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சீஷராக்க தைரியப் படுங் கள் : விசுவாசிகதள
குருை்துவை்தில் நடை்திட செயல் முதை படிகள்
- நிகழ் ெசி
்
2
அறிவிப்பாளர்: எது முக்கியமான காாியமமன்று நினனக்கிறீர்கள், முதலாவதாக இயயசு
பின்வரும் பகுதிகளான அமமாிக்கா யகனடா மத்திய அமமாிக்கா, மதன் அமமாிக்கா,
ஐய ாப்பா, மத்திய கிழக்கு பகுதி ஆப்ாிக்கா, ஆசியா பிலிப்னபன்ஸ் ஆஸ்திய லியா
யபான்ற இடங்களில் உள்ள கிறிஸ்தவர்கள் என்ன மசய்ய யவண்டும் என்கிறார். இயயசு
கூறினார், “நீங்கள் யபாய் சீஷர்கனள ஏற்படுத்துங்கள்.” சீஷர் என்றால் என்ன? எப்படி
சீஷர்கனள ஏற்படுத்த முடியும்? இன்னறக்கு எனது விருந்தின ான ாபி யகலட்டி அனத
நமக்கு மசால்ல இருக்கிறார், இவர் 3,200 அங்கத்தினர்கனள உனடய சனபயின்
யமய்ப்ப ாக இருக்கிறார், நான்கு கானல ஆ ாதனனகள் நடக்கும், இருந்தாலும்
தனிப்பட்ட நப ாக வருடந்யதாறும் ஏழு முதல் எட்டு யபன சீஷர்களாக உருவாக்குகிறார்.
அவர்கள், மாறுத்த மாக, மற்றவர்கனள சீஷர்களாக உருவாக்குகிறார்கள். சாி, இதுவன
நீங்கள் யான யும் சீஷ ாக உருவாக்காதிருந்தால், இனத மசயல்படுத்துவது சாத்தியம்
தானா? நீங்கள் அறிந்துமகாள்ள யவண்டிய மசயல்முனற காாியங்கள் என்ன?
இன்னறக்கு இந்த ஜான் அன்மகர்மபர்க் சிறப்பு மதாகுப்பில் அனத மதாிந்துமகாள்ள
இருக்கியறாம்.
*****

Dr. ஜான் அன்மகர்மபர்க்: நிகழ்ச்சிக்கு உங்கனள வ யவற்கியறாம். இயயசுவின்
பி தான கட்டனளனய குறித்து பார்த்துமகாண்டு இருக்கியறாம், இனத
யகட்டுமகாண்டிருக்கிற ஒவ்மவாரு கிறிஸ்தவருக்கும் அவர் மகாடுத்திருக்கும் கட்டனள,
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நீங்கள் புறப்பட்டு யபாய் சீஷர்கனள உருவாக்க யவண்டும். அனத எப்படி மசய்ய
முடியும்? இனத மசயல்படுத்திடும் நனடமுனற காாியங்கனள பற்றிதான் இப்யபாது
பார்த்துமகாண்டு இருக்கியறாம். இனத உலகம் முழுவதிலும் உள்ள ஜனங்கள் பார்த்து
மகாண்டிருக்கிறார்கள் என்று எனக்கு மதாியும். பல இடங்களில் இருந்து கருத்துக்கனள
மபறுகியறாம் யடஹ்றான், ஈ ான், ஹான்காங்ல இருந்தும், சிங்கபூர், அப்பறம் இந்தியா,
ஐய ாப்பிய நாடுகள், ஆப்ாிக்காவில் இருந்தும், பிலிப்னபன்ஸ், மதன் அமமாிக்காவில்
இருந்து வருகிறது. இது உலகமமங்குமுள்ள கிறிஸ்தவர்களுக்கானது. நம் எல்லாரும்
இயயசுவிடமிருந்து இந்த கட்டனளனய மபற்றிருக்கியறாம் புறப்பட்டு யபாய் சீஷர்கனள
உருவாக்க யவண்டும். நாம் ஒரு பி பலமான யவதாகம யபாதகன அனழத்திருக்கியறாம்
அவர் நம்யமாடு இவற்னற பகிர்ந்திடுவார், இனத நனடமுனறயில் மசயல்படுத்துவது
எப்படி? உங்கயளாடு மதாடர்ந்து சந்திக்கும் நபன எப்படி யதர்வு மசய்வீர்கள்?
யதவனுக்குள் வளருவதற்கான இந்த பானதயில் இனைய அவர்களுக்கு எப்படி அனழப்பு
விடுப்பீர்கள்? என்ன மசால்லுவீர்கள்? அவர்கனள முதல் முனற சந்திக்கும் யபாது நீங்கள்
என்ன மசய்வீர்கள்?
சாி, ாபி, நீங்க எங்கயளாட இருப்பதுல சந்யதாஷம். யபான வா ம் நாம பார்த்த
விஷயங்கனள சுருக்கமாக மசால்லி மதாடர்ந்து பார்க்கலாம். இன்னறக்கு எனத பற்றி
பார்க்க இருக்கியறாம் என்றால், சீஷர்கனள உருவாக்குவதில் யவதாகமத்தின் பங்கு
என்ன? ஆனா, மறுபடியும் ஆ ம்பத்தில் இருந்து, வ லாம் யபான வா ம்
பார்க்காதவர்களுக்கு பி யயாஜனப்படும். இந்த பி யாைத்னத எப்படி துவங்கிடுவீர்கள்
முதல்ல களத்தில் இறங்குவது எப்படி, அதற்கு பிறகு என்ன மசய்யணும்?

ாபி யகலட்டி: நீங்க முதல்ல களத்தில் இறங்கினவுடன், அதாவது உங்களுக்கு புாிந்த
பிறகு, சாியா,

யதவன் நாம் யபாய் சீஷர்கனள உருவாக்கும்படி கட்ட்டனள

மகாடுத்திருக்கிறார். அவர் நம்யமாடுதான் இருக்கயபாகிறார், ஏன்மனன்றால் அவர்
பி தான கட்டனளயில் நான் சீஷர்கனள உருவாக்கும்யபாது என்யனாடு இருப்பதாக
வாக்கு பண்ைியிருக்கிறார். நீங்கள் யான சந்திக்க யவண்டும் என்று மஜபித்திருப்பீர்கள்,
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அவர்களிடமும் நீங்கள் யகட்டிருப்பீர்கள், “சீஷத்துவ குழுவில் இருக்க உங்களுக்கு
ஆர்வம் இருக்கிறதா, யசர்ந்து யவதம் வாசிக்கலாமா, மஜபிக்கலாமா, வசனங்கனள
மனப்பாடம் மசய்யலாமா, ஒருவருக்மகாருவர் கைக்கு ஒப்புவிப்பவ ாக இருக்கலாமா –
இமதல்லாம் சீஷத்துவத்தில் மிக முக்கியமானனவ என்று கடந்த வா ம்
மசால்லியிருந்யதன். கைக்மகாப்புவித்தல் என்றால் வாழ்வில் கடுனமயான யகள்விகனள
யகட்கும் அதிகா த்னத நீங்கள் ஒருவருக்கு மகாடுப்பதாகும். நமக்கு அது அவசியம். ஜான்,
உங்களுக்கு அது அவசியம், எனக்கு அவசியம், ஒரு யபாதக ாக எனக்கு யதனவ. நம்
எல்லாருக்கும் அவசியம். அனத, நீங்க புாிஞ்சுட்டீங்களா, சாி, சிலன நான்தான்
யதர்வுமசய்யணும், அனத மகாஞ்ச மகாஞ்சமா வடிகட்டி நாளிலிருந்து ஒரு குழுவில்
மூன்றாக வந்து நிற்கணும்.
இப்ப, அப்படி மசய்ததற்கு பிறகு, சாியா, நீங்க என்ன வாசிக்க யபாறீங்க? இங்கிருந்து
எந்த நினலக்கு யபாக யபாகியறாம்? ஒரு விசுவாசி இனத நினனவில் மகாள்ள யவண்டியது
மிகவும் அவசியம், சீஷத்துவத்தீற்கு அசித்தலமாக இருப்பது யவதாகமம் மட்டுயம.
நம்முனடய எல்லா மசயல்களுக்கும் அது ஆைியவ ாக இருக்கிறது. ஒரு சில வசனங்கள்
எப்யபாதும் என் நினனவில் இருக்கும்: 2 தீயமாத்யதயு 3:16, “ யவத வாக்கியங்கள் எல்லாம்
யதவ ஆவியினால் அருளப்பட்டு இருக்கிறது. யதவனுனடய மனுஷன் யதறினவனாகவும்,
எந்த நற்கிாினயகனளயும் மசய்ய தகுதியுள்ளவனாகவும் இருக்கும்படியாக, அனவகள்
உபயதசத்துக்கும் கடிந்துமகாள்ளுதலுக்கும் சீர்திருத்தலுக்கும் நீதினய படிப்பிக்குதலுக்கும்
பி யயாஜனமுள்ளனவகளாக இருக்கிறது.”

