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WLC15-1-4-TA 

 

தேவன் இருக்கிறாரா?: தேவன் இருக்கிறார் 

என்பதே பற்றிய விவாேம் - நிகழ்ச்சி 4 

அறிவிப்பாளர்: இன்றைக்கு ஜான் அன்கெர்பேர்க் நிெழ்ச்சியில், 

பேவன் இருக்ெிைார் என்ேறே நம்ே முடியாேேடி ஜனங்ெளுக்கு 

இருக்கும் மிெகேரிய ேறை என்ன? ேலருறைய ெருத்து ேீறமெளும் 

உேத்ேிரவமும் இருக்ெிைோல் உண்ைாகும் ேிரச்சறன என்ெின்ைனர், 

அன்பு நிறைந்ேவரும் சர்வ வல்லறமயும் கொண்ை பேவன் எப்ேடி, 

இந்ே உலெத்ேில் ேீவிறனறயயும் உேத்ேிரவத்றேயும் அனுமேித்ோர்?  

இன்றைக்கு எனது விருந்ேினர், இந்ே ேிரச்சறனயின் 

உணர்வுபூர்வமான மற்றும் அைிவுபூர்வமான இரண்டு விேத்ேிலும் 

ேேில் அளிக்ெிைார், அவர்ோன் சித்ோந்ே பமறே Dr. வில்லியம் பலன் 

ெிபரக், இவர்ோன் நமது ேறலமுறையின் சிைந்ே ெிைிஸ்ேவ சித்ோந்ே 

பமறேயாெ ெருேேடுெிைார். Dr. ெிபரக் இங்ெிலார்ந்ேின் ேிர்மின்ெம் 

ேல்ெறலெழெத்ேில் சித்ோந்ேத்ேில் Ph. D. கேற்ைிருக்ெிைார்; பமலும் 

முனிச் ேல்ெறலெழெத்ேில் இறையியலில் ைாக்ைர் ேட்ைம் 

கேற்ைிருக்ெிைார். இந்ே நிெழ்ச்சியில் எங்ெபளாடு 

இறணந்துகொள்ளுங்ெள் இது ஜான் அங்பெர்கேர்க் நிெழ்ச்சி.  
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***** 

டாக்டர். ஜான் அன்கெர்கெர்க்: நிெழ்சிக்கு உங்ெறள வரபவற்ெிபைாம். 

இன்றைறய நிெழ்ச்சியில் ோர்ப்ேேில் மெிழ்ச்சியறைெிபைன். ெிைிஸ்ேவ 

பேவறன விசுவாசியாேேடி ேலறர விளக்ெி றவத்ேிருக்கும் மிெ 

முக்ெியமான பெள்விெளில் இதுோன் முேன்றமயான பெள்வியாெ 

நிற்ெிைது. அதுோன் ேீவிறன மற்றும் உேத்ேிரவத்றே ேற்ைி சர்ச்றச. 

அது எப்ேடி இருக்ெிைகேன்ைால்: எப்ேடி அன்பு நிறைந்ேவரும் சர்வ 

வல்லறமயும் உறைய பேவன், இந்ே உலெத்ேில் ேீறமறயயும் 

உேத்ேிரவத்றேயும் அனுமேிக்ெ முடியும்? இன்றைக்கு எனது 

விருந்ேினர் உலெில் சிைந்ே சித்ோந்ே பமறேயான, Dr. வில்லியம் 

பலன் ெிபரக். சரி, Dr ெிபரக், இந்ே பெள்விக்கு நீங்ெ எப்ேடி ேேில் 

ேருவஙீ்ெ?   

டாக்டர் வில்லியம் பலன் ெிபரக்:.இந்ே பெள்விறய 

கோறுத்ேவறரயில், ஜான், இதுல முக்ெியமானது என்னகவன்று 

பெட்ைால் நா கசால்ைமாேிரி ேீறமயின் அைிவுபூர்வமான ேிரச்சறன 

மற்றும் ேீறமயின் உணர்ச்சி பூர்வமான ேிரச்சறன இறவ 

இரண்றையும் பவறுேடுத்ேி ோர்க்ெணும். அைிவுபூர்வமான ேிரச்சறன 

என்ேது பேவன் இருக்ெிைார் என்ேேற்கும் இந்ே உலெில் 

உேத்ேிரவங்ெள் உண்டு என்ேேற்கும் சரியான அளவு விளக்ெத்றே 

கொடுத்து எப்ேடி என்ேறே கூை பவண்டும். உணர்ச்சிபூர்வமான 
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ேிரச்சறனயில் ஜனங்ெளுறைய விருப்பு கவறுப்புெறள எப்ேடி 

சமாளிப்ேது பேவன் எப்ேடி இறே அனுமேிக்ெிைார் எேற்ொெ சிலறர 

ோடுெளுக்கு உட்ேடுத்துெிைார் என்ேறே கூறுெிைது. இந்ே 

புரிந்துகொள்ளுேல் மிெவும் முக்ெியமானது என்று நிறனக்ெிபைன், 

ஏன்னா உணர்ச்சி பூர்வமாெ ேீவிறனயால் ோேித்ேவர்ெளுக்கு 

இேற்க்ொன ேேில் ெரிசறன அற்ைது போலவும் கவறுறமயானோெ 

போன்ைிை வாய்ப்ேிருக்ெிைது. இன்கனாரு ேக்ெத்ேில், உணர்ச்சி 

பூரவமான ேிரச்சறனக்ொன ேேில் அசாோரனமானோெவும் 

சித்ோந்ேேத்ேில் கோருந்ே கூைாேோெவும் சித்ோந்ே ரீேியான 

பெள்விெபளாடு இருப்ேவர்ெளுக்கு போன்ைிை வாய்ப்ேிருக்ெிைது. 

ஆெபவ என்றன கோறுத்ேவறர அபநெர் இறே உணர்ச்சி பூர்வமான 

ேிரச்சறனயாெோன் ோர்க்ெிைார்ெள், இறே அைிவுபூர்வமான 

ேிரச்சறனயாெ ோர்ப்ேேில்றல. ஆனால் இறவ இரண்டுபம 

முக்ெியம்ோன், ஏன்னா அைிவு நிறலோன் ேிரச்சறன என்று மக்ெள் 

நிறனக்ெிைார்ெள். அந்ே ேிரச்சறனறய ேீர்க்ெ பவண்டும் என்ைால் 

முேலில், அந்ே ேிரச்சறனயின் பவறர நான் அறைய பவண்டும், 

அதுோன் உணர்ச்சிபூர்வமான ேிரட்சறன.  

