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சீஷராக்க தைரியப் படுங் கள் :
விசுவாசிகதள குருை்துவை்தில் நடை்திட
செயல் முதை படிகள் - நிகழ் ெசி
்
5

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.
*****

1

Dr. ஜான் அன்மகர்மபர்க்: நிகழ்ச்சிக்கு உங்கனள வ யவற்கியறாம். இன்னறக்கு
சிறப்பான நிகழ்ச்சி காத்திருக்கிறது. சீஷர்கனள உருவாக்குவது எப்படி என்பனத குறித்து
பார்த்துமகாண்டு வருகியறாம். அதனுனடய நனடமுனறய காாியங்கள்: நீங்க என்ன
மசய்யணும்? என்ன யபசனும்? இயயசுவின் பி தான கட்டனள எல்லாருக்கும் மதாிந்த
ஒன்று. “உலகமமங்கும் புறப்பட்டுயபாய்... சீஷர்கனள ஏற்படுத்துங்கள். சாியா.ஆனால்
இனத ஒருவரும் தங்களுக்கு அப்பியாசப்படுத்துவதில்னல. அவர்கள் எல்லாம், நா ஒரு
பாஸ்டர், நா யபாதகன் அல்ல, நா ஞாயிறு பள்ளியில் ஒருயபாதும் வகுப்புகள் எடுத்தது
கினடயாது, அதனால மபாியவர்களுக்கு நா யபாதிக்கும்படி எதிர்பார்ப்பது எப்படி
நியாயமாகும்... இன்மனாருத்தருக்கு நா யபாதிக்க முடியுமா? இதுவன க்கும் நா அப்படி
மசய்தயத கினடயாது. என்ன மசால்றதுன்னு எனக்கு மதாியாது என்கின்றனர்.
உண்னமயாக மசால்கியறன், உங்களுக்கு சில நனடமுனற காாியங்கனள மசால்லி எப்படி
எல்லாம் முயற்சித்து , இந்த காாியத்தில் இறங்க முன்வந்து, மசல்படுவது என்று
பார்க்கலாம். யதவன் உங்களுக்கு உதவிடுவார் உங்களுனடய கிறிஸ்தவ வாழ்க்னக
சுவா ஸ்யமானதாக மாறிடும். மிகவும் வல்லனம வாய்ந்ததாக மாறிடும். நீங்கள்
கனவிலும் யயாசித்தி ாத விதங்களில் யதவன் உங்கள் மூலமாக கிாினய மசய்வனத
காண்பீர்கள். நான் கிறிஸ்தவனாக மாறியயபாது இயயசுனவ நான் புாிந்துமகாண்யடன்,
“உலகமமங்கும் யபாய் சகல ஜாதிகனளயும்.... சீஷ ாக்குங்கள்,” பள்ளியில் என்னுனடய
நண்பர்கனள பார்த்து யயாசித்து இருக்கியறன், “என்ன யபசறதுன்னு மதாியனலயய.
இதுவன க்கும் இப்படி மசய்தது கினடயாது. எனக்கு உண்னமயா மதாியல... அதாவது,
ஜனங்க எங்கிட்ட ஏதாவது யகள்வி யகட்டா, நா அதுக்கு பதில் மசால்லயவ மாட்யடன்.
அது மபாிய நாசத்னத உண்டாக்குவது யபால உணர்ந்யதன். நா ஏ மசால்ல கூடாது
என்பதற்கு என்னிடம் பல கா ணங்கள் இருந்தது. இறுதியாக நா மசான்யன, ஆண்டவய ,
சாி, உங்களுக்கு நா கீழ்படிகியறன். முயற்சிக்கியறன். யதால்வியனடந்தால்,
முயற்சிக்கவாவது மசய்கியறயன. உண்னம என்ன மதாியுமா, யதவன் எனக்கு இதுவன
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உதவிவருகிறார். நீங்க துணிந்து முயற்சித்தால் யதவன் உங்களுக்கு எப்படி உதவிடுவார்
என்பனத பற்றி பார்க்க இருக்கியறாம், உதவி மசய்வார்.
சாி, நமது யதசத்திலுள்ள பி சித்தி மபற்ற யவதாகம யபாதகர்களில் ஒருவன
அனழத்திருக்கியறன், ாபி யகலட்டி, விருந்தின ாக வந்திருக்கிறார். அவருக்கு
ப்மிகமபாிய சனப இருக்கிறது, 32௦௦ அங்கத்தினர்கயளாடு, ஞாயிறுயதாறும் நான்கு
ஆ ாதனன நடக்கிறது. இருந்தாலும் இவருனடய, முதல் யவனல, தனிநபர் சீஷத்துவ
ஊழியம். கிட்டத்தட்ட ஏழு, ஏழன ஆண்டுகளுக்கு யமலாக, நீங்க 3௦ தனிநபர்கனள
சீஷர்களாக உருவாக்கியிருக்கிறீர்கள். அவர்களில் பாதியபர் இப்யபாது மவளியிடங்களில்
இருக்கிறார்கள், அவர்களும் மற்றவன சீஷத்துவத்தில் நடத்துகிறார்கள், நாம் பார்க்க
யபாகிற காாியங்களில் இதுவும் ஒன்றாக இருக்கிறது. இறுதியாக எப்படி நீங்க
அவர்கனள மவளியில் அனுப்பினீர்கள், சாி, இப்ப நீங்க யபாய் உங்கனள மற்றவர்கள்
பி திபளிக்கும்படி மசய்யும் யந மமன்று எப்ப மசான்னீங்க.”
இருந்தாலும், ாபி, உங்கனள எப்படி ஒருவர் சீஷத்துவத்தில் நடத்தினார்கள் என்று
மசால்லுங்க; அவங்க யகட்டதுனால நீங்க இந்த சீஷத்துவ உறவிற்குள் வருவது எவ்வளவு
எளிதாக இருந்தது. இயத மாதிாி அவர்களும் மற்றவர்கனள சீஷத்துவ ஐக்கியத்தில்
வரும்படி எப்படி அனழப்பு மகாடுக்கலாம் என்று மசால்லி ஊக்குவித்திடுங்கள்.