Dr. ஜான் அன்மகர்மபர்க்: ஆமா, இமதல்லாம் ஒரு கூட்டில் இருக்கிறது, இங்க
இருக்கிறது, யவதம் ஒரு திடமான ஒன்மறன்று கூறுகிறது.

ாபி யகலட்டி: ஆமா. அது நமக்காக கிாினய நடப்பிக்கிறதாக இருக்கிறது. எனயவ,
வசனத்னத நாம் பார்க்கும்யபாது, அந்த வசனம் நமக்காக கிாினய மசய்ய யபாகிறது.
எபிய யர் 4:12 அடுத்த வசனம்: யவதம் இருபுறமும் கருக்குள்ள பட்டயம் யபால
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இருக்கிறது. வார்த்னத புறப்பட்டு யபாய், ஆவினயயும் ஆத்துமானவயும் பிாிக்க தக்கதாக
ஒருவ குத்துகிறது, எழும்பியும் ஊனனயும், இருதயத்தின் யயாசனனகனளயும்
நினனவுகனளயும் வனகயருகிறதாயிருக்கிறது. நமக்கு, இந்த வசனம் எல்லாம் மதாியும்.
அதாவது, இன்மனான்றும் இருக்கிறது, ஏசாயா 55:11, “என் வாயிலிருந்து புறப்படும்
வசனம், மவறுனமயாய் என்னிடத்திற்குத்திரும்பாமல் அது நான் விரும்புகிறனதச் மசய்து
நான் அனத அனுப்பின காாியமாகும்படி வாய்க்கும்.” இப்ப, யவதம் தாம்
எல்லாவற்றுக்கும் ஆைியவர் என்று மதாியும். யவதத்னத நாம் எப்படி வாசிக்க
யபாகியறாம்? எதற்காக யவதத்னத படிக்க யவண்டும்?

Dr. ஜான் அன்மகர்மபர்க்: ஆமா. நாம நிச்சயம் இனத பார்க்கணும், பார்க்கயவண்டும்
என்யற நினனக்கிறன்... ஒரு படி பின்னால இருந்து யபாகலாம், சாியா. இப்படி யவதத்னத
படிப்பதற்கு, ஜனங்க யகட்கும் யகள்வி, “இதுக்கு, நாம மற்றவர்கயளாடு எங்கு சந்திக்க
யவண்டும்? சாியா? அனத பற்றி நாம யபான வா ம் யபச ஆ ம்பித்யதாம், நாம
யநயர்கனள உற்சாகப்படுத்த யவண்டும் என்று நினனக்கியறன், எங்க முடியும்யமா அங்க
சந்தியுங்கள், எது சவுகாியமா இருக்குன்னு பாருங்க. நினறனய மதாழில் அதிபர்கள் மற்ற
மதாழில் அதிபர்கனள மதிய உைவின் யபாதுதான் சந்திப்பார்கள்.
ஓயக. இல்ல யாய ானடயாவது மதிய உைனவ சாப்பிடலாம், அதுவும் உங்கள்
திட்டத்தில் ஒரு பாகமாகும். மருத்துவர்களுக்கு பி த்தியயக அட்டவனை இருக்கிறது,
அவங்க மற்ற டாக்டர்கயளாடு சந்திக்க முடியும், மசவிலியர் மசவிலியர்கனள
சந்திக்கலாம். பள்ளி ஆசிாியர்கள் அவர்களுனடய அன்றாட யந த்னத பின்பற்றிடலாம்.
ஒரு நாளில் மூன்று நினலகள் இருக்கிறது, அதில் எப்யபாது யவண்டுமானாலும் அடுத்த
நபன சந்திக்க வாய்ப்பிருக்கிறது. அந்த நினலகனள இடங்கனள கண்டறியும்படி தான்
நான் ஜனங்கனள உற்சாகப்படுத்துகியறன். சனபயில் சந்திப்பனத பற்றி
மசால்லுகிறீர்கள், ஒரு மருத்துவமனனயில் கூட சந்திக்கலாம், பல்கனலகழகத்தில்
சந்திக்கலாம், பள்ளிகூடத்தில் சந்திக்கலாம், ஸ்டார்பக்ஸ் ல சந்திக்க முடியும்,
பலத ப்பட்ட இடங்களில் சந்துக்க வாய்ப்பிருக்கிறது அவர்கனள அனழத்திடுங்கள்,
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“வா த்தில் ஒருமுனற நாம எல்லாரும் சந்திக்கலாம், அதுக்கு யமனலயும் இருக்கலாம்,
அங்க யதவனுனடய காாியங்கனள பற்றி நாம் பகிர்ந்துமகாள்ளலாம் என்றிடுங்கள்.
ஒருவருக்மகாருவர் கைக்மகாப்புவிப்பவ ாக இருக்கலாம் என்றிடுங்கள்.”

ாபி யகலட்டி: ஆமா. எங்கிட்ட இருக்கிறவர்கள் சிலர் புத்தக கனடயில்
சந்திக்கிறார்கள். வீட்டில் இருக்கும் தாய்மார்கள் அவர்கள் வீடுகளில் சந்திக்கிறார்கள்.
குழந்னதகளாய் ஒரு அனறயில் விட்டுவிட்டு, அவர்கள் மற்மறாரு அனறயில் யசர்ந்து
தியானிக்கிறார்கள். அதனால, ஒரு இடத்னத யதர்வு மசய்வது மிகவும் அவசியமானதாக
இருக்கிறது. ஒரு இடத்னத யதர்வு மசய்வது ம ாம்ப முக்கியமானதாக இருக்கிறது ஏன்னா,
வழக்கமா ஒய இடத்தில் கூடுகிற பழக்கத்திற்குள் நீங்கள் வந்திடுவீர்கள். இன்மனாரு
விஷயத்னத நாம மசால்ல தவறிட்யடாம், அதுவும் ம ாம்ப முக்கியமானமதன்று
நினனக்கியறன், ஆண்கனள ஆண்கனளயும் மபண்கள் மபண்கனளயும் தான்
சீஷத்துவத்திற்குள் நடத்திட யவண்டும். அதுமபான்னான விதியாக இருக்கிறது. நீங்க
யாருடன் சந்திக்க யவண்டும் என்ற மதாடர்ந்து மஜபித்திடுங்கள், உங்கள் மனனத அதில்
பதிய னவயுங்கள், அனதயய யயாசித்ஹ்டிடுங்கள்.

Dr. ஜான் அன்மகர்மபர்க்: ஆமா, இந்த விதினய நீங்க மீறிட கூடாது. இந்த ஒரு
விதினய மீறுவதற்கு உங்களுக்கு அனுமதி இருக்கிறமதன்று நினனத்துமகாள்ளாதீர்கள்.

