட்சககை ொர்த்து 

அவருடனான உனது நகடகை அதிகரித்துக்பகாள்ள கூடாது என்ோர். 

அவருகடை வார்த்கத உன்கன சுத்திகரிக்கிேது. அது  வாழ்வில் 

ஆொ என்ே நிகைகை சுண்டிவிடுவதாக இருந்தது. அதுவகைக்கும் 

நா அப்ெடி ொர்த்தறத இல்கை. நா எப்ெவுறை என்ன பசய்ை கூடாது 

என்ெதிை தான் அதிக கருத்தா இருப்றென், ஆனா என்னாை என்ன 

பசய்ைமுடியுன்னு நிகனச்சது இல்ை, கிேிஸ்துவுக்குள் என்னாை என்ன 

பசய்ை முடியும். சரி, றைாைர் 6:14ல், பசால்ைிைிருக்கிோர், “ொவம் 

உங்ககள” இங்க அவர் றெசுகிே விதம் பைாம்ெ சுவாைஸ்ைைாக 

இருக்கிேது, எந்த ொவைானாலும் சரி, “நீங்கள் நிைாைப்ெிைைாணத்திற்கு 

கீழ்ெட்டிைாைல் கிருகெக்கு கீழ்ப்ெட்டு இருக்கிேெடிைால் ொவம் 

உங்ககள றைற்பகாள்ள ைாட்டாறத.” இப்ெ, இங்கிருந்து தான் நாம் 

துவங்க றவண்டும் என்று நான் நிகனக்கிறேன்.  
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ஏன்னா றைாைர் ஐந்து கூறுகிேது நாம் கிருகெைில் தான் இருக்கிறோம். 

அதுதான் நம் ஸ்தானம். ஆனால் கிருகெக்கு கீழ் வாழ்வதும் 

நிைாைப்ெிைைாணத்திற்கு கீழ் வாழ்வதும் என்னுகடை பதரிந்பதடுப்ொக 

இருக்கிேது. நிைாைப்ெிைைாணம் எனது பசய்கககை ொர்க்கிேது. நைது 

உைகத்தில் சிேப்ொக பசைல்ெட்டால் ெரிசுகள் கிகடக்கும். றதவனிடம் 

அப்ெடிைில்கை. அவர் என்னுகடை திேகைகளினால் ஈர்க்கப்ெடுவது 

இல்கை. நிைாைப்ெிைைாணத்திற்கு கீழ் என்கன நிகைெடுத்து அந்த 

றநாடுைில், ெைவிதைான சட்டதிட்டங்களுக்கு என்கன நான் 

கீழ்ெடுத்துகிேவனாக இருக்கிறேன். திைான றநைம் என்ே விதி: எனக்கு 

நிகனவிருக்கிேது ஒரு முகே ஒரு புஸ்தகத்கத வாசித்றதன். அதுை 

நீங்க காகைைிை நாலு ைணிக்கு எழுந்தா றதவன் உங்ககள 

ெைன்ெடுத்த முடியும் என்று இருந்தது. நான் உண்கைைாக றதவனால் 

ெைன்ெடுத்தப்ெட விரும்ெிறனன். என்னாை முடிந்த அளவிற்கு நான் 

உண்கைைா இருந்றதன். நா காகைைிை  நாலு ைணிக்பகல்ைாம் 

எழுந்திடுறவன், முழங்கால் றொட்டு நா இதுவகைக்கும் பசய்ைாத 

காரிைங்ககள பசய்திருக்றகன். என்றனாட கண்ககள மூடிடுறவன். 

அப்ெேம் ஏழு ைணிைடிக்க கால்ைணிறநைம் இருக்கும்றொது 

இதுவகைக்கும் அனுெவிக்காத ைைத்துப்றொன காறைாட 

எழுந்திருப்றென். இங்க ஏறதா சரிைா இல்கைன்ேது ைட்டும் பதரிஞ்சுது, 

ஏன்னா என்னுகடை பசாந்த பெைத்துை இகத பதாடர்ந்து 

பசய்ைணுன்னு நிகனச்றசன், என் பசாந்த பெைம்.   
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ைறுெடியும் பசால்றேன், றதவன் நம்ைிடம் எகத எதிர்ொர்க்கிோறைா 

அகதஎல்ைாத்கதயும், பசய்யும் சத்துவத்கதயும் ெரிசுத்த ஆவிைானவர் 

மூைைாக நைக்குள் வந்து வாசம்ெண்ணி அளித்திடுவார். அதனாை தான் 

அவர் பசால்கிோர், நீங்க கிருகெைின் கீழ் இருந்தால், நீங்க அப்ெடி 

இருக்க விரும்ெினால், அர்ப்ெணித்திடுங்கள். சரி, நிைாைப்ெிைைாணம்  

கிரிகைககள றகட்கிேது, கிருகெ அர்ப்ெணிப்கெ றகட்க்கிேது. என்கன 

நான் அவருக்கு அர்ப்ெணிக்க விரும்ெினால், அவருக்கு 

விட்டுபகாடுத்தால், அது வாழ்க்கக ைாற்ேம் அகடவது 

ைட்டுைல்ைாைல், வாழ்க்கக ெரிைாற்ேம் நகடபெறுவதாக இருக்கும். 

என்னுகடைகவகள் எல்ைாம் அவருகடைகவகளாக ைாேறவண்டும். 

அது என்கன முற்ேிலும் றைற்பகாள்ளும் நிகைைாகும். எங்க அது 

என்னில் தாக்கத்கத உண்டாக்கவில்கை என்று என்னால் பசால்ை 

முடியுைா என்று பதரிைவில்கை. றவைினிடம் எல்ைாறை இல்கை, நா 

ைாைாக இல்கை என்று எனக்கு பதரிைாது, இன்னும் எனக்கு பதரிைாத 

ெை காரிைங்கள் இருக்கிேது, அது எனக்கு பதரிைாதுன்ேதுை எனக்கு 

சந்றதாஷம் தான். நா எதுவாக இல்ைாைல் இருக்கிறேறனா, நா 

அவருக்கு என் வாழ்கவ அர்ப்ெணித்தால் அவர் அது எல்ைாமுைாய் 

ஆகிடுவார். கிேிஸ்தவ வாழ்க்கக என்ெது நைக்குள்ளாக இருந்து ஓடும் 

நதிைாகும். இறைசுகவ நம் வாழ்வில் இஎசுவாகறவ இருக்க 

அனுைதிப்ெதாக இருக்கிேது. சரி...  
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ஆன்கர்பபர்க்: கிருகெ என்ெகத குேித்து நாம் பதளிவாக இருக்க 

றவண்டிைது அவசிைம். ெைவிதைான ெிைைாணங்கள் இருக்கிேது 

றவதாகை றகாட்ொடுகள் இருக்கிேது கிேிஸ்தவர்கள் றதவகன 

ெிரிைப்ெடுத்த அகைத்த றகாட்ொடுகள் இருக்கிேது. இகத நான் 

பசய்தால், இவ்வளவு றநைம் அதிகைா நா பஜெம் ெண்ணினால், 

றதவகன நான் ஈர்த்திட்டால், றதவன் எனக்கு நல்ைவைாக 

இருந்திடுவார். நா ெணம் பகாடுத்தால், அவர், றதவன் என்கன 

கனப்ெடுத்துவார். இந்த ெிைைாணங்ககள தவிர்த்து  கிருகெ என்ோல் 

என்ன  என்ெகத ெற்ேி பசால்லுங்கள்.  