ஆன்கர்பபர்க்: அப்ேடின்னா அைிவுபூர்வமான ேிரச்சறனயில் இருந்து 

துவங்ெிைலாம்.  
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ெிபரக்:.இந்ே அைிவுபூர்வமான ேிரச்சறனயும் இரண்டு விேங்ெளில் 

வருெிைது. அறே ேிரித்து ோர்க்ெபவண்டியது அவசியம். நிறலயான 

ேன்றம மற்றும் சாத்ேியகூறு நிறைந்ே நிறல. இந்ே ேிரச்சறனயின் 

லாஜிெல் நிறலயானது பேவன் இருக்ெிைார் என்ைால் ேீவிறன இருக்ெ 

சாத்ேியமில்றல என்று கூறுெிைது. அறவ எேிர்க்ெமுடியாே வல்லறம 

அறசக்ெ முடியாே ொரியங்ெள் என்ெிைது. ஒன்று இருந்ோல், 

மற்கைான்று இருக்ெ முடியாது. அப்ேடின்னா ேீவிறனயும் 

உேத்ேிரவமும் இருக்ெிைோல், பேவன் இருக்ெ வாய்ப்ேில்றல என்று 

கூறுெிைது. இேற்கு எேிராெ, சாத்ேியகூைின் நிறல கூறுெிைது, சரி, 

பேவன் இருப்ேதும் ேீவிறன இருப்ேதும் சாத்ேியமாகும் என்ெிைது 

ஆல்றரட், அறே ேற்ைி ோர்க்ெலாம். ஆனா இருந்ோலும், இது 

நம்ேகூைாேோெ இருக்ெிைது. இந்ே உலெத்ேில் ேீவிறனறயயும் 

உேத்ேிரவத்றேயும் அனுமேித்து, பேவனும் இருக்ெிைார் என்ேது 

நம்ேத்ேகுந்ேது அல்ல.  

ஆன்கர்பபர்க்: சரி. முேல் ொரியத்றே ோர்க்ெலாம்.  

ெிபரக்:.ேீறமறய குைித்ே ேிரச்சறனயின் லாஜிெல் நிறல கூறுெிைது 

என்னகவன்ைால் இந்ே இரண்டு நிறலெளுபம ஒன்றுகொன்று 

முரண்ோைாெ இருக்ெிைோெ கூறுெிைது. அன்பு நிறைந்ே, சர்வ 

வல்லறமயுள்ள பேவன் இருக்ெிைார், ேீவிறனயும் இருக்ெிைது. 

ஒருபவறள ேீவிறனயும் உேத்ேிரவமும் இருக்குகமன்ைால், அறே 
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கோைர்ந்து சர்வ வல்லறமயுள்ள, அன்பு நிறைந்ே பேவன் இருக்ெ 

முடியாது. அதுோன் ேீறமறய குைித்து கசால்லும்போது எழுெிை 

லாஜிெல் நிறலயாெ இருக்ெிைது. இந்ே நிறலயில் இருக்கும்  

ேிரச்சறனயானது, ஜான், இந்ே இரண்டு நிறலெளுக்கும் இருக்ெிை 

பவறுோடுெறள இதுவறர ஒருவராலும் எடுத்து கசால்ல முடியாமல் 

இருக்ெிைது. அதுமட்டுமல்ல, ஒன்றுக்கு ஒன்று மறுப்பு கேரிவிக்ெிைது. 

அேனால், இந்ே இரண்டு நிறலெளுக்கு மாறுேலாெ இருக்ெிைது என்று 

நாத்ேிெர்ெள் கூறும்போது, அவர்ெள் இரண்டும் மாற்றுெருத்போடு 

இருக்ெிைது நம்ேத்ேகுந்ேது என்ைிடுவர். ஏன்னா அறவ இரண்டும் 

பூரணமற்ை நிறலயில் இல்றலபய. ஆனா இந்ே விஷயத்ேில் அவர்ெள் 

இந்ே மாற்றுெருத்துெளுக்கு ேின்னால் அைங்ெியிருக்கும் மர்மத்றே 

கவளிப்ேடுத்ேி விளக்ெமாெ கூைிை முயன்ைிடுவார்ெள். இது ெடினம் 

என்னன்னா ஒரு நாத்ேிெர் கூை, ஒரு சித்ோந்ே பமறேகூை, இந்ே 

மாற்று ெருத்துெளுக்கு ேின்னால் இருக்கும் மர்மத்றே கவளிப்ேடுத்ேி 

அறே விளக்ெி கூறும் நிறலறய ேன்றமறய கவற்ைிெரமாெ 

அறையவில்றல.  

ஆன்கர்பபர்க்: ேில், இன்னும் ஒருேடி பமல கோய் பேவன் 

இருக்ெிைார் என்ேதும் ேீவிறன இருக்ெிைது என்ேதும் லாஜிெலாெ 

கோருந்தும் என்ேறே நிருேிக்ெலாம் என்று கசான்னரீ்ெள். இந்ே 

உலெத்ேில் அறே எப்ேடி நிரூேிக்ெ முடியும்?  
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ெிபரக்:.சரி, இறவ இரண்டும் இருக்ெ முடியும் என்ேறே நிரூேிக்ெ 

நாத்ேிெர்ெள் ேவைிவிட்ைார்ெள், இறவ இரண்டும் சாத்ேியப்ேடும் என்று 

நாம் ொண்ேிக்ெ முடியும். என்ன கசய்யபவண்டும் என்ைால் இேபனாடு 

இன்கனாரு உண்றமறயயும் பசர்த்துக்கொள்ள பவண்டும் அோவது 

சர்வ வல்லறமயும் சர்வத்றேயும் அைிந்ே பேவன் இருப்ேேன் 

விறளவாெ ேீறமயும் இருக்ெிைது. இந்ே உோரணத்றே ெவனியுங்ெள். 

ேீறமறயயும் உேத்ேிரவத்றேயும் அனுமேிக்ெ பேவனிைம் 

பநர்றமயான ொரணங்ெள் இருக்ெிைது. இந்ே ெருத்து எவ்வளவு 

உண்றமயாெ இருக்ெிைபோ, அவ்வளவாெ பேவன் இருக்ெிைார் 

என்ேேற்கு ேீவிறன மற்றும் உேத்ேிரவம் இருக்ெிைது என்ேேற்கும் எந்ே 

இறையூறும் இல்றல என்ெிைது. ஆெபவ நாத்ேிெர்ெளுக்கு இந்ே 

உலெத்ேில் ேீவிறனறயயும் உேத்ேிரவத்றேயும் அனுமேிக்ெ ேல 

நீேியான ொரணங்ெள் இருக்ெிைது என்ேறே நிருேித்து ொட்டுவது 

மிெப்கேரிய ோரமாெ நிற்ெிைது. ஆெபவ எந்ே நாத்ேிெரும் இதுவறர 

அந்ே நிருேனத்ேின் ோரத்றே இைக்ெி றவத்ேிருப்ேோெ கேரியவில்றல. 

ஆெபவோன் இன்றைக்கு பநயர்ெளுக்கு நான் இறே கசால்வேில் 

மெிழ்ச்சியறைெிபைன் அோவது எல்லா சித்ோந்ேவாேிெளாலும் 

ஒப்புக்கொள்ளப்ேடுெிைது, நாத்ேிெ சித்ோந்ேர்ெளும் ஒப்புகொள்ெிைார்ெள், 

அோவது ேீவிறனறய குைித்ே இந்ே லாஜிெல் நிறல முழுவதும் 

நிரூேிக்ெ ேட்டிருக்ெிைது. அேனால இந்ே ேிரட்சறனறய குைித்ே 

சர்ச்றச ெிைப்ேில் போைப்ேட்ைது. பேவன் இருக்ெிைார் என்ேேற்கு, 
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உலெில் ேீறமயும் உேத்ேிரவமும் இருக்ெிைது என்ேேற்குமான 

லாஜிெல் மாறுோடுெளுக்கு என்று ஒன்றுபம இல்றல.  