ாபி யகலட்டி: நிச்சயமா. இது ம ாம்ப எளினமயானது, ஜான். மசய்வது ம ாம்ப
சுலபம். ஜனங்களுக்கு இது ஒத்துவருமா என்று மசால்லி பல விதமான பயமும் நடுக்கமும்
நமக்கு இருக்கும். ஆனா நாம யகட்டா யபாதும் எத்தனன யபர் சாின்னு மசால்றாங்கன்றத
பார்த்தா ஆச்சாியமா இருக்கும். நான் சில மாதங்களாக மஜபித்து மகாண்டிருந்தயபாது
யடவிட் பிளாட் என்னிடத்தில் வந்து என்னிடம் யகட்டார், “ ாபி, உனக்கு னபபிள்
ஸ்டடில ஆர்வம் இருக்குது இ ண்டு யபரும் யசர்ந்து மஜபிக்கவும் வசனங்கனள
மனப்பாடமும் மசய்யலாமா என்றார். என்னுனடய பதில் சாி என்றிருந்தது. அவர்
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யகட்டார், “சாி, அனத குறித்து முதல்ல நாம மஜபிக்கலாயம? அதற்கு நா மசான்யன,
“அதற்கு அவசியமில்னல, ஏற்கனயவ மஜபித்துமகாண்டிருக்கியறன் என்யறன்.”
நாங்க சுமார் ஆறுமாதங்களுக்கு சந்தித்யதாம். இன்மனாருத்தர் வந்தார், அவருனடய
மபயர் டிம் லீப்ளர், அவர் என் வாழ்வில் இனடபட்டார், அவர் என்னன அருனமயான
சீஷனாக்கினார். இது யவதாகம கட்டனள என்பனத இந்த நபர்கள் எனக்கு எடுத்துன த்து
எனக்கு சவாளிட்டனர், யதவனிடத்தில் வந்த கட்டனள மாத்தி மால், நமக்யக மதாியும்
மத்யதயு 28:18-20, புறப்பட்டு யபாய் சகல ஜாதிகனளயும் சீஷ ாக்குங்கள். இந்த கட்டனள
எல்லாருக்கும் மபாருந்தும். அதனால நாம் உற்சாகப்படுத்தப்படுகியறாம். இது ஏயதா
சூப்பர் ஊழியர்களுக்கு மட்டுமல்ல, இது சீஷர்களுக்கு மட்டும் மசால்லப்பட்டது
கினடயாது, இது எல்லாருக்கும் உாியது, இன்னறக்கும் இது மபாருந்தும்.

Dr. ஜான் அன்மகர்மபர்க்: ஆமா. ஜனங்கள் யகட்பதற்கு முன்பு நாயம ஒரு
விஷயத்னத மசால்லிட யவண்டும் என்று நினனக்கியறன், புதிய கிறிஸ்தவ ாக நீங்களும்
ஒன்றுபுாியாமல் இருந்திருக்கிறீர்கள், இல்னலயா. நீங்க முன்னும் பின்னுமாக
தத்தளிச்சிட்டு இருந்தீங்க, உங்களுக்கு நிச்சயம் ஒரு உதவி யதனவயாக இருந்தது,
அதாவது, நீங்க ம ாம்ப கடினமானவ ாக இருந்தீங்க. இன்மனாரு பக்கம் நீங்க வாழ்வில்
மிகக்கடுனமயான பாவ வாழ்வில் இருந்து விடுபட்டு வந்திருந்தீங்க. உண்னமயியலயய,
அவங்க உங்கனள பார்த்த யபாது, யா வது உங்ககிட்ட யபச யவண்டிய நினல இருந்தது,
“ ாபி, நா உன்ன உற்சாகப்படுத்தயறன். நா உனக்கு உதவி மசய்கியறன்.” அனத பற்றி
மகாஞ்சம் மசால்லுங்க.

ாபி யகலட்டி: ஆமா. நா சனபயில் விரும்பத்தகாத ஒருவனாக தான் இருந்யதன். நா
யபானத பழக்கத்தில் இருந்து விடுபட்டு வந்திருந்யதன், மெ ாயின் யகாக்யகயின்
யபான்றனவ. நா ஆறடி ஆறு அங்குலம். 29௦ பவுண்ட் எனட; நான் யதவனன
ஏற்றுமகாண்ட பிறகும் கூடா தனடயில்லா நினல என்பயதாடு நான்
யபா ாடிமகாண்டிருந்யதன். இப்ப எல்லான யும்விட குள்ளமானவர் – அதாவது யடவிட்
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பிளாட் 5 அடி உய ம், 5 அடி பத்து அங்குலம் – அவர் என்னிடம் நீ சீஷத்துவ குழுவில்
இருக்க விரும்புகிறாயா என்றார். இதுல சுவா ஸ்யம் என்னன்னா, அவர் என்னன
மவளியதாற்றப்படி எனடயபாடல. அவர் என்னுனடய யதாற்றத்னத னவத்து நிதானிக்கள.
என்னுனடய மவளிப்புற யதாற்றத்னத பார்த்து அவர் என்னிடம் யபசவில்னல, “இந்த
ஆளு சீஷத்துவத்துக்கு ஒத்து வ மாட்டான்னு நினனக்கல.” இந்த சுவா ஸ்யமான
விஷயத்னத தான் நாமளும் நினனவில் மகாள்ளனும், அதாவது மற்றவர்கனள நாம் மவளி
யதாற்றத்னத னவத்து மதிப்பிட கூடாது.
எனக்கு இருந்த முதல் சீஷத்துவ குழு எனக்கு நினனவிருக்கிறது. அவர்களில் ஒருவன
நான் சந்தித்த யபாது அவர் அப்யபாது சினறசானலயில் இருந்தார். அவய ாட அம்மா
என்னன கூப்பிட்டாங்க – அவங்க அந்த சனபயின் அங்கத்தினர்- அவங்க எங்கிட்ட
மசான்னாங்க, “என்யனாட பயன் யபானதமபாருள் மற்றும் மகாள்னள கூட்டத்தில்
இருந்ததற்காக னகதி மசய்யப்பட்டு இருக்கான்.” என்று மசால்லி, “அவன் சினறயில்
இருக்கான், பன்னி ண்டு வருஷமா இருக்கா. அவன்கூட நீங்க யபச முடியுமான்னு
யகட்டாங்க. அவனன மதானலயபசியில் மதாடர்புமகாண்டு யபசியனன், “யதவன்
உன்னன இந்த சூழ்நினலயில் இருந்து விடுவிக்க முடியும் என்று நம்புகியறன், நீங்க உங்க
வாழ்க்னகனய அவருக்கு ஒப்புமகாடுக்கனுன்னு மசான்யனன்.” யதவனுனடய
கிருனபயால, அற்புதமாக, அவர் சினறயில் இருந்து விடுதனலயானார்.
அவர் எனன சந்திக்க துவங்கினார். இந்த நபர் விரும்பபடாத ஒருவ ாக தான் இருந்தார்.
முதல் சந்திப்பில், யகட்யடன், “யதவனன குறித்து என்ன நினனக்கிறீர்கள்? அதற்கு அவன்,
“யதவன் ஒரு ஆற்றலின் சக்தியாக இருக்கிறார் நீங்களும் நானும் எல்லாரும், அந்த
ஆற்றலாக இருக்கியறாம்.” நா மசான்யனன், “அது, சுவா ஸ்யமாக இருக்கு. இனத
எங்கிருந்து கத்துகிட்டீங்கன்னு யகட்யடன். அதற்கு அவர், இனத, நாயன கண்டறிந்த ஒரு
விஷயம் என்றார். நா மசான்யன, என்யனாட, வாழ்க்னகனய நா யவதத்னத சார்ந்து
நடத்திட விரும்புகியறன். அவருக்கு நா யவதத்னத பற்றி கற்றுமகாடுக்க துவங்கியனன்.
இன்னறக்கு, அவர் தன்னன ஊழியத்திற்கு ஒப்புமகாடுத்திருக்கிறார், ஜான். அருட்பணி
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ஊழியத்திற்காக அனழக்கப்பட்டிருப்பனத உணர்ந்து இப்யபாது யதவனுக்கு ஊழியம்
மசய்து வருகிறார். அதனால, ஒருத்தருக்குள் நீங்க வினதக்கும்யபாது யதவன் அவர்கள்
மூலமாக அற்புதமா மசயல்படுவனத பார்க்க முடியும்.

