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கிருபையின் ைிரயாணம் - நிகழ்ச்சி 2
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
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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 அன்கெர்கெர்க்: நிேழ்ச்சிக்கு உங்ேறள வைகவற்ேிகைாம்.
நாம் Dr. கவயின் ொர்ெருடன் கெசிக்போண்டு இருக்ேிகைாம்.
ேிைிஸ்தவர்ேறள ஊக்குவிப்ெவர்ேளில் சிைந்தவர்ேளில் ஐவரும்
ஒருவர். இது உங்ேளுக்ோே இருக்ேலாம். நீங்ேள் பசார்ந்வடந்து
இருக்ேலாம். உங்ேள் வாழ்க்றே ேிைிஸ்தவ வாழ்க்றே வாழ்வறத
ெற்ைி நீங்ேள் கேட்டு இருக்ேலாம். உங்ேளுக்கு பதரிந்த எல்லா
விதத்திலும் அறத முயற்சித்து இருக்ேலாம், ஆனாலும் உங்ேளுக்கு
கதால்விதான் ைிஞ்சியிருக்கும். ேிைிஸ்தவ வாழ்க்றே வாழகவண்டும்
என்ை உணர்கவாடு இருப்ெதால், சந்கதாஷகை இல்லாைல்
கொயிருக்கும். அதனால் நீங்ே, “ஏகதாபவான்று குறைேிைது கவயின்
என்ைிடலாம்.” நீங்ேளும் அப்ெடி இருந்திருக்ேீ ங்ே. அறத ெற்ைி
பசால்லுங்ே.

ைார்ைர்:..உண்றைய பசான்னா, ஒரு ொஸ்டைா நான் பைாம்ெ
பசார்ந்துகொயிட்கடன். என்னால எல்லாறையும் திருப்திெடுத்த
முடியாது. எல்லாத்றதயும் என்னால பசய்து முடிக்ே முடியுன்னு
கதானல. எல்லாறையும் ெிரியெடுத்த முடியல. எங்ேிட்ட என்ன தப்பு
இருக்குன்னு என்னால புரிந்துபோள்ளகவ முடியல. ஆனா கதவன்
எனக்கு அறத பவளிப்ெடுத்த துவங்ேினார். எங்ேிட்ட என்ன
இருக்குன்னு எனக்கு எந்த ஐடியாவும் இல்றல. அதாவது உங்ே வங்ேி
ேணக்ேில் ைில்லியன் டாலர்ேள் இருந்தும் அது உங்ேளுக்கு
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பசாந்தைானது என்று உங்ேளுக்கு பதரியவில்றல. கதவன் எனக்கு
போடுத்திருக்கும் ஆசீர்வாதங்ேறள நான் புரிந்துபோள்ளாைல்
இருந்கதன். உண்றையா, நாை அறத ெற்ைி நிறனக்கும்கொதுதான்,
இறத இன்றைக்கு ொர்த்துபோண்டிருக்ேிை உங்ேளில் அகநேர் இறத
ேவனிக்ேகவண்டும், ெவுல், இறத இறையியளாலர்ேளுக்கு
எழுதவில்றல. ஒரு பெரிய சறெறய நடத்தும் கைய்ப்ெர்ேளுக்கு அவர்
இறத எழுதவில்றல. இறத சாதாைண ஜனங்ேளுக்கு அவர்
எழுதுேிைார், ெலதைப்ெட்ட நிருெங்ேறள எழுதுேிைார், எகெசியர் ைற்றும்
போரிந்தியர் கொல. அவர் எப்ெடி எல்லாவற்றையும் நறடமுறைக்கு
ஏற்ைார் கொல போண்டுவருேிைார் என்ெது ஆச்சரியைளிக்ேிைது. அவர்
ெயன்ெடுத்தும் வார்த்றத

, நாம், நாம், நாம், நாம், தான் என்கைா,

அப்கொஸ்தலர்ேள் என்கைா இல்றல, நாம் என்ைிருக்ேிைது. கதவன்
ஒருவருக்கும் ெட்சொதம் ோண்டுவதில்றல. அவரில் நாம் நம்ெிக்றே
றவக்ே தீர்ைானிக்கும்கொது அவர் நைது விசுவாசத்றத
ேனப்ெடுத்துேிைவைாே இருக்ேிைார், அறத நாம் ெற்ைிபோண்டிருக்ே
முடியும்.
சரி, ஒரு ைனுஷன் இருந்தான் – எனக்கு புதிய உறடேறள முயற்சி
பசய்வது ெிடிக்ோது. உண்றையா அறத நான் பவறுக்ேிகைன், அதாவது,
புதிய உறடறய முயற்சிப்ெறத விட ரூட் பேனால் பசய்துபோள்வது
கைலானதாே இருக்கும். என்கனாட றசஸ், நான் ஆைடி ஆைங்குலம்
எனக்கு பொருத்தைான உறடறய பதரிந்பதடுப்ெது பைாம்ெ பைாம்ெ
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ேஷ்டம். ஏ ைறனவி என்னிடம் பசான்னாங்ே. அவங்ே வந்து,
“உங்ேளுக்கு சில உறடேள் வாங்ேணும் என்ைார்ேள். அதனால நாங்ே
ேறடக்கு கொகனாம். அங்ே உயைைான பெரிய உருவமுள்ளவர்ேளுக்கு
ஒரு ெகுதி இருந்தது. நாங்ே உள்ள கொகனாம், அப்ொ ஒரு நெர்
எனக்கு முன்ொே வந்து நின்ைார். எனக்கு எந்த ெக்ேம் கொைதுன்னு
பதரியல, அவளுக்கும் பதரியல. அவர் என்றன ொர்த்தெடி என்
அருேில் வந்து கேட்டார், “நீங்ே கவயின் ொர்ெர் தான, நீங்ேதான
என்ைார்.”

