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சீஷர்களை உருவாக்கிடுங்கள்: கிறிஸ்தவர்களுக்கான இயேசுவின்
அளைப்பு- நிகழ்ச்சி 6

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. இன்ளறக்கு நாம்
இயேசு அைித்த பி தான கட்டளைக்கு கீழ்படிோமல் இருக்கும் கிறிஸ்தவர்களுக்கு ஏற்பட
இருக்கும் அைிவிக்யகதுவான தாக்கத்ளத பற்றி பார்க்க இருக்கியறாம். இன்ளறக்கு எனது
விருந்தினர் நமது யதசத்தின் பி சித்திமபற்ற யவதாகம யபாதகர், ாபி யகலட்டி. சாி, ாபி,
யநேர்களுக்கு சுருக்கமாக இதுவள

பார்த்தளத மசால்லுங்கள். முதலாவதாக பி தான

கட்டளை, என்றால் என்ன? ஒவ்மவாரு கிறிஸ்தவரும் என்ன மசய்ேயவண்டும் என்று
இயேசு கூறுகிறார்? அது ஏன் அதிக முக்கிேமானது? அதற்கு பிறகு அவருளடே
கட்டளைக்கு கீழ்படிோமல் இருந்தால் உண்டாகும் ஆபத்தான தாக்கத்ளத பற்றி யபச
இருக்க்ாிஒம். முதல்ல மசால்லுங்க, இது என்ன?

ாபி யகலட்டி: சாி, இயேசு மசால்லுகிறார், “புறப்பட்டு யபாய் சகல ஜாதிகளையும்
சீஷ ாக்குங்கள்.” சீஷன் என்பான் மற்மறாருவனுக்கு கற்றுமகாடுப்பவனாக இருக்கிறான்
என்று பார்த்யதாம் யவதத்ளத வாசிப்பதற்கு, வசனங்களை மனப்பாடம் மசய்வதற்கு,
மஜபிப்பதற்கும், இன்மனாருவருடன் விசுவாசத்ளத பகிர்ந்துமகாள்வதற்கும்,
விசுவாசத்தன் உபயதசத்ளத புாிந்துமகாள்ை உதவிடுவான், அவர்கள் பாிசுத்தாவிேின்
சத்துவத்தால் நி ப்பப்பட, பிறகு அவர்கள் மற்றவர்களுளடே வாழ்வில் மபாிே தாக்கத்ளத
ஏற்ப்படுத்த தோ ாவார்கள்.

Dr. ஜான் அன்மகர்மபர்க்: சாி. இது ம ாம்பவும் முக்கிேமானமதன்று நிளனக்கியறன்.
சாி, நீங்க ஒரு நல்ல உதா ணத்ளத ளவத்திருக்கிறீர்கள் என்று நிளனக்கியறன்
அதிலிருந்து ஆ ம்பியுங்கள், இயேசுவின் கட்டளைளே பின்பற்றாவிட்டால் உண்டாகும்
அைிவுக்யகதுவான தாக்கம். அளத பற்றி மசால்லுங்கள்.

ாபி யகலட்டி: எட்மன்ட் பிட்ஸ்மஜ ால்ட் ஒரு மிகமபாிே ச க்கு கப்பல். அது ஆேி ம்
அடி நீைமானது. இந்த ச க்கு கப்பல் கி ாண்ட் ாபிட்ஸ் ஏாிகள் வைிோக
மசன்றுமகாண்டிருந்தது. அது வந்துமகாண்டிருந்தயபாது, அது உயலாகதாது
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மபாருட்களை இடமாற்றம் மசய்யும்படிோக எடுத்துமகாண்டு யபாகிறது. அப்ப
யகனடாவிலிருந்து ஒரு மபாிே புேல் இந்த நதிகைில் உண்டாகத்துவங்கிேது, மபாிே
மபாிே அளலகள் கடல்மட்டத்திலிருந்து 25-30அடி உே ம். இதற்கு பின்னால இன்மனாரு
ச க்கு கப்பலும் இருந்தது, இந்த ஒரு விஷேத்தாலதான் இந்த களதளே மசால்ல
விரும்புகியறன். இந்த எட்வர்ட் பிட்ஸ்மஜ ால்ட் தங்கள் இடத்திற்கு அைித்த
அறிக்ளகேில் நாங்கள் நன்றாக இருக்கியறாம் பி ச்சளன இல்ளல என்றது. ஆனா
இவங்களுக்கு பின்னால இருந்த ச க்கு கப்பல் இவர்கள் தண்ணீய ாடு
யபா ாடிக்மகாண்டிருப்பளத கவனிக்கிறது. அந்த கப்பளல அளலகள் யமாதி அடிக்கிறது.
அது தண்ணீாில் மமதுவாக மசல்ல ஆ ம்பிக்கிறது. இருந்தாலும் பிட்ஸ்மஜ ால்ட் நலமாக
இருப்பதாக ளதகள் அனுப்புகிறது. அப்ப திடீம ன்று, ஒழு அளல கப்பளல கவிழ்த்து
யபாட்டது. அது மூழ்குவதற்கு முன்பு, மகாடுத்த களடசி ளதகள்: “நாங்க நன்றாக
இருக்கியறாம். நல்லபடிோக இருக்கியறாம் என்பதாகும்.” மவறும் பத்யத வினாடிகைில்,
அந்த பிட்ஸ்மஜ ால்ட் தண்ணீாில் மூழ்கிேது அதிலிருந்த 27 யபரும் மாித்துயபானார்கள்.
பின்னால் இருந்த கப்பலின் யகப்டன் மசான்னார் ஒரு நிமிடத்திற்கு முன்பு
பிட்ஸ்மஜ ால்ட் ய டார்ல இருந்தது, அடுத்த நிமிடம் அது அங்கு இல்ளல, ஒரு
நிமிடத்திற்கு முன்பு பார்த்யதாம், ஆனா அடுத்த நிமிடம் மளறந்துவிட்டது என்றார்.
இன்ளறக்கும் உலக மக்கள் கர்த்த ாகிே இயேசு கிறிஸ்துளவ விசுவாசிக்காவிட்டால்
அவர்களுக்கும் இந்த நிளலதான் ஏற்படும். பி தான கட்டளைேின் பங்கு மிகப்மபாிேதாக
இருக்கிறது, ஜான், அதனால் தான் அளத பற்றி இன்ளறக்கு யபசுவது அவசிேமாக
இருக்கிறது.

Dr. ஜான் அன்மகர்மபர்க்: சாி. உளமேியலயே, இங்க மனுக்குலத்தின் யவதாகக
நிளலளே பார்க்கியறாம். மனுக்குலம் மற்றும் இ ட்சிப்ளப பற்றி நாம்
மதாிந்திருக்கயவண்டிே மூன்று காாிேங்களை யவதம் கூறுகிறளத பார்க்கியறாம். யவதம்
கூறுகிற அந்த மூன்று குறிப்புகள் என்மனன்ன?
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ாபி யகலட்டி: சாி. நாம் மனிதனுளடே நிளலளே பற்றி அறிந்துமகாள்ை
இருக்கியறாம்; கிறிஸ்துவின் கட்டளைளே பற்றியும் பார்க்க இருக்கியறாம்;
இதற்கிளடேில், இ ட்சிப்பின் சங்கலிளே பற்றியும் பார்க்க இருக்கியறாம்.

