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GCG1-2-TA 

சீஷர்களை உருவாக்கிடுங்கள்: கிறிஸ்தவர்களுக்கான இயேசுவின் 

அளைப்பு- நிகழ்ச்சி 2 

 

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 ஆப்ாிக்க 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:  ஆமா, மத்யதயு 28:16-20 தான் பி தான கட்டளை. இயேசு இந்த 

வார்த்ளதகளை கூறிேிருக்கிறார், “வானத்திலும் பூமிேிலும் சகல அதிகா மும் எனக்கு 

மகாடுக்கப்பட்டிருக்கிறது.” அதற்கு பிறகு மசால்கிறார், “ஆளகோல், யபாய், சீஷர்களை 

உருவாக்குங்கள்.  

இப்ப, ஒரு யகள்வி வருது, ஜான், எப்படி இத்தளன வருஷமா இளத விட்டுவிட்யடாம்? 

எப்படி இளத மறந்துவிட்யடாம்? நா சில ஆ ாய்சிகள் மசய்து அதிகால கிங் யஜம்ஸ் 

பதிப்பு யவதத்ளத பார்த்யதன். பல நூற்றாண்டுகைாக மமாைிப்மபேர்ப்புகைின் நிளல 

மாற்றத்தால், இந்த கட்டளைேின் ளமேப்மபாருளை நாம் இைந்துவிட்யடாம். இந்த 

பி தான கட்டளைேில், இந்த வார்த்ளத, ஆளகோல் சீஷ ாக்குங்கள்” என்பது 

யபாதியுங்கள் என்று மமாைிோக்கம் மசய்ேப்பட்டிருக்கிறது. ஆ ம்ப கால கிங் யஜம்ஸ் 

பதிப்பிைிருந்து வாசிக்கியறன்: “ஆளகோல் புறப்பட்டு யபாய் சகல ஜாதிகளுக்கும் 

யபாதித்து, அவர்களுக்கு பிதா குமா ன் பாிசுத்த ஆவிேின் நாமத்தினாயல ஞானஸ்நானம் 

மகாடுத்து, நான் உங்களுக்கு கட்டளைேிட்ட ோளவயும் அவர்கள் ளகமகால்லும்படி 

உபயதசியுங்கள்.” இது விேப்பாக இருக்கிறது, இந்த யபாதித்தல் என்ற வார்த்ளத கிங் 

யஜம்ஸ் யவதாகமத்தில் இ ண்டு இடங்கைில் பேன்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது. அந்த 

வார்த்ளத “மதீடீயுயவா”, இந்த கிய க்க வார்த்ளதேின் மமாைிோக்கத்தின்படி “சீஷன்” 

என்பதாகும். சீஷ ாக்குங்கள் என்பதுதான் இந்த வார்த்ளதேின் மபாருள். யபாதித்தல் 

என்ற அர்த்தம் கிளடோது, ஆனால் சீஷர்களை உருவாக்குதல் என்பதுதான் 

ளமேப்மபாருள். அதற்கு பிறகுதான் அதனுளடே மமாைிோக்கத்தில் திருத்தம் 

மசய்ேப்பட்டது. மற்ற பதிப்புகைில் அதிலிருந்து சீஷ ாக்குங்கள் என்று சாிோக 

மமாைிோக்கம் மசய்ேப்பட்டு வருகிறது.  

Dr. ஜான் அன்மகர்மபர்க்: சாி. உண்ளமேில் இதற்கு வித்திோசம் இருக்கிறதல்லவா 

சாத ணாமா யபாதிப்பது யவறு, சுவியசஷம் மசால்வதும் சீஷர்களை உருவாக்குவது 

யவறு. இந்த நிகழ்ச்சிேில் இளத பற்றிதான் நாம் பார்த்திட இருக்கியறாம்.  



4 

 

 ாபி யகலட்டி:  சாி. இளத இ ண்டு பிாிவுகைாக பிாித்திட விரும்புகியறன். 

முதலாவதாக, ஒன்ளற முக்கிேப்படுத்தி மசால்லுகியறன். சீஷர்களை உருவாக்குவதற்கு 

முன்பு, நாம் சீஷர்கைாக இருக்க யவண்டும். இ ண்டாவது காாிேம் என்னமவன்றால், 

சீஷத்துவ பேணத்தில், ஜான், சீஷர்களை உருவாக்க யவண்டிேது கட்டாேம். அது  

மதாிந்மதடுப்பு கிளடோது, ஒரு ஆயலாசளனோக அல்ல, இப்படியும் மசய்திடலாம் என்று 

மசால்வது கிளடோது. இது கர்த்த ாகிே இயேசு கிறிஸ்துவின் கட்டளை.  

Dr. ஜான் அன்மகர்மபர்க்: ஆல்ள ட், இந்த இ ண்டு குறிப்புகளை பற்றி எங்களுக்கு 

மசால்லுங்க. 

 ாபி யகலட்டி:  சாி, சீஷர்களை உருவாக்குவதற்கு, நாம ஒரு சீஷ ாக இருக்கயவன்டும். 

யவதாகமத்தில், கிறிஸ்தவர் என்ற வார்த்ளத புதிே ஏற்பாட்டில் இ ண்டு முளற 

மசால்லப்பட்டிருக்கிறது. அந்த இ ண்டு முளறேில் – அப்யபாஸ்தலர் 11ல்  முளற 

கிறிஸ்தவன்  வருகிறது – இது எதிர்மளறோன பதத்தில் மசால்லப்பட்டிருக்கிறது. 

பாிகாசம் மசய்வது யபான்ற அர்த்தம், என்று யவதாகம அக ாதிகைில் ஒன்று கூறுகிறது. 

ோருயம இப்படிோக யோசித்தது கிளடோது, அதாவது முதலாம் நூற்றாண்டில், தங்களை 

கிறிஸ்தவர்கள் என்று மசால்லிக்மகாள்ை வில்ளல. சிறிே கிறிஸ்து என்று தான் 

கருதப்பட்டு வந்தது. இப்ப, இன்ளறக்கு அந்த வார்த்ளதளே யநர்மளறோக 

பேன்படுத்துகியறாம். எனயவ, கிறிஸ்தவன் என்கிற வார்த்ளத மூன்று முளற 

பேன்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது. சீஷர்கள் என்ற வார்த்ளத எத்தளன முளற வருகிறது என்று 

மதாியுமா.  