நான் பசான்கனன் , “எஸ் சார். அதற்கு அவர், “நீங்ே

ஒருவிஷயத்றத பதரிந்துபோள்ள விரும்புேிகைன் என்ைார். அதற்கு
நான், என்னது என்கைன்? அதற்கு அவர், உங்ே வார்த்றதேள் என்றன
ஆசீர்வதித்திருக்ேிைது என்ைார்.” நான் ைனதில் கயாசித்தெடி, சரி, நீங்ே
நான் ொஸ்டைா இருக்ேிை சறெயின் அங்ேத்தினைாே இருக்ேிைீர்ேளா
என்று கேட்கடன்? அவர் பசான்னார், இல்றல, உங்ேள டிவில
ொர்த்திருக்கேன்.” நா கேட்கடன், நான் பசான்ன எந்த விஷயம்
உங்ேளுக்கு ஆசீர்வாதைாே இருந்தது என்று அவரிடம் கேட்கடன்.
அதற்கு அவர், “நீங்ே எப்ெவும் இகயசு ஒரு நெைாே நைக்குள்
வாசம்ென்னுவறத ெற்ைி பசால்வங்ே,
ீ
ெரிசுத்த ஆவியானவைாேிய
நெறை ெற்ைி பசால்வங்ே.”
ீ
என்று பசான்னெடி, “நான் அதினால் ைிேவும்
அறசக்ேப்ெட்கடன், ஆனால் என்னால அறத புரிந்துபோள்ள
முடியவில்றல.” என்று பசான்னவர், “இருக்ேட்டும், நா தான் இந்த
உயைைான நெர்ேளுக்ோன துணி ேறடறய ொர்த்துபோள்ேிகைன்
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என்ைார். நான் நிறனத்கதன், இந்த நாள் முடிந்தது. அப்ெ டயானா,
என்கனாட ைறனவி, ோணாைல் ைறைந்துவிட்டாள்.
போஞ்சம் தூைம் நடந்ததும் அவர் எங்ேிட்ட கேட்டார், “எனக்கு அறத
புரியும்ெடி பசால்லமுடியுைா? நாை கொட்டிருக்ேிை ைாதிரி சூட்டும்
றடயும் அணிந்திருந்தார், நான் கேட்கடன், “உங்ே போட்ட ஒரு நிைிடம்
தைமுடியுைா.” அதற்கு அவர் கேட்டார், “இதுக்கு அதுக்கும் என்ன
சம்ெந்தம் இருக்குது? நான் பசான்கன, “நீங்ேதான கேட்டீங்ே, என்னால
விளக்ேி பசால்லமுடியுைா என்று என்கைன்.” அவர் ேழற்ைி போடுத்தார்.
நான் கேட்கடன், “இந்த கோட்ட நீங்ே வாங்கும்கொது இறத எங்ே
ொர்த்தீங்ே? அவர் பசான்னார், என்ன கேள்வி இது? அது ஒரு
ேறடயில் இருந்தது.” நா பசான்கன, “இல்ல,இல்றல, இல்றல,
இல்றல, இது ேறடயில எங்ே இருந்தது? அதக்று அவர், “கேங்ேர்ல
பதாங்ேீ ட்டு இருந்தது என்ைார். நான் பசான்கனன், “நல்லது, இப்ெ இங்ே
போஞ்சம் வாங்ே என்கைன்.” நா ஒரு கேங்ேை எடுத்து இறத அந்த
கேங்ேர்ல ைாட்டி பதாங்ேவிட்கடன். அப்ெைம் அவரிடம் பசான்கனன்,
“இப்ெ, இது ொர்றவக்ோே இருக்ேிைது, அப்ெடிதாகன.” அதற்கு அவர்,
“நீங்ே என்ன கெசைீங்ே என்ைார், நான் பசான்கனன், இந்த கோட் இப்ெ
இத்து கொைைாதிரி பதாங்ேீ ட்டு இருக்குது, இந்த கேங்ேர்கலகய
பதாங்ேீ ட்டு இருக்கும், யாைாவது வந்து அறத வாங்ேி இங்ேிருந்து
ைீ ட்டாள் தான் அதற்கு விடுதறல. அது தனக்குத்தாகன உதவிட
முடியாது . நா பசால்ைது சரிதாகன? ஆைா, சரிபயன்ைார்.”
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கைலும் நான், “இறத நீங்ே வாங்கும் கொது என்ன பசயதீங்ேன்னு
கேட்கடன். இதற்கு எவ்வளவு ெணம் போடுத்தீங்ே? அதற்கு அவர்,
இல்ல, அது ஒரு டீல். நான் இங்ே கவறல பசய்கைன் என்ைார். நான்
பசான்கன, இருக்ேட்டும், இருந்தாலும் நீங்ே இதற்கு ஒரு விறல
போடுப்ெீங்ே இல்றலயா, அெப்டிதாகன? – துணி வியாொைம்
பசய்ேிைவர்ேளும் ஒரு நாள் கதவனுக்கு முன்ொே வந்து நிற்ேணும். –
அதற்கு அவர் பசான்னார், நிச்சயம், போடுப்கென்.” நா பசான்கனன்,
“அப்ெ, கவை ைாதிரி பசான்னா, இந்த கோட் தானா உங்ேேிட்ட வைல.
நீங்ே தான் கோட்ட கதடி கொய் அதற்ோன உயர்ந்த விறலறய
போடுத்து வாங்ேியிருக்ேீ ங்ே. ைற்ைவர்ேளுறடய ொர்றவக்கு அது
பெரிதாே பதரியாைல் இருக்ேலாம், ஆனா நீங்ே அதற்கு ஒரு விறல
போடுத்திருக்ேிைீங்ே. அதற்கு அவர், ஆைா போடுத்திருக்கேன் என்ைார்.
அப்ெ நான், ஓகே, என்று பசால்லி கேங்ேரில் இருந்து எடுத்து.
அவரிடம், “இப்ெ இது உங்ேளுறடய கோட் தாகன என்கைன். அவர்
பசான்னார், “ஆைா.” நா கேட்கடன், “அது தன்னுறடயதா இல்ல
உங்ேளுறடயதா என்கைன். அதற்கு அவர் – எறதயுகை கயாசிக்ோை
என்னிடம் ெதில் பசான்னார் – அவர் பசான்னார், “அது அதுக்கு
பசாந்தைானதல்ல. அறத விறல போடுத்து வாங்ேியிருக்ேிகைன்.”
ெவுல் போரிந்தியரில் பசால்வது கொன்ை வார்த்றதறய அவர்
பசான்னார். அவர் என்றன ொர்த்து பசான்னார், “இது வசனத்தில்

7

இருக்ேிைது, அப்ெடிதாகன? நான் பசான்கனன், பைாம்ெ நல்லது. ேம்
ஆன், ேம் ஆன்.”
நா கேட்கடன், இப்ெ, அந்த போட்ட உயர் தூக்ேி ெிடித்து, நான்
கேட்கடன், இது தனக்கு தாகன ஏதாவது பசய்துபோள்ள முடியுைா?
அவர்கேட்டார், நீங்ே என்ன பசால்ைீங்ே? நா பசான்கனன், “அந்த
றேறய என்றன ொர்த்து அறசக்கும்ெடி பசால்லுங்ே நான் பசய்ததற்கு
எனக்கு நன்ைி பசால்ல பசால்லுங்ே என்கைன்.” அதற்கு அவர், “அந்த
கோட்டால தானா எறதயுகை பசய்ய முடியாது என்ைார். நா கேட்டா,
அப்ெடியா! அப்ெடின்னா, “சரி, அந்த போட்ட கொட்டுக்கோங்ே.” அவர்
அந்த போட்ட கொட்டுபோண்டார் என்னிடம் பசான்னார், ஒரு நிைிடம்
இருங்ே. இந்த கோட்ட நா விரும்புேிைெடி பசயல்ெட றவக்ே ஒகை வழி
நா அதற்குள் நுறழந்துபோள்வது தான் இல்றலயா என்ைார்.” நா
பசான்கன, “நீங்ே ெிடித்துபோண்டீர்ேள்.” அப்ெ அவர் பசான்னார்,
என்னால ொர்க்ே முடியுது. நா பசான்கனன், இப்ெ, அந்த ஸ்லீவ றேய
தூக்ே பசால்லுங்ேள்.” வாவ்! அவர் உயர்த்தினகொது நான் பசான்கன,
ொருங்ே, இது கோட் ெற்ைிய விஷயம் அல்ல, கோட்டில் ஜீவன்
இருக்ேணும் அஹ்டுதான் முக்ேியம் என்று பசான்கனன்.”
இதுதான் எனக்கு பொருந்துவதாே இருக்ேணும், ஜான், என்னக்குள்ள
வாழ்ைது யாருன்னு எனக்கு பதரியல. நா யாருன்னு எனக்கு புரியாை
இருந்துச்சு. அவர் யார் என்ெறத நான் புரிந்துபோள்ளவில்றல.
என்னிடம் எந்த ோரியங்ேள் எல்லாம் குறைவாே இருந்தகதா, அவர்
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எனக்குள் வந்து வாசம் பசய்ய துவங்ேியதும் அந்த ெகுதிேறள
றேயாள கதறவயான சத்துவத்தி எனக்கு அருளினார். அதுதான்
எனக்கு கதறவயான பசய்து, ஆைா, வசனம் அறத பசால்ேிைது.
அதனாலதான் ெவுலின் வாழ்க்றே முற்ைிலும் ைருரூெைானது.

