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GCG1-3-TA 

சீஷர்களை உருவாக்கிடுங்கள்: கிறிஸ்தவர்களுக்கான இயேசுவின் 

அளைப்பு- நிகழ்ச்சி 3 

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: நிகழ்ச்சிக்கு உங்களை வ யவற்கியறாம். அதாவது, இந்த 

நிகழ்ச்சி சுமார் 200 யதசங்கைில் ஒைிப ப்பாகிறது, அதனால் இன்ளறக்கு 

உலகமமங்கிலும் இருக்கிற ஜனங்கள் இளத பார்த்துக்மகாண்டிருக்கிறார்கள். நாம் 

அளனவரும், நிளனவில்மகாள்ை யவண்டிே முக்கிேமான விஷேம் எழுநூறு யகாடி மக்கள் 

வாழும் இந்த பூமிேில் நாமும் இருக்கியறாம்.கிறிஸ்தவர்களை மபாறுத்தவள , இன்னும் 

நானூற்று ஐம்பது யகாடி மக்கள் இன்னும் இயேசுளவ பற்றி யகள்விபடாமல் இருப்பளத 

நிளனக்க யவண்டும். அவர்களை சந்திக்கும்படி நம்முளடே கர்த்த ாகிே இயேசு ஒரு 

திட்டம் மகாடுத்திருக்கிறார், அளத பற்றிதான் யபசிக்மகாண்டிருக்கியறாம். அளததான் 

பி தான கட்டளை என்கியறாம். நாம் சிறந்த யவதாகம ஆசிாிேள  அளைத்திருக்கியறன் 

அவர் நமக்கு இந்த காாிேங்களை விைக்கி பி தான கட்டளைளே சுற்றி யதவன் தமது 

வார்த்ளதகைில் கூறிேிருக்கும் வாக்குத்தத்தத்ளத பற்றி நமக்கு யபாதித்திடுவார். சாி,  ாபி, 

பி தான கட்டளைேில் இயேசு யகட்கப்பட்ட ஐந்து விதமான யகள்விகளுக்கு பதில் 

அைித்திருக்கிறார் என்றீர்கள். அளவ என்ன?   

 ாபி யகலட்டி: இயதா அந்த ஐந்து யகள்விகள்: “ோாிடத்திற்கு யபாக யவண்டும்? எங்யக 

யபாகயவண்டும்? எளத மகாண்டு மசல்ல யவண்டும்? எப்படி யபாக யவண்டும்? 

இறுதிோக, “எதற்காக யபாக யவண்டும்?” 

முதலாவதாக, ோாிடத்திற்கு யபாக யவண்டும்? இந்த பகுதிேில், இயேசு மசால்கிறார், 

“புறப்பட்டு யபாய் சகல ஜாதிகளையும் சீஷ ாக்குங்கள்.” ஜாதிகள் என்ற வார்த்ளதேின் 

கிய க்க பதம்  “எத்னாய்”. இந்த வார்த்ளதேில் இருந்துதான் ஆங்கில வார்த்ளதோன 

எத்னிசிட்டி உருவானது. கிய க்க ஆங்கில  அக ாதி இந்த வார்த்ளத பற்றி மசால்கிறது: 

“ஒய  குலத்ளத கலாச்சா த்ளத, மபாதுவான பா ம்பாிேத்ளத மகாண்ட ஜனக்கூட்டம் 

என்று மசால்கிறது.” இது ஒரு பி ச்சளன இருக்கு, ஜான். நமது எண்ணம் இதுதான் , “சகல 

ஜாதிகைிடத்திற்கும் மபாங்கல் என்பது,  புவிேில் இருக்கும் இடங்கள். ஆனா இயேசு 

இளத ஜனங்களுக்கு ஒப்பிட்டு மசால்லுகிறார். உண்ளமேில், உங்களுக்கு ஒரு 

உதா ணத்ளத மசால்கியறன், இந்யதாயனஷிோவில், இந்யதாயனஷிோ ஒரு யதசம். 
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ஆனா இந்மதாயநஷிோவுக்குள், சுமார் 300 விதமான மக்கள் இனங்கள் இருக்கிறார்கள் 

அவர்கள் கூடி ஒரு யதசமாக கருதப்படுகிறார்கள்.   

Dr. ஜான் அன்மகர்மபர்க்: ஆமா. இயேசு நம்ளம ஒவ்மவாரு மக்கள் இனத்திடமும் 

மசல்லும்படி மசால்லுகிறார்.  

 ாபி யகலட்டி: ஆமா, நிச்சேமா. சாி, எதனால ஜனங்கள் பி தான கட்டளைளே 

பின்பற்றுவதில்ளல? எல்லா ஜாதிேினாிடமும் யபாகாமல் இருப்பது ஏன்? இந்த பி தான 

கட்டளை மிகப்மபாிே கற்பளனயோடு இளசந்திருக்கிறமதன்று நிளனக்கியறன். 

யவதாகமத்தில்  இயேசு என்ன மசால்லிேிருக்கிறார் என்று நிளனவிருக்கிறதா. அவர் 

மசால்கிறார், உங்கள் முழு இருதேத்யதாடும் முழு ஆத்துமாயவாடும், முழு மனயதாடும் 

முழு மபலத்யதாடும் கர்த்தாில் அன்புகூருங்கள், உங்கைிடத்தில் அன்புகூருவது யபால 

பிறனிடத்திலும் அன்புகூருங்கள்.” இதில் இருக்கும் மதாடர்பு இதுதான்: யதவனுக்கு உாிே 

அன்பு உங்கைிடத்தில் இருந்தால் நிச்சேம் பிறனுக்கான அன்பு உங்கைிடத்தில் இருக்கும் 

என்று இயேசு கூறுகிறார்.  

இளத யோசிக்க யவண்டிே நிளல இருக்கிறது. நம்முளடே இந்த நிளலேின் உறவில் 

சறுக்கல் இருந்தால், இந்த நிளலேின் உறவில் நிச்சேம் பி ச்சளன இருக்கும். 

யதவனுக்கான நமது அன்பு வைரும்யபாது, இேற்ளகோகயவ மற்றவர்களுக்கான நமது 

அன்பு வைர்ந்திட ஆ ம்பிக்கும்.  

Dr. ஜான் அன்மகர்மபர்க்: ஆமா, நீங்க மசால்றது சாிதான்.  

 ாபி யகலட்டி: யோவான் இளத 1 யோவான் நான்கில் இப்படிோக மசால்கிறார். 

வசனம் 7 மசால்கிறளத கவனியுங்கள்: “ பிாிேமானவர்கயை, ஒருவாில் ஒருவர் 

அன்பாேிருக்ககடயவாம், ஏமனனில் அன்பு யதவனால் உண்டாேிருக்கிறது, அன்புள்ை 

எவனும் யதவனால் பிறந்து அவள  அறிந்திருக்கிறான்..” எப்படி யசர்ந்திருக்கிறது என்று 

பாருங்கள். “அன்பில்லாதவன் யதவளன அறிோதவனாேிருக்கிறான், ஏமனனில் யதவன் 
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அன்பாகயவ இருக்கிறார்.” வசனம் 11:. “ பிாிேமானவர்கயை, யதவன் இவ்விதமாய் 

நம்மிடத்தில் அன்பு கூர்ந்திருக்க, நாமும் ஒருவாிடத்தில் ஒருவர் அன்பு கூற 

கடனாைிகைாேிருக்கியறாம். யதவளன ஒருவரும் ஒருகாலும் தாிசித்ததில்ளல,  நாம் 

ஒருவாிடத்தில் ஒருவர் அன்புகூர்ந்தால் யதவன் நமக்குள் நிளலத்திருக்கிறார், அவருளடே 

அன்பும் நமக்குள் பூ ணப்படும்.” 