பார்பர்: என்கன, பொறுத்தவகை கிருகெ என்ெது சத்துவைளிக்கும், 

ைருரூெைாக்கும் நைக்குள் வசிக்கும் கிேிஸ்துவின் வல்ைகைைாக 

இருக்கிேது.  

ஆன்கர்பபர்க்: நாமும் அகத ஏற்கனறவ ஏற்றுபகாண்டிருக்கிறோம்.  

பார்பர்: ஏற்கனறவ ஏற்றுபகாண்டிருக்கிறோம். நம்முகடை எல்ைா 

ொவங்களும் ெண்ணிக்கப்ெட்டிருக்கிேது. ஏன்? அதாவது, நாம் எதற்காக 

ொவங்ககள அேிக்கக பசய்கிறோம்? ஏற்கனறவ ைன்னிப்பு நைக்கு 

உரிைதாக இருக்கிேது என்ெது விளங்குகிேது. றைலும் அவருடனான 

நைது நகடைில் நம்கை சுத்திகரிப்ெதாக இருக்கிேது. 

ஒழுங்கின்கைகை தூைகைைாக்கிட. றதவன் நம் வாழ்வில் 

புதுப்ெிக்கப்ெட றவண்டும். அதுதான் எல்ைாவற்ேிலும் முக்கிைைானது. 
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நீங்க ைன்னிப்கெ பெற்றுபகாள்வது என்ெதாக அல்ை, ஏற்கனறவ 

உங்களுக்கு அருளப்ெட்டிருக்கிேது.  என்கன பொருத்தவகைக்கும் 

இப்ெடி பசால்ை கற்றுபகால்வதுதான் முக்கிைம், “றதவறன, என்னாை 

முடிைாது, என்னாை முடியுன்னு நீங்க பசால்ைைா, ஆனா உங்களாை 

முடியும், நீங்க எனக்குள்ளிருந்து பசய்றவன்னு பசால்ைிைிருக்கீங்க.”  

ஆன்கர்பபர்க்: சரி, ஆல்கைட், இப்ெ வசனத்திற்கு றநைாக 

றொகைாைா.  

பார்பர்: றைாைர் ஏழின் முதல் ெகுதி அதாவது, நாை எப்ெடி ைரித்றதாம் 

எப்ெடி ைைணம் உண்டானது எப்ெடி இப்றொது கிருகெைின் கீழ் 

விடுதகைைாக்கப்ெட்டிருக்கிறோம் என்ெகத ெற்ேி கூறுகிோர். ஆனா 

நா ெதினான்காம் வசனத்கத ொர்க்க விரும்புகிறேன், ஏன்னா இந்த 

வசனத்தில் இருந்து இருெத்தி ஐந்தாம் வசனம் வகைக்கும் 

ைாற்றுகருத்டுகள் இருக்கிேது. ெவுல் இைட்சிக்கெட்டிருக்கிோைா? ெவுல் 

ககவிடப்ெட்டவைா?  சரி, முதல்ை, இந்த றகள்விறை தப்ொன றகள்வி.   

இதுை எனக்கு ைறுப்பு பசால்லுகிே சிை நண்ெர்கள் இருக்காங்க. இது 

தவோன றகள்வி. இது ெிைைாணத்கத ெற்ேி பசால்கிேது. அவர் 

இைட்சிக்கப்ெட்டாைா இல்கைைா என்ெது ெிைச்சகன இல்கை. அவர் 

இைட்சிக்கப்ெடகைன்னா அவகை குற்ேப்ெடுத்திடும். அவர் 

இைட்சிக்கப்ெட்டிருந்தால் அது அவகை குன்ேிட பசய்யும், அந்த 

ெகுதிகை ெற்ேி தான் ெதினான்காம் வசனத்கத கவத்து பசால்ை 
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நிகனக்கிறேன். ஆனா அவர் எப்ெடி பசால்ைி துவங்குகிைான்னு 

ொருங்க, “ெிைைாணம் ஆவிக்குரிைது என்று நைக்கு பதரியும். 

நிைாைப்ெிைைாணத்தில் எந்த தவறும் இல்கை. “ஆனால் நான் 

ைாம்சத்தில் இருக்கிறேன், ொவ கட்டுகளுக்கு தள்ளப்ெட்டிருக்கிறேன்.” 

என்கன பொறுத்தவகை ைாம்சம் இன்னும் கிரிகை 

பசய்துபகாண்டிருக்கிேது என்ெகத தான் குேிக்கிேது. எனக்கு புதிை 

இருதைம் பெேப்ெட்டிருந்தாலும்,இன்னும் என் ைாம்சத்றதாடு நான் 

றொைாடறவண்டி இருக்கிேது, இது முற்ேிலும் ொவத்திற்கு அடிகைைாக 

இருக்கிேது, ஒவ்பவாரு ொகமும் ொவத்திற்கு அடிகைப்ெட்டு 

இருக்கிேது.  

ஒரு வாைிென் ஒருநாள் என்கன றநாக்கி நடந்து வந்தான், அவனும், 

அவறனாட அப்ொவும் வந்தாங்க அவன் கூட அவரும் இருந்தார், நா 

இருந்த சகெைில் என்னிடம் வந்தார்கள். அவன் என்னிடம், “உங்ககிட்ட 

வந்த நாங்க றெசனுன்னு நிகனத்துபகாண்டிருந்றதாம், என்ேனர்.” 