ாபி யகலட்டி: ஆமா, உண்னமயாதான். ஜனங்கள் மபாதுவாக என்னிடம் ஒரு யகள்வி
யகட்ப்பாங்க, ஜான், அதாவது, “இந்த வார்த்னத ஏன் முக்கியமானதாக இருக்கிறது? நாம
எதற்காக வசனத்னத வாசிக்க யவண்டும்? எதற்காக நாம் யவதத்னத தியானிக்க
யவண்டும்? எந்த வித தனடயின்றி யபா ாடும் ஒரு யுக்திக்காக நான் மற்றவர்கனள
பயிற்றுவித்து மகாண்டிருந்யதன், உங்களுக்கு இனத பற்றி மதாியுமான்னு எனக்கு
மதாியல, அதாவது இந்த பசங்க எல்லாம் ஒரு கூடத்தில் கூடி சண்னட யபாட
துவங்கிடுவார்கள். இப்ப, ஒரு விதத்தில் இது கிறிஸ்துவுக்கும் மபாருந்தும், உலகத்தில்
இருக்கும் யபாது இப்படி மசய்திருக்யகன். அதாவது இந்த பயிற்சியில் ஒரு காாியத்னத
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கடுனமயாக மசய்திடுயவாம். ஒரு நானளக்கு ஆறுமுனற சாப்பிடுயவன், கானலயில
பார்த்தாலும் ஜிம்ளதா இருப்யபன், சாயங்காலமும் ஜிம்ளதா இருப்யபன். என்னுனடய
சாீ த்திற்கு கனடசியா என்ன குடுக்க விரும்பியனன் என்றால் யகண்டி பார்கள் அல்லது
ஐஸ் கிாீம் சண்யட. அதுக்கு என்ன கா ைம் என்றால், என்னுனடய சாீ த்திற்குள்
யகடான எனதயும் யசர்த்துக்மகாள்ள நா விரும்பவில்னல நாம் என்ன மசய்கியறயனா
அனத என் சாீ ம் அப்படியய எனது யதாற்றத்தில் மவளிப்படுத்திடும்.
இது, யதவனுனடய வார்த்னதக்கும் மபாருந்தும். நம்முனடய ஆவிக்குாிய சாீ த்திற்கு
யதவனிடத்தில் வரும் மன்னா யதவ அப்பத்னத மகாடுக்கும்யபாது, யதவன் வார்த்னதனய,
மகாடுத்தால் அது கிாினய மசய்ய துவங்கிடும். மத்யதயு 4:4ல், இயயசு வனாந்தி த்தில்
சாத்தாயனாடு இருக்கிறார். சாத்தான் இவருக்கு மகாடுக்கும் முதல் யசாதனனயில் எப்படி
யசாதிக்கிறான், இயயசு நாற்பது நாள் இ வும் நாற்பது நாள் பகலும் உபவாசித்து முடித்த
பிறகு, இவன் மசால்கிறான், “இந்த கல்லுகனள அப்பமாகும்படி மசய்யும்.” இப்ப, இயயசு,
மனுஷீகமாக பார்த்தா, பசியயாடு இருக்கிறார். இப்ப இனத னவத்யத அவன அவன்
யசாதிக்கிறான். ஆனா இயயசு மசால்கிற பி தியுத்தி த்னத பாருங்க, “மனுஷன்
அப்பத்தினால் மாத்தி மல்ல, யதவனுனடய வாயிலிருந்து புறப்படுகிற ஒவ்மவாரு
வார்த்னதயினாலும் பினழப்பான் என்றார்.”
இப்ப, அந்த நாட்களில் யகட்டுக்மகாண்டு இருந்தவர்கனள யபால பனழய ஏற்பாட்னட
அறிந்தவர்களாக இருந்தால், நீங்க அப்படியய யாத்தி ாகமம் பதினாறாம் அதிகா த்திற்கு
யபாயிருப்பீங்க. உடனடியா உங்கயளாட நினனவிற்கு வருவது அதுதான். யாத்தி ாகமம்
பதினாறில், அடினமத்தனத்திலிருந்து இஸ் யவனல ஜனங்கனள யமாயச வாக்குத்தத்த
யதசத்திற்கு அனழத்து மசல்வனத பற்றி மசால்லப்பட்டிருக்கிறது. இப்ப, நமக்கு மதாிந்தது
யபால அவங்க பி யாைத்னத துவங்கியதும் முறுமுறுக்கவும், குனற மசால்லவும்
துவங்கினார்கள், யதவன் மசால்லியிருந்தார், “சாி, உங்களுனடய மாம்ச சாீ த்திற்கு நான்
யபாஜனம் தருகியறன். உங்களுக்கு நா மன்னானவ தருகியறன். ஒவ்மவாரு நாளும் நீங்க
எழுந்ததும், நிலத்தில் மன்னா குவிந்திருப்பனத காண்பீர்கள். இதுல இ ண்டு
6

விஷயங்கனள அவர் னமயப்படுத்தி கூறுகிறார்: ஒன்று நீங்க எழுந்து மவளியில யபாய்
தான்மன்னானவ யசகாிக்கயவண்டும் – மனழயானாலும், பைியானாலும்,
கற்றடிச்சாலும், மவப்பமாயிருந்தாலும், உங்களுக்கு யபாகயவண்டும் என்று
உைர்வில்லாவிட்டாலும், அனத மசய்வதற்கு உங்களுக்கு விருப்பமில்லாவிட்டாலும்,
நீங்க மசய்துதான் ஆக யவண்டும். இ ண்டாவது அவர் என்ன மசான்னார் என்றால், அந்த
மன்னானவ நீங்கள் யசகாிக்கும்யபாது, அது அந்த நாளுக்கு மட்டும்தான்
மகட்டுயபாகாமல் இருக்கும். யநற்னறய மன்னா இன்னறக்கு நல்லா இருக்காது,
இன்னறய மன்னா நானளக்கு நல்லா இருக்காது.
இப்ப, இயயசு இந்த அப்பத்னத வார்த்த்னதயயாடு புதிய ஏற்பாட்டில் ஒப்பிடுகிறார்.
இ ண்டு விதங்களில் இனத எடுத்துமகாள்ளலாம் என்று நினனக்கியறன், ஜான்.
முதலாவது என்னன்னா: நாம மாம்சீகத்தில் வார்த்னதயில் யந த்னத மசலவிடயவண்டும்.
நமக்கு அதற்யகற்ற உைர்வு இல்லாவிட்டாலும், அப்படி மசய்ய யவண்டும் என்ற
விருப்பம் இல்லாவிட்டாலும், மவளியில குளு ா இருந்தாலும், மவளியில் மனழ
மபய்தாலும் சாி. நாம சாீ பி கா மா, ஒவ்மவாரு நாளும், யதவயனாடு அனமதியான
யந த்னத மசலவிடயவண்டும். அடுத்து இ ண்டாவதாக, நமக்கு ஆவிக்குாிய உைவு,
ஆவிக்குாிய, நினலயில் அது இன்னனக்கு மட்டும் தான் நல்லா இருக்கும். அப்ப,
யநற்னறக்கு உட்மகாண்ட வார்த்னத இன்னறக்கு எனக்கு உதவிட முடியாது, நானளக்கு
நான் உட்மகாள்ளயபாகிற வார்த்னதகள் இன்னறக்கு எனக்கு எந்த விதத்திலும் உதவிட
முடியாது. இதன் கருத்து, என்னமவன்றால், ஒவ்மவாரு நாளும் யதவ வார்த்னதனய நாம்
மபற்றிட யவண்டும். இப்ப, இதுல இருக்கும் பி ச்சனன இதுதான்: சில விசுவாசிகள்
ஞாயிற்று கிழனம மசய்தி மட்டும் யபாதும் என்று முயற்சி மசய்துமகாண்டிருப்பார்கள்.
அது சீஷத்டுவ பயிற்சியில் ஒத்து வ ாத ஒன்றாக இருக்கிறது.

Dr. ஜான் அன்மகர்மபர்க்: ஆமா. இது எப்படி இருக்குன்னு யகட்டீங்கன்னா சிலர்
மசால்வாங்க, “யகளுங்க, உங்களுக்கு ஒன்னற மசால்கியறன், நீங்க ஞாயிற்று கிழனம
சாப்பிடுகிறீர்கள் அப்பறம் என்ன மசய்றீங்க, வா த்தின் மற்ற நாட்கனள விட்டு
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விடுகிறீர்கள், அடுத்த ஞாயிற்று கிழனம பார்க்கும்யபாதும் அப்பா மகாஞ்சம் சாப்பிட்டு
மகாள்வது யபால இருக்கும்.” ஜனங்கள் அப்படி சாப்பிடுவது இல்னல, ஒரு நாளில் மூன்று
முனற சாப்பிடுகிறீர்கள். யநயர்களுக்கு ஒரு காாியத்னத நான் மசால்லிக்மகாள்ள
விரும்புகியறன். நீங்க எழுதிய இந்த புத்தகம், “யதவன் யபசுவனத யகட்பது, யதவனுக்கு
மசவிமகாடுப்பது, “இதுல, ஒரு விஷயம் எனக்கு ம ாம்ப பிடிக்கும். ஒரு நாற்காலினய
அங்கு னவத்திருக்கிறீர்கள், அதுல நீங்க உட்கார்ந்து இருப்பது யபால பார்க்கிறீர்கள்
அங்கிருந்து, “நீர் யபசுவனத நான் யகட்கயவண்டும் யதவயன என்கிறீர்கள்.”
யதவனுனடய வார்த்னதனய நீங்கள் திறக்கும்யபாது, நீங்க தனியாயகா உங்க நண்பய ாடு
யசர்ந்து, சாியா, அப்படி மசய்யும்யபாது, யதவன் உங்கயளாடு யபசுவனத உங்களால்
பார்க்க முடியும். இப்ப, இனத ஜனங்கள் புாிந்துமகாள்ள விரும்புகியறன், ாபி, நீங்க
யதவயனாடு சந்திப்னப ஏற்படுத்திடும்யபாது, ஒவ்மவாரு நாளும் நீங்க எத்தனன
மைியந ம் அவய ாடு மசலவிட யவண்டும்?

