WBCL12-2-1-TA

கிருபையின் ைிரயாணம் - நிகழ்ச்சி 1
அறிவிப்பாளர்: இன்றைக்கு ஜான் அன்கேர்பெர்க் நிேழ்ச்சியில்:
நீங்ேள் இதுவறைக்கும் எப்கொதாவது பசால்லியிருக்ேிைீர்ேளா,
“என்னால முடியாது! என்னால ேிைிஸ்தவ வாழ்க்றே வாழ முடியாது?

டாக்டர் வேயின் ைார்ைர்: ஒருநாள் ோறலயில் நான் எழுந்ததும்,
ஜான், உங்ேேிட்ட உண்றைய பசால்ல விரும்புேிகைன், அன்றனக்கு
எனக்கு ேிைிஸ்தவன் என்ை உணர்கவ இல்றல. யாைாே
இருக்ேகவண்டும் என்ெதில் அதிே ேவனம் இல்லாைல் இருந்கதன்.
அதாவது, அந்த உணர்கவாடு தான் நான் ேண்விழித்கதன். ஒரு
ெழங்ோலத்து றெயன் பசான்னது ஞாெேைிருக்குதா, “கதவகன, நா
கெைாசப்ெடல. எனக்கு இச்றசயான சிந்தறனேள் இல்றல. னா பொய்
பசான்னது ேிறடயாது, யாறையும் நா ஏைாத்துல, ஆனா இப்ெ
என்கனாட ெடுக்றேயில் இருந்து நா எழுந்திருக்ே கொேிகைன்.”
கதவன்

என்னிடம் பசய்யும்ெடி பசான்ன ோரியத்றத பசய்ய எனக்கு

திைறை இல்றல. இந்த ேிைிஸ்தவ வாழ்க்றேறய என்னால் வாழ
முடியாது. அப்ெ எனக்குள் வாழ்ேிைவர் என்றன பெலப்ெடுத்துேிைவைாே

1

இருக்ேிைார், அவர் என்னிடம் இருந்து எதிர்ொர்க்ேிை ோரியங்ேறள
நான் பசய்யும்ெடி எனக்கு சத்துவத்றத அளிக்ேிைார்.

அறிவிப்பாளர்: இன்றைய எனது விருந்தினர் ஒரு ேருத்தைங்கு
கெச்சாளர், நூலாசிரியரும் கொதேருைான Dr. கவயின் ொர்ெர்,
வுட்லாந்து ொர்க் ொப்டிஸ்ட் திருச்சறெயின் கொதேைாே இருக்ேிைார்
சாடாகநாோ, படநீசீ

ைார்ைர்: அவர் நைக்குள் வாசம்ெண்ணி நம்ைிடம் இருந்து நாம்
பசய்யகவண்டிய அறனத்றதயும் பசய்யும்ெடி சத்துவைளிக்ேிைார்.
அதுதான் நற்பசய்தியாே இருக்ேிைது. அதுதான் சுவிகசஷத்தின் அழகு
தன்றையாேவும் இருக்ேிைது. அது இைட்சிப்கொடு நின்று
விடுவதில்றல. ேிைிஸ்து நைக்குள் வந்து வாசம்ெண்ண துவங்குேிைார்.
அவர்தான் நைது நித்திய ஜீவன். அவர்தான் நைது ஜீவன் அறததான்
ஜனங்ேள் புரிந்துபோள்ள கவண்டும். நீங்ே எப்ெடி அவறை
ஏற்றுபோண்டீர்ேகளா அப்ெடிகய அதில் நடக்ேிைவர்ேளாே
இருக்ேகவண்டும். அவறை நம்ெிடுங்ேள்.

அறிவிப்பாளர்: ஜான் அன்கேர்பெர்ேின் இந்த விகசஷித்த
நிேழ்ச்சிக்கு உங்ேறள அன்கொடு வைகவற்ேிகைாம்.
*****
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டாக்டர். ஜான் அன்கெர்கபர்க்: நிேழ்ச்சிக்கு உங்ேறள
வைகவற்ேிகைாம். இன்றைக்கு உங்ேளுக்ோே விகசஷித்த நிேழ்ச்சிறய
றவத்திருக்ேிகைாம். எனது விருந்தினர் Dr. கவயின் ொர்ெர். தங்ேள்
வாழ்நாளில் ேிைிஸ்தவ ஜீவியத்றத வாழ்வது எப்ெடி என்று

ெல

ெிைசங்ேங்ேறள கேட்டிற்கும் ேிைிஸ்தவர்ேளுக்கு உதவகூடியவர்ேளில்
இவர் ைிே சிைந்த நெர். நாம் ெலமுறை தீவிைைாே
முயற்சித்திருக்ேிகைாம், உங்ேளால முயன்ை அளவு முயற்சித்தும் ெடு
கேவலைான முறையில் கதாற்றுகொேிைீர்ேள் நீங்ே ஏகதாபவாரு
ோரியத்றத இழந்துவிடுேிைீர்ேள். ஏகதாபவாரு தவறு இருக்ேிைது
உங்ேளுக்கு எதுவுகை சரியாே வருவதில்றல. இன்றைக்கு அவர்
உங்ேறள ஊக்குவித்திடுவார். இன்றைக்கு நைது தறலப்பு சிைப்ொே
இருக்ேிைது. வசனங்ேறள எடுத்துபசால்லும்விதைாே உதாைணங்ேறள
றவத்திருக்ேிைார். இவர் கவத வசனத்தில் சிைந்து விளங்குேிைார்.
இன்றைக்கு நைது தறலப்பு இதுதான், நீங்ேள் இகயசுவுடன் இறணந்து
இருப்ெறத ேற்ெறன பசய்திடுங்ேள். இதுவறைக்கும் அப்ெடி
ொர்த்திருக்ேிைீர்ேளா நீங்ே உங்ே வட்டில்,
ீ
வாழ்க்றேயில், பதாழிலில்,
இகயசுவுடன் சிைந்த கநைத்றத பசலவிட்டிருக்ேிரீர்ேளா? அப்கொது
என்ன நடக்கும்? சரி, அறத ெற்ைிதான் இன்றைக்கு நாம் கெசிட
இருக்ேிகைாம். கைலும், கவயின், நாம் ொர்க்ே விரும்புேிை
ோரியத்திற்கு நம்றை நடத்தி பசல்லும் விதைாே சம்ெவத்றத நீங்ேள்
பசால்ல இருக்ேிைீர்ேள். அது ைிேவும் சக்தி வாய்ந்ததாேவும் இருக்ே
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கொேிைது என்று பதரியும். எனக்கு இதுக்கு கைல பொறுறை இல்றல.
நீங்ே என்ன பசால்ல ஆவலாே இருக்ேீ ங்ேகளா அந்த விஷயங்ேறள
ெேிர்ந்துபோள்ளுங்ேள்.

ைார்ைர்: ஆைா, ஜான், எனக்கு பவளியில கொைது பைாம்ெ ெிடிக்கும்.
கவட்றடயாடுவது ெிடிக்கும், ைீ ன்ெிடிப்ெது, கொல பவளியில கொய்
சுத்திைது பைாம்ெ ெிடிக்கும். ஸ்றேயிங் கூட பைாம்ெ ெிடிக்கும், ஆனா
இப்பெல்லாம் அதிலிருந்து பைாம்ெ தள்ளி வந்துட்கடன். ஆனா நா
ைிசிசிெிக்கு ஒரு கூட்டத்திற்ோே கொயிருந்கதன். என்னுறடய
நண்ெருக்கு ெல ஏற்க்ேர் நிலம் இருந்தது. அதனால, அந்த ெகுதியில்
கவட்றடயாட முடியும், ஓ, அருறையானது. கவட்றடயாடிடலாம்,
கவறடயாடைது எல்லாம் நைக்குதான். அதாவது, நாைதா பஜயிப்கொம்.
அவருக்கு இருந்த அந்த ஏரில நிறைய ைீ ன்ேளும் இருக்கும்.
உண்றையாகவ, அது நல்ல சிைப்ொன இடம், அவர் என்றன அங்ே
வந்து அவகைாட சறெயில கூட்டம் நடத்தும்ெடி கூப்ெிட்டிருந்தார்.
அதுக்ோே அங்ே கொயிருந்கதன், ஆனா இதுல ெிைச்சறன என்னன்னா,
நா ெிப்ைவரி ைாதம் கொயிருந்கதன்.
அங்ே, ைான்ேள் வரும் நாட்ேள் முடிஞ்சிருச்சு. ஏரியும் உறைந்து
இருந்தது. அப்ெ நா கேட்கடன்,