Dr. ஜான் அன்மகர்மபர்க்: ஆல்ள ட். மனிதனுளடே நிளலேிலிருந்து ஆ ம்பியுங்கள்.
ாபி யகலட்டி: மனிதனுளடே நிளல சற்று சுவா ஸ்ேமாக இருக்கிறது. அது
எதிர்மளறோக யதான்றலாம், ஆனால் அது யநர்ளமோனது, இன்ளறக்கு மனுக்குலம்
எந்த நிளலேில் இருக்கிறமதன்று மசால்ல விரும்புகியறன். முதலாவதாக, இந்த உலகில்
இருக்கும் அளனவர்க்கும் யதவளன பற்றிே அறிவு இருக்கிறது. இளத நாம் யவதத்தில்
இருந்து மபற்றுமகாள்கியறாம். ய ாமர் 1:18ல், இப்படிோக மசால்லப்பட்டிருக்கிறது:
“சத்திேத்ளத அநிோேத்தினாயல அடக்கிளவக்கிற மனுஷருளடே எல்லாவித
அவபக்திக்கும் அநிோேத்துக்கும் விய ாதமாய் யதவ யகாபம் வானத்திலிருந்து
மவைிபடுத்தப்பட்டிருக்கிறது.” பவுல் மசால்கிறார், “ஏமனனில் யதவயன அளத
அவர்களுக்கு மவைிப்படுத்திேிருக்கிறார். காணப்படாதளவகைாகிே அவருளடே நித்திே
வல்லளம யதவத்துவம் என்பளவகள், உண்டாக்கப்பட்டிருக்கிறளவகைினாயல
உலகமுண்டானது முதற்மகாண்டு மதைிவாய்க் காணப்படும் ஆதலால் அவர்கள் யபாக்கு
மசால்ல இடமில்ளல.” இது ஏன் என்றும் பவுல் கூறுகிறார். ஒவ்மவாருவருக்கும்
யதவளன பற்றிே அறிவு இருக்கிறது. அவர்கள் யதவனுக்கு முன்பாக நிற்கும்யபாது,
யதவளன ஏன் அவ ால் அறிந்துமகாள்ை வில்ளல என்பதற்கு எந்த சாக்குயபாக்கும்
மசால்ல வைிேில்ளல.

Dr. ஜான் அன்மகர்மபர்க்: ஆமா. அளத மறுபடியுமாக மசால்ல விரும்புகியறன். நா
ஆப்ாிக்காவில் இருந்திருக்கியறன். எத்தியோப்பிோவில் இருந்திருக்யகன். அங்குள்ை
வைிகாட்டி மசால்வாங்க, நாகாீகம் என்ற ஒன்றின் வாசளனயே இல்லாத உலகின் பத்து
இடங்கைின் ஒன்றில்தான் இருக்கிறீர்கள் என்பார்கள், சாிோ? அந்த இடம்
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அப்படிப்பட்டதாக இருக்கிறது. நா ஒரு மக்கள் இனத்யதாடு யபசும்படிோக இருந்யதன்,
ஆச்சாிேமாேிருந்தது, சாி, அதாவது, யதவளன பற்றி என்ன மசால்லி ஆ ம்பிக்கலாம்?
அந்த வசனத்ளத மதாிந்துமகாண்யடன், நான் மசான்யனன், “சிருஷ்டிப்புகைில் இருந்து,
ஒரு யதவன் இருக்கிறார் என்று உங்கைால் புாிந்துமகாள்ை முடிகிறதா? ஜனங்கள் தங்கள்
தளலகளை அளசத்தார்கள், அதிலிருந்து இந்த ஜனங்களுக்கு நாகாீகத்ளத பற்றிே எந்த
கருத்தும் இல்ளல என்பளத புாிந்துமகாண்யடன், சிருஷ்டிப்ளப பார்த்து அளவகைின்
மூலம், இளவகளை உண்டாக்கிே ஒருவர் உண்மடன்று நிளனக்கிறார்கள்.
எல்லாவற்றிற்கும் யமலாக ஒருவர் இருக்கிறார். யதவன் இருக்கிறார் என்ற எண்ணம்
அவர்கள் இருதேத்திலும் எது சாி எது தவறு என்று நிதானிக்கும்படிோன உணர்வும்
அவர்கைிடம் இருப்பளத புாிந்துமகாண்யடன்.

ாபி யகலட்டி: ஆமா. சாி, எல்லாருக்கும் யதவளன மதாியும். இ ண்டாவதாக, இந்த
உலகில் ஒருவரும் நீதிமான் கிளடோது. என்னுளடே வார்த்ளதோக எடுத்து
மகாள்ையவண்டான், பவுலின் வார்த்ளதோக எடுத்துமகாள்ளுங்கள். ய ாமர் 3:10:
“அந்தப்படியே நீதிமான் ஒருவனும் இல்ளல, உணர்வுள்ைவன் இல்ளல யதவளன
யதடுகிறவன் இல்ளல.” இப்ப நடக்கிறது என்னமவன்றால், உலகத்தில் ஒருவரும்
நீதிமான்கள் கிளடோது. ஆனால் மதாடர்ந்து என்ன மசால்கிறார் நல்லவர்கள் ஒருவரும்
இல்ளலோம். “நன்ளம மசய்கிறவன் ஒருவனும் இல்ளல. ஒருவர்கூட இல்ளல.” இளத
நாம் புாிந்துமகாண்யடாம். ஆனா இளத ய ாமர் 3:23 வள பவுல் நீட்டித்து
மசால்லுகிறார். “எல்லாரும் பாவஞ்மசய்து யதவ மகிளமேற்றவர்கைாகி.” இந்த வார்த்ளத
“எல்லாரும்”எல்லாள யும் குறிக்கிறது. இந்த உலகில் எல்லாரும் பாவம் மசய்யதாம்.

Dr. ஜான் அன்மகர்மபர்க்: சாி, நா மபாதுவா, ஜனங்கைிடத்தில் யபசும்யபாது, ஒரு
வசனத்ளத யமற்யகாள் காட்டி மசால்வதுண்டு, யவதம் மசால்கிறது என்னமவன்றால்,
“எல்லாரும் பாவம் மசய்து யதவ மகிளமேற்றவர்கைாயனாம்.” எல்லாரும் என்பதில்
நீங்களும் நானும் இருக்கியறாமா?
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ாபி யகலட்டி: ஆமா.
Dr. ஜான் அன்மகர்மபர்க்: இதற்கான பதில் ஆமாம் நிச்சேமாக இருக்கியறாம். நாம
எல்லாருயம பாவிகள்தான். இளத புாிந்துமகாள்வது மக்களுக்கு கடினமாக இருக்கிறது.
அவங்க மசால்றாங்க, சாி, எல்லாருயம பாவம் மசய்திருக்கிறார்கள், நாங்களும்
அப்படிதான். இல்ல, நாம எல்லாரும் பாவிகள் அதனால நாம பி ச்சளனேில்
இருக்கியறாம்.