ாபி யகலட்டி: சாி. தனிப்பட்ட அனமதி யந ம் தியானம் என்பது 2௦ நிமிடங்களுக்கு
இருக்கணும், 30 நிமிடமாகவும் இருக்கலாம், இது யதா ாயமாக மசால்லப்படும் யந ம்.
ஒருயவனள என்னன மாதிாியும் இருக்கலாம், நானும் 20 நிமிடங்கள் என்று திட்டமிட்டு
உட்கார்ந்த நாட்கள் இருக்கிறது யதவயனாடு அவருனடய வார்த்னதனய
னவத்துமகாண்டு அமரும்யபாது, யதவன் என்யனாடு யபச துவங்கிடுவார் அவன யய என்
மீது ஊற்றிடுவார், யவதத்தில் இருக்கும் காாியங்கனள எனக்கு மவளிபடுத்தி காட்டுவார்,
அப்படியய யபாய் அது ஒரு மைியந ம் அல்லது இ ண்டு யந த்னத தாண்டி விடும். ஆ
னா, யதவயனாடு அனுதினமும் யவ த்னத மசலவிட யவண்டும் என்பனத
வலியுறுத்துகியறன். நம்முனடய வாழ்க்னக முனறயாக இருக்கயவண்டும். இப்ப, அனத
மசய்வதற்கு சிறந்த யந ம் எது? நினறய யபருனடய கருத்து என்னன்னா, “பாஸ்டர், நாம
கானலயில தான் சந்திக்கணும் என்பார்கள் யவறு சிலர், “ ாபி, நாம மானலயில் சந்திக்க
முடியுமா?” இதற்கு என்னுனடய பதில் என்ன மதாியுமா: உங்களுக்கு எந்த யந ம்
சவுகாியமா இருக்குயமா அதுதான்.
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நா என்னுனடய தனிப்பட்ட தியான யந த்னத இ வில் னவத்துமகாள்கியறன். காலியில்
இருக்கலாம், அதிகானல யந ம், கானல என்பது எனக்கு மபாருந்தாது. ஆனா இ வு
யந ம், உண்னமயா அது பி யயாஜனமா இருக்கும். நாள் முழுவதும் முடிந்த பிறகு,
ஒவ்மவாரு முனறயும் நா படுக்னகக்கு யபாகும் முன்பு, யதவயனாடு ஒவ்மவாரு இ வும்
என் யந த்னத மசலவிடுகியறன்.

Dr. ஜான் அன்மகர்மபர்க்: சாி. இனத பற்றி நாம பார்க்கலாம், யதவனுனடய
வார்த்னதயில் இருந்து ஒன்னற மதாிந்துமகாள்ள முதலில் நீங்கள் எப்படி
துவங்கிடுவீர்கள்?

ாபி யகலட்டி: சாி. கடந்த சில மசமிச்டர்கள் முடிந்து நா திரும்ப விமானம் மூலம்
மசன்யறன், என்னுனடய Ph.D படிப்னப நியூ ஆர்லியன்ஸ் மசமினாியில் முடிக்கியறன். நா
சாட்டினாயகாவில் இருப்பதால், வா மா ஒருமுனற யபாய் வரும்படி
கட்டாயப்படுத்தப்படுகியறன், இப்ப மாதத்தில் ஒருமுனற யபாகியறன். விமானத்தில்
இருக்கும்யபாது, எனக்கு பக்கத்தில் என்யனாடு ஒட்டிக்மகாண்டு ஒரு பி யாைி இருந்தார்.
அந்த யந த்னத நான் பி யயாஜனமாக்கி மகாள்ளயவண்டும் என்று தீர்மானித்யதன்,
மபாதுவான ஒரு கைக்மகடுப்னப பற்றி அவய ாடு நான் யபச துவங்கியனன். இதுல ஒரு
நல்ல விஷயம் என்னன்னா, அவங்களால எங்கயும் யபாக முடியாது. அதனால,
அவங்ககிட்ட சில யகள்விகனள யகட்க ஆ ம்பித்யதன், நான் யகட்யடன், “ஏன்
இன்னறக்கு ஜனங்கள் யவதத்னத வாசிக்காம இருக்காங்க?” அதற்கு அடித்ததா
இ ண்டாவது யகள்வினய னவத்யதன், “இன்னறக்கு நீங்க ஏ யவதத்னத வாசிக்கவில்னல
என்யறன்?” அப்பதா, ஜான், பலவிதமான பதிகள் வந்தது: யவதாம் ம ாம்ப
பழனமயானது, ம ாம்ப பழசு, இந்த நாட்களுக்கு யசர்ந்ததில்ல, மாித்துப்யபான
நபர்களால இது எழுதப்பட்டதாக இருக்கிறது, இதுல எந்த அர்த்தமும் இல்னல. ஆனா
இதுல ம ாம்ப முக்கியமான மிகவும் யயாசிக்க யவண்டிய பதில் இதுவாகத்தான்
இருக்கிறது: எனக்கு இது எந்த அர்த்தத்னதயும் மகாடுக்கவில்னல, என்னால் இனத
புாிந்துமகாள்ள முடியவில்னல என்கின்றனர்.
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நா என்ன புாிந்துமகாண்யடன் என்றால், ஒரு யநாக்கம் இல்லாம ஜனங்க யவதத்னத
வாசிக்க தயா ாக இல்னல என்பனத மதாிந்துமகாண்யடன். நீங்க என்னன மாதிாி
இருந்தா, ஆ ம்பத்துல என்னால் வருஷம் துவங்கியதும் ஒரு வருடத்தில் யவதத்னத
வாசிக்க ணுன்னு துவங்கிடுயவன். ஜனவாி மாதம் ம ாம்ப ஆர்வமா இருக்கும்.
ஆதியாகமத்தில் இருந்து துவங்கிடுவீங்க ம ாம்ப சுவா ஸ்யமா யபாயிட்டு இருக்கிற
மாதிாி இருக்கும். யாத்தி ாகமம் வருவீங்க இன்னும் அந்த உற்சாகம் அப்படியய
இருக்கும். அதுக்கு பிறகு யலவிய ாகமம் வருவீங்க இங்க அப்படி இப்படின்னு ஒரு
முற்றுபுள்ளி வந்திடும். ஆமா. அதாவது இதிலிருந்து, யதவன் என்ன தான் மசால்ல
வருகிறார்? அதனால நா ஒன்னற மதாிந்துமகாண்யடன் ஒரு யநாக்கத்யதாடு வாசிக்க
ஜனங்களுக்கு கற்றுமகாடுத்தால், அனத வாசிப்பதில் அவர்கள் ஆர்வம் காட்டுவார்கள்.
இனத பற்றி தான் அந்த புத்தகத்தில் நான் மசால்லியிருக்கியறன்.

Dr. ஜான் அன்மகர்மபர்க்: அனத எப்படி மசய்வீங்க? அத, ஸ்மபல் பண்ைி
காட்டுங்க.