“ஜார்ஜ், நாை என்ன பசய்ய

கொேிகைாம்? அதற்கு அவர், நீர்நாய் அறணேறள
உறடக்ேப்கொேிகைாம் என்ைார்.” எதற்ோே என்று
4

கயாசித்துபோண்டிருந்கதன்? அதற்கு அவர், “நாை, சில ைைங்ேறள
விற்கும்ெடியாே இருக்ேிகைாம், அது சுைார் 2, 000 ஏக்ேருக்கு
இருக்ேிைது, அதனூடாே ஒரு ஓறட கொய்போண்டு இருக்ேிைது.” அறத
நதிஎண்ட்கை பசால்லலாம், ஆனா ஓறடேறள கொல இருக்ேிைது.
இதுல விஷயம் என்னன்னா, “இந்த நீர்நாய்ேள் அங்ே வரும்கொது,
அறவ அந்த ஓறடேறள அறடத்துவிடுேிைது அதினால் தண்ண ீர்
ைைங்ேளுக்கு கைல் எழும்ெிவிடுேிைது, அதனால அறத விற்ே
முடியவதில்றல.

அதனால

ஒவ்பவாரு வாைமும் அந்த நீர்றணேறள

ெிடித்து அதினால் உண்டான நீர்நாய் அறணேறள உறடத்பதைிய
கவண்டியிருக்ேிைது என்ைார்.” அவர் பசான்னார், “நீங்ேளும் என்கனாட
வைணும்,” நான் கயாசித்கதன், அைிறையாயிருக்குகை. கைலும் அவர்,
“நம்ைேிட்ட 13 றடனறைட் குச்சிேள் இருக்ேிைது.” ெைகலாேத்தில்
கூச்சல் சத்தம் கொல ஒன்றை கேட்கடன். ஒருகவறள ைிோகவலும்
ோெிரிகயலும் சத்தைா பசால்லியிருப்ொங்ேகளா, “ேிளம்புங்ே, சீக்ேிைம்,
சீக்ேிைம், நைக்கு இன்னும் 1௦ தூதர்ேள் அதிேைா கதறவெடுேிைார்ேள்!
அதற்கு ைத்தவங்ே கேட்டிருப்ொங்ே எதற்ோே? “ொர்ெரும் பெச்டரும்
நான்கு சக்ேை வாேனங்ேளில் 13 றடனறைட் குச்சிேளுடன் கொயிட்டு
இருக்ோங்ே.
நாங்ே அந்த தண்ணருக்குள்
ீ
இைங்ேிகனாம். நீச்சல் உறடறய
கொட்டுபோண்டார், இப்ெ அவ ர்தன்நீருக்குள் நீந்தினார், அவர் ஒரு
றடனறைட் குச்சிறய எடுத்து தண்ண ீருக்குள்
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பசன்று

நீர்நாய்

அறணேளுக்கு ேீ ழ் றவத்தார். நான் பசான்கனன், “றடனறைட்ட
தண்ணருக்கு
ீ
ேீ ழ் றவக்ே முடியாது.” இதுவறைக்கும் றடனறைட்டுக்கு
அருேில் நான் இருந்தது ேிறடயாது. அதற்கு அவர் இறத ொருங்ேள்
என்ைார். அவர் இன்பனாரு குச்சிறய எடுத்தார், அதற்கு ஒரு கைல்
உறைறய கொட்டார், அதில் எல்லா வயர்ேளும்
இறணக்ேப்ெட்டிருந்தது. அவர் என்னிடம், அந்த வயர்ேளின் நுனிறய
எடுத்து நிலத்தில் ஊன்றுங்ேள் என்ைார். நான் கேட்கடன், எதற்ோே?”
அவர் பசான்னார், “ நிறலயான ைின்ோந்தம் இந்த றடனறைட்றட
பவடிக்ே றவக்கும் ெற்ைிசியா, என்னுறடய ைறனவி, என்னுறடய
சரீைம் ஐநூறு துண்டுேளாே இருப்ெறத ொர்க்கும்ெடி நான்
விரும்ெவில்றல என்ைார். சரி, ஓகே, அறத நான் நிலத்தில்
ஊன்ைிகனன்.
அவர் அந்த கைலுறைறய கொட்டு

அறத அவர் ேீ கழ தண்ண ீருக்குள்

றவத்துவிட்டார், அவர் பவளியில் வந்து என்னிடம் பசான்னார், “சரி,
கவயின், இப்ெ எங்றேயாவது ைறைந்துக்போள்ளுங்ேள். அதற்கு நான்,
இல்றல. நா கவடிக்றே ொர்க்ேணும் என்கைன்.” அதற்கு அவர்,
கவயின், எறதயாவது நாை கைல தூக்ேி வசினால்
ீ
அது ேீ ழதா
வந்துவிழும் என்ைார்.” நா அவர் பசான்னறத கேட்டிருக்ேகவண்டும்.
ஆனா அவர் அங்ே ஒரு கெட்டரி றவத்திருந்தார் இந்த இைண்டு
முறனேறளயும் வழக்ேம் கொல எதிர்முறனயில் றவத்தார், ொசிடிவ்
அப்ெைம் பநேடிவ்
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கொல்ஸ், அவர் பசான்னார், “பநருப்பு றவயுங்ேள்!”

இந்த றடனறைட் பைாம்ெ சுவாைஸ்யைானது ஏன்னா உங்ேளால
முதலில் அறத ொர்க்ே முடியாது, ஆனா உங்ேளால உணை முடியும்.
அது பெரிய சத்தம் பூம்னு பவடிச்சுது.
அவர் பசான்னது சரியா இருந்தது. எல்லாம் பதைித்து எழ ஆைம்ெித்தது
நாங்ே இங்கும் அங்கும் ஓட ஆைம்ெித்கதாம் ஏன்னா

