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GCG1-4-TA 

சீஷர்களை உருவாக்கிடுங்கள்: கிறிஸ்தவர்களுக்கான இயேசுவின் 

அளைப்பு- நிகழ்ச்சி 4 

 

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. கிறிஸ்துளவ 

அறிந்தவர்கள் மற்றும் உலக ஜனத்ளத குறித்த அதிர்ச்சியூட்டும் உண்ளமகளை பற்றி 

பார்த்துமகாண்டிருக்கியறாம். புள்ைி விப  கணக்குபடி இன்ளறக்கு உலகில் சுமார் 700 

யகாடி மக்கள் இருக்கிறார்கள், அதில் நானூற்றி ஐம்பது யகாடி மக்கள் இதுவள  

கர்த்த ாகிே இயேசு கிறிஸ்துளவ பற்றி அறிோமல் இருக்கிறார்கள். இயேசு கிறிஸ்து, 

யவதாத்தில், கிறிஸ்தவர்கைாக இருக்கிற நமக்கு இன்ளறக்கு, எப்படி இவர்களை 

மசன்றளடவது என்பதற்காக திட்டத்ளத மகாடுத்திருக்கிறார். அளததான் பி தான 

கட்டளை என்கியறாம். சகல ஜாதிகளையும் நாம் சீஷர்கைாக உருவாக்க யவண்டும். 

அதற்கு என்ன அர்த்தம்? அளத எப்படி மகாண்டுமசல்வது? நமது அன்றாட வாழ்வில் 

இளத எப்படி மசய்வது? நாம் பித்தான கட்டளைேின் நளடமுளற வைிகள் மற்றும் 

அயதாடு இளணந்திருக்கும் வாக்குத்தத்தத்ளத பற்றி பார்த்துமகாண்டிருக்கியறாம். நமது 

யதசத்தில் பி சித்திமபற்ற யவதாகம யபாதகர்கைில் ஒருவள  நான் அளைத்திருக்கியறன், 

 ாபி யகலட்டி, யவதத்திலிருந்து இந்த காாிேங்களை விைக்கும்படி அவாிடம் 

யகட்டிருக்கியறன்.  

சாி  ாபி, இன்ளறக்கு நாம் இளத பற்றிதான் யபச இருக்கியறாம். இயேசு மசால்கிறார், 

“நீங்கள் யபாய் நான் உங்களுக்கு கட்டளைேிட்ட ோளவயும் அவர்கள் ளகமகாள்ளும் படி 

உபயதசியுங்கள்.” இது ஒரு மபாிே கட்டளை யபாலிருகிறது. இளத எப்படி மசய்ே 

முடியும்?  

 ாபி யகலட்டி: சாி. இது அருளமோன யகள்வி. உலகத்தில், ஜனங்கள் 

அறிவுப்பூர்வமான தகவல்கைால் தங்கள் மனத்ளத நி ப்பி புத்திேளடகி ார்கள். ஆனால் 

யவதத்தில் ஒரு வித்திோசமான காாிேத்ளத பார்க்கியறாம். யவதத்தில், 

அறிந்துமகாள்ளும்படி, கற்றுமகாள்வயதாடு, மசய்ேவும் கற்றுமகாள்கியறாம். யவதத்தில் 

இயேசு மபாதுவாக மசால்கிற காாிேம், “அறிந்துமகாண்டு மசேல்பட யவண்டும். 

யகட்க்கிறவர்கைாக மட்டுமல்ல மசய்கிறவர்கைாக இருங்கள், யகட்டு அதன்படி ஜீவிக்க 

யவண்டும்.” சாி, யகள்வி என்னன்னா, நாம் என்ன கற்றுக்மகாள்ை இயேசு விரும்புகிறார்? 
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சாி, அளத பி தான கட்டளைேில் மசால்லிேிருக்கிறார்: எல்லாவற்ளறயும் மதாிந்துமகாள். 

அதாவது, இதுதான் யவளலன்னு நிளனக்கியறன்: நான் உங்களுக்கு கட்டளைேிட்ட 

ோளவயும் அறிந்துமகாள்ளும் படி மசய்தல்.”  

இந்த நிகழ்ச்சிேில் நான் மசய்ே விரும்புகிற காாிேம் இளத மூன்று நிளலகைாக 

பிாித்துமகால்கியறன்: முதல் நிளல ஆசிாிேனாக இருக்கும் பவுல்; இ ண்டாவது, 

மாணவனாகிே தீயமாத்யதயு; யமலும் மூன்றாவதாக,பேிற்சி மபறுபவர்கைான நாம். 

யதவன் எளத மசய்யும்படி நம்ளம அளைத்திருக்கிறார் அவர் நமக்கு கட்டளைேிட்ட 

அளனத்ளதயும் எப்படி களடபிடிப்பது?  

Dr. ஜான் அன்மகர்மபர்க்:  நல்லா இருக்குது.  

 ாபி யகலட்டி: முதலாவதாக, ஒரு ஆசிாிேர்க்கு சிறந்த உதா ணமாக இருப்பவர் 

அப்யபாஸ்தலனாகிே பவுல். அவர் தீவி மான மனமாற்றம் அளடந்தார், பவுலின் சாட்சி 

மதாியுமா, அப்யபாஸ்தலர் 9. கிறிஸ்தவர்களை துன்பப்படுத்தி மகாண்டிருந்தார்; 

ஸ்யதவானுளடே ம ணத்தின் யபாது அங்கு இருந்தார்; என்கிறது. அப்யபாஸ்தலர் 9 

அதிகா த்தில் தமஸ்குவுக்கு யபாகும் வைிேில் இருந்தார். ஒரு மவைிச்சத்ளத பார்க்கிறார், 

ஒரு சத்தத்ளத யகட்க்கிறார். கர்த்த ாகிே இயேசு கிறிஸ்துவின் சத்தம், “பவுல், பவுல், நீ 

என்ளன துன்பப்படுத்துகிறாய் என்றது.” பவுல் குருடனாக மாறினார். அப்யபாஸ்தலர் 9 

பிற்பகுதிேில் அனனிோ அவள  சந்தித்து, அவருக்காக மஜபிக்கிறார். அவருளடே 

கண்கைில் இருந்து மசதிள்கள் விழுந்தது. பவுலால் பார்க்க முடிந்தது. அதற்கு பிறகு தர்சு 

பட்டணத்திற்கு யபாய் யதவளன பற்றி மகாஞ்சம் மகாஞ்சமாக யபசுனார் என்று 

மசால்லப்பட்டிருக்கிறது.  

இங்க யகள்வி என்னன்னா, அவர் இ ட்சிக்கப்பட்ட பிறகு பவுல் என்ன மசய்தார்? அவர் 

யபாய் சுவியசஷம் மசால்லி பி சங்கிக்க துவங்கினார் என்று நிளனக்கிலாம். ஆனா 

கலாத்திேர் 1ல்அவர் என்ன மசால்கிறார் என்று கவனியுங்கள். கலாத்திோில் துவக்கத்தில் 

பவுல் தமது வாழ்ளவ பற்றிே சாட்சிளே பகிர்ந்துமகாள்கிறார். 16ம் வசனத்ளத 
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கவனியுங்கள்: “நான் மாம்சத்யதாடும் இ த்தத்யதாடும் ஆயலாசளன பண்ணாமல்,” என்று 

மசால்லி, “எனக்கு முன் அப்யபாஸ்தல ானவர்கைிடத்திற்கு எருசயலமுக்கு யபாகாமல். 