ஆன்கர்பபர்க்: சரி. பநயர்ெபள ஏன் நாத்ேிெர்ெள் இந்ே முடிவிற்கு 

வந்ோர்ெள் அேற்ொன ொரணங்ெறள ேற்ைி அைிந்துகொள்ள 

விரும்புெிைரீ்ெளா, அப்ேடிப்ேட்ைவர்ெள் உங்ெ புத்ேெத்றே வாசித்ோர் 

போதும் ரீசனேில் கேயித் அேில் எல்லாம் இருக்ெிைது, அதுபவ 

போதுமானது ோன். ஆனால் இந்ே ேிரச்சறனறய இன்னும் ஆழ்ந்து 

ெவனிக்ெலாம். ேீவிறனயின் சாத்ேியகூறு என்ை ேிரச்சறன. இது ஏன் 

இன்னும் அேிெ ெடினமா இருக்ெிைது?  

ெிபரக்:.ஆமா. சரி, ஏன்னா இேனுறைய ேீர்வு கொஞ்சம் 

நவனீமானோகும். நவனீ முறையில் கசால்லும்போது அறே 

நிரூேிப்ேது சுலேமாெியது. இந்ே ேிரச்சறன கசால்ெிைது: ஆல்றரட், 

ஆள்ரடி, பேவனும் ேீறமயும் இருப்ேது லாஜிெலா சாத்ேியம்ோன், 

ஆனா அது நம்ேக்கூடியோெ இல்றலபய. இந்ே உலெத்ேில் இருக்கும் 

உேத்ேிரவங்ெளின் ஆழத்றேயும் ேன்றமறயயும் ோர்க்கும்போது, சர்வ 

வல்லறமயும் செல அன்பும் நிறைந்ே பேவன் இருக்ெிைார் என்ேறே 

நம்ே முடியவில்றலபய.  

ஆன்கர்பபர்க்: ஆல்றரட், ேில், இந்ே உலெத்ேில் ேீவிறனயும் 

உேத்ேிரவமும் இருந்ோலும் பேவன் இருக்ெிைார் என்ேது நம்ே கூைாே 



8 

 

ொரியமல்ல என்ேறே விளக்கும் மூன்று ொரணங்ெறள 

றவத்ேிருக்ெிைரீ்ெள். 

ெிபரக்:.ஆமா. இதுவறரக்கும் இந்ே உலெத்ேில் இருக்கும் ேீவிறனயும் 

உேத்ேிரமும் பேவன் இருக்ெிைார் என்ேறே நம்ேகூைாேோெ கசய்ெிைது 

என்ேறே நிரூேிக்கும் அந்ே ோரத்றே ோங்ெ முடியாமல் 

இருக்ெிைார்ெள். இறே கசய்யமுறையாேேற்கு முேல் ொரணம் 

என்னகவன்ைால் நாம் உலெில் ோர்க்ெிை ேீறமெள் இல்லாமல் 

இருக்கும் அளவிற்கு பேவன் நீேிகநைிறய ேவைி இருக்ெிைார் என்று 

கசால்வேற்கு போதுமான ொரணங்ெபளா அேற்கு ேகுேியுறைய 

நேர்ெளாெபவா இருப்ேேற்கு நமக்கு றேரியம் இல்றல. ேனிநேர்ெளாெ 

நமக்கு, அைிவுக்கு சில அளவு இருக்ெிைது, நமது உட்ெருத்து, ொலம் 

சமயத்ேிற்கு எல்றல இருக்ெிைது. ஒருபவறள இந்ே பூமியில் 

ேீவிறனெறளயும் உேத்ேிரவத்றேயும் பேவன் ோன் அனுமேிக்ெிைார் 

என்ேறே நம்முறைய சிந்ேிக்கும் ஆற்ைலின் நிறலக்குள் கோருந்ோமல் 

இருக்ெலாம். பேவன் ஒவ்கவாருன்றையும் அேின் துவக்ெம் முேல் 

முடிவு வறரக்கும் ோர்க்ெ கூடிய ொலங்ெளுக்கு அப்ோற்ேட்ைவர் அவர் 

ேனது ேரிசனப்ேடி முடிவிற்ொன நிெழ்வுெறள சம்ேவிக்ெ கசய்ெிைார். 

பமலும் பேவன் நம்முறைய இந்ே எல்றலெளுக்கு உட்ேட்ை 

சிந்றேக்குஏற்ைார் போல ேீறமெறளயும் உேத்ேிரவத்றேயும் 

அனுமேித்ே ொரணம் இதுவாெ இருக்ெலாம் ஆனால் அது 



9 

 

இப்போேிலிருந்து அடுத்ே நூறு ஆண்டுெளின் சரித்ேிரத்றே ோேிக்ொது; 

பவறு எந்ே நாடுெளிலும் இருக்ெமுடியாது.  

மனிே சரித்ேிரத்ேில் நிெழும் ஒவ்கவாரு சம்ேவமும், அது எப்ேடி 

இருந்ோலும் சரி, ொல சமயங்ெளுக்குள் அைங்ெியிருப்ேவர்ெளுக்கு 

இதுவறர ெண்டிராே விறளவுெறள உண்ைாக்ெி சரித்ேிரத்ேில் 

முற்ைிலும் மாறுேட்ை ோக்ெங்ெறள உருவாக்குவோெ இருந்ேிடும். 

இேற்கு ஒரு உோரணத்றே ோர்க்ெலாம், பெபயாஸ் கொள்றெ 

இப்போது நவனீ அைிவியலில் அேரிவிேமான வளர்ச்சியறைந்து 

கொண்டிருக்ெிைது, விஞ்ஞானிெள் ஒவ்கவாரு நிெழ்வுெளுக்கு 

ேட்ைாம்பூச்சி சிைெடித்ேிடும் பவெத்ேில் நைந்துகொண்டிருக்ெிைது என்று 

கூறுெிைார்ெள், ஆப்ரிக்ொவின் ொடுெளின் மத்ேியில் இருந்ோலும் சரி, 

நிறலயான பவெத்ேில் கசயல்ேடும்போது அட்லாண்டிக் கேருங்ெைலில் 

சூைாவளிறய உண்ைாக்கும் அளவிற்கு பவெம் 

அேிெரித்துகொண்டிருக்ெிைது. இதுவறரக்கும் இந்ே சின்ன 

ேட்ைாம்பூச்சியால் இந்ே விறளவுெறள எடுத்து கூறும்  ேங்ெிருக்ெிைது 

என்று யாருக்குபம கேரியாது. சரி, அபேமாேிரி அப்ோவியான 

ஒருவனுறைய கொறல, அல்லது இரத்ே புற்றுபநாயால் மரிக்கும் 

சிறுேிள்றள, இவர்ெளும் சரித்ேிரத்ேில் ஒரு ோக்ெத்றே 

உண்ைாக்குெிைார்ெள். எனபவ, இந்ே ொரியங்ெறள பேவன் 

அனுமேிப்ேேர்க்ொன ொரணங்ெறள நம்முறைய வாழ்நாட்ெளுக்குள் 

கோறுத்ே முடியாது, அேனால் என்ன நைக்கும் என்ை முடிறவ 
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நம்மால் ஒருொலும் புரிந்து அைிந்துகொள்ள முடியும் என்று கசால்ல 

இைமில்றல.  