அதற்கு நா அப்ெடிைா? ன்னு றகட்டு, “எதற்காக என்றேன். அவங்க 

ெைனுக்கு அப்ொ முகறை இல்கை. அவன் தன்றனாட தகைகை 

பதாங்க றொட்டுபகாண்டு நின்றுபகாண்டிருந்தான். அவர் என்னிடம் 

பசான்னார், “நா, என்றனாட கெைன் இன்டர்பநட்ை தவோன 

விஷைங்ககள ொர்த்துட்டு இருக்கிேகத ொர்த்றதன், நீங்க அவனிடம் 

றெசும்ெடிைாக கூட்டீட்டு வந்திருக்றகன்னு பசான்னார். அந்த ொல்ை 

அங்குைிங்கும் இருந்த ஜனங்கள் இகதபைல்ைாம் றகட்டுட்டு தான் 
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இருந்தாங்க, அது அந்த கெைனுக்கு பசத்திடனும் றொன்ே உணர்கவ 

உண்டாக்கிைிருக்கும். என்னுகடை கைத்கத அவன் பநஞ்சுை 

கவத்றதன். அதுவகைக்கும் நா அப்ெடி பசய்தது கிகடைாது. அவகன 

என்னுகடை ொகதைில் இருந்து அப்புைப்புடுத்தி நான் அவனிடம், “நா 

உங்கிட்ட றெச விரும்ெை, ஆனா உங்ககிட்ட றெச விரும்புகிறேன் 

என்றேன்.” அவகன என்னுகடை ெக்கத்தில் இழுத்து அவன் றதாைின் 

றைல் என் கைத்கத றொட்டு அகனத்து பகாண்டு அவனிடம், சாதாைண 

கிேிஸ்தவ வாழ்வின் றொைாட்டத்திற்கு உன்கன வைறவற்கிறேன் 

என்றேன். உன்றனாடு உட்கார்ந்து இறைசு உன்கன றைற்பகாண்டு 

பசைல்ெடுவது தான் உண்கைைான பவற்ேி என்ெகத உனக்கு 

புரிைகவக்க விரும்புகிறேன் என்றேன். ஏன்னா ைாம்சம் ொவத்திற்கு 

அடிகைெட்டிருக்கிேது என்று அவனுக்கு பதரியும்.  

ஆன்கர்பபர்க்: இது ெைங்கைைான சம்ெவம்  

பார்பர்: சரி, வசனம் 15, “எப்ெடிபைனில் நான் பசய்கிேது எனக்றக 

சம்ைதிைில்கை. நான் விரும்புகிேகதச் பசய்ைாைல் நான் 

பவறுக்கிேகதறை பசய்கிறேன்.” இது எப்ெ நடக்கும்? 

நிைாைப்ெிைைாணத்கத நிகேறவற்ே முைலும்றொது, முற்ேிலும் 

ைாறுெட்ட ஒன்கே தான் பசய்கிறேன். அவர் முதைில் இப்ெடிைாக 

பசால்கிோர், “இச்கச ொவம் என்று நான் அேிைாைல் 

இருந்றதன்.”அப்ெேம் என்ன பசய்கிோர்? றதவன் அகத 
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பசால்ைாதவகைைில் தனக்கு இச்கசைான எண்ணம் வந்றத இல்கை 

என்று பசால்லுகிோர். அதற்கு ெிேகு எப்றொது, இச்கச, இச்கச, 

இச்கச, இச்கச, இச்கச, இச்கசைாைிருன்தது. திடீபைன்று இது 

சரிைில்கை என்ெகத அவர் உணருகிோர்.  

ஆன்கர்பபர்க்: ஆைா, உங்க புத்தகத்தில் பசால்ைிைிருந்தது எனக்கு 

ெிடித்திருந்தது, பதரியுைா. உங்களுக்கு ெவுலுக்கும் பொதுவான ஒரு 

கருத்து இருக்கிேது.  

பார்பர்: ஆைா, பைாம்ெ நாளா, அகத ொர்த்திருக்கிறேன். இந்த 

விஷைத்தில் அவர் உண்கைைா இருந்தகத ொைாட்டுகிறேன். ஆனா 

என்கன பொறுத்தவகை அவர் பசால்லும்றொது, “எனக்கு புரிைாத 

எனக்கு சம்ைதைில்ைாத காரிைங்ககள நான் பசய்கிறேன் என்று 

பசால்லுகிோர்,”  

ஆன்கர்பபர்க்: அறதாட, இன்பனாரு விஷைத்கத 

புரிந்துபகாள்ளறவண்டும் என நிகனக்கிறேன், இகத பசால்கிேவர் 

அப்றொஸ்தைனாகிை ெவுல். இவருகடை நிருெங்ககளதான் நாம் 

அதிகைாக ொர்க்கிறோம். இந்த நெருகடை றெச்கசத்தான் சகெகளில் 

இருந்தவர்கள் ஆச்சரிைத்றதாடும் விைப்றொடும் றகட்டார்கள் என்று 

ொர்க்கிறோம், சரிைா. நம்கை றொை அவரும் றொைாடிக்பகாண்டிருந்த 

விஷைத்தில் அவர் ஒரு பதளிவான தீர்கவ பெற்றுபகாண்டத்கத 

ொர்க்கிறோம். பதாடர்ந்து பசால்லுங்க.  
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பார்பர்: இதுை, நா  ெை விஷைங்ககள றைாசித்து ொர்க்கிறேன். 

பகாறைாைாறடா ை ஸ்ககைிங் ெண்ண றொைிருந்றதாம், ஸ்ெிரிங் 

ஸ்ககைிங், அதாவது நான் பதன்கிழக்கு ெகுதிைில் இருந்து வர்றோம் 

எங்களுக்கு ஸ்ெிரிங் ஸ்ககைிங் ெத்தி எதுவுறை பதரிைாது, அது 

காகைைில் இருெது டிகிரீ  இருந்துச்சு, ைத்திைானத்துை 7௦. அதனாை 

அதுறகதத்த ைாதிரி டிபைஸ் ெண்ணிைிருந்றதாம். நீண்ட காலுகேகள், 

சுபவட்டர்கள் என, கனைான உகட அணிந்திருந்றதாம். என்றனாட 

ெசங்ககளயும் நல்ைா கனைான உகடைணிந்து கூட்டீட்டு றொறனன். 

அவங்க ஸ்ககஸ் அப்ெேம் பூட்ஸ் எல்ைாம் றொட்டிருந்தாங்க, எனக்கு 

ஒன்னுறை புரிைை, நா இப்ெடி பசய்திருக்க கூடாறதா என்ெது றொன்ே 

உணர்வு எனக்கு உண்டானது.  

ைிப்ட் இருக்கிே இடத்திற்கு றொக நாங்க றகாண்றடாைாை ஏேிறனாம். 

நாங்க அங்க றொனாலும் எனக்கு அசவுகரிைைா இருந்துச்சு, றவர்த்து 

ஊத்துது, சூடாைிருச்சு. நிகேை உகடகள் என்றைை இருக்குது. 

என்னாை முடிைை, நான் பசான்றன, “ஸ்டீவன், உன்றனாட ஸ்ககச 

றொட்டுக்றகா” அவனும் றொட்டுகிட்டான். றைலும் நா, அகசைாை, 

இருன்னு பசான்றனன்.” அவனுக்கு ஆடிட்றட இருக்கிே ெழக்கம் 

இருக்குது அதற்கு ெிேகு அவகன நான் ொர்க்கறவ இல்கை. நா 

பசான்றன, அப்ெடிறை அங்கறை நில்லு.” றைலும் நான், “சரி, ஸ்றடப்னி, 

நீ ஊ ஸ்ககஸ்ச றொடு.  