ஆன்கர்பபர்க்: இன்னும் சிலர் இப்ெடியாே பசால்லிக்போண்டு
இருொர்ேள் , “முதல் ஓரிரு நிேழ்சிேறள ொர்க்ேவில்றலகய
என்ைிருக்ேலாம்.” கொன வாை நிேழ்ச்சிறய சுருக்ேைாே பசால்லிவிட்டு
ெிைகு எகெசியறை பதாடர்ந்திடலாம். கநயர்ேள் என்ன
பதரிந்துபோள்ளகவண்டும் என்று விரும்புேிைீர்ேள், ஏன்னா நாம்
அவர்ேள் கவதத்றத அைிந்திட விரும்புேிகைன், கவதத்தில் எது எங்ே
இருக்குது என்ெறத அவர்ேள் பதரிந்துபோள்ளகவண்டும், ஏன்னா
அவங்ே பசால்வாங்ே, கவயின், இதுவறைக்கும் நான் இறத
கேள்விப்ெட்டகதயில்றல.” ஆைா, அதாவது, நாை இகயசுறவ ெற்ைி
கெசிக்போண்டு இருக்ேிகைாம். ஆைா, அவர் வாழ்ந்த கொது
ெரிபூைணைான வாழ்க்றே வாழ்ந்தார். ஒருமுறை கூட அவர் ொவம்
பசய்தகத

ேிறடயாது. அவருக்குள் அது இருக்ேவும் இல்றல. எப்ெடி

நடக்ேகவண்டும் என்று அவருக்கு பதரியும். அந்த இகயசு நைக்குள்
வாழும்ெடியாே வந்திருக்ேிைார், கதவன் அவறை சிலுறவக்கு அனுப்ெி
நம்றை ைீ ட்டிருக்ேிைார் அதினால் அவர் நைக்குள் வந்து, நம்முறடய
ொவங்ேறள நைக்கு ைன்னிக்ேிைார். நைக்குள் ஜீவறன
பெற்ைிருக்ேிகைாம், ஆனால் அந்த ஜீவறன எப்ெடி ெயன்ெடுத்துவது
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என்று நைக்கு பதரியவில்றல. எப்ெடி ேிைிஸ்து நம்மூலம் ஜீவிக்ே
அனுைதிப்ெகதன்று பதரிவதில்றல. அறத ெற்ைிதான் எகெசியரில் நாம்
ொர்த்துபோண்டு இருக்ேிகைாம், அதனால நாை எங்ே இருக்ேிகைாம்
என்ெறத சுருக்ேைாே பசால்லுங்ேள்.

ைார்ைர்:..சரி, எல்லாவற்ைிற்கும் துவக்ேம் பஜெைாே தான் இருக்ேிைது.
ெவுல் எகெசியர் 3:14ல் கூறுேிைார், “இதன் ோைணைாே நான் ெிதாவிற்கு
முன்ொே முழங்ோல் ெடியிட்டு.” இதற்கு ோைணம்

என்ன, ெவுல்?

“அவர்தான் ெைகலாேத்திலும் பூகலாேத்திலும் உள்ள
முழுகுடும்ெத்திற்கும் நாைக்ோைணர்.” இங்ே ஒரு கவண்டுதலும்
பசால்லப்ெட்டு இருக்ேிைது, :அவர்தாகை தம்முறடய ைேிறையின்
ஐசுவரியத்தின்ெடி, உங்ேளுக்கு தைது ெரிசுத்த ஆவியினாகல உள்ளான
ைனிதன் பெலப்ெடும்ெடி அநுக்ேிைேம் ெண்ணகவண்டும் என
கவண்டிபோள்ளுேிகைன்.” இப்ெ, இந்த பெலப்ெடும்ெடி என்ை
வார்த்றதயின் அர்த்தம் சத்துவைளித்தல் என்ெதாகும். இது எனக்கு
ஒரு விஷயத்றத பசால்லுேிைது, நா எப்கெர்ெட்ட கதால்விறய
சந்தித்தாலும் ெைவாயில்றல. எனக்குள்ள கதவன் என்றன பசய்யும்ெடி
பசால்லுேிை ோரியத்றத பசய்வதற்ோன பெலன் இல்றல. என்னால்
ேிைிஸ்தவ வாழ்க்றே வாழ முடியாது. எனகவதான் என்றன
பெலப்ெடுத்தும்ெடி எனக்குள் ஒருவர் வாசம்ென்னுேிைார், எனக்கு
சத்துவைளிக்ேிைார், அவர் என்னிடத்தில் எதிர்ொர்க்கும் ோரியத்றத
நான் பசய்திடும்ெடி எனக்கு சத்துவைளிக்ேிைார். அதுைட்டுைல்ல அவர்
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பசால்ேிைார், அவருறடய சத்துவத்தினெடி உங்ேறள
பெலெப்டுத்துேிைார்.” நாை, ஏற்ேனகவ, அளவின்ெடிகய என்ெது ஒரு
அளவுகோறல குைிக்ேிைது என்று ஏற்ேனகவ ொர்த்கதாம்.

ஆன்கர்பபர்க்: ஆைா, இைண்டு ேிகைக்ே வார்த்றத வச்சிருக்ேீ ங்ே. ஏக்
என்ை பசால் அடுத்தது ோடா என்ை பசால், இது ோட்டா என்ை
வார்த்றதறய குைிக்ேிைது. சில பைாழிப்பெயர்ப்புேள் இறத தவைாே
பைாழிபெயர்த்திருக்ேின்ைன. இதற்குரிய வித்தியாசம் என்ன?

ைார்ைர்:..சரி, இதுல அதிலிருந்து என்ெதாே பசால்லப்ெடுேிைது.
அதாவது, எங்ேிட்ட ைில்லியன் டாலர் ெணம் இருக்ேிைது அதில
உங்ேளுக்கு போஞ்சம் ெணம் போடுக்ே விரும்புேிகைன், என்னுறடய
பசல்வத்தில் இருந்து எடுத்துகுடுப்ெறத நீங்ே விரும்ெ ைாட்டீங்ே,
என்னுறடய பசல்வத்தின்ெடிகய உங்ேளுக்கு போடுப்ெறத
விரும்புவர்ேள்.
ீ
அப்ெ என்னுறடய ெரிசு என்னிடத்தில் இருப்ெறத
ெிைதிெளிக்ே கவண்டும். அதுதான், நான் யார் என்று பசால்ேிைது.
நைக்குள்ள வாழ்ேிைவர் யார் என்ெறத நைது ஒவ்பவாரு பசய்றேயும்
ெிைதிெளித்திட கவண்டும். அவர் பசால்ேிைார், “நைது உள்ளான
ைனிதன்.” இங்ே நாை ொர்த்துபோண்டிருப்ெது சாதாைண சரீை பெலன்
அல்ல அது ஆவிக்குரிய பெலன், பதய்வே
ீ சத்துவம்.

