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GCG1-5-TA 

சீஷர்களை உருவாக்கிடுங்கள்: கிறிஸ்தவர்களுக்கான இயேசுவின் 

அளைப்பு- நிகழ்ச்சி 5 

 

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. நம்முளடே 

வாழ்வில் தாக்கத்ளத ஏற்ப்படுத்த கூடிே உலகைாவிே புள்ைி விப த்ளத பற்றி 

யபசிக்க்மகாண்டிருக்கியறாம். உதா ணமாக, இந்த பூமிேில் 7௦௦ யகாடி மக்கள் உள்ைனர். 

கிறிஸ்தவர்கைாகிே நாம், இன்னும் நானூற்ளறம்பது யகாடி மக்கள் கர்த்த ாகிே 

இயேசுளவ அறிோதிருப்பளத நிளனவில்மகாள்ை யவண்டும். யமலும் இயேசு, தாயம 

இவர்களை எப்படி மசன்றளடவது என்ற திட்டத்ளதயும் மகாடுத்திருக்கிறார். அளததான் 

பி தான கட்டளை என்கியறாம். நாம் உலகமமங்கும் யபாய் சர்வ சிருஷ்டிளேயும் 

சீஷ ாக்க யவண்டும். அந்த கட்டளையோடு கூட, இன்ளறக்கு நாம் பார்க்க இருப்பது, 

இயேசு நமக்கு மகாடுத்திருக்கும் வாக்குத்தத்தத்ளத: “இயதா, சகல நாட்கைிலும் நான் 

உங்களுடயன கூட இருக்கியறன்.” என்ன அருளமோன வாக்குத்தத்தம். அளத பற்றிதான் 

பார்க்க இருக்கியறாம் சளப வ லாற்றில் எப்படி பாிசுத்தவான்கைின் வாழ்ளவ மாற்றி 

தாக்கத்ளத உண்டாகிேமதன்றும் பார்க்க இருக்கியறாம்.  

கனம் மபாருந்திே விருந்தினர் நம் மத்திேில் இருக்கிறார். பி சித்திமபற்ற யவத 

யபாதக ான  ாபி யகலட்டி. யதவனுளடே வார்த்ளதளே எப்படி விைக்கி மசால்வமதன்று 

அவருக்கு நன்றாக மதாியும். சாி  ாபி, இன்ளறக்கு இதிலிருந்து துவங்கிடலாம், இந்த 

வாக்குத்தத்தத்ளத பற்றி மசால்லுங்க, விளலயேறமபற்ற வாக்குத்தத்தம். இது ஏயதா 

யசர்க்ளக வாிேல்ல, பி தான கட்டளையோடு இளணக்கப்பட்டது அல்ல. இது 

முக்கிேமானவற்றில் ஒன்றாகும். இளத விைக்கிடுங்கள்.   

 ாபி யகலட்டி: ஆமா. இயேசு நமக்கு இந்த கட்டளைளே மகாடுத்தார், அதன் 

முடிவில்தான்... இந்த வாக்குத்தத்தத்ளத மகாடுத்திருக்கிறார், பி தான கட்டளைேின் 

இறுதிேில்: “இயதா, உலகத்தின் முடிவுபாிேந்தம்  நான் உங்களுடயன கூட இருக்கியறன்.” 

சாி, இதில் சுவா ஸ்ேமானது என்னன்னா, இந்த பகுதிேிளே பார்க்கும்யபாது, இந்த 

வாக்குத்தத்தம் ஒரு பணி ஆளணயோடு இளணந்திருக்கிறது, சில வா ங்களுக்கு முன்பு 

அளத பற்றி பார்த்யதாம், “யபாய், சீஷர்களை உருவாக்குங்கள்”. அவர் என்ன மசால்கிறார் 

என்றால், “நீங்க உலகத்திற்குள் மசன்று சீஷர்களை உருவாக்குங்கள், உலகத்தின் 
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முடிவுபாிேந்தம் நான் உங்களுடயன கூட இருப்யபன்.” சாி, நீங்க மசான்னது மாதிாி இது 

மாற்று கருத்து உளடே காாிேம் கிளடோது. இறுதிோக இளத மசால்லி முடிக்கலாம்  

என்று இயேசு ேதார்த்தமாக மசால்லவில்ளல. இது ஒரு வித்திோசத்ளத ஏற்ப்படுத்தகூடிே 

வித்திோசமான காாிேம். இது பி தான கட்டளைேின் மறுக்க முடிோத தன்ளமோக 

இருக்கிறது.  

இதில் சுவா ஸ்ேம் என்ன மவன்றால், துவங்கும்யபாது, ஜான், ஆ ம்பத்தில், தமது 

அதிகா த்ளத மசலுத்துகிறார். வசனம் பதிமனட்டில் மசால்லுகிறார், “வானத்திலும் 

பூமிேிலும் சகல அதிகா ம் எனக்கு மகாடுக்கப்பட்டிருக்கிறது,” அதற்கு பிறகு 

முடிக்கும்யபாது தமது பி சனத்தின் வாக்குதத்தத்யதாடு நிளறவு மசய்கிறார். இளத தான் 

அவர் இங்கு மசால்ல விரும்புகிறார். அவர் மசால்கிறார், “நீங்க எங்கயபானாலும் நான் 

உங்களுடயன இருப்யபன். சாி, இளத யகள்விப்பட்ட சீஷர்கைின் எண்ணம் 

எப்படிேிருந்திருக்கும் என்று யோசித்து பாருங்கள். பன்னி ண்டு யபர் உதா ணத்திற்கு 

இருக்கிறார்கள், இவர்கள் அளனவரும் தங்கள் வாழ்வின் மத்திேில் கிறிஸ்துளவ 

பின்பற்றும்பாடு அளைக்கப்பட்டார்கள். அவய ாட வாழ்ந்தவர்கள். அவர் யபாதிப்பளத 

கவனித்தார்கள், அற்புதங்கள் நடப்பிப்பளத கண்டவர்கள். மக்கள் கூட்டத்தில் அவர் 

தப்பித்தளத கண்டவர்கள். எல்லாவற்ளறயும் பார்த்திருக்கிறார்கள். இப்ப இயேசு 

அவங்ககிட்ட மசால்றாரு, “ஓயக, ளகஸ், நா யபாக யபாகியறன்.” இதுவள க்கும், 

சீஷர்கள் ஒருயவளை இப்படிோக மசால்லிேிருப்பார்கள் என்று நிளனக்கியறன், 

“இயேசுயவ, நீங்க இல்லாம எங்கைால நிச்சேம் இளத மசய்ே முடிோது. அதாவது, நீங்க 

இல்லாம மசய்றது மகாஞ்சம் கடினம்தான். எப்படி நீங்க இல்லாம இத மசய்ேமுடியும் 

என்றிருபார்கயைா?  

சீஷத்துவத்தில் நான்கு விதமான முன்யனற்ற நிளலளே யவதத்தில் இயேசு நமக்கு 

மசால்லிேிருக்கிறார். அளத உங்களுக்கு எடுத்து மசால்ல விரும்புகியறன். முதலாவது 

என்ன மவன்றால்: இயேசு அளத மசய்தார் – சீஷர்கள் அளத பார்த்தார்கள். ஞாபகம் 

இருக்கிறதா மளல பி சங்கத்தின் யபாது, இயேசு சீஷர்களை தம்ளம பின்பற்றும்படி 
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அளைத்தார். அவர்கள் கூட்டத்யதாடு உட்கார்ந்து அவர் யதவனுளடே வார்த்ளதளே 

விைக்கி மசால்வளத யகட்டுமகாண்டிருந்தார்கள். யவதத்தில் அடுத்த நிளலளே பற்றியும் 

பார்க்க முடிகிறது, இயேசு மசேல்படுகிறார் – சீஷர்கள் துளணோக இருந்தார்கள். 