இளத யபான சில நிகழ்சிகைில் பார்த்திருக்கியறாம். பிதாவுன் அன்பு அவருளடே 

குமா னிடதிலிருந்து ஆவிோனவர் மூலமாக சீஷர்களுக்குள் வந்தது. நாம் மற்றவர்களை 

யநசிக்க துவங்கிடுயவாம், ஏமனன்றால் பிதாவின் அன்பு இருந்தால், ஜாதிகளுக்கு 

கடந்துமசல்ல யவண்டும் என்று இருதேம் நமக்கு உண்டாகும்.  

Dr. ஜான் அன்மகர்மபர்க்: இளத ஆதி திருச்சளபகைில் பார்க்கியறாம். இளத 

அவர்கள் அப்பிோசப்படுத்தினார்கள்.  

 ாபி யகலட்டி: ஆமா. சாி, சுவியசஷம், அளத ஒரு இ வு கூடமாக நாம் 

மாற்றிவிட்யடாம். யதவளன துதிப்பளதயும் ஒரு மாளல கூட்டமாக சளபகள் 

மாற்றிவிட்டன. சுவியசஷ பி சங்கத்ளத நற்ச்மசய்தி கூட்டமாக மாற்றிவிட்யடாம், 

அல்லது பி திகளை மகாடுத்து ஒருவருடன் பகிர்ந்துமகாள்வதாக இருக்கிறது. அதற்காக 

யதவளன துதிக்கியறாம். என்னுளடே வாழ்விலும் இந்த விதங்களை 

பேன்படுத்திேிருக்கியறன். ஆனா இதற்கும் யமலாக ஒருவாில் ஒருவர் அன்பாக இருக்க 

யவண்டும் – ஒரு இ வு கூட்டத்திற்கு அப்பாற்பட்ட ஒன்று. எல்லாயந மும் ஜனங்களை 

யநசிக்க யவண்டும், எங்கிருந்தாலும் சாி. அது... நம்ளம சூழ்ந்திருக்கிற மக்கள் மற்றும் 

சூழ்நிளலளே பற்றிே உணர்யவாடு இருப்பது அவசிேம், அப்படிேிருந்தால் அவர்களை 

யநசிக்க துவங்குயவாம்.  

Dr. ஜான் அன்மகர்மபர்க்:  ாபி, நளடமுளறளே பார்க்கலாம். ஒருவருளடே 

வாழ்க்ளகேில் இது எப்படி சாத்திேமாகும்?  
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 ாபி யகலட்டி: சாி. ஒய  நபள  பார்க்கும்படி ஒய  இடத்திற்கு ஒய  சமேத்தில் யபாவது 

யபால இருக்கும். ஒருயவளை ஓய  காபி ஷாப் யபாகலாம். அங்க யபாவீங்க – காபியோட 

– அந்த நபருடன் இருக்கும் உறளவ வைர்த்திட முேலுவீர்கள். அவர்களை 

அறிந்துமகாள்ை துவங்கிடுவீர்கள். ஜனங்கயைாடு ஒரு உறளவ வைர்த்துக்மகாள்ை 

உதவிோக இருக்கும். நம்முளடே சளப மக்களை ஒரு யகள்வி யகட்க்கியறன், எத்தளன 

நபர்கயைாடு உங்கள் உறளவ நீங்கள் வைர்த்துமகாண்டு வருகிறீர்கள்? சிறந்த யகள்வி, 

எத்தளன அவ்விசுவாசிகளை உங்களுக்கு மதாியும்? அதாவது, கிறிஸ்தவ வாழ்வில், 

உலகத்தில் பல காாிேங்கயைாடு பிளணக்கப்பட்டிருக்கலாம் – கிறிஸ்தவ பள்ைிகளுக்கு 

மசல்யவாம், கிறிஸ்தவ கல்லூாிகளுக்கு யபாயவாம், கிறிஸ்தவ திருமணம் தான் நடக்கும், 

கிறிஸ்தவ ஞானஸ்நானம் இருக்கும், கிறிஸ்தவ ஆ ாதளனகளுக்கு மசல்யவாம், 

கிறிஸ்தவ ஞாேிறு பள்ைிகள் – இப்படி இந்த உலகில் நமக்மகன்று ஒரு சூைளல 

உருவாக்கிேிருப்பதால் அவ்விசுவாசிோன  நண்பர்கள் குளறவாகயவ இருப்பார்கள். 

இயேசு நம்மிடம் கூறுகிறார், இைந்துயபானவர்களை சந்திக்க யவண்டும்.  

சாி, அடுத்தது இளத எப்படி மசய்வது? அளதயும், இயேசுயவ மசால்கிறார். ஜனங்கள் 

எங்க இருக்காங்கயைா அங்க யபாக யவண்டும். அப்யபாஸ்தலர் 1:8 நிோபகமிருக்குதா, 

இயேசு ப யலாகத்திற்கு எடுத்துக்மகாள்ைப்படுவதற்கு முன்பு தம்முளடே சீஷர்களுக்கு 

இந்த கட்டளைளே மகாடுக்கிறார். அவர் மசால்கிறார், “ பாிசுத்த ஆவி உங்கைிடத்தில் 

வரும்யபாது நீங்கள் மபலனளடந்து எருசயலமியும், யூயதோ முழுவதிலும் சமாாிோவிலும் 

உலகத்தின் முடிவுபாிேந்தம் எனக்கு சாட்சிகைாய் இருப்பீர்கள்.” தம்முளடே சீஷர்கள் 

எருசயலமிலிருந்து துவங்கும்படி விரும்பினார். இளத, பற்றி , நிளறே யபசிேிருக்யகாம், 

ஜான், ஜாதிகளுக்கு மத்திேில் மசல்ல யவண்டும், ஆனா நம்முளடே அேலகத்தாாிடம் 

முதலாவது மசல்ல யவண்டும் என்பளத மறந்துவிட்யடாம். அதாவது, நாம் யதசங்களுக்கு 

கடந்து மசல்வதற்கு முன்பு, அடுத்ஹ்ட மதருவுக்கு யபாக யவண்டிேது முக்கிேம், அல்லது 

அடுத்த ஊருக்கு யபாய் ஒருவருக்கு இயேசுளவ பற்றி மசால்யவண்டிேது அவசிேம்.  
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ஆனா இயேசு மசால்கிறார், நீங்க எருசயலமுக்கு யபானவுடயன – உங்க அேலகத்தாாிடம் 

மசன்றது – யூயதோவுக்கு யபாங்க, அது நம்முளடே மாநிலமாக இருக்கிறது, நாம் வாழும் 

மாநிலம். அப்பறம் சமாாிோ, கடினமான இடங்கள், அது நாம் வாழும் நாடாக 

இருக்கலாம். ஆனா அப்பறம் அவர் மசால்கிறார், உலகத்ளத களடசி பாிேந்தம் 

மசல்லுங்கள். இதுல எனக்கு சுவா ஸ்ேமாக யதான்றுகிறது என்னமவன்றால், இங்க 

ஒன்ளறமோன்று இளணக்கும் மசால் அல்லது என்று இல்ளல – நீங்க எனக்கு 

சாட்சிகைாக எருசயலமிலும் யூயதோவிலும் சமாாிோவிலும், அல்லது உலகத்தின் களடசி 

வள ேிலும் என்று இல்ளல. யசர்ந்யத இருக்கிறது. நான் நிளனக்கியறன், ஒரு 

விசுவாசிோக, உலகத்தின் இந்த நான்கு பகுதிகைிலும் இந்த பி தான கட்டளைேில் 

நாமும் பங்கு ளவக்க யவண்டிேது அவசிேம்.  