Dr. ஜான் அன்மகர்மபர்க்:அதிகம்தான்  

 ாபி யகலட்டி:  அதிகம்தான் – 269 முளற சீஷர்கள் என்ற மசால் புதிே ஏற்பாட்டில் 

மசால்லப்பட்டிருக்கிறது. சுவியசஷங்கைில் மட்டுயம, இயேசு 238 முளற கூறிேிருக்கிறார். 
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இப்ப, மபாதுவாக எழும்பும் யகள்வி: இயேசு நம்மிடத்தில் என்ன எதிர்பார்க்கிறார், 

கிறிஸ்தவர்கைாக இருக்கனுமா சீஷ ாக இருக்கனுமா? அதற்கான பதில் நாம் சீஷர்கைாக 

இருப்பளதயே அவர் விரும்புகிறார்.  

இப்ப, சீஷன் என்ற வார்த்ளத சுவா ஸ்ேமான வார்த்ளததான். உண்ளமேில், ஆ ாய்ந்து 

பார்த்து, அளத விைக்கிட இருக்கியறன். சீஷன் என்பவன் கற்றுமகாள்பவன், ஒரு நபாிடம் 

இருந்து கற்றுமகாள்கிற ஒருவ ாக இருப்பார். அந்த நபர் சீஷர்களை உருவாக்குகிற 

சீஷனாக இருந்திடுவார், அல்லது ஒருவ ால் சீஷ ாக்கப்பட்ட நப ாக இருப்பார். இப்ப, 

நம்முளடே சமுதாேத்தில் இளத பற்றி யகட்டிருக்கியறாம். இளத மருத்துவ துளறயோடு 

ஒப்பிட்டு மசால்லலாம், இைம் மருத்துவர் ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்திற்கு பேிற்சி 

மருத்துவ ாக ஒருவருக்கு கீைாக மசேல்படுவார். இளதயே ப்ைம்பர் யவளலேிலும் பார்க்க 

முடியும் புதிதாக கற்கும் அப் ன்டீசுகள் இருப்பார்கள். ஒரு எலக்ட்ாீஷிேன் கூட 

இன்மனாருவருளடே அப் ன்டீசாக இருந்திருப்பார்.  

Dr. ஜான் அன்மகர்மபர்க்: நீங்கள் சீஷ ாக இருப்பதில் இருக்க யவண்டிே 

குணநலன்கள் என்மனன்ன?  

 ாபி யகலட்டி:  சாி. யவதத்தில் சீஷ ாக இருப்பதற்கு பல குணநலன்கள் பற்றி 

மசால்லப்பட்டிருக்கிறது, இப்யபாது அளவகளை பார்க்கும்படிோக நான் விரும்புகியறன். 

இருந்தாலும் மூன்று பி தான குணநலன்களை உங்களுக்கு மசால்லுகியறன். 

முதலாவதாக, ஜான், சீஷன் என்பவன் ஒழுக்கத்யதாடு இருக்க யவண்டும். பவுல் 

தீயமாத்யதயுவுக்கு மசால்லும்யபாது 1 தீயமாத்யதயு நான்கில், “சீர்யகடும் கிைவிகள் 

யபச்சுமாேிருக்கிற கட்டுக்களதகளுக்கு விளல, யதவ பக்திக்யகதுவாக முேற்சிபண்ணு 

என்கிறார்.” சாி, முேற்சிபண்ணு எனபது ஒரு அருளமோன வார்த்ளத. அதற்கு கிய க்க 

வார்த்ளத “கும்னாயசா” என்பதாகும், அதிலிருந்துதான் ஆங்கில வார்த்ளதோன 

ஜிம்னாசிேம் வருகிறது. பவுல் தீயமாத்யதயுவுக்கு கட்டளை மகாடுக்கிறார், “நீயே 

உன்ளன ஒழுக்கத்திற்குள் நடத்திடு.”  இது உங்களுக்கு மகாடுக்கப்படுகிற ஒரு கட்டளை 
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அயதாடு இந்த கட்டளைளே அனுதினமும் நீங்கள் களடப்பிடித்து நடக்க யவண்டிேதும் 

அவசிேம்.  

இன்மனாரு சந்தர்ப்பத்தின் யபாது லூக்கா 9:57ல், மூன்று யபர் இயேசுவிடம் 

வருகிறார்கள். அந்த சம்பவத்ளத பற்றி மதாியுமா. ஒருவர் மசால்கிறார், “உம்ளம 

பின்பற்றிடுயவன் அதற்கு இயேசு மசால்கிறார், “யகளுங்கள், எனக்கு தளலசாய்த்து 

தூங்குவதற்கு கூட இடமில்ளல. நான் பி பலமாக உலாவிடம் யபாதகர்கைில் ஒருவன் 

கிளடோது. நா சிறந்து விமானத்துல யபாகி வநல்ல. சிறந்த விடுதிகைில் நான் 

தங்குவதில்ளல. எனக்கு தூங்கறதுக்கு கூட இடம் கிளடோது என்றார்.” இ ண்டாவது 

நபர் அவாிடம் வந்து மசால்கிறார், “உம்ளம பின்பற்றிடுயவன், ஆனா முதல்ல நா யபாய் 

என் தகப்பளன அடக்க மசய்துவருகியறன்.” அதற்கு இயேசு, “இல்ளல, இ ாஜ்ேம் மிகவும் 

முக்கிேமானது. மாித்யதார் மாித்யதாள  அடக்கம் பண்ணட்டும். நீயோ என்ளன, 

பின்பற்றிவா என்றார்.” களடசி நபர் அவாிடம் வந்து, “இயேசுயவ, உம்ளம 

பின்பற்றிடுயவன், முத்தல யபாய், தாய் தகப்பனிடம் விளட மபற்று வருகியறன் என்றார்.” 

அதற்கு இயேசு, “இல்ளல,  ாஜ்ேம் சமீபமாேிருக்கிறது, அளத பிறகு பார்த்துக்மகாள் 

என்றார்.” இது இயேசு நமக்கு என்ன மசால்ல விரும்புகிறார்: சீஷனாக இருப்பதற்கு, நாம் 

அர்ப்பணிப்யபாடு இருக்கனும், ஒழுங்யகாடு இருப்பயதாடு, அர்ப்பணிப்யபாடு 

இருப்பயதாடு, சுேநலமின்றி இருக்க யவண்டும். அதாவது, வசனங்கைில் பார்க்கும்யபாது, 

இயேசு மசால்கிறார், “உன் குடும்பத்ளத நீ மவறுக்க யவண்டும், சயகாத ளன மவறுக்க 

யவண்டும், மபாருட்களை மவறுக்க யவண்டும், சீஷ ாக அவள  பின்பற்ற உன் சுேத்ளத 

நீ மவறுக்க யவண்டும்.” 