அ பு யதசத்திற்கு யபாய் பிறகு தமஸ்குவுக்கு திரும்பி வந்யதன். பிறகு, மூன்று வருடங்கள் 

கைித்து, யகபாளவ பார்க்கும்படி எருசயலமுக்கு யபாய் அவனுடயன பதிளனந்துநாள் 

தங்கிேிருந்யதன்.”  

இப்ப மபாதுவாக எழும் யகள்வி, அந்த மூன்று வருடங்கள் பவுல் என்ன மசய்தார்? அவர் 

அய பிோவுக்கு மசன்றார், நான் நம்புகியறன் – ஒவ்மவாரு விாிவுள ோைர்களும் 

நம்புகிறார்கள் – அவர் கர்த்த ாகிே இயேசு கிறிஸ்துவினால் சீஷனாக 

உருவாக்கப்பட்டார். அவர் யதவயனாடு யந த்ளத மசலவிட்டார். இயேசு அவனுக்கு 

குருத்துவ ாக இருந்திருப்பார், விசுவாசத்தின் உபயதசத்ளத கற்றுமகாடுத்தார், அவருக்கு 

அவர் கட்டளைேிட்ட அளனத்து உபயதசங்களையும் கற்றுமகாடுத்தார். யவத அறிவு 

விைக்கவுள ,” இளத சாிோக, மசால்கிறமதன்று நிளனக்கியறன். விைக்கவுள ோைர் 

மசால்வளத கவனியுங்கள்:   அவன்  (பவுல்) அங்யக சுவியசஷம் மசால்லும்படிோக 

மசன்றான் என்பது சந்யதகமாக இருக்கிறது, மனிதர்களை விட்டு தணித்து யபாய் 

யதவயனாடு யந த்ளத மசலவிட்டு தனி திோனத்தில் ஈடுபடவும், இன்னும் யமலான 

மவைிப்பாடுகளை மபற்றுக்மகாள்ளும்படிோக யபாேிருந்தார்நிோேப்பி மாணத்ளத 

கற்றுமகாள்ளும் ஆர்வமுள்ை மாணவர்கள் அவனுளடே கூற்றுகளை ஆ ாய்ந்து பார்த்து 

பளைே ஏற்ப்பாட்டில் கிறிஸ்துளவ குறித்த காாிேங்களை யதடிேிருக்கிறார்கள். 

இன்ளறக்கு அய பிோவில் காணப்படும் அளனத்தும் (இது சுவா ஸ்ேமானது), பவுல் 

தமது ய ாமர் நிருபத்தில் விைக்கி கூறிேிருக்கும் கிறிஸ்தவ உபயதசத்தின் பி திபைிப்பாக 

இருக்கிறது” சாி, இதிலிருக்கும் ஒற்றுளமளே கவனிங்க, ஜான். கர்த்த ாகிே இயேசு 

கிறிஸ்து பன்னி ண்டு யபள  அளைத்து தம்ளம பின்பற்றும்படி மசய்து மூன்று 

வருடங்கள் அவர்களை சீஷர்கைாக இருவாக்கினார். அப்யபாஸ்தலனாகிே பவுல், 

அவருளடே வார்த்ளதகைாயல மசால்லுகிறார், அதாவது, “அகால பிறவிோகிே 

எனக்கும்.” இருந்தாலும் யதவன், இவள  அளைத்த பிறகு, அ பு யதசத்துக்கு 
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அனுப்பினார், அங்க இயேசு தமது சீஷர்களுக்கு குருத்துவ ாக இருந்து நடத்திேதுயபால 

மூன்று வருடம் இவருக்கும் கற்றுமகாடுத்து உருவாக்கினார்.  

Dr. ஜான் அன்மகர்மபர்க்:  இது ஒரு யகள்விளே உண்டாக்குகிறது, பவுல் 

எளதமசால்ல யவண்டும் என்று இயேசு கற்றுமகாடுத்தார், அதன்படிதான் அவரும் 

வாழ்ந்திருக்கிறா ா?  

 ாபி யகலட்டி: அவர் பவுலிடம் தனக்கு அறிந்தபடியே வாழும்படி மசான்னதாக 

நிளனக்கியறன். அதாவது, எல்லாவற்ளறயும் அறிந்துமகாள்வது ஒன்று, ஆனா 

விசுவாசிகைாகிே நாம் நம்முளடே வாழ்வில் அளவகளை அப்பிோசப்படுத்துவதுதான் 

முக்கிேம். பி தான கட்டளைேில் உள்ை ஒரு வார்த்ளதளே வலியுத்துகியறன், ‘ 

ளகமகாள்ளும்படி’. இயேசு மசால்கிறார், “நான் கட்டளைேிட்ட ோளவயும் 

ளகமகாள்ளும்ப்டி உபயதசியுங்கள்.” இந்த வார்த்ளத, ‘ளகமகாள்ளுதல்’ அற்புதமான 

வார்த்ளத. இதற்கு அர்த்தம் காத்துமகாள்ளுதல், கவனமாக பார்த்துமகாள்ளுதல். 

பாதுகாத்தல் என்ற இன்மனாரு அர்த்தமும் உண்டு, காத்துமகாள்தல். சாி, யவதாகமத்தில், 

உலகத்ளத விட மாறுதலாக மசால்லப்படுகிறது. ஒன்ளற நான் பாதுகாக்கியறன் என்றால், 

மபாதுவாக நிளனவுக்கு வருவது மக்களை மநருங்க விடாமல் பாதுகாப்பாக நிர்ப்பது 

என்பதுதான்.ஆனா யவதம் வித்திோசமானது. ஒரு நபர் ஒன்ளற காத்துமகாள்வது 

பாதுகாப்பது என்று மசான்னால், அந்த மசய்திளே மற்றவர்கயைாடு பகிர்ந்துமகாண்டு 

காத்துமகாள் என்று மசால்கிறது.  

அளததான் பவுல் கர்த்த ாகிே இயேசு கிறிஸ்துவிடம் கற்றுமகாண்டார். சாி, இளத யவத 

வசனங்கைில் நாம் பார்க்கியறாம். கற்றுமகாள்வதற்கும் மசய்வதற்கும் உள்ை 

வித்திோசத்ளத பவுல் வசனங்கைில் கூறிேிருக்கிறார், யகட்பது மற்றும் ஜீவிப்பதின் 

வித்திோசம். பிைிப்பிோர் 3:15-18ல் அவர் மசால்லிேிருப்பளத பாருங்கள்: “ஆளகோல் 

நம்மில் யதறினவர்கள் ோவரும் இந்தச் சிந்ளதோேிருக்கக்கடயவாம், எந்த 

காாிேத்திலாவது நீங்கள் யவயற சிந்ளதோேிருந்தால் யதவன் உங்களுக்கு 
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மவைிப்படுத்துவார். நாம் எதுவள  யதறிேிருக்கியறாயமா அதுமுதல் ஒய  சிந்ளதோய் 

இருப்யபாமாக. சயகாத ய , நீங்கள் என்யனாயட கூடப் பின்பற்றுகிறவர்கைாகி நாங்கள் 

உங்களுக்கு வைிகாட்டுகிறபடி நடக்கிறவர்களை மாதிாிோக யநாக்குங்கள் ஏமனனில் 

அயநகர்  கிறிஸ்துவின் சிலுளவக்குப் பளகஞம ன்று உங்களுக்கு அயநகந்த ம் 

மசான்யனன், இப்மபாழுதும் கண்ணீய ாடும் மசால்லுகியறன்.” இவர் மசால்கிற விஷேம் 

சுவா ஸ்ேமாக இருக்கிறது. அவர் மசால்கிறார், “ஒய  சிந்ளதோய்.” அதற்கு அர்த்தம் 

அதில் தாித்திருந்து கவனிக்க யவண்டும், கற்று மதாிந்துமகாள்வது மட்டுமல்ல, 

கர்த்த ாகிே இயேசு கிறிஸ்துளவ பற்றி என்ன மதாியுயமா அளத வாழ்ந்து காட்ட 

யவண்டும்.  