Dr. ஜான் அன்மகர்மபர்க்: அளத எப்படி மசய்வது?  

 ாபி யகலட்டி: சாி, இளத மசேல்படுத்துவதற்கான சில வைிகளை இயேசு 

காட்டிேிருக்கிறார். என்னுளடே மசாந்த சாட்சிளே உங்களுக்கு மசால்லுகியறன். யதவன் 

என்ளன ஊரூ ாக மகாண்டு மசன்று சுவியசஷ ஊைிேத்ளத மசய்யும்படி 

பேன்படுத்திடுவார் என்று நான் நிளனத்துமகாண்டிருந்யதன். உங்கை மாதிாியே நானும் 

அதிகமா பி ோணம் மசய்திடுயவன். மபாிே சுவியசஷ கூட்டங்களை நடத்திடுயவன். 

ஒருசில வருடங்களுக்கு முன்பு, பிலிப்ளபன்ஸ் நாட்டிற்கு மசல்லும்படி 

யகட்டுமகாண்டார்கள். ஒரு வாலிப கூட்டத்தில் வந்து என்ளன யபசும்படிோக 

அளைத்தார்கள். அளதயும் மசய்யதாம். உேர்நிளல பள்ைி மற்றும் கல்லூாிகளுக்கு நடுவில் 

ஒரு இடம் கிளடத்தது, அந்த சமேத்தில் மாணவர்கள் வகுப்புகளை முடித்து மவைியே 

வந்தனர். ஆ ாதளன குழுவினர் இளச வாசித்தனர் நான் எழும்பி நின்று பி சங்கிக்க 

யவண்டும். அது, ஜான், விேப்பாேிருந்தது. யதவனுளடே ஆவி அந்த ஆ ாதளனேில் 

ஊற்றப்பட்டது. அங்க பார்க்கும்யபாது, இ ண்டு நாட்கைில், ஆேி ம் யபர் தங்கள் 

வாழ்ளவ யதவனுக்கு அர்ப்பணித்தார்கள். நா பி சங்கிோ  இருந்ததால அது நடக்கல, 
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அது யதவனுளடே கிருளபதான். நா யமளடேிலிருந்து இறங்கினவுடன், யதவன் 

என்னிடத்தில் இளடபட்டார். யதவன் என்னிடம் கூறினார், “எனக்காக தீர்மானம் எடுத்த 

பிள்ளைகளை நீ என்ன மசய்ேப்யபாகிறாய் என்று யகட்டார். அவர் மசான்னார், 

“அவர்கள் விசுவாசத்தில் வை  அவர்களுக்கு உதவிடுவாோ? இவர்களை கண்காணிக்க 

யபாவது ோர் என்றார்?” விைக்குகள் அளணக்கப்பட்டவுடன் இளசேின் சத்தம் நின்று 

யபான பிறகு, சீஷத்துவத்துவம் மற்றும் சுவியசஷம் பகிர்ந்தலின் முக்கிேத்துவத்ளத 

யதவன் என் இருதேத்தில் உணர்த்தினார்.  

ஜான், நான் மசால்வளத நீங்கள் யகட்க்க விரும்புகியறன். சுவியசஷத்ளத அறிவிப்பது 

அவசிேம்தான். ளகபி திகள் அவசிேம். அவ்வப்யபாது சுவியசஷ கூட்டங்களை நடத்த 

யவண்டிேது அவசிேம்தான். ஆனால் தனிப்பட்ட நிளலேின் வைர்ச்சியும் அவசிேம், 

ஒவ்மவாரு விசுவாசியும் தனிப்பட்ட விதத்தில் சிலள  ஆதாேம் மசய்ேயவண்டும். 

மற்றவர்கயைாடு சாிோன உறளவ வைர்த்துமகாள்ளும்  காாிேத்தில் ஒவ்மவாரு 

விசுவாசியும் கூர்ந்து மசேல்பட்டால் சளப எப்படி இருக்கும் என்று சிந்தித்துபாருங்கள்? 

இயேசு நமக்கு மாதிாிளே காட்டிேிருக்கிறார். அவர் பன்னி ண்டு நபள  

மதாிந்துமகாண்டு சாித்தி த்ளதயே மாற்றிவிட்டார். ஜான் மவஸ்லி, சிறந்த எழுப்புதல் 

வீ ர், அவர் மசால்லிேிருக்கிறார். அதாவது, “என்னிடம் பாவத்ளதவிட அதிகம் எளதயும் 

மவறுக்காமல் யதவளன  விட அதிகம் ோள யும் யநசிக்காமல் இருக்கும் ஐம்பது 

வாலிபர்களை மகாடுங்கள், இந்த உலகத்ளதயே தளலகீைாக மாற்றிக்காட்டுகியறன்.”  

Dr. ஜான் அன்மகர்மபர்க்: சாி, இப்ப, ஜனங்களுளடே எண்ணம், “இது, அதாவது, 

 ாபி, ஒருவய ாடு உறளவ வைர்த்திடயவண்டும் என்று எனக்கு மதாியும். ஒரு கப் 

காபியோடு அவங்கயைாட நல்ல நட்புறளவ நான் வைர்த்துக்மகாள்ை முடியும்.” ஆனா 

விஷேம் என்னன்னா, அவங்ககூட இருக்கும்யபாது நாம என்ன யபசனும்? அந்த மசய்தி 

என்ன?  
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 ாபி யகலட்டி: சாி. இது சிறந்த யகள்வி, ஏன்னா காபி குடிக்கனுன்னு காபி குடிக்க 

யபாறது தீர்வாகாது. நாம சுவியசஷத்தின் மசய்தியோடு அவங்ககிட்ட யபாகணும். இயேசு 

அளத சாிோக மசால்லிேிருக்கிறார். மாற்கு 1:15 நிளனவிருக்கிறதா, அதில், “ யோவான் 

சிளறேில் அளடக்கப்பட்ட பிறகு, இயேசு யதவனுளடே சுவியசஷத்ளத 

பி சங்கிக்கும்படிோக கலியலோவிற்கு வந்து, காலம் சமீபமாக இருக்கிறது என்றார். 