ஆெபவ மனிேர்ெளின் வரலாற்ைில் பேவன் கசய்ேிருக்கும் 

ொரியங்ெறள ோர்க்கும்போதும் அவருறைய ேரிசனப்ேடி மனிேர்ெறள 

ேன்னுறைய வழியில் நைக்கும்ேடி இந்ே உலெத்றே நைத்துவதும், 

இறேகயல்லாம் ோர்க்கும்போது பேவன் இந்ே உலெத்ேில் 

ேீவிறனெறளயும்  உேத்ேிரவத்றேயும் அனுமேித்ேேற்கு நீேியான 

ொரணங்ெள் இருக்ெ முடியும் என்ேது நம்ேகூைாே விஷயம் என்று 

றேரியமாெ நம்மால் கசால்ல முடியும் என்ை நம்ேிக்றெ இல்லாே 

நிறல உண்ைாெிைது.  

ஆன்கர்பபர்க்: சரி, இந்ே உலெத்ேில் ேீவிறனயுன் உேத்ேிரவமும் 

இருெிைது பேவனும் இருக்ெிைார் என்று கசால்வது நம்ேகூைாே 

விஷயம் அல்ல என்ேேற்கு இரண்ைாவது ொரணம் பவோெம 

உேபேசங்ெளில் ேீறம இருக்ெிைது என்று கசால்லக்கூடிய ொரியங்ெள் 

இருக்ெிைது என்ைரீ்ெள். இறே எப்ேடி ஒப்ேிடுவரீ்ெள்?  

ெிபரக்:.ெிைிஸ்ேவ விசுவாசமானது ெிைிஸ்ே பேவன் இருக்ெிைார் 

என்ைால் இந்ே உலெத்ேில் நிச்சயம் ேீறமயும் இருக்ெ 

வாய்ப்ேிருக்ெிைது என்ேோன உேபேசங்ெறள கொண்டிருக்ெிைது. 

அேனால் ெிைிஸ்ேவத்ேில் ேீறம உேத்ேிரவம் என்ேது ஆச்சரியமான 

ொரியங்ெளாெ ொணப்ேைவில்றல என்று கூறுெிைது.சரி, இந்ே 
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உேபேசங்ெள் என்னது? சரி, முேலாவோெ வாழ்வின் பநாக்ெம் மனிேன் 

இந்ே வாழ்க்றெயில் சந்போஷமாெ இருக்ெ பவண்டும் என்ேேல்ல, 

மாைாெ பேவறன ேற்ைிய அைிறவ கேை பவண்டும். உேத்ேிரம் என்ை 

ேிரச்சறன ஏன் ெடுறமயாெ இருக்ெிைது என்று பெட்ைால் அேற்கு 

ொரணம் பேவன் இருக்ெிைார் என்ைால் நம்முறைய வாழ்வின் 

பநாக்ெம் நான் இந்ே பூமியில் சந்போஷமாெ இருக்ெ பவண்டும் என்று 

ோபன இருக்கும் என்ை எண்ணம் உண்ைாெிைது. பேவனுறைய ேங்கு 

என்னகவன்ைால் அவருறைய கசல்லங்ெலான மனிேர்ெள் சவுெரியமாெ 

இருந்து கசழிக்ெ பவண்டும் என்ேதுோன். ஆனால் ெிைிஸ்ேவ 

ெண்பணாட்ைத்ேில் இது ேவைாகும். நாம் பேவனுறைய கசல்ல 

ேிராணிெள் அல்ல.  

ஆன்கர்பபர்க்: ஆமா.  

ெிபரக்:.வாழ்க்றெயின் பநாக்ெம் இந்ே உலெத்ேில் மனிேர்ெள் 

சந்போஷமாெ இருக்ெபவண்டும் என்ேேல்ல, பேவறன அைிெிை 

அைிறவ கேை பவண்டும் அதுோன் நிறைவான சந்போஷத்றேயும் 

பூரணமான நிறலறயயும் உண்ைாக்ெிடும். ஆெபவ இந்ே 

வாழ்க்றெயில் உண்ைாகும் ேலவிே போராட்ைங்ெள் மனிேனுக்குள் 

ஒருபவறள சந்போஷத்றே உண்ைாக்ொமல் இருக்ெலாம், ஆனா 

அறவ அறனத்தும் நிச்சயம் இன்னும் அேிெமாெ பேவறன ேற்ைி 

அைிந்துகொள்ள வழி வகுப்ேோெ இருக்ெிைது. அேனால் ஒன்று 
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கேளிவாெ புரிெிைது உலெில் இந்ே உேத்ேிரவங்ெள் ேீறமெள் மூலம், 

பேவன் இறவெறள ேயன்ேடுத்ேி இன்னும் ஜனங்ெள் அவறர அைிெிை 

அைிவில் ஆழமாெ வளரும்ேடி கசய்ெிைார்.  

ஆன்கர்பபர்க்: சரி. இரண்ைாவது ொரணம் பவோெம ொரணங்ெள், 

என்று கூறுெிைரீ்ெள், பேவனுக்கும் அவருறைய பநாக்ெத்ேிற்கும் 

மனிேன் எேிர்த்து நிற்ெிை நிறலயில் இருக்ெிைார்.  

ெிபரக்:.நிச்சயமா. மனுக்குலம் பேவனுக்கு விபராேமாெ ஆவிக்குரிய 

நிறலயில் எேிர்த்து நிற்ெிைது. அவன் பேவனுறைய நீேிகநைிெறள 

ேெர்க்ெிைான், அவன் ேன்றன அநீேிக்குள்ளும் இழிவான 

ொரியங்ெளுக்குள்ளும் உட்ேடுத்ேி கொள்ளுெிைான். இந்ே உலெத்ேில் 

மனிேனுக்கு விபராேமாெ மனிேன் நைந்துகொள்ளும் மனுஷத்ேன்றம 

அற்ை சுோவங்ெள் அறனத்தும் மனிே நீேிகநைிெறள விட்டு அென்று 

பேவறன விட்டு ஆவிக்குரிய நிறலயில் ேள்ளப்ேட்டு இருப்ேேற்கு 

அறையாளமாெ இருக்ெிைது. பவேம் கூறுெிைது இறே ேடுத்து நிறுத்ே 

பேவன் முற்ேடுவபே இல்றல. மனிேர்ெளுறைய சுோவப்ேடி நைக்ெ 

அவர் அனுமேிக்ெிைார். இறவ அறனத்தும் பேவனுறைய மன்னிப்பும் 

சுத்ேிெரிப்பும் அவர் அளிக்கும் இரட்சிப்பும் நமக்கு அவசியம் பேறவ 

என்ை  நிறலக்கு நம்றம நைத்துெிைது.  