Dr. ஜான் அன்மகர்மபர்க்:  அவர் நடக்கும்படிோக மசால்லிேிருக்கிறார். 

நடந்துமகாள்தல் என்ற வார்த்ளதேின் அர்த்தம் என்ன?  

 ாபி யகலட்டி: சாி. “நடப்பது” எனபது அருளமோன வார்த்ளத. இளத யவதம் 

முழுவதும் பார்க்க முடியும். உண்ளமேில், இயேசு மசால்லும்யபாது, “வாருங்கள், என்ளன 

பின்பற்றுங்கள்,” இங்க என்ன மசால்றாருன்னா, “வந்து எனக்கு பின்னால் நடங்கள் 

என்கிறார்.”  பிக்கு பின்னால நடக்கும்,  பிக்கு மதாிந்தளத நாமும் மதாிந்துமகாள்வது 

மட்டும் அல்ல,  பி மசய்தவற்ளற நாமும் மசய்ே யவண்டிேது அவசிேம். சாி, இந்த நளட 

என்பது விசுவாசத்தின் மசேலாக இருக்கிறது. அதாவது, அயநகர் இப்படிோக 

மசால்லுகிறார்கள், “யதவளன பற்றி எனக்கு மதாியும்.” அல்லது, “யதவளன எனக்கு 

மதாியும்,” யதவனுளடே விசுவாசம் எனக்கு இருக்கிறது, அல்லது இயேசுவின் விசுவாசம்.” 

பிசாசு கூட இளத மசால்ல முடியுயம, அளத வசனத்தியல நாமும் பார்க்கியறாம். 

மபரும்பாலான சளப மக்களைவிட பிசாசுக்கு விசுவாசத்தின் உபயதசத்ளத பற்றி நன்றாக 

மதாியும் என்று உங்களுக்கு மதாியுமா? உண்ளமேில், யதவளன பற்றி அவனுக்கு 

எல்லாம் மதாியும். ஒரு காலத்தில் அவன் ப யலாகத்தில் இருந்தான். பி ச்சளன 

என்னன்னா, இ ட்சிக்கும் விசுவாசம் அவனிடம் கிளடோது.  
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ோக்யகாபு அளத ோக்யகாபு 2:18ல் கூறுகிறார்: “ஒருவன் உனக்கு விசுவாசம் உண்டு 

எனக்கு கிாிளேகள் உண்டு உன் விசுவாசத்ளத எனக்கு காண்பி நான் என் விசுவாசத்ளத 

என் கிாிளேகைினாயல காண்பிப்யபன் என்பாயன.யதவன் ஒருவர் உண்மடன்று 

விசுவாசிக்கிறாய், அப்படி மசய்கிறது நல்லதுதான். பிசாசுகளும் விசுவாசித்து 

நடுங்குகின்றன.”சாி, இ ட்சிக்கும் விசுவாசம் பிசாசுகைின் நம்பிக்ளக இவற்றிற்கு 

இருக்கும் வித்திோசம், இ ட்சிக்கும் விசுவாசம் எப்யபாதும் மசேல்பாட்டில் இருக்கும். 

ஜான், இ ட்சிக்கப்பட நாம எளதயும் மசய்ேல. கிருளபேினால் விசுவாசத்தின் மூலம் 

இ ட்சிக்கப்பட்டிருக்கியறாம். இது நம்மால் உண்டாது கிளடோது, எயபசிேர் 2 

அளததான் மசால்கிறது, இது யதவனுளடே ஈவு, ஒருவரும் மபருளமபா ாட்ட முடிோது. 

இ ட்சிக்கப்பட நாம எளதயும் மசய்ே முடிோது, ஆனா இ ட்சிக்கப்பட்ட பிறகு, 

இ ட்சிப்பின் அனுபவத்யதாடு மசேல்பட முடியும்.  

Dr. ஜான் அன்மகர்மபர்க்:  அதன் விளைவு. ஆ.  

 ாபி யகலட்டி: கிருளபளே மபறுவது என்பது  ஒன்று, கிருளபோக இருப்பமதன்பது 

யவறு. அதாவது, இ க்கத்ளத மபறுவது யவறு, இ க்கமாக இருப்பமதன்பது யவறு. 

அன்ளப புாிந்துமகாள்வது என்பது யவறு, யநசிக்கமுடிோதவர்களை யநசிப்பது என்பது 

யவறு. அளததான் யவதாகமத்தின் சுவியசஷங்கள் முழுவதிலும் பவுல் நமக்கு 

எடுத்துள க்கிறார்.  

Dr. ஜான் அன்மகர்மபர்க்:  அயதாடு, இயேசு அவாிடம் மசால்லிேிருப்பார், கவனி, 

பவுல், இளத நீ மற்றவர்கயைாடு பகிர்ந்துமகாள்ையவண்டும், ஏன்னா இளததான் அவர் 

தீயமாத்யதயுவுக்கு கூறுகிறார்.  இன்மனாருவருளடே சீஷனாக இருப்பது என்றால் என்ன 

என்பளதயும் நமக்கு மாதிாிோக காட்டிேிருக்கிறார். தீயமாத்யதயுளவ பற்றி 

மசால்லுங்கள்.  
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 ாபி யகலட்டி: சாி. நீங்க சாிோன விஷேத்ளத கச்சிதமா மசால்லீட்டீங்க. பவுல் 

தீயமாத்யதயு என்ற யபர்மகாண்ட வாலிபளன பார்க்கிறார், அப்ப பதினாறு வேதிருக்கும் 

என நிளனக்கியறன். தீயமாத்யதயுவுக்கு தனது வாழ்வில் தாக்கத்ளத ஏற்ப்படுத்தும் தாோர் 

இருந்தார்கள், அவனுக்கு பாட்டியும் இருந்தார்கள், அவனுளடே தகப்பன் கிய க்கன். 

அதனால் தகப்பனிடமிருந்து எந்த தாக்கமும் அவனுக்குள் ஏற்ப்படவில்ளல என்பது 

மதைிவாகிறது. இளத 2 தீயமாத்யதயு 1:5ல் பார்க்கியறாம். (அந்த விசுவாசம் முந்தி உன் 

பாட்டிோகிே (பவுல் இளத மசால்லுகிறார்) யலாவிசாளுக்குள்ளும் உன் தாோகிே 

ஐனிக்யகோளுக்குள்ளும் நிளலத்திருந்தது; அது உனக்குள்ளும் நிளலத்திருக்கிறமதன்று 

நிச்சேித்திருக்கியறன்.” பவுல் மசால்கிறார், “கவனி, நீ நீோக இருப்பதற்கு கா ணம் 

உன்னுளடே தகப்பனார் கிளடோது, அது உன் பாட்டி மற்றும் உன் தாோாின் தாக்கம் 

என்று மசால்கிறார்.” 