ப யலாக  ாஜ்ஜிேம் சமீபித்திருக்கிறது என்றார்.” அவ ால் எப்படி இளத மசால்ல 

முடிந்தது?  ாஜ்ஜிேம் அவள  சுற்றிதான் இருந்திருக்கும் ஏன்னா அவர் அங்கதான 

இருந்தார். அதற்கு பிறகு இந்த வார்த்ளதகளை மசால்லுகிறார், இது மவைிப்பளடோக 

இருக்கிறது, “மனந்திரும்பி யதவனுளடே சுவியசஷத்ளத ஏற்றுக்மகாள்ளுங்கள்.” இதுதான் 

அந்த மசய்து. இந்த அதிகா ப்பூர்வமான மசய்தி நம்மிடம் இருக்கிறது. இது இ ண்டு 

நிளலோன மசய்தி. நாணேத்தின் ஒரு பக்கத்தில் மனந்திரும்புதல் இருக்கிறது, இது 

எதிர்மளறோன நிளலோக இருக்கலாம். சாதகமான மறுபக்கமும் இருக்கிறது, அதுதான் 

கர்த்தாகிே இயேசு கிறிஸ்துவின் மீதுள்ை விசுவாசம். முதல்ல மனந்திரும்புதல்.  

மனந்திரும்புதல் என்பது திரும்புகிற ஒரு விஷேமாக இருக்க்ாிேது. இளத ஏற்க்கனயவ 

யகட்டிருக்கியறாம். ஒரு திளசே பார்த்து மசன்றுமகாண்டிருந்தாள் நீங்க யபாகிற பாளத 

தவறானது என்று உங்களுக்கு மதாியும்யபாது உடனடிோக அந்த பாளதேிலிருந்து 

திரும்பிடுவீர்கள். இன்ளறே, மதாைிநுட்பத்ளத, நாம் அதிகமாக யநசிக்கியறாம் GPS 

சிஸ்டம். அதாவது, கடந்த காலங்கைில் என்னுளடே மளனவிளே நான் 

சார்ந்துமகாள்யவன், அல்லது என்னுளடே குடும்ப நபர்களை சார்ந்திடருப்யபன், “யே, 

இப்படி திரும்புன்னு மசால்வாங்க.” ஆனா இன்ளறக்கு, நாம வாழ்கிற இந்த காலத்தில் 

GPs நமக்கு மசால்லுது, “அடுத்தது, ஒரு U turn வருகிறது.” இது, தான் மனந்திரும்புதல். 

மனந்திரும்புதல் என்பது ஒரு பாளதேில் யபாேமகாண்டிருக்ளகேில், அதிலிருந்து ஒரு U 

turn திரும்புவது. ஆனா இது அதற்கும் யமலானது. சாத ணமாக திரும்புவது மட்டுமல்ல, 

ஒரு விஷேத்ளத குறித்து சிந்திக்கும் தன்ளமளே மாற்றிமகாள்வதாகும், உதா ணமாக 

பாவம். பாவத்ளத யதவன் பார்க்கிற விதமாக பார்க்க யவண்டும். பாவத்ளத யதவன் 
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மவறுக்கிற விதமாக மவறுக்க யவண்டும். அதுதான் திரும்புதல் – இளதயே கர்த்த ாகிே 

இயேசு கிறிஸ்துவில் இருக்கும் நமது விசுவாசத்தில் நம்பிக்ளகேில் மசேல்படுத்த 

யவண்டும்.  

Dr. ஜான் அன்மகர்மபர்க்: சாி,  ாபி, இயேசு இஸ்ய லுக்கு வந்தயபாது, அவங்க 

மனந்திரும்ப யவண்டிேிருந்தது. ஒருசில விஷேங்கைில் மனந்திரும்பினார்கள். ஒன்று, 

அவர்கள் பாவி என்பளத புாிந்துமகாள்ை யவண்டிேிருந்தது. அவர்கள் யதவனுளடே 

ஜனங்கள் என்று நிளனத்துமகாண்டிருந்தார்கள், அதனால் எல்லாருக்கும் இது 

அவசிேமாக இருந்தது. நீங்க யதவன் முன்பாக நிற்கிறீர்கள் என்பளத உண யவண்டும் 

என்று இயேசு கூறினார். நிோேப்பி மாணத்ளத தகர்த்திட்டீர்கள் என்றார், சாிோ? 

உங்களுக்கு இ ட்சகர் யதளவ. அடுத்தது ோர் அந்த இ ட்சகர் என்பளத அவர்கள் 

புாிந்துமகாள்ையவண்டும். அவங்களுக்கு இளத நம்புவது கடினமாக இருந்தது 

யதவனுளடே யமசிோ, இயேசுதான், அவர் யதவனுளடே குமா ன்தான், சாி. 

இன்ளறக்கும் ஜனங்களுக்கு இயத பி ச்சளனதான் இருக்கிறது. அயநக ஜனங்கள் தங்கள் 

அேலகத்தாள விட இவர்கள் யமலானவர்கள் என்று நிளனக்கிறார்கள், “யே, அவ 

அப்படி மசய்தால், நானும் அப்படி மசய்யவன்.” ஆனா அவங்க அப்படி மசய்ேளலனா, 

நானும் அப்படி மசய்ே மாட்யடன். யதவன் நம்ளம எப்படி பார்க்கிறார் என்பளத நாம் 

அறிந்துமகாள்ை யவண்டும். அவருளடே பி மாணத்ளத தகர்த்துவிட்யடாம். 

உங்களுளடே மனளத நீங்கள் மாற்றுமகாள்ையவண்டும் நீங்க இப்படிதான் இருக்கீங்க. 

நீங்க ஒரு பாவி. யதவனிடத்திலிருந்து பிாிக்கப்பட்டிருக்கிறீர்கள். உங்கள் உறவு முறிந்து 

கிடக்கிறது.  

அடுத்து, இ ட்சகர் ோர் என்பளத பற்றிே உங்கள் சிந்தளனளே நீங்கள் மாற்றிக்மகாள்ை 

யவண்டும். அது நீங்க கிளடோது. யதவளன பிாிேபடுத்தும்படி நீங்க எங்க எப்படி மசேல் 

படறீங்க என்பது மபாருட்டல்ல. நீங்க புாிந்துமகாள்ை யவண்டிேது அவசிேம், “நான் ஒரு 

பாவி இயேசுதான் ஓய  இ ட்சகர். என்ளன மீட்க கூடிே ஒய  நபர் அவர்தான்.” அவர் 



10 

 

வந்து சிலுளவேில் மாித்திருக்கிறார். என்னுளடே பாவத்தின் பலிளே மசலுத்தினார். 

என்ளன மன்னிக்க அவர் ஆேத்தமாக இருக்கிறார்.  

மனந்திரும்புதல், மனளத மாற்றிமகாள்ளுதல், சுபாவத்ளத மாற்றிமகாள்ளுதல், நான் ோர் 

என்பளத புாிந்துமகாண்டவர்கைாக க ங்களை அவருக்கு யந ாக நீட்டுதல். 

மனந்திரும்புதல் என்பது  அவருக்கு யந ாக க ங்களை நீட்டி பிடித்தல். விசுவாசம் என்பது 

இதற்கு அடுத்து இருக்கும் நிளல, இதில் உங்களை இ ட்சிக்க கூடிே அந்த நபாில் உங்கள் 

முழு நம்பிக்ளகளேயும் ளவத்திடுவீர்கள். விசுவாசத்ளத பற்றி மகாஞ்சம் விைக்கமாக 

மசால்லுங்கள்.  