ஆன்கர்பபர்க்: ஆமா. அப்ே பவேத்றே வாசிக்கும் ெிைிஸ்ேவர்ெள் 

உலெத்ேில் ேீறமெள் இருப்ேறே ெண்டு ஆச்சரியமறைவது இல்றல.  
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ெிபரக்:.நிச்சயமா இல்ல. இேற்கு மாைாெ, ெிைிஸ்ேவர்ெள் அறே 

எேிர்ோர்க்ெிைார்ெள், பேவனிைமிருந்து ேிரிக்ெப்ேட்டு தூரமாெ 

ேள்ளப்ேட்டிருக்கும் நிறலயில் ொணப்ேடுெிபைாம்.  

ஆன்கர்பபர்க்: அடுத்து மூன்ைாவது பவோெ உேபேசம் பேவறன 

ேற்ைிய அைிவு நித்ேிய வாழ்வு வறர கொண்டுகசல்ெிைது, அதுோன் 

மிெவும் முக்ெியமானது.  

ெிபரக்:.கராம்ேபவ முக்ெியமான ஒன்ைாகும். இந்ே வாழ்க்றெ 

அப்ேடிபய முடியாது. பவோெமத்ேின் ெண்பணாட்ைப்ேடி, இந்ே 

வாழ்க்றெயில் கநருக்ெமான ோறேோன் நம்றம பேவனுறைய 

நித்ேியத்ேில் அவபராடு ேந்ேியில் அமரும்ேடி நைத்ேி கசல்ெிைது. 

றேரியமாெவும் பேவனிைத்ேில் நம்ேிக்றெ றவத்து இந்ே உலெத்ேில் 

உேத்ேிரவத்றே செித்ேவர்ெள் அறனவரும் ஆண்டு கசன்ை ேிைகு, 

ேங்ெள் வாழ்க்றெறய அவர்ெள் ேிரும்ேி ோர்த்து நிச்சயம் கசால்ல 

முடியும் இறே ெைந்துவந்ேது, ஆயிரக்ெணக்ொன, லட்சக்ெணக்ொன 

முறைெள், இருந்ோலும் நல்லதுோன் அேன்மூலமாெ ேரபலாெத்ேில் 

இருக்கும் சந்போசம் ஆனந்ேத்ேிற்கு ஒப்ப்ேிடும்போது ஒன்றுபம 

இல்றல என்ோர்ெள்.  

நீங்ெ பயாசித்து ோருங்ெ அப்போஸ்ேலனாெிய ேவுல் மிகுந்ே 

உேத்ேிரவத்றே அனுேவிப்ேவராெ இருந்ோர். இருந்ோலும் அவரால 

இப்ேடி கசால்ல முடிந்ேது, “ஆனேடியினாபல நாங்ெள் 
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பசார்ந்துபோெிைேில்றல. அேிசீக்ெிரத்ேில் நீங்கும் இந்ே பலசான 

உேத்ேிரவம் மிெவும் அேிெமான நித்ேிய ெனமெிறமறய 

உண்ைாக்குெிைது. ஏகனனில் ொணப்ேடுெிைறவெறள அல்ல 

ொணப்ேைாேறவெறளபய பநாக்ெியிருக்ெிபைாம். ொணப்ேடுெிைறவெள் 

அநித்ேியமானறவெள் ொணப்ேைாேறவெபளா நித்ேியமானறவெள்.” 

ேவுல் ெற்ேறன கசய்து, ோர்க்ெிைார், அோவது ஒரு ேராசில் இந்ே 

ஜவீியத்ேில் உண்ைாகும் உேத்ேிராம் அவமானங்ெறள ஒரு 

ேக்ெத்ேிலும் மறுேக்ெத்ேில் பேவன் ேமது ேிள்றளெளுக்கு 

ேரபலாெத்ேில் றவத்ேிருக்கும் மெிறமறயயும் றவத்து அளவிடுெிைார். 

அவர் இரண்றையும் ஒப்ேிடும்போது இந்ே உலெத்ேில் அனுேவிக்கும் 

உேத்ேிரவங்ெள் பேவனுறைய மெிறமக்கு ஒப்ேிைத்ேக்ெறவ அல்ல 

என்று கூறுெிைார். இறே சிந்ேித்து ோருங்ெள்; பேவனுறைய 

நித்ேியத்ேில் எவ்வளவாய் பநரம் கசலவிடுெிபராபமா, அவ்வளவாய் 

இந்ே உலெத்ேின் உேத்ேிரவங்ெள் எவ்வளவு கேரிோெ இருந்ோலும் 

அது சீக்ெிரத்ேில் கொஞ்சம் கொஞ்சமாெ சுருங்ெிடும். அேனாலோன் 

ேவுல் இறே அேிசீக்ெிரத்ேில் நீங்கும் பலசான உேத்ேிரம் என்ெிைார். 

ெடினமான உேத்ேிரவங்ெறள அனுேவிப்ேவர்ெறள ேற்ைி ேவுல் 

ெரிசறன இல்லாமல் இல்றல; மாைாெ, அவர்ெளில் ஒருவனாெ 

இருந்ோல். ஆனால் நித்ேியத்ேின் ஒளியில் அவர் ஒன்றை 

புரிந்துகொண்ைார், இந்ே உேத்ேிரவங்ெள் பேவன் ேம்முறைய 
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ேிள்றளெளுக்கு றவத்ேிருக்கும் ேலபராெ மெிறமக்கும் 

ஆசீர்வாேத்ேிற்கும் சந்போஷத்ேிற்கும் ஒப்ேிைேெறவெள் அல்ல.  

ஆன்கர்பபர்க்: நான்ொவது பவோெம ொரணம் பேவறன அைிெிை 

அைிவு, அோவது, அது அளவிைமுடியாே அளவிற்கு நன்றமயானது. 

அறே விளக்ெிடுங்ெள்.  

ெிபரக்:.இறேயும் ேவுல் ோன் கூைியிருக்ெிைார் இப்ே நா கசான்ன 

பவே ேகுேியில் கசால்ெிைார். இந்ே ஜவீியத்ேில் நாம் ேடும்ோடுெள் 

நாம் ேரபலாெத்ேில் கேைப்போெிை ஆசீர்வேத்போடு ஒப்ேிை கூடியறவ 

அல்ல என்ெிைார். பேவறன அைிவது, செல நன்றமக்கும் அன்ேிற்கும் 

ொரணர் அவர்; அவறர அளவிைமுடியாே நன்றமெள் நிறைந்ேவர்; 

இந்ே உலெத்ேின் ோடுெபளாடு அவற்றை ஒப்ேிை முடியாது. ஆெபவ 

பேவறன அைிந்ேிருக்கும் நேர், அவர் எவ்வளவு ோடுேட்ைாலும் சரி, 

அவருறைய பவேறன எப்ேடிப்ேட்ைோெ இருந்ோலும் சரி, அவனால் 

நிச்சயம் கசால்ல முடியும், “ பேவன் எனக்கு நல்லவராெ இருக்ெிைார், 

ஏன்னா அவன் பேவறன அைிந்ேிருக்ெிைான், அளவிைமுடியாே 

நன்றமெள் உண்டு.  