இந்த யந த்தில் தாய்மார்களை உற்சாகப்படுத்துகியறன். அதாவது, இந்த உலகத்தில் 

மபற்யறாாில் ஒருவர் மட்டும் தங்கள் பிள்ளைகளை வைர்த்து வருகிறார்கள். இந்த 

உலகத்தில் அந்த பிள்ளைகளை வைர்க்கிறார்கள். இது ஒரு உற்ச்சாகம் தான். இப்ப நீங்க 

ஒரு சிங்கிள் யப ன்டாக இருந்தால், ஒருயவளை, உங்களுளடே விசுவாசம் மற்றும் 

வாஞ்ளசேினால் பிள்ளைகளை சளபேின் யகாட்ப்பாடுகளுக்குள் வைர்ப்பீர்கள் என்றால், 

நிச்சேம் ஒருநாள் ஒரு தீயமாத்யதயு உருவாக முடியும்.  

Dr. ஜான் அன்மகர்மபர்க்:  சாி. அருளமோன ஒன்று என நிளனக்கியறன். பவுல் 

தீயமாத்யதயுவிடம் இளத மசால்கிறார், “உனக்கு ஒப்புவித்ததில் நீ ஜாக்கி ளதோக 

இருந்திடு,” இதற்கு என்ன அர்த்தம்?  

 ாபி யகலட்டி: சாி. அவர் இங்கு, “உன்னிடத்தில் ஒப்புவிக்கப்பட்ட அந்த நற்மபாருளை 

காத்துக்மகாள்.” இதுல ஆர்ச்சாிேம் ஏதாவது இருக்கிறதா, இயேசு கிறிஸ்து, தமது இறுதி 

நாட்கைில், இயத தன்ளமளே தாயன உபயோகித்தார்? இயேசு தமது சீஷர்களை யநாக்கி, 

“இளவகளை நிளனவுகூர்ந்து நான் உங்களுக்கு கட்டளைேிட்ட ோளவயும் 
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ளகமகால்லுங்கள் என்றார்.” இயத வார்த்ளத, “ளகமகாள்.” இயததான் – யவறுவார்த்ளத, 

ஒய  கருத்து. பவுல் தீயமாத்யதயுவுக்கு மசால்கிறார்: உன்னிடத்தில் ஒப்புவிக்கப்பட்ட 

அந்த நற்மபாருளை காத்துமகாள். சாி, முன்பு மசான்னது நிளனவிருக்கிறதா: 

காத்துமகாள்ளுதல் என்றால் மற்றவர்கயைாடு பகிர்ந்துமகாள்ளுதல். இந்த விஷேத்ளத 

தீயமாத்யதயு நன்றாக புாிந்துமகாண்டார். பவுல் மசால்கிறார், “ஒருயவளை நீ அளத 

மறந்திருந்தால் உனக்கு நான் நிளனப்பூட்டுகியறன்.” ஆளகோல், என் குமா யன நீ, (2ம் 

அதிகா ம் வசனம் 1)  ஆதலால், என் குமா யன, நீ கிறிஸ்து இயேசுவிலுள்ை கிருளபேில் 

பலப்படு.அயநக சாட்சிகளுக்கு முன்பாக நீ, என்னிடத்தில் யகட்டளவகளை 

மற்றவர்களுக்குப் யபாதிக்கத்தக்க உண்ளமயுள்ை மனுஷர்கைிடத்தில் ஒப்புவி.” 

தீயமாத்யதயுவுக்கு பவுல், மூலமாக மதாிந்துமகாண்டான்,  இந்த காாிேங்களை அவன் 

கற்றுமகாள்ைவது மட்டும் யபாதாது, இளத மற்றவர்களுளடே வாழ்வில் தாக்கத்ளத 

உண்டாக்கும்படி வாைவும் யவண்டும்.  

 

Dr. ஜான் அன்மகர்மபர்க்:  சாி, துாிதமாக, ஒரு விஷேம், பவுல் தீயமாத்யதயுவுக்கு 

கற்றுமகாடுக்கும்யபாது மசய்த விதங்கைில் ஒன்று அவருளடே ஊைிே பேணத்தில் 

இவள யும் கூட அளைத்து மசன்றார்.  

 ாபி யகலட்டி: ஆமா. அதாவது, ஜான், எனக்கு கீை, ஏற்க்கனயவ மசான்னமாதிாி, 

ஒன்பது யபர் இருக்காங்க. அவங்களுக்கு பலவித காாிேங்களை கற்றுமகாடுக்க நான் 

முேற்ச்சிக்கியறன். உபயதசங்களையும் இளறேிேளலயும் கற்றுமகாள்கியறாம். சில 

மாதங்களுக்கு முன்பாக மஜபத்ளத பற்றி சிலவற்ளற கற்றுமகாண்யடாம், யதவன் 

சகலத்ளதயும் அறிந்திருக்கிறார் அவர் சகலத்ளதயும் கட்டுபாட்டில் மகாண்டிருக்கிறார் 

என்ற இ ண்டு காாிேங்கைின் மதாடர்புகளை பார்த்யதாம், ஆனா விசுவாசிகைாக நாம் 

மஜபிக்க யவண்டும் என்று கட்டைிேிடுகிறார். அவங்க என்ளன யகள்வி யகட்க 

துவங்கினார்கள், சாி, யதவனுக்கு எல்லாம் மதாிந்திருந்தால், நாம எதற்காக மஜபிக்க 
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யவண்டும்? அப்ப அவங்ககிட்ட நா பகிர்ந்துமகாள்ை துவங்கியனன், சாி, யதவனுக்கு 

எல்லாம் மதாியும், ஆனாலும் மஜபிக்கும்படிோன கட்டளைளே மகாடுக்கிறார். எப்படி 

மஜபிக்க யவண்டும் என்று அவர்களுக்கு மசால்லி அவர்கயைாடு யசர்ந்து அலுவலகத்தில் 

நாங்கள் மஜபித்யதாம்.  

சிளறச்சாளலேில் யபசும்படிோன வாய்ப்பு எனக்கு கிளடத்தது. என்னுளடே 3 

சீஷர்களை என்னுடன் அளைத்து மசன்யறன். ஆன் தி ஜாப் – டிய னிங், என்று 

மசால்லலாம். ஒன்றாக இளணந்து ஊைிேத்திற்கு மசன்யறாம். நாங்க பி சங்கம் 

மசய்யும்படி மவைிேில் மசன்றயபாது, சுவியசஷத்திற்கு மருவுத்த வு அைிக்கும்படி 

உள்ைிருந்த நண்பர்களுக்கு மசய்திேின் முடிவில் நான் அளைப்பு மகாடுத்யதன். 

உண்ளமோகயவ, யதவனுளடே கிருளபோல், சிளறேின் நடுளமேத்தில் இருக்கும் அந்த 

மஞ்சள் யகாட்டில் ஆண்களும் மபண்களும் வாிளசோக நின்றார்கள். ஒரு யபாதகர் 

அங்கிருந்தார் – அங்க யபாகனுன்ற திட்டம் எங்களுக்கு இல்ளல – அந்த யபாதகர் 

என்ளன அளணத்துக்மகாண்டு மசான்னார், “இவர்களுக்காக நாம் மஜபிக்க யவண்டும் 

என்றார்.”  மபாதுவாக, அங்க என்ன நடந்திருக்குன்னு மதாியும்? என்னுளடே 

சயகாதர்களை [பார்த்து மசான்யனன், “உள்ை யபாகலாம்.” அவங்க யகட்டாங்க, நானா? 

