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GCG1-1-TA 

சீஷர்களை உருவாக்கிடுங்கள்: கிறிஸ்தவர்களுக்கான இயேசுவின் 

அளைப்பு- நிகழ்ச்சி 1 

அறிவிப்பாைர்: எது மிகவும் முக்கிேமானது என்று நிளனக்கிறீர்கள்? 

அமமாிக்காவிலும், கானடா, மத்திே அமமாிகா, மதன் அமமாிக்கா, ஐய ாப்பா, மத்திே 

கிைக்கு பகுதி, ஆப்ாிகா, ஆசிோ, பிலிப்ளபன்ஸ், ஆஸ்திய லிோவிலும் உள்ை ஒவ்மவாரு 

கிறிஸ்தவரும் மசய்ேயவண்டிே பி தானமான காாிேமாக இயேசு  எதிர்ப்பார்க்கிறது 

என்ன? 

அதற்கு இயேசு, “புறப்பட்டு யபாய் சீஷர்கைாக்குங்கள் என்றார்.” சீஷன் என்றால் என்ன? 

எப்படி சீஷர்களை உருவாக்க முடியும்?  

இளத பற்றி மசால்ல விருப்பவர் எனது இன்ளறே விருந்தின ான  ாபி யகலட்டி, இவர் 

3200 அங்கத்தினர்களை மகாண்ட சளபக்கு யமய்ப்ப ாக இருக்கிறார் நான்கு காளல 

ஆ ாதளனகள் அங்கு நாடாகும், அயதாடு தனிப்பட்ட விதத்தில் ஒவ்மவாரு ஆண்டும் ஏழு 

முதல் எட்டு நபர்களை சீஷர்கைாக ஏற்ப்படுத்துகிறார். அவர்களும் மற்றவர்கள் 

சீஷர்கைாக்க புறப்பட்டு மசல்கின்றனர்.  

இதுவள க்கும் நீங்கள் ோள யும் சீஷர்கைாக ஏற்ப்படுத்தாதிருந்தால், இளத உங்கைால் 

நிச்சேம் மசய்ே முடியுமா? நீங்கள் அறிந்துமகாள்ை யவண்டிே அடிப்பளட மசேல்முளற 

காாிேங்கள் என்ன?  

அளததான் இன்ளறக்கு தி ஜான் அன்யகர்மபர்க் சிறப்பு நிகழ்ச்சிேில் அறிந்துமகாள்ை 

இருக்கியறாம். 

***** 
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Dr. ஜான் அன்மகர்மபர்க்: நிகழ்சிக்கு உங்களை வ யவற்கியறாம். இன்ளறக்கு 

உங்களுக்கு சிறப்பான காாிேத்ளத ளவத்திருக்கியறாம். பிற யதசங்கைில் இருந்து 

நிகழ்ச்சிளே பார்த்துமகாண்டிருப்பவர்களை வ யவற்கியறன், ஐய ாப்பா, மத்திே கிைக்கு 

மற்றும் ஆசிே மக்கள். சமீபத்தில் யநேர்கைில் சிலர் மசால்வளத யகட்யடன் மடஹ் ான், 

ஈ ான், ஹாங்காங் மக்கள், சிங்கபூர் மக்கள்,இந்திோவில் உள்ைவர்கள். இன்னும் 

பலத ப்பட்ட யநேர்கைிடம் இருந்து தகவல்களை மபறுகியறாம் இங்கிலாந்து மற்றும் 

ஸ்காட்லாந்து அப்பறம் பி ான்ஸ், மஜர்மனி மற்றும் சுவிட்சர்லாந்து. அதற்கு அப்பறம் 

ஆப்ாிகாவினர் மதன் அமமாிக்காவின் பகுதிேில் இருப்பவர்கள். உங்களுக்கு இன்ளற 

மசால்லுகியறன், யநேர்கயை, உங்கயைாடு மதாடர்புமகாள்ளும்படிோக யதவன் இந்த 

யமளடளே மகாடுத்திருப்பளத நிளனத்து பூாிப்பளடகியறன். 

இன்ளறக்கு நாம் மதாிந்துமகாண்ட தளலப்பு இன்ளறே நிகழ்ச்சிளே 

பார்த்துமகாண்டிருக்கும் 200 நாடுகைில் உள்ை கிறிஸ்தவர்களுக்கு ஏற்ப்புளடேதாக 

இருக்கும். இது சளபக்கு இயேசு மகாடுத்திருக்கும் கட்டளைேில் பி தானமானது. 

தனித்தனிோக ஒவ்மவாரு கிறிஸ்தவருக்கும் உாிேது. அளததான் பி தான கட்டளை 

என்று மசால்லுகியறாம். இன்ளறக்கும், அளத விைக்கும்படிோக, நம்முளடே யதசத்தில் 

உள்ை பி சித்திமபற்ற யவதாகம யபாதகர்கைில் ஒருவர் வந்திருக்கிறார்,  ாபி யகலட்டி. 

அவர் இளத நமக்கு விைக்கி மசால்லி, யதவனுளடே வார்த்ளதேிலிருந்து நமக்கு 

யபாதித்திடுவார். நிச்சேம் உங்களை உற்சாகபடுத்துவதாக இருந்திடும். உங்களை 

எழும்பச் மசய்வதாக இருக்கும்.  

உங்களுக்கு மதாிோத சில வாக்குத்தத்தங்கள் இந்த பி தான கட்டளையோடு 

மசால்லப்பட்டிருக்கிறது. நீங்கயை விேப்பளடயும் பல விஷேங்கள் இதில் 

உள்ைடக்கியுள்ைது அதனால் அந்த தகவல்களை நம்யமாடு பகிர்ந்துமகாள்ளும் படிோக 

இவள  அளைத்திருக்கியறன். சாி,  ாபி, இந்த பி தான கட்டளைோனது, இயேசு 

கிறிஸ்து கூறிே மிகவும் விேப்பான விஷேத்யதாடு துவங்குவதாக இருக்கிறது. அது 

என்ன? 
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 ாபி யகலட்டி: சாி, மத்யதயு 28:16-20 தான் பி தான கட்டளைோக இருக்கிறது. பலரும் 

இளத அருளமோன கட்டளை  அல்லது இது ஏற்றுக்மகாள்ை கூடிேளவ என்கின்றனர், 

இது சிறந்த கருத்து என்றும், சிறப்பான யோசளன என்றும் மசால்லுகிறார்கள். இளத 

எதற்காக மசால்கியறன் என்றால், ஜான், அயநக மக்கள், விசுவாசிகைாக, இந்த பி தான 

கட்டளைளே பின்பற்றுவது கிளடோது. சாி, ஏைள  ஆண்டுகளுக்கு முன்பு நான் 

இ ட்சிக்கப்படாமல் இருந்யதன். நா யபாளதக்கு அடிளமோேிருந்யதன். மதுபான 

பிாிேனாேிருன்யதன், நா பார்ருக்கு யபாேிட்டு வந்துட்டு இருந்யதன். ஒருயவளை அப்ப 

எங்கிட்ட ோ ாவது வந்து எனக்கு அறிவுள  மசால்லி, “ஒரு விசுவாசிோ நீங்க பி தான 

கட்டளைளே பின்பற்றனுன்னு மசால்லிேிருந்தா”, நா அவங்களுக்கு என்ன 

மசால்லிேிருப்யபன்னு மதாியுமா, “யதங்க்ஸ் பட் யநா யதங்க்ஸ்.” ஒரு நாணேத்தின் இரு 

பக்கங்களை யபாலதான், நீங்க ஒரு விசுவாசிோ இருந்தீங்கன்னா, உங்களை 

ஆசீர்வதிக்கும்படி யதவன் வாக்குள த்திருக்கிறார், அவருளடே கட்டளைகயைாடு 

யசர்த்து அவருளடே வார்த்ளதேில் நமக்கு வாக்குத்தத்தங்களையும் மகாடுத்திருக்கிறார். 