ாபி யகலட்டி: சாி. இது ஆதாமினுளடே பாவத்திலிருந்து வருகிறது. பவுல் மதாடர்ந்து
இந்த சிந்தளனளே நமக்கு நிளனப்பூட்டுகிறார் ய ாமர் 5:12. பவுல் மசால்வளத
கவனியுங்கள்: “ஒய மனுஷனாயல பாவமும் பாவத்தினாயல ம ணமும் உலகத்தியல
பி யவசித்தது யபாலவும், ம ணம் எல்லாருக்கும் வந்தது யபாலவும் இதுவுமாேிற்று.”
யதாட்டத்தில் ஆதாம் பாவம் மசய்தபடிோல் வந்தது, யதவன் ஆதாமிடம் மசான்னார்,
“யதாட்டத்தில் உள்ை சகல விருட்சங்கைின் கனிளேயும் சாப்பிடலாம் ஆனால் நன்ளம
தீளம அறிேத்தக்க விருட்சத்தின் கனிளே புசிக்க கூடாது.” உங்களுக்கு அந்த சம்பவம்
மதாியும்: ஆதாமும் ஏவாளும் அந்த ம த்திற்கு யபாய், ஏவாள் கனிளே பறித்து, அளத
ஆதாமுக்கு மகாடுத்தால். ஆதாமின் கீழ்ப்படிோளமேினாயல, மனுக்குலம் முழுவதும்
பாவம் ப வினது. நாம் ஆதாமிலிருந்து உண்டானபடிேினால், அந்த “பாவ ளவ ஸ்”
நம்ளமயும் பாதித்தது.
ஒரு உதா ணத்ளத மசால்லுகியறன். ஒரு அம்மா கர்ப்பமாக இருக்காங்க அவங்களுக்கு
AIDS விோதி இருக்குன்னு ளவத்துமகாள்யவாம், அந்த குைந்ளத அயத ளவ ஸினால்
பாதிக்கப்பட்ட நிளலேில் தான் பிறக்கும். இதில் அந்த குைந்ளதக்கு யவற எந்த வைியும்
கிளடோது. இப்ப, அந்த குைந்ளதக்கு ஒரு சந்தர்ப்பம் இருக்கு. அந்த பிள்ளை தனக்கு
இருக்கும் தான் பாதிக்கப்பட்ட ளவ சினால் ளபத்திேமாகலாம். இல்ல அளத பற்றிே
விைக்ளகத்ளத மகாடுத்திடலாம். அளத அவள் மறுத்திடலாம், அல்லது அவன் தனக்கு
aids இல்ளலமேன்று மறுக்கலாம். ஆனா ஒரு விஷேம், அந்த குைந்ளத aidsசினால்
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பாதிக்கப்பட்டிருப்பது உண்ளம. நாமும் aids ஐ விட யமாசமான ஒன்றினால்
பாதிக்கப்பட்டிருக்கியறாம். உண்ளமேில், aids நம்முளடே சாீ ம ணத்யதாடு
முடிவளடந்துவிடும். பாவம் நித்திே நித்திேமாக இருக்கும். ஆதாளம யபால, அவன்
பாவத்திலிருந்து சாீ ப்பி கா ம் மாிக்கவில்ளல, பாவத்தினால் ஆவிேில் மாிக்க யநர்ந்தது.

Dr. ஜான் அன்மகர்மபர்க்: சாி, இங்க பாவத்தின் ஆதிநிளலளே பார்க்கியறாம், ாபி,
அதாவது என்னனா, ஆதாம் ஏவாள் அவங்கைாலதான், இந்த பாவம் நம்ளம மதாடர்ந்து
வந்திருக்கிறது அதனாலதான், நாம பாவத்யதாடு பிறந்யதாம். நாம அளத
மதாடர்ந்துமகாண்யட இருந்யதாம். பாவம் மசய்யும்படி நாம தீர்மானித்யதாம், ஆல்ள ட்.
நாம பாவிகள். இளத, நீங்க பார்த்திருக்கீங்க. உங்க இ ண்டு வேது மகனிடமிருந்து
இதற்கான உதா ணத்ளத அறிந்திருக்கிறீர்கள். அளத பற்றி மசால்லுங்கள்.

ாபி யகலட்டி: ஆமா. என் மகன், ாிக், இ ண்டு வேது, இந்த பேங்க மான இ ண்டு
வேது ஒன்றுமில்லாத நிளல என்பார்கள். ஒரு குைந்ளதக்கு பாவம் மசய்ே மசால்லித
யதளவேில்ளல. அதாவது, எப்படி பாவம் மசய்ேணுன்னு ஏ ளபேனுக்கு நான் மசால்லித
யதளவேில்ளல, அவனுக்குள் பாவ சுபாவம் இருக்கிறது. அவனுளடே புதிே வார்த்ளத
என்னமதாியுமா, ஜான், இப்ப, மசால்றது, “இல்ளல”. அவன்கிட்ட எப்ப யகட்டாலும் சாி,
“ாிக், டின்னருக்கு சிக்கன் சாப்பிடுகிறா என்றா” இல்ளல. “ாிக், கிட்சன் யடபிள் யமல
இருந்து இறங்கு, “மாட்யடன்” “ாிக், யசர்ல இருந்து இறங்கு, “மாட்யடன்.” “ாிக், உங்க
அம்மாவ யநசிக்கிறிோ? “இல்ல.” நா, அவன்கிட்ட அப்பாவ யநசிக்கிாிோன்னு யகட்க்க
மாட்யடன் –அ து முட்டாள் தனமாக இருக்கும். ஆனா என்ன மசால்யறன்னா,
அவனுளடே பதில் எப்யபாதும் ஒன்றுதான், “இல்ளல” ஒரு குைந்ளதளே கீழ்படிோமல்
இருக்க மசால்லித யவண்டாம். சாி, தாவீதுக்கு இது மதாியும். சங்கீதம் 51:5 ல்
மசால்லுகிறார்,”இயதா நான் துர்க்குணத்தில் உருவாயன. என் தாய் என்ளன பாவத்தில்
கர்ப்பந்தாித்தாள்.” அவர் தாம் இந்த உலகிற்கு வரும்யபாது பாவத்தின் ஆதிநிளலயோடு
தான் பிறந்தார் என்பளத அவர் புாிந்துமகாண்டார்.
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Dr. ஜான் அன்மகர்மபர்க்: இப்ப, உங்க மகளன தவி , நாம என்ன மசய்ேணுன்னா
மசய்தித்தாள்களை பார்க்கணும் இல்ல மதாளலக்காட்சி மசய்திகளை யகட்கனும், இ வு
மசய்திகளை பார்க்கணும், அதில் யதவனுளடே கட்டளைகளை தகர்த்திடும் நபர்கைால்
இந்த சமுதாேம் நிளறந்திருப்பளத பார்க்க முடியும். அது நம்ம சமுதாேத்ளத பாதிக்கிறது.
நம்ளம அது பாதிக்கிறது. இதுல இன்னும் யவதளனோன விஷேம் நம்முளடே
மீருதல்களுக்கு அப ாதம் மசலுத்தயவண்டும் என்று யவதம் மசால்கிறது, சாிோ.