நான் மசான்யன, “தேவு மசய்து இளத நம்பு. நாமதான்னு மசான்யனன்.” இவர்கள் பல 

வா ங்கைாக மஜபத்ளத பற்றி யபசிக்மகாண்டிருந்தார்கள். கிறிஸ்த்துளவ 

ஏற்றுமகாள்ளும்படிோன மஜபத்திற்கு இளடேில், ஐந்து நிமிடங்கைாக ஒன்ளற 

கவனித்யதன், எனக்கு கீழ் இருந்தவர்கைில் ஒரு வாலிபன் யதவனுக்கு முன்பாக 

லாதுமகாண்டிருந்தான், ஒருவருக்கு அலுத்து மஜபித்தான். இடது பக்கம் பார்த்த யபாது 

அங்கு ஒருவளன பார்த்யதன், மஜபிக்க மவட்கப்பட்டு நின்றுமகாண்டிருந்தான், 

கிறிஸ்துளவ அவர்கள் ஏற்றுமகாள்ளும் விதமான மஜபத்தில், யதவனுக்கு முன்பாக 

கதறுதல். கார்ல ஏறினதும், எனக்கு ஹாய் ளப குடுத்து மசான்னாங்க, “பாஸ்டர், இத 

நம்பயவ முடிேல.” என்னன்னா, “இன்ளறே யநர்முக பேிற்சிேில் மஜபத்ளத பற்றி 

நன்றாக கற்றுமகாண்யடாம், இது அலுவலக யவளலவிட நன்றாக இருந்ததாம்.  
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Dr. ஜான் அன்மகர்மபர்க்:  சாி. இப்யபாது ஒரு இளடயவளை எடுமகாள்யவாம். நாம 

திரும்ப வந்ததும் ஒவ்மவாரு கிறிஸ்தவனும் அறிந்திருக்க யவண்டிே மற்றவர்கயைாடு பகி  

யவண்டிே 3 உண்ளமகளை பார்க்க இருக்கியறாம். இளணந்திருங்கள். மீண்டும் 

சந்திப்யபாம்.  

***** 

Dr. ஜான் அன்மகர்மபர்க்:  மீண்டும் வருக. நாம்  ாபி யகலட்டியுடன் 

யபசிக்மகாண்டிருக்கியறாம், இவர் சிறந்த யவதாகம யபாதகர். நாம் பி தான கட்டளைளே 

பற்றி யபசிக்மகாண்டிருக்கியறாம். இளத எப்படி மகாண்டு மசல்வது? நாம் 

கற்றுக்மகாள்ை யவண்டிே விஷேங்கள் இருக்கிறது, ஆல்ள ட். அளவ என்மனன்ன, 

 ாபி?  

 ாபி யகலட்டி: சாி, இதுவள க்கும் நாம, ஜான், பவுலின் வாழ்வில் அவள  ஒரு 

ஆசிாிே ாக பார்த்யதாம், அவர் கர்த்த ாகிே இயேசு கிறிஸ்துவிடமிருந்து 

கற்றுமகாண்டார், அதன் படிோக அவர் வாழ்ந்தார். அவர் கற்றுக்மகாள்ைவும் தாம் 

கற்றுமகாண்டபடி வாைவும் மதாடங்கினார். பிறகு பவுல் தீயமாத்யதயுவின் வாழ்வில் 

தாக்கத்ளத உண்டாக்கிேளத பற்றி பார்த்யதாம். தீமமாத்யதயுவும் கற்றுக்மகாண்டு 

அதன்படி வாழ்ந்தான். நம்ளம நாயம யகட்டுக்மகாள்ை யவண்டிே யகள்வி, “நான் எளத 

கற்றுக்மகாள்ை யவண்டும் என்று யதவன் எதிர்பார்க்கிறார்? சார்லஸ் ஸ்பர்மஜன் இந்த 

வார்த்ளதளே மசால்லிேிருக்கிறார்: “யவதம் தன் நிளலளே விட்டு அகன்று யபானால் 

அது மசாந்தமல்லாத ஒருவாிடம் இருக்கிறது என்று அர்த்தமாகும்.” அதனால 

யதவனுளடே வார்த்ளத நம்மில் பதியும்வள  அந்த வார்த்ளதேில் மூழ்கி இருக்க 

யவண்டிேது அவசிேம். இளத நாம் மூன்று உபயதசங்கைாக பிாித்திருக்கியறன். இந்த 

மூன்று உபயதசங்களுக்குள் மற்ற அளனத்து உபயதசங்களும் அடங்கும். ஆனா இந்த 
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மூன்று தான், என்ளன மபாறுத்தவள , ஒவ்மவாமவாரு விசுவாசியும் அறிந்திருக்க 

யவண்டிே முக்கிேமான உபயதசங்கள்.  

அளவ என்னமவன்றால்: முதலாவதாக நீதிமானாக்கப்படுதல். இந்த கட்டத்தில் 

நீதிமானக்கப்படுதல் என்பது ஒரு விசுவாசிேின் மீது யதவன் உள க்கும் சட்டபூர்வமான 

அறிக்ளக.இளத ய ாமர் 3:28ல் பார்க்கியறாம். உங்களுக்காக நான் அளத வாசிக்கியறன்: 

“மனுஷன் நிோேபி மாணத்தின் கிாிளேகைில்லாமல் விசுவாசத்தினாயலயே 

நீதிமானாக்கப்படுகிறான் என்று தீர்க்கியறாம்.” இதுதான் சட்டப்பூர்வமானது. அதாவது 

ஒரு நீதிமன்றத்திற்குள் நுளையும்யபாது நீதிபதி தன ளகேில் இருக்கும் சுத்திோல் அடித்து 

ஒன்று அல்லது இ ண்டு முடிவுகள் தான் இருக்கும் எனபது யபால இருக்கிறது: மவட்கம் 

அல்லது அறிோளம. கர்த்த ாகிே இயேசு கிறிஸ்து வரும்யபாது, நிோேப்பி மாணத்தின் 

கிாிளேகளுக்கு அப்பாற்பட்டிருக்கும், இ ட்சிப்ளப மபற நம்மால் எளதயும் மசய்ே 

முடிோது என்பதான் இதன் அர்த்தம். நாம யதளவயோடு இருக்கியறாம். நமக்கு இ ட்சகர் 

அவசிேமாக இருக்கிறார். நம்முளடே பாவம் மீறுதல்கைில் மாித்துயபாேிருக்கியறாம். நாம் 

யதவளன மதாிந்துமகாள்ைவில்ளல, அவர் முதலில் நம்ளம மதாிந்துமகாண்டார். இயேசு 

மசால்கிறார், “நீங்கள் என்ளன மதாிந்துமகாள்ைவில்ளல, நான் உங்களை 

மதாிந்துமகாண்யடன். நீங்கள் முதலில் என்ளன யநசிக்கவில்ளல, நான் அன்புகூர்ந்யதன்.” 

யதவன் இந்த உலகத்தில் அன்புகூர்ந்தபடிோல் தம்முளடே ஒய  யப ான குமா ளன 

அனுப்பினார்.” எனயவ நம்முளடே பாவங்களுக்கு மனந்திரும்பி கிறிஸ்துவின் மீது 

விசுவாசம் ளவக்கும்யபாது, யதவன் நம்ளம தம்முளடேவர்கலாக பார்க்க அவருளடே 

பார்ளவேில் நீதிமான்கைாக காணப்படுகியறாம்.  

சாி, இ ண்டாவது, நீதிமானாக்கப்படுவது மட்டுமல்ல, நாம் பாிசுத்தமாக்கப்படுகியறாம். 