நம்ளம கனப்படுத்துகிறார், நமது வாழ்ளவ மமருயகற்றுகிறார். இளத பற்றிதான் 

வ ப்யபாகிற சில நிகழ்சிகைில் உங்கயைாடு பகிர்ந்துமகாள்ை விரும்புகியறன், பி தான 

கட்டளை.  

Dr. ஜான் அன்மகர்மபர்க்: சாி. ஒரு விஷேம் இருக்கு, உங்க உே ம் 293, 6 அடி 6 

அங்குலம், நம்ம இ ண்டு யபரும் ஒண்ணா நின்னா நா குள்ை மனிதள  யபால 

மதாிந்திடுயவன். அப்ப உங்கயைாட டிள வர் ளலசன்ச பார்த்திருக்யகன், அதுல நீங்க 

பேமுறுத்துகிற யதாற்றத்யதாடு இருப்பீங்க. எதார்த்தமா வீதிகைில் உங்களை 

பார்ப்பதற்கு கூட எனக்கு பேமாேிருக்கும். இயேசு கிறிஸ்து உங்க வாழ்க்ளகளே 

பாற்றிேிருக்கிறார். பார்க்கயவ ம ாம்ப வித்திோசமா இருக்கீங்க, ஆல்ள ட்? 

விஷேம் இதுதான் நீங்க, மசான்னது சாிதான், இப்யபாதும் ஜனங்கள் இயேசு 

கிறிஸ்துவின் பி தான கட்டளை குறித்து யகட்டுக்மகாண்டும் பார்த்துக்மகாண்டும் 

இருக்கிறார்கள், கிறிஸ்தவர்களுக்கு அவர் மகாடுத்திருக்கும் வியசஷித்த கட்டளை. நீங்க 
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கிறிஸ்தவர் இல்ளல என்றால், நீங்க விசுவாசிோக இல்லாவிட்டால், நீங்க என்ன 

மசால்லனுன்னு மதாியுமா, “சாி, நா கிறிஸ்தவனாக மாறிே பிறகு, நா ஆப்ாிகாவிற்யகா 

இல்ல மற்ற இடங்களுக்யகா யபாக யவண்டிேிருக்கும்.” முதல் விஷேமாக இயேசு 

கிறிஸ்து யதவன் என்பளத யநேர்கள் அறிந்துமகாள்ை யவண்டுமமன விரும்புகியறன். 

அவர் ோர் என்பளதயும் நீங்கள் ோர் என்பளதயும் நீங்கள் மதாிந்துமகாள்ையவண்டும். 

நீங்க ஒரு பாவி, உங்களை இ ட்சிக்க அவர் யதளவோேிருக்கிறார். உங்களுக்காக தமது 

ஜீவளன மகாடுக்கும்படி இந்த பூமிக்கு வந்து உங்களுக்கு அவருளடே இ ட்சிப்ளப 

இலவசமாக அருைிேிருக்கிறார். உங்க கிாிளே எதுவுமில்ளல, இது அவர் உங்களுக்கு 

அருைிடும் ஒரு ஈவு. அவருளடே பி சன்னம், அவருளடே வல்லளம, அவர் உங்களை 

மாற்ற முடியும். அவர் உங்களுக்கு நித்திே ஜீவளன அைித்திடுவார், உண்ளம இதுதான், 

இதுதான் அந்த ஈவு. அந்த ஈளவ ஏற்றுக்மகாண்டவர்கலாக, இருப்பவர்கைிடம் தான் 

இன்ளறக்கு யபசிக்மகாண்டிருக்கியறாம், அவர்களுளடே இருதேத்தில் அவர்கள் 

மசால்லுகிற விஷேம், “இயேசு என்ன மசய்தார் என்பளத அறிந்திருக்கியறன். அளத 

என்னால் ஈடு மசய்ே முடிோது, ஆனா அவருக்கு பிாிேமாக நடந்திட விரும்புகியறன். 

அவருக்கு நன்றிகளை மசலுத்துகியறன் என்பார்கள்.” அப்படிபட்ட யநேர்கள், 

அப்படிப்பட்ட யநேர்கயைாடு இன்ளறக்கு யபசிக்மகாண்டிருக்கியறாம். இயேசு என்ன 

மசால்லிேிருக்கிறார்? 

 ாபி யகலட்டி: மவல், இயேசு இந்த பி தான கட்டளைளே மகாடுத்திருக்கிறார். 

மத்யதயு 28:18-20 ல், அவர் மசால்கிறார், “வானத்திலும் பூமிேிலும் சகல அதிகா மும் 

எனகுக் மகாடுக்கப்பட்டிருகிறது. ஆளகோல் நீங்கள் புறப்பட்டு யபாய் சகல 

ஜாதிகளையும் சீஷ ாக்கி, பிதா குமா ன் பாிசுத்த ஆவிேின் நாமத்தியல அவர்களுக்கு 

ஞானஸ்நானம் மகாடுத்து, நான் உங்களுகுக் கட்டளைேிட்ட ோளவயும் அவர்கள் 

ளகமகால்லும்படி அவர்களுக்கு உபயதசம்பண்ணுங்கள். இயதா உலகத்தின் 

முடிவுபாிேந்தம் நான் உங்களுடயனகூட இருக்கியறன்.” அடுத்த ஆறு நிகழ்சிகைில் நான் 

என்ன மசய்ே விரும்புகியறன் என்றால் பி தான கட்டளைளே பற்றி, ஒவ்மவான்றாக 
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விைக்கி மசால்ல இருக்கியறன். அயநகருக்கு இளத பற்றி மதாியும் இளத 

யகள்விபட்டிருகி ார்கள், ஆனால் பி தான கட்டளை என்ன என்பளத சாிோக 

மதாிந்துமகாள்ைாமல் இருக்கிறார்கள். இன்ளறக்கும் இந்த அருட்பணிேின் பின்னணிளே 

பற்றி மசால்லி ஆ ம்பிக்க விரும்புகியறன்.   

Dr. ஜான் அன்மகர்மபர்க்: அப்படியே ஆ ம்பித்திடுங்கள்.  

 ாபி யகலட்டி: ஓயக. இது சுவா ஸ்ேமா இருக்கும் ஏன்னா பி தான கட்டளைேில், 

நான்கு முக்கிேமான வார்த்ளதகள் உள்ைது. இயேசு பேன்படுத்திே வார்த்ளத, எல்லாம்.” 

அவர் மசாலும்யபாது, “எல்லா அதிகா மும் எனக்கு மகாடுக்கப்பட்டிருக்கிறது என்கிறார்.” 

நான் உங்களுக்கு கட்டளைேிட்ட ோளவயும் உபயதசியுங்கள்,.” சகல இடங்களுக்கும் 

யபாங்கள்.” அப்பறம் அவர் முடிக்கும்யபாது இளததான் மசால்கிறார், “ சகல நாட்கைிலும் 

உங்களுடயன இருப்யபன்.” என்னுளடே கருத்து என்னன்னா இந்த கட்டளை பற்றி 

பார்ப்பதற்கு முன்பு, கர்த்த ாகிே இயேசு கிர்சிதுளவ பற்றி இ ண்டு காாிேங்களை நாம் 

புாிந்துமகாள்ை யவண்டும். முதல் காாிேம் ஏனன்னா: இயேசு கிறிஸ்து, தமது ம ணம் 

அடக்கம், உேிர்த்மதழுதல், மூலமா சத்துருவின் மீது மவற்றி சிறந்தார், சாத்தாளன 

மவன்றார்.  

ய ாமர் 5:10 கூறுகிறது, “நாம் யதவனுக்கு சத்துருக்கைாேிருக்ளகேில், அவருளடே 

குமா னின் ம ணத்தினாயல அவருடயன ஒப்பு வாக்கபட்யடாமானால், 

ஒப்பு வாக்கப்பட்டபின் நாம் அவருளடே ஜீவனாயல இ ட்சிக்கப்படுவது அதிக 

நிச்சேமாயம.” 