Dr. ஜான் அன்மகர்மபர்க்: ஆல்ன ட். கடந்த வா நிகழ்சிகளில் நாம பார்த்த
காாியங்கனள மறுபடியும் பார்க்கலாமா, நீங்க ஜனங்களுக்கு அனழப்பு மகாடுக்குறீங்க,
அதற்கு அவங்களும், “சாி, எனக்கு அதில் சந்யதாஷம்னு மசால்றாங்க, சாியா. நீங்க முதல்
முனற சந்திக்கும்யபாது, எங்க சந்திப்பீங்க அப்ப என்ன யபசுவீங்க?

ாபி யகலட்டி: சாி. எங்க யவணுன்னாலும் சந்திக்கலாம். அது சனபக்கு மவளியில்
இருந்தா நல்லா இருக்கும், சமுதாயத்தில் ஏதாவது ஒரு இடமாக இருக்கலாம். அனத ஒரு
காபி ஷாப்ல னவத்துமகாள்ளலாம்; ஒரு புத்தக நினலயமாக இருக்கலாம்; மதிய
இனடயவனளயாக இருக்கலாம்; உங்க அலுவலகத்தில் கூட சந்திக்கலாம். வீட்டிலும்
சந்திக்கலாம். நீங்க வீட்டில் இருக்கும் தாய்மா ாக இருந்தாலும் வீட்டியலயய
சந்திக்கலாம். ஆனா அது ஒருமணி யந மாவது இருக்கணும், குனறந்த பட்சம் ஒன்யனகால்
மணியந ம். யசர்ந்து நீங்க யவதத்னத வாசிக்கணும். அயதாடு அனத எப்படி மசய்யலாம்
என்று ஒரு வன முனறனயயும் நா மசால்லியிருந்யதன் அந்த HEAR. நீங்க யசர்ந்து
மஜபிக்கணும். ஒருவருக்காக ஒருவர் மஜபிக்கணும். வசனங்கனள மனப்பாடம் மசய்வதில்
ஒருவருக்மகாருவர் கணக்மகாப்புவிக்க யவண்டும். உங்களுனடய வாழ்வில் எதற்காவது
மஜபிக்க யவண்டியிருந்தால் அனத நீங்கள் ஒருவருக்மகாருவர் அறிக்னக மசய்யணும்,
அந்த குழுவில் உள்ள ஒவ்மவாருவரும் கணக்மகாப்புவிப்பவ ாக இருக்கணும்.

Dr. ஜான் அன்மகர்மபர்க்: சாி. இனதயும் மசால்லயவண்டியது அவசியமமன்று
நினனக்கியறன், நீங்க மசான்னீங்க, வா த்தில் ஒருமுனறயாவது நாம யசர்ந்து ஏதாவது
ஒரு இடத்தில் மதாடர்ந்து சந்திப்பவர்களாக இருக்கயவண்டும். பல்கனலகழக
மாணவர்களுக்கு கண்டிப்பா அவங்க ஒன்று யசரும் இடமிருக்கும், மதாழில் மசய்பவர்கள்
தங்கள் மதாழில் இடங்களில் மதிய யவனலகளில் சந்திக்கலாம்; அந்த மதிய உணவின்
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யவனலயில் அவங்க சாியாக யந த்னத பயன்படுத்தி மகாள்ள யவண்டும். மருத்துவர்கள்
மருத்துவர்கயலாடும், மசவிலியர் மசவிளியர்கயலாடும், ஆசிாியர்களும் அயத மாதிாி
மசய்யலாம்.... எல்லாருக்குயம மற்றவர்கயளாடு யசர்ந்து சந்திக்கும்படியான ஒரு
குறிப்பிட்ட யந ம் இருக்கிறது. நா என்ன மசால்யறன்னு மதாியுமா அந்த யந ங்களில்,
வா த்தில் ஒருமுன , மற்றவர்கள் உங்கனள சந்திக்கும்படியாக அனழப்பு
மகாடுத்திடுங்கள்.
சாி, நீங்க யதவனுனடய வார்த்னதனய கற்றுக்மகாள்ள ஆ ம்பிக்கும்யபாது, முதன்னமயாக
இருப்பது எது? நீங்க மசால்லும்யபாது, அவங்ககிட்ட நீங்க, முதல் சந்திப்புல
மசால்றீங்கள்ள, “பாருங்க, நாம ஒரு குறிப்பிட்ட நாட்கள் வன க்கும் மதாடர்ந்து
சந்தித்துக்மகாண்யட இருக்க யபாகியறாம், “இந்த மாதிாி எதிர்காலத்னத பற்றி எப்படி
மசால்வீங்க?