ஐோேி ம் யபள  யபாஷித்தது உங்களுக்கு நிளனவிருகிறதா நாலாேி ம் என்றும் மசால்ல 

முடியும். இயேசு அப்பத்ளத பிட்டு தந்தார், மீன்களையும் எடுத்து தந்தார், அவர் 

யபாதித்தார், அதன் பிறகு மசால்கிறார், “நண்பர்கயை, இந்த உணளவ பங்கிட்டு 

மகாடுங்கள். அயதாடுகூட, எல்லா கூளடகளையும் யசகாித்து என்னிடத்திருக்கு மகாண்டு 

வாருங்கள்.” இயேசு மசேல்பட்டார் – சீஷர்கள் உதவிோக இருந்தார்கள்.  

ஆனா இங்க ஒரு மாற்றம் வருது. எதனால மாற்றம் என்றால் இயேசு மசால்கிறார், “நீங்க 

மசேல்பட யபாறீங்க நா உங்களுக்கு உதவிோக இருப்யபன் என்கிறார்.” மறுரூப 

மளலேில் இருந்து இயேசு இ ங்கி வந்த சம்பவம் நிளனவிருக்கிறதா? ஒரு இக்கட்டான 

நிளலளே சந்திக்கிறார் தன் மகளன அளைத்துக்மகாண்டு வந்த தகப்பன் அவாிடம், 

“உமது சீஷர்கைால் ஏதாவது மசய்ே முடியுமா என்று பார்க்கும்படி என் மகளன 

அளைத்துவந்யதன் ஆனால் அவர்கைால் ஒன்றும் மசய்ேமுடிேவில்ளல. இயேசுயவ 

உம்மால் மசய்ேமுடியுமா என்றான்.” அதற்கு இயேசு, “நீங்கள், பின்னிட்டு யபாங்கள். 

என்னால் ஏதாகிலும் மசய்ேமுடியுமா, இது யவடிக்ளகோக இருக்கிறயத? என்னால் 

எல்லாம் கூடும். அளத விசுவாசிக்கிறாோ? இங்க இயேசு உதவி மசய்கிறார். 

சீஷர்களுக்கு உதவி யதளவப்படும்யபாது, அவர் அங்யக வருகிறார்.  

இதுதான் இறுதிோன முன்யனற்ற நிளல: சீஷர்கள் மசேல்பட்டார்கள் – இயேசு 

பார்த்துமகாண்டிருந்தார். சாி, இயேசு பார்க்க மாட்டார் என்று நமக்கு மதாியும். ஆனா 

அவர் ஒருபடி பின்னுக்கு மசன்றார். ஞாபம் இருக்கிறதா அவர் எழுபது அல்லது 

எழுபத்தி ண்டு யபள  அனுப்பினாய . அப்ப மசான்னார், “நான் உங்களுக்கு சகல 

அதிகா த்ளதயும் மகாடுத்திருக்கியறன் பிசாசுகளை து த்துங்கள், என் நாமத்தினாயல 

சுகப்படுத்தி தீர்க்கதாிசனம் மசால்லுங்கள்.” அவர்கள் திரும்பி வந்து அவாிடம் 



5 

 

மசான்னார்கள், “இயேசுயவ நடந்தளத உங்கைால் நம்பயவ முடிோது. நீங்க மசான்னது 

சாிதான். நான் பி சங்கித்யதாம் சுகப்படுத்தியனாம் நீங்க நன்றாக கிாிளே மசய்தீர்.” 

சாி, புதிே ஏற்ப்பட்டு விசுவாசிோக, நம்முளடே வாழ்வில் யதவன் கிாிளே மசய்ோத பகுதி 

என்று எந்த நிளலேம் கிளடோது, ஏன்னா அவர் தமது பி சனத்ளத நமக்கு 

வாக்கைித்திருக்கிறார். சாி, சீஷர்கள் பா த்யதாடு இருக்கிறார்கள். யோவான் 14:15-19 

இயேசுவின் வார்த்ளதகளை பதிவு மசய்திருக்கியறாம், இன்ளறக்கு யநேர்களுக்கு அது 

உற்சாகத்ளத அைிப்பதாக இருக்கும், உலகமமங்கிலும் உள்ை விசுவாசிகளுக்கு 

உதவிடும். “நீங்கள் என்னிடத்தில் அன்பாேிருந்தால் என் கற்பளனகளை 

ளகமகால்லுங்கள். நாம் பிதாவினிடத்தில் யவண்டிமகாள்யவன் அப்மபாழுது 

என்மறன்ளறக்கும் உங்களுடயனகூட இருக்கும்படிக்கு சத்திே ஆவிோகிே யவமறாரு 

யதற்ற வாைளன அவர் உங்களுக்கு தந்தருளுவார். உலகம் அவள  காணாமலும் 

அறிோமலும் இருக்கிறபடிோல் அவள  மபற்றுக்மகாள்ைமாட்டாது. அவர் உங்களுடயன 

வாசம்பண்ணி உங்களுக்குள்யை இருப்பதால் நீங்கள் அவள  அறிவீர்கள்.” – இளத 

பாருங்கள் –“உங்களுக்குள் இருப்பார். நான் உங்களை திக்கற்றவர்கைாக வியடன்.” 

இயேசு மசால்கிறார், “உங்கைிடத்தில் வருயவன். இன்னும் மகாஞ்சம் காலத்தியல உலகம் 

என்ளன காணாது, நீங்கயைா என்ளன காண்பீர்கள் நான் பிளைக்கிறபடிேினால் 

நீங்களும் பிளைப்பீர்கள்.” வசனம் 2௦தான் திறவுயகால்: “நான் என் பிதாவிலும் நீங்கள் 

என்னிலும், நான் உங்கைிலும் இருக்கிறளத அந்நாைியல நீங்கள் அறிவீர்கள்.”  

சாி, மத்யதயு இந்த இ கசிேத்ளத தமது  சுவியசஷத்தின் துவக்கத்திலும் முடிவிலும் 

மசால்லிேிருக்கிறார். அவருளடே சுவியசஷத்தின் துவக்கத்தில், மத்யதயு 1ல், சம்பவம் 

நிளனவிருக்கிறதா? கர்த்தருளடே தூதனானவர் வந்து மசால்லுகிறார், “அவருக்கு 

இம்மானுயவல் என்று யபாிடுவாோக,” பளைே ஏற்பாட்டில் தீர்க்கதாிசனமாக 

மசால்லப்பட்டது யபால, அதற்கு அர்த்தம், :யதவன் நம்யமாடு இருக்கிறார்.” மத்யதயு 

துவக்கத்தில் இளத உள்யை மகாண்டுவருகிறார். இதுல ஏதாவது ஆச்சாிேம் இருக்குதா 



6 

 

சுவியசஷத்தின் முடிவிலும், மத்யதயு 28:20, களடசி வசனத்தில், இறுதிோக 

மசால்லும்யபாது, “உங்களுடயன சகல நாட்கைிலும் இருப்யபன் என்கிறார்.” மத்யதயு 

சுவியசஷத்தின் நிளறவு இப்படிதான் இருக்கிறது, இன்ளறே விசுவாசிகளுக்கு இது 

ஊக்குவிக்கும் ஒன்றாக இருக்கிறது, என்ன நடந்தாலும் ப வாேில்ளல, எங்க யபானாலும் 

சாி, கர்த்த ாகிே இயேசு கிறிஸ்து நம்யமாடு இருப்பது மட்டுமல்ல, நமக்குள்ளும் 

இருக்கிறார்.  

