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சீஷராக்க தைரியப் படுங் கள் : விசுவாசிகதள
குருை்துவை்தில் நடை்திட செயல் முதை படிகள்
- நிகழ் ெசி
்
4
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.
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Dr. ஜான் அன்மகர்மபர்க்: நிகழ்ச்சிக்கு உங்கனள வ யவற்கியறாம். இன்னறய
நிகழ்ச்சினய நீங்கள் தவறிட கூடாது. ஒருவன சீஷத்துவத்தில் நடத்த தீர்மானிக்கும்
யபாது உண்டாகக்கூடிய தனிப்பட்ட பி ச்சனனகனள எப்படி னகயாளுவது என்பனத
பற்றி பார்க்க இருக்கியறாம். இந்த உலகத்னத ஆதாயபடுத்த இயயசு நமக்கு ஒரு
திட்டத்னத மகாடுத்திருக்கிறார். இந்த உலகத்தில் ஏழு பில்லியன் மக்கள் இருக்கிறார்கள்.
அதில் நான்கன பில்லியன் மக்கள் யதவனன பற்றி அறியாமல் இருக்கிறார்கள்.
இயயசுவின் திட்டம் என்ன? அனததான் பி தான கட்டனள என்கியறாம். அவர்
மசால்கிறார், “வானத்திலும் பூமியிலும் சகல அதிகா ம் எனக்கு மகாடுக்கப்பட்டு
இருக்கிறது.” யமலும் அவர், ஆதலால், சீஷர்கனள உருவாக்குங்கள் என்கிறார்.
இயயசுனவ விசுவாசிக்கிற ஒவ்மவாருவருக்கும் இந்த கட்டனள மகாடுக்கபப்ட்டு
இருக்கிறது, அவன கர்த்த ாக இ ட்சக ாக ஏற்றுமகாள்ளும் அனனவர்க்கும் மபாருந்தும்.
சாி, இனத நீங்கள் முயற்சிக்கும் விதமாக உங்கனள ஊக்குவிக்கும் சில தகவல்கனள
மகாடுக்க விரும்புய்க்யறன். சாி, ஜனங்கள் மபாிய விஷயமாக பார்ப்பது
என்னமவன்றால், “தயவு மசய்து மசால்லுங்க, ஜனங்க நினறய பி ச்சனனயில்
இருக்காங்க, அவங்களுக்கு பதில் மசால்ல மதாியல. என்ன மசால்றதுன்யன
மதாியனலயய என்பார்கள்.” அனதயும் இன்னறக்கு நாம் பார்க்க இருக்கியறாம்,
உங்கயளாடு மதாடர்ந்து சந்திக்கும்படி அனழப்பு மகாடுக்கும் நபாிடம் நீங்கள்
எதிர்பார்க்காத சில காாியங்கள் நடக்கலாம், அப்ப நீங்க மசால்வீங்க, “நா உங்கனள
உற்சாகப்படுத்துகியறன், நீங்க மஜபிக்கயவண்டும், ஒருவருக்மகாருவர்
கணக்மகாப்புவிக்க விரும்புகியறன், என்பது யபான்ற வார்த்னதகள் உண்டாகும். சாியா.
நமது யதசத்தின் பி சித்திமபற்ற யவதாகம யபாதகன அனழத்திருக்கியறன், ாபி
யகலட்டி. இவருனடய சனபயில் 32௦௦ ஆத்துமாக்கள் இருக்கிறார்கள், ஞாயிறு யதாறும்
நான்கு ஆ ாதனனகள் நனடமபறுகிறது. இருந்தும், அவர், தனிப்பட்ட
சீஷத்துவத்னததான் முதன்னமயாக மகாண்டிருக்கிறார். அதில் ஏற்படும் காாியங்கனள
குறித்து தான் நாம் பார்த்துமகாண்டு வருகியறாம், அவர்கள் மசய்கிற காாியங்கள்
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உங்களுக்கும் பி யயாஜனமாக இருந்திடும். நீங்க பாஸ்டர் இல்னலன்றது எங்களுக்கு
மதாியும், நீங்க சாதா ண விசுவாசிதான். நாங்க இ ண்டு யபரும் அப்படிதான்
ஆ ம்பித்யதாம், இயயசு கிறிஸ்துவுக்கும் கீழ்படிந்து இனத பின்பற்றியனாம். சாி ாபி,
ஒருவர் உங்கனள எப்படி வ யவற்றார் என்பதிலிருந்து துவங்கிடலாம், முதல் முனறயாக,
உங்கனள அனழத்து, ஒரு ஐக்கியத்னத உண்டாக்கி, இமதல்லாம் எப்படி துவ்னகியது,
அதற்கு பிறகு இது எப்படி படர்ந்து வளர்ந்தது நீங்க இனத மசய்யணுன்னு எப்யபாது
தீர்மானித்தீர்கள்.