ஆன்கர்பபர்க்: ஆல்றைட், இன்றைக்கு நீங்ேள் எங்ேளுக்கு என்ன
பசால்ல விரும்புேிைீர்ேள்?
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ைார்ைர்:..சரி, அவர் நைக்கு போடுத்ததிற்கும் சில ஐசுவரியங்ேறள
ெற்ைி நாம் ொர்க்ே விரும்புேிகைன். ஒரு சிலவற்றை ொர்த்கதாம்.
முதல் வசனத்தில் ொர்த்கதாம்: நாம் அறனவரும் ெரிசுத்தவான்ேள்
என்று ொர்த்கதாம். எனக்கு அது ெிடித்திருக்ேிைது.

ஆன்கர்பபர்க்: ஆைா, ஜனங்ேள் அறத ேட்டாயம் நம்ெகவண்டும்
என்று அவசியைில்றல, ஏன்னா கதவறன தங்ேள் வாழ்வில்
ஏற்றுபோண்ட ெிைகும் அவர்ேள் வாழ்வில் நிறைய ொவங்ேள்
நடந்திருேிைது. அவங்ே கேட்ொங்ே, ேம் ஆன், என்றன ெற்ைியா
பசால்ைீங்ே?

ைார்ைர்:..நிச்சயைா, அறத ெற்ைிதான் கெசிபோண்டிருந்கதாம்.
ஆன்கர்பபர்க்: ஏன்?
ைார்ைர்:..அவங்ே விசுவாசிேள் தானா. ஏன்னா நாம் ேிைிஸ்துறவ
ஏற்றுபோள்ளும்கொது, அவருக்குள் நைக்கு, முதலாவதாே, ைன்னிப்பு
வருேிைது. எதற்ோே? ேடந்த ோல ொவங்ேள், நிேழ்ோல ொவங்ேள்,
எதிர்ோல ொவங்ேளுக்ோே. எல்லாம் பொறுப்பெடுத்து
போள்ளப்ெட்டிருக்ேிைது. அவர் என்ன எதிர்ொர்க்ேிைார் என்று நாம்
அளந்து ொர்க்ே அவசியைில்றல, ஏன்னா இகயசு நைக்ோே
அளவிடுேிைவைாே இருக்ேிைார். ஆனால் நம்முறடய நாம் எப்ெடி
ெயன்ெடுத்துவபதன்ெறத நாம் ேற்றுக்போள்ள கவண்டும். ெரிசுத்தவான்
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என்ெது அவருறடய கநாக்ேத்திற்ோே நாம் ெிரித்து
எடுக்ேப்ெட்டிருக்ேிகைாம் என்ெறத கூறுேிைது. நீங்ே ெரிசுத்தவானாேிய
ஜான், நான் ெரிசுத்தவானாேிய கவயின், ஏன்னா அவருறடய
கநாக்ேத்திற்ோே நான் ெிரித்பதடுக்ேப்ெட்டவர்ேளாே இருக்ேிகைாம்.
நீங்ேளும் நானும் உயிர்வாழ ஒகை ோைணம் அவருக்கு ைேிறை
பசலுத்துவதற்கு தான்.

ஆன்கர்பபர்க்: சரி, ேடந்தோலம், நிேழ்ோலம் எதிர்ோலம் எல்லாம்
ொர்த்துபோள்ளெப்ட்ட்டது என்ைால், என்னுறடய வாழ்வில் இருக்கும்
நிேழ்ோல ொவங்ேள் என்ெதன் அர்த்தம் என்ன?

ைார்ைர்:..சரி, அப்ெடின்னா நா ைறுெடியும் அவருக்கு முன்ொே
வைகவண்டும். அதனாலதான் நாம் அைிக்றே பசய்ேிகைாம். நம்ைிடம்
இல்லாதறத பெறுவது கநாக்ேைால், ஆனால் நம்முறடயதாே
இருப்ெறத பெை முயலுேிகைாம். இன்பனாரு விஷயத்றதயும் இது
நைக்கு பசய்ேிைது; நைக்கு ேிறடக்ே கவண்டிய ைன்னிப்பு
ேிறடப்ெகதாடு கசர்த்து, ஒவ்பவாருநாளும் புதிய விதத்தில் அவகைாடு
நாம் ஐக்ேியப்ப்ெடும்ெடி புதிதாக்ேப்ெட்டு சுத்திேரிக்ேப்ெட்டு வருேிகைாம்.
ஏபனன்ைால் நீங்ேளும் நானும் சகோதைைாே இருக்ேலாம் – நாம்
ஆவிக்குரிய சகோதைர்ேள் – ஆனால் ஒருகவறள ைாம்ச
சகோதைர்ேளாே இருந்தால், நைக்குள் கொதிய ஐக்ேியம் உடன்ொடு
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இல்லாைல் கொகும். ஒரு உைவு இருக்கும், ஆனால் ஐக்ேியம்
இருக்ோது.
அதனாலதான் பதாடர்ந்து அைிக்றே பசய்ேிைவர்ேளாே இருக்ேிகைாம்.
உண்றையில், நம்முறடய ைாம்சத்தின் பெலவனத்றத
ீ
ஒவ்பவாருநாளும் புரிந்துபோள்ளும் விதைாே கதவன்
வடிவறைத்திற்குக்ேிைார் என நம்புேிகைன். நா எவ்வளவாய் அைிக்றே
பசய்ேிகைகனா, அவ்வளவாய் நான் கதவ ேிருறெறய பெறுேிகைன்
அவர் என்றன ைன்னித்து என் வாழ்வில் புத்தம்புதிய ோரியங்ேறள
பசய்யும்ெடி அவருக்கு நான் இடைளிக்ேிகைன்.