எல்லாம் பதைிச்சு

ேீ ழ விழ துவங்ேியது. அந்த கநைத்துல, எனக்கு ஒன்னு கதான்ைியது,
அதாவது தண்ணர்ீ கெசுவதுகொலிருந்தது, “புைண்டு ஓடிடலாம், புைண்டு
ஓடிடலாம், புைண்டு ஓடுகவாம்.” அது, ைட்டுைல்ல, ஒரு அறணறய
நாை உறடத்தால் அது எப்ெடி இருக்கும், “ஊ, பைாம்ெ நன்ைி, ஓடு,
நதிகய ஓடிடு.”
ஒரு வருடம் முடிந்தது. ைறுெடியும் கொகனன். நான் கேட்கடன், ஜார்ஜ்,
இந்த முறை நாை என்ன பசய்யகொேிகைாம்? ஏன்னா அதுவும் ெிப்ைவரி
ைாதைாே இருந்தது. அவர் பசான்னார், “நாை நியூக்ேிளியர் பவடி
ஒன்றை தயாரிக்ே கொேிகைாம். “ நான் கேட்கடன் – அதற்கு முன்ொே,
அவர் ஆகலாசறன கேட்டுபோண்டிருந்தார்; அவர் நல்லா
இருக்ோருன்னு நிறனத்கதன் – அவரிடம் நாை என்ன பசய்ய
கொேிகைாம் என்கைன். அதற்கு அவர், “இந்த நீர்நாய் அறணேறள
உறடத்து உறடத்து நான் கசார்ந்துகொயிட்கடன். இப்ெ நீர்நாயின்
குறேக்கு கொகைாம் என்ைார்.” அதற்கு நான், ஆல்றைட்! இப்ெ
அதனுறடய வட்டிற்கே
ீ
கொேகொேிகைாம் என்கைன்.” அதற்கு அவர்,
ஒவ்பவாரு வாைமும் இறதகய பசய்து அலுத்துவிட்டது என்ைார்.”
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அது இருக்ேிை இடத்திற்கு கொே ெடகுலத்தான் கொேணும். அதனால
அப்ெடி கொகனாம். அவர் பசான்னார், அவர்ேிட்ட ஐந்து ோலூன்
கேன்ல ஐந்து றடனறைட் குச்சிேள் இருந்தது, அகதாட இன்பனாரு
ைசாயனம் டீசல்ல 72 ைணிகநைம் ஊை றவச்சது இருக்குதுன்னு
பசான்னார். “அது ைட்டுைில், “நாை ஒரு பவடிகுண்றட தயாரிக்ே
கொேிகைாம் என்ைார். நிஜைாே தான், ஓ றை, என்னபவாரு
பவடிகுண்டு. அதாவது, அந்த ைாதிரி எதுவும் நான் கேட்டது
ேிறடயாது. நாங்ே நீர்நாய்ேள் நிைித்தம் ேவறல ெடுவதாே ஜனங்ேள்
பசால்வாங்ே. நா பசான்கனன், “என்னுறடய விைல் நுனிறய விட
முடிவு பைாம்ெ பெரிதாே முடிவு எதுவுைில்றல என்கைன்.”
சரி, இந்த ேறதறய எதற்ோே பசால்ேிகைன் என்று அகநேர்
கயாசிக்ேலாம். இந்த ேறதறய நான் பசால்வதற்கு ோைணைிருக்கு
இகயசு கயாவான் ஏழு முப்ெத்தி ஏட்டில் பதளிவாே
பசால்லியிருக்ேிைார், அவர் பசால்ேிைார், “உங்ேளுக்குள் இருந்து ஜீவா
தண்ணருள்ள
ீ
நதிேள் புைண்டு ஓடும். கயாவான் 14:15-16, அவர்
பசால்ேிைார், “நான் என் ெிதாவினிடத்திற்கு திரும்ெி கொே கவண்டும்,”
கெதுரு, உண்றையில் அவகைாடு விவாதம் பசய்ேிைான். அதற்கு அவர்,
“இல்ல, நான் பதாரும்ெி கொோவிட்டால், ஆவியானவர் இங்கு
வைமுடியாது, அவைால் உங்ேகளாடு தங்ேியிருக்ேவும் முடியாது – அது
ெறழய உடன்ெடிக்றே – அவர் உங்ேகளாடு கூட இருந்து உங்ேளுக்குள்
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இருந்து ஜீவா தண்ணருள்ள
ீ
நதிேள் புைப்ெட்டு ஓடும்ெடியாே
பசய்திடுவார் என்ைார்.”
நாை என்ன பசய்கைாம் என்ைால், ஜான், நம்முறடய சுய பெலத்கதாடு
ேிைிஸ்தவ வாழ்க்றே வாழ முடியும் என்று நிறனத்தால், அந்த
அறணயில் நாம் முழுேிவிடுகவாம். ஜனங்ேள் தான் ேள் இருக்கும்
அறை எதுபவன்று பதரியாைல் அதில் தான் இருக்ேகவண்டும் என்று
முயலுேிைார்ேள். இந்த ஆசீர்வாதம் கவண்டும் என்ேிைார்ேள், அந்த
ஆசீர்வாதம், இந்த அனுெவம் கவண்டும், அந்த அனுெவம் கவண்டும்
என்ேின்ைனர். அவர்ேளிடம் ேிைிஸ்துவுக்குள் இருக்ேிை சேல
ோரியங்ேளும் இருக்ேிைது. அறத விசுவாசத்தில் ேட்டவிழ்க்ே
கவண்டியதுதான் திைவுகோல். விசுவாசத்தினாகல பெற்றுபோண்கடாம்,
விசுவாசத்தினாகல நாம் அஹ்றட ேட்டவிழ்க்ே கவண்டும். விசுவாசம்
எனெது எல்லாவற்ைியும் ேிைிஸ்துவிடம் அர்ப்ெணித்து அவருக்கு சரி
என்று பசால்வதுதான்.

ஆன்ெர்கபர்க்: ஆல்றைட், ெல ேிைிஸ்தவர்ேளுக்கு, இது ஒரு புதிய
ோரியைாே இருக்கும், அதனால் வசனத்தின் நங்கூைத்றத அவர்ேளுக்கு
அளித்திட விரும்புேிகைன், சரியா. கதவனுறடய வார்த்றதறய
கொதிப்ெதில் நீங்ே சிைந்த நெர்ன்னு பதரியும். நாை
ொர்த்துபோண்டிருக்ேிை ோரியத்றத புரிந்துபோள்ள எகெசியர்
புஸ்தேத்திற்கு திருப்ெிபோள்கவாம். அதிலிருந்து துவங்ேிடலாம். அதில்
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ஒரு பஜெம் இருக்ேிைது, 3ம் அதிோைம்,, வசனம் ெதினாலில் இருந்து
இருெத்தி ஒன்றுவறை, எனக்கு பதரியும், இந்த எகெசியர் புத்தேம்
முழுவதும் பஜெத்தினால் நிைம்ெியிருக்ேிைது. அது முதல் மூன்று
அதிோைத்தில் நிறைவறடந்து ெிைகு நான்கு ஐந்து ஆறு அதிோைங்ேறள
நிறலெடுத்துேிைது. நா உங்ேளிடம் கேட்க்ேிகைன், இந்த பஜெத்தின்
நிறலயில் எங்ேறள நடத்தி பசல்லுங்ேள். ெவுல் இந்த இடத்தில்
என்ன பசால்ல முயற்சிக்ேிைார்?

ைார்ைர்: ஓ, அருறையானது, ஏன்பனன்ைால் இது ஒரு அருறையான
பஜெம். வசனம் ெதினான்ேில் கூறுேிைார், “இதினிைித்தம் நான்
ெைகலாேத்திலும் பூகலாேத்திலுமுள்ள முழுக்குடும்ெத்துக்கும்
நாைோைணைாேிய நம்முறடய ேர்த்தைாயிருக்ேிை
இகயசுேிைிஸ்துவினுறடய ெிதாறவ கநாக்ேி முழங்ோல்ெடியிட்டு.”
கைலும் வசனம் ெத்பதான்ெது, “அவர் உங்ேளுக்கு அநுக்ேிைேம்
ெண்ணகவண்டும், இந்த வார்த்றத அநுக்ேிைேம் எனெது உங்ேளுக்கு
ஒன்றை போடுக்ே கவண்டும் என்று கூறுேிைது. கதவனிடத்தில்
இருந்து நாம் பெற்றுக்போள்ளும் அறனத்தும் ஒரு ஈவு. நாம் எதற்கும்
ொத்திைவான்ேள் அல்ல. ஆனா அவர் பசால்ேிைார், “அவர் தைது
ைேிறையின் ஐசுவரியத்தின்ெடிகய உங்ேளுக்கு அநுக்ேிைேம்
ெண்ணகவண்டும்.” இங்கு ெடிகய என்ை வார்த்றதயானது, நிறைவில்
இருந்து என்று பசால்லவில்றல. சில பைாழிபெயர்ப்புேள்

நிறைவில்

இருந்து என்ேிைது. இல்ல, இல்ல, இல்ல, இந்த ேிகைக்ே வார்த்றத
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வித்தியாசைானது; ஏக் நிறைவில் இருந்து. ஆனால் இங்கு அவர்
ெயன்ெடுத்துேிை வார்த்றத என்னபவன்ைால் ோடா, அதற்கு
இதன்ெடிகய என்று அர்த்தம். அது ஒரு விஷயத்தின் அளவிறன
குைிக்ேிைது. சரி, ஜான், எங்ேிட்ட ைில்லியன் டாலர்ேள் இருந்தால் –
அது எவ்வளவு நல்லா இருக்கும்

- உங்ேளுக்கு நான் போஞ்சம் ெணம்

போடுக்ே விரும்ெினால், என்னுறடய சம்ெத்திளிருந்து போடுக்கும்ெடி
விரும்புவர்ேளா
ீ
அல்லது சம்ெத்தின்ெடிகய போடுக்ேகவண்டும் என்று
விரும்புவர்ேளா?
ீ