Dr. ஜான் அன்மகர்மபர்க்: நம்முளடே வாழ்வில் இளத இயேசு எப்படி 

மசேல்படுத்தினார் என்பதற்கு சில உதா ணங்களை பார்க்க இருக்கியறாம். ஆனா பளைே 

ஏற்ப்பாட்டில் யதவன் எப்படி ஒருவய ாடு இளடபட்டார் என்பளதயும் பார்த்திடலாம், 

அவர்தான் யமாயச.  

 ாபி யகலட்டி: ஆமா. யமாயச ஒரு சிறந்த உதா ணம்,என நிளனக்கியறன். யமாயசளே 

ஞாபகமிருக்கிறதா. அவன் திக்குவாேன், மந்த நாவுளடேவன். யதவன் தன்ளன 

பேன்படுத்துவார் என நிளனக்கவில்ளல. இப்ப அவனுக்கு எண்பது வேது, 

வனாந்த மான இடத்தில், யதவன் அவனிடம் வந்து மசால்கிறார், “யமாயச, நீ எனக்காக 

யபச விரும்புகியறன்.” அதற்கு யமாயச மசால்கிறான், “யதவயன, உமக்காக என்னால் யபச 

முடிோது.” அதற்கு பிறகு இந்த வாக்குத்தத்தத்ளத அவனுக்கு மகாடுத்தார். ோத்தி ாகமம் 

3:11ல் அளத பார்க்கியறாம். “அப்மபாழுது யமாயச யதவளன யநாக்கி: 

பார்யவானிடத்துக்குயபாகவும், இஸ் யவல் புத்தி ள  எகிப்திலிருந்து அளைத்துவ  நான் 

எம்மாத்தி ம் என்றான்.” அதற்கு கர்த்தர், “நான் உன்னுடயன இருப்யபன்.நான் உன்ளன 

அனுப்பியனன் என்பதற்கு இதுயவ அளடோைம் என்றார்.” இதுதான் யதவன் மகாடுத்த 

வாக்குத்தத்தம். பார்யவானுக்கு முன்பாக நீநிற்கும்யபாது கடினமான சூழ்நிளல 

வரும்யபாதும் இக்காடான நிளல உண்டாகும்யபாது, அதாவது, அந்த சமேத்தில் 

உலகத்தின் அதிபதிோக இருந்தவனுக்கு முன்பாக யபாகிறான், பலம் நிளறந்தவன், சகல 

காலத்திலும் வல்லளம நிளறந்தவன். இங்க தன வாழ்நாள் முழுதும் ஆடுகளை 
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யமய்த்துமகாண்டு யமய்ப்பனாக இருப்பவன். இவன் பார்யவானுக்கு முன்பாக யபாய் 

நின்று யபச யவண்டும், “என் ஜனங்களை யபாக விடு.” யதவன் மசால்கிறார், “நீ 

கவளலபட அவசிேமில்ளல யமாயச, ஏன்னா நான் உன்யனாடு கூட இருக்கியறன்.”  

இப்ப, இளத இன்னும் மகாஞ்சம் ஆைமாக பார்க்கலாம். யமாயச இஸ் யவலர்களை 

வனாந்தி  வைிோக நடத்திமசன்றது நிளனவிருக்கிறதா? அவங்க முறுமுறுக்க 

துவங்கினார்கள். எல்லா யந மும் முணுமுணுத்து மகாண்யட இருந்தார்கள். அப்ப யதவன் 

மசால்கிறார், “நான் உன்ளன வைி நடத்துயவன். இ வில் அக்கினி ஸ்தம்பத்ளதயும் 

பகலில் யமக ஸ்தம்பத்ளதயும் அனுப்புயவன் என்றார்.” யதவன் யமாயசேிடம் கூறிே 

வாக்குத்தத்தங்கள் அளனத்ளதயும் நிளறயவற்றினார்.  

Dr. ஜான் அன்மகர்மபர்க்: ஆமா. ஜனங்கள் இளத தான் புாிந்துமகாள்ளும்படி 

விரும்புகியறன். அயநக கிறிஸ்தவர்கள் இருக்கிறார்கள், இளத அவர்களும், 

யகட்டுமகாண்டிருப்பார்கள் என நம்புகியறன். அவங்களுக்கு மதாியும் இயேசு 

உலகமமங்கும் யபாய் சகல ஜாதிகளையும் சீஷ ாக்கும்படி கட்டளை மகாடுத்திருக்கிறார். 

அதற்கு அர்த்தம் அவர்களும் ோ ாவது ஒருவாிடம் யபச யவண்டும். ஜனங்கள் நம்ளம 

பார்த்து மசால்கிற விஷேம், இது, உங்களுக்கு எைிதாக யதான்றலாம். ஆனா, என்னக்கு 

அது சுலபமாக இருந்தது கிளடோது. இளத முதல் முதல் யகள்விபட்டது எனக்கு 

நிளனவிருக்கிறது. அப்பா ஒரு தீர்மானம் எடுக்க யவண்டிேிருந்தது. இளத நான் 

முேற்சிக்கப்யபாகியறனா? நீங நிளனத்யதன், இளத நான் ோாிடமாவது மசான்னால் – 

அப்ப நா உேர்நிளல பள்ைிேில் இருந்யதன் – யோசித்யதன் – மசான்னா நண்பர்கள் 

இல்லாமல் யபாவார்கள், எனக்கு இதுவள  இருந்த எல்லா யபரும், என்னுளடே 

மசல்வாக்கும், யபாேிரும் அவங்க என்ன பத்தி என்ன நிளனப்பாங்க? ப்ைா, ப்ைா, ப்ைா. 

யதவன் எனக்கு உணர்த்தினார், அதானால் இறுதிோ முடிமவடுத்யதன், “என்ன 

நடந்தாலும் சாி, நா, முேற்சி மசய்திடுயவன்.” இப்ப, மற்றவர்கைிடம் யபச யவண்டும் 

என்பளத பற்றிே எந்த காாிேமும் மசய்திகளும் எனக்கு மதாிோது. ஆனா ஒரு மூளலேில் 
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திரும்பி நின்று மசான்னது ஞாபகம் இருக்கிறது, “சாி, நா இளததான் மசய்ேயவண்டும் 

எனபது உம்முளடே விரும்பமாக இருக்குமானால் நிச்சேம், முேற்சிக்கியறன்.” 

இப்ப, மக்களுளடே கருத்து, “உங்களுக்கு பதில் மதாிோத யகள்விகளை மக்கள் யகட்கும் 

யபாது நீங்கள் என்ன மசய்வீர்கள்? என்னுளடே புத்தகங்கயைாடு எனக்கு யவதத்ளதயும் 

எடுத்து மசல்யவன், ஜனங்கள் யவதாகமத்ளத பார்த்து என்னிடம் யகட்ப்பார்கள், “நீங்க 

ஒரு கிறிஸ்தவ ா?எனது பதில், “ஆமா. நான் யகட்யபன், “நீங்க கிறிஸ்தவ ா? இல்ளல, 

என்பார்கள்.” அப்பறம் ஒரு யகள்விளே யகட்ப்பாங்க. சாி, அந்த நாட்கைில் எல்லாம், 

அதாவது நா யதவன் பக்கமாக திரும்பி, ஆண்டவய , உமக்கு சாட்சிோய் இருப்யபன். 