Dr. ஜான் அன்மகர்மபர்க்: சிலர் சீஷனுக்குாிே விளலளே மசலுத்த மனதில்லாமல் 

இருக்கிறார்கள். கடந்த காலங்கைில் இருந்தவர்கள் அனுபவித்த யவதளனகளை இவர்கள் 

அனுபவிப்பதில்ளல, அவர்கள் மகாளலமசய்ேப்படும் நிளலேில் இருந்தார்கள், சிறிே 

விளலகிள ேம் மசலுத்தவும், இவர்கள் ஆேத்தமாக இருப்பதில்ளல. அப்படி 

இல்லாததினால், கடந்த வா ம் மசான்னது யபால, இயேசு மசான்ன அந்த உண்ளமோன 



7 

 

நிளல, “இவர்கைில் சிலர், ப யலாகம் மசன்றளடயும் யபாது, அவர்கள் எனக்கு பாத்தி ன் 

அல்ல என்றிடுவார். அவர்களுளடே பலளன இலந்திடுவார்கள். இப்யபாது இந்த பூமிேில் 

இருக்கும்யபாது, இந்த ஜீவளனயும் இலந்திடுவீர்கள் என்று கூறுகிறார், அதற்கு அர்த்தம் 

– ஏன் மாித்தவ ாக இருகிறீர்கள்? யதங்கி நிற்க்கும் நிளல எதற்காக? உங்கள் 

விசுவாசத்தில் வை ாதது யபான்ற உணர்வு ஏற்ப்படுவது ஏன்? அதற்கு கா ணம் அவர் 

நமக்கு மகாடுத்திருக்கும் கட்டளைளே பின்பற்றாதது தான், அது உங்களுக்கு 

உற்ச்சாகத்ளத அைித்திடும், அது உங்களை யதவனுளடே சித்தத்தின் ளமேத்தில் 

நிறுத்திடும்.  

 ாபி யகலட்டி:  சாி. இளத நான் யவறுவிதமாக விைக்கி மசால்யறன். அதுதான் 

மபாருத்தமா இருக்கும். சீஷன் என்பவன் மதாடர்ந்து கற்றுக்மகாண்யட இருப்பவனாக 

இருப்பான். இப்ப, யகள்வி இதுதான், ஒரு நபர் யவதத்ளத பற்றிே அறிவும் யவதாகம 

கல்வியும் இல்லாமல் சீஷனாக முடியுமா? 

Dr. ஜான் அன்மகர்மபர்க்: நிச்சேமா. 

 ாபி யகலட்டி:  அது சாத்திேம்தான். இதுக்கு இன்மனாரு பக்கமும் இருக்குது. ஒரு 

நபருக்கு யவதாகம கல்லூாிேின் படிப்பும் மபாிே பட்டங்களும் பல வருட சளப யமய்ப்பன் 

என்ற அனுபவம் இருந்தும் சீஷனாக இல்லாமல் இருக்கமுடியுமா? அதற்கான பதில் 

முடியும் என்பதுதான். அது எதனாலன்றளதயும் மசால்கியறன். கற்றுமகாள்வளத 

நிறுத்திவிட்டார்கள், வைர்வளத நிறுத்திவிட்டார்கள், முன்யனருவளதயும் 

நிறுத்திவிட்டார்கள், கர்த்த ாகிே இயேசு கிறிஸ்துயவாடு தங்களுக்கு இருக்கும் உறவுக்கு 

யபாதிே யபாஷாக்கு அைிப்பளதயும் நிறுத்திவிட்டார்கள்.  

Dr. ஜான் அன்மகர்மபர்க்:  ாபி, நா சில புள்ைி விப ங்களை பார்த்திருக்கியறன், 

ச ாசாிோன ஒரு சளபேில், சளப பணிகைில் சுமார் பத்து சதவிகிதத்தினய  

பங்குமபறுகின்றனர், சளபேினுளடே யவளலகளை எல்லாம் மசய்கிறார்கள், மபாதுவாக, 
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மதாண்ணூறு சதவிகிதத்தினர் வந்து உட்கார்ந்து கவனிப்பயதாடு நிறுத்திவிடுகிறார்கள். 

இப்படி நாம் இருக்க கூடாது என்பளதத்தான் பி தான கட்டளை நமக்கு கூறுகிறது. 

பாஸ்டர்மார்கயை  எல்லாவற்ளறயும் மசய்பவர்கைாக இருக்க கூடாது, எல்லா 

கூட்டத்திற்கும் அவர்கயை யபாய் மகாண்டிருக்கவும் கூடாது. பாஸ்டர்கள் என்ன மசய்ே 

யவண்டும்? இந்த விஷேத்தில் பி தான கட்டளைக்கு கீழ்படிதல் என்பது எப்படி 

மபாருந்தும்?  

 ாபி யகலட்டி:  சாி, ஒரு எதிர்பார்ப்பு இருக்கிறது, ஜான், சளபகைில், பாஸ்டரும் 

ஊைிேர்களும் ஊைிேத்தின் யவளலகளை மசய்ே யவண்டும் என்று கருதப்படுகிறது. 

விசுவாசிோக ஆ ம்ப நாட்கைில் நான் யகட்ட சம்பவம் நிளனவிருக்கிறது. ஒரு 

பி சித்திமபற்ற ஊைிேர் வாலிப வேதிலான ஊைிோிடமிருந்து அளைப்ளப மபற்றளத 

பற்றிே சம்பவம். அவர் இவள  அளைத்து இவாிடம் மசான்னார், “சளப நன்றாக 

வைர்ந்துமகாண்டிருக்கிறது, இதுவள க்கும் இல்லாத அைவிற்கு ஜனங்கள் 

ஞானஸ்நானம் எடுப்பளத கண்டு மகிழ்கியறாம். கிறிஸ்துவுக்காக எழும்புகிற அயநகள  

காண்கியறாம். அயநக ஜனங்கள் வந்துமகாண்டும் இருக்கிறார்கள். நமது ஞாேிறு 

பள்ைியும் வைர்ந்துவருகிறது.” யமலும் அவர், “ஒரு பி ச்சளன இருக்கிறது என்றார்.” அவர் 

மசான்னார், “நான் சளபளே பார்த்து ஒரு விஷேத்ளத புாிந்துமகாண்யடன் 

மற்றவர்களுளடே வாழ்வில் தாக்கத்ளத பி திபைிக்கும் ஒரு நபர் கூட இங்கு இல்ளல.” 