ஆன்ெர்கபர்க்: அதன் அடிப்ெறடயில்
ைார்ைர்: ஏன்பனன்ைால் இன்றைக்க்கு நாம் ொர்க்ேிை அறனத்து
ோரியங்ேளும் ேிைிஸ்து நைக்கு போடுத்திருப்ெறவேளின்
ெிைதிெலிப்ொே இருக்ேிைது. கைலும் அவர் இங்கு பசால்லியிருக்ேிைார்,
அவருறடய ைேிறையின் ஐசுவரியத்தின்ெடிகய அவர் நைக்கு
தருேிைார்.” சரி, இந்த ஐசுவரியம் என்னது? அறவ எதற்ோே
இருக்ேிைது? “நீங்ேள் அவருறடய ஆவியினாகல உள்ளான ைனுஷனில்
வல்லறையாய் ெலெடுவதர்ோே.” இப்ெ ைறுெடியும் இந்த வார்த்றதறய
ேவனிக்ேலாைா, “ஐசுவரியம்”. நைக்கு இருக்கும் இந்த ஐசுவரியம்
எப்ெடிெட்டது? மூன்ைாம் அதிோைத்தில் எட்டாம் வசனத்தில் அறத
பசால்லுேிைார், அதாவது, “ெரிசுத்தவான்ேள் எல்லாரிலும்
சிைியவனாேிய நான் ேிைிஸ்துவினுறடய அளவற்ை ஐசுவரியத்றதப்
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புைஜாதிேளிடத்தில் சுவிகசஷைாய் அைிவிக்ேிைதற்ோே இந்தக் ேிருறெ
எனக்கு அளிக்ேப்ெட்டிருக்ேிைது.” இறவ ஆைாய்ந்து முடியாதறவேள்.
கைலும் அவர் பசால்லும்கொது பசால்ேிைார் ஒன்ைாம் அதிோைம்,
வசனம் ெதிபனட்டு, “உங்ேளுக்கு ெிைோசமுள்ள ைனக்ேண்ேள்
உண்டாயிருக்கும்ெடி கவண்டிபோள்ளுேிகைன்.” இது ஒரு
வகுப்ெறையில் ேற்றுபோல்ல்கவண்டிய ோரியைல்ல. இது கதவகன
உங்ேள் இருதயங்ேளில் பவளிப்ெடுத்துேிை ோரியைாே இருக்ேிைது.
இதினிைித்தம் நீங்ேள் அவருறடய அறழப்ெின் நம்ெிக்றேறயயும்,
ெரிசுத்தவான்ேளுக்குள் அவருறடய ைேிறையின் ஐசுவரியத்தின்
சுதந்திைம் என்னபவன்ெறதயும் அைிந்துபோள்வர்ேள்.
ீ

ஆன்ெர்கபர்க்: ஆைா, இது பைாம்ெ முக்ேியைானது என்று
நிறனக்ேிகைன், ஏன்னா ேிைிஸ்தவர்ேளாே இருக்ேிை ஜனங்ேள்,
உண்றையாய் ேிைிஸ்துறவ தங்ேள் வாழ்வில்
ஏற்றுபோண்டிருக்ேின்ைனர், அவறை அவர்ேள் நம்புேிைார்ேள், எனகவ
நாம் கெசுேிை ோரியம் அவர்ேளுக்கு முற்ைிலும் புதுறையாே
இருந்திடும். கைலும் இங்கு ெவுல் பசால்ேிைார், கெ, இது ஒரு
இைேசியம் அறத நாம் பவளிப்ெடுத்த விரும்புேிகைன், கதவன்
உங்ேறள உணர்வுள்ளவர்ேளாக்ேி அவர் உங்ேளுக்ோே றவத்திருப்ெறத
நீங்ேள் அைிந்தும்ெடி உங்ேள் ைனக்ேண்ேறள திைந்தருளுைாறு
கவண்டிபோள்ேிகைன். அப்ெடியிருந்தால் நீங்ேள் ைறுெடியும்
பசால்லுவர்ேள்.
ீ
இறத தான் கதவன் எனக்கு பதரிவிக்ே விரும்புேிைார்,
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கதவன் தான் இறத நம்ைிடம் போண்டு வந்திருக்ேிைார். அப்கொது
நீங்ேள் அறத புரிந்துபோள்வர்ேள்.
ீ
அந்த பவளிச்சம் உதிக்ேப்ொவ்ேிைது
இது எப்ெடி கவறல பசய்யும் என்ெறத அந்த ஒளி உங்ேளுக்கு
பவளிப்ெடுத்திடும்,

ைார்ைர்: ஆைா, ஏற்ேனகவ இந்த ோரியங்ேள் அறனத்தும் உங்ேளிடம்
இருக்ேிைது. கதவறன இன்னும் அதிேைாய் பெற்றுபோள்ளும் விஷயம்
அல்ல. எல்லாவற்ைிலும் நாம் அவருக்கு சரி
ேற்றுபோள்ளும்

என்று பசால்ல

விஷயைாே இருக்ேிைது. அப்பொழுது அவர் நைக்குள்

றவத்திருக்கும் ோரியங்ேறள நாம் புரிந்துபோள்ள அைிந்துபோள்ள
துவங்ேிடுகவாம். அவர் துவங்ேிவிட்டார், அந்த ஐசுவரியத்றத ெற்ைி
நாம் ொர்க்ேலாம், வசனம் ஒன்ைிலிருந்து துவங்குேிைார், அதில் ஒரு
சில ோரியங்ேறள பதளிவாே ொர்க்ே கொேிகைாம்.
அவர் பசால்ேிைார், “கதவனுறடய, சித்தத்தினாகல இகயசு
ேிைிஸ்துவினுறடய அப்கொஸ்தலனாேிய ெவுல், ெரிசுத்தவான்ேளுக்கு
எழுதுேிைதாவது.” இது, பைாம்ெ சுவாைஸ்யைாே இருக்ேிைது. அகநே
ைார்ேங்ேளில் இவறை ெரிசுத்தவான் என்று கூறுேிைார்ேள், அந்த நெர்
ஒரு ெரிசுத்தவான், ஆனா எல்லாரும் ெரிசுத்தவானல்ல. ஆனால்
வசனத்தில் நாம் ெரிசுத்தவான்ேள் என்று அறழக்ேப்ெடுேிகைாம்.
ெரிசுத்தவான் என்ைால் கதவனுக்ோே அவைால் ெயன்ெடுத்தப்ெடும்ெடி
கவறுெிரிக்ேப்ெட்டவர்ேள். அவருறடய ெயன்ொட்டிற்ோே. இந்த பூைில்
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நாம் இருப்ெதற்ோன ோைணங்ேளில் ஒன்று நம் இதயம் துடிப்ெதற்கு
ோைணங்ேளில் ஒன்று நைக்ோே அவர் ஒரு கநாக்ேத்றத
றவத்திருக்ேிைார். அவர் நைக்குள் வாசம் ென்னும்ெடியாே
வந்திருக்ேிைார். நாம் எப்ெடிெட்டவர்ேள் இல்றல என்று அவருக்கு
பதரியும், அகதாடு அவர் யார் என்ெதும் நாம் அவருக்குள் யார் என்றும்
அவருக்கு பதரியும், அதனால்தான் அவர் நைக்குள் வந்து வாசம்
ெண்ணுேிைார். அவர் தைது கவறலக்ோே நம்றை கவறு ெிரித்து
றவத்திருக்ேிைார்.