ாபி யகலட்டி: சாி. பவுல் இளத பற்றி ய ாமாில் கூறிேிருக்கிறார் அவர் மறுபடியும்
இயத விஷேங்களை எயபசிேர் 2லும் மசால்லிேிருக்கிறார். இந்த பகுதிளே உங்களுக்காக
வாசிக்க விரும்புகியறன், ஜான். வசனம் ஒன்றில் பவுல் மசால்வளத கவனியுங்கள்:
“அக்கி மங்கைினாலும் பாவங்கைினாலும் நீங்கள் மாித்துயபாேிருந்தீர்கள்.” மதாடர்ந்து
அவர் இவ்வுலக வைக்கத்தின் படியும் ஆகாே பி புவின் ஆதிக்கத்திலும் இருந்யதாம்
என்பளத எடுத்து மசால்லுகிறார். ஆனா அவர் மசால்கிற ஒரு அருளமோன விஷேம்
இருக்கிறது வசனம் 3: அவர்களுக்குள்யை நாமமல்லாரும் முற்காலத்தியல நமது மாம்ச
இச்ளசேின்படியே நடந்து நமது மாம்சமும் மனசும் விரும்பினளவகளை மசய்யதாம், இங்க இருக்கு – சுபாவத்தினாயல யகாபாக்கிளனேின் பிள்ளைகைாேிருந்யதாம்.”
சாி பாஸ்டர், யகாபாக்கிளனளே பற்றி எதுக்கு யபசறீங்க? இந்தஉலகத்தில் இருக்கும்
யகாபாக்கிளன கயைாடு யதவளன இளணத்து மசால்லவில்ல.” யதவன் அன்பானவர்
என்று நிளனக்கியறாம், யதவன் இ க்கமுளடேவர் யதவன் நீடிே சாந்தமுளடேவர். இந்த
தன்ளமகளுக்காக யதவளன துதிக்கியறாம். ஆனால் யவதத்தில் யதவ யகாபாக்கிளனளே
பற்றியும் மசால்லப்பட்டிருக்கிறது. அயநகர் இளத பற்றி யபசுவது கிளடோது. நாம இந்த
யகாபாக்கிளனளே பற்றி யபசாமல் இருப்பதற்கான கா ணங்கைில் ஒன்று, பாவிகள்
அதனால் யகாபாக்கிளனளே பற்றி யகட்க்க விரும்புவதில்ளல, ஏன்னா நம்முளடே
பாவத்ளத மபாிதாக நாம் நிளனப்பதில்ளல. பளைே ஏற்பாட்டில், யதவனுளடே
யகாபாக்கிளனளே உணர்த்தும் 20 வார்த்ளதகள் இருக்கிறது. சுமார் 600 பகுதிகள், யதவ
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யகாபாக்கிளனளே பற்றி மசால்கிறது, நம்முளடே பாவ சுபாவத்திற்கான விளைவு என்ன
என்பளத மசால்கிறது.

Dr. ஜான் அன்மகர்மபர்க்: ாபி, யதவனுளடே யகாபாக்கிளன என்பளத ஜனங்கள்
புாிந்துமகாள்ைவில்ளல. ஆனா இளத பற்றி யோசித்து பாருங்கள். இந்த உலகில் நன்ளம
தீளம என்பதன் த த்ளத நிர்ணேிப்பவர் யதவனாக இருந்தால், ஒரு தவறு
நடக்கும்யபாது, அவருளடே த த்ளத அவர் மாற்றிமகாள்வதில்ளல, அவர் தம்ளம
மாற்றிமகாள்வதில்ளல. அவர் பாவத்ளத எதிர்க்கிறார். அவருளடே த த்திற்கு
எதி ானதாக இருக்கிறது. அவர் தமது நிளலளே எதற்காகவும் விட்டுமகாடுப்பதில்ளல.
உண்ளம இதுதான், அவர் அந்த த த்தின் நிளலளே மகாண்டு என்ன மசய்கிறார் என்று
பார்க்க யவண்டும், நம்முளடே பாவங்கள் இன்மனாருவர் மீது சுமரும்படிோன வைிளே
ஏற்ப்படுத்திேிருக்கிறார்.
இளத பற்றிதான் இளடயவளைக்கு பிறகு நாம் யபசப்யபாகியறாம். நற்மசய்தி
என்னமவன்றால் நாம எப்படிேிருந்தாலும் பாவிகலாேிருந்தாலும் யதவன் நம்ளம
யநசிக்கிறார், சத்துருவானாலும், எதிர்த்தாலும் சாி. ஜனங்கள் என மசய்திருந்தாலும் சாி,
ஆமாம் ஒருயவளை ஒருவர், ோள ோவது கர்ப்பைித்திருந்தாலும், மகாளல, அல்லது
மதுபான அசிளமோனாலும், அலல்து விவாக த்து மசய்திருந்தாலும், அவர்களை
பாதிக்கும்படிோன என்ன விஷேங்கள் அவர்கள் வாழ்க்ளகேில் நடந்திருந்தாலும் சாி,
அைிவுக்யகதுவான வாழ்ளகோேிருந்தாலும் – யதவன் அவர்களை யநசிப்பதாக
மசால்கிறார். அளத தமது குமா ளன அனுப்பி நிருபித்திருக்கிறார், அளத பற்றி அடுத்தட
பகுதிேில் பார்க்க இருக்கியறாம். இ ட்சிப்பிற்கான வைிளே உண்டாக்கி
ளவத்திருக்கிறார், நம்முளடே தண்டளனகள் இயேசுவின் மீது சுமத்தப்பட
யதவனுடனான நமது உறவு மறுபடியும் புதிப்பிக்கப்படும். இதுதான் அந்த நற்மசய்தி
பி தான கட்டளை என்பளத இளத அறிந்த கிறிஸ்தவர்கள் மற்றவர்களுக்கு இளத எடுத்து
மசால்வதாகும். நாம் திரும்பி வந்ததும் இளத பற்றி யமலும் பலவற்ளற பார்க்க
இருக்கியறாம். மதாடர்ந்து இளணத்திருங்கள்.
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*****