அயதாடு, “என்னுளடே ஒலிநாடாக்களை வாங்கி ளவத்துமகாள்பவளதவிட அடுத்த 

நிளலேில் இருப்பவர்கள் யதளவ என்றார்.” அவர், “ஒரு விோபாாிகள் கூட்டத்தில் 

இருப்பவர்கள் மற்றும் ஞாேிறு பள்ைிளே நடத்துபவள  காட்டிலும் யமலான ஒன்ளற 

மசய்பவர்கள் யதளவ என்றார்.” அவர் மசான்னார், “சளபேில் நான் இளததான் 

எதிர்பார்க்கியறன். ஒரு நபள  கிறிஸ்துவுக்குள் நடத்துகிறவர்கள் யதளவ, அவர்களுளடே 

விசுவாச பாளதேில் அவர்கயைாடு நடந்து அவர்கள் வாழ்வில் ஒரு தாக்கத்ளத 

உண்டாக்குகிறவர்கள் யதளவ என்றார்.” யமலும் அவர், “நா என்னுளடே சளபளே 
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பார்க்கும்யபாது, அப்படிப்பட்ட ஒரு நபள  கூட பார்க்கவில்ளல என்றார்.” 

 

அப்யபாஸ்தலனாகிே பவுலின் மூலம் இயேசு சளபக்கு மகாடுத்திருக்கும் யவளலகளை 

பற்றி எயபசிேர் 4:12-13ல் பார்க்கியறாம். பவுலினுளடே வார்த்ளதகளை கவனியுங்கள். 

வசனம் 12ல் மசால்லுகிறார், அவர் சிலள  அப்யபாஸ்தல ாகவும், சிலள  

தீர்க்கதாிசிகைாகவும் சிலள  சுவியசஷகர்கைாகவும் யபாதக ாகவும் யமய்ப்ப ாகவும் 

(எதற்காக) பாிசுத்தவான்கள் சீர்மபாருந்தும்மபாருட்டு கிறிஸ்துவின் சாீ மாகிே சளப 

சீர்மபாருந்தும்படி ஏற்ப்படுத்தினார்.” இப்ப பவுல் சளபக்கு மசால்லுகிற கட்டளை 

என்னமவன்றால்: உங்க யவளல, ஊைிேர்களை, உங்க சளபேில் இருக்கிறவர்கள் 

உங்களை பி திபைிப்பவ ாக இருந்து மற்றவர்களுக்குள் தாக்கத்ளத உண்டாக்க 

யவண்டும்.  

பாஸ்டர்கள் நிர்வாகத்ளத பார்ப்பதில் அலுவல் நிளறந்தும், விோபாாிகள் கூட்டத்ளத 

நடத்துவதிலும், ஒவ்மவாரு கூட்டங்களுக்கு யபாவதுமாய் இருக்கிறார்கள். நம்முளடே 

யநாக்கத்ளத ஜனங்களை எண்ணிளகேில் அதிகப்படுத்த முேலுவதில் இருந்து அவர்களை 

ஆவிேில் வைரும்படி மசய்வதில் மசலுத்தயவண்டும். உங்களுக்கு மதாியுமா, ஜான், எங்க 

சளபேில், ஜனங்கள் பக்கவாட்டில் மபருகி ஆைம் இல்லாமல் இருப்பளத விரும்பாமல், 

அவர் யதவ வார்த்ளதேில் ஆைமாக வைர்ந்திட விரும்புகியறன், யதவ சித்தத்ளத 

அறிந்துமகாள்ையவண்டும், யதவனுளடே கட்டளைகளை அறிந்திடயவண்டும், அவர்கள் 

வாழ்விற்கு யதவன் ளவத்திருக்கும் பாளதளே அறிந்திட விரும்புகியறன்.  

Dr. ஜான் அன்மகர்மபர்க்: இதுதான் ம ாம்பவும் முக்கிேமானமதன்று நிளனக்கியறன். 

இளத இன்மனாரு முளற மசால்லலாம் என்று நிளனக்கியறன். அளத மறுபடியும் 

மசால்லுங்க. 

 ாபி யகலட்டி:  நா இளத மதைிவுபடுத்ஹ்டுகியறன். சீஷர்களை உருவாக்குவது 

பாஸ்டர்களுளடே யவளல மட்டும் கிளடோது, இது ஒவ்மவாரு விசுவாசிகைின் யவளல. 
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இயேசு விசுவாசிக்கிற ோவருக்கும் இந்த கட்டளைளே மகாடுத்தார். “நீங்கள் புறப்பட்டு 

யபாய், சகல ஜாதிளேயும் சீஷ ாக்குங்கள்.” பில் ளஹபல்ஸ் 25,000 ஜனங்களை 

மகாண்ட சளபேின் பாஸ்டர். தன்னுளடே சளபளே பற்றி அவர் நிதானித்து பார்த்த 

பிறகு, ஒன்ளற கண்டுபிடித்தார், அளத உங்களுக்கு, மசால்லுகியறன் “அதுதான் அவர் 

ஊைிேத்தின் அளைப்பு மணிோக மதானித்தது,” அதாவது அவர் சளபக்குள் அயநக 

ஜனங்களை கூட்டி யசர்த்தார் எனபது உண்ளமோேிருந்தது, ஆனால் அவர்களை 

சீஷர்கைாக உருவாக்க வில்ளல. 

Dr. ஜான் அன்மகர்மபர்க்: சாி. இப்யபாது ஒரு இளடயவளை எடுத்துமகாள்யவாம், 

 ாபி, நாம் திரும்ப வந்ததும் எப்படி சீஷர்களை உருவாக்கிடலாம் என்பளத நீங்கள் 

விைக்கி மசால்லுங்கள், சாிோ? சீஷன் எனபது ோர் என்று பார்த்துக்மகாண்டிருக்கியறாம், 

நீங்கள் எப்படி இன்மனாரு சீஷளன உருவாக்க முடியும்? எனயவ, இளணந்திருங்கள், 

மீண்டும் சந்திக்கியறாம்.  

***** 

Dr. ஜான் அன்மகர்மபர்க்: ஆல்ள ட். மீண்டும் வருக. நாம்  ாபி யகலட்டியுடன் 

யபசிக்மகாண்டிருக்கியறாம். ஒவ்மவாரு கிறிஸ்தவனும் மசய்யும்படிோக இயேசு கூறிே 

முதல் கட்டளைளே பற்றி நாம் யபசிக்மகாண்டிருக்கியறாம். பி தான கட்டளைேில் 

ஒன்றாக இருக்கிறது. அதனுளடே பல யகாணங்களை பற்றி பார்த்யதாம். சீஷர்களை 

உருவாக்க யவண்டும் என்று பார்த்யதாம், முதலாவதாக, அதற்கு நாம சீஷனாக இருக்க 

யவண்டும். ஆனா இப்ப, எப்படி சீஷர்களை உருவாக்குவது என்ற இ ண்டாவது 

குறிப்ளப பார்க்க விரும்புகியறாம்.  