ஆன்ெர்கபர்க்: ஆல்றைட், இறத இப்கொது அப்ெடிகய நிறுத்திடலாம்,
ஏன்னா சிலர் சில கேள்விேறள கேட்க்ேிைார்ேள், “கவயின், போஞ்ச
நாளுக்கு முன்னாலதா நா கதவறன ஏற்றுபோண்கடன், இருந்தாலும்
இச்றசயான விருப்ெங்ேளுக்கு என்றன விட்டுபோடுக்ேிகைன். இன்னும்
ெலவிஷயங்ேறள விரும்புேிகைன். என்னுறடய வாழ்வில் ெல
ொவங்ேள் இருக்ேிைது. எனக்கு, நிச்சயைா, இகயசுவினுறடய தாக்ேம்
கதறவெடுது ஏன்னா எனக்குள்ள இருந்து அந்த நதி ஓடுவறத
என்னால் உணை முடியல. சரி. ெவுல் இங்கு கதவன் என்ன பசய்ய
சித்தைாே இருக்ேிைார் என்று விவரித்து பசால்லுேிைார் என்ெறத
பசால்லுங்ேள் ஜனங்ேளுறடய கேள்வி, “உங்ேளுக்கு பதரியுைா,
எங்ேிட்ட நிறைய ொவங்ேள் இருக்குது. தன்னிடம் நிறைய ொவங்ேள்
இருக்ேிை நெரிடம் இது சரிெட்டு வருைா? “
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ைார்ைர்: நிச்சயைாே. நம்ை எல்லாருக்கும் இருக்ேிைது, அறத
ைறுக்ேமுடியாது. ஒருவர் என்னிடம் என்னுறடய வாழ்வில் நிறைய
ொவங்ேள் இருக்ேிைது என்ேிைார், அதற்கு நான், ஒவ்பவாருன்ைாே
வரிறச ெடுத்திடுங்ேள் என்கென். நாை எல்லாரும், ஒவ்பவாருநாளும்
பசால்லலாம், நாை உண்றையாயிருக்கோம், நிறைய ஜனேள்
உண்றையாே இருப்ெது ேிறடயாது. ஆனா கதவன் நம்றை ெரிைாற்ைம்
பசய்ய விரும்புேிைார். கதவன் என்ன விரும்புேிைார் என்ைால் நாம்
புரிந்துபோள்ள உதவுேிைார், முதலாவதாே, அவருறடய வார்த்றதயின்
மூலம், அவர் நைக்கு போடுத்ஹ்டிருப்ெது அதிலிருந்து அவருக்கு சரி
என்று பசால்ல நாம் ேற்றுக்போள்ள முடியும், நம்ைிடம் இல்லாதறத
அவரிடம் போடுத்து ைாற்ைிபோள்ளலாம் – அது ஆச்சரியைானது –
அவருறடயது நம்முறடயதாேிடும்.

ஆன்ெர்கபர்க்: ஆல்றைட், இப்கொது ஒரு இறடகவறள
எடுத்துபோள்ளலாம், நாம் திரும்ெி

வந்ததும், கவயின் என்ன கெச

கொேிைார் என்ைால், கதவன் நைக்கு கதறவயான ஆவிக்குரிய
ஒவ்பவாரு ஆசீர்வாதத்றதயும் போடுத்திருக்ேிைார். இது ஏன் ைிேவும்
அருறையானது என்ெறத ெற்ைி அவர் கெச இருக்ேிைார், பதாடர்ந்து
இறணந்திருங்ேள், ைீ ண்டும் சந்திப்கொம்.
*****
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ஆன்ெர்கபர்க்: ஆல்றைட், ைீ ண்டும் வருே. நாம்
கெசிக்போண்டிருப்ெது Dr. கவயின் ொர்ெர், ேிைிஸ்தவர்ேளாே நைது
ைாம்சத்கதாடு கொைாடிக்போண்டிருக்ேிை ஒவ்பவாருவருக்கும்
ேிைிஸ்துவின் மூலம் கதவன் போடுத்துள்ள ோரியங்ேறள ெற்ைி கெச
இருக்ேிைார். நம்ைில் பெரும்ொனவர்ேள் ெல முறை, ெல முறை
நம்முறடய விருப்ெங்ேளுக்கு நம்றை விட்டு போடுத்திருக்ேிகைாம்.
கதவன் நைக்கு போடுத்திருக்கும் ெல வாக்குத்தத்தங்ேள் நைக்கு
புரியாைகல இருந்திருக்ேிைது. கவயின் எகெசியரில் ெவுல் என்ன
பசால்ல விரும்புேிைார் என்ெறத உங்ேளுக்கு விளக்ேி பசால்ல
முயலுேிைார். ஒன்ைாம் அதிோைத்தில், வசனம் 3, கதவனுறடய

முதல்

கதசிய வங்ேி என்று அறழக்ேெடும் ஒன்றை இந்த வசனத்தில்
ோட்டுேிைார். அது என்ன?

ைார்ைர்: சரி, அதாவது ஜீவனுக்கும் பதய்வ ெக்திக்கும் கதறவயான
அறனத்றதயும் உறடயவர்ேளாே ைாைிடுகவாம். கெதுரு பசால்வது
கொல 2 கெதுரு 1:3, ேிைிஸ்துவுக்குள் சேலமும் நைக்கு இருக்ேிைது.
ேிைிஸ்துவுக்குள் சேலமும் இருக்ேிைது. எகெசியரில்
பசால்லப்ெட்டிருப்ெதற்கு இது ஒரு திைவுகோல் வசனம், “அவருக்குள்,
அவருக்குள், ேிைிஸ்துவுக்குள், ேிைிஸ்துவுக்குள்.” எனகவ
ேிரிஷ்டுவுக்குள் நைக்கு கதறவயான அறனத்தும் இருக்ேிைது.
இருக்ேிைவைாேகவ இருக்ேிைவர். ஒரு பெண்ண என்னிடம் ஒருமுறை
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கேட்டாங்ே, இருக்ேிைவைாே இருப்ெபதன்ைால் என்ன? நா பசான்கன,
விடுெட்ட இடத்றத நிைப்புவது. நீங்ே எப்ெடி இல்றலகயா, அவர் அப்ெடி
இருக்ேிைார். அவர் நம்ைிடம் எதிர்ொர்க்ேிை விஷயம் இதுதான், ஜான்,
நைக்கு சத்துவம் அளிப்ெதற்கு அவர் நைக்குள் இருக்ேிைார். அதுதான்
ேிைிஸ்தவ வாழ்வின் அழகு. இதுதான் நற்பசய்தி.

ஆன்ெர்கபர்க்: அறத ெற்ைி போஞ்சம் விளக்ேி பசால்லுங்ே, ஏன்னா
அது அப்ெடிகய தறலக்கு கைல கொைாைாதிரி இருக்குது. அவங்ேளுக்கு
அது புரியல, ஆைா, ேிைிஸ்துவால் எல்லாம் முடியும், ஆனா இது நா,
கவயின்.

ைார்ைர்: சரியா பசான்ன ீங்ே.
ஆன்ெர்கபர்க்: ேிைிஸ்து எப்ெடி நைக்குள் இருக்ேிைார் என்ெறத ெற்ைி
பசால்லுங்ே இந்த ோரியம் நம்முறடய வாழ்வில் இருந்து எப்ெடி
பவளிெடுேிைது,.

ைார்ைர்: இப்ெ நாை ைறுெடியும் ெப்ொறவ றவத்து ொர்க்ேலாம் என
நிறனக்ேிகைன். சரி, இதுதான் என்னுறடய ெப்ொ. இறத விளக்ேிட
எனக்கு உதவியாயிருேிைார். அவருக்குள் எந்த ஜீவனும் இல்றல,
ைரித்தவறை கொலிருக்ேிைார். நியாயப்ெிைைாணைானது அவைால்
இயலாத ோரியங்ேறள தரும்ெடியாே கேட்க்ேிைது. இது சிலுறவக்கும்
முன்பு நடக்ேிைது; ஆனால் சிலுறவக்கு ெிைகும் அப்ெடிகய இருப்ெறத
உணருேிைார். கதவன் எதிர்ொர்ப்ெறத
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இன்னும் தனது சுயைாே

எறதயும் பசய்ய முடியாைல் இருக்ேிைார். எப்ெடியிருந்தாலும்,
தனக்குள் ஜீவன் வந்தது என்ெறத அவர் உணரும்கொது, எல்லாம்
முடியும் அதுதான் ேிைிஸ்தவர்ேளின் வாழ்க்றே ொறதயாே
இருக்ேிைது. கதவன் நைக்குள் வாச,ென்னும்ெடியாே வந்திருக்ேிைார்.
உங்ேளுக்கு பதயர்யுைா ெவுல், அவர் எகெசியர் முதலாம் அதிோைத்தில்
என்ன சிேிைார், துதிக்ே ஆைம்ெிக்ேிைார். “ ெிதாவாேிய கதவறன
ஸ்கதாத்தரிக்ேிகைன். ஸ்கதாத்தரித்தல் என்ைால் சிைப்ொே புேழ்ந்து
கெசுதல் என்ெதாகும். துதி என்ெதற்ோன வார்த்றத அது. ெிதாவாேிய
கதவனுக்கு துதி உண்டாேட்டும்.” கைலும், எல்லாருக்கும்
பசால்லுேிகைன், இவர் அப்கொஸ்தலனாேிய ெவுல்.