Dr. ஜான் அன்மகர்மபர்க்: ஆல்ள ட், மீண்டும் வருக. நாம் ாபி யகலட்டியுடன்
யபசிக்மகாண்டிருக்கியறாம், பி தான கட்டளைளே பற்றிதான்
பார்த்துமகாண்டிருக்கியறாம். இன்ளறக்கு உலகில் எழுநூறு யகாடி மக்கள்
இருக்கிர்ந்றனர், அதில் நானூற்றி ஐம்பது யகாடி மக்கள் இயேசு கிறிஸ்துளவ மசாந்த
இ ட்சக ாக ஏற்றுக்மகாள்ைவில்ளல. அந்த ஜனங்களை சந்திக்கும்படிோன வைிளே
இயேசு கூறிேிருக்கிறார். அளததான் பி தான கட்டளை என்கியறாம். அளத பற்றிதான்
நாம் யபசிக்மகாண்டிருக்கியறாம். இன்ளறக்கு பி தான கட்டளைளே பின்பற்றாமல்
இருந்தால் உண்டாகும் அைிளவ பற்றிதான் பார்த்துமகாண்டிருக்கியறாம், பி தான
கட்டளைக்கு கீழ்ப்படிோமல் இருத்தல். ஒன்ளற அறிந்துமகாண்யடாம், மனுக்குலத்தின்
நிளலளே பற்றி நாம் பார்த்துமகாண்டிருந்யதாம். மனுக்குலத்தின் நிளலோனது எப்படி
சுவியசஷத்தின் நற்மசய்தியுடன் மபாருந்துகிறமதன்று சுருக்கமாக மசால்லுங்கள்,
யோவான் 3:16 ன்படி.