ஜனங்கைிடம் யபசுயவன் என்று மசான்ன பிறகு.” எனக்கு நிளனவிருக்கிறது என்னுளடே 

ஒய  நிளலோன பதிளல ளவத்திருந்யதன், “எனக்கு மதாிோது என்யபன்” ஆனா யசர்த்து 

மசால்லுயவன்: நான் ஒன்று மசால்லுகியறன். இன்ளறக்கு நா வீட்டுக்கு யபாேிட்டு அளத 

பார்த்துவிட்டு நாளைக்கு வந்து பதில் மசால்கியறன் என்யபன்.” அதற்கு அவர்கள் சாி 

என்பார்கள். அதாவது, எனக்கு சகல ஞானமும் இருக்கனுன்னு அவங்க எதிர்பார்க்கல, 

சாிோ? இதுதான், உண்ளம, நா வீட்டுக்கு மப அந்த வசனங்களை யதடி பார்த்து அளத 

பற்றிே தகவல்களை யசகாிக்க துவங்கிடுயவன். இப்படிதான் கற்றுக்மகாள்ை முடியும். 

நீங்களும் முேற்சி மசய்யுங்க. ஏயதாமவாரு இடத்தில் அைிப்பான் யவளல மசய்ே 

யவண்டும். இளத நீங்க நிச்சேம் முேற்சி மசய்து பார்க்கணும்.  

யபாய் இளத மசய் என்று யதவன் மசான்ன காாிேங்களை  மசய்தது நிளனவிருக்கிறது, 

யதவன் என்யனாடு யசர்ந்து நிச்சேம் மசேல்படுவார் என்று என்னால் உறுதிோக மசால்ல 

முடிோது. இது எனக்கும் மபாருந்தும் என்பளத புாிந்துமகாள்வது கடினமாக இருந்தது. 

இளத யகட்டுமகாண்டிருக்கிறவர்கள் கூட, ஏயதாமவாரு விஷேம் நடக்கப்யபாகிறது 

என்று தங்கள் நண்பாிடம் யபாய் மசால்வது அவங்களுக்கு கடினமாக இருக்கலாம், இது 

நடக்கும் யதவன் இளடபடுவார் என்று மசால்ல முடியுமா. இளததான் இப்யபாது நாம் 

பார்த்துமகாண்டிருக்கியறாம். இயேசு மசால்கிறார் “நான் உங்களுடயன இருப்யபன்.” 

பாிசுத்த ஆவிோனவர் நமக்கு உணர்ளவ தருவார். அவர் யபசப்யபாகிறார். உங்களுளடே 

ேதார்த்தத்ளத அவர் பேன்படுத்துவார். உங்களுக்கு ஒருயவளை பட்டப்படிப்பு இல்லாமல் 
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இருக்கலாம். எல்லா தகவல்களும் உங்களுக்கு மதாிோமல் இருக்கலாம், ஆனா 

துவங்கிடுவீர்கள். உங்க சாட்சியுடன் ஆ ம்பியுங்கள். அளத மற்றவர்கயைாடு 

பகிர்ந்துமகாள்ை துவங்குங்கள், நடப்பளத கண்டு நீங்கயை ஆச்சாிேப்படுவீர்கள்.  

நான் நம்புகியறன், யநேர்கயை, இளத யகட்டுமகாண்டிருக்கிற நீங்கள், இளத 

ஒருவாிடமாவது முேற்சித்து பார்க்க உற்சாகப்படுத்துகியறன். இதற்கிளடேில், 

உங்கைிடம் பதில் இல்ளல என்றாலும், அதற்கான பதிலின் ஒவ்மவாருபாகமாக ஒன்று 

யசர்க்க முேலுங்கள். உங்களுக்கு எல்லாம் மதாிந்திருக்க யவண்டும் என்று உங்கள் நண்பர் 

எதிர்பார்ப்பதில்ளல. உங்களுக்கு இருக்கிறஅறிவு எல்லா விதத்திலும் அவர்களை 

விேப்பளடே மசய்யும். யதவன் உங்கைிடத்தில் நடப்பித்தளத மசால்ல துவங்குங்கள். 

அயதாடு எளதோகிலும் யசர்த்துக்மகாள்ை விரும்பினாலும் சாி.  

 ாபி யகலட்டி: சாி, இப்ப, இதுதான் விஷேயம. இதற்கு பட்டபடிப்பு அவசிேமில்ளல. 

உங்கள் விசுவாசத்ளத எப்படி பகிர்ந்துமகாள்வது என்பளத அறிே யவதாக கல்லூாிக்கு 

யபாக யவண்டிேதில்ளல. ஒவ்மவாரு நாளும் நாம் சந்திக்கும்  மக்கள் இருக்கிறார்கள். 

மதிே உணவு சாப்பிடும் நண்பர்கள், சிலருடன் காபி சாப்பிடுயவாம், சிலருடம் ஒய  

இடத்துக்கு  யபாகிறவர்கைாக இருப்யபாம். நம்ளம சூழ்ந்திருக்கி வர்களுக்கு ஏன் 

மசால்லாமல் இருக்கியறாம் எதற்காக இப்படி நடந்துமகாள்ளுகியறாம். எதற்காக 

யதவளன யநசிக்கியறாம், அல்லது நம்முளடே மசாந்த வாழ்க்ளகேில் என்ன நடந்தது?  

அதாவது, யடவிட் லிவிங்ஸ்டன் வாழ்க்ளக என் நிளனவிற்கு வருகிறது. அதாவது, 

கிறிஸ்தவ வாழ்க்ளகளே பற்றி யோசிக்கியறாம், சிலசமேம் எைிதாக இருக்கிறது, 

அமமாிககாவில் அது எப்யபாதும் சுலபமாகத்தான் இருக்கும். ஆனா அயநக சயகாத  

சயகாதாிகள் கடினமான சூழ்நிளலளே எதிர்மகாள்கி வர்கைாக இருக்கிறார்கள். இது 

உற்சாகமூட்டும் சம்பவமாக இருக்கும் என நன்புகியறன், ஜான். யடவிட் லிவிங்ஸ்டன் 

ஆப்ாிகாவிற்கு மிஷனாிோக மசன்றார், அங்க பல மிஷனாிமார்கள் சுவியசஷத்ளத 

பி சங்கித்து வருவது அவருக்கு மதாிோது. அவருளடே வாழ்நாைில், அவர் 29, 000 

ளமல்கள் நடந்யத யபாேிருக்கிறார், கற்பளன மசய்ே முடியுமா. அவர் 29, 000 ளமகள் 
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பி ோணித்து சுவியசஷத்ளத பகிர்ந்திருக்கிறார். அவர் ஒரு முளற சிங்கத்தினால் 

சூளறோடப்பட்டார். தனது வாழ்நாைில் பாதிநாட்கள் கண்பார்ளவ குளறயவாடு ஊைிேம் 

மசய்தார். மசாந்த இடத்தில் இருந்து உதவிேவர்கள் அவள  தாக்க ஆ ம்பித்தார்கள். 

அந்த சமுதாே மக்கள் அவள  தாக்க ஆர்மபித்தனர். ஒருநாள் அவருளடே ளடாிேில் இந்த 

வாிகளை எழுதிேிருந்தார், இது விேப்பாக இருந்தது. அவர் மசால்கிறார்:”யதவயன, எங்கு 

யவண்டுமானாலும் அனுப்பும், ஆனால் நீர் வ  யவண்டும். எந்த பா த்ளதயும் 

மகாடுத்திடும், என்ளன தாங்கும்படி மசய்யும். எந்த கட்டிைிருந்தும் என்ன துண்டித்திடும் 

ஆனால் அந்த கட்டு உம்முளடே ஊைிேத்தினால் உண்டாேிருக்கட்டும்.” எனக்கு 

ஆச்சாிேமா இருக்கும், இன்ளறக்கு எத்தளன விசுவாசிகள் இப்படி மசால்லமுடியும்? 