ஆன்ெர்கபர்க்: சரி, இதுல என்ன விஷயம்ன்னா, ேிைிஸ்தவர்ேள்
தங்ேள் வாழ்வில் ேிைிஸ்துறவ வைகவற்ைிருக்ேிைார்ேள், அவர் தங்ேள்
ொவங்ேளில் இருந்து தங்ேறள விடுவிப்ொர் என்று நம்புேின்ைனர்,
அதில் அவர்ேளால் எறதயும் பசய்ய முடியாது என்று
பதரிந்திருக்ேிைார்ேள். அதில் எந்த ேிரிறயயும் இல்றல. நம்ைால்
பசய்ய முடியும் விஷயம் எதுவுைில்றல. அவர்தான் எல்லாத்றதயும்
பசய்யணும், சரியா. அவர் எல்லாவற்றையும் பசய்வார் என்று
அவர்ேள் அவறை நம்புேின்ைனர். இப்ெ, நான் இைட்சிக்ேப்ெட்ட ெிைகு,
திடீபைன்றுநாம் கதவனுக்ோே வாழ கவண்டும் என்ேிை எண்ணம்
நைக்கு உண்டாேிைது.
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ைார்ைர்: சரியா பசான்ன ீங்ே.
ஆன்ெர்கபர்க்: ஆனா இகயசு எதற்ோே நைக்குள் வந்தார்? அறத
ெற்ைி தான் நாம் கெசிக்போண்டு இருக்ேிகைாம்.

ைார்ைர்: நிச்சயைாே, கதவன் நம்ைிடம் இருந்து எதிர்ொர்க்ேிை
றனத்றதயும் நாம் பசய்ய நைக்கு சத்துவைளிக்கும்ெடியாே அவர்
வந்தார். நீங்ே பசான்னது முற்ைிலும் உண்றைதான். அவர் எகெசியர்
ஒன்ைில் என்ன பசால்ேிைார் என கயாசித்து ொருங்ேள். அவர்
பசால்ேிைார், முதலாவதாே, நாம் ெரிசுத்தவான்ேள். அறத ெற்ைி நாம்
ொர்த்கதாம். நான் இந்கதாகனஷியாவில் இருந்கதன், நா பசைினைி
ெட்டெடிப்றெ ெடித்து வந்கதன்.

இந்த விகசஷைான நெர்ேள் உள்ள

வருவாங்ே, அதாவது, ைற்ை கதசங்ேளில் அபைரிக்ேர்ேறள டாலர்
அறடயாளம் கொட்டவர்ேளாே ொர்ப்ொர்ேள். அவங்ேளுக்கு நாங்ே
உதவுகவாைா என்ைிருப்ொர்ேள், அவர்ேளுக்கு முன்ொே கதவன்
றவத்திருப்ெறத பெற்றுக்போள்ள முயலுவார்ேள்.
அங்ே தான் நான் பசால்ல ஆைம்ெித்கதன், “ஆைா, ோறலயில்
எழுப்பும்கொது

நான் பசால்லுகவன், குட் ைார்னிங், ெரிசுத்தவாகன,

உங்ே பெயர் என்னவாே இருந்தாலும் சரி, ேண்ணாடிறய ொர்த்து
கெசுங்ேள். “ அவங்ேளால, அறத புரிந்துபோள்ள முடியல. முதல்
இைண்டு மூன்று நாட்ேளுக்கு ஒருைாதிரி இருந்தது, இவன் என்ன
கெசுேிைான்? நான்ோவது நாள் நான் நடந்து கொனதும், அவங்ேளுக்கு
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ெிைசங்ேிக்கும்ெடி எழுந்து நின்கைன், கொதிக்கும்ெடி நின்ைகொது
எல்லாரும் ஓர்முேைாே எழுந்து நின்று, 20௦க்கும் கைற்ெட்டவர்ேள்,
எல்லாரும் ஒன்ைாே பசான்னாங்ே, “குட் ைார்னிங், ெரிசுத்தவானாேிய
கவயின்.” பசைினரியின் தறலறை கொருப்ெிகுள் இருந்த நெர்
என்னிடம் பசான்னார், அவர் பசான்னார், “ய்கவயின், எகெசியர்ேள்
இந்த ஜனங்ேள் தங்ேள் வாழ்வில் கதவன் எதிர்ொர்க்ேிை
அறனத்றதயும் தங்ேளிடம் போண்டிருப்ெறத உணர்ந்து
புரிந்துபோள்ளும்ெடி உதவியிருக்ேின்ைனர் என்ைார். இவர்ேள்
ெரிசுத்தவான்ேள். அவருறடய கநாக்ேத்திற்ோே இவர்ேள் வாழ்வில்
அவருறடய திட்டத்றத நிறைகவற்ை அவைால்
கவறுெிரிக்ேப்ெட்டவர்ேள்.
கைலும் அவர் மூன்ைாம் வசனத்தில் பசால்லுேிைார், “நமுறடய
ேர்த்தைாேிய இகயசு ேிைிஸ்துவின் ெிதாவாேிய கதவனுக்கு
ஸ்கதாத்திைம். அவர்,

இந்த வார்த்றதேறள ேவனியுங்ேள், “சேல

ஆசீர்வாதத்தினாலும் ஆசீர்வதித்திற்குக்ேிைார் – அதாவது
என்னபவன்ைால், சேல என்ை வார்த்றத ேிகைக்ேத்தில் சிைந்த
வார்த்றதயாகும். அதற்கு அர்த்தம் “சேல – ேிைிஸ்துவுக்குள்
உன்னதங்ேளிகல ஆவிக்குரிய சேல ஆசீர்வாதத்தினாலும் நம்றை
ஆசீர்வதித்திருக்ேிைார்.” எல்லாரும் என்னிடம் கேட்ப்ொர்ேள்,
“இைண்டாவது ஆசீர்வாதம் இருக்ேிைது? கேளுங்ே, எங்ேிட்ட 10,472,000
இருக்குது. ேிைிஸ்துவுக்குள் எல்லாம் எனக்கு இருக்ேிைது. இதுல
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ெிைச்சறன என்னபவன்ைால், என்னிடம் ஏற்க்ேனகவ இருப்ெறத எப்ெடி
பெற்றுபோள்வபதன்று எனக்கு பதரியவில்றல. அப்ெடிகய நான் அறத
பெற்றுபோண்கடன், நாம் பதாடர்ந்து பசால்லிபோண்கட இருக்ேிகைாம்,
விசுவாசத்தினால், என்று அதன் அர்த்தம் என்ன? எல்லாவற்றையும்
விட்டுவிட்டு அவறைகய நாம் நம்புேிகைன். இப்ெடி அறத பசால்ல
முடியும். விசுவாசத்தினால் நான்

சரி என்று பசால்ல கொேிகைன்.

ேிைிஸ்துவுக்கு சரி எண்டு பசால்வறதயும் விசுவாசத்றதயும் ெிரிக்ே
முடியாது. விசுவாசம் என்ெது அதுதான். அது ைாைாதது. அந்த விதைாக்
அவாள நாம் ேற்றுக்போள்ளகவண்டும், ேிைிஸ்துவுக்குள்
நம்முறடயறத நாம் உரிறை ொைாட்ட துவ்னேிடகவண்டும். அதாவது
வங்ேியின் அட்றட நமுறடய பெயரில் பொைிக்ேப்ெட்டு போடுப்ெது
கொன்ைதாகும், ஆனா அறத எெப்டி பெற்றுபோள்ள ஒகை வலி
அவருக்கு முன்ொே ெணிந்து அவருக்கு சரி என்று பசால்வதுதான்.

ஆன்ெர்கபர்க்: நாம் எப்கொது நம்றை அர்ப்ெணிக்ேிகைாம், என்ன
நடக்ேிைது?