ாபி யகலட்டி: இந்த பி தான கட்டளை யவதத்தின் பி தான வசனத்ளத சுமந்து
மசல்கிறது, யோவான் 3:16. “யதவன் தம்முளடே ஒய யப ான குமா ளன – தத்துவமான
– ஒய குமா னாகிே, கர்த்த ாகிே இயேசு கிறிஸ்துளவ விசுவாசிக்கிறவன் எவயனா
அவன் மகட்டுயபாகாமல் நித்திே ஜீவளன அளடயும்படிக்கு அவள தந்தருைி
இவ்வைவாய் உலகத்தில் முழு உலகத்தில் அன்புகூர்ந்தார்.” கர்த்த ாகிே இயேசு
கிறிஸ்துயவாடு உள்ை உறளவ காத்திட மனந்திரும்புதலும் விசுவாசமும் எவ்வைவு
அவசிேம் என்று பார்த்யதாம். இப்ப அப்யபாஸ்தலனாகிே பவுலுக்கு எப்படி இந்த
பி தான கட்டளைளே எடுத்து மசல்வது என்று யகள்வி உண்டாகும் என்பது
மதாிந்திருக்கிறது. அதனால் தான் மசால்கிறார், நான் உங்களுக்கு இ ட்சிப்பின்
சங்கலிளே மகாடுக்கியறன் என்று.
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அளத ய ாமர் 10:13-17; பார்க்கலாம், இந்த சங்கலிளே நீங்கள் புாிந்துமகாள்ளும்படி
இளத வாசிக்கியறன். அந்த சங்கிலி மதாடர்ளப நீங்கள் கவனியுங்கள். வசனம் 13 ஐ
பாருங்கள்: “கர்த்தருளடே நாமத்ளத யவண்டிக்மகாள்ளுகிற ோவரும்
இ ட்சிக்கப்படுவார்கள். ஆனால் அவள விசுவாசிோதவர்கள் எப்படி அவள
யவண்டிக்மகாள்ை முடியும்? அவள குறித்து யகள்விப்படாதவர்கள் எப்படி அவள
விசுவாசிப்பார்கள்? பி சங்கிக்கிறவன் இல்லாவிட்டால் அவள பற்றி எப்படி
யகள்விப்படுவார்கள்? அனுப்பப்படாவிட்டால் எப்படி பி சங்கிப்பார்கள்?
எழுதிேிருக்கிறபடி, சமாதானத்ளத கூறு நற்காாிேங்களை சுவியசஷமாய்
அறிவிக்கிறவர்களுளடே பாதங்கள் எவ்வைவு அைகானளவகள்.” இதுதான் இ ட்சிப்பின்
தகர்க்கமுடிோத சங்கிலி. இந்த சங்கிலிேில் ஒன்று தைர்வாக இருகிறது, ஆனா நா இந்த
காாிேங்கைில் உங்களுக்கு உதவிடுயவன்.
முதலாவதாக: வாக்குத்தத்தம் இதுதான், “கர்த்தருளடே நாமத்ளத மதாழுது மகாள்ளுகிற
ோவரும் இ ட்சிக்கப்படுவார்கள்.” சாதா ணமாக யகட்கும் மசய்திகளைவிட இது
வித்திோசமானது, ஜான். இது உபயதசத்ளத புாிந்துமகாள்வதற்கு சற்று யமலான ஒன்று.
இங்க கூப்பிட யவண்டிே ஒரு மசேல் நளடமபறயவண்டும், இதில் இ ண்டு பகுதிகள்
இருக்கிறது. ஒன்று, இயேசு தான் ப யலாகம் மசல்ல ஒய வைி என்பளத நாம்
புாிந்துமகாள்ை யவண்டும். அப்யபாஸ்தலர் 4:12, “அவ ாயலேன்றி யவமறாருவ ாலும்
இ ட்சிப்பு இல்ளல. அவருளடே நாமயமேல்லாமல் யவமறாரு நாமம்
கட்டளைேிடப்படவும் இல்ளல.” யோவான் 14:6, இயேசு மசால்கிறார், “நாயன வைியும்,
சத்திேமும், ஜீவனுமாேிருக்கியறன். என்னாயலேல்லாமல் ஒருவனும் பிதாவினிடத்தில்
வ ான்.” இயேசுதான் ஒய வைி என்பளத புாிந்துமகாள்ையவண்டும். இ ண்டாவதாக,
க த்ளத யநாக்கி கூப்பிட யவண்டும். பவுல் ஒருசில வசனங்களுக்கு முன்பாக இளத
மசால்கிறார், வசனம் 9: “கர்த்த ாகிே இயேசு கிறிஸ்துளவ உன் வாேினாயல
அறிக்ளகேிட்டு யதவன் அவள மாித்மதாடிைிருந்து எழுப்பினாம ன்று உன்
இருதேத்தியல விசுவாசித்தால் இ ட்சிக்கப்படுவாய்.” மதாடர்ந்து அவர் உங்கள்
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விசுவாசத்தினாயல நீதிமானாக்கப்படுவீர்கள் என்கிறார். கூப்ப்பிடுதலின் தன்ளமளே
புாிந்துமகாள்ையவண்டும்.
இ ண்டாவதாக ஒரு விஷேம்: அளத நம்ப யவண்டும். நீங்கள் கூப்பிடும் முன்பு, நீங்கள்
விசுவாசிக்க யவண்டும். அதாவது உங்கள் விசுவாசம் கிறிஸ்துவின் மீது இருக்கனும். ஒரு
சில நிகழ்சிகளுக்கு முன்பு இளத பற்றி மசால்லிேிருக்கியறாம். நீங்கள்
விசுவாசிக்கனுன்னா, நீங்க அளத யகட்கனும். ஒரு மசால்கிற ஒரு விஷேம் உங்கள்
மசவிகைில் விையவண்டும். இதுதான் வாக்குத்தத்தம், நீங்க யகட்டு,விசுவாசிக்கிறீர்கள்,
விசுவாசிக்கும்யபாது, கர்த்தருளடே நாமத்ளத மதாழுது மகாள்வீர்கள்.
இளத இன்னும் உறுதிபடுத்தலாம். நீங்க யகட்கணுன்னா, ோ ாவளத உங்களுக்கு
மசால்லணும். இளத நன்றாக யகளுங்கள். ஜனங்கள் ஒருயவளை, இப்படி யகட்கலாம், “நா
பாஸ்டர் கிளடோது, நா பி சங்கிோர் கிளடோது, என்னால பண்ண முடிோது.” இங்க
பி சங்கிோர்களை பற்றி அவர் மசால்லல. விசுவாச மக்கள் இந்த மசய்திளே உலகிற்கு
எடுத்து மசன்று, யதவனுளடே நற்மசய்திளே பி கடணிப்பளத மசால்கிறார். இங்க ஒரு
சுவா ஸ்ேமான விஷேம் இருக்கிறது. பவுல் மசால்கிறார் ஒரு
இ ட்சிகபடயவண்டுயமன்றால் – யகம ா மூலம் இ ட்சிப்பு வ ாது, ளலட்ஸ், அப்பறம்
பவர் ளபன்ட், இல்ல இளச, நாடகம், ஒைிப ப்பு நிளல, படங்கள், மதாளலக்காட்சி,
இமதல்லாம் பி யோஜனமில்ளல. ஒரு நபர் கர்த்தருளடே நாமத்ளத யநாக்கி
கூப்பிடும்யபாது இ ட்சிப்பு உண்டாகும், அதற்கு சுவியசஷத்ளத ஒருவர் பி சங்கிக்க
யவண்டும். இயேசு கிறிஸ்துவின் அதிகா ப்பூர்வமான வார்த்ளதளே பற்றி பார்த்யதாம் –
மனந்திரும்பி கர்த்த ாகிே இயேசு கிறிஸ்துளவ விசுவாசித்தல்.
இன்மனாரு விஷேத்ளதயும் யசர்த்துமகாள்ைலாம். அனுப்பப்படும்யபாது தான் ஜனங்கள்
பி சங்கிக்க முடியும். சாி, கர்த்த ாகிே இயேசு கிறிஸ்துளவ பற்றிே சுவியசஷத்யதாடு
உலகிற்குள் மசல்ல யவண்டும் என்பது ஒரு கட்டளை, அப்படி சுவியசஷத்யதாடு
யபாகும்யபாது, நாம் யதவனால் அனுப்பப்படுகியறாம். இப்ப யகள்வி என்னன்னா எப்படி
ஒரு அனுப்பப்பட முடியும்? சாி, இயேசு மசால்கிறார், “அறுவளட மிகுதிோேிருக்கிறது
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ஆட்கயைா மகாஞ்சமாக இருக்கிறார்கள். அறுவளடக்கு எஜமான் ஆட்களை அனுப்பும்படி
யவண்டிமகாள்ளுங்கள்.” ஒரு குறிப்பு மசால்கியறன் – ஊைிேத்திற்கும் அருட்பணிக்கும்
வரும்படி நாம் ோள யும் வற்புறுத்தி அளைப்பதில்ளல. அளைப்ளப மகாடுப்பது யதவன்
தான்.
இந்த சங்கிலிளே பாருங்கள்: ஜனங்கள் அனுப்பப்படுகிறார்கள், அனுப்பப்படுகிறவர்கள்,
எல்லா இடங்கைிலும் பி சங்கம் மசய்கிறார்கள், அவர் பி சங்கிக்ளகேில், ஜனங்கள்
யகட்க்கிறார்கள். அவர்கள் யகட்கும்யபாது, விசுவாசிக்கிறார்கள், அவர்கள்
விசுவாசிக்கிறதால், யவண்டிமகாள்கிறார்கள்; வாக்குத்தத்தம் இதுதான், கர்த்தருளடே
நாமத்ளத யவண்டிக்மகாள்ளுகிற ோவரும் இ ட்சிக்கப்படுவார்கள்.
இந்த சங்கிலிேில் எந்த பகுதி எைிதில் தை க்கூடிேது? இந்த சங்கைிேின் மபலவீனமான
பகுதி எது? இதற்கான பதில், நமக்குள் இருக்க்ாிேது. இ ட்சிப்பின் சங்கிலிேில் நமது
பங்குதான் மபலவீனமான பகுதிோகும். நாம பகிர்ந்துமகாள்ைாமல் இருப்பதுதான்
மபலவீன பகுதி. நாம யபாகாமல் இருப்பதுதான் மபலவீனமாகிறது. நம்முளடே வாழ்வில்
கர்த்த ாகிே இயேசு கிறிஸ்துவின் கட்டளைகளை கீழ்படிோமல் இருந்தால் அது
மபலவீன பகுதிோகும்.
அது ஒரு குைாளே யபான்றது. அந்த குைாய் மதாடர்ந்து யபாகிறது, இயேசு
அப்யபாஸ்தலர்கைிடம் இளத பகிர்ந்துமகாண்டார், அப்யபாஸ்தலர்கள் மதாடர்ந்து
தங்களை பின்பற்றுகிறவர்களுக்கு மசான்னார்கள், இன்ளறக்கு வள க்கும் சங்கிலி
நன்றாக இருக்கிறது, அந்த குைாய் மதாடர்கிறது. இப்ப யகள்வி இதுதான், நாம்
மபற்றுக்மகாண்ட மசய்திளே ளவத்து நாம் என்ன மசய்ேப்யபாகியறாம்? அளத நாமும்
மதாடர்ந்த மற்றவர்கயைாடு பகிர்ந்துமகாள்ை யபாகியறாமா இல்ளலோ?

Dr. ஜான் அன்மகர்மபர்க்: சாி, அதாவது, இயேசு ஒரு குைாய் வைிோக வரும் ஊற்று
நீ ாக இருக்கிறார் என்று ளவத்துமகாள்யவாம், அது அப்யபாஸ்தலர்கள் மூலமாக வந்து
கிறிஸ்தவர்களுக்கு வந்து, எப்படியோ என்ளன வந்து யசர்கிறது, அப்பறம் உங்கைிடம்
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வருகிறது. சாி. பிறகு இளத யகட்டுமகாண்டிருக்கும் விசுவாசிகைான மக்களுக்குள் கடந்து
மசல்கிறது, சாிோ. யகள்வி என்னன்னா, அது நம்யமாடு நின்று விடுமா? மற்றவர்கயைாடு
பகிர்ந்துமகாள்வதால் இந்த தண்ணீர் மதாடர்ந்து பாய்ந்து மசல்லுமா, அல்லது இங்யகயே
நின்று விடுமா? இதுதான் மபலவீனமான நிளலோகும்.