 ாபி யகலட்டி: சாி. விசுவாசம் என்பது இயேசு கிறிஸ்து தன்ளன பற்றி 

மசால்லிேிருப்பளத அப்படியே நம்புவதாகும். அவர் யதவனுளடே குமா ன், 

உலகத்யதாற்றத்திற்கு முன்னதாகயவ மனிதனின் பாவத்ளத சுமந்து தீர்க்கும்படிோக 

மதாிந்துமகாள்ைப்பட்டவர். வாழ்ந்தது மட்டுமல்ல, மாித்ததும், உேிய ாடு எழுந்ததும், 

ப யலாகத்திற்கு ஏறிச்மசன்றதும் உண்ளம. அவர் மீது நமது விசுவாசத்ளத ளவக்கியறாம். 

இந்த பூமிேில் வாழ்ந்த சாித்தி  நாேகர் இயேசு கிறிஸ்து என்று நம்புகியறாம், அவர் 

யதவன். அதனால்தான் அவாில் விசுவாசமாக இருக்கியறாம். ஒரு விஷேத்ளத 

நம்புவதற்கு சமமாக இருக்கிறது, சிந்திப்பது மட்டுமல்ல, மசேல்படுவதும் உண்டு. இந்த 

யசர் என்ளன இறுக பிடித்திருக்கிறது என்று நம்புகியறன், இன்ளறக்கு முழுவதும் 

என்னால இத மசால்லமுடியும். ஆனா இதற்கு முதல்ல இந்த யசர்ல உட்கார்ந்து என் 

விசுவாசத்ளத மசேல்படுத்தனும் – அளதப்யபால கர்த்த ாகிே இயேசு கிறிஸ்துவின் 

மீதுள்ை விசுவாசத்ளத நான் மசேல்படுத்தயவண்டும்.  

Dr. ஜான் அன்மகர்மபர்க்: சாி, என்ன மசால்றீங்கன்னா, “இயேசுயவ, நீங்க என்ன 

இ ட்சிக்கலன்னா என்னால இளத மசய்ே முடிோது. எல்லாம் உங்ககிட்ட தான் இருக்கு.” 

அதனால மனம்திரும்புகியறாம் மனந்திரும்பிே விசுவாசம் இருக்கிறது. சுேத்திலிருந்து 
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திரும்பிவிட்யடாம், சுேத்திலிருந்த நம்பிக்ளகளே விட்டு, கிறிஸ்துவின் மீது நம்பிக்ளகளே 

ளவத்யதாம். அதனால அவர் உள்யை வந்து நம்ளம அவய  மாற்றுகிறார்.  

இந்த மசய்திளேத்தான் நம்முளடே அேலகத்தாருக்கு நாம் மசால்ல  யவண்டும். நீங்க 

மதுபானத்திற்கு அடிளமோய் யபாளத வஸ்துக்களுக்கு அடிளமோக இருந்தயபாது, 

உங்களைக உங்களுக்கு விடுதளல த முடிோதுன்னு உங்களுக்கு மதாியும். அந்த களடசி 

கட்டத்துல நின்னுட்டு இருந்தீங்க, உதவிக்காக கதறினீர்கள் அவர் உங்களை மன்னித்து 

நீங்கள் இருந்த நிளலேிலிருந்து உங்களை தூக்கி விட்டார்.  

 ாபி யகலட்டி: சாி. இந்த உலகத்தில் பார்க்கும்யபாது, ஜான், எல்லாம், “இது எனக்கு 

உாிேதுன்னா, என்னுளடே விருப்பம் யபாலதா நடக்கும்.” ஆனா நா ஒரு நிளலக்கு 

வந்துட்யடன் – 2 முளற மறுவாழ்வு ளமேத்திற்கு யபாய் வந்த பிறகு மதுபானத்திற்கு  

அடிளமோக இருந்யதன் – என்ளன என்னால் இ ட்சித்துமகாள்ை முடிோது என்ற 

நிளலக்கு என்னுளடே கடந்த காலத்தில் நான் நின்றிருக்கியறன். அந்த நிளலேில் 

யதவநிடத்தியலா அல்லது மற்றவர்கைிடத்தியலா எனக்கு உதவும்படி நான் யகட்க்க 

யவண்டிே நிளல இருந்தது. அப்பதா கர்த்த ாகிே இயேசு கிறிஸ்துவிடம் வந்யதன். அதன் 

மூலமாக ஒரு மபாிே நிளலமாற்றம் எனக்கு உண்டானது.   

Dr. ஜான் அன்மகர்மபர்க்: இப்யபாது இளத யகட்டுமகாண்டிருக்கிற யநேர்களுக்கு  

மசால்லுகியறன், இப்யபாது ஒரு இளடயவளை எடுத்துமகாள்ை யபாகியறாம், சாிோ. ஒரு 

விஷேம், நீங்கள் மனந்திரும்பிேிருக்கிறீர்கைா? உங்களை ஒரு பாவிோக நீங்கள் 

பார்த்தது உண்டா? உங்களை நீங்கயை இ ட்சித்து மகாள்ை முடிோது என்று 

உணர்ந்திருக்கிறீர்கைா? நீங்க யதவனுக்கு முன்பாக நின்று மசால்ல முடியுமா, “சாி, இளத 

மசய்துட்யடன், அளத நான் தான் மசய்யதன்.” அது யபாதுமானது கிளடோது. 

ப யலாகத்திற்கு யபாகும்படிோன நற்குணங்கள் உங்களுக்குள் இருக்கிறதா? நீங்க 

பாிபூ முடிேவர்கைாக இருக்க யவண்டிேது அவசிேம். இயேசு கூறுகிறார், “நீங்கள் 

பூ ண ாேிருங்கள், உங்கள் ப ம பிதா பூ ண ாக இருக்கிறார்.” நீங்க பூ ன் ாக 
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இருக்கீங்கைா? நம்மில் ோருயம அப்படிேில்ல. இளத நீங்கள் அறிந்துமகாண்டு 

உங்களுக்கு ஒரு இ ட்சகர் அவசிேம் என்பளத புாிந்துமகாள்ை யவண்டும், அந்த 

இ ட்சகர் ோர், அவள  உங்களை இ ட்சிக்கும்படி யகளுங்கள். உங்களை நீங்கள் 

அவாிடத்தில் ஒப்பளடயுங்கள் அவர் உங்கள் வாழ்வில் வந்திடுவார். இதுவள  அப்படி 

மசய்திருக்கிறீர்கைா?  