Dr. ஜான் அன்மகர்மபர்க்: ஆமா.உண்ளமேில் இங்கு என்ன 

மசால்லப்படுகிறமதன்றால் ஆதாமும் ஏவாளும் பாவம் மசய்தயபாது, உண்ளமேில், 

யதவனுக்கு விய ாதமாக எதிர்த்து நின்யறாம், அந்த சமேத்தில் சத்துருக்கைாக 

மாறியனாம். யதவனுளடே வைிேில் யபாவளத நாம் விரும்பவில்ளல. அப்படி நாம் 
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சத்துருக்கைாக இருக்கும்யபாது, கிறிஸ்து வந்து நம்ளம யநசித்து நமக்காக சிலுளவேில் 

மாித்து நம்முளடே பாவங்களுக்கு விளலகிள ேம் மசலுத்தினார்.  

 ாபி யகலட்டி: ஆமா. இதில் சுவா ஸ்ேமான விஷேம் ஏனன்னா, ய ாமர் 8:1-2ல், 

இப்படிோக மசால்லப்படுகிறது, கிறிஸ்துவின் ம ணம் அடக்கம் உேிர்த்மதழுதல் 

மூலமாக, கிறிஸ்து இயேசுவுக்குள் இருப்பவர்களுக்கு எந்த ஆக்கிளன தீர்ப்பும் 

கிளடோது.” ஏன்? ஏன்னா, “ஜீவனுளடே ஆவிேின் பி மாணம் பாவம் ம ணம் 

என்பளவகைின் பி மாணத்தினின்று விடுதளல ஆக்கிற்று.” இது நம்ளம ஊக்குவிப்பதாக 

இருக்கிறது, விசுவாசிகைாக இளத நாம் நன்கு புாிந்துமகாள்ை யவண்டும். ஊைிேம் 

அல்லது பி தான கட்டளைேின் அருட்ப்பணிக்குள் நாம் நுளைவதற்கு முன்பு, இந்த 

அருட்பணிேின் பின்னணிளே பற்றி நாம் அறிந்துமகாள்ையவண்டிேது மிகவும் அவசிேம். 

இப்ப நா இந்த கிறிஸ்துவின் அதிகா த்தின் தனித்துவத்ளத பற்றி உங்கயைாடு 

பகிர்ந்துமகாள்ை விரும்புகியறன்.  

Dr. ஜான் அன்மகர்மபர்க்: சாி.  

 ாபி யகலட்டி: இப்ப, இதனுளடே தனித்தன்ன்ளம வசனத்தின் துவக்கத்தியலயே 

அளமத்திருக்கிறது, இயேசு கூறுகிறார், “ வானத்திலும் பூமிேிலும் சகல அதிகா மும் 

எனக்கு மகாடுக்கப்பட்டிருக்கிறது.” அப்படின்னா, ப யலாக பகுதிளே மட்டும் முதல்ல 

பார்க்கலாம்.  

Dr. ஜான் அன்மகர்மபர்க்: ஆமா,  ாபி, இந்த வாி ம ாம்ப ஆச்சாிேமூட்டுவதாக 

இருக்கிறது. வானத்தில். அதனுளடே அர்த்தம் என்ன?  

 ாபி யகலட்டி: சாி. எல்லா அதிகா ம் என்று மசால்லும்யபாது இயேசு தனக்கு 

விருப்பமான விதத்தில் பிாிோனபடி எளதயும்ஸ் எய்வதற்கு அவருக்கு சுதந்தி மும் 

அதிகா மும் எப்படி யவண்டுமானாலும் மசய்யும் உாிளமயும் மபற்றிருந்தார். 
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அடிப்பளடோக இங்க மசால்லப்பட்டிருக்கிற விஷேம் இதுதான்: வானத்தில் இயேசுவுக்கு 

இருந்த அயத அதிகா ம் இப்ப பூமிேிலும் அவர் பேன்படுத்துகிறார். அவர் என்ன 

மசால்கிறார் என்றால், ஜான், அவர்தான் யதவன் என்கிறார். இது கிறிஸ்துவின் 

மதய்வத்துவத்ளத மவைிப்படுத்துகிறது. இளத பவுல் எயபசிேர் 1:20ல் விைக்கி 

மசால்லுகிறார். பவுல் என்ன மசால்கிறார் என்று கவனித்து பாருங்கள், “யதவன் 

இயேசுளவ மாித்யதாாிலிருந்து எழுப்பி, அவள  உன்னதங்கைில் தம்முளடே வலது 

பாாிசத்தில் வீற்றிருக்கும்படி மசய்து, எல்லாத் துள த்தனத்துக்கும் அதிகா த்துக்கும் 

வல்லளமக்கும் இம்ளமேில் மாத்தி மல்ல மறுளமேிலும் யபர்மபற்றிருக்கும் எல்லா 

நாமத்துக்கும் யமலாய் அவள  உேர்த்தினார்.” வானத்தில் அவருக்கு இருந்த 

அதிகா த்யதாடு யசர்ந்து, இந்த வசனத்தில் மசால்லப்பட்டதுயபால, பூமிேியலயும் 

இயேசுவுக்கு அதிகா ம் இருந்தது. இதிலிருந்து என்ன மதாிகிறது என்று யகட்டால் எல்லா 

சிருஷ்டிகைின் மீதும் இயேசுவுக்கு அதிகா ம் உள்ைது. சாி, இளத நீங்கள் 

உணர்ந்திருக்கிறீர்கைா என்று எனக்கு மதாிோது, ஆனா புதிே ஏற்ப்பட்டு எழுத்தாை ான, 

மாற்கு, அவருளடே யநேர்களுக்கு இளத விைக்கி மசால்ல முேற்சித்திருக்கிறார், 

ஆ ம்பத்தியலயே, சுவியசஷத்தின் துவக்கத்தியல மசால்கிறார், மாற்கு 1:13ல். அவருளடே 

அதிகா த்ளத எடுத்து காட்ட ஒருசில வசனங்களை உங்கள் முன் ளவக்க விரும்புகியறன்.  

Dr. ஜான் அன்மகர்மபர்க்: ஆமா, உண்ளமேில் இது ஆச்சாிேமாக இருக்கிறது.  

 ாபி யகலட்டி: மாற்கு 1:13, இயேசு கூறுகிறார், யந டிோக பார்க்கும்யபாது இங்க 

அவருக்கு மிருகங்கள் மீது அதிகா ம் இருக்கிறது என்கிறார். அந்த வசனத்தில் 

மசால்லப்பட்டிருக்கிறது, “அவர் வனாந்த த்தியல நார்ப்பதுனால் இருந்து சாத்தானால் 

யசாதிக்கப்பட்டு அங்யக காட்டு மிருகங்கைின் நடுவியல சஞ்சாித்துமகாண்டிருந்தார்.” சாி, 

மபாதுவா ஒரு மனுஷன் மிருகங்கயைாடு சூழ்ந்திருந்தால், அது நல்ல விஷேமாேிருக்காது. 

அதாவது, என நடக்குன்னு உங்களுக்கு மதாியும், “சிங்கங்கள், புலிகள் மற்றும் க டிகள், 

ஓ, அது, அது ஒரு நல்ல விஷேம் கிளடோது.  
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ஆனா கிய க்க பதத்தில் பார்க்கும்யபாது மசால்லப்பட்டிருக்கிறது வார்த்ளத “உடன்” 

அவர் மிருகங்களுடன் இருந்தார், அவர் மிருகங்கயைாடு சந்யதாஷமாக அளமதிோக 

இருந்திருக்கிறார் என்று மதாிகிறது.  