ாபி யகலட்டி: சாி, நா இதற்கு ஒரு அனமப்னப உண்டாக்கியனன் ஆங்கிலத்தில்
“ஹியர் என்று வரும் அதுதான் புத்தகத்தின் மபயர். அதனுனடய விளக்கம்தான் மபாருள்
HEAR – னஹனலட், எக்ஸ்பினளன், அப்னள மற்றும் ம ஸ்பான்ட். நீங்க என்ன
மசய்யணுன்னா ஒரு னடாிய எடுத்துக்கணும். என்யனாடு குருத்துவத்தில் இருப்பவர்கனள
இப்படிதான் உருசாகப்படுத்துகியறன். ஒரு பக்கத்தின் இடது பக்கத்தில், இந்த
எழுத்துக்கனள எழுதிடணும் H E A R. உங்களுக்கு யநர்த்தியான யவதம் வாசிக்கும் யந ம்
இருக்கணும். நா புதிய விசுவாசியாக இருந்தயபாதும் இப்படி தான் வாசித்யதன். அனத
நான் ஓப் ா விதம் என்றிடுயவன், உங்களுனடய யவதாகமத்னத திறந்து, ஒரு குறிப்பிட்ட,
காாியத்னத வாசித்து அப்பியாசப்படுத்துவது. ஓப் ா- ஓபன், னபன்ட், ாீட் அண்ட்
அப்பனள. நீங்க மசால்லமுடியும், “யதவயன, இன்னறக்கு இது எனக்குாியது.”
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இப்ப, உங்களுனடய மாம்ச சாீ த்தில் உங்களால் அப்படி மசய்ய முடியாது. அதாவது
யாரும் சும்மா யபாய் ஒரு அலமாாினய திறந்து – ஒருயவனள கல்லூாி மாைவர்கள்
அப்படி மசய்திடலாம், எனக்கு மதாியல – ஆனா யாரும் சும்மா ஒரு அலமாாினய திறந்து,
“இனத இன்னறக்கு இ வு உைர்விற்கு எடுத்துமகாள்யவன் என்று மசால்ல மாட்யடாம்.”
மபாதுவா அதற்கு திட்டம் பண்ைிடுயவாம். அயத தான் வார்த்னதக்கும் மபாருந்துகிறது.
அனுதினமும் வாசிக்கும் ஒரு திட்டம் நமக்கு இருக்கணும். நினறய காாியங்கனள நாம்
திட்டமிடுகியறாம். புத்தகத்திலும் ஒன்னற மசால்லியிருக்கியறன், ஆனா யவதம் வாசிக்க
நினறய திட்டங்கள் இருக்கிறது. தினமும், யவதாகமத்னத படித்து முடிப்பதற்கான
அட்டவனைகள் உள்ளது.
இப்ப முதலாவது எழுத்து H, நீங்க என்ன மசய்யணுன்னா வசனங்கனள
அடியகாடிடனும். அதாவது நீங்க யவதத்னத வாசிக்கும்யபாது, உதா ைமா யயாவான்
ஒன்னற வாசிக்கிறீர்கள் என்று னவத்துமகாள்யவாம், நீங்க யவதாகமத்னத
வாசிக்கும்யபாது அந்த பக்கத்தில் என்ன வசனம் கினடத்தாலும், மபாதுவா நா
வசனங்கனள எழுதி னவக்க ஒஊக்குவிப்பது கினடயாது, ஒரு வசனயமா இல்ல இ ண்டு,
வசனயமா எழுதலாம். சாி இப்ப யயாவான் 1:1 அந்த பக்கத்தில் இருக்கிறது, “ஆதியியல
வார்த்னத இருந்தது அந்த வார்த்னத யதவனிடத்தில் இருந்தது அந்த வார்த்னத யதவனாக
இருந்தது,” அடுத்த பதினாலாம் வசனம் வந்திடும், “அந்த வார்த்னத மாம்சமாகி”. இங்க
அவர் இயயசுனவ பற்றி மசால்லுகிறார் என்று மதாியும். அப்ப அந்த வசனத்னத
யமம்படித்தி காட்டனும், னஹனலட் பண்ணுங்க, உங்க னடாில அனத எழுதி
னவத்திடுங்கள்.
அடுத்ததான எழுத்து E. இது எக்ஸ்ப்லயநஷன் விளக்கமளிக்கும் பகுதி. இங்க தான் அந்த
வசனத்யதாடு உண்னமயான யுத்தயம துவங்கிடும். அந்த வசனத்னத முன்பாக னவத்து
சில யகள்விகனள நீங்கள் யகட்க்க யவண்டும், அதாவது: இந்த வசனத்னத மகாண்டு
இனத ஆக்கியயான் என்ன மசால்ல வருகிறார்? இனத எழுத மசய்ததால் பாிசுத்த
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ஆவியானவர் என்ன மசால்ல வருகிறார்? இப்படி மசய்கிறதால அங்க
மசாள்ளபட்டிருக்கும் கருத்னத நீங்க புாிந்துமகாண்ட எழுதிட உதவிடும்.
இப்ப, ஒரு குறிப்னப தருகியறன், இந்த கட்டத்தில் நம்மிடம் ஸ்டடி னபபிள் இருந்தால்
நன்றாயிருக்கும். நமக்கு சில ஒத்த வாக்கியம் மற்றும் விளக்கவுன கள் இருந்தாலும்
பி யயாஜனமாக இருக்கும் இன்டர்மநட்னட பயன்படுத்தலாம். ஒரு வசன பகுதினய
புாிந்துமகாள்ள உதவியாக இன்னறக்கு பலவிதமான வனலத்தளங்கள் இருக்கின்றன.

Dr. ஜான் அன்மகர்மபர்க்: ஆல்ன ட், இனத அப்படியய னவத்துமகாள்யவாம்,
இப்யபாதும் ஒரு சிறிய இனடயவனள எடுத்துமகாள்ளலாம் திரும்ப வந்ததும், நம்மிடம்
இருக்கும் பலவிதமான யவதாகம மமாழிமபயர்ப்புகனள பற்றி யபச இருக்கியறாம்,
ஏன்னா இந்த கட்டத்தில், ஜனங்க யகட்பாங்க, “எந்த யவத மமாழிமபயர்ப்பு பயன்படுத்த
சிறந்ததாக இருக்கும்? ஓயக. சாி, யநயர்கயள, எங்கும் யபாகாதீங்க நாம திரும்ப வந்ததும்
பலவிதமான யவதாகம மமாழிமபயர்ப்புகள் பற்றி யபசிட இருக்கியறாம். மதாடர்ந்து
இனைந்திருங்கள்.
*****

Dr. ஜான் அன்மகர்மபர்க்: ஆல்ன ட், மீண்டும் வருக நாம் ாபி யகலட்டியுடன்
யபசிக்மகாண்டு இருக்கியறாம், நமது யதசத்தின் பி சித்தி மபற்ற யவதாகம யபாதகர்.
ஒருவன சீஷத்துவத்தில் நடத்தும் யபாது என்ன மசய்யயவண்டும் என்ற நனடமுனற
காாியங்கனள பற்றி பார்த்துமகாண்டு இருக்கியறாம். கவனிங்க, நீங்க, இனத கவனமாக
கவனிக்க விரும்புகியறன், சாியா, இனத தவறாக யகட்க யவண்டாம். நீங்க ஏயதா
எண்ைத்தில், இது யவறு யாருக்யகா உாியது என்றிடாதீர்கள். இது பாஸ்டருக்கு தான்,
என்னக்கு இல்னல என்றிடாதீர்கள்.” இயயசு நம் ஒவ்மவாருவருக்கும் இந்த கட்டனளனய
மகாடுத்திருக்கிறார், கிறிஸ்தவ ான நம்னம, புறப்பட்டு யபாய் சகல ஜாதிகனளயும்
சீஷ ாக்கிட மசால்லுகிறார். நாம நம்ம பக்கத்து வீட்டுகா ன பற்றி யபசிக்மகாண்டு
இருக்கியறாம்; சனபயில் இருக்கும் நமது நண்பன பற்றி யபசிக்மகாண்டு இருக்கியறாம்;
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யவனல ஸ்தலத்தில் நம்யமாடு இருப்பவன பற்றி யபசிமகாண்டிருக்கியறாம்; பள்ளியில்
இருக்கும் ஒருவன பற்றி யபசிக்மகாண்டு இருக்கியறாம்; உங்களாலும் இனத மசய்ய
முடியும்.
என்னுனடய வாழ்வின் மிகப்மபாிய தீர்மானம் என்னமவன்று மதாியுமா இறுதியாக
நான்,” சாி, ஆண்டவய , நா இனத மசய்வதால எந்த பலனும் இருக்குமான்னு எனக்கு
மதாியாது. இருந்தாலும் நீங்க என்னன யபாகும்படி மசால்றீங்க, நா யபாயறன் நான்
யபாய் இனத முயற்சிக்கியறன் என்று மசால்வதாகும்.” சாியா. யதவன் என்யனாடு
இனடப்பட்ட விதத்னதயும் என் மூலமாக யதவன் கிாினய மசய்தனதயும் யதவன்
வசனங்கனள பயன்படுத்திய விதங்கனளயும் கண்டு நான் ஆச்சாியப்பட்டு இருக்கியறன்.
ஆதாவது நீங்க துடன்கீட்ட மட்டும் யபாதும், இயயசு அந்த நடுவில் வந்து அங்க
இருக்கிறார் என்பனத நீங்கள் பார்க்க முடியும். நம்முனடய வாழ்வில் கிாினய மசய்த அயத
யதவன் நீங்கள் சீஷ ாக்க முயலும் நபாின் வாழ்விலும் கிாினய மசய்வார்.
சாி, ஜனங்கள் மபாதுவாக எப்யபாதும் யகட்கும் யகள்விகனள பற்றி பார்க்க இருப்பதாக
மசால்லியிருந்யதாம். சிறந்த யவத மமாழிமபயர்ப்பு எது, ாபி? நா யவதாகமத்னத
பயன்படுத்தினா, அதாவாது ஸ்டடி னபபிள பயன்படுத்தினா, எனத பயன்படுத்துவது
நல்லது?பலத ப்பட்ட காாியங்கனள பற்றி இப்யபாது பார்க்கலாம். ஆங்கிலத்தில் நினறய
இருக்கிறது, முதலாவதாக, பனழய கிங் யஜம்ஸ் வர்ஷன் இருக்கிறது, அதற்கு பிறகு நியூ
கிங் யஜம்ஸ் வர்ஷன் வந்தது, அதுக்கு பிறகு நியூ அமமாிக்கன் ஸ்டாண்டர்ட் னபபிள்,
அடுத்து இப்ப NIV – நியூ இண்டர்யநஷனல் வர்ஷன் – அப்பறம் நியூ இங்க்லீஷ் வர்ஷன்,
இதுல கனடசியா ஒன்னற மட்டும் னவத்துமகாள்யவாம் மமஸ்யேஜ் அல்லது லிவ்விங்
மலட்டர்ஸ் அல்லது தி லிவ்விங் னபபிள். சாி, இனத பற்றி இப்ப பார்க்கலாம். இதன்
ஒவ்மவான்றின் பதிப்பு எப்படிபட்டது இதற்கினடயில் உள்ள வித்தியாசம் என்ன?