இந்ே நான்கு ெிைிஸ்ேவ உேபேசங்ெள், உண்றமயானால், இறவ 

பேவன் இருக்ெிைார் என்ை ெருத்றே நிராெரிக்ெ முயலுெிை நிறலறய 

உறைய ொரியமாெிய இந்ே உலெத்ேில் ேீறமயும் உேத்ேிரவமும் 

இருப்ேோல் அது சாத்ேியமல்ல என்ை ெருத்றே ேெர்க்ெிைது. அேனால 



16 

 

இந்ே உலெத்ேில் உேத்ேிரவமும் ேீறமயும் இருப்ேோல் அது 

ெிைிஸ்ேவ பேவன் இல்றல என்ை ெருத்து சாத்ேியமற்ைது அல்ல 

என்ெிைது. மாைாெ, ெிைிஸ்ேவ பேவன் இருக்ெிைார் என்ை உண்றம 

இன்றைக்கு உலெில் நாம் ொண்ெிை அறனத்து விேமான ேீறமெளும் 

உேத்ேிரவங்ெளும் அவர் இருக்ெிைார் என்ேறே நிருேிக்ெிைகேன்று 

நிறனக்ெிபைன்.  

ஆன்கர்பபர்க்: ஆல்றரட், ேில், இப்ே ேறலப்றே மாற்ைிைலாம் நாம 

ஒரு விஷயத்றே குைிப்ோெ ோர்க்ெலாம் மூன்ைாவது ொரணத்றே 

ேற்ைி கசால்லுங்ெ பேவன் இருக்ெிைார் அவர் ேீறமறய 

அனுமேித்ேிருக்ெிைார் என்ேேற்கு சாத்ேியகூறு இருக்ெிைது அேற்கு  

நிறலயான ஆோரங்ெள் இருப்ேோெ கசான்னரீ்ெள்.  

ெிபரக்:.நிச்சயமா. பேவன் இருக்ெிைார் என்ேது நம்ேக்கூடியது அல்ல 

என்று நாத்ேிெர்ெள் கசால்லும்போது, நம்றம நாபம பெட்டுக்கொள்ள 

பவண்டும், நம்ேகூைாே நிறல எபோடு இறணந்ேிருக்ெிைது? அோவது, 

சாத்ேியகூறுெள் அறனத்ேிற்கும் ஒரு ேின்னணி இருக்ெிைது என்ேேில் 

சந்பேெம் இல்றல. உோரணமாெ,  சுவின் ஒரு இளம் சுவடீிஷ் 

வாலிேன் என்று றவத்துகொள்பவாம், பமலும் கோண்ணூறு சேவிெிே 

சுவடீிஷ் வாலிேர்ெள் ஸ்றெ றைவிங் கசய்வார்ெள். அப்ே, இந்ே 

ேின்னனிய ேெவறல றவத்து ோர்த்ோல், சுவினும் சிைந்ே ஸ்றெயர் 

என்ேேற்கு வாய்ப்ேிருக்ெிைது. ஆனா இப்ே, இன்னும் கூடுேலான 
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ேெவல்ெறள பசெரிக்ெிபைாம் என்று றவத்துகொள்பவாம் சுவின் 

இரண்டு கவட்டு ொயமுறையவர், பமலும் 95சேவிெிேம் கவட்டு 

ொயங்ெள் உறைவர்ெள் ஸ்றெ றைவ் கசய்யமாட்ைார்ெள். சரி, இப்ே, 

இந்ே புேிய ேெவலின் அடிப்ேறையில் ோர்க்கும்போது, சுவின் ஸ்றெ 

கசய்வது நம்ேமுடியாே ஒன்ைாெ இருக்ெிைது. அப்ே ஒருவர் இப்ேடியாெ 

பெட்ைார்ெள்: “பேவன் இருக்ெிைார் என்ேது நம்ேமுடியாே ஒன்று. நீங்ெ 

உைபன பெட்ெனும், எேனால அறே நம்ேமுடியாது என்ெிைரீ்ெள்? இந்ே 

உலெத்ேில் ொணப்ேடும் ேீறம மற்றும் உேத்ேிரவத்ேிநாலா? சரி, 

இறேோன் நீங்ெள் ேின்னணி ேெவல்ெளாெ கேற்ைிருந்ோல், பேவன் 

இருக்ெிைார் என்ேது நம்ேகூடிய ஒன்ைாெ இல்றல என்ை உங்ெளுறைய 

ெருத்து ஏற்ப்புறையோெ இருக்கும். ஆனால் இப்ே பெள்வி அது 

ெிறையாது, அப்ேடிோபன? இேில் சுவாரசயமான பெள்வி 

என்னகவன்ைால், கொடுப்ேட்ை ேெவலின் முழுறமயான நிறலறய 

றவத்து ோர்த்ோல், பேவன் இருக்ெிைார் என்ேது சாத்ேியமாகுமா? 

பேவன் இருக்ெிைார் என்ேேற்ொன ொரணங்ெள் ேெவல்ெறள நீங்ெள் 

ஒன்ைிறணத்து ோர்க்கும்போது உறுேியாெ கசால்லுபவன் பேவன் 

இருக்ெிைார் என்ேது சாத்ேியமான ஒன்றுோன் என்ேரீ்ெள், அவர் 

இருக்ெிைார் என்ேறே நம்ேகூைாேேடி இந்ே உலெத்ேில் 

உேத்ேிரவங்ெளும் ேீறமெளும் இருக்ெிைது என்ை ெருத்றே 

நிராெரித்ேிடுவரீ்ெள்.  
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ஆன்கர்பபர்க்: நீங்ெ கசான்ன விஷயத்றே ஆேரிக்கும் ேல 

ேெவல்ெள் இருக்ெிைது என்று நீங்ெ கசால்லியிருக்ெீங்ெ. அறே ேற்ைி 

கொஞ்சம் கசால்லுங்ெ.  

ெிபரக்:.என்னுறைய விவாேங்ெள் மற்றும் ெட்டுறரெளில் பேவன் 

இருக்ெிைார் என்ேறே ஆேரிக்கும் ேல விவாேங்ெறள 

கேற்ைிருக்ெிபைன். உோரணமாெ, ஏன் இந்ே ேிரேஞ்சம் உண்ைானது 

என்ேேற்கு  பேவன் ோன் சிைந்ே விளக்ெமாெ இருக்ெிைார் என 

நிறனக்ெிபைன். பவறு எதுவுபம ெிறையாது. ேிரேஞ்சத்ேின் 

அளவிைக்கூடிய ெைந்ே ொலங்ெறள ேற்ைி விளக்ெி கசால்ல சிைந்ே 

நேர் பேவன் ோன் என்று நான் நம்புெிபைன். நுன்னரிவாற்ைளுைன் 

இந்ே ேிரேஞ்சத்றே உருவாக்ெிய றவத்ேிருக்கும் விளக்ெத்றே அளிக்ெ 

சிைந்ே நேர் பேவன் ோன். இந்ே உலெத்ேில் நீேிகநரியான நிறலெள் 

இருப்ேேற்ொன விளக்ெத்றே அளிக்ெ கூடியவர் பேன் ோன் என 

நிறனெிபைன். இபயசுவின் வாழ்க்றெ மரணம் உயிர்த்கேழுேறல 

ேற்ைிய வரலாற்று உண்றமெறள கேளிவாெ விளக்ெி கூைக்கூடிய 

ஒபர நேர் ேியன் என்று நான் விவாேித்ேிடுபவன். ஆெபவ ேின்னிறண 

ேற்ைிய அறனத்து ேெவல்ெறளயும் பசெரிக்கும்போது, அந்ே 

விவாேங்ெள் அறனத்தும் பேவன் இருக்ெிைார் என்ேது சாத்ேியம் 

என்ைிடும், ஒருபவறள பேவன் இருக்ெிைார் என்ை ெருத்றே 

குறலகும்ேடி உேத்ேிரவமும் ேீறமயும் நிறைந்ேிருக்ெிைது என்று 



19 

 