ாபி யகலட்டி: ஆமா. எங்க திட்டத்னத புாிய னவக்க முயற்சிப்யபன். இதுவன க்கும்
மசய்யவாம் என்று குறிப்பிட்ட நாட்கனள நான் மசால்ல மாட்யடன், ஆனா ஒருகட்டத்தில்
அனதயும் மசால்லுயவன். இந்த காாியத்தினுனடய முக்கியத்துவம், சீஷத்துவ பயிற்சியின்
இலக்கு என்னன்னா, ஒருநாள் இந்த ஆண்களும் மபண்களும் தங்களுனடய வாழ்னவ
மற்றவர்களுக்குள் பி திபலிப்பவர்களாக மாறுவார்கள். அப்ப நீங்க சீஷத்துவத்துல
நடத்துகிற நபர் மற்றவர்களுனடய வாழ்வில் தாக்கத்னத உண்டாக்கும் வன க்கும்
சீஷத்துவ பயிற்சி முழுனமயனடவதில்னல. அனத அறிந்தும் அனத புாிந்தும்
இருப்பதினால், இந்த பயிற்சி முழுவதும் நான் வினதனய வினதத்துமகாண்டு
இருக்கியறன். அது உடனடியாக துளிர்க்காமல் இருக்கலாம், ஏன்னா ஒருயவனள அந்த
குழுவில் இருக்கிறவர்களிடம் நீங்க, “யெ, கவனிங்கப்பா, இந்த பயிற்சியின் முடிவில்
நீங்க ஒருத்தன வழிநடத்தனும், நீங்க ஒருத்தருக்கு பயிற்சி மகாடுக்கணும் என்று
மசான்னால், ஒருயவனள அவர்கள், “இதுல எனக்கு ஆர்வம் இல்னல என்று மசால்லலாம்.
ஆனா ஆ ம்பத்துனலயய நா மசால்லுயவன், நீங்களும் நானும் ஒரு உடன்படிக்னகக்குள்ள
வருகியறாம். அடுத்த ஒன்றன ஆண்டுகளுக்கு, நாம ஒருவருக்மகாருவர்
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கணக்மகாப்புவிப்பவ ாக இருக்கணும். இப்ப, அந்த கட்டத்தில், சிலர் என்ன
மசால்வாங்கன்னா, “இது எனக்கு ம ாம்ப அதிகம். எனக்கு இதுல விருப்பம் இல்னல.”
அவங்கள யபாக அனுமதிப்பதில் எந்த தவறும் இல்னல, ஏன்னா நீங்க என்ன
எதிர்பார்க்கிறீங்கன்னா சீஷத்துவத்தில் ஆர்வமுள்ள மக்கள் தான், வளரும் விருப்பம்
உள்ளவர்கள், கற்றுமகாள்ளும் ஆர்வமுள்ளவர்கனள தான் யதடுகிறீர்கள்.

Dr. ஜான் அன்மகர்மபர்க்: சாி. யவதாக ாீதியில் எங்களுக்கு விளக்கிடுங்க. அதற்கு 2
தீயமாத்யதயு 2:2 தா மசால்றீங்க. அனத விளக்கமாக மசால்லுங்கள், இயயசுவின்
வாழ்க்னக பற்றி மசால்லுங்கள், அவர் எப்படி மாதிாியாக இருக்கிறார்.

ாபி யகலட்டி: சாி. 2 தீயமாத்யதயு 2:2ல், அப்யபாஸ்தலனாகிய பவுல், தன்னுனடய
இறுதிகாலத்தில், தீயமாத்யதயுவுக்கு மசால்கிறார், “அயநக சாட்சிகளுக்கு முன்பாக நீ
என்னிடத்தில் யகட்டனவகனள மற்றவர்களுக்கு யபாதிக்கத்தக்க உண்னமயுள்ள
மனுஷர்களிடத்தில் ஒப்புவி.” அந்த ஒருவசனத்திற்குள்ள நான்கு தனலமுனறகள்
மசால்லப்பட்டு இருக்கிறது. பவுல் மசால்றாரு, “நீ ய்ந்நிடத்தில் யகட்டனவகனள, “பவுல்
கிட்ட இருந்து தீயமாத்யதயு – 1, 2; “தீயமாத்யதயுயவ, உண்னமயுள்ள மனுஷர்களிடத்தில்
ஒப்புவி, “ 2 மற்றும் 3; மற்றவர்களுக்கு யபாதிக்க தக்க மனுஷர்கள், மூன்றாம் நான்காம்
தனலமுனற. இது மதாடர்ந்து யபாயிட்யட இருப்பனத பார்க்க முடியும்.
சாி, சிலருனடய கருத்து யவற மாதிாி இருக்கலாம், “இது ஏன் அவ்வளவு முக்கியம்?
அதற்கு நாம் இயயசுவின் வாழ்க்னகனய தான் பார்க்க யவண்டும் என்று நினனக்கியறன்.
கற்பனன மசய்துபாருங்க நீங்க வீட்டுக்கு யபானதும், ஜான், யாய ா ஒருவர் உங்ககிட்ட,
நா யகன்சருக்கான தீர்னவ மகாடுக்க யபாகியறன். அனத நா கண்டு பிடித்துவிட்யடன்
அந்த தகவனல உனக்கு மசாளுகியறன் என்று மசால்கிறார்கள்.” அந்த தகவனல னவத்து
நீங்க என்ன மசய்வீங்க? புற்றுயநாய்க்கான தீர்னவ மதாிஞ்சுக்கிட்டீங்க; இந்த
உலகத்தின் நினலனயயய உங்களால மாற்ற முடியும். நீங்க மதானலகாட்சி மூலம்
மதாிவிக்கலாம், அனத மசய்திதாளில் விளம்ப ப்படுத்திடலாம், வாமனாலியில்
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மதாியப்படுத்திடலாம், நீங்க என்ன மசால்வீங்க, “புற்றுயநாயிக்கான தீர்னவ
கண்டறிந்திருக்கியறன், புற்றுயநாய்க்கு தீர்வு இருக்கு என்றிடுவீர்கள்.”
சாி, இப்ப கற்பனன மசய்யுங்க யதவன் அனந்த ஞானமுனடயவர். இயயசு கிறிஸ்து இந்த
உலகத்திற்கு வந்தயபாது புற்றுயநாய்க்கான மாற்றுமருந்து இல்னல, ஆனா
பாவத்திற்கான தீர்வு இருந்தது. புற்றுயநாய் மற்றும் பாவம் இதிலிருக்கும் பி ச்சனன
என்னமவன்றால், உங்களுனடய வாழ்க்னகயின் முடிவில், புற்றுயநாய் சாீ த்யதாடு
முடிந்துவிடுகிறது, பாவம் நித்தியமாக மதாடர்கிறது. அதனால இயயசு முழு
உலகத்திற்கும் ஒரு மசய்தினய மதாிவிக்கிறார். எனக்கு ஆச்சாியமாக இருக்கும், புதிய
ஏற்பாட்னட வாசிக்கும்யபாது, இயயசு இந்த பூமியில் இருக்கும்யபாது ஏ அவர் பின்னால
ஒரு மபாிய ஒளிவட்டம் இல்லாமல் இருந்தது இ ட்சிப்பு இங்கிருக்கிறது என்ற அம்புகுறி
இருந்திருக்கலாயம? அதாவது, அது எல்லாருக்கும் மகாஞ்சம் சுலபமாக இருந்திருக்கும்:
“வாவ், இங்க தான் இ ட்சிப்பு இருக்குன்னு நினனக்கியறன்! ஏ யதவன் நித்திமான ஒரு
யமகயபானன னவத்துமகாண்டு இயயசுதான் யதவன் என்று மசால்லல. உண்னமயில்
அது, மிக எளிதாக இருந்திருக்குயம.
ஆனா இயயசு இந்த முழு உலகத்திற்குமான மசய்தினய ஒப்புவிக்க தீர்மானித்தார்,
யமகங்களிடயமா அல்லது மபாிய ஒலிமபருக்கிகள் மூலமா மசய்திடாமல், பன்னி ண்டு
மனிதர்களிடம் அனத ஒப்புவிக்கிறார். அவர்களில் ஒருவன் அவருக்கு எதி ாக இருந்தான்,
ஆனா அந்த பன்னி ண்டு யப ால தான், இன்னறக்கு நாம இங்க இருக்யகாம். இனத நாம
யதவனுனடய முதல் திட்டமாக பார்க்கியறாம். சீஷத்துவ மசய்தினய மகாண்டு மசல்ல
யவமறந்த மசயற்திட்டமும் மசால்லப்படவில்னல, யதவனுனடய மசய்தினய, மீட்பின்
மசய்தினய அந்த பன்னி ண்டு மனிதர்கள் மூலமாகத்தான் உலகில் எடுத்து
மசல்லப்பட்டது.