யதவயன, உம்ளம விட அதிகமாக என் கவனத்ளத ஈர்க்கும் எல்லாவற்ளறயும் என்ளன 

விட்டு அகற்றிடும் என்பீர்கைா?” 

ஸ்காட்லாந்துக்கு வரும்படிோன சந்தர்ப்பம் அவருக்கு கிளடத்தது, அவர் கிைாஸ்யகா 

பல்களல கைகத்தில் உள ோற்றினார். யதவன் மசய்தவற்ளற அந்த மாணவர்கயைாடு 

பகிர்ந்துமகாள்ை துவங்கினார். அவர் சூள ோடப்பட்டளதயும் வாழ்வில் கடினமான 

நிளலளே சந்தித்தளதயும் பார்க்க முடியும். அவருளடே இ த்த நாைங்கைில் 27 விதமான 

விோதிகள் இருந்ததாம். அவர் ஒரு சிங்கத்தினால் தாக்கப்பட்டதால் அவருளடே ஒரு 

பகுதி ம த்து யபாேிருந்ததாம். அவர் யமளடக்கு வந்து நின்று இளதமேல்லாம் 

பகிர்ந்திருக்கிறார். அவர் மசான்னார், “இந்த கடினங்களை எதற்காக அளடந்யதன் என்று 

நிளனக்கலாம்.” என்று மசால்லி அவர் என்ன மசான்னாருன்னா. அவர் மசான்னார், 

“என்னுளடே இந்த பி ோணத்தின் கடினமான இக்கட்டான தனிளமோன 

சூழ்நிளலகைில் உறுதிோக நிற்கச்மசய்தது எது மதாியுமா? கிறிஸ்துவின் வாக்குத்தத்தம், 

“இயதா, உலகத்தின் முடிவுபாிேந்தம் நான் உங்களுடயன இருப்யபன் என்பதுதான்.” 

இயதா உங்களை ஊக்குவிக்கும் வார்த்ளத. இந்த வாக்குத்தத்தம், இயேசு 2000 

ஆண்டுகளுக்கு முன்பு சீஷர்கைிடம் மசான்னது, இன்ளறே உலகில் இன்று நாம் அளத 

சுதந்தாிக்க முடியும்.  
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Dr. ஜான் அன்மகர்மபர்க்:  ாபி,நா மகன்ோவுக்கு யபாேிருக்யகன், யடவிட் 

லிவிங்ஸ்டன் கடந்து வந்த அந்த இடங்களுக்கு யபாேிருக்கியறன், அங்குள்ை காடுகைில் 

சிங்கத்தின் மகர்ஜிப்ளப யகட்டிருக்கியறன். அந்த பாளதேில் கடந்து மசல்ல கிறிஸ்துவின் 

பி சன்னம் அவருக்கு யபாதுமானதாக இருந்ததளத நிளனத்து விேந்திருக்கியறன், அந்த 

ஜனங்கைிடம் மசன்றார், 29, 000 ளமல்கள் நடந்து யபாேிருக்கிறார்.  

இளத யகட்டுமகாண்டிருக்கிறவர்களுக்கு நிளனப்பூட்டும் விதமாக மறுபடியும் 

மசால்லுகியறன். ஆப்ாிக்காவில் இருக்கும் மக்கள் இனம், அல்லது ஒாிேண்டிலிருந்து, 

ஐய ாப்பாவில், நம்மால் கற்பளன மசய்ே முடிோத இடமாக இருக்கலாம், அங்கிருந்து 

இப்யபாது நிகழ்ச்சிளே பார்த்துமகாண்டிருக்கலாம். ஒருயவளை நீங்கள்  யகட்க்கலாம், 

“சாி, என்ளன பற்றி என்ன இருக்கு?  நா யடவிட் லிவிங்ஸ்டன் இல்ளலயே. நான் யமாயச 

இல்ளலயே, சாி. இந்த யநேர்களுக்கு நாம மசால்ல விரும்புகிற விஷேம் என்னமவன்று 

யகட்டால் இந்த வாக்குத்தத்தம் அவர்களுக்கும் மபாருந்தும் என்பதுதான். இயேசு 

மசால்கிறார், “நான் உங்களுடயன இருப்யபன்.” 

இப்யபாதும் ஒரு இளடயவளை எடுத்துமகாள்யவாம். நாம் திரும்ப வந்ததும் சில 

தனிப்பட்ட அனுபவங்களை பகிர்ந்திட இருக்கியறாம், ஆனால் மற்ற காாிேங்களை 

பற்றியும் யபசிடுயவாம், ஆமா, நீங்க புறப்பட்டு யபாகும்யபாது உண்டாேிருக்கும் 

வல்லளம, கிறிஸ்துளவ சார்ந்திருக்கும் நிளலளே மபாறுத்திருக்கிறது. அதற்கான சில 

வாக்குத்தத்தங்களை மகாடுத்திட இருக்கியறாம், எனயவ இளணந்திருங்கள். மீண்டும் 

சந்திப்யபாம்.  

***** 

Dr. ஜான் அன்மகர்மபர்க்: ஆல்ள ட், மீண்டும் வருக. பி தான கட்டளைளே பற்றி 

 ாபி யகலட்டியுடன் யபசிமகாண்டிருக்கியறாம். இயேசுவின் கட்டளைக்கு கீழ்படிந்து 

நம்முளடே அேலகத்தார், நம்முளடே நண்பர்கைிடம், சுவியசஷத்ளத பகிர்ந்துமகாண்டு, 

அவர்களை சீஷர்கைாக உருவாக்கும்யபாது, இயேசு நம்யமாடு இருப்பதாக வாக்கு 
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பண்ணிேிருக்கிறார். மபாிே பட்ட படிப்பு படித்தவர்கயைாடு மட்டும் அவர் 

இருப்பதில்ளல, கல்லூாிக்கு யபாய் படித்தவர்கயைாடு மட்டும் கிளடோது, 

யமேப்பர்கயைாடு மட்டும் கிளடோது, புறப்பட்டு யபாகிற கிறிஸ்தவர்கயைாடு 

இருப்பதாக மசால்லுகிறார். உங்க மனதில் நீங்க பதித்து மகாள்ளும்படி நான் விரும்புகிற 

காாிேம் இயேசு உங்களுக்கு மவைிப்படுத்திடுவார். சாி,  ாவி, இளத வசனத்தின் 

அடிப்பளடேிலும் தனிப்பட்ட அனுபவத்திலிருந்தும் விைக்கி மசால்லிடுங்கள்.  

 ாபி யகலட்டி: சாி. இளத மதாிந்திருப்பது அவசிேம், ஜான், இது நம்முளடே 

திறளமளே சார்ந்திருப்பதில்ளல. இது யதவனுளடே நாம் ஆேத்தமாக இருப்பளத 

சார்ந்திருக்கிறது. யதவன் யதறினவர்களை அளைப்பதில்ளல, அளைக்கப்பட்டவர்களை 

யதர்ச்சிேளடே மசய்கிறார். அளததான் நாம் கவனிக்கி வர்கைாக இருக்க யவண்டும். 