இ ட்சிப்பின் துவக்கத்தில் பாிசுத்தமாகுதல் துவங்குகிறது. இதற்கு என்ன அர்த்தம் 

என்றால்” விசுவாசி கிறிஸ்துவின் சாேலுக்கு ஒப்பாக மறுரூபமாகிறான். யதவனுளடே 

வார்த்ளதக்கு மசவிமகாடுக்க துவங்கி யதவ வார்த்ளதேின் படி வாைவும் துவங்கிடுயவாம். 

பாிசுத்தமாக்கப்படுதலில்இ ண்டு பகுதிகள் இருக்கிறது. முதலாவதாக, பாிசுத்தமாகுதலில் 
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முன்யனறுதல். இது மதாடர்ந்து கிறிஸ்துவின் சாேளல அளடயும்படி விசுவாசிேின் 

வாழ்வில் ஏற்படும் மதாடர் நிளல. இளத எபிய ேர் 10ம் அதிகா த்தில் பார்க்கியறாம். 

இந்த வசனத்ளத கவனியுங்கள்: “ஏமனனில் பாிசுத்தமாக்கப்படுகிறவர்களை ஒய  

பலிேினாயல இவர் என்மறன்ளறக்கும் பூ ணப்படுத்திேிருகிறார்.” இதுல என்ன 

புாியுதுன்னா, நாம மதாடர்ந்து கிறிஸ்துவின் சாேலாக மாற்றப்பட்டு மகாண்யட 

இருக்கியறாம்.  

ஆனா நிளலோன பாிசுத்தம் என்றும் இருக்கிறது. அதாவது, ஜான், நாம மபாதுவா 

கிறிஸ்துவின் சாேலாக மார்வளத பற்றி யபசுகியறாம். ஆனா ஒன்ளற மறந்துவிடுகியறாம் 

உலக யதாற்றத்துக்கு முன்யப, யதவன் நம்ளம பாிசுத்தமாக்கும் 

மதாிந்துமகாண்டிருக்கிறார். இளத எபிய ேர் 10:10ல் பார்க்கியறாம்: 

“இயேசுகிறிஸ்துவினுளடே சாீ ம் ஒய த ம் பலிேிடப்பட்டதினாயல  அந்த சித்தத்தின்படி 

நாம் பாிசுத்தப்படுகியறாம் பாிசுத்தமாக்கப்பட்டிருக்கியறாம்.”  

அதனால நீதிமானாக்கப்படுதல், அடுத்தது பாிசுத்தமாக்கப்படுதல் – கிறிஸ்துளவ யபால 

ஆவதற்கு இந்தஇ ண்டு நிளலகளும் யநண்டும். இளதயும் மறந்திட கூடாது, 

மகிளமபடுத்தப்படுதல். இது களடசி காலத்தில் என்பது மதாிந்த விஷேம், எதிர்கால 

நிகழ்வு: ப யலாகத்ளத புாிந்துமகாள்ளுதல், ந கத்ளத புாிந்துமகாள்ளுதல். ஒருநாைில் 

நமக்கு மகிளமயுள்ை சாீ ம் அைிக்கபடும் என்பளத புாிந்துமகாள்ளுதல். அைிவுள்ை இந்த 

சாீ த்ளத நாம் களைந்துவிட்டு மகிளமயுள்ை சாீ த்ளத மபற்றுமகாள்யவாம்.  

Dr. ஜான் அன்மகர்மபர்க்:  ஆமா. நம்முளடே பாிசுத்தமாகுதலில், கிறிஸ்துளவ யபால 

மாறிக்மகாண்யட இருப்யபாம். ஆனா இங்க பூமிேில் இருக்கும்யபாது, அளத நம்மால் 

அளடேமுடிோது, சாிோ. உண்ளம இதுதான், ஒருவள  விட அதிக பாிசுத்தமாக 

இருக்கும் நபர்கள் இருக்கிறார்கள், சாிோ, ஏன்னா நம்முளடே வாழ்வின் பல நிளலகளை 

நாம் வைர்ந்துமகாண்டிருக்கியறாம், யதவன் நமக்கு மவைிப்பாட்ளட மகாடுகும்யபாது 

மாறுகியறாம். ஆனா ப யலாகத்திற்கு யபான பிறகு, நிச்சேமா, அங்க வைர்ச்சி இருக்காது. 

நமக்கு மகிளமயுள்ை சாீ ம் மகாடுக்கப்படும். இதுதான் உண்ளம, நம்மால் பாவம் மசய்ே 
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முடிோது. நமக்கு யசாதளனகளும் இருக்காது. நம்முளடே கண்ணீர் ோவும் 

துளடக்கப்படும். நமக்கு மகாடுக்கப்படும் சாீ த்தில் விோதிகயைா யவதளனயோ 

உண்டாகி அழுகி நாசமாகும் நிளல இல்ளல. எனயவ, இமதல்லாம் மளறந்துவிடும். 

அதுதான் மகிளமபடுத்தப்படுதல்.  

சாி நீதிமானாக்கப்படுதல், நீதிமான் என்று அறிக்ளக மசய்ேப்படுகியறாம். 

பாிசுத்தமாகுதலில் முன்யநர்த் ம், அதாவது, நீங்க மசான்ன அந்த வசனம், “ஒய த ம் 

பலிேிட்டதினாயல அந்த சித்தத்தின்படி நாம் பாிசுத்தமாக்கப்பட்டிருக்கியறாம்,” ஆம் 

பாிசுத்தமாக்கப்பட்டுக்மகாண்டிருக்கியறாம், சாி. இந்த இ ண்டும் ஒய  வசனத்தில் 

வருகிறது. இன்மனாரு உண்ளம இருக்கும், முடிவு வரும்யபாது, ஒருநாள் நாம் 

மகிளமேளடந்திடுயவாம், ஏன்னா கிறிஸ்து நமக்கு, புதிே சாீ த்ளத அைித்திடுவார்.  

 ாபி யகலட்டி: ஆமா, அடுத்த நிகழ்ச்சிேில் கிறிஸ்துளவ யபாலாகுதல் என்பளத பார்க்க 

இருக்கியறாம். சாி, விசுவாசத்திலிருந்து துவங்குகிறது, விசுவாசமானது யதவன் நம் மூலம் 

கிாிளே மசய்ே நமக்குள் கிாிளே மசய்யும் பாளதேில் நடத்துகிறது, யதவயன அளத 

மசய்து முடிப்பார், இயேசு மசான்னது யபால, பவுல் மசான்னது யபால, “உங்கைில் 

நற்கிாிளேகளை துவங்கினவர் அளத இயேசு கிறிஸ்துவின் நாள் பாிேந்தம் முடிே 

நடத்திவருவார்.” சாி, இங்க ஒரு யகள்வி: இதன்படி எப்படி வாழ்வது? இளததான் 

யநேர்கள் யகட்க்கிறார் என நிளனக்கியறன். நம்முளடே வாழ்வில் இளத எப்படி 

அப்பிோசப்படுத்துவது? உங்களுக்கு மதாிந்தளத மசய்வதுதான் ஒய  வைி. இப்ப, 

யவதத்ளத பற்றிே அறிவு பலம் கிளடோது. யவதாகமத்தில், அறிளவ மசேல்படுத்தும் 

யபாதுதான் வலிளம உண்டாகும் என்று பார்க்கியறாம். அதாவது, விசுவாசிகைான, 

நமக்கு என்ன மசய்ேணுன்னு மதாியும், ஆனா யகள்வி என்னன்னா, நமக்கு மதாிந்தபடி 

நான் வாழ்கியறாமா?  

ஒருவர் தங்கள் குைந்ளதளே வைர்ப்பளத பற்றிே ஒரு சம்பவத்ளத சமீபத்தில் மசான்யன. 