மிருகங்கள் மீது அவருக்கு அதிகா ம் இருந்தயதாடு, தூதர்கள் மீதும் அவருக்கு அதிகா ம் 

இருந்திருக்கிறது. வசனம் 13ல் அந்த வசனம் என்ன மசால்லுகிறது என்பளத கவனித்து 

பாருங்கள், “ யதவதூதர்கள் அவருக்கு ஊைிேஞ்மசய்தார்கள்.” நமக்கு மதாியும் எபிய ேர் 

2:7, அதாவது மனுஷளன யதவ தூதாிலும் சற்று சிறிேவனாக அவர் பளடத்திருக்கிறார். 

யதவதூதர்கள் இயேசு சுற்றி இருப்பது மட்டுமல்ல, அவருக்கு ஊைிேம் மசய்கிறார்கள், 

தூதர்கள் மீது இயேசுவுக்கு அதிகா ம் இருப்பளத காண்பிக்கும் விதமாக இப்படிோேிற்று.  

இன்னும் யபாேிட்யட இருக்கு. யபாதிக்கும் அதிகா த்ளத இயேசு மபற்றிருந்தார். ஒரு 

மனிதன் யதவ ஆேத்திற்குள் வருவளதயும் இயேசு தம்ளம பின்பற்றுகிறவர்களுக்கு 

யபாதிக்க துவங்கிேதும் உங்களுக்கு நிளனவிருக்கிறது.  அவர்களை யநாக்கி அவர், “எது 

எைிது என்று யகட்டார், இந்த முடவளன பார்த்து, உன் படுக்ளகளே எடுத்து மகாண்டு 

நட என்று மசால்வதா அல்லது உன் பாவங்கள் மன்னிக்கப்பட்டது என்று மசால்வதா எது 

எைிது? மனுஷ குமா னுக்கு பூமிேியல பாவங்களை மன்னிக்க அதிகா ம் இருப்பளத 

நீங்கள் அறிந்துமகாள்ளும்படி இந்த மனிதளன சுகப்படுத்தியனன் என்பதாக கூறினார்.” 

பாவங்களை மன்னிப்பதற்கும் இயேசுவுக்கு அதிகா ம் இருந்தது. இங்க அவர் மசால்ல 

வருவதன் சா ாம்சம் என்னமவன்றால், “நாயன யதவன்.” 

இன்னும் யபாேிட்யட இருக்கு. இயேசுவுக்கு பிசாசுகள் மீதும் அதிகா ம் இருந்தது. – 

மாற்கு 1:34. பலவிதமான விோதிகைினால் உபத்தி வப்பட்டிருந்த அயநகள  அவர் 

மசாஸ்தமாக்கி அயநகம் பிசாசுகளை து த்திவிட்டார் அளவ தம்ளம அறிந்திருந்தபடிோல் 

அவாிகளை யபசுவதற்கு அவர் இடன்மகாடுக்கவில்ளல.  

ஓய்வு நாளை மீறவும் அவருக்கு அதிகா ம் இருந்தது. ஓய்வு நாைில் அவர் ஒரு மனிதளன 

சுகப்படுத்தி அதின் மூலம் தமது சீஷர்களுக்கும் பாியசேர்களுகும் மசான்னது 
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நிளனவிருக்கிறதா, அவர் மசான்னார், “யகளுங்கள், ஓய்வு நாள் மனிதனுக்காக 

உண்டாக்கப்பட்டது, மனிதன் ஓய்வு நாளுக்காக உண்டாக்கப்படவில்ளல. 

மனுஷகுமா ன் ஓய்வு நாளுக்கு யதவனாேிருக்கார் என்றார்.”  

அதிகா த்ளத மகாடுக்கவும் அவருக்கு அதிகா ம் இருந்தது. மாற்கு 3 உங்களுக்கு ஞாபகம் 

இருக்குதா, தம்முளடே சீஷர்களை தம்மிடம் அளைத்தார், அவர்களுக்கு  உபயதசிக்கவும் 

பிசாசுகளை து த்தவும் அதிகா த்ளத மகாடுத்து அனுப்பினார்.  

அவர் படவில் இருந்தது நிளனவிருக்கிறதா. இேற்ளகேின் மீதும் அவருக்கு அதிகா ம் 

இருந்தது. படவுக்கு எதி ாக புேல் அதிகமாக இருந்தது, காற்று பலமாக வீசினது, மளை 

புேல் அதிகமாேிருந்தது திடீம ன்று அவர் எழுந்து நின்று கட்டளை மகாடுத்தார், 

“இள ோயத, அளமதலாேிரு.” அப்யபாது சீஷர்கள் ஒருவள  ஒருவர் பார்த்து 

தங்களுக்குள் மசால்லிக்மகாண்டார்கள், “காற்றும் கடலும் இவருக்கு கீழ்ப்படிகிறயத 

இவர் ோ ாக இருப்பார்?  

இளதமேல்லாம் எதற்காக மசால்கியறன் என்றால், இளததான் மாற்குவும் மசால்ல 

முேன்றிருக்கிறார் என்பளத காட்டுகியறன். இயேசுவுக்கு இேற்ளகேின் மீது அதிகா ம் 

இருந்தால், இந்த உலகத்தின் மீது இயேசுகிறிஸ்துவுக்கு அதிகா ம் இருக்குமமன்றால், 

இயேசு கிறிஸ்துவுக்கு பிசாசுகள் மீது அதிகா ம் இருக்குமமன்றால், நம்முளடே வாழ்வில் 

இயேசுளவ ஏன் நம்பாமல் இருக்கயவண்டும் என்று உங்களுக்கு யதான்றவில்ளலோ? 

அதாவது, எனக்கு ஒரு சுவா ஸ்ேமான விஷேத்ளத பி தர் டிம் லீப்லீவர் காட்டினார். டிம்  

லீப்லீவர் என்னுளடே குருத்துவர்கைில் ஒருவர், விசுவாசத்திற்குள் வந்த, ஆதிநாட்கைில் 

என் வாழ்வில் நுளைந்தவர். அவர் மசால்லிேிருக்கிறார், “ ாபி, யதவனுளடே சர்வத்துவம் 

என்பது நாடக யமளடேின் திள  யபான்றது. யமளடக்கு பின்னால் இருக்கும் கருப்பு திள  

யபான்றது. அது எப்பவுயம அங்கதான் இருக்கும், அளத நீங்க பார்க்கயவ மாட்டீங்க.” 

என்ளன மபாறுத்தவள , ஜான், எனக்கு அது அப்படிதான் இருந்திருக்கிறது. 

யதவனுளடே சர்வத்துவமானது எனக்கு எப்யபாதுயம ஊக்கமைிப்பதாக இருந்திருக்கிறது 
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என்ன நடந்தாலும் சாி, நா எங்க யபானாலும் யதவன் என்ளன எங்கு அனுப்பினாலும் 

அவர் சகலத்ளதயும் கட்டுப்பாட்டிற்குள் ளவத்திருக்கிறார்.  

Dr. ஜான் அன்மகர்மபர்க்:  ாபி, இளத யகட்டுக்மகாண்டிருக்கிறவர்கள் 

புாிந்துமகாள்ளும்படி இளத விைக்கி மசால்லுங்கள். இது அவர்களுக்கு எப்படி 

மபாருந்தும்? அவங்க என்ன மசய்ே யவண்டும் என்று நீங்கள் மசால்லுகிறீர்கள்?  