ாபி யகலட்டி: சாி. நீங்க சிறப்பான ஒன்னற யகட்டிருக்கீங்கன்னு நினனக்கியறன்.
இதன் யநாக்கம் ஜனங்கனள ஊக்குவிக்க யவண்டும் என்பதுதான, அவங்கலானளயும்
இனத மசய்ய முடியும் என்று அறிந்திடயவண்டும், இதற்கு நீங்க சூப்பர்
கிறிஸ்தவ ாகயவா பாஸ்ட ாகயவா யவதாகம யபாதகனாகயவா இருக்க அவசியமில்னல;
எல்லாருயம சீஷர்கனள உருவாக்கும்படி அனழக்கப்பட்டு இருக்கியறாம். நா
அடினமத்தனத்தின் வாழ்வில் இருந்து முற்றிலுமாக மீட்கப்பட்டவன். நா ஒரு சமயத்தில்
ஹீ ாயின் மற்றும் யகாயகயினுக்கு அடினமயாக இருந்யதன். நா ஒரு கார்விபத்தில்
சிக்கியது என்னன இந்த யபானத மருந்துகளுக்கு அடினமயாக மாற்றிவிட்டது. மூன்று
வருடங்களாக, அடினமத்தனத்யதாடு யபா ாடிமகாண்டிருந்யதன். அப்பாவிடம்
திருடியனன். மகாஞ்சநாள் வீடு இல்லாம இருந்யதன், யபாக இடமில்லாமல்
சுற்றிமகாண்டிருன்யதன். தன அளவிற்கு கீழான வாழ்க்னகக்கு வந்துவிட்யடன், இ ண்டு
மறுமலர்ச்சி நினலயங்களுக்கு யபானதுக்கு பிறகு, இறுதியாக யதவனன யநாக்கி கதற
துவங்கியனன். நா மசான்யன, “ஆண்டவய , நீர் இருப்பது உண்னமமயன்றால், நான்
இருக்கிற இந்த யகடான நினலயில் இருந்து என்னன விடுவியும், என் வாழ்க்னகனய
உமக்காக முழுவதுமாக அர்ப்பணிக்கியறன் என்யறன்.” ஒரு அசாதா ணமான
உருமாற்றத்தின் அனுபவத்னத மபற்யறன். நவம்பர் 12,2௦௦2, ஏழரை
ஆண்டுகளுக்கு முன்புதான், நான் இைட்சிப்பின் அனுபவம் பபற்றேன்.
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அதுவன க்கும், ஜான், நா யவதத்னத வாசித்தது கினடயாது. அதுவன க்கு என்னுனடய
வாழ்வில் நான் சனபக்கு யபாவயத அாிதான ஒன்றாயிருந்தது. அதுக்கு முன்பு யதவனன
பற்றிய எந்த விருப்பமும் இல்னல. ஆனா யதவன் என்னுனடய வாழ்வில் இனடபட
துவங்கினார். அடுத்த ஆறு மாதங்களுக்கு நா, சுற்றிமகாண்யட இருந்யதன். என்ன
மசய்யணுன்னு எனக்கு மதாியல. நா சனபக்கு யபாயனன், ஆனா யவதத்னத எப்படி
வாசிக்க யவண்டும் என்று மதாியாது; எப்படி வசனத்னத மனப்பாடம் மசய்வமதன்று
மதாியாது; வசனங்கனள மனப்பாடம் மசய்யனுன்றது கூட மதாியாது, எப்படி
மஜபிக்கனுன்னு யாரும் மசால்லி மகாடுத்ததும் இல்னல.
திடீருன்னு ஒருநாள் சனபயில் ஒருவர் என்னிடம் வந்து, எங்கிட்ட யகட்டார், ஒரு
சீஷத்துவ ஐக்கியத்னத உருவாக்குவதில் உங்களுக்கு ஆர்வம் இருக்கிறதா? அதற்கு நா
யகட்யடன், “அப்படின்னா, என்ன என்யறன். அதற்கு அவர், “உங்களுக்கு யவதத்னத
வாசிக்கவும் யசர்ந்து மஜபிக்கவும் யசர்த்து வசனத்னத மனபாடம் மசய்யவும்
ஆர்வமுண்டா என்றார். அதற்கு நான், நிச்சயமாக என்யறன். சாி, அந்த நாள்வன க்கும்,
என்யனாட வாழ்க்னகயில் யா ாவது ஐக்கியம் னவக்கணுன்னு மஜபித்துக்மகாண்டு
இருந்யதன். அப்பதா யடவிட் என்ற இந்த நபர் என்னுனடய வாழ்வில் இனடபட்டார்.
அடுத்த ஆறு மாதங்களில், விசுவாசத்னத குறித்த அடிப்பனட காாியங்கனள அவர் எனக்கு
யபாதித்தார். அவர் மதாடர்ந்து சனப காாியங்களில் பிஸியாக அங்கும் இங்கும்
பி யாணிக்க துவங்கியயபாது, இன்மனாருத்தர் டிம் லீபியளயர் என்பவர் என் வாழ்வில்
நுனழந்தார். டிம் என்யனாடு நினறய யந ம் மசலவிட்டார். அந்த சமயத்தில் இருந்து இந்த
இ ண்டு யபரும் என் வாழ்வில் முக்கிய பங்காற்றிமகாண்டிருந்தார்கள். வா ாவா ம்
அவர்கனள சந்திக்க மாட்யடன், இருந்தாலும் நா , விரும்பும்யபாது எனக்கு உதவியாக
நின்றிடுவார்கள், எனக்கு ஆயலாசனனகனள தருவார்கள், உதவி என்று கூப்பிடும்யபாது
பதிமகாடுப்பார்கள். அவர்கள் என்னுனடய வாழ்வில் என்னன உருவாக்கும்
கருவிகலானார்கள்.
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Dr. ஜான் அன்மகர்மபர்க்: ஆல்ன ட். இப்ப நாம யந டியாக ஒருசில நுட்பமான
காாியங்கனள கவனிக்கலாம். எனக்கு நினனவிருக்கு, ாபி, இனத நான் முதல்முனறயாக
துவங்கியயபாது, தங்களுகுனடய கிறிஸ்தவ வாழ்வில் மகாஞ்சம் சீ ாக
யபாய்மகாண்டிருந்த சிலன சீஷத்துவ பட்டியலில் யசர்த்துக்மகாண்யடன். அவர்கள்
சீ ாக இருக்கும் கிறிஸ்தவர்கள் என்றிருந்யதன். நாங்க ஒன்றாக கூட ஆ ம்பித்யதாம்,
யவதத்னத வாசித்யதாம், சில காாியங்கனள குறித்து பகிர்ந்துமகாள்ள துவங்கியனாம்,
நாங்க ஒன்றாக இனணந்து மஜபிப்யபாம், அப்படி யபாய் மகாண்டிருந்த யந த்தில் தான்,
திடீம ன்று, ஒரு சில யகள்விகனள யகட்டு என்னன அனமத்தி படுத்தி விட்டார்கள்.
அதாவது, அவங்கயளாட வாழ்க்னகயில் சில பாவங்கள் இருக்கிறது என்று மசான்னது
எனக்கு அதிர்ச்சியாக இருந்தது. அந்த பாவங்களில் அவர்கள் ம ாம்பவும்
யபா ாடிக்மகாண்டு இருந்தார்கள். இப்படி பட்ட காாியங்கனள குறித்தும் நாம் யபச
யபாகியறாம். ஆனா மசால்லப்யபானா, ஜனங்கள் எந்த விஷயத்னத மதாிந்துமகாள்ள
யவண்டுமமன விரும்புகியறன், என்பனத மசால்ல யபாகியறன். உண்னமயாக நீங்க
ஒருவருனடய வாழ்வில் ஐக்கியப்பட்டால், அவர்கள் நீண்ட காலமாக கிறிஸ்தவர்களாக
கூட இருக்கலாம், அவர்களிடத்திலும் சில மனறமுக பாவங்கனள பார்க்க முடியும்,
அப்படிப்பட்ட காாியங்கள் மவளியாவனத நீங்கள் பார்க்க யபாகிறீர்கள்.
சாி,அடிப்பனடயான காாியத்தில் இருந்து நாம் துவங்கிடலாம். சிலருக்கு தாங்கள்
உண்னமயாகயவ இ ட்சிக்கப்பட்டிருக்கியறாமா என்ற சந்யதகம் இருப்பனத பார்ப்பீர்கள்.