யபாகும்படி ஆேத்தமாக இருப்பவர்களை நாம் யதடிக்மகாண்டிருக்கியறாம். வீட்டில் 

உட்கார்ந்துமகாண்டு தங்களை பற்றியே யோசித்து மகாண்டிருப்பவர்களுக்கு இந்த 

வாக்குத்தத்தம் மபாருந்தாது. நாம் நளடமுளற படுத்துகிறவர்கைாக இருக்க யவண்டும்.  

சாி, இப்ப ஒரு யகள்வி: ஒரு விசுவாசிேின் வாழ்வில் இது எப்படி நடக்கும்? சயகாத ர் டிம், 

எனது குருத்துவர், ஒருநாள் என்ளன தனியே அளைத்து இப்படிோக என்னிடம் 

மசான்னார். அவர் மசான்னார்: “கிறிஸ்தவ வாழ்க்ளக என்பது எைிதாக இருக்கும் 

இல்லாவிட்டால் சாத்திேமாக இருக்காது. உங்களுளடே சுே பலத்தால் முேன்றால் அது 

முடிோத விஷேமாக இருக்கும். எப்ப எைிதாக இருக்குமமன்றால், உனக்குள் கிறிஸ்து 

கிாிளே மசய்ேவும், உன்மூலம் கிாிளே மசய்ேவும் அனுமதிக்கும் யபாது என்றார்.” இந்த 

யகாட்பாட்ளடத்தான் கிறிஸ்துளவ யபால என்கியறாம் இளத யவதம் முழுவதும் நாம் 

பார்க்க முடியும். இது விசுவாசிகளை ஊக்குவிப்பதாகவும் இருக்கும் ஏன்மனன்றால் இளத 

மசய்கிறது நாம இல்ளல  நமக்குள்ை இருந்து கிறிஸ்து மசேல்படுகிறார் என்று மதாியும்.  

2 மகாாிந்திேர் 4:7ல் உள்ை வசனத்ளத கவனியுங்கள். பவுல் மசால்கிறார்: “ இந்த 

மகத்துவமுள்ை வல்லளம எங்கைால் உண்டாேி ாமல் யதவனால் 

உண்டாேிருக்கிறமதன்று விைங்கும்படி இந்தப் மபாக்கிஷத்ளத மண்பாண்டங்கைில் 
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மபற்றிருக்கியறாம்.” அவர் என்ன மசால்ல வருகிறார் என்றால், நம்முளடே வாழ்வில் 

கிாிளே மசய்வது யதவ ஆவிோனவர்தான், நாம் அல்ல என்கிறார். சாி, தமது தனிப்பட்ட 

அருட்பணி கைத்தின் கூற்றில் மறுபடியுமாக இளததான் பவுல் மசால்லிேிருக்கிறார். 

மகாயலாமசேர் 1:27-29 பவுலின் அருப்பணி அறிக்ளகோகும். இங்க பவுல் என்ன 

மசால்கிறார் என்றால்: “புறஜாதிகளுக்குள்யை விைங்கிே இந்த இ கசிேத்திலுள்ை 

மகிளமேின் ஐசுவாிேம் இன்னமதன்று யதவன் தம்முளடே பாிசுத்தவான்களுக்கு 

மதாிேப்படுத்த சித்தமானார். கிறிஸ்துவானவர் மகிளமேின் நம்பிக்ளகளே உங்களுக்குள் 

இருப்பயத அந்த இ கசிேம்.” வசனம் இருபத்மதட்டு: “எந்த மனுஷளனயும் கிறிஸ்து 

இயேசுவுக்குள் யதறினவனாக நிறுத்தும்படிக்கு புத்திமசால்லி எல்லா ஞானத்யதாடும் 

உபயதசம் பண்ணுகியறாம்.” இளத எப்படி மசய்றீங்க, பவுல்? “அதற்காக நான் 

எனக்குள்யை வல்லளமோய் கிாிளே நடபிக்கிற அவருளடே பலத்தின்படி யபா ாடிப் 

பி ோசப்படுகியறன்.” பவுல் மசால்லுகிறார், இதுதான் உண்ளம: நான் யவளல 

மசய்கியறன், ஆனா எனக்கு பின்னால் இருந்து மளறமுகமாக கிறிஸ்து எனக்குள் இருந்து 

என் மூலமாக கிாிளே மசய்கிறார்.  

Dr. ஜான் அன்மகர்மபர்க்: இது எனக்கு பிடித்திருக்கிறது. நான் யபா ாடுகியறன் 

என்கிறார் சாிோ. சாி, அதாவது, யவளல மசய்வது. அளத நீங்கள் காண்பிக்க யவண்டும். 

நீங்க மசேல்படனும் – நீங்க பி சங்கிக்கிற சில யவளைகைில், அளத பற்றி 

ஆ ாேயவண்டும். ஆனா உண்ளமேில் மசேல்படுவது எனபது உங்களுளடே சுே 

அறிவினால் எல்லாவற்ளறயும் கற்றுமகாள்வதல்ல, அளத விைங்கிக்மகாள்ளும் 

சத்துவத்தி கிறிஸ்து உங்களுக்கு மகாடுக்க யவண்டும். நீங்க ஒருவாிடம் மசன்று 

அவர்கயைாடு யபசுகிறீர்கள், அதாவது, அதற்கு சில ஆேத்தங்கள் அவசிேமாக 

இருக்கிறது. சில விஷேங்களை மசால்ல மதாிந்திருக்க யவண்டும் சாிோ. ஆனா 

உண்ளமேில், உங்களுக்கு பின்னாலிருந்து, நீங்க அங்க யபாய் மசேல்படும்யபாது, 

கிறிஸ்து உங்களுக்கு வார்த்ளதகளை மகாடுத்து மபலப்படுத்தி நீங்க நிளனத்து பார்க்காத 

விதத்தில் அளவகளை யபசும்படி மசய்திடுவார்.  
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 ாபி யகலட்டி: நிச்சேமாக. இளத பற்றி பவுல் பிலிப்பிோிலும் எயபசிோிலும் 

மதாடர்ந்து மசால்லுகிறார். பிலிப்பிேர் 2:12: ஆதலால், பிாிேமானவர்கயை, எப்மபாழுதும் 

கீழ்ப்படிகிறபடியே, சமீபமாய் இருக்கும்மபாழுது மாத்தி மல்ல தூ மாக 

இருக்கும்மபாழுதும், இத பாருங்க – “அதிக பேத்யதாடும் நடுக்கத்யதாடும் உங்கள் 

இ ட்சிப்பு நிளறயவறப் பி ோசப்படுங்கள்.” சாி, பவுல், இளத எப்படி மசய்வது? 

ஏமனனில் யதவயன தம்முளடே தேவுள்ை சித்தத்தின்படி விருப்பத்ளதயும் 

மசய்ளகளேயும் உங்கைில் உண்டாக்குகிறவ ாக இருக்கிறார்.”  

Dr. ஜான் அன்மகர்மபர்க்: அவர் என்ன மசால்றாருன்னா, அவர் மசால்ல 

யவண்டிேளத , அவர் இங்க மசால்லீட்டாரு, இளத இப்ப மசேல்படுத்த யவண்டும்.  

 ாபி யகலட்டி: அவ்வைவுதான்.  

Dr. ஜான் அன்மகர்மபர்க்: சாிோ?  அங்கிருந்து அளத எடுத்து நீங்க, 

பேன்படுத்தணும். உண்ளம இதுதான், அடுத்த வசனம் பாருங்க, அதாவது, யதவனுளடே 

சித்தம் – ஒன்ளற மசய்யும்படிோன விருப்பத்ளத உங்களுக்கு மகாடுக்கிறார். 