அவறளாட முதல் ஸ்ககஸ்ச சரிைா அழகா றொட்டுட்டா. 
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இைண்டாவகத முைற்சி ெண்ணினா ஆனா, அது அவளுக்கு சரிைா 

வைை. நா அவட்ட பசான்றன, “ஸ்றடப்னி, எனக்கு றகாெம் வருது, இப்ெ 

நீ உன்றனாட ஸ்ககஸ்ச றொடு என்றேன். அதற்கு அவ, நா அகத 

றொதாதா முைற்சிக்கிறேன். ஆனா சரிைா வைைன்னு பசான்னா. 

இறுதிைா, நா பசான்றனன், “ஸ்றடப்ண”ீ அப்ெடின்ே வார்த்கத ைட்டும் 

தான் ஏ வாைிைிருந்து வந்துச்சு. 

இப்ெ, நா Dr. சாட்டிைட்ஸ் கூட றைடிறைாை றெசிறனன், என்றனாட 

வாழ்க்ககைில் ெைவிதைான சம்ெவங்கள் நடந்திருக்கிேது, 

ெைவிஷைங்ககள ஊழிைத்தில் கற்றுபகாடுத்திருக்கிறேன். இப்ெ 

திடீருன்னு, இந்த வார்த்கதைின் பதானி எங்கிருந்து வந்துச்சு? எனக்கு 

பதரிைைாம், என்றனாட சத்தத்கத 5௦ தூைம் வகைைில் இருந்த 

எல்ைாரும் றகட்டிருக்காங்க. என்றனாட ைகளும் கத்தினா அப்ொ! நாங்க 

ைறுெடியும் ைிப்டுக்கு றொய் அங்கிருந்து கீழவந்து ஒரு ககடகிட்ட 

ொர்த்றதாம், அவள எங்களாை ொர்க்க முடிைை. நாங்க ஒருவகை 

ஒருவகை திககப்றொடு ொர்த்றதாம். நா ஜன்னலுக்கு பவளிைிகைறை 

ொர்த்துட்டு இருந்றதன். அங்க நாங்க இேங்கிைதும், அவர் பசான்னார், 

“நீங்க பசய்ைறவண்டிை ஒறை றவகை இத ைட்டும் பகாஞ்சம் ெின்னாை 

தள்ளுங்க என்ோர், “அது எனக்கு பதரியுறை என்று நிகனத்றதன், 

எவ்வளவு முட்டாள் தனைா இருந்திருக்றகன்னு நிகனச்றசன். 

ைறுெடியும் நாங்க றைை றொக நிகனத்றதாம். இறுதிைா, நா அவை 

ொர்த்து அவகிட்ட பசான்றன, “ஸ்றடப்னி, நீ றகட்ட அந்த சத்தம் 
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அப்ொறவாட சுைத்தில் இருந்து பவளிப்ெட்ட சத்தைாக இருந்தது, 

இறைசு கிேிஸ்துவின் பெைப்ெடுத்தும் வல்ைகைகை ைீேி பவளிப்ெட்ட 

சத்தம் அது என்றேன். நீ என்கன ைன்னிக்கனுன்னு றகட்றடன், ஏன்னா, 

இந்த ைாதிரிதான், குடும்ெ காரிைங்களில் நான் பசைல்ெடுகிறேன் 

என்றேன். அதற்கு ஸ்படப்னி பசான்னா, அப்ொ, நீங்க இத பசான்னதுை 

சந்றதாஷப்ெடறேன், ஏன்னா நானும் இகத தான் பசால்ைனுன்னு 

நிகனச்றசன் என்ோல்.  

ஆன்கர்பபர்க்: இந்த உதாைணத்கத பதாடர்ந்து ொர்க்கைாம். 

றநைர்கறள இன்னும் ெை விஷைங்கள் காத்திருக்கிேது. இப்றொதும் 

ஒரு இகடறவகள எடுத்துபகாள்றவாம், ஆனால் ைீண்டும் 

பதாடர்ந்திடைாம். பதாடர்ந்து இகணந்திருங்கள்.  

***** 

ஆன்கர்பபர்க்: ஆல்கைட், ைீண்டும் வருக. நான் Dr. றவைின் 

ொர்ெறைாடு றெசிக்பகாண்டு இருக்கிறேன் அவர் என்ன பசால்கிோர் 

என்ோல் நான் ஒரு கிேிஸ்தவனாக இருந்தும் , ஏன் நா அதிக ொவம் 

பசய்கிறேன், ொவம் பசய்வகத தடுப்ெது எப்ெடி? இதில் இைகசிைம் 

என்ன, ஏன்னா ைறுெடியும் எகதறைா நா இழந்து நிற்கிறேறனா? 

ஆல்கைட், அப்றொஸ்தைர் ெவுல் என்ன பசான்னார் என்ெகத ெற்ேி 

எங்களுக்கு பசால்லீட்டு இருக்கீங்க, இப்ெ எதுை இருக்றகான்ேகத 

சுருக்கைா பசால்ைி  அடுத்தகத பதாடர்ந்து ொர்க்கைாைா.  
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பார்பர்: சரி, அதுதான் றைாைர் 7. றைலும் றைாைர் 6, 7, ைற்றும் எட்டு: 

றைாைர் 6, அதாவது, நம்முகடை வாழ்வில் என்ன நடந்தது நாம் 

கிருகெக்கு கீழ் எப்ெடி வாழ முடியும் நடக்க முடியும் என்ெகத ெற்ேி 

அதில் பசால்லுகிோர். றைாைர் 7, இது வந்து, நிைாைப்ெிைைாணத்கத 

ெற்ேிை பசைல்ொட்டு திேகைககள நம்ெி நான் என்கன அதற்கு கீழ் 

நிறுத்தினால் என்ன நடக்கும் என்ெகத ெற்ேி கூறுகிேது. இப்ெ, ஒரு 

கிேிஸ்தவனாக என்னால் அகத பசய்ை முடியும், ஆனா 

இைட்சிக்கப்ெடாத நா அதற்கு கீழ்தா இருந்றதன். அதில் அவர் ஒரு 

காட்சிகை காட்டுகிோர். அது எதுவாக இருந்தாலும் சரி, சிலுகவைின் 

இைண்டு ெக்கத்திலும் நிைாைப்ெிைைாணம் ஒறை ைாதிரிதான் இருக்கிேது, 

அறதறொல்தான் ைாம்சமும். சிலுகவக்கு முன்னும் சிலுகவக்கு 

ெின்னும் அது றகடுள்ளதாகதான் இருக்கிேது. சிலுகவக்கு ெின் 

இருக்கும் வித்திைாசம் என்னன்னா, நான் அதற்கு என்கன 

விட்டுபகாடுக்க அவசிைைில்கை. அகத நான் பசய்ைறவண்டிை 

கட்டாைம் இல்கை. எனக்கு பதரிந்துபகாள்ளும் சுதந்திைம் 

அதிகரிக்கிேது.  