இதுவள  அப்படி மசய்ோதிருந்தால், இப்யபாது மசய்ே முன்வந்திடலாயம? உங்கள் 

வாழ்வில் வரும்படிோக அவள  அளைத்திடுங்கள். மசால்லுங்க, “ நான் என் 

சுேத்திலிருந்து திரும்பி என்னால் இேன்ற அளனத்ளதயும் மசய்யவன். நான் ஒரு பாவி 

என்பளத ஒப்புக்மகாண்டு உமக்கு முன்பாக ஏற்றுமகாள்கியறன். என்ளன இ ட்சித்து 

மாற்ற நீர் யதளவ என்பளத உணர்கியறன். இந்த நிமிடத்திலிருந்து, இயேசுளவ நான் 

நம்புகியறன் – அவர் என பாவத்ளத சுமந்தவர், என்ளன என் எல்லா பாவங்கைில் 

இருந்தும் மீட்டு விடுதளல ோக்கிட நீர் யவண்டும்.” இப்யபாது இளத மசால்ல 

முன்வருவீர்கைானால், யவதம் கூறுகிறது “அவருளடே நாமத்ளத மதாழுதுமகாள்ளுகிற 

எவனும் இ ட்சிக்கப்படுவான்.” 

இதுதான் சுவியசஷம், இந்த அருளமோன மசய்திளேத்தான் கிறிஸ்து நாம் 

மற்றவர்கயைாடு பகிர்ந்துமகாள்ளும்படிோக விரும்புகிறார் என்றால், இப்யபாது எழும்பும் 

யகள்விளே பற்றி நாம் இளடயவளைக்கு பிறகு பார்க்க இருக்கியறாம், இளத 

வல்லளமோக மற்றவர்கயைாடு எப்படி பகிர்ந்துமகாள்வது? நாம் திரும்பி வந்ததும் அளத 

பற்றி நீங்கள் யகட்க்க இருக்கிறீர்கள். இளணந்திருங்கள்.  

***** 

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

யபசிமகாண்டிருக்கியறாம். நாம் பி தான கட்டளைளே பற்றி 

பார்த்துமகாண்டிருக்கியறாம். சுவியசஷத்தின் மசய்தி என்ன என்பளத பார்த்யதாம், 

இப்யபாதும் அந்த மசய்திளே எப்படி வல்லளமோய் மற்றவர்கயைாடு 
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பகிர்ந்துமகாள்ைலாம் என்பளத பார்க்க இருக்கியறாம். ஒருயவளை, இப்யபாது, நாம 

துவங்கிேதிலிருந்து இப்யபாது பார்க்க இருப்பளத சுருக்கமாக ஒருமுளற 

மசால்லுகிறீர்கைா. 

 ாபி யகலட்டி: சாி. நாம் ோாிடத்திற்கு யபாக யவண்டும் என்பளத ஏற்க்கனயவ 

பார்த்துவிட்யடாம், சகல மக்களையும் மசன்றளடே யவண்டும். எங்யக யபாக யவண்டும் 

என்பளத பற்றியும் பார்த்யதாம், நான் மசான்னதுயபால நம்முளடே 

அேலகத்தாாிடத்திற்கும் யதசமமங்கிலும் மசல்ல யவண்டும். மூன்றாவதாக, இந்த 

யகள்விளே ளவத்யதாம், “எளத மகாண்டு மசல்ல யவண்டும்?” சுவியசஷத்ளத பற்றி 

யபசியனாம், கிறிஸ்துவின் மசய்திளே எப்படி மசால்ல யவண்டும் என்று பார்த்யதாம், 

மனந்திரும்புதல் மற்றும் விசுவாசம். இப்ப யகள்வி இதுதான், இளத எப்படி மசய்வது? 

இந்த மசய்திளே எப்படி பகிர்ந்துமகாள்வது? இளத இ ண்டு பிாிவுகைாக பிாித்து 

மசால்ல விரும்புகியறன். முதலாவதாக, இளத பகிர்ந்து மசால்லயவண்டும், பி கடனம் 

மசய்ேயவண்டும். சாி, மதாடர்ந்து பார்க்கலாம், யவதாகமத்தில் புறப்பட்டு யபாய் 

சுவியசஷத்ளத பி சங்கியுங்கள் என்று மசால்லப்பட்ட இடங்கைில், பார்க்கும்யபாது 

ஜனங்கள், “சாி, பாஸ்டர், நான் பி சங்கிோர் கிளடோது, என்னால முடிோது – எனக்கு 

மபாருந்தாது என்பார்கள்.” ஆனால் நாம் அளனவரும் இயேசு கிறிஸ்துவின் நற்மசய்திளே 

பி சங்கிக்க அளைக்கப்பட்டிருக்கியறாம். அதற்கு ஒரு பி சங்கிோக இருக்க 

அவசிேமில்ளல அல்லது கிறிஸ்துவின் அன்ளப யபாதிக்கவும் அவர்கள் தங்கள் 

பாவங்கைில் இருந்து மனந்திரும்பி கிறிஸ்துவில் விசுவாசமாக இருக்க கற்றுத்த  

யவதாகம கல்வி அவசிேமில்ளல.  

ஆனா சுவா ஸ்ேமான ஒரு விஷேத்ளத உங்களுக்கு மசால்லுகியறன், என்னுளடே 

மசாந்த வாழ்க்ளகேில் நான் கற்றுமகாண்டது. ஒரு சாட்சி முகவும் வல்லளமயுள்ைது. 

அதாவது, மதுபானம் யபாளத மபாருளுக்கு அடிளமோக இருந்த நான் யதவனிடத்தில் 

வந்தயபாது, ஆ ம்ப நாட்கைில் நான் பகிர்ந்துமகாண்ட ஒரு காாிேம் என்னனா, ஜான், 

என்னுளடே சாட்சி. யதவன் என்னுளடே வாழ்ளவ எப்படி மாற்றினார். மாற்றப்பட்ட 
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வாழ்க்ளகளே முன்ளவக்கும்யபாது விவாதங்கள் உண்டாகாது, உங்க வாழ்க்ளகேில் 

யதவன் நிகழ்த்திே மசேளல ஒருவர் யகள்விபடுகிறார்கள், இளத தான் மசய்யும்படி 

ஜனங்களை உற்சாகப்படுத்துகியறன். இளததான் புதிே ஏற்ப்பாட்டில் பார்க்கியறாம். 

சாவான் நான்கில், இயேசு ஒரு கிணற்றின் அருகில் மசன்று அந்த ஸ்திாீளே சந்திக்கிறார். 

அவளுளடே சாட்சி, அவள் திரும்ப பட்டணத்திற்குள் மசன்று, அவளை பார்த்த 

அளனவருக்கும் அது மபாிே எதிர்ப்பார்ப்ளப உண்டாக்கிேது.  

இன்மனாரு விதம் ஜனங்களை அலுவல் நிளறந்தவர்கைாக்குவது. இளத ஏற்கனயவ 

மசால்லிேிருக்கியறாம், ஆனால் ஒவ்மவாருநாளும் குறிப்பிட்ட அயத யந த்தில் அயத 

இடத்தில் அயத நபள  சந்திப்பது. இந்த சவுகாிேம் எங்களுளடே இடத்தில் இருக்கிறது 

அளத BX என்கியறாம், இது ஒரு உடற்பேிற்சி ளமேமாகும், எல்லா வசதிகளும் 

அங்கிருக்கிறது.  

Dr. ஜான் அன்மகர்மபர்க்: ஜிம்னாசிேம் உடற்பேிற்சி ளமேங்கள் – எல்லா 

மமஷின்களும் அங்கு இருக்கும். அருளமோன இடம்.  