ைார்ைர்: சரி, நாம் நறை அர்ப்ெணிக்கும்கொது நைக்குள் இருக்ேிை
ஜீவறன தட்டி ய்ழுப்ெி பசயல்ெட றவக்ேிகைாம். இதற்கு இறணயான
சில வசனங்ேறள நாம் ொர்த்கதாம். ேலாத்தியர் 2: 2௦
பசால்லப்ெட்டிருப்ெது கொல, “நான் ேிைிஸ்துவுடகன சிலுறவயில்
அறையப்ெட்டிருக்ேிகைன், அதினால் இனி, நானல்ல, ேிைிஸ்துகவ,
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எனக்குள் ஜீஎவிக்ேிைார். ெிலிப்ெியர் 1:21, அவர் பசால்ேிைார், ேிைிஸ்து
எனக்கு ஜீவன் சாவு எனக்கு ஆதாயம்.” போகலாபசயர் 3: 4,
ேிைிஸ்துகவ நைது, ஜீவனாே இருக்ேிைார்.” அதனால இங்ேிருந்துதான்,
அந்த நதி புைப்ெட ஆயத்தைாே இருக்ேிைார், ஆனால் அவருக்கு நம்றை
அர்ப்ெணிக்ே நாம் ேற்றுக்போள்ளகவண்டும். க் ேீ ழ்ெடிதல் என்று
பசால்லாைல் அர்ப்ெணித்தல் என்று பசால்ல ோைணம், ெரிகசயர்ேள்
ேீ ழ்ெடிதகலாடு இருந்தார்ேள். ேீ ழ்ப்ெடிதல், ஆைா, அெது
முக்ேியம்தான், ஆனால் அறத பசயல்முறையாே

இல்லாைல் ஒரு

விறளவாே ோட்சியளிக்ேிைது. எல்லா ொவமும் முதலில் இருதயத்தில்
தான் கதான்றுேிைது. அது இருதயத்தின் ெிைச்சறன. நான் வரும்கொது
என் இருதயமும் அவருக்கு தன்றன விட்டுபோடுத்து அர்ப்ெணிப்ெதாே
இருக்ேிைது, இங்குதான் அந்த ஆறண தேர்க்ேப்ெட்டு நதி
புைண்கடாடும்ெடியான வழிேள் திைக்ேெடுேிை நிறல உண்டாேிைது.

ஆன்ெர்கபர்க்: ஜனங்ேள் கேட்க்ேிைார்ேள், சரி, கவயின், இது ஏ
எனக்கு பைாம்ெ ேஷ்டைானதாே இருக்கு?

ைார்ைர்: ஏன்னா இப்ெடி பசய்வது நம்ை எல்லாருக்கும் ேடினம் தான்.
உண்றையில், இப்ெடி ஜீவிப்ெது இயலாத ோரியம்தான், ஆனா சரி
என்று பசால்வது, ேற்றுபோள்ளும்கொது நைக்க்கு எளிறையாே
இருக்கும். அறத நாம் ேற்றுக்போள்ள கவண்டும். அது ெிைதிெலிப்றெ
கொன்ைது. இறுதியில் நீங்ேள் ேற்றுபோள்வர்ேள்.
ீ
கேளுங்ேள்,
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ைாம்சத்திற்கு ைாட்கடன் என்று பசால்ல சிைந்த வழி ேிைிஸ்துவுக்கு
சரி என்று பசால்வதுதான்.

ைாம்சத்றத ொர்ப்ெறத விட்டுவிடுங்ேள்,

நைால் முடியாறத ொர்ப்ெறத விட்டுவிடுங்ேள், அவறை கநாக்ேி ொர்க்ே
ெலேிடுங்ேள் அவைால் முடியும் என்ெறத ொருங்ேள்.

ஆன்ெர்கபர்க்: சரி, உங்ேளுறடய சில புத்தேங்ேளில் நீங்ேள்
பசால்லியிருக்கும் ேருத்து எனக்கு ெிடிக்கும், நீங்ே அப்ெடி பஜெிக்ே
ஆைம்ெிச்சுட்டீங்ே, அதாவது, “கதவகன, நீங்ே இறததான்
பசால்ைீங்ேன்னு எனக்கு புரியுது. என்றன ைாற்ை துவங்ேிடும், ஏன்னா
எனக்கு எந்தவிதைான உணர்வும் இல்றல. நா அப்ெடி பசய்ய
விரும்ெவில்றல, ஆனா நா இறத பசய்யணுன்னு நீங்ே
விரும்புைீங்ேன்னு எனக்கு பதஇர்யும், என் ொவத்றத அைிக்றே
பசய்ேிகைன், எனபேன்று எந்தவிதைான விருப்ெமும் இல்றல
என்ேிகைன். கதவகன, நீர் தான் என்னில் விருப்ெத்றத உண்டாக்ே
கவண்டும், இந்த ெகுதியில் கூட நான் உைக்கு ேீ ழ்ெடிந்து இருக்ே
கவண்டும் என விரும்புேிகைன். கதவன உங்ேளுக்கு சில ோரியங்ேறள
பவளிப்ெடுத்திய அனுெவம் உங்ே பசாந்த வாழ்க்றேயில் அகநேம்
இருக்ேிைபதன்று பதரியும். நீங்ே சிலவற்றை பசய்ய விரும்ெல,
இறுதியாே அவகை உங்ேறள அந்த நிறலக்கு போண்டு வந்து
நிறுத்தினார். ஒரு பெண் ைற்றும் அருட்ெநியாலறை ெற்ைி நான்
கயாசித்து போண்டிருந்கதன், உங்ே சறெயின் ஒரு ெகுதி, அங்குள்ள
அருட்ெணிக்ோே நன்போறடேறள கசேரிப்ெது,
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ைார்ைர்: சரியா பசான்ன ீங்ேள்.
ஆன்ெர்கபர்க்: அந்த சம்ெவத்றத ெற்ைி பசால்லுங்ே.
ைார்ைர்: உண்றை இதுதான், அப்ெதா அந்த சறெக்கு கொகனன்
ொஸ்டைாே கொகனன், அவங்ே என்னிடைாே வந்தார்ேள், நா மூன்று
வாைங்ேள் அங்கு இல்றல. அவங்ே பசான்னாங்ே, “வாலிெகன, இப்ெ,
அவங்ே உங்ேளுக்கு முன்னால விைறல நீட்டும்கொது, அது
முழுவதுைாே இருக்கும். அவங்ே பசான்னாங்ே, வாலிெகன, நீங்ே ஒரு
விஷயத்றத பதரிந்துபோள்ள விரும்புேிகைன்.” நான் கேட்கடன்,
“என்னது அது? அதற்கு அவங்ே, “நா நம்முறடய அருட்ெணி
அறைப்ெின் தறலவைாே இருக்ேிகைன்.” உண்றையில், அறத WMC
என்று அறழப்கொம், விைன்ஸ் ைிஷனரி யூனியன். அவன் எங்ேிட்ட
பசான்னாங்ே, நான் தான் ெிைசிபடன்ட், நா உன்ேிட்ட் ஒன்னு பசால்ல
விஸ்ரும்புேிகைன். நீங்ே புதுசுன்னு எனக்கு பதரியும் நீங்ே இங்ே
வந்திருப்ெதும் எனக்கு பதரியும். எங்ேகளாட இஷ்டப்ெடி இதுவறை
நாங்ே பசய்த ைாதிரிதான் இனிகைலும் பசய்ய இருக்ேிகைாம். நா
பசான்னது புரிந்ததா என்ைார்ேள்.” நா அவங்ேேிட்ட பசான்கனன், சரி
கைடம், சரி கைடம். இந்த WMC என்ெது விைன்ஸ் ைிலிடரி யூனியன்
இல்றல என்ெறத புரிந்துபோள்ள எனக்கு போஞ்சம் கநைம் எடுத்தது.
அதாவது,

பெண்ேளுக்கு என்று ெிைத்த்கயேைாே ஒரு ெள்ளி

இருக்ேிைது அங்ே அவங்ேறள ெயிற்றுவித்து நான் எங்ே ொஸ்டைா
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கொகவகனா அங்ே அனுப்புவாங்ே. அபூர்வைா இருந்துச்சு. என்றனகய
அவங்ே ெின்ெற்ைி வந்துட்டு இருந்தாங்ே.
ஒரு வருடத்தின் எல்லா நிேழ்வுேளிலும் என்றன
ெிடித்துபோள்வார்ேள். ேிைிஸ்ைஸ் ோலங்ேளில் கலாட்டிஈ மூன். வசந்த
ோலத்தில் ஆன்னி ஆர்ம்ஸ்ட்ைாங். அவங்ே எங்ேிட்ட வந்து என்ன
பசால்வாங்ேன்னா, “ப்ரீச்சர், ப்ரீச்சர், என்று என்றன அறழத்து, “ப்ரீச்சர்,
நீங்ே கைறடயில் ஏைி இந்த ஜனங்ேறள சைைாரியாே கெச கவண்டும்,
ஏன்னா நீங் அகெசறளன்னா நைக்கு ோணிக்றே ேிறடக்ோது
என்ொர்ேள்.” அறத நான் ைைந்திடுகவன். ஞாயிறு ோறல என்னுறடய
பெயர் இருப்ெறத நான்ைைந்துவிட்கடன் ஏன்னா என்னுறடய
பசய்தியின் ைீ துதான் என்னுறடய முழு ேவனமும் இருந்தது. இப்ெ,
இறுதியா ஒரு வருஷம் அவங்ே எங்ேிட்ட வந்து என்னிடம்
கெசும்கொது, அவங்ே பசான்னாங்ேள், “ஆனி

ஆர்ம்ஸ்ட்ைாங்

ோணிக்றே வசந்த ோலத்தில் வரும் என்ெறத ைைந்துவிடாதீர்ேள்
என்ைார்.