எனக்கு குைந்ளத வைர்ப்ளப பற்றி கற்றுத்தந்தார்கள். ஜான், எனக்கு 2 வேசுல ஒரு 
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ளபேன் இருக்கான் மதாியுமா, அவன் எங்களுக்கு குைந்ளத வைர்ப்ளப பற்றியும் 

மபாறுளமளே பற்றியும் கற்றுத்தருகிறான்.  

Dr. ஜான் அன்மகர்மபர்க்:  அவன் ம ாம்ப அைகான குைந்ளத! 

 ாபி யகலட்டி: ஆ, அவன் ம ாம்ப சுட்டி, ஆனா ம ாம்ப விேப்பானவன். எங்களுக்கு 

மபாறுளமளே கற்றுத்தருகிறான். ஒருத்தாிடம் குைந்ளத வைர்ப்ளப பற்றி 

யபசிமகாண்டிருந்யதன். அவங்க மசான்னாங்க, “ ாபி, மு ட்டாம் என்பதன் 

அடிப்பளடேில் ஒருவள  ஒழுக்கத்திற்குள் நடத்துவதற்கும் அறிோளமளே பற்றி 

யபாதிப்பதற்கும் வித்திோசம் இருக்கிறது.” குைந்ளத வைர்ப்ளப யோசித்து பாருங்கள், ஒரு 

குைந்ளத பிடிவாதம் பிடிக்கும்யபாது, குறும்பா இருந்தா, நீங்க குைந்ளதேிடம் யபாய் 

யபசும்யபாது, “உனக்கு என்ன மசய்ேணுன்னு மதாிேலன்னு மசால்வீங்க.” இப்ப, அதற்கு 

அந்த குைந்ளதேின் பதில், “ஆமா, எனக்கு என்ன மசய்ேணுன்னு மதாியும், டாட். என்று 

மசான்னால்,  நீங்க, இல்ல என்ன மசய்ேணுன்னு உனக்கு மதாிேல, ஏன்னா என்ன 

மசய்ேணுன்னு மதாிந்திருந்தா, நீ அளத மசய்திருப்ப. நீ அப்படி மசய்ோததால உனக்கு, 

என்ன மசய்ேணுன்னு மதாிோதது நல்லா மதாியுது என்பீர்கள்.” இல்ல பா, எனக்கு 

மதாியும்.” இப்படி மசால்லுன்யபாது ஒரு மபற்யறா ா உங்களுக்கு மபாறுப்பு இருக்கு: 

இது மு ட்டாட்டமா இருப்பதால ஒழுக்கத்ளத மசால்லிதருயவனா, இல்ல அறிோமல் 

இருப்பளத கற்றுமகாடுப்யபனா?  

சளப மக்களுக்கு யகட்கப்படும் யகள்வி இதுதான்” மு ட்டாட்டத்தினால் யதவளன 

பின்பற்றாமல் இருக்கிறீர்கைா அல்லது அறிோளமேினால் பின்பற்றாமல் 

இருக்கிறீர்கைா? அது அறிோளமோக இருந்தால், அது யவற, ஆனா மு ட்டாட்டமாக 

இருந்தால், இது முற்றிலும் மாறுபட்ட விஷேம்.  

Dr. ஜான் அன்மகர்மபர்க்:  மு ட்டாட்டம் பண்ணுகிறவர்களை யதவன் 

ஒழுக்கத்திற்குள் நடத்திடுவார்.  
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 ாபி யகலட்டி: ஆமா. யதவன் தாம் யநசிக்கிறவர்களை சிட்சிக்கிறார் என்று யவதம் 

மசால்கிறது.  

Dr. ஜான் அன்மகர்மபர்க்:  ஓயக,  ாபி, இன்ளறக்கு ஜனங்கள் எடுக்க யவண்டிே 

தீர்மானம் அவர்கள் யதவனுளடே வார்த்ளதளே நி ாகாித்து மு ட்டாட்டமாக 

இருக்கயபாகிறார்கைா அல்லது அதற்கு கீழ்படிந்து பின்பற்ற யபாகிறார்கைா. நீங்க சிறந்த 

உதா ணத்ளத ளவத்திருக்கிறீர்கள் 2 நபர் எடுத்த தீர்மானத்தினால் அவர்களுளடே 

வாழ்க்ளக மாற்றமளடந்தயதாடு அவர்களை சுற்றி இருந்தவர்களுக்கும் தாக்கத்ளத 

உண்டாக்கிேது. அவர்கள் ோர்?  

 ாபி யகலட்டி: ஆமா. இ ண்டு யபள  பற்றி மசால்ல விரும்புகியறன், சிக்மண்ட் பிம ட் 

மற்றும் C. S. லூவிஸ்.  சிக்மண்ட் பிம ட் யூத தகப்பனாருளடே பக்தியுள்ை குடும்பத்தில் 

வைர்க்கப்பட்டார். அவர் 1856ல் பிறந்தார், அவருளடே குைந்ளத பருவத்தில் கத்யதாலிக்க 

அம்ளமோர் ப ாமாித்தார்கள், அவள  சளபக்கு அளைத்து மசல்வார்கள். அவர் யதவளன 

யநசிக்கி வ ாக இருந்தார், அது அவருளடே, சிறுவேது காலம். ஆனா  சிக்மண்ட் பிம ட் 

வாழ்வில் ஒரு சம்பவம் நடந்தது. அவங்க அப்பா பணம் திவாலான நிளல உண்டானது. 

அதனால, சளபக்கு யபாய் யதவளன பற்றி அறிந்துமகாள்வதற்கு பதிலாக, 

குடும்பத்திற்காக  பணம் சம்பாதிக்கும்படி உலகத்தில் தள்ைப்பட்டார். அவர், கல்லூாி 

படிப்ளப முடித்தார் 1870கைில் அவர் டார்வினிசத்ளத பற்றி யகள்விப்பட்டு 

டார்வினுளடே எழுத்துகளை வாசிக்க துவங்கினார், அதினால் யதவளன பின்பற்றும் 

நிளலளே விட்டு முழுவதும் நாத்திகனாக மாறினார். அப்யபாதுதான் தன்ளன பற்றி 

மதாிந்துமகாண்டார். அவருளடே வாக்கிேங்கைில் ஒன்ளற ளவத்து அளத எழுதும்யபாது 

எப்படி இருந்தார் என்பளத நான் அறிந்துமகாண்யடன். அவர் மசால்கிறார், “மதங்கள் 

என்பது முற்றிலும் அலட்சிேமாக காணப்படலாம். அளவ அளனத்தும் உருமவடுத்த 

நாளை முத்திள ோக மபற்று வைம் வருகிறது, மனுக்குலத்தின் அறிோளமேின் குைந்ளத 
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பருவ நாட்கள் அது.” 

அதாவது, பிம ட் என்ன மசய்தாருன்னா, மனிதர்கள் தங்கள் எதிர்காலத்ளத 

நிர்ணேிக்கமுடியும் என்று நிளனத்தார், அவங்களுளடே மசாந்த அளமப்பு, இளத 

மசய்வதற்கு மதங்களை சார்ந்திட யதளவேில்ளல என்றார். சாி, அவர் அப்படி 

மசய்திருக்கலாம். 1930கைில், தன் முடிளவ அவய  நிர்ணேித்தார். யமார்ளபன் ஊசிளே 

தனக்கு தாயன யபாட்டுமகாண்டு அவர் தற்மகாளல மசய்து மாித்துவிட்டார்.  