ாபி யகலட்டி: ஆமா. ஒரு விஷயம் இருக்கிறது, முதலாவதாக, இனத நாம் நினனவில்
மகாள்ள யவண்டும், வயது முதிர்ச்சினய நிர்ணயிப்பது இல்னல. ஒருவர் முதியவ ாக
இருப்பதினாயலா அல்லது சனபயில் வாழ்நாள் முழுதும் வளர்ந்திருப்பதாயலா, அவர்கள்
ஆவிக்குாிய முதிர்ச்சி மபற்ற கிறிஸ்தவர்கள் என்று மசால்ல முடியாது. அதனால
ஆ ம்பத்தில் இருந்து துவங்குவது அவசியமாகும். என்னுனடய சீஷத்துவ குழுவில்
ஆ ம்பத்தில் ஒரு 22 வயது நி ம்பிய வாலிபன் இருந்தான், அபப்தா அவன் சினறயில்
இருந்து வந்திருந்தான், யமலும் அயத குழுவில் 5௦ வயதான ஒரு மூப்பரும் இருந்தார்.
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இதுல பல எதிர்மாறான கருத்துக்கள் காணப்படும். ஆனா இந்த இ ண்டு நபர்களுக்கும்,
ஆ ம்பத்தில் இருந்து யபாதிக்க ஆ ம்பித்யதன். எதிலிருந்து ஆ ம்பித்யதன் என்றால்
இ ட்சிப்பிளிருந்து துவங்கியனன். இதிலிருந்து துவங்க யவண்டியது ம ாம்ப முல்லியம்,
“யதவயனாடு உங்களுக்கு ஐக்கியம் இருக்கிறதா? எனக்கு ஒரு அனுபவம் இருந்திருக்கு,
ஜான், ஆறு வா ங்களாக ஒரு நபன சீஷத்துவத்தில் நடத்தி மகாண்டு வந்திருந்யதன்.
நாங்க இ ட்சிப்பின் நிச்சயத்னத குறித்து யபசிக்மகாண்டு இருந்யதாம். விசுவாசத்னத
குறித்த உபயதசத்னத பற்றியும் யபசிக்மகாண்டு இருந்யதாம். ஆறு வா ங்களாக
யவதத்னத வாசித்தும் வசனங்கனள மனபாடம் மசய்திருந்தும், அவன் என்னன பாதியில்
நிறுத்தி என்னிடம் யகட்டான், பாஸ்டர், நா விசுவாசிதானா என்று எனக்கு மதாியல
என்றான்.” யமலும் அவன், “இயயசுனவ பற்றி நான் வாசித்திருக்கியறன், இ ட்சிப்னப
குறித்து யகள்விப்பட்டும் இருக்கியறன், நான் இதுவன க்கும் சனபயில் தான்
வளர்க்கப்பட்டு இருக்கியறன் என்றான். ஆனா நா ஒரு விசுவாசிதானா என்று எனக்கு
மதாியவில்னல என்றான்.” அங்யகயய நிறுத்தி விட்டு, யதவனுக்குள் அவனன
நடத்தியனன், மறுபடியும் முதல்ல இருந்து ஆ ம்பித்யதன். அதனால இனத புாிந்துமகாள்ள
யவண்டியது அவசியம், ஒருநபருனடய வயத்தின் கா ணமாகயவா அல்லது பல
ஆண்டுகளாக சனபக்கு மசன்று மகாண்டிருப்பவர் என்பதாயலா அவர்களுக்கு
கர்த்தருனடய காாியங்கள் எல்லாம் மதாிந்திருக்கும் என்று மசால்ல முடியாது.

Dr. ஜான் அன்மகர்மபர்க்: ஆமா, ஜனங்கனள ஊக்குவிக்கும் விதமாக, நானும் இனத
ஒத்துமகாள்கியறன், நீங்க ஒன்யன ஒன்னு மசய்யுங்க, “அப்படின்னா, சாி, உனக்கு இதுல
உறுதி இல்னலன்னா, இப்ப உறுதி மசய்திடலாம். அதாவது “கர்த்தருனடய நாமத்னத
மதாழுதுமகாள்ளுகிற எவனும் இ ட்சிக்கப்படுவான்.” இயயசு கிறிஸ்து உங்கள்
பாவங்கனள சுமந்தவர் என்று நம்புகியறாம். உண்னம என்னமவன்றால், அவன தவி
யவமறான்றிலும் உங்கள் நம்பிக்னகனய நீங்கள் னவக்காதயபாது, நீங்கள் சாியானனத
மசய்கிறீர்கள் என்றாகும். யதவன் உங்கள் வாழ்வில் வரும்படியாக அவருக்கு அனழப்பு
மகாடுத்து மஜபித்திடலாம். அனத நீங்கள் மசய்யும்யபாது அவர்களுக்கு
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பின்பற்றுவார்கள். நான் என்ன மசால்கியறன் என்றால், இனத யகட்டு நீங்க
அதிர்சியனடயயவண்டாம். இமதல்லாம் உண்னமயான மக்களுக்குள் காணப்படுகிற
காாியங்கள் தான். உண்னமயாய் ஒருவன நீங்கள் நடத்தினால், இமதல்லாம்
காணப்படுவது சகஜம் தான்.
இன்மனாரு சம்பவம் இருக்கிறது. ஒருமுனற முதல்முனறயாக ஒ வர் என்னிடம் வந்தது
நினனவிருக்கிறது, சீஷத்துவ பயிற்சியில் இருந்தயபாது, என்னிடம் அவன் வாழ்வில்
இருந்த பாலியல் பாவத்னத குறித்து மசான்னான். அப்யபாதுதான் நமது சமுதாயத்தில்
இன்னறக்கு நினறய வாலிபர்கள் அந்த ங்க பாலியல் பாவத்தில் யபா ாடிக்மகாண்டு
இருக்கிறார்கள் என்பனத நான் காிந்துமகாண்யடன். அது அவர்களுனடய கடந்த கால
பாவமாக இருக்கலாம் அலது இப்யபாது இனணயதளங்கள் மூலம் நடக்கிற பாவ
கிாினயயாக இருக்கலாம், அல்லது நிர்வாண படங்கனள பார்க்கும்பழக்கம்
இருக்கலாம்,அது எந்த மநறியற்ற மசயலாக கூட இருக்க முடியும். என்ன
கற்றுமகாண்யடன் மதாியுமா, ாபி – உங்கனள பற்றி எனக்கு மதாியாது நீங்களும்
உங்கள் கருத்துக்கனள மசால்லுங்கள் – ஆனா என்ன மபாறுத்தவன , என்னன அவர்கள்
நம்பியதற்காக அவர்களுக்கு நான் நன்றி கூறியனன், அவர்களுக்கு உதவியான விதத்தில்
என்னால் மஜபிக்க முடியும் உதவ முடியும் என்று நம்பினார்கள், சாி. அதாவது, நா
மயங்கிஎல்லாம் விழுந்திடல, முதல் முனறய மயக்கயம வந்திடுச்சு. நா யயாசித்யதன்,
இவங்க எங்கிட்ட வினளயாட்டு காட்டுறாங்க என்று. உண்னமயில் இமதல்லாம்,
ஜனங்களுக்குள் காணப்படுகிற வானதகளாக இருக்கிறது. யமலும் இயயசு அவர்கயளாடு
இடிபட்டு அவர்களுக்கு உதவ கூடிய காாியங்களும் இருக்கிறது. அவர்கள் பாவத்னத
அவ ால் மன்னிக்க முடியும் இந்த பகுதியில் அவர் அவர்களுக்கு மஜயத்னத
மகாடுத்திடுவார். அவர்கள் மசய்யயவண்டிய சில காாியங்களும் இருக்கிறது. அனத தான்
நீங்கள் அவர்களுக்கு கற்றுமகாடுக்க யபாகிறீர்கள். அவர்கனள கணக்மகாப்புவிக்க
மசய்திட யவண்டும். இருந்தாலும், ஒன்னற நீங்கள் ஏற்றுமகாள்ள யவண்டும் அதாவது,

7

நீங்க னகயாளப்யபாகும் எந்த காாியத்திலும், இந்த பாலியில் பாவங்கள் ஒரு பகுதியாக
இருக்கும். உங்களுனடய ஆயலாசனன என்ன?