 ாபி யகலட்டி:  சாி. இதுவள க்கும், நம்முளடே கிறிஸ்தவ வாழ்வில் ஒரு ஒழுங்கு 

நமக்கு இருக்க யவண்டும் என்பளத புாிந்துமகாண்யடாம். இப்ப யகள்வி என்னனா,  ாபி, 

நாங்க எப்படி சீஷர்களை உருவாக்க முடியும் எதற்காக சீஷர்களை உருவாக்கணும்? 

அளத மூன்று குறிப்புகைாக உங்களுக்கு மசால்ல விரும்புகியறன்.  
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முதலாவதாக, அது இயேசுவின் கட்டளை. ஏதாவது யகள்வி இருக்கிறதா? அதாவது, 

இயேசு மசால்கிறார், “நீங்கள், புறப்பட்டுயபாய், சீஷர்களை உருவாக்குங்கள்.” இதுதான் 

அந்த கட்டளைேின் ளமேப்மபாருள். காலாகாலமாக நாம் அந்த கட்டளைளே தவறாக 

புாிந்துமகாண்யடாம். யபா என்பது தான் கட்ட்டளை என்று நிளனத்யதாம், உபயதசித்தல் 

கட்டளை என்றிருந்யதாம், ஞானஸ்நானம் மகாடுத்தல் கட்டளை என்றிருந்யதாம். ஆனால் 

இளவ அளனத்தும் சீஷர்களை உருவாக்குவதின் ஒரு பகுதிோக இருக்கிறது. இப்ப, 

இயேசுயவ அந்த யவளலளே மகாடுத்திருக்கிறார்.  

இ ண்டாவதாக, அவர் மாதிாிளே காட்டிேிருக்கிறார். யோவான் 17ல், அது மகா பி தான 

ஆசாாிேனின் மஜபம் எனப்படும். இந்த மஜபத்தில் இயேசு பிதாயவாடு தணித்து 

மஜபிப்பளத பார்க்கியறாம், சிலுளவக்கு யபாவதற்கு முன்பு நடக்கிறது. யதவயனாடு 

அவர் தணித்து நின்று இந்த விேப்ளப அைித்திடும் வார்த்ளதகளை மசால்லுகிறார் 

பாருங்கள் வசனம் நான்கு, “ நான் மசய்யும்படி நீர் எனக்கு நிேமித்த கிாிளேளே மசய்து 

முடித்யதன்.” முடித்யதன் என்கிற இயத வார்த்ளதளே தான், ஜான், அவர் சிலுளவேிலும் 

பேன்படுத்தினார் மசான்னாருல்ல,எல்லாம் முடிந்தது.” என்ன முடிந்தது என்று அவர் 

மசால்லுகிறார். “நான் மசய்யும்படி நீர் எனக்கு மகாடுத்த யவளலளே முடித்துவிட்யடன் 

என்கிறார். இப்ப மபாதுவாக எழும்பும் யகள்வி, அவர் மசய்யும்படிோக யதவன் அவருக்கு 

மகாடுத்த யவளல என்ன? சாி, பலயபருளடே கருத்துபடி, அது, இந்த உலகத்தின் 

பாவத்ளத அவர் சிலுளவேில் சுமக்க யவண்டிேிருந்துதான் என்கிறார்கள். அது 

உண்ளமதான். ஆனா இன்னும் அந்த காாிேம் சம்பவிக்கயவ இல்ளலளேயே. இது 

சிலுளவக்கு யபாறதுக்கு முன்னால நடப்பது. யவறு சிலர் இப்படி மசால்வாங்க, அவர், 

அற்புதங்களை நடப்பிக்கும்படி யதவன் கூறிேிருந்தார். அதுவும் உண்ளமதான், ஆனா 

இந்த பகுதிேில் அது மசால்லப்படவில்ளல. அவள  யபாதிக்கும்படி யதவன் 

மசால்லிேிருக்கலாம். அதுவும் சாிதான், ஆனா இந்த பகுதிேில் அது மபாருந்தாது.  

யோவான் 17ம் அதிகா த்ளத வாசித்து பார்க்கும்யபாது, அளத நீங்களும் வாசிக்கும்படி 

விரும்புகியறன், இந்த பகுதிேில் நீங்கள் பார்க்க முடியும் நாற்பது முளற, யதவன் தனக்கு 

மகாடுத்த இவர்கள் என்று இயேசு குறிப்பிட்டு மசால்கிறார். யோவான் 17ம் அதிகா ம் 
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ஆறாம் வசனத்தில் இவர் மசால்வளத கவனித்து பாருங்கள், “நீர் உலகத்தில் 

மதாிந்மதடுத்து எனக்குத் தந்த மனுஷருக்கு உம்முளடே நாமத்ளத மவைிப்படுத்தியனன். 

அவர்கள் உம்முளடேவர்கைாேிருந்தார்கள், அவர்களை எனக்குத் தந்தீர், அவர்கள் 

உமுளடே வசனத்ளதக் ளகமகாண்டிருக்கிறார்கள்.” இளத பார்த்தீங்கைா? இந்த பகுதி 

முழுவதிலும் இயேசு மசால்லிேிருக்கிறார், “யதவயன, நான் மசய்யும்படி ஒரு யவளலளே 

மகாடுத்தீங்க, அந்த யவளலளே நான் முடித்துவிட்யடன். அந்த யவளல என்னமவன்றால் 

என்னுளடே வாழ்க்ளகளே மற்றவர்களுளடே வாழ்வில் பி திபைிக்க மசய்வது, 

அப்யபாஸ்தலர்கைில் அளத பார்க்கியறாம்.   

Dr. ஜான் அன்மகர்மபர்க்:  ாபி, அப்யபாஸ்தலர்களும் இளத மாாிதிோக 

காட்டிேிருக்கிறார்கள். அளத பற்றி மசால்லுங்க. 

 ாபி யகலட்டி:  சாி, அப்யபாஸ்தலர் 2ல், மபந்யதயகாஸ்யத நாைில் யபதுரு எழும்பி 

நின்று பி சங்கித்த யபாது, 3000 ஜனங்கள், என்றிருக்கிறது, அவர்கள் யதவளன 

அன்ளறக்கு அறிந்திமகாண்டார்கள். சாி, இன்ளறக்கு நாம மசய்வளத விட வித்திோசமாக 

அன்ளறக்கு நடந்துமகாண்டார்கள். அட்ளடகளை பூர்த்தி மசய்வதில் அவர்கள் ஆர்வம் 

காட்டவில்ளல. முன்பாக ஜனங்கள் எழுந்து வருவதில் அவர்கள் ஆர்வம் காட்டவில்ளல. 