ஆன்கர்பபர்க்: அடுத்தது என்ன?
ைார்ைர்:..சரி, நாம் எவ்வளவு விகசஷித்தவர்ேள் என்று அவர் நைக்கு
ோட்டுேிைார். நா பொதுவா ஞாயிறு ைத்தியானத்தில் ோல்ெந்து
விறளயாடுவது வழக்ேம். இறத பசால்ைதுக்கு எனக்கு பவறுப்ொ
இருக்கு, நா அந்த போடிய என்கனாட பெல்ட்ல ேட்டிடுகவன், ஆனா
அப்ெடி பசய்ய கூடாதுன்னு பதரியும். நா றே ஸ்கூல இருந்தப்ெ நா
தா ேறடசி பசலக்ட் ஆகனன், ஏன்னா நா பைாம்ெ, உயைைா இருந்கதன்,
கூட்டைா பசான்ன கெச்சு கேட்ோத ெசங்ே இருப்ொங்ே. ஒத்துறழப்பு
போடுக்ே ேிட்டத்தட்ட முப்ெது நிைிடங்ேள் எடுக்கும். நா ஒழுங்ோ
இருக்ே ைாட்கடன். அதனால என்ன தா ேறடசி கதர்வு பசய்தாங்ே.
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என்னுறடய பசாந்த நண்ெர்ேளால புைக்ேணிக்ேப்ெட்டது என்றன
அதிேைா ொதிக்ே ஆைம்ெித்தது.
இவர் பசால்ேிைார், “அவர் நம்றை உலே கதாற்ைத்திற்கு முன்ொே
பதரிந்துபோண்டாைாம்.” அதாவது, இறத ெற்ைி விவாதிக்கும்
இறையியலாளர்ேள் இருக்ேிைார்ேள். என்றன பொறுத்தவறை இது
பைாம்ெ எளிதானது. அவர் என்றன புைக்ேணிக்ேவில்றல. நான்
அவைால் புைக்ேணிக்ேப்ெடவில்றல. புைக்ேணிப்பு உலேத்திற்கு உரியது,
அது ேிைிஸ்துவில் இல்றல. ஏபனன்ைால் அவர் நம்ைீ து போண்டுள்ள
அன்றெ ஏற்ேனகவ நிருெித்துவிட்டார். அவர் கைாைர் நிருெத்தில்
பசால்ேிைார், நாம் சத்துருக்ேளாே இருக்கும்கொது அவர் நைக்ோே
ைரித்தார். றேவிடப்ெட்ட ைக்ேளாே கதவனுறடய சத்துருக்ேளாே
இருந்கதாம், ஆனால் நைக்ோே சிலுறவயில் ைரிக்கும் அளவிற்கு அவர்
நம்றை கநசித்தார், அதுதான் கநசத்தின் நிருெனைாகும். அவர் என்றன
பதரிந்துபோண்டார். அவர் என்றன ஏற்றுபோண்டார். என்றன
பொறுத்தவறை இதனுறடய எளிறைறய ொர்க்ேிகைன், இது
ஜனங்ேளுறடய ேண்கணாட்டத்தின்ெடி இறையியல் யுத்தம் அல்ல.
அடுத்து ஐந்தாம் வசனத்றத ொர்க்ேிகைாம், “அவர் நம்றை
முன்குைித்திருக்ேிைார்.” இது ஒரு நல்ல வார்த்றத. அவர் நைக்ோே
ஏகதாபவான்றை முன்னகை ஆயத்தெடுத்தி இருக்ேிைார், அதுதான்
அவருறடய சுவிோை புத்திைைாே சுவிேரித்தல். இந்த கூய்கயாதீசியா
என்ை வார்த்றத, இதன் அர்த்தம் கதவனுறடய குடும்ெத்தில் புத்திைைாே
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கவறு ெிரிக்ேப்ெடுதல் என்ெதாகும். இப்ெ, இறத சரியான
ேண்கணாட்டத்தில் ொர்க்ே கவண்டும். நான் என்னுறடய அன்ைாட
வாழ்க்றே நிறலயில் இருந்துபோண்டு இருக்ேிகைன். 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.” என்றன எப்ெடியாவது ெரிைாற்ைம்
பசய்யமுடிைா.”
ஆனா திரும்ெி வருவது என்ெது விறலகயைபெற்ை ஒன்ைாகும்,
ேிைிஸ்துவுக்குள் நாம் யார் என்ெதால் அல்ல, அறத ெற்ைி இப்ெ
பசால்லல, ேிைிஸ்துவுக்குள் யாருறடயவர்ேளாே இருக்ேிகைாம் என்ெது
முக்ேியம். அவர் நைக்குள் யாைாே இருக்ேிைார், அவருக்ோே நாம்
யாருறடயவர்ேளாே இருக்ேிகைாம். என்றன பொறுத்தவறை ஒரு
சைாசரி ைனிதன் ேிைிஸ்தவ வாழ்க்றே என்ெறத தன்றன குைித்தது
என்று எண்ணுேிைான் என்ைால், அவன் எவ்வளவு முயன்ைாலும்,
கதால்வியறடவான், அவன் என பசய்தாலும், கதால்வியில் முடியும்.
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இப்ெ அவ கசார்வின் விைக்தியின் உச்சத்திற்கு வருேிைான், நான் அறத
விைக்ேதியின் ஆசீர்வதிக்ேப்ெடும் இடம் என்று பசால்கவன்.
என்னுறடய முடிவிற்கு நான் வந்தகொது என்னால முடியாது
என்ெறத புரிந்துபோண்கடன், கதவனுக்கு முன்ொே அைிக்றே பசய்ய
துவங்ேிகனன், “கதவகன, நான் பெலவனகதாடு
ீ
உைக்கு முன்ொே
வருேிகைன். என்றன நான் உம்ைிடம் ஒப்புபோடுக்ேிகைன், “என்று
பசால்லி, “கதவகன, என்னிடத்தில் நீர் எதிர்ொர்க்ேிை ோரியத்றத
எனக்குள் இருந்து பசய்திடுவைா,
ீ
அப்ெடி பசால்லும்கொதுதான் ேிைிஸ்து
இகயசுவுக்குள் நைக்கு ஏற்ேனகவ அருளப்ெட்டறவேறள தட்டி
பெறுேிைவர்ேளாே இருப்கொம்.

ஆன்கர்பபர்க்: ஆல்றைட், இப்கொது ஒரு இறடகவறள
எடுத்துபோள்கவாம். நாம் திரும்ெ வந்ததும், ைறுெடியும் அந்த
வார்த்றதேறள ெற்ைி ொர்க்ே விரும்புேிகைன், “நாம் அவருறடய
சுவிோை புத்திைர்ேளாே இருக்ேிகைாம். அது ஏன் நைக்கு ெலத்த
ொதுோப்றெ தருேிைது, சரியா. கநயர்ேகள, இறத தவை விட
விரும்ெைாட்டீர்ேள் என நிறனக்ேிகைன். பதாடர்ந்து இறணந்திருங்ேள்,
ைீ ண்டும் சந்திப்கொம்.
*****

ஆன்கர்பபர்க்: ஆல்றைட், ைீ ண்டும் வருே. நாம்
கெசிக்போண்டிருப்ெது Dr. கவயின் ொர்ெருடன், நாம் ேிைிஸ்தவர்ேறள
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ெற்ைி கெசிபோண்டிருக்ேிகைாம், நாை எல்லாரும் தான், ைாம்சத்கதாடு
கொைாடிபோண்டிருக்ேிை நம்றை ெற்ைிதான். ெலசையங்ேளில்
நம்முறடய பசாந்த பெலத்தால் ேிைிஸ்தவ வாழ்றே வாழ்ந்திட
முயலுேிகைாம், ஆனால் கைாசைான கதால்விேறள சந்திக்ேிகைாம்.
நாை என்ன பசய்ேிகைாம் என்று கேட்டால், நம்முறடய ேிைிஸ்தவ
வாவில் எப்ெடி ேிைிஸ்துவின் வல்லறைறய பெற்று கதவன் நைக்கு
றவத்திருக்கும் பஜயத்றத பெற்றுபோள்ளும்ெடி வாழ்வது என்ெறத
ெற்ைி வசனங்ேளில் இருந்து ொர்க்ே விரும்புேிகைாம். நீங்ே
பசால்லிபோண்டிருந்த ஒரு வசனத்றத நிதானித்து ேவனிக்ே
கவண்டும். “அவர் நம்றை புத்திைசுோைத்தினால் புத்திைர்ேளாே
ஏற்றுபோண்டிருக்ேிைார், இங்ே ைறுெடியும் சுவிோைம் என்ை வார்த்றத
வருேிைது. நீங்ே துரிதைா அறத பசால்லீட்டு வந்துட்டீங்ே. அது ஏன்
நைக்கு ெலத்த

ொதுோப்றெ தருேிைது?