அைிந்துயபாகிறவர்களை சந்திக்கும் விருப்பத்ளத மகாடுக்கிறார். ஜனங்களை 

மசன்றளடயும் விருப்பத்ளத மகாடுக்கிறார். அவர் அந்த விருப்பத்ளத மகாடுக்கும்யபாது, 

நீங்க மசேல்பட துவங்கினால், அளத மசய்வதற்கு யவண்டிே சத்துவத்ளத மகாடுப்பார். 

“விருப்பத்ளதயும் மசய்ளகளேயும்.” இந்த வார்த்ளத “மசய்ளக” என்பது மசய்யும்படிோன 

மபலளன தருவார். நான் மசால்கியறன், மறுபடியும், நம் பாளதேில் அைிப்பானின் மசேல் 

இருக்கும். இன்ளறக்கு நீங்கள் தீர்மானிக்க யவண்டும், ஆமா, இந்த வாக்குத்தத்தங்கள் – 

யதவன் நம்மிடம் யபாய் மசால்வதில்ளல, சாிோ, நாம துவங்கும் யபாது அவர் நம்ளம 

இன்னும் மபலப்படுத்திடுவார்.  
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 ாபி யகலட்டி: ஆமாம். சாி, எயபசிேர் 2:8 என் நிளனவிற்கு வருகிறது. இது 

இ ட்சிப்ளப பற்றி மசால்லுகிற வசனம், அயநகர் வசனம் 9உடன் நிறுத்தி 

மகாள்கிறார்கள்: “கிருளபேினாயல விசுவாசத்ளத மகாண்டு இ ட்சிக்கப்பட்டீர்கள் இது 

உங்கைால் உண்டானதல்ல. இது யதவனுளடே ஈவு. ஒருவரும் 

யமன்ளமபா ாட்டாதபடிக்கு இது கிாிளேகைினால் உண்டானதல்ல.” வசனம் 10: 

“ஏமனனில் நற்க்கிாிளேகளை மசய்கிறதற்கு நாம் கிறிஸ்து இயேசுவுக்கும் 

சிருஷ்டிக்கப்பட்டு யதவனுளடே மசய்ளகோேிருக்கியறாம்.” அவர் என்ன மசால்கிறார் 

என்றால், இந்த வார்த்ளத : மசய்ளக என்பது ளகேின் கிாிளேோகும், குேவன் 

கைிமண்ளண உருவாக்குவதுயபால. நமக்கு என்ன மசால்கிறது, விசுவாசிகைாக, யதவன் 

நம்மில் கிாிளே மசய்கிறார், ஆனால் அவர் அந்த யவளலளே நம் மூலமாகவும் நம்ளம 

மகாண்டும் மசேல்படுத்துகிறார். எயபசிேர் 2ல், இளத கவனிக்க முடியும். ஆனா எயபசிேர் 

3:20ஐ பாருங்கள், “நாம் யவண்டிமகாள்ளுகிறதற்கும் நிளனக்கிறதற்கும் மிகவும் 

அதிகமாய் நமக்குள்யை கிாிளே மசய்கிற வல்லளமேின்படியே நமக்கு மசய்ே 

வல்லவ ாகிே அவருக்கு.” பவுல் இளததான் நிருபங்கள் முழுவதும் மசால்லிேிருக்கிறார்.  

 

Dr. ஜான் அன்மகர்மபர்க்:  ாபி, இந்த யவத வாசளனகள் எனக்கு பிடித்திருக்கிறது. 

ஆனா ஜனங்கள் யதவ வசனத்ளத யகட்பயதாடு சாி அளத அவர்கள் வாழ்வில் 

முேற்சிக்காமல் இருக்கிறார்கள். அவர்கள் தங்கள் இருக்ளககளை விட்டு எழுந்து 

மசேல்படும்படி விரும்புகியறன், சாிோ? எப்படி உங்கள் இருக்ளகளே விட்டு எழுந்து 

மசேல்பட துவங்கலாம், ஏன்னா நீங்க இதுவள க்கும் இந்த வாக்குத்தத்தத்ளத நம்பயவ 

இல்ளலயே? இறுதிோக இளத மசேல்படுத்த உங்களை தூண்டிே விஷேம் என்ன, என்ன 

நடந்தது?  

 ாபி யகலட்டி: சாி. ஒரு புதிே விசுவாசிோ, யதவளன பற்றி எனக்கு அதிகம் மதாிோது. 

நான் விசுவாசிோகி சுமார் ஆறு மாதங்கள்தான் இருக்கும், யவதத்ளத வாசிக்க 
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ஆ ம்பித்யதன், ஆனா எந்த கல்லூாிக்கும் யபாகல, எந்த யவதாகம பட்டமும் இல்ளல, 

யதவளன பற்றி அதிகம் மதாிோது. ஆனா யதவளன குறித்து ஆர்வத்யதாடு இருந்யதன். 

நாங்க என்ன மசய்யவாம் என்றால் மவள்ைிக்கிைளம இ வு, என் நண்பர்கள் குழுயவாடு, 

யசர்ந்திடுயவன். மவைிே சினிமாவுக்யகா இல்ல சாப்பிடும்படியோ எங்யகயும் யபாக 

மாட்யடாம். அந்த மவள்ைிகிைளம இ வுகைில் நாங்கள் நாற்பத்தி ஐந்து நிமிடம் 

மஜபித்திடுயவாம், யதவனுக்கு முன்பாக நின்றிடுயவாம், என்யனாடு வண்டில உட்கார்ந்து 

மஜபிப்யபாம், “யதவயன, உம்ளம பற்றி ஜனங்களுக்கு மசால்லும்படிோன வாசளல 

திறந்துதாரும்.” இது மபாதுவானதாக யதான்றும், ஆனா அந்த நாட்களை நிளனத்து 

பார்க்கியறன். சும்மா அப்படியே வண்டில நகர்த்தி சுற்றி வருயவாம். என் நண்பர்கைில் 

ஒருவர் மசான்னார், “அந்த நபருக்கு யதவன் யதளவோக இருக்கிறார்.” அப்பதா நாங்கள், 

சாளலேின் ஓ த்தில் வண்டிளே நிறுத்திவிட்டு, வண்டிேிலிருந்து இறங்கி யபாய், 

மசால்யவாம், “உங்கைிடம் கிறிஸ்துளவ பற்றி மசால்லும்படி யதவன் எங்களை இங்யக 

அனுப்பினார் என்று நம்புகியறாம்.” அப்ப, ஜான், எத்தளன முளற என்று என்னால் 

மசால்ல முடிோது, மபாிே களடகைின் மற்றும் அங்காடிகைின் வாகன நிறுத்தத்தில், 

ஜனங்களை யதவனுக்குள் நடத்திேிருக்கியறாம். அது சுவா ஸ்ேமாக இருக்கும், ஏன்னா 

சிலர் எங்கைிடம் மசால்லிேிருக்காங்க, “என்யனாடு வாழ்ளவ முடித்துமகாள்ளும் 

கட்டத்தில் இருக்கியறன்.”அல்லது என் மளனவிளே ஏமாற்ற தோ ாக 

இருந்யதன்.”அல்லது விவாக த்ளத பற்றி யோசித்து மகாண்டிருந்யதன், ஆனா யதவன் 

இவர்களை என் வாழ்விற்குள் அனுப்பினார் என்பார்கள்.” எங்களுக்கு மதாியும் 

எங்கைாயலயோ அல்லது எங்க மசய்ளகேினாயலா இது நடக்கல, ஆனா எங்க வாழ்வில் 

இருந்த கிறிஸ்துவின் அளைப்பளத ஏற்று அவர் கட்டளைக்கு கீழ்படிந்ததினால் இப்படி 

ஆேிற்று. 