Dr. ஜான் அன்மகர்மபர்க்: ஒருமுனற ஒரு குழுவினன அனழத்துக்மகாண்டு
மவளிப்படுத்த புத்தகத்தின் ஏழு சனபகளுக்கு சுற்றுலா மசன்றிருந்யதன். நாங்க துருக்கி
நாட்டின் பகுதிகளுக்கு அருகில் யபாய் மகாண்டு இருந்தயபாது, நான் மசான்யனன்,
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உங்கனள நான் இங்யக இறக்கிவிட்டால்- அதாவது அங்க அப்ப, சுமார் 1௦௦ யபர்
இருந்தாங்க- அவங்ககிட்ட, “உங்கனள நா இங்க இறக்கி விட்டுட்டு இன்னும் 3௦௦
வருடங்களுக்கு பிறகு நா திரும்பி வந்யதனா, இந்த முழு பகுதிகளும், ஸ்மபயின் நாடு
வன க்கும், கிறிஸ்தவ ாக இருப்பாங்களா?” அதாவது, நீங்க இனத புாிந்துமகாள்ளணும்
மவறும் 12 யபர் எருசயலமில் இருந்து ஆ ம்பித்தாங்க, அங்கிருந்து அவன் ஆசியா
முழுவதும் யபானாங்க, கிய க்க சாம் ாஜ்யங்களுக்கு யபானாங்க, ய ாமாபுாினய கடந்து
வந்தார்கள், அங்கிருந்து ஸ்மபயின் நாட்டிற்கு வந்தார்கள். 3௦௦ ஆண்டுகளுள் அந்த
ாஜ்யயம கிறிஸ்தவமாக மாறினது.
இனத வருவிதமகவும் மசால்ல முடியும், ாபி, இந்த உதா ணத்னத முன்னயம
பயன்படுத்தி இருக்கியறாம், அதாவது இயயசுதான் உண்னமயான ஜீவ தண்ணீர். ஒரு
சிறிய குழாய் அங்கிருந்து வருவதாக னவத்துமகாள்யவாம் அங்க இயயசுவிடம் ஒரு சிறி
குழாயில் இருந்து தண்ணீர் வருகிறது, அதற்கு பிறகு 12 யவறு குழாய்கள் இருக்குது,
அதுதான் சீஷர்கள். அவர்களிடம் அந்த தண்ணீன பகிருந்துமகாடுக்கும் படி கட்டனள
மகாடுக்கிறார். அதனால அந்த குழாய்கள் மூலமாக தண்ணீர் புறப்பட்டு வந்தது. அது
மட்டுமில்னல, அது கிட்டத்தட்ட 19௦௦ வருடங்களாக வந்துட்டு இருக்கு, சுமார் 2௦௦௦
ஆண்டுகள்,ம் உண்னமயில், அந்த தண்ணீர் நம்மிடம் வன க்கும் வந்து யசர்ந்திருக்கிறது.
இப்ப, யகள்வி இதுதான், நாம அந்த தண்ணீன என்ன மசய்க்ாியறாம், நம்மூலமாக,
நம்னம சுற்றிலும் இருக்கிறவர்களுக்கு பாய்கிறதா, அல்லது தண்ணீன நாம
நிருத்திவிட்யடாமா? நாம மற்றவர்களுக்கு அனத பற்றி மசால்லாததால அந்த தண்ணீர்
இங்யகயய நாம்யமாடு நின்று விட்டதா, யான யுயம நாம சீஷ ாக்காம விட்டுட்யடாமா?