ாபி யகலட்டி: ஜனங்கள் என்னிடம் யகட்கும் யகள்வி, ஜான், ஆப்ாிக்காவில்
சுவியசஷத்ளத பற்றி யகள்விப்படாத அப்பாவிோன மனிதனின் வாழ்க்ளக என்னவாகும்?
அவன் ப யலாகம் யபாவானா? அதற்கான பதில், ஆமா, அவன் ப யலாகம் யபாகலாம்.”
ஆனா பி ச்சளன என்னன்ன, அந்த மாதிாி ஒரு மனுஷன் இல்ளலயே. ஆப்ாிக்காவில்
ஒன்றும் மதாிோதவர்கள் ோருமில்ளல. ஆப்ாிக்காவில் குற்றம் மசய்ோத நபர்
ோருமில்ளல. அதாவது, “நல்ல மனிதர்கள்” ப யலாகம் மசல்ல முடிோது.
மன்னிக்கப்பட்டவர்கள் ப யலாகம் மசல்வார்கள். சாி, நீங்க உங்கள் வாழ்க்ளகேில்
இயேசு கிறிஸ்துளவ மசாந்த இ ட்சக ாக ஏற்றுமகாள்ைாததினால் ந கம் யபாவீர்கள்
என்று கிளடோது. ஒரு இ ட்சகாின் அவசிேம் இருக்கிற ஒரு பாவிோக இருப்பதால்
நீங்கள் ந கம் மசல்வீர்கள்.
நான் சில மளலக்க ளவக்கும் புள்ைி விப ங்களை பார்த்யதன், இன்ளறக்கு நாம் இருக்கும்
நிளலளேயும் நமக்கு இருக்கும் சந்தர்ப்பங்களையும் மவைிப்படுத்திேது, ஜாதிகளை
சந்திக்க யவண்டிேதில் இருக்கும் சவால்களையும் எடுத்துள த்தது. அளத உங்களுக்காக
வாசிக்கியறன். மதன் மண்டல பாப்டிஸ்ட் மாநாட்டின் இண்டர்யநஷனல் மிஷன் யபார்ட்
நடத்திே சமீபத்திே ஆய்வில், இந்த உலகத்தில் எழுநூறு யகாடி மக்கள் இருப்பதாக
மசால்லப்படுகிறது. மூன்றில் ஒருபங்கினர் தங்களை கிறிஸ்தவர்கள் என்கிறார்கள்.
மூன்றில் இரு பங்கினர் தங்களை அவ்விசுவாசிகள் என்கின்றனர். ஒரு பங்கினர் தாங்கள்
இதுவள கர்த்த ாகிே இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்ளத யகள்வி பட்டயத இல்ளல
என்கின்றனர்.
முதல் குழுவினாில், யமற்கத்திே நாடுகள் உள்ைடங்கும், அவர்கள் உலக சம்பத்துகள்
பட்டிேலில் 62 சதவிகிதம் பங்குவகிக்கி ார்கள். 97% மசாத்துகள் தங்களுக்காக
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மசலவிடப்படுகிறது.மீதமுள்ைது 3% அது உலக மதாண்டு நிறுவனங்களுக்கு பிாித்து
அைிக்கப்படுகிறது1% மபாதுநல யசளவகளுக்கு, இத கிறிஸ்தவ யசளவகளுக்கு
வைங்கப்படுகிறது. இந்த மீதமுள்ை 2% கிறிஸ்தவர்கைின் யசளவகளுக்காக
பகிர்ந்தைிக்கப்படுகிறது:
கிறிஸ்தவ யசளவகைின் ஒதுக்கீட்டில் 99.9% அவர்களுளடே மசாந்த நாடுகைில்
அவர்களுக்காக மசலவிடப்படுகிறது.மீதமுள்ை .01% கிறிஸ்தவ பணிகளுக்கு
மசலவிடப்படுகிறது. .௦09% ஏற்க்கனயவ சுவியசஷத்ளத யகள்விப்பட்டும்
இ ட்சிக்கப்படாமல் இருப்பவர்க்ளுகாக மசலவிடப்படுகிறது. மவறும்- இங்க பாருங்க .௦01% மட்டுயம இதுவள இயேசுவின் நாமத்ளத யகள்விப்படாத நூறு முப்பது யகாடி
மக்களுக்காக மசலவிடப்படுகிறது.
கிய க் பிலாம்மபர்க் இப்படிோக மசால்கிறார்: “1990 கைில் மபரும்பாலான
அமமாிக்கர்கள் தங்கள் பணத்ளத மவைிநாட்டு ஊைிேங்களை விட இ ண்டு மடங்கு
அதிகமாக பூ வைர்ச்சிக்கு மசலவிட்டனர்.”அருட்பணி ஊைிேங்களை விட
இ ண்டுமடங்கு அதிகம் மபண்கள் உள்ைாளடகளுக்கு மசலவிட்டனர்.ஒன்றள மடங்கு
அதிகமாய் வீடியோ யகம்ஸ் மற்றும் பின்பால் விளைோட்டு கருவிகளுக்கும்
மசலவிடப்பட்டது இப்ப ோரு பின்பால் விளைோடறாங்க?. ஐந்து மடங்கு மசல்ல
பி ாணிகளுக்கும், ஒன்ளற மடங்கிற்கு யமலாக சிவிங்க மிட்டாய்க்கும் மசலவிடப்பட்டது.
நீச்சல் குைம் மற்றும் உபக னங்களுக்காக மூன்று மடங்கு அதிகமாய் மசலவிடப்பட்டது.
27மடங்கு அதிகமாய் மிட்டாய்களுக்கும் 17 மடங்கு அதிகமாய் உணவு மபாருட்கள்
மற்றும் இளட குளறவிற்கான உணவுகளுக்காக மசலவிடப்பட்டுள்ைது. 20 மடங்கு
அதிகமாய் விளைோட்டு நிகழ்சிகள் மற்று விளைோட்டுகைிலும், 20 மடங்கு அதிகம்
குைிபானத்திற்கும் மசலவிடப்பட்டுள்ைது. 140 மடங்கு சட்டப்பூர்வமான சூதாட்டம்
யபான்ற நிகழ்வுகளுக்கு பேன்படுத்தப்பட்டுள்ைது.
ஜான், இந்த புள்ைி விப ங்கைில் இருந்து ஒன்று புாியுது: பி தான கட்டளைளே பற்றி
எங்களுக்கு எந்த அக்களறயும் இல்ளல என்பளதத்தான் மவைிப்படுத்துகியறாம்.
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நம்முளடே மபாக்கிஷம் அைிந்துயபாகிற ஆத்துமாக்கள் அல்ல. இயேசு மசான்னளத
மறுபடியும் நிளனப்பூட்ட விரும்புகியறன், “உங்கள் மபாக்கிஷம் எங்யகயோ, அங்யக
உங்கள் இருதேம் இருக்கும்.” நம்ளம நாயம யகட்டுக்மகாள்ை யவணும், ஒவ்மவாரு
நாளும், யகட்கயவண்டிே யகள்வி: ஜாதிகளை சீஷ ாக்க நான் தனிப்பட்ட முளறேில்
என்ன மசய்துமகாண்டிருக்கியறன்?
இந்த படம் ஞாபகம் இருக்கா, ஸ்கிண்ட்ைர்ஸ் லிஸ்ட். ஒரு மதாைிலதிபருக்கு மிகப்மபாிே
மதாைிற்சாளல இருக்கும். இ ண்டாம் உலகயபாாின் மத்திேில், அவருளடே
மதாைிற்சாளலேில் யவளல மசய்ே யூதர்களை விளலக்கு வாங்குவார். அவருக்கு
மதாிோமயலயே அவர் அவர்களை சித்த வளத மசய்யும் முகாம்கைின் எாிமநருப்பிற்கு
அவர்களை தப்புவித்தார். அவருளடே மதாைிற்சாளலேில் இந்த மக்கள் எல்லாரும்
யவளல மசய்துமகாண்டிருந்தார்கள், ஆேி ம் ஆேி மான ஜனங்களை விளலக்கு
வாங்கிேிருந்தார். அந்த ஜனங்களை தனது மசாத்ளத விற்று வாங்கினார். அந்த படத்தின்
இறுதிேில், அந்த களதேின் முடிவு எப்படி இருக்குமமன்றால் ஒருவர் இவாிடம் வந்து
மசால்வார், “யுத்தம் முடிந்துவிட்டது; இவர்களை நீங்கள் யபாக விடயவண்டும்.”அந்த
சமேத்தில், அவர் 1,100 யபள பாதுகாத்து ளவத்தார். ஒருவர் மட்டும் அவாிடம் வந்து
மசான்னா ாம், “நீ நல்ல யவளல மசய்திருக்கிறாய், Mr. ஸ்கிண்ட்ைர்ஸ். நீ 1.100 யபள
பாதிகாத்திருக்கிறார்.” அந்த வார்த்ளதேின் வல்லளம அவள தாக்கிேது. இன்னும்
அதிகம் மசய்திருக்கலாம். அவர் ளவத்திருந்த காள பார்த்து அவர் மசான்னா ாம், “இந்த
காள யும் விற்று நான் இன்னும் அதிகம் யபள வாங்கிேிருக்கலாம். அயதாடு, “என்னிடம்
இருந்த யபனாளவ விற்று இன்னும் சிலள விளலமகாடுத்து வாங்கிேிருக்கலாம் என்றார்.
என்னிடம் இருந்த தங்கத்ளத விற்று நான் இன்னும் சிலள வாங்கிேிருக்கலாம் என்றா.”
அவருளடே கண்யணாட்டம் மாறினது. அவாிடம் மசாந்தமாக இருந்தது என்றல்ல,
அவருக்கு எது மசாந்தம் என்று பார்க்கவில்ளல. இன்னும் அதிகம் மசய்திருக்கலாயம
என்று நிளனத்தார்.
நான் நம்புகியறன் நாம் கர்த்த ாகிே இயேசு கிறிஸ்துவுக்கு முன்பாக நிற்கும்யபாது,
இன்னும் அதிகம் மசய்திருக்கலாயம என்று நிளனப்யபாம். பாருங்க, இயேசு கிறிஸ்துளவ
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ஏற்றுமகாள்ைாவிட்டால் அவர்கள் கிறிஸ்து இல்லாத நித்திேத்ளத அளடவார்கள் என்று
ஜனங்களுக்கு நிருபிக்க யவண்டும் என்பது கிளடோது. அது இலக்கு அல்ல. நம்முளடே
இலக்கு என்னமவன்று யகட்டுக்மகாள்ை யவண்டிே யந த்தில் இருக்கியறாம், இளத பற்றி
நாம் என்ன முடிவு எடுக்கப்யபாகியறாம்?