ாபி யகலட்டி: சாி. நீங்க ஒருவருனடய வாழ்வில் தாக்கத்னத உண்டாக்க வரும்யபாது,
இந்த சீஷத்துவ பானதயில், அது யகடு நினறந்து காணப்படலாம், ஏன்ன சனபகளில்
யமயலாட்டமான உறவுகள் தான் காணப்படுவதாக இருக்கிறது. அதாவது, எப்படி
இருக்கீங்க, ஜான்? நா நல்லா இருக்யக, நீங்க எப்படி இருக்கீங்க? ஒரு சாதா ண
விசுவாசியின் வாழ்வில் இதுதான் காணப்படுவதாக இருக்கிறது. ஆனா ஒருவருனடய
வாழ்வில் உள்ள யபாகும்யபாதுதான், அவர்கனள பற்றிய காாியங்கனள நீங்கள்
அறிந்துமகாள்வீர்கள். அதாவது, மனறமுக பாவங்கனள உனடவயர்கயளாடு இத்தனன
ஆண்டுகளாக மஜபித்துவந்ததில் நான் கற்றுக்மகாண்ட விஷயம், யமயலாட்டமான
உறவில் உங்களுக்கு எந்த காாியமும் புலப்படாமல் இருக்கும். ஆனா இப்ப ஒரு குழுவில்
இருக்கும்யபாது அங்க கணக்கு மகாடுக்க யவண்டியிருக்கிறது, உண்னம இருக்கிறது;
மனறவான பாவங்கள், அறமநறியற்ற நினல, நீங்க மசான்னதுயபால, இமதல்லாம்
மவளிவ ஆ ம்பிக்கும். “பாஸ்டர், நா யபா ாடிட்டு இருக்யகன், அல்லது “ஜான் ாபி,
இதனால நா ம ாம்ப கஷ்டப்பட்டுட்டு இருக்கியறன்.” அடினமப்பட்டிருத்தல்:
இமதல்லாம் நடக்குமா என்று நீங்கள் எதிர்ப்பார்க்காத அடினமத்தனங்கள் இருப்பனத
பார்ப்பீர்கள்.
நான் முன்பு இருந்த சனபயில் நான் சீஷத்துவ குழுனவ நடத்துகியறன் என்று
யகள்விப்பட்ட ஒரு நபர் என்னிடம் வந்தார், அவர் ஒரு சனப அங்கத்தினன கூட்டீட்டு
என்னுனடய அலுவலகத்திற்கு வந்திருந்தார். அவர் அலுவலகத்திற்குள் நுனழயும்யபாது,
அவாிடத்தில் ஏயதாமவாரு வித்தியாசம் இருப்பனத நான் உணர்ந்யதன். அவருனடய
வாழ்வில் ஏயதா அசுத்த கிாினய இருப்பனத உணர்ந்யதன். சாி,ஒரு விஷயத்னத
கண்டறிந்யதன், இவர் ஆண்டன் யலவியுனடய சீஷனாக இருந்திருக்கிறார், அவன்தான்
சாத்தான் சனபயின் பி தான ஆசாாியனா இருக்கிறான். இவன் சாத்தானன வழிபட்டு
வந்தவன். இங்க எப்படிப்பட்ட எதிர்நினல இருக்கிறமதன்று உங்களுக்யக புாியும்,
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ஆவிக்குாிய யுத்தம் நடந்துமகாண்டு இருக்கிறது. இவன் சாத்தனன மதாழுதுமகாள்ளும்
நபர், நா இயயசு கிறிஸ்துனவ ஆ ாதிப்பவன். இப்ப தத்ரூபமாக அந்த தீய பி சன்னத்னத,
கத்தியாள, அறுத்மதறிய முடியும், கற்பனன மசய்துபாருங்கள்.
இந்த மனுஷயனாடு ஒருமணியந ம் யபசிமுடித்த பிறகு – அவயனாடு நான் ஐக்கியம்
னவக்க யவண்டியிருந்தது ஏன்னா அவன் யபானதக்கு அடினமயாக இருந்தான் யகடான
ஒரு கடந்த காலத்தில் இருந்யதன் – அவனிடம் நா மசான்யனன், இங்க பாறு, “கவனி,
யதவனால இனத மாற்ற முடியும். உனக்கு இருக்கிற எல்லா யகள்விகளுக்கும் இயயசுதான்
பதில். உனக்கு இருக்கிற எல்லா பி ச்சனனக்கும் இயயசுதான் தீர்வு என்யறன்.” அவன்
யகட்டான், இயயசு எனக்கு இனத மசய்திடுவா ா? அவயனாடு யசர்ந்து முழங்கால்
யபாட்டு, கூட வந்தவரும் இருந்தார், கிறிஸ்து அவனுனடய வாழ்வில் பி யவசிக்குமாறு
ஒன்றாக யசர்ந்து மஜபித்யதாம். அவன் முழங்காலில் இருந்து எழுந்ததும், நான் அழுயதன்,
அவனும் அழுதான், நாங்க சீஷத்துவ ஐக்கியத்தில் ஒன்றாக இனணந்யதாம். சாி, இந்த
மனிதனுக்கு இருந்த யகள்விகனள யயாசித்து பாருங்கள். பல வருடங்களாக அவன்
கற்றுக்மகாண்டு கனடபிடித்துவந்த மகட்ட பழக்கங்கள்.
அதனால நீங்க ஆ ம்பத்திலிருந்து துவங்கிடயவண்டும். அவன் ஒவ்மவான்னனயும்
என்னிடம் மசால்லும்யபாது நான் யயாசித்து பார்ப்பாஎன், “வாவ், நீயா அப்படி மசய்த?
என்னால நம்ப முடியலன்னு நா மசால்லல. நா வந்து, அதாவது இதுல, யதவனால
உனக்கு உதவ முடியும் என்யபன். நா [மபாறுனமயா அனமதியா இருக்க யவண்டியது
ம ாம்ப அவசியம் ஜனங்களுனடய வாழ்வில் நாம் இனடப்படும்யபாது, இதுவன க்கு
யகள்விபடாத விஷயங்கனள நானா யகள்விபட யவண்டியிருக்கும்.

Dr. ஜான் அன்மகர்மபர்க்: சாி. இப்யபாது ஒரு இனடயவனள எடுத்துமகாள்யவாம்.
திரும்ப வந்ததும், சில யகள்விகளுக்கு பதிலளிக்க விரும்புகியறன், உங்களுக்கு
கருத்துக்கனளயும் விரும்புகியறன், சிலர் மசால்வார்கள், நா நினறய பாவம்
மசய்திருக்கியறன். நா மசய்தனவகளுக்காக யதவன் ஒருயபாதும் என்னன மன்னிக்க
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மாட்டார், நா யகடுமகட்ட ஜந்து என்பார்கள்.” சாியா. அதாவது தங்கனள அபாத்தி மாக
பார்க்கிற மக்கள், சாியா? இப்படிப்பட்டவர்கள் நினறயயபர் இருக்கிறார்கள். ஒருயவனள
நீங்களும் அவர்களில் ஒருவ ாக இருக்கலாம். மதாடர்ந்து பாருங்கள். சில மநாடிகளில்
மீண்டும் சந்திக்கியறாம். மதாடர்ந்து இனணந்திருங்கள்.
*****