அவர் பசால்கிோர் – ெவுகை எனக்கு ெிடிக்கும். அவகை எனக்கு பைாம்ெ 

ெிடிக்கும். அதாவது, றெ, இவருக்கு என்கன பதரியும் – என்று 

பசால்கிோர், “நான் விரும்ொகத நான் பசய்யும்றொது, 

நிைாைப்ெிைைாணத்கத ஏற்றுக்பகாண்டு, அது நல்ைது என்று 

அேிக்ககைிடுவது றொைிருக்கும்.” றதவன் நம்முகடை வாழ்வில் 
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எதிர்ப்ொர்க்கும் எந்த விஷைத்திலும் தவறு என்று ஒன்ேிருக்காது. 

அவரிடத்தில் எந்த ெிைச்சகனயும் கிகடைாது, நம்ைகிட்டதா ெிைச்சகன. 

நம்ைாை எகதயும் பசய்து முடிக்க முடிைாது. அதனாை தா அவர் 

பசால்கிோர், “நான் பசய்வகத நானாக பசய்ைவில்கை ொவம் என்கன 

அடிகைைாக்குகிேது.” ைறுெடியும் ொவத்றதாடு விளக்கைளிக்கும் 

வார்த்கதககள பசால்லுகிோர். ெகழைநிைாைைற்ே காரிைங்கள்  

அகனத்தும் , அது நைக்குறள இருப்ெது றொை இருக்கிேது, “என்னில் 

வாசைாக இருக்கிேது. அதற்கு ெிேகு ெதிபனட்டாம் வசனத்தில் அவர் 

பசால்லுகிோர். “நன்கை ஒன்றும் என்னில் இல்கை. ஒருவர் 

இப்ெடிைாக பசான்னார், இகத ொருங்க, அவன் ெின்ைாற்ேம் 

அகடந்தான். சரி, ஒரு நிைிஷம் பொறுங்க, “அதாவது, ைாம்சத்கத 

பசால்லுகிோர்.” சிலுகவக்கும் முன்னும் ெின்னும் என் ைாம்சத்தில் 

எந்த நன்கைகையும் இல்கை என்கிோர். றைலும் அவர் பசால்கிோர், 

“எனக்குள் விருப்ெம் இருக்கிேது, ஆனா நன்கை பசய்யும் ஆற்ேல் 

என்னிடம் இல்கை.” அகத தான் அவர் ைறுெடியும் தன்கன குேித்து 

பசால்ைிக்பகாண்றட இருக்கிோர்.  

ஒரு உதாைணத்கத குேித்து றைாசித்து பகாண்டு இருந்றதன். நா நியூ 

பைக்சிறகாை இருந்தப்ெ வாழ்க்ககைில் முதல் முகேைா 

றவட்கடைாட றொவதற்கு அகழக்கப்ெட்றடன். அது ஒரு ைான் 

றவட்கட, வாழ்க்ககைில் முதல் முகேைாக இப்ெதா. அது ஒரு 

ைாணுவ களைாக இருந்தது, விட் சான்ஸ் ைிசில்ைி றைஞ். நா அந்த, 
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இடத்துை இருந்றதன். என்றனாட இைண்டு பெே கூட்டீட்டு றொறன 

அவங்களுக்கு ைாகன றவட்கடைாடுவகத ெத்தி என்கன விட 

அதிகைா பதரியும், எல்ைாரும் றசர்ந்து றொறனாம்.  

ககதை சுருக்கைா பசால்லீடுறேன், முதல் நாள் றவட்கடைாடிறனாம், 

நா சாகப்றொறைன்னு நா நிகனச்றசன். றைற்கு ெக்கம் எவ்வளவு 

தூைன்ேத கணக்கிட முடிைை. இைண்டு கைகள்ன்னு நிகனச்சு 

றொவஙீ்க, அது, இருெதா இருக்கும். அதனாை நாங்க நடந்து நடந்து 

நடந்து நடந்து றொைிட்றட இருந்றதாம். ஒருமுகே துப்ொக்கி சூடு 

நடத்திறனன், அது பைாம்ெ தூைைா இருந்துச்சு, எவ்வளவு ெக்கத்துை 

இருறகான்ேத பதரிசுக்க முைற்சி ெண்றண, ஆனா எங்களாை ெக்கத்துை 

இன்னும் வைமுடிைை. அவர் றைை ொர்த்து அது என்னன்னு 

ஆச்சரிைைா ொர்த்தார். அடுத்த நாள் நாங்க கிளம்ெிறனாம் இன்கனக்கு 

ெைங்கை அசதிைா இருந்துச்சு. பைாம்ெ அசதிைாக இருந்றதாம், அதனாை 

திரும்ெ வடீ்டிற்கு றொைிட்றடாம். நாங்க திரும்ெ வடீ்டுக்கு றொறோம். 

நாங்க விகளைாட்டு ஸ்தைத்திற்குள் ஓடி பசன்றோம். அவர் 

பசான்னார், நண்ெர்கறள, வடீ்டுக்கு றொக றநைம் வைை. துப்ொக்கி சூடும் 

றநைம் இன்னும் நாற்ெத்தி ஐந்து நிைிடங்கள் ொக்கி இருக்கிேது என்ோர். 

கெறவ ெக்கைா றொங்க, அது ென்னிைண்டுன்னு நிகனக்கிறேன்.”  

ஓறக, ைாணுவ களத்தின் 12வது கெறவ ைற்ே கெறவ 12 கட விட 

இது சற்று வித்திைாசைானது. நாங்க அப்ெடிறை அந்த சாகைைில் 

றொைிட்டு இருந்றதாம் திடீபைன்று – நா அகே தூக்கத்தில் இருந்றதன், 
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இன்பனாரு நெர் என்றனாட டிைக்க ஓட்டீட்டு வந்தார் – அவர் அப்ெடிறை 

ெிறைக்க றொட்டு இறதா இங்க இருக்கு இறதா இங்க இருக்குன்னு 

பசான்னார். நா றகட்றடன், என்னது? அதற்கு அவர் பசான்னார், 

“ஆரிக்ஸ் இருக்குது” 

அபதல்ைாம் அருகைைான பெரிை விைங்குகள், அதுைட்டுைில்கை, 

எகத ெத்தியும் அபதல்ைாம் கவகைெடாது. ஆப்ரிக்க சிங்கங்களின் 

ஒறை உணவு இதுதான், அதனாை இங்க அது எந்த ெைமும் இல்ைாைல் 

திரித்து. இப்ெ நா சாகைகை கடந்து றொக ஆைம்ெிச்றசன், ஏன்னா 

சாகைக்கு இந்த ெக்கத்தில் இருந்து சுடுவதற்கு உங்களுக்கு அனுைதி 

கிகடைாது. கார்ை இருந்த நெர் பசான்னார், “அவன சுட்டுட்டு, அவகன 

சூடு! நா பசான்றன, “நான் றைாட்டின் தவோன ெக்கத்தில் நிற்கிறேன். 