ாபி யகலட்டி: சாி. ஜனங்க எங்கிட்ட யகட்ப்பாங்க, “சீஷத்துவ குழுவில்
இருப்பவர்கனள நாம் எத்தனன நாட்கள் மதாடர்ந்து சந்திக்கயவண்டும்? கிட்டத்தட்ட
பன்னி ண்டு முதல் பதிமனட்டு மாதங்கள். சில குழுக்கள், சீக்கி த்தில்
கற்றுமகாள்வார்கள், அங்க மநருங்கிய ஐக்கியம் உண்டாகும்; சில குழுக்களில் அதிக
10

யந ம் எடுக்கும். ஆனா கிட்டத்தட்ட 2 வருடங்களுக்கு யமல ஆகுன்னு தான்
மசால்லுயவன். கா ணம் என்னன்னா, இதன் இலக்னக அவர்கள் புாிந்துமகாள்ளும்படி
மசய்யயவண்டும் ஏயதா தகவல்கனள மபற்று நி ப்பி மகாள்வது கினடயாது, ஆனா
அவர்களுனடய வாழ்வில் ஒரு மறுரூபம் ஏற்படும்படியாக நீங்கள் விரும்புகிறீர்கள்.
என்னுனடய முந்னதய சனபனய விட்டு நான் இங்க பிய யினர்ட் சாடனாயகா
வந்தயபாது, நடந்த சம்பவங்களில் ஒன்று என்ன மதாியுமா, அங்க ஒரு குழுவில் மூன்று
யபய ாடு இ ண்டு வருடங்களாக ஐக்கியம் னவத்திருந்யதன், அவர்கள் என்யனாடு திக
மநருக்கமாக இருந்தார்கள், என்னன அவங்களுக்கு நல்லா மதாியும், என்னன
யநசித்தார்கள், அவர்கனள நான் மபாிதும் பா ாட்டுகியறன். நா அங்கிருந்து வந்தப்ப,
அவங்கயளாட உட்கார்ந்து யபசியனன், முதல்ல, யதவன் என்னன சாட்டனாயகா
யபாகும்படி மசால்கிறார் என்யறன். அவங்க கண்களில் கலங்கினது கண்ணீய ாடு
யகட்டாங்க, “நாங்க என்ன மசய்ய யபாகியறாம்? நீங்க இல்லாமல் என்ன மசய்யறதுன்னு
எங்களுக்கு எப்படி மதாியும். எப்படி சீஷர்கனள உருவாக்குவமதன்று எங்களுக்கு
மதாியாது. ஒருவன எப்படி நடத்தனுன்னு மதாியாதுன்னாங்க.” நா அவங்ககிட்ட,
உங்களுக்கு மதாியும் என்யறன். நா அங்கிருந்து வருகிறவன க்கும் அவர்கள் அனத
நம்பவில்னல. என்னால அனத மறக்கயவ முடியாது, நான் நீங்க வந்து இ ண்டு மாதங்கள்
கழித்து அவங்க என்னன மதானலயபசி மூலம் மதாடர்புமகாண்டார்கள், ாபி, நீங்க
இனத நம்பயவ மாட்டீங்க. நாங்க மூணு யபருயம இப்ப ஆளுக்கு மூன்று நான்கு யபன
சீஷத்துவத்தில் நடத்துகியறாம் என்றார்கள்.” இப்ப அவங்களுக்கு மதாிஞ்சிடுச்சு. இது
இயயசு மசான்னது யபாலதான் இருந்துச்சு, “கவனி, யபதுரு, உன்னால தண்ணீ யமல
நடக்க முடியும். நீ படனக விட்டு இறங்கி முயற்சி மசய்தா யபாதும். அவங்களும்
அனததான் மசய்தாங்க. அவங்க படனக விட்டு இறங்கி இப்ப அடுத்தவர்கனள
குருத்துவத்தில் நடத்தும் நினலக்கு வந்துவிட்டார்கள்.

Dr. ஜான் அன்மகர்மபர்க்: ஆல்ன ட். இப்யபாது ஒரு இனடயவனள
எடுத்துமகாள்யவாம். நாம திரும்ப வந்ததும் யநயர்கயளாடு பகிர்ந்து மகாள்ள இருக்கிறது
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என்னமவன்றால், அவங்க சுயமாக மசயல்பட துவங்கும்யபாது, அது அவர்களுக்கு
னவத்தது. அவர்கள் பயிற்சியளிக்கும் மக்களுனடய கனதகனள யகட்கும்யபாது
பி மிப்பாக இருக்கிறது. அவர்களுனடய வாழ்க்னகனயயும் யதவன் பயன்படுத்துகிறார்
என நம்ப முடியாது, ஆனா அவங்க சாட்சிகள் மசால்லும்யபாது ஆச்சாியமாக இருக்கும்.
அனத குறித்து சில காாியங்கனள பார்க்கலாம். சாி, யநயர்கயள, இது உங்களுக்கு
சம்பவிக்கும் எண்டுதான் மசால்லுகியறாம். மதாடர்ந்து இனணந்திருங்கள். மீண்டும்
சந்திக்கலாம்.
*****

Dr. ஜான் அன்மகர்மபர்க்: ஆல்ன ட், மீண்டும் வருக. நமது யதசத்திலுள்ள பி சித்தி
மபற்ற யவதாகம யபாதகய ாடு யபசிமகாண்டிருகியறாம், ாபி யகலட்டி. ஜனங்கனள
சீஷர்களாக உருவாக்குவதில் உள்ள நனடமுனற காாியங்கனள பற்றி பார்த்துமகாண்டு
இருக்கியறாம். விசுவாசத்யதாடு ஒருவன நீங்கள் குருத்துவத்தில் நடத்தும்யபாது,
மதாடர்ந்து அவர்கனள நீங்கள் சந்திக்க யவண்டும், அவர்களுக்கான இலக்கு
என்னமவன்றால் அடுத்தவர்களுனடய வாழ்வில் தாக்கத்னத உண்டாக்குகிறவர்களாக
குழுவில் இருந்து மவளியயறயவண்டும். இயயசுவும் கூட, ாபி, நமக்கு மாதிாினய
னவத்திருக்கிறார். அந்த மாதிாினய பற்றி மகாஞ்சம் மசால்ல முடியுமா.