Dr. ஜான் அன்மகர்மபர்க்: ஆல்ன ட், மீண்டும் வருக. நாம் ாபி யகலட்டியுடன்
யபசிக்மகாண்டு இருக்கியறாம், நமது யதசத்தில் பி சித்திமபற்ற யவதாக யபாதகர்களில்
ஒருவர். மற்றவர்கனள சீஷர்கலாக்குவதில் உள்ள நனடமுனற காாியங்கனள பற்றி
பார்த்துமகாண்டு இருக்கியறாம். நீங் அஒருயவலியா உண்னமயாய் யதவனிடத்தில், “சாி,
நா இன்மனாரு நபன ஊக்குவித்து சீஷ ாக உதவ விரும்புகியறன், இன்மனாரு
விசுவாசிக்கு, எப்படி யவதத்னத வாசிப்பது என்றும் எப்படி மஜபிப்பது என்றும் எப்படி
வசனங்கனள மனப்பாடம் மசய்து கணக்மகாப்புவிப்பவ ாக இருப்பது என்றும் கற்றுத்த
விரும்புகியறன் என்று மசால்பவ ா.” இப்யபாதும் நாம் இந்த சீஷத்துவ ஐக்கியத்தில்
உண்டாகும் அதிர்சிக மான விஷயங்கனள பற்றி பார்த்துமகாண்டு இருக்கியறாம். இந்த
சீஷத்துவ பானதயில், நினறய யபர் மசால்வாங்க, “அதாவது, தடுத்து நிறுத்த முடியாத
கடந்த கால நினனவுகள் உள்ளது; யதவன் என்னன யநசிக்கிறார் என்பனத என்னால்
உண முடியவில்னல. அவர் என்னுனடய பாவங்கனள மன்னிப்பார் என்று எனக்கு
யதான்றவில்னல; நா மகா பாவி என்பார்கள்.”
சில மநாடிகளில் இனத குறித்த தனது கருத்னத ாபி மசால்லும்படி யகட்கியறன். ஆனால்
நான் ஒரு காாியத்னத பகிர்ந்துமகாள்ள விரும்புகியறன்: இ ண்டு சானலகனள கற்பனன
மசய்திடுங்கள். அதில் ஒரு சானல சீ ாக பழம் மாதிாி இருக்குது எப்பவாவது ஒருமுனற
மகாஞ்சம் க டுமு டா இருப்பதுயபால இருக்கும், அப்ப மட்டும் மகாஞ்சம் குலுங்கி
குலுங்கி யபாகும்படி இருக்கும். ஆனா மபரும்பாலான சமயம், அது மமன்னமயா
இருக்கும். கிறிஸ்தவ வாழ்வில் இருக்கும் மபரும்பாலான ஜனங்கள், தங்கள்
வாழ்க்னகனய இப்படிதான் அவர்கள் பார்க்கிறார்கள். சானலயில் சில யவகத்தனடகனள
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சந்திக்க யநாிடும், ஆனா அது மபரும்பாலும் மமன்னமயாகத்தான் இருக்கும். இன்மனாரு
கூட்ட மக்களும் இருக்காங்க, அவங்களுனடய சானலயில், குண்டும் குளிலும் ம ாம்ப
ஆழமா மபாிதாக இருக்கும். உங்களுக்கு கார்கனள இழக்க கூடிய அளவு மபாிய
பள்ளங்கள் இருக்கும். சில யவனளகளில் அந்த குண்டு குழிகள் உங்கனள சானலக்கு
மவளியில் எறிந்துவிடும். ம ாம்ப ஆழமான பள்ளம், யகடான சானலகள். நீங்க
ஒருயவனள, ஆமா, ஆமாம்பா, என்யனாட வாழ்க்னக இப்படியிருக்கு என்றிடலாம்.
இப்ப ஒரு பனிப்புயல் வருவது யபால கற்பனன மசய்திடுங்கள். பணி விழுந்துமகாண்டு
இருப்பனத யநயநகள் பார்க்கும்படி விரும்புகியறன், இ ண்டு சானலகளிலும் பணி
விழுகுது. இ ண்டு அடிக்கு பணி விழுது, சிறிய குண்டு குழி இருந்தாலும் மபாிய குண்டு
குழி இருந்தாலும், இப்ப இ ண்டு சானலகனளயும் பனிபடலம் விழுந்து மூடி யபாட்டதும்
இ ண்டும் சீ ாக இருப்பது யபால மதாியும். அதுதான் நம்னம நம்முனடய எல்லா
பாவங்களில் இருந்து சுத்திகாிக்கும் இயயசு கிறஸ்துவின் இ த்தமாக இருக்கிறது. நீங்க
என்ன பாவம் மசய்திருந்தாலும், இயயசு கிறிஸ்து உங்கனள முற்றிலுமாக
சித்திகாிக்கிறார். சாி ாபி, நான் மசான்ன உதா ணத்தின் மூலமாக ஜனங்கள்
இயயசுதான் இ ட்சகர் என்பனத புாிந்துமகாண்டிருப்பார்கள் என நம்புகியறன். அவங்க
என்ன மசய்திருந்தாலும் சாி, அந்த பி ச்சனனகனள சாிமசய்ய அவர் யபாதுமானவ ாக
இருக்கிறார். நீங்க யவமறன்ன மசால்ல இருக்கீங்க?

ாபி யகலட்டி: சாி, நா ஒருமுனற யநவியில் பிடிபட்ட ஒருவருக்கு ஊழியம் மசய்தது
எனக்கு நினனவிருக்கிறது. அவர் மகானலமசய்ய படும்படி மகாண்டு யபாகப்பட்ட
யந ங்களாய் குறித்து சுருக்கமாக மசான்னார். இவர் சில சமயங்களில் பினண னகதிகனள
பிடிப்பவ ாக மற்றவர்கனள மகானல மசய்கிற நப ாக இருந்திருக்கிறார். அவர்
யதசத்திற்காக பாடுபட்டு தனது யுத்தங்கனள எல்லாம் முடித்து திரும்ப வந்திருக்கிறார்,
அவர் விசுவாசியாக மாறிய பிறகு அவருனடய வாழ்வில் ஒரு பி ச்சனன வந்தது,
வாழ்க்னகயய முடித்துமகாள்ளும் நினலக்கு இருந்தது. நா அவய ாட மதிய உணவு
சாப்பிட யபாகும்யபாதும் அாிதாக இந்த கனதகனள பற்றி யபசியிருக்கியறாம். ஆனா
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அவங்க மனனவி பலமுனறய என்னன அனழத்து, பி தர், பாலால தன்னன மாணிக்க
முடியாம அவதிபடுகிறார் என்றிருக்கிறார். யதவன் அவன மணிப்பார் என்பனத
ஏற்றுமகாள்வதில் அவருக்கு யபா ாட்டம் இருந்தது.” எனக்கு நினனவிருக்கு அவருனடய
ம ண படுக்னகயில், நா ஆஸ்பத்திாியில் தான் இருந்யதன். அவ ால அதிகம் யபச
முடியாது. நா அவாிடத்தில் யகட்யடன், மசால்லுங்கள், “யதவன் உங்கனள மன்னித்து
விட்டார் என்று நீங்க விசுவாசிக்கிறீங்களா? அதற்கு அவர் மசான்னார், நா
விசுவாசிக்கியறன்” யமலும் அவர், எனக்கு புாிஞ்சுக்க முடியல என்றார். நா மசான்யனன்,
யதவன் உங்கனள மனித்திருக்கிறா ா என்பது இப்ப பி ச்சனன இல்னல. பி ச்சனன
என்னன்னா நீங்க உங்கனள மணிக்காததுதான் என்யறன்.” அங்கயய ஆஸ்பிடல்ல
அவருக்காக மஜபித்யதன், அவர் தன்னன மன்னிக்கும்படி மஜபித்யதாம். அதுதான்
பலருனடய வாழ்வில் இருக்கும் பி ச்சனனயாக இருக்கிறது. யதவன் நம்னம
மன்னித்துவிட்டார் என்று நமது மூனளக்கும் மதாியும், ஆனால் பி ச்சனன என்னன்னா,
அந்த பா ங்கனள நாம இன்னும் சுமந்துமகாண்டு நம்னம நாயம மன்னிக்காம
இருக்கியறாம்.