தளலகளை எண்ணுவதில் அவர்கள் ஆர்வம் காட்டவில்ளல. அவர்கள் யோசிக்க 

துவங்கிேளத எளத பற்றி மதாியுமா, எப்படி 3000 யபள  சீஷ ாக்குவது? சாி, இது 

மிகப்மபாிே இலக்காக மாறினது. அதனால அப்யபாஸ்தலர் நடபடிகைிலும் புதிே ஏற்பாடு 

முழுவதும் அப்யபாஸ்தலர்கள் நமக்கு மாதிாிளே காட்டிேிருக்கிறார்கள்.  

இதற்கு சிறந்த உதா ணம் 2 தீயமாத்யதயு 2:2 என்று நிளனக்கியறன். இங்க 

அப்யபாஸ்தலனாகிே பவுல், சிளறேில் இருக்கிறார், அவருளடே வாழ்வின் இறுதி 

நாட்கைில் தீயமாத்யதயு 2:1ல் இளத மசால்லுகிறார், “ஆதலால், என் குமா யன, நீ 

கிறிஸ்து இயேசுவிலுள்ை கிருளபேில் பலப்படு.அயநக சாட்சிகளுக்கு முன்பாக நீ 

என்னிடத்தில் யகட்டளவகளை மற்றவர்களுக்குப் யபாதிக்கத்தக்க உண்ளமயுள்ை 

மனுஷர்கைிடத்தில் ஒப்புவி.” நான்கு தளலமுளறகள், ஜான், இந்த வசனத்தில், 



13 

 

சீஷத்துவத்தில் வருகிறார்கள். பவுல் தீமமாத்யதயுவுக்குள் ளவக்கிறார் – ஒன்று –இ ண்டு; 

தீயமாத்யதயு உண்ளமயுள்ை மனுஷர்கைிடத்தில் ஒப்புவிக்கிறார் – இ ண்டு –மூன்று; 

மற்றவர்களுக்கு யபாதிக்க தக்க அவர்கள் , இது மூன்று – நான்கு. இந்த ஒய  வசனத்தில் 

சீஷத்துவத்தின் நான்கு தளலமுளற மசால்லப்பட்டிருக்கிறது.  

ஜான், உங்களுக்கு மதாியுமா யவதத்தில் மற்ற வசனங்களை விட இந்த வசனம் தனக்கு 

அதிக தாக்கத்ளத ஏற்படுத்திேதாக பில்லி கி ஹாம் கூறிேிருக்கிறார், சீஷத்துவத்திற்கு 

சிறந்தது. இதுல ஒரு யகள்வி எழும்புகிறது, பி சங்கித்தால் சீஷர்களை உருவாக்க 

யபாதுமானதா? நா கடந்த ஆண்டு Ph. D முடித்யதன், நா ஏவாி வில்லிஸ்கு ஈமமேில் 

அனுப்பியனன், மாஸ்டர் ளலபின் நிறுவனர் ஆசிாிேர், சீஷர்களை உருவாக்குவதில் 

சிறந்தவர், அவாிடம் யகள்வி யகட்டிருந்யதன், பி சங்கித்தால் மட்டும் சீஷர்களை 

உருவாக்க யபாதுமானதா? அவர் எனக்கு பதில் எழுதி அனுப்பினார், “உங்க யபப்பர்ல 

குைிர்ந்த தண்ணீள  ஊற்ற எனக்கு பிடிக்கவில்ளல.” அதாவது, “சீஷர்களை 

உருவாக்கும்படி மசய்கிற பி சங்கமானது பால்வாடிக்குள் யபாய் குைந்ளதகளுக்கு பாளல 

மதைித்துவிட்டு, அப்படியே விட்டுவிட்டு வந்து, “இப்பதா குைந்ளதகளுக்கு பால் 

மகாடுத்யதாம் எனபது யபாலிருக்கும். அது ஒருயவளை சாிோக இருந்தாலும், நிச்சேம், 

அது சீஷர்களை உருவாக்க முடிோது.”  

Dr. ஜான் அன்மகர்மபர்க்: இன்ளறக்கு சளபகைில் என்ன நடக்கிறது என்பளத 

பற்றிே ஔ புள்ைி விப க் கணக்கு இருக்கிறது.  

 ாபி யகலட்டி:  ஆமா, அளத விட்டுவிட்யடாம், ஜான். அளத ஏன் நாம் தவற விட்யடாம் 

என்றால் சுவியசஷத்ளத தான் நாம் களடசிோக ளவத்துமகாண்டிருக்கியறாம். அதாவது, 

ஒரு அைவுக்கு நல்லா சுவியசஷம் மசால்லுயவாம். கிறிஸ்துவிடம் வரும்படிோக 

ஜனங்களுக்கு அளைப்பு மகாடுப்யபாம், அட்ளடேில் பூர்த்தி மசய்வது அல்லது முன்பாக 

வருவது, ஆனா பி ச்சளன என்னன்னா, அதற்கு அடுத்ததா என்ன மசய்கியறாம்? அந்த 

பந்த அங்க யபாட்டு ஜனங்கள் இயேசுவிடம் வந்தால் ந கத்திற்கு தப்பித்து ப யலாகம் 
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யபாக முடியும் என்கியறாம், ஆனா அவங்களுக்கு உதவிமசய்து விசுவாசத்தில் தளடகளை 

தாண்டி அவர்கள் வாழ்விற்கு யபாதிே யபாஷாக்ளக அவர்கயை அைித்திடும் விதமாக 

நடத்த தவறுகியறாம்.  

சில சுவா ஸ்ேமான புள்ைி விப ங்களை நான் பார்த்யதன். T- மநட் இண்டர்யநஷனலின் 

பாப் கில்லிேம் 35 வித்திோசமான அளமப்புகைின் நாலாேி ம் சளப மக்கைிடம் 

கணக்மகடுப்பு நடத்தினார், அதில் சில சுவா ஸ்ேமான தகவல்களை மபற்றுமகாண்டார். 

அவர் மசால்லிேிருப்பளத யகளுங்க,  சளபேில் இருக்கும்  24% மக்கள் அவர்களுளடே 

சுபாவத்தில் பின்மாற்றம் அளடந்திருப்பளத மவைிப்படுத்துகிறார்கள். அயதாடு  

சளபக்குள் இருப்பவர்கைில்  41%மக்கள் தங்கள் ஆவிக்குாிே வாழ்வில் அளசோமல் 

இருப்பதாக கூறுகிறார். ¾ சதவிகித சளப மக்கள் தங்கள் ஆவிக்குாிே வைர்ச்சிேில் 

அளசோமல் ஒய  நிளலேில் இருப்பதாக கூறுகின்றனர்.இப்ப என்யனாட யகள்வி 

இதுதான், கிறிஸ்தவ வாழ்க்ளகளே குட்ளடளே யபால இருக்கலாமா? விசுவாசிகள் 

பின்யநாக்கி மசல்லயவண்டுமா அல்லது அப்படியே நிற்க யவண்டுமா? அப்படி 

இல்ளலமேன்று நிளனக்கியறன்.  