அதற்கு அவங்க, ைாரும் வர்ைனாங்க. அதனாை நா சாய்ந்து நின்று, 

அகத வழீ்த்திறனன்.  

இது,அருகைைாக இருந்தது; இது ககதைின் ைீட்ப்பு ெகுதிைாக 

இருக்கிேது, அருகைைான குேிைாக இருந்தது. சரி, அகத நாங்கள் 

பவளிைில் பகாண்டுவந்றதாம். அது எங்ககள பகான்று விடுவது றொை 

இருந்தது. றொனவங்கள்ள நா தா சிறுவனாக இருந்றதன். அகத 

எங்கள் வண்டிைில் எங்களால் ஏற்ே முடிைை. பைாம்ெ கனைாக 

இருந்தது, அகத ஒருவழிைாக நாங்க சரி பசய்துட்றடாம். இப்ெ 

களத்தின் றைற்ொர்கவைாளர் வந்தார், அவங்க எங்ககிட்ட, நீங்க 

ைாகன றவட்கடைாடிநீங்களா என்ோர், அதற்கு நான், ஆைா நிச்சைைா 
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என்றேன். எங்கிருந்து அகத சுட்டீங்கன்னு றகட்டார். அங்கிருந்து தான் 

என்றேன். இைண்டாவது முகேைா, “எங்கிருந்து சுட்டீங்கன்னு றகட்டார், 

அங்கிருந்தான் என்றேன். இப்ெ எனக்கு அவர் றகட்டது 

புரிஞ்சிருக்கனும். ைறுெடியும் மூன்ோவது தடகவ றகட்டார், 

“எங்கிருந்து அகத சுட்டீங்க.” அதற்கு நான், அங்கிருந்து தான் என்று 

பசான்றனன்.” அவர் தன்னுகடை கைக்கக எடுத்து றெசினார், :இங்கு 

சிை ெிஷ் கைிஷன் ஆெசீர்கள்  உடனடிைாக றதகவெடுகிோர்கள். 

சட்டவிறைாதைாக ஒரு ைான் றவட்கடைாட ெட்டிருக்கிேது என்ோர்.  

நா றைாசிக்க துவங்கிறனன், என்ன பசால்ோரு? அவர் றகட்டார், இது 

விதிகளுக்கு விளக்கப்ெட்டது என்று பதரிைாதா? உங்ககிட்ட றைப் 

இல்கைைா என்ோர்.” அதற்கு நான், “நாங்க இைண்டு நாட்களா 

றவட்கடைாடுகிறோம், பைாம்ெ றசார்ந்து றொைிருக்றகாம், ஆனா றகம் 

வார்டந்தான் இந்த ெக்கைா எங்ககள றொகும்ெடி பசான்னார் என்றேன். 

நடந்தத, சுருக்கைா பசால்லீடுறேன், எங்ககிட்ட பசான்ன நெர் அங்கு 

வந்தார். அவர் எங்கிட்ட றநைா வந்து என்னிடம் றகட்டார், சுட்டது ைாரு 

என்ோர். அதற்கு நான் அவரிடம் பசான்றன, நா தான். அதற்கு அவர், 

எங்கிட்ட பசால்ேது ஏதாவது இருக்குதான்னு றகட்டார். அதற்கு நான்,  

“உங்ககிட்ட பசால்ேது நிகேை விஷைங்கள் இருக்குது என்றேன். 

அதற்கு அவர், சரி, இபதல்ைாம் எப்ெடி நடந்ததுன்னு பசால்லு 

என்ோர்.” அதற்கு நான், நா டிைக்க விட்டு பவளிைில் வந்றதன், அது 

என்னுகடை கண்ணில் ெட்டது, நா சாகைகை கடந்து அகத சுட்றடன், 
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அறதாடு அனுைதி இல்ைாத ெகுதிைில் சுட்றடன் என்றேன், எனக்கு அது 

பதரிைாது என்றேன். உடனடிைா என்றனாட ைாம்சம் பசான்னது, 

அவனுக்கு பதரிைாது என்ோல் அதற்கு அவனுக்கு தண்டகன 

கிகடக்காது. அதனாை அவரிடம் நா டிைக்கக விட்டு பவளிைில் 

வந்றதன் றைாட்கட கடந்து றொறனன் அகத சுட்றடன் என்றேன். அது 

நாய் றொை கிடந்தது.  

சரி, சுருக்கைா பசால்றேன், அவர் என்கன திரும்ெ களத்திற்கு 

பகாண்டு றொனார். அங்கிருந்த றகம் வார்டன்கள் எல்ைாரும் நா ஏறதா 

ஜனாதிெதிகைறைா அல்ைது றவறு ைாகைறைா சுட்டது றொை 

ொர்த்தார்கள். ஆைா, அதாவது, அது எப்ெடி இருந்துதுன்னா, இவன் ஏன் 

இப்ெடி பசய்தான், என்ெதுறொை. மூன்று நாள் ஆைிடுச்சு. என்ன 

பசய்ைைாம் என்று இதுவகைக்கு ைாரும் எங்கிட்ட எகதயுறை 

பசால்ைை. அது பைாம்ெ அசவுகரிைைாக பதரிந்தது. ஸ்டாப் பைட்ரீட்கு 

றொறனன், அகத ெற்ேி கவகை ெட அவசிைைில்கை. விைாழக்கிழகை 

என்றனாட ைகனவி அவங்க அம்ைாக்கு உதவும்ெடிைாக றொைிட்டாங்க. 

பவளிக்கிழகை காகை சுைார் நாலு ைணி, றதவன் என்கன 

எழுப்ெினார், நண்ெறன, அப்ெதா என்றனாட ைாம்சம் 

எப்ெடிப்ெட்டபதன்று உணர்ந்றதன், அது ைிகவும் றகடுள்ளதாக 

இருக்கிேது. நான் என்ன ொவம் பசய்திருக்கிறேன் என்ெகத 

அப்றொதுதான் ொர்க்க ஆைம்ெித்றதன். அகத நான் சரிபசய்திட 
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றவண்டும். றதவறன பசான்னது றொை இருந்தது, “அந்த நெகை 

கூப்ெிடு.” 

அதனாை அவகை கூப்ெிட்றடன் நா கூப்ெிடேதுக்குள்ள, அவர் 

அங்கிருந்து றொைிட்டார், ஒருநாள் முழுதும் இருக்க கவத்தார். அவர் 

பவளிைில் பசன்றுவிட்டார். அடுத்த நாள் அவர் என்கன 

அகழத்திருந்தார். சரி, அதற்குள்ளாக, நாறன அதிைிருந்து பவளிவை 

முைைறவண்டிைிருன்தது. அவரிடம் நா பசால்ைறவண்டிை 

அவசிைைில்கை, அது எனக்கு ஏற்ெட்ட ஒரு றசாதகன. அவர் என்கன 

அகழத்ததும் நா பசான்றனன், “என்றனாட ெைின் எவ்வளவுன்னு 

பதரிஞ்சுக்க எந்த நம்ெகை அகழக்க றவண்டும் என்று எனக்கு 

பசால்லுங்க என்றேன்.” அதற்கு அவர் றகட்டார், அவ்வளவு தானா? 