 ாபி யகலட்டி: சாி, இந்த இடத்திற்கு சுமார் 3000 மக்கள் வந்துயபாகிறார்கள். 2800 

யபர் எங்க சளபக்கு வருவதில்ளல. இந்த அருளமோன அருட்பணி கைத்ளத 

சிந்தித்துபாருங்கள். சாி, நா காளல  யந ங்கைில் அங்கு மசன்று பேிற்சி மசய்கியறன். 

காளலேில் மசய்வளதயே எதிர்பாக்கியறன், வா த்தில் மூன்று நாட்கள் மசல்கியறன். நான் 

அங்க இருக்கும்யபாது, என்ளன சுற்றி இருப்பவர்களை பற்றி அறிந்துமகாள்கியறன். 

அதனால எப்யபாதும் புதிே மனிதர்களை பார்க்கும் எண்ணத்யதாடு காணப்படுகியறன், 

இவங்ககிட்ட எப்படி யபசலாம்? மபாதுவா எனக்கு இருக்கும் யகள்வி,அவங்ககிட்ட, 

யகட்யபன்: “ோய் பி தர், நீங்க மாித்த பின்பு யந ா ந கத்திற்கு யபாவீங்கன்னு 

உங்களுக்கு மதாியுமா?” அதாவது யந டிோ இந்த யகள்வியோட அவங்ககிட்ட யபச்ளச 

ஆ ம்பிக்க மாட்யடன். எப்படி ஆ ம்பிப்யபன் என்று யகட்டால்: “யே, உங்க யபர் என்ன? 

நீங்க என்ன மசய்துமகாண்டிருக்கிறீர்கள் என்று மசால்லுங்க. மசால்லுங்க, நீங்க எங்க 
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குடிேிருக்கீங்க?” அதிலிருந்து அவர்கயைாடு சுமூகமான உறளவ ஏற்படுத்திட 

துவங்கிடுயவன். உங்களுக்கு மதாியுமா கடந்த இ ண்டு ஆண்டுகைில், நிளறே யபர் எங்க 

சளபக்கு வந்தாங்க சிலர் எங்க சிறுகுழு சீஷத்துவ வகுப்பிற்கு வந்தாங்க, அவங்ககிட்ட நா 

ஒருவள யோ அல்லது ளகபி தியோ சுவியசஷத்ளதயோ மசான்னதால வ ல, அவங்க 

வந்ததற்கு கா ணம் இவங்க நம்மயமல இவ்வைவு அன்பாக இருக்கிறார்கயை என்று 

எண்ணி வந்தனர். அந்த ளகபி திக்கும் யமலான ஒரு அன்பு அங்கிருக்க யவண்டும். அவர் 

என்ளன எல்லாவற்றிற்கும் யமலாக யநசிக்கிறார்.  

Dr. ஜான் அன்மகர்மபர்க்: சாி, இதுவள க்கும் இல்லாத ஒரு விதத்தில் ஜனங்கயைாடு 

நாம் இளத பகிர்ந்திட யவண்டும், பலர் இளத யகட்க ஆவலாக இருக்கிறார்கள், 

இதுவள க்கும் பல நாட்கள் சளபேில் உட்கார்ந்திருந்தும் ோரும் அவர்களுக்கு இளத 

மசால்லாம இருந்திருக்கலாம். 

 ாபி யகலட்டி: ஆமா. 

Dr. ஜான் அன்மகர்மபர்க்: உங்க சாட்சிளே பகிர்ந்துமகாள்ை மசால்லா 

ஆ ம்பியுங்கள், ஜனங்கள் அதற்கு மாறுத்த மாக மசேல்படுவளத பார்க்க விேப்பாக 

இருக்கும். அளத முேற்சிமசய்திடுங்கள்.  

 ாபி யகலட்டி: ஆமா. அயநக மக்கள் யகள்விப்பட்டிருக்க வாய்ப்பிருக்கிறது நளகசுளவ 

நடிகர் – வித்ளத கா ர் – நடிப்பு குழுவான மபண் அண்ட் மடல்லர், இவங்க வித்ளத 

கான்பிக்கி வர்கள். மபன் ஜில்மலட் அவர்கள் மபன் அண்ட் மடல்லாில் ஒரு அங்கமாக 

இருக்கிறார்கள், அயதாடு அவர்கள் தீவி  நாத்திகரும் கூட. இளத மசால்வதில் அவர் 

மவட்கப்படுவதில்ளல, இளத முன்யப மசால்லிேிருக்கிறார் இப்யபாது ஆவணங்கைிலும் 

இளதயே மசால்லி இருக்கிறார். ஒரு முளற அவருளடே வித்ளத நிகழ்ச்சிக்கு பிறகு, 

கிதியோன் இேக்கத்ளத யசர்ந்து ஒருவர் இவாிடம் வந்திருக்கிறார். அவருளடே க த்தில் 

சிறிே புதிே ஏற்பாடு மற்றும் சங்கீதம் இருந்த கிதியோன் யவதாகமம் இருந்தது. அந்த 
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நிகழ்சிக்கு பிறகு இளத அவருளடே க த்தில் மகாடுத்து மசால்லிேிருக்கிறார், “இது 

உங்களுக்கு பிடிக்காது என்று எனக்கு மதாியு,” இருந்தாலும், “நான் ஒரு விசுவாசி, ஒரு 

பி சங்கிோர் கிளடோது, என்னுளடே சளபேில் ஒரு விோபாாிோக இருக்கியறன் 

என்றார்.” அந்த யவதாகமத்தின் பின்பகுதிேில், இந்த நபய ாடு எப்படி மதாடர்பு 

மகாள்வது என்பதற்கான சில நம்பர்களை எழுதிேிருந்தார். அவர் மசான்னா ாம், 

“உங்களுக்கு உதவி யதளவ பட்டால், என்ளன மதாடர்புமகாள்ளுங்கள்,” இப்ப, மபன் 

ஜில்மலட் இண்டர்மநட்ல இந்த வீடியோளவ பதிவு மசய்தார். இந்த நபள  குறித்து அவர் 

என்ன நிளனத்தார் என்பளத அவர் வாேினால் மசான்னவற்ளற உங்களுக்கு வாசித்து 

காட்ட விரும்புகியறன்.  

அவர் மசான்னது இதுதான். “மதம் மாற்றம் மசய்ோமல் இருப்பவர்களுக்கு மாிோளத 

மகாடுக்க நான் விரும்புவதில்ளல. அதாவது ஒரு கண்யணாட்டத்திலிருந்து யவறு 

கண்யணாட்டத்திற்கு மாற்றுவது. “அவர்களை நான் மதிக்க மாட்யடன், என்கிறார். 