ாபி யகலட்டி: ஆமா, இமதல்லாம் த ாசில் சருக்கிமகாண்டிருப்பதுயபால் இருக்கும்,
ஜான், அபப்டித்தான் இருக்கு. இந்த பக்கம் பார்த்தா அச்சுஅசலான யபாளிமபயர்ப்புகள்
என்றிடலாம். அனத பற்றி மசால்லன்னுன்னா பி சித்திமபற்ற மமாழிப்மபயர்ப்பான: தி
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கிங் யஜம்ஸ் வர்ஷன் அது கிய க்க மமாழிமபயர்ப்பிற்கு இனையானதாக இருக்கும் ,
அயதாடு கூட நியூ கிங் யஜம்ஸ் மற்றும் நியூ அமமாிக்கன் ஸ்டாண்டர்ட் ஒத்துயபாகும்.
அப்படின்னா, ஒரு நபர் யவதாகமத்னத வாசிக்கும்யபாது, இனத மமாழிமபயர்ப்பாளர்கள்
மூல பானஷயின் சா ாம்சத்னத தக்க னவக்க தீர்மானித்திருப்பனத அறிந்துமகாள்ள
முடியும்.
இப்ப இதற்கு இனையாக இருக்கும் மற்றனவகனள பார்க்கலாம், இதற்கு மகாஞ்சம்
முன்னால யபாலாம், இவற்றிற்கு இனையாக மபாருத்தமாக இருப்பது என்றால் அது NIV
வர்ஷன் தான், நியூ இன்டர்யநஷனல் வர்ஷன். அடிபனடயில் இது எப்படிபட்டது,
மமாழிமபயர்ப்பாளர்கள் கிய க்கத்தில் இருந்து எடுத்திருக்கிறார்களா, ஆ ாய்ந்து
பார்த்தார்களா,அனதமயல்லாம் வாசகர்களுக்கும் புாியும் விதமாக எளிய விதத்தில்
வடிவனமத்து மகாடுத்ஹ்டிருக்கி ார்களா. அனத பற்றி இன்னும் ஆழமாக
யபாகும்யபாதும், நம்மால் மதளிவாக புாிந்துமகாள்ள முடியும். இன்னும் மநருக்கமாக
இருப்பது லிவிங் னபபிள் அல்லது தி மமஸ்யேஜ், அதுவும் பி பலமான யவதாகமம் தான்.
இதிமலல்லாம் இதன் மமாழிமபயர்ப்பாளர்கள் ஆற அமர்ந்து நிதானித்து வாசகர்களுக்கு
புாியும்படி கிய க்க பதத்தின் சா ாம்சம் மாறாமல் பார்த்து மமாழிமபயர்த்திருக்கிறார்கள்.
இதுல என்ன விஷயம் என்றால் யநயர்களுக்கு ஏற்ற விதமாக அவர்கள் எழுதுகிறார்கள்.
நான் பயன்படுத்துவது இங்க்லீஷ் ஸ்டாண்டர்ட் வர்ஷன். இனத நான் பயன்படுத்த
கா ைம், இது எல்லாவற்றிற்கும் இனையானதாகவும் யத்தார்த்தமானதாகவும்
இருக்கிறது. நா வசனங்கனள மனப்பாடம் மசய்யும்யபாது, நியூ அமமாிக்கன்
ஸ்டாண்டர்ட் வர்ஷனில் மனப்பாடம் மசய்வது கடினமாக இருந்தது. அதற்கு கா ைம்
என்னன்னா, நியூ அமமாிக்கன் விஷன் கட்னடனய யபான்றது, அப்படி
மசதுக்கப்பட்டிருக்கிறது. அது கிய க்க பதங்கனள உட்கி கித்து இருக்கிறது, அனத நான்
எளினமயாக்க முயன்டிருக்கியறன், ஆனா அனத புாிந்துமகாள்வது சற்று கடினமாக
இருக்கிறது.
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Dr. ஜான் அன்மகர்மபர்க்: ஆமா. நமது நிகழ்ச்சியில் அதன் மமாழிமபயர்ப்பாளர்கள்
அத்தனன யபன யும் அனழத்திருக்கியறன். எல்லாரும் ஒன்றாக ஒய நிகழ்ச்சியில்
பங்குமபற்றனர், சாியா? நியூ அமமாிக்கன் ஸ்டாண்டர்ட் வர்ஷனன பற்றி ஜனங்கள்
மசான்ன கருத்து எனக்கு நினனவிருக்கிறது, “அதாவது, நாங்க கிய க்க வார்த்னதக்கும்
இனையான வார்த்னதனய பயன்படுத்தி முயற்சித்து இருக்கியறாம் என்பதாக அவர்கள்
மசான்னார்கள், சாியா? இருக்கட்டும், அதுல, எல்லா வார்த்னதகளும் அப்படிதான்
இருக்கிறது. பி ச்சனன என்னன்னா அந்த எல்லா வார்த்னதகனளயும் ஒரு வாியாக
அனமக்கும்யபாது, அது ம்பம் யபால கனக்கிறது. அதுதான் இதன் பி ச்சனன. NIV அனத
மமன்னமயாக மசால்ல முயல்கிறது, அதனால அவங்களால புாிந்துமகாள்ள முடியும்.
அவர்களிடம் ஒரு கமிட்டி இருக்குது அவங்க அப்படியய அனத மமாளிமபயர்க்கிறார்கள் ,
இன்மனாரு குழுவினர் இருக்காங்க அவங்க நம்முனடய மமாழியில் நமக்கு புாிகிற மாதிாி
அனத எளிய நனடயில் நம்மிடம் வந்து யசரும்படி முயலுகிறார்கள். இந்த
யவதாகமங்கனள பார்க்கும்யபாது இங்க நடக்கிற காாியங்கள் இதுதான். இப்ப,
ஜனங்களுனடய யகள்வி, இவற்றில் நான் எனத பயன்படுத்திட யவண்டும்?