அதற்கு நான், அவ்வளவுதான் என்றேன்.  இல்ை, ெரிசுத்த 

ஆவிைானவர் எனக்கு அதிக அழுத்தத்கத பகாடுத்தார். அதனாை 

அவகை நா திரும்ெவும் கூப்ெிட்றடன். நா அவகை திரும்ெவும் 

அகழத்தறொது இருெது நிைிடம் காக்க கவத்தாங்க. இறுதிைா அவர் 

வந்து பசான்னார், “றவைின், நாை இப்ெதான றெசிறனாம் என்ோர்.” நா 

பசான்றன, “ஆைா, றெசிறனாம். ஆனா நா ைாருன்ேத நீங்க 

புரிஞ்சுக்கணும், நான் ஒரு விசுவாசி என்னுகடை ைாம்சம் என் 

வாழ்வின் ஒவ்பவாரு நாகளயும் திருப்ெதிைாக இருக்கறவண்டும் 

என்கிேது. உங்ககிடா ஒரு விஷைத்கத நான் பசால்ை விரும்புகிறேன். 

ஒரு நாகை றொை நான் பொய் பசான்றனன். நா அந்தெக்கம் றொய் 
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சுட்றடன். அப்ெ, நா கார்ை இருந்தவாறைா றைாட்ை நின்றனா அகத 

சுடவில்கை ஏபனன், ஆனா றைாட்டிற்கு அந்த ெக்கம் இருந்து சுட்றடன். 

அகத தவிை நா உங்ககிட்ட பசான்ன எல்ைாம் உண்கைதான் என்ெகத 

பதரிைப்ெடுத்துகிறேன் என்றேன். அதற்கு அவர் பசான்னார், “றவைின்” 

என்ேது சிரித்தார். இது நல்ைதா பகட்டதா? அவர் இறுதிைாக 

பசான்னார், “றவைின், நீ றைாட்கட கடந்துதான் சுட்றடன்னு பதரியும். 

அதற்கு நான், உங்களுக்கு எப்ெடி பதரியும் என்றேன். அதக்று அவர், 

“அதன் பெட்டி றைாட்டின் நடுவில் தான் இருந்தது என்ோர். நா 

றைாசித்றதன், ஓ, ச்ச, அகத நான் ைேந்றத றொைிட்றடறன.  

ஆனா இதுை ஆச்சரிைாைானது என்னன்னா நம்ை ைாம்சம் எவ்வளவு 

சீக்கிைைா பசைல்ெடுத்து. விசுவாசிகளாக நாை அகத ெற்ேிதான் 

றைாசிக்க றவண்டும் அது ைதம் சார்ந்த றகம்ொக இருந்தாலும் சரி 

அல்ைது முைட்டாட்டைான நிகைைானாலும் சரி. அது ைதம் சார்ந்ததாக 

இருந்தாலும் இல்ைாவிட்டாலும் எல்ைாம் முைட்டாட்டமுகடைதா 

இருக்கும். ொவத்தின் றவர் அவிசுவாசம் தான், அதுதான். நம்ெிக்கக 

ெிேந்துவிட்டால் துவங்கிவிட்டால், அந்த நம்ெிக்கக தான் நம்கை 

முற்ேிலுைாக நடத்தி பசல்வதாக இருக்கும்.  

ஆன்கர்பபர்க்: ஆல்கைட், இதற்கான ெதிகை வசனத்தில் இருந்து 

எடுத்து காட்டுங்கள், ஏன்னா, இகத, இப்றொது றகட்டுபகாண்டிருக்கிே 

நீங்களும், நாங்களும் ஒறை ெிைச்சகனகை தான் எதிர்பகாண்டு 
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வருகிறோம் சிை றநைங்களில் ஒன்று பதரிைாதவர்ககள றொை 

நீங்களும் நானும் நடந்திருக்கிறோம், அகத ைறுக்கறவ முடிைாது, 

அதற்கு ெிேகு ெரிசுத்த ஆவிைானவர் உங்ககள உணர்த்த துவங்கினார், 

அப்ெ நீங்க உங்க தவறுககள அேிக்கக பசய்ை றவண்டிைிருந்தது. 

ஆனா இந்த காரிைத்கத எப்ெடி றைற்பகாள்ள முடியும், அது திரும்ெ 

எழும்பும்றொது, நடக்கிேது நடக்கட்டும் என்று பசால்வஙீ்க, ொவத்றதாட 

ஒத்துறொக முடியுைா? கிேிஸ்து நைக்கு இங்க என்ன பசால்லுகிோர்?  

பார்பர்: ெவுல் என்ன பசால்கிோர் என்று உங்களுக்றக பதரியும் 

“ஆகிலும் என் ைனதின் ெிைைாணத்துக்கு விறைாதைாய் றொைாடுகிே 

றவபோரு ெிைைாணத்கத என் அவைவங்களில் இருக்கக் காண்கிறேன். 

அது என் அவைவங்களில் உண்டாைிருக்கிே ொவெிைைாணத்திற்கு 

என்கன சிகேைாக்கி பகாள்ளுகிேது.” றைலும் அவர் பசால்லுகிோர், 

நிர்ெந்தைான ைனுஷம் நான்! நிர்ெந்தம் என்ே வார்த்கத என்ன 

ெிைச்சகன என்று ஒருவருக்கும் பதரிைாத  நிகைைில் இருப்ெது. அகத 

தான் பசால்கிோர். அதாவது அவர், “நிர்ெந்தைான ைனுஷன் நான்! ைார், 

எப்ெடி, இந்த ைைண சரீைத்தினின்று ைார் என்கன விடுதகைைாக்குவார் 

என்கிோர். வசனம் 25 நம்முகடை கர்த்தைாகிை இறைசு கிேிஸ்து 

மூைைாய் றதவகன ஸ்றதாத்தரிக்கிறேன். ஆதைால் நாறன என் 

ைனதினாறை றதவனுகடை நிைாைப்ெிைைாணத்திற்கும், 

ைாம்சத்தினாறைறைா ொவ ெிைைானத்துக்கும் ஊழிைஞ்பசய்கிறேன்.: 
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எவ்வளவு நல்ைதாக இருக்கனுன்னு நிகனச்சு முைல்கிறோம் என்ெது 

பொருட்டல்ை.  