 ாபி யகலட்டி: சாி, இளத நான் தனிப்பட்ட விதமாக மசால்லுகியறன். யதவன் 

சகலத்ளதயும் கட்டுப்பாட்டிற்குள் மகாண்டிருப்பார் என்றால், உண்ளமோ ளத இயேசு 

மாதிாிோக காட்டிேிருக்கிறார், இயேசு கிறிஸ்து எல்லாவற்றிற்கும் யதவனாக இருந்தால், 

விசுவாசிகைாக நாம் எதற்கு அஞ்சி இருக்க அவசிேமில்ளல. நாம் யதவனுக்குள் 

இளைப்பாறிடலாம். நமக்கு மதாியும், எவ்வைவு கடினமாேிருந்தாலும், ஒரு நாைில் 

எல்லாம் சாிோகிவிடும், யதவளன நம்பினால் மட்டும் யபாதும். வாழ்க்ளக எவ்வைவு 

கஷ்டமாக இருந்தாலும் சாி, ஒருநாைில் யதவன் சகலத்ளதயும் நன்ளமோக மாற்றி 

அளமத்திடுவார். இளத நாம் புாிந்துமகாள்ை யவண்டிேதற்கு என்ன கா ணம் என்று 

யகட்டால்: விசுவாசிகைாக, யதவனுளடே சர்வத்துவத்ளத பற்றிே யநர்மளறோன 

கண்யணாட்டம் நமக்கு இல்லாவிட்டால், நம்முளடே வாழ்வின் மீதமுள்ை நாட்கள் 

முழுவதும் அள மனதுடன் யசார்யவாடு அவருக்காக வாழ்கிறவர்கைாக இருந்திடுயவாம்.  

Dr. ஜான் அன்மகர்மபர்க்: ஆமா,  ாபி, மதன் அமமாிக்காவில்  ஆவிகளை பற்றி 

அதிகம் திோனிக்கிற யநேர்கள் இருக்கிறார்கள் என்று நிளனக்கியறன், மமக்சிக்யகா, 

ஓாிேன்டின் பல பகுதிகள் இருக்கிறார்கள். இயேசு கிறிஸ்து சகல ஆவிகளையும் 

தூதர்களையும் கட்டுப்பாட்டில் மகாண்டிருக்கும் அதிகா ம் மகாண்டிருக்கிறார், சாிோ? 

அளவகளை குதியுங்கள் என்று மசான்னால், அளவ எவ்வைவு உே ம் என்றிடுமா? 

உண்ளம இதுதான் அவர்தான் கர்த்தர், அவர்தான் யதவன்.  

ஆல்ள ட், பாவத்த்தியலயே ஊறிேிருக்கும் யநேர்கள், அவங்களுளடே வாழ்க்ளகேில் 

பலவித வாழ்க்ளகேில் பலவித பாவங்கள் இருக்கிறது, இன்ளறக்கு விோதியோடு 
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இருப்பவர்கள் இருக்கலாம், ஆப்ாிக்காவில் இருப்பவர்களுக்கு அடுத்த யவளைக்கான 

உணவு எங்கிருந்து வரும் என்று மதாிோமல் இருக்கிறார்கள். உங்களுக்கு உதவும் படி 

யதவன் பக்கமாக திரும்பிடுங்கள் அவர் மட்டும்தான் உங்களுக்கு உதவிட முடியும். 

விசுவாசிகைாகிே நம்ளம யதவன் நன்றாக ப ாமாித்திடுவார். நம்முளடே யநேர்கைில் 

பலர் இப்யபாது சிதறப்பட்ட நிளலேில் இருக்கலாம், சாி, ஏயதாமவாரு விதத்தில் 

குைப்பத்தில் இருக்கலாம். இயேசு கிறிஸ்துவால் உங்களை இந்த நிளலளே கடந்துவ  

மசய்திட முடியும், சாிோ?  

கடந்த வா த்தில் கனிே புற்றுயநாோல் மாித்துயபாே நம்முளடே யநேர் ஒருவருடன் நான் 

யபசிக்மகாண்டிருந்யதன் அவர் ம ண படுக்ளகேில் இருந்த களடசி சில மணியந த்தில் 

அவய ாடு யபசிக்மகாண்டிருந்யதன். அவர் ஒரு விசுவாசிோக இருந்தார் அவர் மசான்ன 

விஷேம் விேப்பாக இருந்தது, “பாருங்க, நீங்க யதவனுளடே பி சன்னத்திற்குள் யபாக 

யபாறீங்க. நீங்க வாழ்வளத நிறுத்திட யபாவதில்ளல, நீங்க மதாடர்ந்து வாழ்ந்துட்டுதா 

இருப்பீங்க அயதாடு அது முற்றிலும் அைகான வாழ்க்ளகோக இருக்கப்யபாகிறது, 

அருளமோனது, நீங்க நிளனப்பதற்கும் யமலானதாக இருந்திடும். அது 

வந்துமகாண்டிருக்கிறது.” யதவன் தன்ளன இந்த நிளலளே கடந்திட மசய்வார் என்ற 

நிச்சேத்யதாடு சமாதானமாக இருந்தளத பார்க்க விேப்பாக இருந்தது. யநேர்கள் எளத 

எதிர்மகாண்டிருந்தாலும் சாி, இயேசு யதவனாக இருக்கிறார் அயதாடு இப்யபாது நாம் 

நிளறவு மசய்திட விரும்புகியறாம்.  

இனி, நாம் மீண்டும் சந்திக்க இருக்கியறாம், இயேசு, யதவனாக, அவருளடே 

அதிகா த்யதாடு, அவருளடே வல்லளமயோடு, நம்ளம அனுப்புகிறார். ஆனா அவர் 

நம்ளம அனுப்பினாலும், சீஷனாக இருப்பது என்றால் என்ன என்பளத அவர் மாதிாிோக 

காண்பித்திருக்கிறார், அவள யும், பிதாவாகிே யதவன் அனுப்பிேிருந்தாய , குமா ன், 

இந்த உலகிற்கு வந்து தமது பிதாவிற்கு கீழ்ப்படிந்திருந்தார். ஆனா  அவர் 

அப்யபாஸ்தலர்களை அனுப்பினார் அப்யபாஸ்தலர்கள் சீஷர்கைாக இருப்பளதயும் 

சீஷ ாக்குவதற்கும் நமக்கு மாதிாிளே காட்டிேிருக்கிறார்கள். நாம் திரும்ப வந்ததும் அளத 

பற்றிதான் பார்த்திட இருக்கியறாம். எனயவ, இளணந்திருங்கள்.  
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***** 

Dr. ஜான் அன்மகர்மபர்க்: வ யவற்கியறாம். நாங்களும் வந்துவிட்யடாம். 

கிறிஸ்தவர்கைாகிே நாம் எல்லாரும் மசய்யும்படிோக இயேசு எதிர்ப்பார்க்கிற பி தான 

காாிேம் என்ன? அது என்னமவன்று உங்களுக்கு மதாியுமா? அளததான் பி தான 

கட்டளை என்கியறாம். அளத பற்றிதான் நாம் யபசிமகாண்டிருக்கியறாம். அவர் நம்ளம 

உலகம் முழுவதும் மசன்று சீஷர்களை உருவாக்குங்கள் என்று நமக்கு மகாடுத்திருக்கும் 

கட்டளைக்கு மூலாதா ம் என்னமவன்றால் அவருளடே சர்வத்துவம், அவர் சகலத்ளதயும் 

கட்டுப்பாட்டில் மகாண்டிருக்கிறார். நமது நிகழ்ச்சிேின் முதல் பகுதிேில் அளத பற்றி 

பார்ஹ்யதாம். ஆனா,  ாபி, எல்லாருக்கும் பி பல்ேமான ஒரு உதா ணத்ளத நீங்க 

ளவத்திருக்கீங்கன்னு நிளனக்கியறன், அந்த பறளவளே பற்றிே உதா ணம். ஒரு குருவி 

தள ேியல விழுந்தாலும் அளத பிதா அறிந்தவ ாக இருக்கிறார். ஆனா நீங்க, 

கிய க்கத்தில் இன்னும் சில விஷேங்கள் மசால்லப்படுகிறாதாக மசான்னீங்க, விைக்கமா 

மசால்லுங்க.  

 ாபி யகலட்டி: ஜான், யதவனுளடே அதிகா த்ளத பற்றி யபசிக்மகாண்டிருக்கியறாம். 