தி நியூ ஆர்லிேன்ஸ் பாப்டிஸ்ட் தியோலஜிகள் ச்மினாிேின் யட மசன்டர் பி கா ம், 

அவர்கள் ஏழு அளமப்புகைின் கீழ் இருக்கும் நாற்பத்தி நான்காேி ம் மதன்பகுதி 

பாப்டிஸ்ட் சளபகளை கவனித்திருக்கிறார்கள். அதில் மதன்பகுதி பாப்டிஸ்ட் 

திருச்சளபகைில் பத்தில் ஒன்பது மாற்றமாக  பின்தங்கிே நிளலேில் இருக்கிறது. அளத 

பற்றி யோசித்து பார்த்தால், சளபகள் மாற்றமளடந்திருக்கிறது, பின்மாற்றத்தில் 

இருக்கிறது, அதனால பத்தில் ஒன்பது சளபகள் பின்தங்கிே நிளலேில் உள்ைது. யகள்வி 

இதுதான், ஏன்? அதற்கு கா ணம் என்னன்னா சீஷனாக இல்லாத சீஷர்கைால் சளப 

நி ம்பிேிருகிேது. யவதத்ளத வாசிப்பதில் பிாிேமுள்ை ஆண்களும் மபண்களும் 

இருக்கிறார்கள், மஜபிக்க விரும்புகிறவர்கள் இருக்கிறார்கள், வசனத்ளத மனப்பாடம் 

மசய்ே விரும்புகிறவர்கள் உண்டு, ஆனால் எப்படி என்பளத அவர்கள் அறிோமல் 

இருகிறார்கள். ஒருவரும் சீஷத்துவம் என்ற பாளதேில் அவர்களை க ம்பிடித்து நடத்திட 
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அவர்கயைாடு ஒத்துளைத்து மசேல்பட முன்வ வில்ளல. அதனாலதான், ஜான், 

இன்ளறக்கு நம்முளடே சளபகைில் இது மிகவும் அவசிேமானதாக இருக்கிறது.  

Dr. ஜான் அன்மகர்மபர்க்: அளத எப்படி மசய்ே முடியும்,  ாபி? ஜனங்கள் அறிந்திட 

விரும்புகிறார்கள், சாிோ, இளத எப்படி மசய்வது? 

 ாபி யகலட்டி:  சாி, எப்படி மசய்ேக்கூடாது என்று உங்களுக்கு மசால்லுகியறன். 

Dr. ஜான் அன்மகர்மபர்க்: ஓயக 

 ாபி யகலட்டி:  நீங்க என்ன மசய்ே கூடாது என்றால் ஒருவாிடம் மசன்று நீங்கள், 

“உங்களை சீஷனாக நான் நடத்திடட்டுமா என்று யகட்பது தவறு. அது சிலசமேங்கைில் 

ஒத்து வ ாது. அது மூக்ளக நுளைப்பதுயபாலிருக்கும், கடுளமோனதாக இருக்கும். எப்படி 

மசால்லலாம் என்று யகட்டால், “இ ண்டு யபரும் யசர்ந்து யவதம் வாசிக்க 

விரும்புகிறீர்கைா? வசனங்களை மனப்பாடம் மசய்ே வா த்தில் ஒருநாள் சந்திக்கலாமா? 

சீஷத்துவ பாளதேில் ஒருவருக்கு ஒருவர் கணக்மகாப்புவிப்பவர்கைாக இருக்க வா ம் 

ஒருமுளற சந்திக்கலாமா?” சீஷர்களை உருவாக்குவதில் எனக்கு சவால்கள் இருந்தது, 

ஏன்னா என்னுளடே விசுவாசத்தின்  துவக்க நிளலேில் , என் வாழ்க்ளகக்குள் இ ண்டு 

நபர்கள் வந்தார்கள், டிம் லீ ப்ளூவர் மற்றும் யடவிட் பிலாட். இந்த இ ண்டு யபரும் 

சமீபத்தில் மகாயகனுக்கும் மஹ ாேினுக்கும் அடிளமோக இருந்த ஒரு நபள  

சந்தித்தார்கள், அவன் உலகத்தியல நம்பர் ஒன் அடிளமோேிருந்தான்,விசுவாசத்தின் 

துவக்க நிளல அது. அவர்கள் என்னுளடே வாழ்வில் நுளைந்தனர் என்ளன சீஷத்துவ 

பாளதேில் நடத்தினார்கள். இப்ப, சீஷத்துவத்தினால் நானும் தாக்கத்ளத 

மபற்றுமகாண்யடன் – சீஷத்துவத்தின் உருவாக்கமாயன – என்னுளடே வாழ்ளவ 

மற்றவர்களுக்குள் பி திபலிக்க யவண்டும். இப்ப ஒன்பது யபர், ஜான், ஒவ்மவாரு 

வா மும், அவர்களுக்குள் என்ளன ஓட்டுகியறன், எப்படி மஜபக்கனுன்னு 

கற்றுமகாடுக்கியறன், அவர்கயைாடு யசர்ந்து நடக்க துவங்கியனன், ஒருவருக்மகாருவர் 
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உண்ளமோக இருக்கியறாம், விசுவாசத்தின் உபயதசத்ளத கற்றுமகாள்கியறாம், 

இளறேிேளல கற்றுமகாள்கியறாம். ஆனா அவர்கள் மளனவிளே எபப்டி நடத்துவதும் 

என்று கற்றுதருகியறாம், பிள்ளைகளை எப்படி வைர்ப்பது, வசனங்கைின் அடிப்பளடேில் 

நடப்பது எப்படி யபான்றளவ.   

Dr. ஜான் அன்மகர்மபர்க்: அவங்கயைாட எவ்வைவு மணியந ம் மசலவிடுகிறீர்கள்?  

 ாபி யகலட்டி:  வா த்திற்கு ஒன்றள  மணியந ம் மசலவிடுகியறன். காபி சாப்பிட 

யபாயவாம், மதிே உணவிற்கு யபாயவாம், ஒன்றாக இளணந்து வாழ்கியறாம். 