ாபி யகலட்டி: இது, மிகமபாிய யகள்வி. இதற்கான என்னுனடய பதில்
என்னமவன்றால் – நீங்க வாசிப்பது தான். நீங்க என்ன மமாழிமபயர்ப்னப
பயன்படுத்துகிறீர்கள் என்பது மபாருட்டல்ல, நீங்க வாசித்தால் அது யபாதும். சாி,
மபாதுவாக நீங்க மூலபானஷயயாடு ஒத்திருக்கும் ஒன்னறத்தான் விரும்புவீர்கள்.
ஒருயவனள நீங்க வசனத்னத ஆழமாக கற்றிட நினனக்கும் யவதாகம மாைவனாக
இருந்தால், நீங்க வார்த்னதனய புாிந்துமகாள்ள யவண்டும் என்ற எண்ைத்யதாடு
னவ ாக்கியமாக யதடிமகாண்டிருக்கும் நப ாக இருந்தால் யபாதும்.

Dr. ஜான் அன்மகர்மபர்க்: இ ண்டுயம இருந்தாலும் தப்பில்னல. ஒரு சில முக்கிய
பகுதிகனள நீங்கள் பயன்படுத்தலாம் அல்லது உங்களுனடய மசாந்த மமாழியில்
யநர்த்தியாக மசால்லப்பட்டிருக்கும்ஒன்னற பயன்படுத்திடலாம். எது எப்படி இருந்தாலும்
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நீங்க கவனிக்க யவண்டியது “இந்த வார்த்னதயின் உண்னமயான அர்த்தம் என்ன? இந்த
குறிப்பிட்ட வார்த்னதகள் என்னது? இதுதான் இதன் உண்னமயான அர்த்தமா?” இப்ப,
இனத மதாிந்துமகாள்ள ஒய யந த்தில் உங்க க த்தில் இ ண்டு பதிப்புகனளயும்
பயன்படுத்தி மகாள்ள முடியும்.

ாபி யகலட்டி: ஆமா, நிச்சயமாக. ஆனா முக்கியமான விஷயம் என்னமவன்றால்
உங்களுக்கு சவுகாியமாக இருக்கும் மமாழிமபயர்ப்னப நீங்கள் பயன்படுத்துவது நல்லது,
அனத னவத்து நீங்கள் யநர்த்தியாக வாசிக்க உபயயாகப்படும். எப்படி மசய்கிறது என்ற
காாியத்திற்கு திரும்ப வந்திடலாம். ஏன்னா வசனத்னத எப்படி வாசிக்க யவண்டும் என்று
மதாிந்துமகாள்வது நல்லது என்று நினனக்கியறன், ஆனால் மபாதுவா எந்த வித
குறிக்யகாலும் இல்லாம வாசித்துக்மகாண்டு இருக்கியறாம் என்பனத
புாிந்துமகாள்ளும்யபாது ஜனங்கள் இடறுகிறார்கள். அதனால இந்த HEAR மமதட்
உதவியாயிருக்கும். இதுல எனக்கு பிடித்த விஷயம் இருக்கு, ஜான், இது நகல்கனள
உண்டாக்கிடும். இனத எளிதாக நகல் படுத்ஹ்டிட முடியும். இனத நான் விளக்கி மசான்ன
பிறகு, இனத எப்படி சீஷத்துவத்தில் பயன்படுத்த முடியும் என்று உங்களுக்கு
காட்டுகியறன்.
இப்ப, இந்த “H” இது னஹனலட். வசனத்னத யமம்படுத்தி காட்டுவது. அதற்கு யயாவான்
1:1ன பார்த்யதாம். “ஆதியியல வார்த்னத இருந்தது அந்த வார்த்னத யதவனிடத்தில்
இருந்தது அந்த வார்த்னத யதவனாக இருந்தது, அந்த வார்த்னத மாம்சமாகி.” அடுத்ததாக
E அதாவது எஸ்பலயநஷன் விளக்கமளித்தல். இதற்கு என்ன அர்த்தம்? ஏன் பாிசுத்த
ஆவியானவர் இனத இங்கு பயன்படுத்ஹ்டினார்? அத்தகு நீங்க சில விளக்கங்கனள எழுத
முடியும், “யதவன் வார்த்னதயாக இருந்தால், அப்ப இயயசு ஆதியில் இருந்து யதவயனாடு
தான் இருக்கிறார், அப்படிமயன்றால், இயயசு யதவன்.” ம ாம்ப எளினமயானது.
அதாவது, இங்க நீங்க பாீட்னச எழுதப்யபாகிறது கினடயாயத, ம ாம்ப எளினமயாக
இருக்கட்டும்.
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இப்ப “A” இதுதான் இந்த அனமப்பின் முக்கிய பகுதி, இதுதான் இதயப்பகுதி.
அப்பியாசப்படுத்துதல் apply. இன்னறக்கு இந்த வார்த்னதயின் அர்த்தம் என்ன?
இனதவிட சிறப்பா, இன்மனாரு யகள்வியும் இருக்கிறது, இது எனக்கு எப்படி
மபாருந்துவதாக இருக்கிறது, யயாவான் 1:1ன்படி பார்க்கும்யபாது, “இயயசு கிறிஸ்து
வார்த்னதயானவர் என்றால், நான் ஒவ்மவாரு முனறயும் யவதத்னத வாசிக்கும்யபாது,
நான் யதவயனாடு யந த்னத மசலவிடுகியறன்.”
அடுத்து பி தியுத்தி ம் அளித்தால் R”, இதுதான் கனடசி பகுதி. அதாவது, நா வாசித்த
பகுதினய னவத்து இப்யபாது, நா என்ன மசய்ய யபாகியறன்? அது ஒரு மஜபமாக
இருக்கலாம் அல்லது மசயலாககூட இருக்கலாம். இதன் அடிப்பனடயில் நான் என்ன
எழுத முடியும் என்றால், “இயயசு கிறிஸ்து வார்த்னதயாக இருந்தால் நான் யதவயனாடு
யந த்னத மசலவிடுவது யபால அவருனடய வார்த்னதயும் யந த்னத மசலவிடுவது
அவசியமாக இருக்கிறது. “யதவயன, உம்முனடய வார்த்னதயின் மாைவனாக இருக்க
எனக்கு உதவி மசய்யும்.”
இப்ப, யயாசித்து பாருங்க இப்படி ஒவ்மவாருநாளும் மசய்தா எப்பிட் இருக்கும். அப்ப
நீங்க என்யனாடு சீஷத்துவ வகுப்பில் என்னன சந்திக்கும்யபாது, முதல் மாதம் முழுவதும்
தினமும் இப்படிதான் மசய்திடுயவாம். ஒவ்மவாரு முனறயும் நாங்க கூடும்யபாதும்
அவங்கனள நான் மசக் பண்ணுகியறன். இந்த பயிற்சினய துவங்கும் யபாது, என்னுனடய
முந்னதய சனபயில் இருந்து 3 யபர் உண்னமயா இருந்தாங்க, நாங்க யசர்ந்து சிந்திப்யபாம்.
அதில் இ ண்டு யபர் ம ாம்ப வாஞ்னசயாக இருந்தாங்க, இனத பற்றி அதிக ப வசத்யதாடு
இருந்தாங்க, வா த்தின் எல்லா நாட்களிலும் அவர்கள் இனத கனடபிடித்தனர். அவங்க
அனத மகாண்டு வருவாங்க, அனத நாங்களும் பார்ப்யபாம்.
ஆனா அதுல ஒருத்தர் எதற்குயம ஒத்து வ ாதவ ாக இருந்தார். அவர் சனபயில் தான்
வளர்ந்தார்; அவருனடய அப்பா ஒரு டீகனாக இருந்தார். அவருக்கு வசனத்னத பற்றி
மதாியும், ஆனா யதமவாடு ஒரு மநருங்கிய உறவு அவருக்கு ஏற்படாமல் இருந்தது, ஆனா
வாழ்நாள் முழுவதும் வசனத்னத வாசித்துமகாண்யட இருந்தார். அவர் எங்ககிட்ட வந்து
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எங்ககிட்ட மசான்னார், “ஆ, இப்படி மசய்வதில் எனக்கு விருப்பம் இல்னல.” அப்படி ஓாிரு
வா ங்கள் முடிந்த பிறகு, நான் யகட்யடன், “யஜசன், ஒரு வா ம் மட்டும் ஏன் முயற்சி
பண்ைி பார்க்க கூடாது. அப்படி உங்களுக்கு பிடிக்கனலன்னா, அந்த வா த்தின் இறுதி
வன க்கும், நீங்க முயற்சி மசய்து பார்த்தும் உங்களால அனத முடிக்க முடியாவிட்டால்,
ஒருயவனள அப்பவும் நீங்க, நா முயற்சி மசய்யதன், எனக்கு பிடிக்கலன்னு மசால்லுங்க
என்யறன்.” அந்த வா ம், ஜான், அவர் வந்தார், என்னால மறக்கயவ முடியாது.
அவருனடய யநாட்டு புக்க திறந்தார், நாங்க சாப்பிடுவதற்கு முன்யப அவர் யபச
துவங்கினார், அவர் உட்கார்ந்து எங்களிடம் மசான்னார், “னகஸ், இனத உங்களிடம் நான்
மசால்லியாகனும், யதவன் இந்த வா ம் என்யனாடு என்ன யபசினா மதாியுமா.” அப்ப
நான் நினனத்யதன், அவர் பிடித்துமகாண்டார். அவ ானளயய இது முடியுன்னு மசான்னா
எல்லா ாலும் முடியும்.