Dr. ஜான் அன்மகர்மபர்க்: சாி. என்னன மபாறுத்தவன இதுதான், ஓாி ண்டு யபர்
இருக்கும் குழுவில், அல்லது ஒருவய ாரு ஒருவர் யபசும்யபாது, வசனத்தின்படி,
“நம்முனடய பாவங்கனள அறிக்னகஇட்டால்” இது இ ண்டு விதத்திலும் மசயல்படுத்து
யதவன் – எல்லா அநீதினயயும் நம்னம விட்டு அகற்றி நம்முனடய பாவங்கனள மாணிக்க
அவர் உண்னமயும் நீதியும் உள்ளவ ாக இருக்கிறார் – இதில் சுவா சயமான விஷயம்
என்னமவன்றால் சிலயவனளகளில் நாம் மற்றவர்கயளாடு பகிர்ந்துமகாள்ளும்யபாது,
உண்னமயில், யதவன் நமக்கு மபலன் தந்திடுவார். அவர்கள் நம்மிடம், “உங்கனள,
அப்படியய ஏற்றுமகாள்கியறன்என்பார்கள். என்னுனடய வாழ்வில் ஒருசில காாியங்களில்
யதவன் என்னன சுத்திகாித்து இருக்கிறார். உண்னம என்னமவன்றால், நானும் பாவிதான்
நீங்களும் பாவிதான். யாரும் பாிபூ னமானவர்கள் கினடயாது. அதுமட்டுமல்ல, இ ண்டு
யபரும் யசர்ந்து இனத சாிபடுத்திடலாம். இப்படி ஏற்றுமகாள்ளபடுவது, குழுவிற்குள்
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நடக்கும், அது அருனமயாயிருக்கும். சாி, நாம் யபச யவண்டிய இன்மனாரு விஷயம்
கசியாம னவத்துமகாள்ளும் நினல. ஒரு பி ச்சனன பகிர்ந்துமகாள்ளப்ப்படும்யபாது,
அந்த காாியங்கனள உண்னமயாய் கசியமாக னவத்துமகாள்வது அவசியம். அனத
மசால்லுங்கள்.

ாபி யகலட்டி: ஆமா. ஒருசீஷத்துவ குழுவில், நம்பிக்னக என்பது மிகவும் முக்கியமான
ஒன்று. கசியங்கள் பாதுகாக்கப்படணும். விசுவாசிகளின் மத்தியில் மபரும்பாலும்
பார்க்கும்யபாது, இன்மனாருத்தர் அடுத்தவன பற்றி மசால்ல யகட்ப்யபாம், இப்படி பு ளி
யபசுவனத மஜப குறிப்பாக எடுத்துமகாள்கியறாம். நம்முனடய நண்பர்கனள அனழத்து
மசால்யவாம், யஹ, யகட்டியா, உங்கிட்ட மட்டும்தான் மசால்யறன். நீ யார்கிட்டயும்
மசால்லிடாயத, நாம ாபிக்காக மஜபிக்கனுன்னுதா மசால்யறன். ாபி இந்த
பி ச்சனனயயாடு யபா ாடிட்டு இருக்கான், அவன்தா மசான்னான் என்றிடுயவாம்.” இது
பு ளியபசுதல். சீஷத்துவ குழுவில், ம ாம்ப முக்கியம் இதுதான் குழுவுக்குள் யபசபப்டுகிற
எனதயும், குழுவுக்குள் மட்டும் னவத்துமகாள்ள யவண்டும். ஒருவன ஒருவர் நம்ப
துவங்கிடும் யபாது... உடனடியாக இப்படி நடக்காமல் இருக்கலாம். சிலயவனளகளில்
என்னுனடய குழுவில் ஒருமாதத்திற்கு பிறகுதான் யபச ஆ ம்பிப்பாங்க. சில சமயங்களில்,
ஜான், ஆறு முதல் எட்டு மாதங்களாகும், சில யந த்தில் ஒரு வருடத்திற்கு பிறகுதான்
பசங்க என்னன தனியா கூப்பிட்டு யபசுவாங்க, “பாஸ்டர், இனத பத்தி நாம யபசனும்.”
ாபி, குழுவில் நாம இனத பத்தி யபசனும் என்பார்கள்.” யந ம்தான் பதில் மசால்லணும்.
ஆனா கசியங்கனள பாதுகாக்க யவண்டியது ம ாம்ப முக்கியம்.

Dr. ஜான் அன்மகர்மபர்க்: ஆமா, நீங்க மசான்னது முற்றிலும் உண்னமதான்.
அதாவது, இதற்கு அதிக யந ம் எடுப்பது யபால இருக்கும் – நீங்க எதிர்பார்ப்பனதவிட
அதிக யந மாகும் – ஜனங்கள் சீக்கி த்தில் தங்கள பி ச்சனனகனள மசால்ல மாட்டாங்க,
ஏன்னா இதுவன க்கும் யார்கிட்டயும் அவங்க பகிர்ந்திட்டது கினடயாது. அவங்கயள
இனத ஏற்றுமகாள்ள ம ாம்ப கஷ்டப்பட்டு இருக்காங்க, அவ்னகளாக முடியல,
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முடியாமதா சி ாங்க, சாியா. அப்ப அமதல்லாம் மவளியில் வரும்யபாது, நீங்க,
அவங்ககிட்ட, இனத என்யனாடு பகிர்ந்திட்டதுக்காக நன்றி. உண்னமயில் ஒரு
விஷயத்னத நீங்க மதாிஞ்சுக்க விரும்புகியறன், அந்த பாவத்னத இயயசுவால மன்னிக்க
முடியும். உண்னமயில், நீங்க இனத மசய்திருந்தாலும் உங்கனள ஏற்றுமகாள்யவன்,
அதுதான் உண்னம, கிறிஸ்துவுக்குள் உங்கனள சயகாத னாக ஏற்றுமகாள்கியறன்.
நானும் என்னுனடய வாழ்வில் சிலவற்னற மசய்திருக்கியறன் நீங்களும் உங்களுனடய
வாழ்க்னகயில் சிலவற்னற மசய்திருக்கிறீர்கள் இருவரும் மனிக்கப்பட்டிருக்கியறாம்.
அதனால மதாடர்ந்து முன்யனறிடலாம்.