கசான்னாலும் ேரவாயில்றல. இறவ அறனத்தும் ேீறமறய குைித்ே 

சர்ச்றசறய எடுத்துகசால்வோெ இருக்கும் அறே ேவிர மறுேக்ெத்ேில் 

எந்ே ொரியமும் இல்றல. ஆனால், உண்றமயில், ேீறம மற்றும் 

உேத்ேிரம் இருக்ெிைது என்ேேன் விறளவாெ கசால்லப்ேடும் 

ொரியங்ெறள சாத்ேியக்கூற்றை ேெர்த்து அளவுபொலின் அடுத்ே 

ேகுேியில் பேவன் இருப்ேது உண்றம என்ேறே நிருேிக்கும் நிறலயான 

ஆோரங்ெள் இருக்ெிைது என்று நான் நம்புெிபைன்.  

ஆன்கர்பபர்க்: சரி. ேில், உங்ெளுறைய புத்ேெங்ெள் ஒன்ைில் 

ேிறெக்ெ றவக்கும் வரிறய குைிப்ேிட்டிருக்ெிைரீ்ெள், அோவது 

ேீறமறய குைித்ே சர்ச்றச பேவன் இருக்ெிைார் என்ேறே நிரூேிக்ெிைது. 

அறே விளக்ெிடுங்ெள்.  

ெிபரக்:.இது நா ஏற்க்ெனபவ கசான்ன விவாேத்போடு 

இறணந்ேிருக்கும் ஒன்றும், இந்ே உலெத்ேில் நீேிகநரியான நிறலெள் 

இருப்ேேற்கு சிைந்ே விளக்ெம் பேவன் ோன். பேவன் இல்றல என்ைால் 

நன்றம ேீறம என்று நிறலயான இரு ேரம் இருக்ொது, அப்ேடின்னா 

நீேிகநரியான முறை என்று ஒன்றும் இருக்ொது. இறவ அறனத்தும் 

உயிரியல் ேரிணாம வளர்ச்சியாலும் சமூெ நிறலெளாலும் நமக்குள் 

போன்ைிய சில ெருத்துெள் என்று கசால்வார்ெள். அறே றவத்து சில 

விவாேங்ெறள நைத்ே முடியும். உோரணம் ஒன்று, பேவன் இல்றல 

என்று கசான்னால், நீேிகநரியான நிறலெள் உண்ைாெியிருக்ொது. 
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அபநெ நாத்ேிெர்ெள் இறே ஒப்புகொள்ெிைார்ெள். இரண்ைாவது ொரியம்: 

ேீறம இருக்ெிைது. இறேயும் நாத்ேிெர்ெள் ஏற்றுகொள்ெிைார்ெள். 

மூன்ைாவது: ஆெபவ நீேிகநரியான நிறல இப்போது இல்றல, 

அோவது, சில விஷயங்ெள் ேீறமயாெ இருக்ெிைது. அேிலிருந்து 

போன்றுவதுோன், நான்ொவது: ஆெபவ, பேவன் இருக்ெிைார். சரி, 

நம்ேமுடியாே ஒன்று, ேீறமயின் ோக்ெம் ஒரு ெட்ைத்ேில் பேவன் 

இருக்ெிைாரா என்ை பெள்வியில் கொண்டுபோய் நிறுத்துெிைது, சித்ோந்ே 

முறை நிறலயில் ேீறமயானது பேவன் இருக்ெிைார் என்ேேன் 

ஆோரமாெ இருக்ெிைது, ஏன்னா பேவன் இல்றல என்று கசான்னால், 

நன்றம ேீறம என்று இருக்ெ வாய்ப்ேில்றலபய.  

ஆன்கர்பபர்க்: ேில், ஒரு விஷயம் கராம்ே முக்ெியமானது உணர்ச்சி 

பூர்வமான ேீறமறய குைித்ே ேிரச்சறனறய ேற்ைி ெிைிஸ்ேவ 

விசுவாசம் ஏபோ கசால்ெிைது என்ேறே ஜனங்ெள் புரிந்துகொள்வது 

அவசியம் ோபன.  

ெிபரக்:.ெண்டிப்ோெ. உேத்ேிரவத்ேின் விறளவாெ உணர்ச்சி பூர்வமாெ 

ோேிக்ெப்ேட்டு அசவுெரியமா இருப்ேவர்ெளுக்கு நிச்சயமா இந்ே 

அைிவுபூர்வமான ேிரச்சறனெறள ேற்ைி கசான்னால் அவர்ெளுக்கு அது 

எந்ே ேலறனயும் கொடுக்ெ முடியாது. பெள்வி என்னகவன்ைால், 

ேீறமறய குைித்ே உணர்ச்சி பூர்வமான ேிரச்சறனெறள குைித்து 

ெிைிஸ்ே விசுவாசம் கசால்வேற்கு ஏோவது இருக்ெிைது? நிச்சயமாெ 
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இருக்ெிைகேன்று நிறனக்ெிைன், ஜான். ஏன்னா பேவன் ஏபோ ேனித்து 

ஒதுங்ெி நிற்கும் சிருஷ்டிெர் அல்ல என்று கூறுெிைது, இந்ே 

ேிரேஞ்சத்ேிற்கும் ேனக்கும் சம்ேந்ேபம இல்லாோது போல ஒதுங்ெி 

நிற்ப்ேவர் அல்ல. மாைாெ, நம்முறைய உேத்ேிரவங்ெறளயும் 

பவேறனெறளயும் நம்பமாடு ேெிர்ந்து கொள்ளும் அன்ேின் ேரபலாெ 

ேந்றேயாெ இருக்ெிைார். உண்றமயில், இபயசு ெிைிஸ்து என்ை நேராெ, 

மனிேனுறைய சரித்ேிரத்ேிற்குள் நுறழந்து நம்பமாடும் நமது 

உேத்ேிரவத்போடும் ோவத்போடும் அவர் அறையாளப்ேடுத்ேப்ேட்ைார்.  