Dr. ஜான் அன்மகர்மபர்க்: சாி, யநேர்கயை, நீங்கள் இளத புாிந்துமகாள்ை யவண்டும்
அந்த தண்ணீர் இயேசுவிடமிருந்து அப்யபாஸ்தலர்களுக்கு வந்தது, கிறிஸ்தவர்கள்
மூலமாக சளப வ லாற்றில் மதாடர்ந்து வந்து, உங்கைிடம் எப்படியோ வந்து
யசர்ந்துவிட்டது. அது உங்கயைாயட நின்று விடுமா, அல்லது நீங்க யதவனுக்கு கீழ்படிந்து
அந்த தண்ணீர் மதாடர்ந்து உங்கள் மூலம் நண்பர்களுக்கு, மதாிந்தவர்களுக்கு, யதவன்
காண்பிக்கும் நபர்களுக்குள் பாய்ந்து மசல்லும்படி மசய்வீர்கைா?
அதுதான் இந்த மசய்திமதாடாின் இலக்காக இருக்கிறது. இந்த நிகழ்ச்சிளே
யகட்டிருப்பீர்கள் என நம்புகியறன், இளத மதாடர்ந்து திோனியுங்கள், யதவன் இளத
பேன்படுத்திடுவார் இளத உங்கள் அருகிலுள்ை நண்பர்கைிடம் பகிர்ந்துமகாள்ை
முேலுங்கள், உங்கயைாடு யவளல பார்ப்பவர்கள், பள்ைி நண்பர்கள், உங்களுக்கு
மதாிந்தவர்கயைாடு பகிர்ந்திடுங்கள். ஒருவாிடமிருந்து துவங்குங்கள். புள்ைிவிப ம்
மசால்கிறது ஒரு கிறிஸ்தவர் ஒருவள சந்தித்தால் – ஒவ்மவாரு ஆறுமாதம் அவர்களை
யபால ஒருவள உருவாக்குவார்கலாம், பதிமனட்டு அளற ஆண்டுகைில் முழு
உலகத்ளதயும் இயேசு கிறிஸ்துவுக்காக ஆதாேப்படுத்திடலாம் என்கிறது. இயேசுவின்
திட்டத்ளத கிறிஸ்தவர்கள் ஜாக்கி ளதோய் எடுத்துமகாள்ை யவண்டும், பி தான
கட்டளை. நீங்கள் இளத மசய்வீர்கள் என நம்புகியறன்.
ாபி, எங்கயைாடு இருந்த இந்த தகவல்களை எங்கயைாடு பகிர்ந்துமகாண்டதற்கு
உங்களுக்கு நன்றி. உங்களை நாங்கள் பா ாட்டுகியறாம்.
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எங்களுளடே மதாளலக்காட்சி நிகழ்சிகளை காண
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