ாபி யகலட்டி: சாி. அதாவது, விஷயம் என்னன்னா, எனக்கு பதில் மதாியாத பல
யகள்விகள் என்னிடம் யகட்கப்பட்டு இருக்கிறது, உண்னமதான். அதாவது, சில
சமயங்களில்ஜனங்க என்னிடம் வந்து யகட்பாங்க, “இதற்கு என்ன அர்த்தம்? நா என்ன
மசய்ய யவண்டும்? அலது இந்த சூழ்நினலனய நான் எப்படி எதிர்மகாள்வது? சீஷத்துவ
பயிற்சியில் ஒரு விஷயத்னத உங்கள் குருத்துவ மக்களுக்கு நினனப்பூட்ட யவண்டும்
அதாவது நீங்கள் சந்திக்க நபர்கள் யகட்க்கிற எல்லா யகள்விகளுக்கும் உங்களிடம் பதில்
இருக்காது என்பனத புாிய னவயுங்கள். எல்லா பதிகளும் மதாியாமல் இருந்தால் அதில்
தவறு இல்னல; ஆனால் அதற்கான பதினல எங்கு மபறுவது எனபது மதாிந்திருக்கணும்.
மஹன்றி யபார்ட் பற்றிய கனத நினனவிற்கு வருகிறது. மஹன்றி யபார்ட் புகல்பற்றிருந்த
நாட்களில், அவர்தான் உலகத்தியலயய சிறந்த நபர் என்று மசால்லப்பட்டு வந்தார். அவர்
தாக்கப்படுவனத சிலர் பார்க்கும்படி விரும்பினார்கள் அவங்க என்ன மசய்தாங்கனனா,
ஒரு யபனல்ல மஹன்றி யபார்னடயும் சில யமனதகனளயும் ஒய இடத்தில் நிறுத்தி
அவன யகள்வி யகட்கும்படி மசய்தனர். அவாிடத்தில் அவர்கள் யகள்விகனள யகட்க
துவங்கினார்கள். “Mr. யபார்ட், யவதியியனல பற்றிய இந்த யகள்வி உங்களுக்கு
மதாியுமா? முதல் யகள்வி, அவர் பி தியுத்த மாக, மசான்னார், இல்ல, இதற்கான பதில்
எனக்கு மதாியாது.” அதற்கு அவங்க, சாி, இப்ப, உங்களுக்கு அடுத்த யகள்விய
யகட்கியறாம். அமமாிக்க வ லாற்ற குறித்த ஒரு யகள்விய யகட்கியறாம். யுத்தத்னத
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பற்றிய யகள்விகள் உங்களுக்கு மதாியுமா, எப்யபாது யபார் நடந்தது? அதற்கு அவர்
மசான்னார், “இல்ல, இந்த யகள்விக்கு எனக்கு பதில் மதாியாது. அவர்கள் அவாிடம்
இன்மனாரு யகள்வினய யகட்டார்கள். மூன்று யகள்விகளுக்கு பிறகு, அவர்கள் அவாிடம்,
“Mr. யபார்ட் நீங்கதான் உலகியலயய ஞானமான நப ாக இருக்கயவண்டும் ஆனா
உங்களுக்கு இந்த யகள்விகளுக்கு பதில் மதாியனலயய என்றார்கள். “அதற்கு அவர்
என்னுனடய மூனளக்கு எல்லா பதில்களும் மதாியும் என்பதினால் நான் உலகியலயய
மிகமபாிய ஞானியாகவில்னல ஆனால் வினடகனள எங்கு பார்க்கயவண்டும் என்று
எனக்கு மதஇர்யும் என்றார்.” நா நினனக்கியறன் ஒரு விசுவாசிக்கு, எல்லா பதில்கனளயும்
மசால்ல யவண்டிய அவசியமில்னல, இதற்கு எனக்கு வினட மதாியாது எண்டு
மசால்வதில் எந்த தவறும் இல்னல. ஆனா எங்கு வினடனய யதடயவண்டும் என்று
மதாிந்திருந்தால் யபாதும்.

Dr. ஜான் அன்மகர்மபர்க்: கணக்மகாப்புவித்தனல பற்றி மசால்லுங்க, இதற்கான
பதிலின் ஒரு பகுதியாக இருக்கிறது, பாவத்தின் மீது மஜயம் மபற, மனறவான பாவங்கள்,
மற்ற எல்லா பாவங்கள். இனதமயல்லாம் மவளிபடுத்த முன்வருவதற்கு நீங்கள் முதலில்
ஒருவருக்கு கணக்மகாப்புவிப்பவ ாக இருக்கயவண்டியது அவசியம். ஒருவிஷயத்னத
யசர்த்திட விரும்பியறன், ஓயக? மதாடர்ந்து இனத தவாிடம் நபருனடய நினல எபப்டி
இருக்குன்னு மசால்லுங்க?

ாபி யகலட்டி: நல்லது. அருனமயான யகள்வி. சங்கீதம் 119, மசால்கிறது, சங்கீதம்
119:11 கூறிக்றது, “நான் உமக்கு விய ாதமாக பாவம் மசய்யாதபடி உமது
பி மாணங்கனள என் இருதயத்தில் னவத்துனவத்யதன்.” யதவன் – இவர் யதவனிடத்தில்
யபசுகிறார். ஒரு விஷயத்னத மதாிந்துமகாண்யடன் யதவ வார்த்னதனய தியானித்து
மனப்பாடம் மசய்யும்யபாது, நமது வாழ்க்னகனய நா வார்த்னதயயாடு
இனணத்துவிடுகியறாம், மறக்கப்பட்ட பாவங்கயளாடு இடிபடா யவண்டியிருக்கிறது.
அதாவது, பாவத்னத நாம் யமற்மகாள்ளும் விதங்களில் ஒன்று, எயபசியாில்
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மசால்லப்பட்டிருக்கிறது யபால, அது ஆவியின் பட்டயத்தினாலும் யதவன்
வார்த்னதயினாலும் உண்டாகிறது,இது பட்டயம் எனப்படுகிறது. யமலும் இந்த
வசனங்கள் எல்லாம் அனத அதாவது வாசனனகனள நாம் தியானிக்கும்யபாது, நமது
வாழ்விலுள்ள பாவங்கனள தாக்கிட முடியும் நம்னம உருத்திடும் காாியங்கனள
யமற்மகாள்ள முடியும். ஜனங்களால் யமற்மகாள்ள முடியாத பாவ சூழ்நினலகனள நம்மால்
எதிர்மகாள்ள முடியும் அனத யமற்மகாள்ளவும் முடியும். கால தாமதமாகலாம். நடக்காமல்
யபாகும் எந்திருக்கலாம். அப்படிப்பட்ட நபர்கனள விட்டு விலகாமல் அவர்களுக்காக
இருக்கியறாம் என்பனத புாியனவப்பது மிகவும் முக்கியம்.
சாி, சில யந ங்களில் ஒருவன உங்கள் குழுவில் இருந்து அகற்றயவண்டிய யந மும்
வந்திடலாம். எப்யபாதும் என்னிடம் இந்த யகள்வி யகட்கப்படும். சீஷத்துவ ஐக்கியம்
எப்யபாது முடித்து மகாள்ள யவண்டும்? ஒரு குழு இருந்தது அதில் இ ண்டு யபர் வா ம்
ஒருமுனற வந்தார்கள் ஒருவர் எப்யபாதாவது வந்திடுவார். என்ன நடக்கும் மதயர்யுமா
இவன் மற்றவர்கனள கீயழ இழுப்பவர்களாக மாாிடுவார்கள். அப்பா என்ன நடக்கும் ஒரு
குறிப்பிட்ட யந ம் வந்ததும் நீங்க அவர்களிடம், “கவனிங்க, உங்கனள யநசிக்கியறாம்,
பி தர். உங்கயளாடு யசர்ந்து மசயல்பட விரும்புகியறாம். ஆனா என்னன மபாறுத்தவன ,
உங்களுனடய மசய்னககள் எல்லாம், நீங்க இதுல கவனமா இல்லாதது யபால
யதான்றுகிறது. நீங்க சீஷத்துவத்தில் இருக்க முடியாது என்பதல்ல, என்னால உங்கனள
சீஷனாக்க முடியாது என்பதில்னல, ஆனா இப்ப உங்க வாழ்க்னகயில், இது சாியான
யந ம் இல்னல. அன்யபாடு எப்யபாதும், உங்களுக்காக இருக்கியறன், தூ த்தில் இருந்து
உங்களுக்காக மஜபிக்கியறன், ஆனா இப்ப உங்கனள இந்த குழுவில் இருந்து விளக்கிட
நினனக்கியறன் என்றிடுங்கள்.”