இது நா என்ன மசால்ல விரும்புகிற விஷேம் இதுதான். இயேசு சகலத்ளதயும் 

கட்டுப்பாட்டிற்குள் மகாண்டிருக்கிறார். மத்யதயு 10ம் அதிகா த்தில் இளத பற்றி 

மசால்லிேிருக்கிறார், குருவிளே பற்றிே உவளமேில் மசால்கிறார். வசனம் 29ல் அவர் 

என்ன மசால்கிறார் என்று பாருங்கள், “ஒரு காசுக்கு இ ண்டு அளடக்கலான் குருவிளே 

விற்கிறார்கள் அல்லவா? ஆேினும் உங்கள் பிதாவின் சித்தம் இல்லாமல் அளவகைில் 

ஒன்றாகிலும் தள ேியல விைாது. உங்கள் தளலேிலுள்ை மேிம ல்லாம் 

எண்ணப்பட்டிருக்கிறது.” யதவன் எப்படி கட்டுப்பாட்டிற்குள் ளவத்திருக்கிறார் என்பளத 

இயேசு மவைிப்படுத்துகிறார். குருவி விழுகிறது என்பளத யதவன் அாிந்திருக்கிறார் 

எனபது மட்டும் அல்ல, அந்த குருவி விழுந்திடும் என்பளதயும் யதவன் 

முன்னறிந்திருக்கிறார், யதவ சித்தம் இல்லாமல் ஒன்றும் நடக்காது என்று இயேசு 
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கூறுகிறார், அறிந்துமகாள்வது மாத்தி மல்ல, ஒரு விசுவாசிகைின் வாழ்விலும் 

எல்லாவற்ளறயும் மசய்கிறவரும் அனுமதிக்கி வரும் கட்டுப்பாடிற்குள் ளவப்பவருமாக 

இருக்கிறார். சாி, யதவன் குமா ளன இந்த பூமிக்கு அனுப்பினார். நமக்கு அது மதாியும். 

அதற்கு இயேசு சிறந்த உதா ணமாக இருக்கிறார். இப்ப நமக்கு மதாிந்தபி, புதிே 

ஏற்ப்பாட்டில் இயேசு அப்யபாஸ்தலர்களை அனுப்புகிறார். ஆனா அளத நாம் 

பார்ப்பதற்கு முன்பு, இன்னும் சில நிமிடங்கைில் அளத பார்க்கலாம், அதுக்கு முன்னால 

பிதாவிற்கும் குமா னுக்கு உண்டான உறவு எப்படி பாிசுத்த ஆவிேினால் நிளலோக 

நடத்தப்படுகிறது என்பளத பற்றி பார்த்திடலாம்.  

இளத நாம் பிலிப்பிேர் 2:5ல் பார்க்கியறாம், “கிறிஸ்து இயேசுவில் இருந்த சிந்ளதயே 

உங்கைிலும் இருக்க கடவது. அவர் யதவனுளடே ரூபமாேிருந்தும் யதவனுக்கு 

சமமாேிருப்பளதக் மகாள்ளைோடின மபாருைாக எண்ணாமல் தம்ளமத்தாயம 

மவறுளமோக்கி அடிளமேின் ரூபமமடுத்து மனுஷர் சாேலானார். அவர் மனுஷரூபமாய் 

காணப்பட்டு ம ணபாிேந்தம் சிலுளவேின் ம ண பாிேந்தமும் கீழ்ப்படிந்தவ ாகி 

தம்ளமத்தாயம தாழ்த்தினார்.”  

திறவுயகால் வார்த்ளத இதுதான் – “ஆதலால் யதவன் எல்லாவற்றிருக்கும் யமலாக அவள  

உேர்த்தி இயேசுவின் நாமத்தில் வாயனார் பூதலத்யதார் பூமிேின் கீைாயனாருளடே 

முைங்கால் எஆவும் முடங்கும்படிக்கும், பிதாவாகிே யதவனுக்கு மகிளமோக 

இயேசுகிறிஸ்து கர்த்தம ன்று நாவுகள் ோவும் அறிக்ளக பண்ணும்படிக்கும் எல்லா 

நாமத்திற்கும் யமலான நாமத்ளத அவருக்கு தந்தருைினார். “ (பிலிப்பிேர் 2:5-11) சாி, 

இந்த வசனங்கைில் இருந்து சுவா சிேமான விஷேத்ளத பார்க்கியறாம் – யதவன் தமது 

குமா ளன அனுப்பினார், ஆவிோனவர் மூலம் அனுப்பினார். ஏன்னா இயேசு பிதாவிற்கு 

கீழ்ப்படிந்திருந்தார், இந்த பி தாக ஆளணக்கான பின்னணிளே மபற்றுக்மகாள்கியறாம். 

இப்ப நம்ளமயும் பிதாவின் சித்தத்ளத மசய்யும்படிோக இயேசு அனுப்புகிறார்.  
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Dr. ஜான் அன்மகர்மபர்க்: சாி. அப்படி பார்க்கும்யபாது, சீஷர்கலாக் ஐருப்பது எப்படி 

என்பளத நமக்கு இயேசு மாதிாிோக காட்டிே பிறகு நம்ளம அவர் அனுப்புகிறார். நமக்கு 

முன்னால, பார்க்கும்யபாது, அப்யபாஸ்தலர்கள் இருந்திருக்கிறார்கள். அந்த 

அப்யபாஸ்தலர்களும் மாதிாிளே காட்டிேிருக்கிறார்கள்.  

இப்ப ஒரு யகள்வி,  ாபி. இளத யகட்டுக்மகாண்டிருக்கிற சில கிறிஸ்தவர்கள் இப்படி 

யகட்கலாயம, “நா இயேசுவின் கட்டளைளேயும் பி தான கற்பளனளேயும் பின்பற்றும் 

முடிளவ எடுக்க மாட்யடன்.” அயநக கிறிஸ்தவ மக்கள், இந்த நிளலேில், இருக்கிறார்கள் 

என நிளனக்கியறன். இதற்கு சில விளைவுகள் இருக்கிறது. அவற்றுள் சிலவற்ளற 

மசால்லுங்கள் 

 ாபி யகலட்டி: ஆமா, ஜான், கிறிஸ்துவின் கட்டளைளே பின்பற்றாதவர்கள் சில 

விளைவுகளை எதிர்மகாள்ை யவண்டிேிருக்கும். முதலில் ஜீவளன மகாடுக்கும் 

சுவியசஷத்தின் மசய்திளே புறக்கணிப்பவர்கைாக இருப்பார்கள்.  

Dr. ஜான் அன்மகர்மபர்க்: உண்ளமதான்.  

 ாபி யகலட்டி: இந்த உலகத்திற்கு எடுத்து மசல்லும்படிோக பி தான கட்டளைளே 

இயேசு நமக்கு மகாடுத்திருக்கிறார். அயதாடு கூடயவ, இல்ளலன்னா நீங்க பாிபூ ண 

வாழ்ளவ விட்டுவிடுகிறவர்கைாக இருப்பீர்கள் என்பளதயும் மசால்லுகியறன். சளப 

அங்கத்தினர்கள், உலகில் உள்ை விசுவாசிகள், நீங்க யதவனுளடே கட்டளைேின் படி 

மசய்ோவிட்டால், யதவனுளடே வாக்குத்தத்தத்ளத சுதந்தாிக்க முடிோது, எனபது 

உண்ளம. ஆனா இதற்கு யமல முக்கிேமான விஷேமா எனக்கு யதான்றுவது எதுன்னு 

யகட்டா, இளத பற்றி நாம் அதிகமா யபசுவயத கிளடோது, அதனால நமது பலன்களை 

இைந்துவிடுகியறாம். மறுளமக்காக நீங்க இம்ளமேில் எளத மசய்கிறீர்கயைா அதற்கான 

பி திபலளன இம்ளமேியலயே நீங்கள் மபற்றுக்மகாள்வீர்கள் என்று இயேசு 

கூறிேிருக்கிறார். அளத மத்யதயு 10 அதிகா த்தில் மசாலுகிறார், அளத பற்றி மசால்வளத 
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பாருங்கள். வசனம் 37 அருளமோன வசனமாக் ஐருக்கிறது. இயேசு வார்த்ளதகளை 

கவனியுங்கள், “தகப்பளனோவது தாளேோவது என்னிலும் அதிகமாய் யநசிக்கிறவன் 

எனக்குப் பாத்தி ன் அல்ல. மகளனோவது மகளைோவது என்னிலும் அதிகமாய் 

யநசிக்கிறவன் எனக்கு பாத்தி ன் அல்ல. தன் சிலுளவளே எடுத்துக்மகாண்டு என்ளனப் 

பின்பற்றாதவன் எனக்குப் பாத்தி ன் அல்ல. தன் ஜீவளன காக்கிறவன் இைந்துயபாவான். 