ஆன்ெர்கபர்க்: அவர் அருட்ெணி ோணிக்றே தான
ைார்ைர்: நிச்சயைா. அருட்ெணி ோணிக்றே, இந்த ெலதைப்ெட்ட
அருட்ெநியாலர்ேளின் பெயர்ேளில் வந்திடும்.ள் எனக்கு ெிடிக்ோத
இப்ெடிப்ெட்டவர்ேள் இருக்கும் இடத்திற்கு வைகவண்டியிருந்தது, ஆனா
அவங்ே ெைகலாேத்தில் இருந்ததினால் என்றன பதாந்தைவு பசய்ய
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விரும்ெவில்றல. நான் அன்று ப்கைறடயில் ஏைி ெிைசங்ேிக்ே
துவங்ேிகனன் ெிலிப்ெியர் 2, “ேிரிஷ்டுவுக்குள் இருந்த அகத
ைனப்ொன்றை உங்ேளுக்குள்ளும் இருக்ே ேடவது.” நா கெசி
முடித்ததும், இறத அைிவிக்ே ைைந்துவிட்கடன். ெிைசங்ேத்திற்கு ெிைகு,
அதாவது இந்த ைாதிரியான பசய்திேள் இருக்கும்.
அவங்ே வருவறத ொர்த்ததும் என்ன ைைந்கதன் என்று நிறனவிற்கு
வந்தது. இது ஆைாதறன முடிந்த ெிைகு நடந்தது. அவங்ே என்னிடம்
வந்து என்றன ொர்த்து பசான்னாங்ே, “ப்ரீச்சர்,” அதற்கு என்ன ஆச்சு
என்கைன்/ அதாவது, நாங்ே நன்ைாேத்தான் இருந்கதாம்; இங்ே ஒரு
நதிகயாடு நாங்ேள ொய்ந்துபோண்டிருந்கதாம். நா கேட்கடன்,
“என்னாச்சு? அதற்கு அவங்ே, “நீங்ே ோணிக்றேறய ெற்ைி எதுவுகை
பசால்லறலகய.” நான் கேட்கடன், “சரி, இந்த வருடம் உங்ேள் இலக்கு
என்ன? அதற்கு அவங்ே, 135௦ டாலர் என்ைார்ேள், அத்தகு நான், சரி,
ேடந்த ஆண்டு உங்ே இலக்கு என்ன என்கைன், அதற்கு அவங்ே, 13௦௦
டாலர்ேள் என்ைார். அவங்ேேிட்ட ஒரு நல்ல விஷயத்றத
பசால்லும்ெடி நான் விரும்ெிகனன். ஆனா ைாம்சத்திற்கு ெின்னால்
நடக்கும்கொது, நீங்ே விரும்புேிை ைாதிரி அது அறைந்திடாது. நான்
கேட்கடன், “இன்னும் 5௦ டாலர்ேள் அதிேைாே கதவனால் தார்
முடியுன்னு நிறனக்ேிைீங்ேளா? அவங்ே பசான்னாங்ே ம்ம். என்று
பசால்லி கொயிட்டாங்ே, நாமும் .. என்ைெடி கொயிட்கடன். நா
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ைற்பைாரு ெக்ேைாே ேடந்துகொகநன். அந்த சூழ்நிறல அருறையாக்
ஐல்றல. அது நல்ல சூழ்நிறலயாே ோணப்ெடவில்றல.
நா வட்டுக்கு
ீ
கொயிட்டு இருக்கும்கொது, என்னுறடய பசய்திறய
கதவன் ைறுெடியும் என் நிறனவிற்கு போண்டு வந்தார்.
“ேிரிஷ்டுவுக்குள் இருந்த அகத ைனப்ொன்றை உங்ேளுக்குள்ளும்
இருக்ே ேடவது.” இப்கொது ைாம்சம் பவளிப்ெட்டது என்ெறத நான்
புரிந்துபோண்கடன். கைலுன் நான் பசான்கனன், கதவகன, இறத நான்
உம்ைிடம் அைிக்றே இடுேிகைன். கதவன் என்னிடம் கெசுவதுகொல்
இருந்தது, “இந்த ஸ்திரீறய உனக்கு ெிடிக்குைா? நா கயாசிக்ே
ஆைம்ெித்கதன். அவங்ேள எனக்கு சுத்தைா ெிடிக்ோது. அவர் பசான்னார்,
உன் மூலைாே நான் இந்த ஸ்திரீறய கநசிக்ே நீ அனுைதிக்ே
விரும்புேிைாயா என்ைார். நான் உங்ேளுக்கு பசால்ல விரும்புேிகைன்,
நா இப்ெடி கெச ஆைம்ெித்தகொது, “கதவகன, இவங்ேள என்னால
கநசிக்ே முடியாது. இவங்ேள எனக்கு சுத்தைா ெிடிக்ோது. ஆனா,
ெிதாவர், நீர் என்றன அவர்ேறள கநசிக்கும்ெடி பசால்லியிருக்ேிைீர்,
உம்ைிடம் ஒன்றை கேட்ேிகைன், என்னிடம் நீர் எதிர்ொர்க்ேிை அன்றெ
உருவாக்ே முடியுைா, அவறை கநசிக்கும்ெடியான அன்பு? அடுத்த 16-17
ஆண்டுேளுக்கு அவர்ேள் தான் சிைந்த பநருங்ேிய நண்ெைாே
இருக்ேிைார்ேள். அவருறடய ேணவர், இவர்ேள் இருவரும் எங்ேளுக்கு,
பைாம்ெ, ெிரியைான நண்ெர்ேள்.
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இது ஒரு நறடமுறை உதாைணைாே நான் ொர்க்ேிகைன், கதவன்
எதிர்ொர்க்ேிை விதத்தில் ைற்ைவர்ேறள நம்ைால் கநசிக்ே முடியாது,
ஆனால் நம்ைால் முடியாதறத நாம் பசய்யும்ெடியாே கதவன்
நம்ைக்குள்ளாே இருந்து பசய்ேிைார். அது நைக்குள் இருக்ேிை ஜீவன்
வாழ்க்றே.
கநயர்ேகள, இப்ெதா எகெசியறை ஆைம்ெித்து இருக்ேிகைாம். அடுத்த
வாைம் எகெசியரில் உள்ள தறலப்றெ ெற்ைி ொர்க்ே இருக்ேிகைாம்
உங்ேள் இருதயத்றத இகயசு தைது இல்லைாே நிறனக்குவிதைாே
நடந்து போள்வது எப்ெடி, சரி. நீங்ேள் நிச்சயைாே ஆனந்தப்ெடுவர்ேள்
ீ
கைலும் கதவனுறடய வார்த்றதயில் இருந்து கைலான
ோரியங்ேறளயும் நீங்ேள் அைிந்துபோள்ள முடியும். நீங்ேள் தவைாைல்
ொர்ப்ெீர்ேள் என நம்புேிகைன்.
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*****
எங்ேளுறடய பதாறலக்ோட்சி நிேழ்சிேறள ோண
இலவச ஜான் அன்பேர்பெர்க் நிேழ்ச்சி ஆப்றெ ெதிவிைக்ேம்
பசய்திடுங்ேள்.
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