Dr. ஜான் அன்மகர்மபர்க்: சாி, இன்மனாரு விஷயத்னத பற்றியும் நான்
யயாசிக்கியறன் சிலய ாடு நாம மபாறுனமயாக இருக்க யவண்டி இருக்கிறது, சில
சமயங்களில் தங்கள் பாவங்கனள அறிக்னகயிடுகிறவர்கள், பழக்கங்கள், மனறமுக
பாவங்கள், இனதமயல்லாம் ஒய
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ாத்திாியில் விட்டுவிட்டு மாறிட யபாவது கினடயாது.,

சில சமயங்களில் நீங்க ஏ இப்படி இருக்கீங்க உங்களுக்கு என்ன நடக்குது என்று
உங்களுக்யக புாியாமல் இருக்கும். இங்கதான் உங்களுக்கு மஜபங்களுக்கு நீங்க
மனபாடம் மசய்கிற வசனங்களும் யவனல மசய்ய ஆ ம்பிக்கும். யதவன் உங்கள் மனனத
மறுரூபமாக்கி உங்களுக்குள் மாற்றத்னத ஏற்படுத்த துவங்கிடுவார். ஒரு நபர் எப்படி
மசயல்படுவார் என்பனத அறிந்து மகாள்ள நாம Ph. D படிக்க முடியாது. சாியா. இங்க
யதவன் தான் மருத்துவ ாக இருக்கிறார். யதவன் தான் யப ாசிாிய ாக இருக்கிறார்.
யதவனிடம் மட்டும்தான் பதில்கள் இருக்கிறது. எங்களுனடய யவனல அவர்கனள
யதவனுடனான உறவில் நினலபடுத்த உதவுவதுதான் அவர்கயளாடு யசர்ந்து
மஜபிக்கலாம், அவர்கனள ஊக்குவிக்கனும், அவர்களுக்கு ஏற்ற வசனங்களுக்கு யந ாக
அவர்கனள நடத்திடனும். சிலசமயங்களில் கூடுதலான சில உதவிகள் மசய்யப்பட
யவண்டியிருக்கும். புத்தகங்கள் இருக்கிறது, இந்த பாதியில் சில இடங்களில்
ஆயலாசகர்களின் வழிநடத்துதல் யதனவப்படும். இதுல யவதாக ஆயலாசகர்கள் தான்
இருக்கணும். யதவனுனடய யவதத்தின் யகாட்பாடுகனள எடுத்து தன்னிடத்தில்
ஆயலாசனனக்காக வருகி வர்களிடத்தில் அனத அப்பியாசிப்பவர்களாக இருக்க கூடிய
நபர்கள். இயதாடு நீங்க ஏதாவது மசால்ல விரும்புகிறீர்களா?

ாபி யகலட்டி: ஆமா, ஒரு விஷயம் மட்டும், ஜான் ஓமவன, சிறந்த மனிதர்,
மசால்லுகிறார், “நீங்க பாவத்னத மகான்றிடுங்கள், அல்லது பாவம் உங்கனள மகான்று
விடும்.” சீஷத்துவ குழுவின் அழகு இதுதான் என்று நான் நினனக்கியறன்” முதல் தடனவ
குழுவில் இருக்கிற ஆண்களும் மபண்களும் தங்கள் பாவங்கனள அவர்கள் அறிக்னக
மசய்திடும்யபாது, இதுதான் பாவம் என்று மதாியும், பாவத்னத அனடயாளம்
காண்பார்கள், அந்த பாவத்தில் இருந்து மவளிவ உனழத்திடுவார்கள். கடந்த காலத்தில்
நடந்தது யவமறாரு இடம் யபால யதான்றிடும். அதனால, ஒரு குழுவில் இருபயத
கணக்மகாப்புவிக்கும் தன்னமனய உருவாக்குவதாக இருக்கிறது, அதுவன க்கும் அப்படி
ஒன்று அவர்களுக்கு நடந்திருக்காது. அதனால் சில யவனலகளில் உங்களுனடய வாழ்வில்

17

உள்ள பாவங்கனள தாக்கும்யபாது அது விலகிட யந மமடுக்கும் என்பனத அறிந்திட
யவண்டும்.

Dr. ஜான் அன்மகர்மபர்க்: சாி. ஒரு உண்னமனயயும் மசால்லுகியறன், எனக்கு
நினனவிருக்கிறது தாங்கள் மசய்த காாியங்கனள ஒரு சிறிய குழுவில் மசால்வனத மக்கள்
ஏற்றுமகாள்ளுகிற மனப்பான்னமயயாடு இருக்கிறார்கள். இது மற்றவர்கள் தங்கள்
குற்றங்கனள ஒப்புமகாள்ள உதவியாக இருக்கிறது. திடீம ன்று, எல்லா மதிகளும்
உனடந்திட எல்லாரும் சமமாக யதான்றுவார்கள். அப்யபாது உங்களுக்கு யதவன்
யவண்டும் என்றுபுாிந்துமகாள்வீர்கள். யதவன் மாத்தி யம உனடந்த காாியங்கனள
திரும்பவும் ஒன்று இனணக்கிறவர். ஒருவருக்காக ஒருவர் யதவனிடத்தில் வந்து
யசர்ந்திடுவீர்கள். யதவனும் இங்கு ஒரு காாியத்னத மசயல்படுத்துகிறார், எல்லாருனடய
இருதயத்னத கன த்து எல்லான யும் ஒன்றாக இனணகிறார். இனத மறுக்கயவ முறியாது.
அடுத்த வா மும் சீஷத்துவத்தில் இருக்கும் நனடமுனற காாியங்கனள மதாடர்ந்து பார்க்க
இருக்கியறாம். அடுத்த வா நிகழ்ச்சியில் பார்க்க யபாவது: ஜனங்கள் யபாய்
மற்றவர்களுக்கு யபாதித்து அவர்கனள சீஷர்களாக உருவாக்குவது எப்படி? அவர்கள்
எப்யபாதும் நீங்கள் பிாித்து விடயவண்டும்? அவர்கள் தாங்களாக எப்யபாது புறப்பட்டு
யபாகணும்? அவர்கள் அனத எபப்டி மசயல்படுத்திடயவண்டும்? அடுத்த வா ம் இனத
குறித்து நாம் பார்க்க இருக்கியறாம்.
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எங்களுனடய மதானலக்காட்சி நிகழ்சிகனள காண
இலவச ஜான் அன்மகர்மபர்க் நிகழ்ச்சி ஆப்னப பதிவிறக்கம் மசய்திடுங்கள்.
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