“ப யலாகம் ந கம் உண்ளம ஜனங்கள் ப யலாகத்திற்கு பதிலாய் ந கம் மசல்ல 

வாய்ப்பிருப்பளத நம்பினால், இளத ஜனங்களுக்கு மசால்லி புாிே ளவக்க யவண்டிேது 

அவசிேம் என்று உனக்கு யதான்றவில்ளலோ அப்படி மசய்ோதிருப்பது சமூதாேத்ளத 

மகடுப்பது யபாலாகுயம? ஜனங்கள் மனமாற்றமளடே மசய்ேகூடாது என்று நிளனக்கிற 

நாத்திகர்கள் இருக்கிறார்கள். அவங்களை அப்படியே விட்டுடுங்க, உங்க மதத்ளத 

நீங்கயை ளவத்துமகாள்ளுங்கள், நீங்க எப்படி, அதாவது, ஜான், “மதமாற்றம் மசய்ோமல் 

இருக்கிறவர்களை நீங்க எந்த அைவுக்கு மவறுக்கிறீங்க?” நித்திே வாழ்வு எனபது 

உண்ளம என்பளத நம்பியும் மற்றவர்களுக்கு இளத பற்றி மசால்லாமல் இருப்பவர்களை 

நீங்க எந்த அைவுக்கு மவறுக்கிறீர்கள்? அதாவது, அதாவது ஒரு நிைலுக்கு பின்னால ஒரு 

ட் க் வருவளத நான் நம்புகியறன் ஆனா நீங்கள் அளத நம்பாமல் இருக்கிறீர்கள் – இந்த 

வண்டி உங்களை யநாக்கிதான் வந்துமகாண்டிருக்கிறது – அப்படி இருக்கும்யபாது ஒரு 

கட்டத்ளத நான் மசேல் பட யவண்டிேது அவசிேம். இது அளத விட மிகவும் முக்கிேமான 

காாிேமாேிற்யற.”  
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அவருளடே அறிக்ளக இதுதான், அதாவது நீங்கள் ஒருவள  யநசிப்பீர்கள் என்றால், 

சுவியசஷத்தின் நற்ச்மசய்திளே நிச்சேம் அளவகயைாடு பகிர்ந்துமகாள்ள் யவண்டும்.  

Dr. ஜான் அன்மகர்மபர்க்: ஆல்ள ட்,  ாபி, இளத யகட்டுமகாண்டிருக்கிற 

கிறிஸ்தவர்கள் எதற்காக மற்றவர்கைிடம் யபாய் சுவியசஷத்ளத பகிர்ந்திட யவண்டும்? 

இதற்கு அடித்தைமாக இருப்பது என்ன?  

 ாபி யகலட்டி: இதற்கு உந்துசக்திோக இருப்பது கிறிஸ்துதான். இயேசு கிறிஸ்துதான் 

குறுகிே கால அருட்பணி பேணத்திற்கு சிறந்த உதா ணம். அவர் மனுஷ சாேலாக 

யதான்றினார். ப யலாகத்தின் உேர் ஸ்தானத்ளத விட்டு வந்தார். அவர் நமக்காக மாட்டு 

மதாழுவத்ளத மதாிந்துமகாண்டார், பிதாவிற்கு உண்ளமோய் கீழ்ப்படிவதற்கும் 

உக்கி ானக்கா னாக இருப்பதற்கும் சிறந்த உதா னமானார். இந்த உலகத்தில் 

வாழ்கியறாம், ஜான், இங்க சுமார் பதினாறாேி ம் மக்கள் இனம் இருக்கிறது – 16000! 

இந்த 16000  த்தில், 6,000 மக்கள் இனத்தினர் இதுவள  இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்ளத 

யகள்விப்படயவ இல்ளல. சுவியசஷம் இதுவள  அவர்களை மசன்றளடேவில்ளல. ஒரு 

விஷேத்ளத மசால்லுகியறன்” ஜனங்கள் விரும்புகிற வாழ்க்ளகோனது மபரும்பாலும் 

அருட்பணி கைத்தில் ஒன்று இல்லாமல் அைிந்துயபானதாக காணப்படுகிறது. அவர்கள் 

விரும்பிே வாழ்க்ளக ஒருயவளை அருட்பணி கைத்தில் அைிந்து யபானதாக இருந்திடும். 

அப்யபாஸ்தலனாகிே யபதுரு மசால்லுகிறார், “நான் புறஜாதிகளுக்குள் யபாகயவ 

மாட்யடன்.” இயேசு புறஜாதிகளுக்குள் அவள  அனுப்பினார். மகார்யநலியுளவ 

பார்த்தார், அதுதான் அவ து இலக்கு என அறிந்துமகாண்டார். பவுல் கூறுகிறார், 

“கிறிஸ்தவர்களுக்கு மத்திேில் நான் இருக்கமாட்யடன்.” அவர் இயேசுளவ தமஸ்குவுக்கு 

யபாகும் வைிேில் சந்தித்தார். அவர் அங்யக யபாய் அவர்கள் வாழ்க்ளக முளறளே 

மதாிந்துமகாண்டார்.”  

நாம் ஆேத்தமாக இருக்க யவண்டும், விசுவாசிகைாக, எல்லாவற்றிற்கும் சாி என்று 

மசால்லயவண்டும். அதாவது, சிலர் மசால்வளத யகட்டிருக்கியறன், “நா உட்புற 
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நக ங்களுக்கு யபாகயவ மாட்யடன். “நா கடல்தாண்டி யபாக மாட்யடன்.” நா 

ஆப்ாிக்காவுக்கு யபாக மாட்யடன். நா உக்ய ய்னுக்கு யபாக மாட்யடன்.” காேப்பட்ட 

மபண்ணின் வீட்டிற்கு நா யபாகமாட்யடன்.” நா தோ ாக இருக்கணும், விசுவாசிகைாக, 

எல்லாத்துக்கும் சாி என்று மசால்லணும். “யதவயன, நா எங்யக யபாக சித்தமாக 

இருக்கிறீர்> நான் எப்படி யபாக சித்தமாக இருக்கிறீர்? என்ளன அனுப்பும். நான் யபாக 

ஆேத்தமாக இருக்கியறன்.” 

Dr. ஜான் அன்மகர்மபர்க்: கடுளமோன ஆயலாசளன கடுளமோன விதிமுளறகள். 

யமலும் அடுத்த வா ம், யநேர்கயை, இன்மனாரு திருப்பத்துடன் பி தான கட்டளைேில் 

இருக்கும் மற்மறாரு காாிேத்ளத பார்க்க இருக்கியறாம், இயேசு என்ன 

மசால்லிேிருக்கிறார், அது உண்ளமேில் மபாிே தாக்கத்ளத உண்டாக்கும். அவர் 

மசால்கிறார், நான் உங்களுக்கு கட்டளைேிட்ட ோளவயும் அவர்கள் 

ளகமகாள்ளும்படிக்கு அவர்களுக்கு உபயதசியுங்கள்.” ஒரு யவதாகம கல்லூாிக்கு 

யபாகாமல் இளத மசய்வது ஒரு மபாிே இலக்கு யபால யதான்றுகிறதா? ஒரு சாதா ண 

நப ாக நீங்க இளத எப்படி மசய்ே முடியும் என்று பார்க்க இருக்கியறாம், ஒவ்மவாரு 

கிறிஸ்தவரும், இளத நிளறயவற்ற முடியும். இளத தவற விட மாட்டீர்கள் என 

நம்புகியறன்.  அடுத்த வா ம் தவறாமல் பார்ப்பீர்கள் என நம்புகியறன்.  

 

எங்களுளடே மதாளலக்காட்சி நிகழ்சிகளை காண 

இலவச ஜான் அன்மகர்மபர்க் நிகழ்ச்சி ஆப்ளப பதிவிறக்கம் மசய்திடுங்கள். 
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