என்னிமித்தம் தன் ஜீவளன  (விேப்பான விஷேம், அவர் நித்திே ஜீவளன பற்றி 

மசால்லவில்ளல, இங்க வாழ்கிற வாழ்க்ளகளே பற்றி மசால்லுகிறார்) 

இைந்துயபாகிறவன் அளதக் காப்பான்.” 

Dr. ஜான் அன்மகர்மபர்க்: ஆமா, இந்த வார்த்ளத, “சூக்யக” இங்கிருக்கிற ஜீவளன 

குறிப்பதாக இருக்கிறது. அதனால் பாிபூ ண ஜீவன், நிளறவு, யதவனுளடே சித்தத்தின் 

ளமேத்தில் இருக்க விரும்பினால், இதுதான் அதற்கு ஒய  வைி, கிறிஸ்துவுக்கு 

கீழ்ப்படிதல். அளத பற்றி நிளனக்காமல் இருக்கலாம், ஆனா உங்கள் வாழ்க்ளகேில் 

யதவன் நீங்கள் மசய்யும்படி விரும்புகிற காாிேங்களை நீங்கள் அறிந்துமகாள்ளும்படி 

மசய்வது இதுதான் எனபது மறுக்க முடிோத உண்ளம. இளத பற்றி நிச்சேம் ஒரு நிகழ்ச்சி 

முழுவதும் நாம் யபச இருக்க்ாிஒம், இதுவள க்கும் எடுக்கப்பட்ட கணக்மகடுப்ளப பற்றி 

பார்த்திடுயவாம். சளபேின் 75 சதவிகிதம், கிறிஸ்தவ சளப, கிறிஸ்தவர்கைாக நமது 

சளபேில் உட்கார்ந்திருக்கும் நபர்கள், அவர்கள் பாிபூ ணமாக இருப்பதுயபால் 

உணர்வதில்ளல. தங்கள் கிறிஸ்தவ வாழ்வில் பின்யனாக்கி மசல்வதாக உணருகிறார்கள். 

அதற்கு ஒரு கா ணம் இருக்கிறது அது பிளணக்கப்பட்டிருக்கிறது, இங்கதான்னு 

நிளனக்கியறன், நமக்கு இயேசு மகாடுத்த பி தான கட்டளைக்கு கீழ்ப்படிதல். அதற்கான 

விளைவுகள் இருக்கிறது. அவங்க ளகவிடப்பட்டவர்கைாக இருப்பதில்ளல, 

ப யலாகத்திற்கு யபாவதில்ளல என்று மசால்லப்படவில்ளல. நீங்க ப யலாகம் யபாவீங்க. 

ஆனா யதவனுளடே கிருளபேினால அங்க யபாவீங்க. இருந்தாலும், இந்த விஷேத்துல 

இயேசுவுக்கு மசவிமகாடுக்காததால நீங்க பாத்தி மான ஊைிேனாக கருதப்பட 
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மாட்டீர்கள். உங்கள் பலன்களை இலந்திடுவீர்கள். ஆனா, இன்னும் மற்ற காாிேங்களும் 

இருக்கு,  ாபி, அது என்மனன்ன?  

 ாபி யகலட்டி: சாி, இயேசுவும் அளத நமக்கு வசனத்தில் காட்டிேிருக்கிறார், இந்த 

பின்னிளண பாருங்கள், அதிகா முளடே மசய்தி. அவருக்கு அதிகா ம் மட்டும் 

கிளடோது. அதிகா ப்பூர்வமான மசய்திளேயும் இயேசு ளவத்திருந்தார். இயேசு 

மசால்கிறார், “நாயன வைியும், சத்திேமும் ஜீவனுமாேிருக்கியறன், என்ளனேன்றி 

ஒருவனும் பிதாவினிடம் யச  முடிோது.” அதாவது விமானத்தில் பேணித்த மக்களை 

பார்த்ஹ்டிருக்கிய ன், நா பள்ைிளே முடித்து யபாகும்யபாதும் வரும்யபாதும், 

சுவியசஷத்ளத அவர்கயைாடு பகிந்துமகாண்ட பிறகு, அவங்க என்ன மசால்வாங்க 

மதாியுமா, “ ாபி, இது குறுகிே கண்யணாட்டமா இருக்குது. இயேசுதான் ஒய  வைி என்று 

மசால்வது குறிகிே பார்ளவ.” அவர்களுக்கு இயேசுவின் வார்த்ளதகளை மகாண்யட பதில் 

மசால்லுயவன். இயேசு மசால்கிறார், “யகட்டுக்கு யபாகிற பாளத அகலமும் 

விசாலமுமானது, ஆனா ஜீவனுக்கு மசல்லும் பாளத வைி இடுக்கமும் குறுகலுமானது 

அளத கனுபிடிப்பவர் சிலர்.” இயேசுவும் அவருளடே எண்ணங்கைில் குறுகிே 

மனப்பான்ளமயோடு இருந்திருக்கலாம்.  

எனயவ, இயேசுதான் அதிகா ப்பூர்வமான மசய்தி என்றால், புத்தருளடே மசய்தி 

அதிகா ப்பூர்வமானது கிளடோது என்று அர்த்தமாகும். அப்படின்னா ஹய  கிருஷ்ணா 

அதிகா பூர்வமான சித்தி அல்ல. அதற்கு அர்த்தம் முகமது, இஸ்லாமிேம், அவங்ககிட்டயும் 

அதிகா ப்பூர்வமான மசய்தி இல்ல. மார்மன்ஸிடம் அதிகா ப்பூர்வமான மசய்தி இல்ளல. 

யேயகாவா விட்னஸ் அதிகா ப்பூர்வமானது கிளடோது. விசுவாசிகைாக, நமக்கு, 

மமய்ோன அதிகா ப்பூர்வமான மசய்தி இருக்கிறது.  

Dr. ஜான் அன்மகர்மபர்க்:  ாபி, சீஷர்கைாக இருப்பது என்ன என்பதற்கு நமக்கு 

இருக்கும் மற்மறாரு மபாிே உதா ணம் அப்யபாஸ்தலர்கள், அவர்கள் அதன் 

பி திபலன்கலாக இருக்கிறார்கள்.  
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 ாபி யகலட்டி: ஆமா, கிறிஸ்துவின் அதிகா த்தின் பி திபைிப்பிற்கு சிறந்த 

உதா ணமாக இருப்பது அப்யபாஸ்தலர்கைின் வாழ்க்ளக என்று நிளனக்கியறன். 

யோவாளன தவி  கர்த்த ாகிே  இயேசு கிறிஸ்துளவ பின்பற்றிே அளனத்து 

அப்யபாஸ்தலர்களும், மாித்தார்கள். இந்த நபர்களுளடே வாழ்க்ளகேில் சம்பவித்தத்ளத 

பற்றி துாிதமாக உங்களுக்கு மசால்ல விரும்புகியறன். 