ைார்ைர்:..சரி, அதாவது, விசுவாசியாே இருப்ெவர்ேறள குைிக்கும்
இைண்டு வார்த்றதேள் இருக்ேிைது. ஒன்று கைலாே ெிைக்ேப்ெடுதல்,”
ஒரு ெிைப்பு உண்டாேிைது. ஆனா இங்ே சுவிேரிக்ேெடுதல். இங்ே
சுவிோைம் என்று பசால்ல ோைணம் என்னபவன்ைால் என்றன
பொறுத்தவறை, அவர் இங்ே இந்த வார்த்றதறய திடைாே ெயன்ெடுத்த
ோைணம், அந்த ோல ேலாசாைத்தில், ஒரு ெிள்றளறய
சுவிேரித்துபோண்டால் அறத யாரும் ைறுக்ேகவ முடியாது.
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ஆன்கர்பபர்க்: கைாைில்.
ைார்ைர்:..கைாைில் தான். அவங்ே அறத புரிஞ்சுக்ேிட்டாங்ே. எகெசு
கைாை சாம்ைாஜ்யத்திற்கு ேீ ழ் இருந்தது, அதனால ெவுல் என்ன
பசால்ேிைார் என்ெறத அவர்ேள் புரிந்துபோண்டார்ேள்.

ஆன்கர்பபர்க்: ஆைா. கைாைானியர்ேள் ஒருமுறை யாறையாவது
தனது ெிள்றளயாே தத்பதடுத்துபோண்டால், அவர்ேள் வாழ்நாள்
முழுவதும், யாைாலும் அறத ெிரிக்ே முடியாது.

ைார்ைர்:..அது உண்றைதான்.
ஆன்கர்பபர்க்: என்ன ோைணைானாலும் சரி.
ைார்ைர்:..சரியா பசான்ன ீங்ே. நாை எப்ெடி பதரிந்துபோள்ளெட்கடாம்
என்று பசால்ேிகைன், அதாவது, அவர் எப்ெடி பதரிந்துபோண்டார், எப்ெடி
அவர் இறத அனுைதித்தார் – பதரிந்துபோண்டார் என்ை வார்த்றத,
இப்ெடி பசால்வதில் எனக்கு உடன்ொடு இல்றல – அதாவது எெப்டி
அவர் நம்றை அவைது குடும்ெத்தில் ெங்குவேிக்க்கும்ெடி அனுைதித்தார்.
எனக்கு ெிடித்த ஒரு ொடல் இருக்ேிைது, “கதவனுறடய குடும்ெத்தில்
நாமும் ெங்ோே இருப்ெதில் ைேிழ்ச்சியறடேிகைன்,” அதாவது, இறத
நாை ெலமுறை ொடியிருந்தாலும், கதவனுறடய குடும்ெத்தில் நாம்
இருக்ேிகைாம் என்ெறத புரிந்துபோள்வகத இல்றலகய? உண்றையில்,
இகயசு நம்முறடய மூத்த சகோதைன். கதவனுறடய குடும்ெத்தின்
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அங்ேைாே நாம் இருக்ேிகைாம். அவர்தான் முதற் ெிைந்தவர். கதவன்
நம்ைீ து ோட்டும் அன்பு அது ஒப்ெிட முடியாத ஒன்ைாே இருக்ேிைது.
உண்றைறய பசான்னால், அவர் நான்ோம் வசனத்தில் பசால்லுேிைார்,
“அன்ெினால் அவர் நம்றை சுவிோை புத்திைைாே முன்குைித்திருக்ேிைார்.”
அவருறடய அன்ெின் பவளிப்ொடாே இருக்ேிைது.

ஆன்கர்பபர்க்: அந்த அன்றெ ெற்ைி கெசிடலாைா. இந்த ெகுதிேளில்
பெரும்ொலான இடத்தில் அன்பு ெற்ைி பசால்லப்ெடுேிைது.

ைார்ைர்:..ஆைா நிச்சயைா. குைிப்ொே நான்ோம் அதிோைத்தின்
பஜெத்தில், அவருறடய அன்றெ நாம் புரிந்துபோள்ள முடியும்.

ஆன்கர்பபர்க்: அறத ெற்ைி கெசிடலாைா. ஏன் அப்ெடி பசான்னார்?
முதலாவது, அறத வாசிக்ேலாம்.

ைார்ைர்:..சரி, மூன்ைாம் அதிோைத்தில் பசால்லுேிைார், பதாடர்ந்து
ொர்க்கும்கொது, அவர் பசால்ேிைார், “விசுவாசத்தினாகல ேிைிஸ்து
உங்ேள் இருதயங்ேளில் வாசைாயிருக்ேவும் நீங்ேள் அன்ெிகல
கவரூன்ைி நிறலபெற்ைவர்ேளாேி, சேல

ெரிசுத்தவான்ேகளாடுங் கூடக்

ேிைிஸ்துவினுறடய அன்ெின் அேலமும் நீளமும் ஆழமும் உயைமும்
இன்னபதன்று உணர்ந்து, அைிவுக்பேட்டாத அந்த அன்றெ
அைிந்துபோள்ளுங்ேள்” – அறத விவரிக்ே முடியாது – நீங்ேள்
கதவனுறடய சேல ெரிபூைணத்தாலும் நிறையப்ெட கவண்டும்.
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ஆன்கர்பபர்க்: விளக்ேி பசால்லுங்ேள்.
ைார்ைர்:..சரி, அதாவது நா கநசிக்ேப்ெடுேிகைன் என்ைால், இந்த அன்பு
எல்லாறையும் ஊக்குவிக்கும் என்று நன்ைாே பதரியும். இபதல்லாம்
கதவனுறடய அன்ெின் ைிகுதியால் வரும். இது பவட்ே உணர்வினால்
உண்டாவதில்றல; இது அவைானத்தினால் உண்டாேிை ஒன்ைல்ல.
ைற்ை விஷயங்ேளினால் உண்டாேிை ஒன்ைல்ல. ேிைிஸ்துறவ நாம்
ஏற்றுக்போண்டதும், அந்த கதவனுறடய அன்பு, நாம் பசய்ேிை
ஒவ்பவான்ைிலும் நம்றை ஊக்குவித்திடும். நாம் பசய்ேிை
எல்லாவற்றையும், இந்த உண்றைறய அைிந்ததினால் தாைாே
பசய்ேிகைாம், நான் கநசிக்ேெெட்டவன் என்ை உண்றை. கதவன் நம்றை
கநசிக்ேகவண்டும் என்று பசால்லி நாம் எந்த ேிரிறயயும்
பசய்யகவண்டிய அவசியைில்றல, கதவன் நம்றை கநசிக்ேிைெடியால்
நாம் பசய்ேிை ோரியங்ேறள பசய்துபோண்டு இருக்ேிகைாம்.