Dr. ஜான் அன்மகர்மபர்க்: அந்த பாளதேில் தான், ஒரு மஜப கூட்டத்ளத 

யதடிமகாண்டு காள  ஊட்டுமகாண்டு வந்த நபாின் சம்பவம் ஏற்ப்பட்டது. அது 

என்னமவன்று மசால்லுங்கள்.  
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 ாபி யகலட்டி: சாி. சாட்சிகளை பகிர்ந்துமகாண்டு கிறிஸ்துளவ பற்றி மசால்லிமுடித்த 

பிறகு, இந்த இடத்திற்குத்தான் மபாதுவாக நாங்க யபாய் சாப்பிடுயவாம். இந்த 

உணவுவிடுதிேின் உாிளமோைர் அப்யபாதுதான் யபாளத அடிளமத்தனத்திலிருந்து சுகம் 

மபற்றுமகாண்டிருந்தால் அவாிடமும் கிறிஸ்துளவ பற்றி மசால்லுயவாம். அவள  

நாங்கள் சளபக்கும் மஜப கூட்டத்திற்கும் அளைத்திருந்யதாம். அவருளடே பதில் 

எப்யபாதும் ஒன்றுதான்,”யதங்க்ஸ், பட் யநா யதங்க்ஸ். யதவன் யதளவ என்றால் 

உங்களுக்கு மதாிேப்படுத்துகியறன் என்பார்.” ஒரு காளலேில் நாங்கள் 

மஜபித்துமகாண்டிருந்தயபாது – காளலேில எழும்பி 5மணிமுதல் 7 மணிவள  மஜபிப்பது 

வைக்கம், அன்ளறக்கும் மஜபத்தின் மத்திேில், நாங்க மஜபித்துமகாண்டிருந்த அளறக்குள் 

ஒருவர் வந்து எனக்கு அருகில் அமர்வது யபான்ற உணர்வு உண்டானது. அப்ப, மஜப 

கூட்டத்தில் இருக்கும் ோ ாவது ஒருவ ாக இருக்கும் என்று நிளனத்யதன், அதனால 

கண்களை திறக்கவில்ளல.  

ஒரு சில நிமிடங்களுக்குள், முடித்த பிறகு, என் கண்களை திறந்யதன் அது அந்த உணவு 

விடுதிேின் உாிளமோைர். அன்று காளல மஜபத்ளத பற்றி மதாிந்துமகாண்டு 

வந்திருந்தார். அப்பறமா அவாிடம் யகட்யடாம், எங்கை, “எப்படி நீங்க கண்டு பிடிச்சீங்க? 

அதற்கு அவர், “யநற்று இ வு நான் என்யனாட மளனவிளே விட்டு பிாிந்துயபாக 

நிளனத்யதன், அவளை விவாக த்து மசய்து குடும்பத்ளத விட்டு விலகிட நிளனத்யதன் 

என்றார்.” அயதாடு, “இன்ளறக்கு காளலேில் கண் விைித்ததும் உணர்த்தப்பட்யடன், 

மஜபிக்கிற இவர்களை நான் சந்திக்க யவண்டும் என்றிருந்யதன்.” ஆவர் மசான்னார், 

“எனக்கு உங்க மதருவின் மபேர் மட்டும்தான் மதாியும்.” அந்த மதருவில் முன்னும் 

பின்னுமாக வந்துட்டும் யபாேிட்டும் இருந்தாறாம். அவர் காள  விட்டு மவைிேில் 

வந்ததும். ஒரு கதளவ யநாக்கி மசன்றா ாம். அவர் மசான்னார், “இதுதான் வீடு என்று 

நிளனத்யதன்.” அவர் கதளவ தட்டும் படி ளகளே உேர்த்த்ேதும், மஜபிக்கிற ஜனங்கைின் 

சத்தத்ளத யகட்டா ாம். மறுபடியும் கார்கிட்டயவ யபாேிட்டாரு. அங்கு யபாய், 

“இவங்களுக்கு புத்தியே இல்ளல என்றா ாம்.” ஆனா யதவன் அவள  யபாக விடவில்ளல. 
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மறுபடியும் காாிலிருந்து இறங்கினார், வீட்ளட யநாக்கி நடந்துவந்தார், உள்யை 

உட்கார்ந்தார், அவர் மசான்னார், “நான் இருக்க யவண்டிே இடம் இதுதான்.” ஜான், 

அன்ளறக்கு சாேங்காலத்தில், யதவனிடத்தில் அவள  நடத்தியனாம். எங்களுளடே 

வாழ்வில் யதவன் எங்களை பேன்படுத்திேதால் இது சாத்திேமானது.  

இப்ப உண்ளமோன, யகள்வி இயேசு நம்யமாடு இருக்கிறா ா என்பது கிளடோது? 

வசனத்திலிருந்து இயேசு நம்யமாடு இருக்கிறார் என்று நமக்கு மதாியும். அயதாட 

அருட்பணிளே நிளறயவற்றி முடிக்க நமக்கு யபாதுமான சத்துவமும் வல்லளமயும் 

இருக்கிறதாஎன்பது இப்யபாளதே யகள்வி இல்ளல. இதற்கான பதில் இருக்கு, அவர் 

நமக்கு வல்லளமளே மகாடுத்திருக்கிறார். இப்ப நம்ளம நாயம யகட்டுக்மகாள்ை 

யவண்டிே யகள்வி ஏனன்னா, “இயேசு யபாதுமா? இயேசுயவ, நீங்க மசால்ற இடத்துக்கு 

நா யபாயவனா? நீங்க விரும்புகிற காாிேத்ளத நான் மசய்யவனா என்பதுதான். 

Dr. ஜான் அன்மகர்மபர்க்: சாி, யநேர்கயை, மீண்டும், உங்களை ஊக்குவிக்கியறன். 

வசனங்களை பற்றி யபசுகிற பி சங்கிோர்கைின் மசய்திகளை உட்கார்ந்து யகட்பது 

எப்படி இருக்கும் என்று எனக்கு மதாியும். ஆனா நான் என்ன நம்புகியறன் என்றால் இளத 

யகட்க்கிற நீங்கள் உற்சாகத்யதாடு முேற்சி மசய்ே யவண்டும், அப்யபாது உங்களுக்குள் 

இது கிாிளே மசய்வளத பார்க்க முடியும். உங்கள் வாழ்ளவ இது மாற்றிடும். இதுதான் 

யதவ சித்தத்தின் ளமேத்தில் இருப்பதாகும். இயேசு நமக்கு மகாடுத்திருக்கும் 

கட்டளைகைில் இதுதான் முக்கிேமானது. இந்த திளசேில் நிளறே உன்னதமான 

காாிேங்கள் காத்துமகாண்டிருக்கிறது, அளத முேற்சித்து பாருங்கள். இயேசு 

உங்களுடயன இருப்பதாக வாக்கைிக்கிறார்.  

சாி, அடுத்தவா ம், இந்த கட்டத்ளத கடந்து யபாக யபாகியறாம். அப்படி மசய்ேளலன்னா 

என்ன நாடாகும்? புறப்பட்டு யபாய் சீஷர்களை உருவாக்குங்கள் என்ற இயேசுவின் 

கட்டளைக்கு கீழ்ப்படிோமல் இருக்கும் கிறிஸ்துவர்கைின் நி ாகாிப்பின் மசேலின் 

விளைவு என்ன வாக இருக்கும்? அளத பற்றி நாம் யபசிட இருக்கியறாம். நீங்கள் 

தவறாமல் பார்ப்பீர்கள் என நம்புகியறன்.  
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