றைலும் அவர் எட்டாம் அதிகாைம் முதல் வசனத்தில் பசால்லுகிோர், 

“ஆனெடிைால்” எனக்கு பைாம்ெ ெிடித்த வார்த்கத, “கிேிஸ்து 

இறைசுவுக்குட்ெட்டவர்களாய் இருப்ெவர்களுக்கு எந்த ஆக்கிகன 

தீர்ப்பும் இல்கை.” அவர் உங்கள் இைட்சிப்கெ இழப்ெகத ெற்ேி 

பசால்ைவில்கை. அவர் ஷிப்டிங் கிைகை ெற்ேியும் வாழ்வில் 

உண்டாகும் ெரிைாற்ேத்கத ெற்ேியும் பசால்கிோர். கிருகெைின் 

ெக்கைாக வந்திடுங்கள் உங்களால் முடிைாதகத உங்களுக்குள்ளும் 

உங்கள் மூைைாகவும் பசய்வார் என்று நம்ெிடுங்கள். றதவறன, 

இச்கசைான உணர்வுகள் எனக்கு உண்டாகிேது, றெைாகச உண்டாகிேது, 

எந்த விதைாக ொவாைாக இருந்தாலும் சரி. அவருக்கு முன்ொக 

ஒப்புவித்திடுங்கள். அவரிடம், ஆண்டவறை, உண்கைைாக 

பசால்லுகிறேன், எப்ெடி என்று எனக்கு பதரிைவில்கை, என்னாை 

இதிைிருந்து வைமுடிைை. அப்ெ றதவன் பசால்வார், உன்னாை 

முடியுன்னு நா பசால்ைறவ இல்கை. சரி, இப்ெ என்கன கவனி, 

உன்கன நான் முற்ேிலும் ைாற்றுகிறேன், உன்னில் நான் பசைல்ெட 

வழிவிடு.” அந்த கட்டத்தில் தான் நாம் பஜைத்தில் நடந்திட 

துவங்கிடுறவாம். றதவன் நம்ைீது ஏழு ைாத தண்டகன காைத்கத 

விதிப்ெது கிகடைாது. எங்கிருந்து ெிரிந்துறொறனாறைா அறத இடத்தில் 

கிேிஸ்து ைறுெடியும் நம்முடன் இகணகிே பசைைாகும்.  
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ஆன்கர்பபர்க்: எனக்கு, ெிடித்திற்குக்கிேது. உங்கள் ொவங்ககள 

றதவனிடம் அேிக்ககைிடுங்கள். அவர் உங்ககள ைன்னித்திடுவார். 

அதாவது, றெ, நீ அப்ெடிதான் என்று எனக்கு பதரியும் என்கிோர். 

இந்த ைாதிரி ொவத்தில் றொைாடிக்பகாண்டிருக்கும் சிைகை  பதரியும், 

ைறுெடியும், அந்த ெகழை நிகைக்கு றொகாை தப்ெிக்கணும் 

முன்றநரிடுங்கள், அது தவறு என்று உங்களுக்கு பதரியும், என்னாை 

தூய்கைைா வாழ முடிைாதுன்னு நீங்க ஒருறவகள பசால்ைைாம், நீங்க 

பசால்ே வழி அந்த ைாதிரி இருக்கு, றவைின், றதவன் என்ன 

பசால்லுகிோர், அகத றதவனிடம் பசால்லுங்கள், “என்கன ைாற்ே 

துவங்கிடும் என்ேிடுங்கள்,” றவதத்கத வாசிக்க துவங்கிடுங்கள் 

றதவனிடம் பசால்லுங்கள், “றதவறன, என்கன ைாற்றும்.” ஏன்னா இது, 

நீங்களா, உருவாக்குகிே ஒரு காரிைம் கிகடைாது. நம்ைாை முடிைாது. 

நீங்க ஒருறவகள, “றதவறன, இந்த விருப்ெங்ககள நீர் உருவாக்கிட 

றவண்டும் என்ேிடைாம், என் இருதைத்தில் இந்த உணர்கவ தாரும்.” 

அது ைட்டுைல்ை நீங்க, “றதவறன, நீர் விரும்புகிே காரிைத்கத நான் 

பசய்திட எனக்கு தைவாக உதவிடம் என்று றகட்கைாம். இந்த 

றநைத்தில் இருந்து எனக்குள்ளாக இருந்து நீர் வாழ துவங்கிடும்.” அந்த 

நிகைக்கு வந்த அடுத்த பநாடிைில், நீங்க பசால்லுங், “இறைசுறவ, 

என்னாை பசய்ை முடிைாது. இறதா ைறுெடியும் வருகிறேன். என் 

மூைைாக நீர் வாழ்ந்திடும். வசனம் என்ன பசால்கிேது என்ெகத நீங்கள் 
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அனுெவத்தின் மூைைாக கற்றுபகாள்வரீ்கள். அதனாைதான் நாம் 

ொர்க்கிே இந்த தகைப்கெ நான் அதிகம் றநசிக்கிறேன்.  

ஆல்கைட், அடுத்த வாைம், றவைின் என்ன றெச இருக்கிோர் என்ோல், 

றதவனுக்கு அர்ப்ெணித்திருக்க நம்கை ஊக்குவிக்கும் காரிைம் என்ன. 

நாம் றெசிக்பகாண்டிருக்கிே காரிைங்களுக்கு ஏற்ே றதவனுகடை 

வாக்குத்தத்தங்கள் என்னவாக இருக்கிேது? றவைின் இகத 

இறைசுவுடன் ஒரு பகாந்தளிப்பு என்று கூறுகிோர், சரிைா, சந்றதாசம் 

ைற்றும் வல்ைகைறைாடு வாழ்வது. றவதம் என்ன பசால்லுகிேது 

என்ெகத விளக்கி பசால்லும் அருகைைான சம்ெவங்ககள 

பசால்லும்ெடிைாக இருக்கிோர், ஆகறவ நிகழ்ச்சிகை தவோைல் 

ொர்ப்ெரீ்கள் என நிகனக்கிறேன் றதவன் என்ன பசால்லுகிோர் என்ெகத 

புரிந்துபகாள்ளாைல் அவர் கவத்திற்கும் வாக்குத்தத்தங்ககள கட்டும் 

அப்ெிைாசப்ெடுத்தாைல் அகத அனுெவிக்க முடிைாது 

புரிந்துபகாண்டால், அதுறவ நம்கை ஊக்குவித்திடும் அதினால் நாம், 

:றதவறன, என் மூைைாக நீர் வாழ்ந்திடும் என்ேிடுறவாம்.” அடுத்த 

வாைம் தவோைல் ொர்ப்ெரீ்கள் என நம்புகிறேன்.  
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***** 

எங்களுகடை பதாகைக்காட்சி நிகழ்சிககள காண 

இைவச ஜான் அன்பகர்பெர்க் நிகழ்ச்சி ஆப்கெ ெதிவிேக்கம் 

பசய்திடுங்கள். 
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