ாபி யகலட்டி: இயயசு புதிய ஏற்பாட்டில் மாதிாினய னவத்திருக்கிறார். அவர்
துவக்கத்தில் என்ன மசய்தார் என்றால்: இயயசு மசயல்பட்டார் சீஷர்கள் அனத
பார்த்தார்கள். உங்களுக்கு ஞாபகமிருக்குதா, மனல பி சங்கத்தில் இயயசு யபாதித்து
மகாண்டு இருக்கும்யபாதும், அற்புதங்கள் நடக்க துவங்கியயபாதும், இயயசு
குஷ்டய ாகினய சுகமாக்கும்யபாதும், பிசாசுகள் பிடித்ஹ்டிருந்த நபன அவர்
குணப்படுத்திய யபாதும் அவர்கள் அவன , பார்த்துமகாண்டு இருந்தார்கள்.
சீஷத்துவ பானதயின் இ ண்டாவது முன்யனற்றப்படி என்னமவன்று பார்த்தால்: இயயசு
மசயல்பட்டார், சீஷர்கள் உதவினார்கள். இயயசு ஐயாயி ம் யபன யபாஷித்தது
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நினனவிருக்கிறதா. அவர் சீஷர்களுக்கு உணனவ பாிமாறுவதற்கும் பிறகு கூனடகனள
யசகாிக்கும் யவனலனய அவர்களுக்கு மகாடுத்தார். இப்ப, அவங்களும் அவய ாடு
ஊழியத்தில் இனடபட்டு மசயல்படுகிறார்கள்.
மூன்றாவது முன்யனற்ற படி: இப்ப சீஷர்கள் மசயல்படுகிறார்கள் இயயசு அவர்களுக்கு
உதவுகிறார். மறுரூப மனலயின் அனுபவம் நினனவிருக்கிறதா. இயயசு மனலயிலிருந்து
கீயழ இறங்கி வந்தார். அவர் இங்க அந்த காட்சியில் இனடயில் வருகிறார், பிசாசு
பிடித்திருந்த ஒரு சிறுவன். அவனுனடய தகப்பம் சீஷர்களிடம் வந்து யகட்கிறான்,
“இவனுக்கு உங்களால எனதயாவது மசய்ய முடியுமா? இறுதியாக அவர்களால, ஒன்று
மசய்ய முடியல. இப்ப இயயசு மனலயில் இருந்து இறங்கி வருகிறார். அவங்கனள
எழும்பும்படி மசால்கிறார். அவர் அவனன சுகப்படுத்துகிறார். அதற்கு பிறகு அவாிடம்
அவங்க யகட்டாங்க, “எங்களால ஏ அது முடியாம யபாச்சு? அதற்கு இயயசு மசால்கிறார்,
“இவ்வனகயான பிசாசுகள் மஜபத்தினாலும் உபவாசத்தினாலுயம அன்றி யபாகாது.”
கனடசி முன்யனற்ற படி என்னமவன்றால்: சீஷர்கள் மசயல்பட்டனர் இயயசு
பார்த்துமகாண்டு இருந்தார். இப்ப, இன்மனாரு குறிப்பு தருகியறன். இயயசு ஊழியத்தில்
யவடிக்னக பார்த்து நிற்கமாட்டார். அவர் சுறுசுறுப்பாக அதில் பங்குமபற்றிடுவார். யவதம்
மசால்கிறது அவர் இப்யபாதும் நமக்காக மஜபித்துமகாண்டு இருக்கிறார். பாிசுத்த
ஆவியானவர் நமக்குள் வாசம்பன்னுகிறார், அதனால நமக்கு மதாியும். ஆனா இயயசு
பூமியில் ஊழியம் மசய்த கனடசி நாட்களில் கனடசி பகுதியில், சீஷர்கனள யபாகும்படி
மபலப்படுத்திவிட்டு அவர் பின்தங்கிவிடுகிறார். அதாவது அவர் 72 யபன யும் அனுப்பி
னவக்கிறார், அவர்கள் அவாிடம் திரும்ப வந்து, “இயயசுயவ, என்ன நடந்ததுன்னு
மசான்னா நீங்க நம்ப மாட்டீங்க. நாங்க பிசாசுகனள து த்தியனாம். உமது நாமத்தில்
தீர்க்கதாிசனம் உன த்யதாம்.” நம்முனடய சீஷத்துவ பயிற்சியில் கூட நாம இந்த படிகனள
தான் பயன்படுத்துகியறாம். ஜனங்கனள நடத்துகியறாம், மாதிாியாக காட்டுகியறாம்,
பிறகு அவர்கள் முன்யனறி மசன்று அவர்களாகயவ மசயல்படும்படி அனுப்பி
னவக்கியறாம்.
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Dr. ஜான் அன்மகர்மபர்க்: சாி.இப்ப நம்முனடய விசுவாசத்னத மற்றவர்கயளாடு
பகிர்ந்துமகாள்வனத பற்றி பார்க்கலாம். எப்படியும் நீங்க மற்றவர்களுக்கு எப்படி
விசுவாசத்னத பகிர்ந்துமகாள்வது என்பனத கற்றுமகாடுத்யத ஆகயவண்டும். நீங்க
மற்றவர்கனள சீஷத்துவத்தில் நடத்தினால், நாம ஏற்கனயவ பார்த்தது யபால நீங்க
முதலாவது சீஷத்துவத்தில் இருந்திருக்கயவண்டும். இந்த காாியம் யநர்த்தியாக நடக்க
எல்லா பதிகளுக்கும் கர்த்த ாகிய இயயசு கிறிஸ்து உங்கனள பலபடுத்தும்படி அவன
சார்ந்திருக்க யவண்டும்.
இருந்தாலும், மற்றவர்கயளாடு இவர்கள் விசுவாசத்னத பகிர்ந்துமகாள்கிறார்கள்
என்றால், ஒரு தனலவருக்கு கீழ் வருகிறார்கள், குருத்துவ ாகி ார்கள். அப்ப அவங்க
மசால்வாங்க, “சாி, எனக்கு ஓ ளவுக்கு வசனங்கள் மதாியும் இதுதான்றது மதாியும்
சுவியசஷத்னத பற்றி மதாியும், அருனமயான நற்மசய்தியாகிய யதவன் இந்த உலகத்தில்
அன்புகூர்ந்தபடியால் தமது தனித்துவமிக்க வினலயயறமபற்ற குமா னன, நாம்
மகட்டுயபாகாமல் நித்திய ஜீவனன அனடயும்படி மகாடுத்திருக்கிறார். எனக்கு அது
மதாியும், சாியா. ஆனா இது எப்படி மசயல்படும் என்று எனக்கு காட்டும்படி
விரும்புகியறன். ஜனங்கள் மபாதுவாக என்னிடம் வந்து யகட்பது நினனவிற்கு வருகிறது,
“கவனிங்க, நீங்க மசய்வனத நாங்க பார்க்க யபாகியறாம், சாியா. நீங்க மசய்வனத நாங்கள்
பார்க்கும்யபாது அதாவது ஜனங்கள் யதவனன ஏற்றுமகாள்வனத பார்க்கும்யபாது,
நாங்களும் அதினால் உற்சாகமனடந்து நாங்களும் அனதயய மசய்திடுயவாம்
என்கின்றனர்.”
எனக்கு நல்லா ஞாபகமிருக்குது நா மஜபித்து யகட்பதுண்டு, ஆண்டவய , இந்த
சூழ்நினலயில் எனக்கு உதவிடும். ஜனங்கனள யதவன் பக்கமாக நடத்தியதும்
நினனவிருக்கிறது. இது நா பல்கனலகழக மாணவனாக இருந்தயபாது நடந்தது. மாணவர்
சங்கத்தின் மாணவர்கள் என்யனாடு வருவார்கள் நா மசால்யவன், அந்த நபன
மதாிந்துமகாள்ளுங்கள் என்யபன். அவங்க மாணவர் சங்கத்தில் உள்ள மு ட்டுத்தனமான
நபன மதாிந்துமகாள்ளுவார்கள். நாங்க அங்க யபாயவாம். நா மசால்யவன், யதவயன,
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உங்களுக்கு மதாியும், எங்களுக்கு உதவிடும்! எல்லா யந மும் சாதகமாக இருக்காது,
ஆனா மபரும்பாலும் நமக்கு சாதகமா இருக்கும். அது மட்டுமல்ல, அவங்க
மசால்வாங்க,”சாி, நீங்க மசய்றத நாங்க பார்த்துட்யடாம். இப்ப நாங்க யபாகும்யபாது
எங்ககூட நீங்க வாங்க.” நீங்க அவங்கயளாட யபாவீங்க அவங்க மசயல்பட
துவங்கிடுவார்கள். சில யவனலகளில் நம்முனடய குருத்துவ பயிற்சியில் ஜனங்கள்
அப்படியய பி திபலிப்பவர்களாக மாறிடுவார்கள். அவங்ககூடயவ ஒருத்தர்
இருக்கனுன்னு நினனப்பாங்க. நீங்க மசய்வனத பார்க்க நினனப்பாங்க அப்பறம் அவங்க
மசய்வாங்க. யவற என்னமவல்லாம் அங்க நடக்கும்?