Dr. ஜான் அன்மகர்மபர்க்: ஆமா, அவங்க பகிர்ந்துமகாள்ளும் யந ம் எனக்கு ம ாம்ப
பிடிக்கும், ஏன்னா அவங்க பகிர்ந்துமகாள்ளும் காாியங்கனள யகட்கும்யபாது அனவகள்
என்யனாடும் யபசுவதாக இருக்கும். உங்கள பத்தி எனக்கு மதாியாது, ஆனா என்னால
மசால்ல முடியும், இது இ ண்டு பக்கமும் யபசுகிறது.

ாபி யகலட்டி: ஆமா, நிச்சயமா. வசனத்னத வாசிப்பது மட்டும் யபாதாது, வசனத்னத
மனப்பாடமும் மசய்ய யவண்டும்.

Dr. ஜான் அன்மகர்மபர்க்: ஆமா. எப்படி வசனங்கனள மனப்பாடம் மசய்வீர்கள்? ஒரு
கிறிஸ்தவ ாக மாறிய பின்பு நீங்கள் கண்டறிந்த விஷயங்கள் என்ன? நீங்க எப்படி
வசன்னகனள மனப்பாடம் மசய்ய துவங்கினீர்கள்?

ாபி யகலட்டி: சாி. நா எப்படி வசனத்னத மனப்பாடம் மசய்யதன் என்றால் யடவிட்
மற்றும் டிம் இருவரும் நீ கண்டிப்பா இனத மசய்தாகயவண்டும் என்று மசான்னதினால்.
வசனங்கனள மனப்பாடம் மசய். ஆனா, சனபகளில் இன்னறக்கு நான் பார்க்கிற
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வருத்தமான ஒன்று, விசுவாசிகள் வசனங்கனள மனப்பாடம் மசய்வது கினடயாது.
நினறய விசுவாசிகளுக்கு வசனத்னத பற்றி நன்றாக மதாியும், ஆனால் அனத அவர்கள்
புாிந்துமகாள்வது கினடயாது.

Dr. ஜான் அன்மகர்மபர்க்: ஏன் அவர்கள் மனப்பாடம் மசய்ய யவண்டும்?
ாபி யகலட்டி: என்னன மபாறுத்தவன வசனத்னத மனப்பாடம் மசய்வதற்கு கா ைம்
அது ஜீவனுள்ளதாகவும் வல்லனமயுள்ளதாகவும் இருக்கிறது. நம்முனடய வாழ்வின்
பி ச்சனனகளுக்கு அது உதவுகிறது. யவதம் மசால்கிறது, “ஏற்ற யந த்தில் மசால்லபப்ட்ட
வார்த்னத மவளித்தட்டில் னவக்கப்பட்ட மபாற்பழங்களுக்கு சமானம்.” அப்படின்னா,
அந்த வார்த்னதனய ஜனங்களிடம் யபசனும், நம்மில் எத்தனன யபர் சில சூழ்நினலகளில்
இருக்கும்யபாது யா ாவது வந்து யதவ வார்த்னதனய மசால்ல மாட்டார்களா என்று
இருந்திருக்கியறாம், அப்பா யதவ வார்த்னத நமது நினனவிற்கு வ ணுயம? இப்ப, நாம்
கற்றுக்மகாண்ட காாியங்கனள நினனப்பூட்டுவதாக யவதம் நமக்கு வாக்கு பண்ணுகிறது.
நினனவிருக்கட்டும், இயயசு மசால்கிறார், ஏற்ற யந த்திற்கு யதனவயானனவகனள நான்
உனக்கு நினனப்பூட்டுயவன் என்று கூறுகிறார்.” இப்ப, சில யந ங்களில் வசனம் இல்லாம
யதவயன யந டியாக யபசிடுவார், ஆனா வசனத்தில் மூலமாகவும் யபசுவதாக அவர் நமக்கு
வாக்கு பண்ைியிருக்கிறார், யமலும் நமக்கு எது ஞாபகப்படுத்தப்பட யவண்டுயமா அனத
சாியா ஞாபகப்படுத்துவதாகவும் வாக்கு பண்ைியிருக்கிறார்.

Dr. ஜான் அன்மகர்மபர்க்: உங்கயளாடு டீயபக் உதா ைம் எனக்கு ம ாம்ப
பிடிச்சிருந்தது, சாி. ஒரு கப்பிலிருக்கும் தண்ைீர் நீங்க யவதம் ஒரு டீயபக், அந்த டீயபக
இந்த அதன்நீாில் யபாட்டா, அந்த தண்ைீாின் நிறம் மாறும் அயதாடு டீயபகில் உள்ள
சா ம் அனனத்தும் இந்த தண்ைீருக்குள் இறங்கிவிடும். அந்த அளவிற்கு நீங்க
வந்துட்டீங்கன்னா, இறுதியில் இந்த கப் முழுவதும் டீயின் சா த்தால் நி ம்பிடும். நீங்க
யதவனுனடய வார்த்னதனய வாசிக்க துவங்கி அனத மனப்பாடம் மசய்திட்டால்,
உண்னமயில், அது உங்கள் வாழ்க்னகயாக மாறிடும். அது உங்களுக்குள் இருக்கும், அது
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உங்கனள மாற்றும், அது உங்கனள மருரூபமாக்கிடும். பவுல் கூடுகிறார், “மனனத
புதிதாக்கிடுங்கள்.” அனத யதவ வார்த்னதனய வாசிப்பதினால் மட்டுயம மசய்ய முடியும்.
சாி, யநயர்கயள, யதவனுனடய வார்த்னதனய புாிந்துமகாண்டு எப்படி
மசயல்படயவண்டும் என்பனத நீங்கள் அறிந்துமகாள்ளும்விதமாக சில நனடமுனற
காாியங்கனள உங்கயளாடு பகிர்ந்திருக்கியறாம், எப்படி மற்றவர்கனள சீஷர்களாக்குவது.
அடுத்த வா ம் இதன் அடுத்த நினலனய பார்க்கலாம், நாம் யவதாகமத்னத பற்றி மட்டுயம
யபசிட இருக்கியறாம், ஆனால் சீஷத்துவத்தில் மஜபத்னத எப்படி மசயல்படுத்துவது
என்பனத குறித்தும் நாம் பார்க்க இருக்கியறாம். நீங்க எப்படி மஜபிப்பிாீர்கள்? யதவன்
எப்படி மஜபங்களுக்கு பதில் மகாடுக்கிறார்? அதற்கான சில உதா ைங்கனளயும்
னவத்திருக்கியறாம் எபப்டி யதவன் அர்ப்புதவிதமாக, எப்படி யதவன் அதிசயவிதமாக,
எளினமயான மஜபத்திற்கு பதில் தருவார், சாதா ை மக்கள் சிலர், யதவனுனடய
வார்த்னதனய விசுவாசித்து அதன் அடிப்பனடயில் மஜபிக்கிறார்கள். சாி, அனத பற்றி
நாம் அடுத்த வா ம் பார்த்திடலாம். தவறாமல் பார்ப்பீர்கள் என நம்புகியறன்.

எங்களுனடய மதானலக்காட்சி நிகழ்சிகனள காை
இலவச ஜான் அன்மகர்மபர்க் நிகழ்ச்சி ஆப்னப பதிவிறக்கம் மசய்திடுங்கள்.
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