சீஷத்துவத்தின் இதுதான் வாழ்க்ளக முளற. கற்றுக்மகாள்ை கூடிே சூழ்நிளலகளை 

பிடித்துமகாள்கியறாம், அது உண்ளமேில் மபாிே விஷேம் தான். சீஷத்துவ பாளதேில் 

சில யவளைகைில் நீங்கள் கற்றுமகாள்ளும்படிோன சூழ்நிளலகள் அளமவது 

சாத்திேமானதாகும். அளத நீங்க உருவாக்க முடிோது, அளத மவைிப்படுத்த முடிோது, 

தானாக நடக்கும், யதவன் உங்கள் வாழ்க்ளக மூலமாக மற்றவர்களுளடே வாழ்க்ளகேில் 

யபசும்படிோன மதய்வீக சந்தர்ப்பத்ளதயும்  ஏற்ப்படுத்தி தருவார். நீங்க அப்படி மசய்கிற 

சின்ன சின்ன விஷேங்கள் மிகப்மபாிே மாற்றத்ளத உண்டாக்கிடும்.  

Dr. ஜான் அன்மகர்மபர்க்: ஆல்ள ட், யநேர்கயை, வருகிற நாட்கைில்  ாபி சீஷர்களை 

உருவாகுவது எப்படி என்று பல விஷேங்களை பகிர்ந்திடுவார், வருகிற நாட்கைின் 

நிகழ்ச்சிேில் பார்த்து பேன் மபறுங்கள். இருந்தாலும் இந்த நிகழ்ச்சிேின் மூலம் 

இன்ளறக்கு மக்கள் ளகமகாள்ை யவண்டிே விஷேம் என்னமவன்று நிளனக்கிறீர்கள்?  

 ாபி யகலட்டி:  ஜான், எனக்கு ோரும் மசால்லிக்குடுக்காம இருந்திருந்தா நா 

இன்ளறக்கு இங்க வந்திருக்க மாட்யடன், என்னுளடே வாழ்க்ளகேில் அவங்க யந த்ளத 

மகாடுக்காம இருந்திருந்தா சாத்திேமில்ளல. ஜனங்களுக்கு ஒன்ளற மசால்லிக்மகாள்ை 

விரும்பிகியறன், மற்றவர்களுளடே வாழ்வில் எந்த மாதிாிோன தாக்கத்ளத உண்டாக்க 

யபாகிறீர்கள்? நீங்க எத்தளன யபள  சந்தித்து வருகிறீர்கள்? சாி, சிலர் ஒருயவளை, 

இப்படி மசால்லலாம், “பாஸ்டர், இளத பற்றி யகள்வி படறது இதுதான் முதல் முளற.” 
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அப்படிோனால் சாி, ஆமா இன்ளறக்யக நீங்கள் நிதானமாக தீர்மானம் எடுக்க யவண்டும், 

“சீஷத்துவ பாத்திளே நான் துவங்க யபாகியறன்.” நிளனவிருக்கட்டும், நீங்க ஒரு 

ஒழுங்கிற்குள் வ ாமல் ோள யும் சீஷ ாக உருவாக்க முடிோது. நான் நிளனக்கிறன் நீங்க 

ப யலாகம் யபான பிறகு, நம்முளடே வீடு மபாிதாக இருப்பதால் யதவன் 

சந்யதாஷப்படமாட்டார், நம்முளடே கார்கைின் அைகும், மற்ற காாிேங்களும் அவ  

கவர்ந்திழுக்காது. ஒரு யகள்விளே நம்மிடம் யகட்ப்பார். அளத தான் யகட்ப்பார் என்று 

நம்புகியறன், “எத்தளன யபருளடே வாழ்வில் நீ ஒரு தாக்கத்ளத ஏற்ப்படுத்தினாய்? சகல 

ஜாதிகைிலும் எத்தளன யபள  நீ சீஷனாக உருவாக்கினாய்?  

Dr. ஜான் அன்மகர்மபர்க்: ஆமா. இளத பார்த்துமகாண்டிருக்கும் யநேர்கைில் சிலர் 

ஓய்வு மபற்றவர்கைாக இருக்க வாய்ப்பிருக்கிறது. நீங்கள், பலத ப்பட்ட நண்பர்கயைாடு 

யதனீர் விடுதிகளுக்கு மசல்வீர்கள், இதில் யதவன் இளடபடும்படி மஜபித்து உங்கள் 

நண்பர்களை சீஷர்கைாக மாற்ற முேன்றிடுங்கள். இளத அவர்கள் முன்பாக ளவத்து 

அவர்கள் யதவ் வார்த்ளதளே திோனிக்க ஒன்று கூட ஆேத்தமா என்று யகளுங்கள். 

உங்கைில் யவறுசிலர், உங்க வாழ்க்ளகேின் பிஸிோக இருக்கலாம், மற்றவர்கயைாடு 

மதிே உணவில் யசர்ந்துமகாள்ளுங்கள். இளத மசய்வதற்கு பல வைிகள் இருக்கிறது. 

பல்களல கைக மாணவர்கயைாடு மதாடர்புளடேவர்கள், நீங்களும், கூடி சந்திக்க 

வாய்ப்பிருக்கிறது, அந்த யந ங்களை எங்யக எப்படி என்று நீங்கள் முடிவு மசய்திட 

யவண்டும். அளத பற்றி வருகிற வா த்தில் பார்த்திடுலாம்.  

அடுத்த வா  நிகழ்ச்சிேில் நாம் பார்க்க இருக்கும் யகள்வி என்னமவன்றால், அதாவது 

கிறிஸ்தவர்கள், இன்னும் மவதுமவதுப்பான மனநிளலேில் இருக்கிறார்கைா, “இல்ல, 

இளத என்னால் மசய்ே முடிோது,” என்கிறார்கைா. இயதா அவர்களுக்கான சத்திேம் 

இதுதான். அவர்களை யதவனுக்குள் நடத்துவதற்கான மசய்தி இங்யக மசால்லப்படுகிறது, 

நித்திே ஜீவளன, பற்றி பகிர்ந்துமகாள்ைாமல் இருக்க யபாகிறீர்கைா? அதற்கு அர்த்தம் 

என்ன மதாியுமா உங்கள் அேலாள  யதவனுளடே சுவியசஷத்ளத 
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அறிந்துமகாள்ைாதபடிக்கு தளட மசய்வது நீங்கள் தான். அளத பற்றியும் அடுத்த வா  

நிகழ்ச்சிேில் பார்த்திட இருக்கியறாம். தவறாமல் பார்ப்பீர்கள் என நம்புகியறன்.  

 

எங்களுளடே மதாளலக்காட்சி நிகழ்சிகளை காண 

இலவச ஜான் அன்மகர்மபர்க் நிகழ்ச்சி ஆப்ளப பதிவிறக்கம் மசய்திடுங்கள். 

இயேசு கிறிஸ்துளவ ஏற்றுமகாள்வதற்கான மஜபம் @JAshow.org 

@2015 A.T.R.I. 

 

 
 