கதவறன

ெிரியப்ெடுத்தும் ெடி நான் எந்த ோரியத்றதயும் பசய்வது ேிறடயாது.
ேிைிஸ்துவுக்குள் ஏற்ேனகவ அவர் நம்ைீ து ெிரியப்ெடுேிைார்.
எனகவஇது வாழ்க்றேறய குைித்த நைது ேண்கணாட்டத்றத
முற்ைிலும் ைாற்றுவதாே இருக்ேிைது.
கைலும் கைாைர் 2ன் நான்ோம் வசனத்தில் பசால்லுேிைார், அதாவது
கதவனுறடய தயவுதான் ைனிதறன ைனதிரும்ெி குணப்ெடும் ெடி
பசய்ேிைது என்ேிைார். இது எனக்கு ைிகுந்த ஆச்சரியத்றத அளிப்ெதாே
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இருக்ேிைது அதாவது இந்த அன்பு, என்றன ஒருவர் பூைண அன்கொடு
கநசிக்ேிைவைாே இருக்ேிைார். அதாவது, என்றன முழுறையாே
கநசிக்ோத அம்ைா அப்ொ இருக்ேலாம், அவர்ேளில் யாரும் என்றன
அதிேைாே கநசிப்ெது இல்றல. ஆனால் என்றன பூைண அன்கொடு
கநசிக்கும் ெைை ெிதா இருக்ேிைார், அவர் தைது குைாைனாேிய
இகயசுவின் மூலம் என்றன கநசிக்ேிைார், அவருறடய குைாைன்
எனக்குள்ளாே வாசம் ெண்ணும்ெடி வந்திருக்ேிைார். நான் எல்லா
கநைங்ேளிலும் கநசிக்ேப்ெடுேிைவனாே இருக்ேிகைன். என்றன
பொறுத்தவறை ஒரு விசுவாசி இறத புரிந்துபோள்வது பைாம்ெ ேஷ்டம்,
இது பதரியாை என்ன பசய்தாலும் கதால்விதான்.

ஆன்கர்பபர்க்: ஆல்றைட், கவயின், இது பைாம்ெ ெயங்ேைைாே
இருக்ேிைது. நாம் புத்திைசுவிோைம் பெற்ைவர்ேள் என்று பசால்வகதாடு
நிற்ோைல், நாம் முத்தரிக்ேப்ெட்டிருக்ேிகைாம் என்ேிைது. சரி, அறத
விளக்ேிடுங்ேள்.

ைார்ைர்:..ஓகே, இதற்கு அர்த்தம் ொதுோப்பு. அவர் பசால்ையார்,
“அவருக்குள்” வசனம் 13, எகெசியர் 1, “அவருக்குள், நீங்ேளும், உங்ேள்
இைட்சிப்ெின் சுவிகசஷைாேிய சத்திய வசனத்றத கேட்டு,
விசுவாசிேளானகொது,” இப்ெ விசுவாசிேளிடம் அவர் கெசுேிைார், “
வாக்குத்தத்தம் ெண்ணப்ெட்ட ெரிசுத்த ஆவியால் அவருக்குள் முத்திறை
கொடப்ெட்டீர்ேள். இப்ெ, எவ்வளவு ோலைாே
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முத்திறைகொடப்ெட்டவர்ேலாே இருக்ேிகைாம்? சிலர் உங்ேளுறடய
இைட்சிப்றெ இழந்திட கூடும் என்று நிறனத்துபோண்டு இருக்ேிைார்ேள்.
உண்றையாவா? நான்ோம் அதிோைத்திற்கு வருகவாம், வசனம் 3௦, “
கதவனுறடய ெரிசுத்த ஆவியானவறை துக்ேப்ெடுத்தாதிருங்ேள், “இறத
ேவனிங்ே, “ைீ ட்ெின் நாளுக்பேன்று நீங்ேள் முத்திறையாே பெற்ைவர்.
இங்ே, விசுவாசிேளிடம் கெசுேிைார். அவர்ேள் ஏற்ேனகவ ொவத்தின்
ெரிோைத்தில் இருந்து ைீ ட்ேப்ெட்டு இருக்ேிைார்ேள். அவர்ேள்பதாடர்ந்து
ொவத்தின் வல்லறைேளில் இருந்து ைீ ட்ேப்ெட்டு இருக்ேிைார்ேள்; ஆனா
ஒருநாள் நாம் ொவத்தின் ெிைசனத்தில் இருந்து ைீ ட்ேப்ெட
இருக்ேிகைாம். நாம் அவகைாடு இருக்கும்ெடி
எடுத்துபோள்ளப்ெடும்கொது ைீ ட்ெின் இறுதி பசயல்ொடு சம்ெவிக்கும்.
அதுவறைக்கும் நாம் முத்தரிக்ேெட்டவர்ேளாே இருக்ேிகைாம். அதாவது,
அதுதான் ொதுோப்பு. இறத விட்டு கவறு எங்கும் கொே வாய்ப்கெ
ேிறடயாது.

ஆன்கர்பபர்க்: ஆல்றைட், நைக்கு இன்னும் சில நிைிடங்ேள்
இருக்ேிைது. நாம் கெசிபோண்டிருக்ேிை ோரியங்ேறள நீங்ேள் எப்ெடி
எடுத்துபோள்ேிைீர்ேள் என்ெறத ெற்ைி பசால்லுங்ேள், இறத வட்டில்
ீ
இருந்து ொர்த்துபோண்டிருக்கும் கநயர்ேளும், அறத தங்ேள் வாழ்வில்
அப்ெியாசப்ெடுத்திட உதவியாே இருக்கும்.
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ைார்ைர்:..ஓகே, சரி, அதற்ோன ெதில் இங்ே இந்த பஜெத்தில்
இருக்ேிைது எகெசியர் 3. வசனம் 19ல் பசால்ேிைார், “நீங்ே அவருறடய
ஆவியினாகல உங்ேள் உள்ளான ைனுஷனில் வல்லறையாய் ெலப்ெட,
அவர் தைது ைேிறையினுறடய ஐசுவரியத்தின்ெடி உங்ேளுக்கு
அநுக்ேிைேம் ெண்ணகவண்டும் என்று கவண்டிபோள்ளுேிகைன்.: - இப்ெ,
உலேத்தில் இந்த உள்ளான ைனிதன் எங்கு இருக்ேிைான்?