முதலாவதாக, ோக்யகாளப பற்றி பார்க்கலாம், மசபயதயுவின் குமா ன். அவர்தான் 

யோவானின் மூத்த சயகாத ன். அகிாிப்பா எய ாதினால் தளல துண்டிக்கப்பட்டான். 

லீஸ்திேனான ோக்யகாபு, இவர் இயேசுவின் சயகாத னாவார், நிருபத்ளத எழுதிேவர், 

வ லாறு கூறுகிறது அவள  யகாபு த்தின் யமலிருந்து வீசினார்கலாம், இருந்து அவர் 

மாிக்காதத்தினால் அவருளடே தளலளே நசுக்கி அவள  மகான்றிருக்கிறார்கள்.  

அந்திய ோ, யபதுருவின் சயகாத ன், பா ம்பாிேம் கூறுகிறது இயேசு மாித்த அயத 

விதத்தில் தான் மாிப்பதற்கு பாத்தி னல்ல என்று அவர் நிளனத்ததால் அவள  எக்ஸ் 

வடிே சிலுளவேில் ஆ ாய்ந்தார்கைாம். யதாமா யகாபம் நிளறந்த பாகான்கைால் 

துன்புருத்தப்பட்டாட். அவருளடே விைாவில் அவள  குத்தி பிறகு எண்மணய் 

மகாப்பளறக்குள் அவள  தூக்கி எாிந்தார்கலாம். மத்யதயு, சாித்தி ம் கூறுகிறது அவர் 

எத்தியோப்பிோவில் மாித்தா ாம். அவள  தள யோடு யசர்த்து ஆணிேடித்து பிறகு 

தளலளே துண்டித்து மகான்றார்கைாம். மாற்கு, சாித்தி ம் கூறுகிறது, புதிே ஏற்ப்பாட்டின் 

ஆசிாிே ான இவர், குதிள கைில் கட்டப்பட்டு துண்டு துண்டாக பிேிந்து யபாடப்பட்டார். 

யபதுரு இ த்த சாட்சிோக சிலுளவேில் தளலகீைாக அளறேப்பட்டார். கர்த்தர் மாித்த 

அயத விதத்தில் மாிக்க இவர் விரும்பாதிருந்தார். இயேசுவுக்கு அதிகா ம் இருக்கிறது 

என்பளத இவர்கள் எல்லாரும் புாிந்துமகாண்டார்கள், இந்த ஜீவிேத்தில் மட்டும் அல்ல, 

வ ப்யபாகிற ஜீவிேத்திேலும் அதிகா முண்டு. அதனால் அவர்கள், அப்யபாஸ்தலனாகிே 

பவுளல யபால, “கிறிஸ்து எனக்கு ஜீவன் சாவு எனக்கு ஆதாேம் என்றனர்.”  
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Dr. ஜான் அன்மகர்மபர்க்: ஆமா. அவர்களுளடே வாழ்நாட்கைில், யதவன் அற்புத 

விதமாக அயநகள  விடுவித்தார். அப்யபாஸ்தலனாகிே பவுளல பற்றி யோசித்து 

பாருங்கள், ப யலாகம் மசல்கிற நாள் வள க்கும் அவர், யதவனால் பல விதங்கைில் 

பாதுகாக்கப்பட்டார். யதவன் நம்ளம பாதுகாத்திடுவார். இதுவும் மசய்திேின் ஒரு பகுதி 

என்று நான் நம்புகியறன். ஆனால் யதவனுளடே சர்வத்துவம் என்று பார்க்கும்யபாது, 

இந்த நிகழ்ச்சிேில் இருந்து மக்கள் எளத பிடித்துக்மகாள்ை யவண்டும் என்று 

விரும்புகிறீர்கள்?  

 ாபி யகலட்டி: சாி, யகள்வி இதுதான், உங்க வாழ்க்ளகேில் யகட்ட காாிேங்கள் 

நடக்கும் யபாது நீங்க என்ன மசய்ேப்யபாறீங்க? யதவனுளடே சர்வத்துவத்ளத பற்றி ஒரு 

ஆய ாக்கிேமான கண்யணாட்டம் உங்களுக்கு அவசிேம். எல்லாவற்ளறயும் யதவன் 

ஆளுளக மசய்கிறார் என்று மதாிந்துமகாள்ை யவண்டும். ஒரு மருத்துவருளடே 

அளறக்குள் யபாகும்யபாது நீங்கள் எதிர்பார்க்காத மசய்திகளை அவர்கள் 

மசால்லிடுவார்கள். உங்க மகன் அல்லது மகளுளடே விபத்ளத பற்றி யகள்விபடும்யபாது, 

யதவனுயடே சர்வத்துவத்ளத நம்பாவிட்டால் அளத தவி  நீங்க யவறு என்ன மசய்ே 

முடியும்? அதாவது, ஜான், பல வருடங்களுக்கு முன்னால நானும் என் மளனவியும், 

யதவுளடே ஊைிேத்தில் யதவளன பின்பற்றிமகாண்டிருந்யதாம். சூறாவைி யகத்ாீனா, 

மபாிே புேல், எங்க நக த்ளத சூழ்ந்தது. எங்க வீட்டுல எட்டடி உே த்துக்கு தண்ணீ 

இருந்தது. எல்லாவற்ளறயும் இைந்யதாம். அதாவது இேற்ளக நிேதிப்படி நமக்குள்ை எழும் 

யகள்வி, :யதவயன, எனக்கு எதற்காக? உங்களுக்கு தான் ஊைிேம் மசய்கியறாம், 

உங்களைதான பின்பற்றுகியறாம்.” ஆனா அந்த பாளதளே யதவன் எங்களை கடக்க 

மசய்தார். தீளமோன காாிேங்களுக்கு யதவன் நம்ளம விைக்கிடுவார் என்றிருந்தாலும், 

நமது வாழ்வின் அந்த கட்டத்ளத கடந்து வரும்யபாது அவர் நம்யமாடு இருப்பதாக வாக்கு 

பண்ணிேிருக்கிறார் என்பளதயும் தவிர்க்க முடிோது.  
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Dr. ஜான் அன்மகர்மபர்க்: அருளமோக மசான்னீர்கள். சாி, யநேர்கயை, அடுத்த 

வா ம், உங்களுக்கு மதாியுமா புள்ைி விப த்தின் படி இருபத்தி நாண்டு சதவிகித 

கிறிஸ்தவர்கள் யதவனுடனான தங்கள் நடக்ளகேில் பின்மாற்றத்ளத பார்ப்பதாக 

கூறிேிருக்கிறார்கள். நாற்பத்தி ஒன்று சதவிகிதத்தினர் யதவனுடனான அவர்கள் உறவு 

அளசவில்லாமல் இருக்கிறது என்கின்றனர். அதற்கு அற்ஹ்த்தம் இப்யபாது சளபேில் 

உள்ைவர்கைில் 75 சதவிகிதத்தினர், சளப அங்கத்தினர்கைில் நான்கி மூன்று யபர், 

பின்மாற்றத்ளத காண்கிறார்கள் அல்லது அளசவில்லாமல் இருக்கிறார்கள், ஏன்? அடுத்த 

வா ம் அளத பற்றி பார்த்திட இருக்கியறாம், இதுவும் பி தான கட்டளைேின் பதில்கைில் 

ஒரு பங்காக இருக்கிறது. இது பேங்க மான காாிேம், யநேர்கயை. இளத தவற விட்டுவிட 

யவண்டும். தவறாமல் பார்ப்பீர்கள் என நம்புகியறன்.  

 

எங்களுளடே மதாளலக்காட்சி நிகழ்சிகளை காண 

இலவச ஜான் அன்மகர்மபர்க் நிகழ்ச்சி ஆப்ளப பதிவிறக்கம் மசய்திடுங்கள். 
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