இன்மனாரு பக்கம், C. S. லூவிஸ் என்ற நபர் சிறுவேதிலிருந்யத யதவன் மீது அன்பு 

மகாண்டிருந்தார். அவருளடே பத்தாவது வேதில், தனது தாோாின் சுகத்திற்காக 

மஜபித்தார். அவங்க அம்மா ஹாஸ்பிடல்ல விோதிோக, இருத்தாங்க. ஆனா யதவன் 

அவருளடே மஜபத்திற்கு பதில் மகாடாத யபாது யதவனுக்கு தனது முதுளக காட்டினார். 

எதிர்பா ாத நிகழ்வு பாருங்க நாற்பத்தி ண்டு ஆண்டுகளுக்கு பிறகு, பிம ட் C.S. லூவிஸ் 

வாழ்வில் தாக்கத்ளத ஏற்ப்படுத்தினார். இவர் அவருளடே புத்தகங்களை வாசிக்க 

துவங்கினார் சித்தாந்த பள்ைிகளுக்கும் மசன்று படித்தார். ஆனா C.S. லூவிஸ் வாழ்வில் 

ஒரு விஷேம் நடந்தது. ஒருவர் அவருக்கு கிய க்க மமாைிேின் புதிே ஏற்பாடு 

யவதாகமத்ளத மகாடுத்தார். அவர் அளத கிய க்க மமாைிேில் வாசிக்க துவங்கினார், 

பிறகு அவர் J.R. R. யடால்கீன் மற்றும் பார்பீல்ட் யபான்ற நபர்கைால் 

கவர்ந்திலுக்கப்பட்டார். மறுபடியும் யதவன் பக்கமாக திரும்ப ஆ ம்பித்தார்.  

அவர் யதவன் மீது விசுவாசம் உளடேவ ாக மாறினார். யதவன் அவருளடே வாழ்ளவ 

மாற்றினார், அதற்கு பிறகு லூவிஸ்  யதசமமங்கும் யகட்கும்படி பதிளனந்து நிமிட 

வாமனாலி நிகழ்ச்சிளே மகாடுக்க துவங்கினார். ஜனங்கள் அவருளடே நிகழ்ச்சிளே 

அதிகமாக யநசித்தனர். அவர் என்ன மசய்வாருன்னு பார்த்தா, மதம் மற்றும் விசுவாசம் 

இளத பற்றிே பி ச்சளனகளை எடுத்து ஜனங்களுக்கு அளத விைக்கி மசால்லுவார். சாி, 

இது ம ாம்ப சுவா ஸ்ேமாகவும் பி பலாமாகும் இருந்தது, இன்ளறக்கு நமது க த்தில் 

இருக்கும் புத்தகங்கைாக அவற்ளற வடிவளமத்தார்கள், அதுதான், “மமர்ாி 

கிறிஸ்டிோனிட்டி.” சாி, அயநகருக்கு லூவிளச மதாிந்திருக்கும் ஏன்னா பல புத்தகங்களை 

எழுதிேிருக்கிறார். அவருளடே எழுத்துக்கள் “நான்கு சியநகம்.” அப்பறம் 
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“அனுசாிக்கப்பட்ட விோகுலம்” இதுல பி பலமான ஒன்று “தி கி ானிகல்ஸ் ஆப் 

நார்னிோ.”  

இந்த இவருளடே வாழ்க்ளகேில் சுவா ஸ்ேமானது என்னனா, ஜான். ஒரு நபர் யதவன் 

அவருளடே வார்த்ளத என்று துவங்கி இறுதிேில் பின்மாற்றமளடந்தார். அடுத்த நபர் 

சாதா ண நம்பிக்ளகயோடு துவங்கி, யதவளன விட்டு விலகி, தன்னுளடே வாழ்வின் 

இறுதிேில் கிறிஸ்துவிடம் திரும்பினார். இ ண்டு நபர்கள், இ ண்டு பாளத, இ ண்டு 

முடிவுகள், இ ண்டு விளைவுகள். யகள்வி என்னன்னா, நாம் எந்த முடிளவ யநாக்கி 

மசன்றுமகாண்டிருக்கியறாம்? 

அதாவது, இளத பார்த்துமகாண்டிருக்கிறவர்களை ஊக்குவிக்குமாறு ஒன்று மசால்ல 

விரும்புகியறன், ஒருயவளை யதவளன பின்பற்றிேவர்கைாேிருந்து இப்யபாது யதவளன 

விட்டு விலகிேிருக்கலாம். ஒருயவளை யதவயனாடு நல்ல உறவு இருந்து இப்யபாது ம த்து 

யபாேிருக்கலாம் அல்லது கிறிஸ்துவின் கட்டளைகளுக்கு மந்தமான நிளல 

காணப்படலாம். அவர்களை உற்சாகப்படுத்தும்படிோக மசால்லுகியறன், இன்ளறக்யக 

நீங்கள் துவங்கிடலாம். “எப்படி அது சாத்திேமாகும்,  ாபி என்கிறீர்கைா? உங்களுக்கு 

மதாிந்தளத ளவத்து ஆ ம்பியுங்கள். யதவனுளடே கட்டளைகைில் இருந்து துவங்குங்கள். 

அதாவது, அயநகர் மசால்வது இதுதான், “நான் என்ன மசய்ேணுன்னு யதவன் மசால்றது 

எனக்கு மதாிந்தா நல்லா இருக்கும். சாி, உங்களுக்கு அது மதாியும். அவருளடே 

வார்த்ளதேில் அளத நமக்கு அவர் ஏற்கனயவ மகாடுத்திருக்கிறார். நமக்கு மதாிந்தளத 

ளவத்து நாம என்ன மசய்ேலான்னு மதாிந்து நடக்க இன்ளறக்யக துவங்கிடலாம் 

என்பளத உங்களுக்கு மதாிேப்படுத்தி உங்களை உற்சாகப்படுத்துகியறன்.  

Dr. ஜான் அன்மகர்மபர்க்:  ஆல்ள ட், அடுத்த வா ம், இளத மதாடர்ந்து பார்க்க 

இருக்கியறாம். பி தான கட்டளைேில் இருக்கும் வாக்குத்தத்தத்ளதயும் நாம் பார்க்க 

இருக்கியறாம், இயேசு மசால்லுகிறார் அவருக்கு நாம் கீழ்படியும்யபாது, பி தான 

கட்டைேின் படி வாை துவங்கும்யபாது, ஜனங்களுக்கு யபாதித்து அவர்களை சீஷர்கைாக 

ஏற்படுத்தும்யபாது, அவர் நமக்கு ஒரு வாக்கு தத்தத்ளத மகாடுக்கிறார்: “இயதா, நான் 
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உலகத்தின் முடிவுபாிேந்தம் நான் உங்களுடயன கூட இருக்கியறன்.” ஆல்ள ட்? இந்த 

ஒரு வாக்குத்தத்தத்தில் இருக்கிற மற்ற ஆசீர்வாதங்களை குறித்து பார்க்க இருக்கியறாம், 

ஆல்ள ட்? இளத பற்றி அடுத்த வா ம் பார்த்திடலாம். இளணந்திருங்கள்.  

 

எங்களுளடே மதாளலக்காட்சி நிகழ்சிகளை காண 

இலவச ஜான் அன்மகர்மபர்க் நிகழ்ச்சி ஆப்ளப பதிவிறக்கம் மசய்திடுங்கள். 

இயேசு கிறிஸ்துளவ ஏற்றுமகாள்வதற்கான மஜபம் @JAshow.org 
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