- ேிைிஸ்து

நம்முறடய இருதயங்ேளில் வாசைாயிருக்கும்ெடி.” அவர் உள்ளான
ைனிதறன இருதயத்கதாடு ஒப்ெிடுேிைார், நாம் பசய்ேிை எல்லாவற்ைின்
றையப்ெகுதி இதுதான். நம்முறடய வாழ்றவ ேட்டுெடுத்தும்
கோட்றடயாே இருக்ேிைது. எல்லாகை அறதசுற்ைிதான்
அறைந்திருக்ேிைது. “விசுவாசத்தினாகல நீங்ேள் அன்ெிகல கவரூன்ைி
நிறலபெற்ைவர்ேளாேிடுங்ேள்.” விசுவாசத்தினாகல ேிைிஸ்து உங்ேள்
இருதயங்ேளில் வாழ இடைளித்திடுங்ேள். இந்த ோகடாய் ேிகயா என்ை
வார்த்றத, அவர் உங்ேளுக்குள் வாசன் ெண்ண இடைளிப்ெறத
குைிக்ேிைது.

ஆன்கர்பபர்க்: சரி, இறத ெற்ைி அடுத்த வாைம் அதிேைாே ொர்க்ே
இருக்ேிகைாம். ேிைிஸ்துவுடன் இறத நீங்ேள் துவங்ேியகொது, அதாவது,
நீங்ே அங்ே கநர்த்தியாே எறதயும் பசய்யவில்றல. இன்னும் நாை
பூைணெடாைதா இருக்ேிகைாம், இல்றலயா. ஒவ்பவாருநாளும் இந்த
வாக்குத்தத்தங்ேறள உெகயாேிப்ெறத ெற்ைி பசால்லுங்ேள்.
24

ைார்ைர்:..முதலாவதாே, நீங்ேள் யாைாே இல்றல என்ெறத
ஒப்புபோள்ள கவண்டும். ேிைிஸ்து இல்லாைல் நீங்ேள் எப்ெடி இருக்ே
முடியாது என்ெறத ேவனத்தில் போள்ளுங்ேள்.அவருக்கு
எல்லாவற்ைிலும் சரி என்று பசால்ல ேற்றுக்போள்ளுங்ேள். அதாவது,
ஜான், அவருறடய வார்த்றதயில் நான் இல்லாவிட்டால் என்னால்
அவருக்கு சரி என்று பசால்ல முடியாது. ஆனா நைக்கு ேிைிஸ்துவின்
சிந்றத இருக்ேிைது, அறத நாம் புரிந்துபோள்ள ஒகை வழி அவருறடய
வார்த்றத தான்.

இறத கேட்டுபோண்டிருக்ேிைவர்ேளில் யாைாவது

கொைாட்டத்கதாடு கதால்வியில் தத்தளித்துபோண்டிருந்தால், எகெசியர்
புத்தேத்றத வாசிக்கும்ெடி பசால்ேிகைன். அந்த பஜெத்கதாடு
துவங்ேிடுங்ேள், இறத புரிந்துபோள்வதில் உங்ேள் ெங்கும் உண்டு,
ஆனா வசனங்ேள் மூலம் ஒன்றை ேற்றுபோள்வர்ேள்,
ீ
சரி என்று
பசால்வது. எஸ், லார்ட், ஆம் கதவகன, ஆம்

சரி, ஆண்டவகை.”

அவருக்கு நாம் சரி என்று பசால்ல ேற்றுபோள்ளும்கொது, அதுகவ
திைவுகோலாே ைாறுேிைது. நீங்ே ஆைம்ெிங்ே, நிச்சயைா சில
இடங்ேளில் கதால்விேள் வைலாம், ஆனா எங்ேிருந்து ெிரிந்து
கொன ீங்ேகளா அங்றேகய ஹ்டிரும்ெ வந்து நில்லுங்ே அதுகவ
அவருக்கு சரின்னு பசால்ேிைறத ெிைதிெளிக்கும் நிறலயாே ைாைி வளை
துவங்ேிடுவர்ேள்.
ீ
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ஆன்கர்பபர்க்: ஆைா, கதவ வார்த்றதக்கு ேீ ழ்ப்ெடியகவண்டும் என்று
நீங்ேள் வலியுறுத்துவது எனக்கு ெிடித்திருக்ேிைது. கவறுவிதைாே
பசான்னால், நீங்ே திைந்த ைனகதாடு கதவனுக்கு முன்ொே வந்து
பசால்லணும், “கதவகன, எனக்கு ேற்றுத்தாரும்,” நிச்சயைாே
கவதாேைம் எல்லா சூழ்நிறலேளிலும் நின்று உங்ேளுக்கு கொதிக்ே
துவங்ேிடும். அதாவது, அது ஜீவனுள்ளது; அது நிச்சயம் உங்ேகளாடு
கெசக்கூடிய ஒன்ைாே இருக்ேிைது, சரியா. ஒரு ெகுதிறய ைட்டும்
எடுத்து பசால்லுங்ேள், “ஆண்டவகை, இந்த ோரியத்தில் நான்
கொைாடிபோண்டிருக்ேிகைன். என்னில் ேிரிறய பசய்திட துவங்ேிடும்.
என் விருப்ெங்ேறள ைாற்ைிடும். கைலும், ஆண்டவகை, இந்த
ோரியத்தில் உைக்கு ேீ ழ்ெடிய விரும்புேிகைன். என் மூலைாே இங்கே
வாசம்பசய்யும்.”
அதுைட்டுைல்ல, அனுெவங்ேள் மூலைாே, கதவன் உங்ேறள
ைாற்ைிபோண்டிருப்ெறத உங்ேளால் ொர்க்ே முடியும், சரியா. அதாவது,
சில ோரியங்ேறள நீங்ேள் அசாத்தியைானறவ என்று
நிறனத்திருக்ேலாம் இன்னும் சில ோரியங்ேள் அசாத்தியைாே
இருக்ேலாம், நீங்ேள் ஒருகவறள, “கதவகன, என்னில் ேிரிறய
பசய்யும் என்று பசால்லிபோண்டிருக்ேலாம்.” கதவன் அந்த
பஜெங்ேளுக்கு ெதிறலப்ெது ஆச்சரியைாே இருக்கும், அவர் நம்றை
கநசிக்ேிைார். ஒரு அப்ொ ெிள்றளயிடம் கெசுவது கொல நடந்திடுவார்.
“ொறு, உனக்கு உதவிட தான் நான் இருக்ேிகைன்.”
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ைார்ைர்:..நிச்சயைாே.
ஆன்கர்பபர்க்: ஓகே. ஆல்றைட், சரி, கநயர்ேகள, நாம்
கெசிபோண்டிருக்கும் ோரியங்ேறள ெற்ைி அடுத்த வாைமும் பதாடர்ந்து
கெசிடலாம், உள்ளான இருதயத்தில், உங்ேள் இருதயத்தின் ஆழத்றத
இகயசு தைது வடாே
ீ
உணர்ந்திடட்டும், சரியா. அவறை நீங்ேள் எப்ெடி
சவுேரியைாே றவத்துபோள்ள முடியும்? அடுத்த வாைம் நிேழ்ச்சிறய
தவைாைல் ொர்ப்ெீர்ேள் என நம்புேிகைன்.
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*****
எங்ேளுறடய பதாறலக்ோட்சி நிேழ்சிேறள ோண
இலவச ஜான் அன்பேர்பெர்க் நிேழ்ச்சி ஆப்றெ ெதிவிைக்ேம்
பசய்திடுங்ேள்.
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