ஆல்வின் ப்லாண்டிங்ொ, இன்றைய உலெின் மிெ சிைந்ே சித்ேோந்ே 

பமறே அவர், இந்ே ேிரச்சறனறய குைித்து அவர் எழுேிய விஷயம்: 

“ெிைிஸ்ேவர்ெளின் ோர்றவப்ேடி, பேவன் அறமேியாெ 

நின்றுகொண்டிருப்ேேில்றல, ேனது சிருஷ்டிப்புெளின் உேத்ேிரவத்றே 

ோர்த்து ரசித்து கொண்டிருப்ேவர் அல்ல. அவரும் இறணந்து நமது 

உேத்ேிரவங்ெறள ேெிர்ந்துகொள்ெிைார். ேமது குமாரனுறைய 

வியாகுலத்றே ெண்டு அவரும் வியாகுலப்ேட்ைார், ேிருத்துவத்ேின் 

இரண்ைாம் நேர் அவர், மிெவும் கொடுறமயாெ நைத்ேப்ேட்டு 

அவமானமாப்ேடுத்ேப்ேட்டு சிலுறவயில் கொல்லப்ேட்ைார். நமது 

உலெத்றே ோக்ெின ேீறமறய ோவத்றே மரணத்றே 

பமற்க்கொள்ளும்ேடியாெ ெிைிஸ்து ோபம நரெத்ேின் உேத்ேிரவத்றே 

ஏற்றுகொள்ள ஆயத்ேமாெ வந்ோர், அேினால் நாம் ெற்ேறன 

கசய்யமுடியாே அேிெ மெிறமயான வாழ்றவ கேற்ைிை கசய்ோர். எந்ே 
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விேத்ேிலும் நாம் ேரிொரம் கசய்யமுடியாே நமது ோவங்ெளுக்ொெ 

அவர் உேத்ேிரவத்றே அனுேவிக்ெ ஆயத்ேமானார்.”  

அோவது, சிலுறவயில் ெிைிஸ்து நம்மால் ஈடுெட்ை முடியாே சுமக்ெ 

முடியாே உேத்ேிரவத்றே ேம்மீது ஏற்றுகொண்ைார். இந்ே முழு 

உலெத்ேினுறைய ேண்ைறனறய அவபர ஏற்றுகொண்ைார். ஆெபவ 

ேீறமயின் உணர்ச்சிபூர்வமான ேிரச்சறனறய பயாசிக்கும்போது, 

என்றன கோறுத்ேவறர ெிைிஸ்துவின் சிலுறவ மரணத்றே 

ேியானித்ோல், அவர் என்றன பநசித்ேேடியால் எனக்ொெ 

விருப்ேத்போடு ஏற்றுக்கொண்ைறே நிறனத்ோல், அது எனக்கு 

றேரியத்றேயும் நம்ேிக்றெறயயும் அளித்து நான் அவபராடு 

மெிறமயில் எடுத்துகொள்ளப்ேடும்வறர இந்ே வாழ்வில் அவருறைய 

சிலுறவறய சுமந்து கசல்ல அறழக்ெிை அறழப்றே ஏற்று நைக்ெ 

உேவிடும்.  

ஆன்கர்பபர்க்: ேங்ெளுறைய வாழ்வில் ேீவிறனெறளயும் சரீர 

ேிரச்சறனெறள சந்ேித்து அேினால் கநாறுக்ெப்ேட்டு இருப்ேவர்ெளுக்கு 

என்ன கசால்ல விரும்புெிைரீ்ெள், ேங்ெளின் ேிரியமானவர்ெறள 

இழந்து, ேவிப்ேவர்ெளுக்கு உற்சாெமூட்டும் விேமாெ என்ன கசால்ல 

விரும்புெிைரீ்ெள்?  

ெிபரக்:.ெிைிஸ்துவின் ொயங்ெறள அவர்ெள் ேியானிக்கும்ேடி 

உற்சாெப்ேடுத்துெிபைன், உங்ெறள பேவனிைம் பசர்ப்ேேற்ொெ அவர் 
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அனுேவித்ே உேத்ேிரவத்றேயும் ோடுெறளயும் சிந்ேித்து ோருங்ெள். 

அறவ அவர் உங்ெறள சுமக்கும்ேடி கசால்லுெிை சிலுறவறய சுமந்து 

நைக்ெ பேவறனயான ேலத்றேயும் றேரியத்றேயும் அளித்து 

உங்ெறள நைத்ேிை உேவிடும். உோரணமாெ பஜானி எரிக்சன் 

ைாைாறவ எடுத்துகொள்ளுங்ெள், அபநெர் அவரால் 

ஈர்க்ெப்ேட்டிருக்ெிைார்ெள். ேனது ேேிபனழு வயேில் நீச்சியலில் 

ஏற்ப்ேட்ை விேத்ேினால் முைமானவர்ெள் இப்போது அவர்ெளுக்கு 

நாற்ேத்ேி ஐந்து வயது கசயல்ேைமுடியாமல், மார்ேெ புற்றுபநாயுைன், 

பவேறனயில் இருக்ெிைார்ெள். இருந்ோலும் அவர்ெள் சிைந்ே 

ெிைிஸ்ேவர், பேவன் அைிந்ேோல் நன்ைி கசலுத்துெிைார்ெள், அவர் 

அனுேவிக்ெிை இக்ெட்ைான உேத்ேிரவங்ெள் மத்ேியிலும் ெனிேரும் 

வாழ்க்றெ வாழ்ந்துகொண்டிருக்ெிைார்ெள். அவர்ெளுறைய 

வாழ்விலிருந்து நாமும் நமது உேத்ேிரவங்ெளின் மத்ேியில் மீட்ேின் 

பநாக்ெத்றே அைிந்து பேவனுறைய நன்றமறய விசுவாசித்து 

அவபராடு நித்ேிய வடீ்டில் பசரும்வறர விைாமல் ஓடி, 

ெற்ேறனெளுக்கு எட்ைாே அந்ே அனந்ே ோக்ெியத்றே அனுேவித்ேிை 

ஆயத்ேமாபவாம்.  

ஆன்கர்பபர்க்: பநயர்ெபள, இன்றைய நிெழ்ச்சியின் மூலம் 

ஆசீர்வேிக்ெப்ேட்டிருப்ேரீ்ெள் என நம்புெிபைன், பேவன் உங்ெள் பமல் 

ெரிசறனபயாடு இருக்ெிைார் உங்ெள் வாழ்வில் அவர் 

இறைேடுெிைவராெ இருக்ெிைார் நீங்ெள் அவறர பநாக்ெி கூப்ேிட்ைால் 
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அவர் உங்ெளுக்கு உேவிை ஆயத்ேமாெ இருக்ெிைார். அடுத்ே வாரம் 

இன்னும் சில முக்ெிய பெள்விெறள ோர்க்ெ இருக்ெிபைாம்: இபயசு 

யார்? நான்கு சுவிபசஷங்ெளிலும் அவர் கசால்வோெ 

கூைப்ேட்டுள்ளறவெறள அவர்ோன் கசான்னார் என்று எப்ேடி கேரியும்? 

மிெ முக்ெியமான நிெழ்ச்சி; ேவைாமல் ோர்ப்ேரீ்ெள் என நம்புெிபைன்.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

***** 

எங்ெளுறைய கோறலக்ொட்சி நிெழ்சிெறள ொண 

இலவச ஜான் அன்கெர்கேர்க் நிெழ்ச்சி ஆப்றே ேேிவிைக்ெம் 

கசய்ேிடுங்ெள். 
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