ாபி யகலட்டி: சாி, இமதல்லாம் புள்ளி விப ங்கயளாடு இனணந்திருக்கிறது என
நினனக்கியறன். சமீபத்திய புள்ளி விப ங்களின் அறிக்னகபடியாக தற்யபாது 75 சதவிகித
சனப அங்கத்தினர்கள், தனங்கயள ஒப்புமகாள்ளுகிற, ஒரு விஷயம் அவர்களுனடய
கிறிஸ்தவ வாழ்வில் அவர்கள் மந்தமாக அனசவில்லாமல் இருக்கிறார்கள். இதற்கான
கா ணங்களில் ஒன்று என்னமவன்றால்: சனபக்கு வருவதுதான் இறுதியான நினல என்று
எண்ணிமகாள்ளுகியறாம். அதனால ஜனங்க நினனக்கிறாங்க, “நா சனபக்கு வந்தா
யபாதும் ஞாயிற்று கிழனம யபாய் அட்டண்டண்ட்ஸ் மகாடுத்துட்டா, அதுயவ யபாதும்.”
யமலும் நாமும் கூட ஜனங்களுனடய க த்னத பிடித்து அவர்கயளாடு சீஷத்துவ பயிற்சி
நினலயில் நடத்தி மசல்ல வில்னல. தங்கனள தாங்கயள எப்படி யபாஷிப்பது என்பனத
கற்றுத்த ாமல் இருக்கியறாம்.
இது அருனமயான காாியமமன்று யதான்றிகிறது, ஜான். ஜனங்களுக்கு சாட்சி மகாடுத்து
கிறிஸ்துனவ பற்றி மசால்லும்படி கற்றுத்தருவயதாடு நின்றுவிடாமல், அதற்கு
அப்பாற்பட்ட நினலயில் மாதிாியாக இருந்து காட்டயவண்டும். யதவனுக்காக எப்படி
பாிசுத்தமாக வாழ்வது என்பனத அது குறிக்கிறது. உங்களுனடய கணவர் அல்லது
மனனவினய நடத்துவது யபால இருக்கிறது. பிள்னளகனள எப்படி வளர்ப்பீர்கள்
என்பனத யபான்றது. ஒவ்மவாருநாளும் எல்லா சூழ்நினலகளிலும் யதவனுக்கு எப்படி
வாழ்வது என்பது யபான்றதாகும். எனயவ, சாட்சி பகர்வனதவிட இந்த மாதிாியாக
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இருந்துகாட்டுதல் மிக முக்கியமானது என்பனத அறிந்துமகாள்ள யவண்டும். இமதல்லாம்
வாழ்வின் எல்லா பகுதிகனளயும் காணும் கண்யணாட்டமாகும்.

Dr. ஜான் அன்மகர்மபர்க்: ஆமா, நா நினனக்கியறன், ாபி, இந்த யதசத்திலும்
உலகம் முழுவதிலும் இனத நினறய சனப மக்கள் உட்கார்ந்து பார்த்துக்மகாண்டும்
யகட்டுக்மகாண்டும் இருக்கிறார்கள். யயாசித்து பாருங்க, சுமார் 5௦% மக்கள் இப்பயவ
களத்தில் இறங்கினார்கள் என்றால், தங்கள் ஸ்தானத்னத விட்டு எழுந்து, காலத்துல
இறங்கினாங்கன்னா, வா த்தில் ஒருநாள் சிலன கூப்பிட்டு சந்திக்க ஆ ம்பித்தாள்,
மவறும் ஒருமணியந ம், வா த்துல ஒருநாள் மட்டும், யசர்ந்து அவங்க யதவனுனடய
வார்த்னதகனள வாசிக்க துவங்கினால், ஒருவருக்மகாருவர் கணக்கு ஒப்புவிக்கிறவர்களாக
இருந்தால், மஜபிக்கக துவங்கினால், அவர்கள் யபாய் மற்றவர்கனள சீஷ ாக்கணும்
மற்றவர்களில் தாக்கத்னத ஏற்படுத்தனுன்னு மதாிஞ்சுக்கிட்டா எப்படியிருக்கும்.
ஆல்ன ட். சனபகனள அந்த மாதிாி கற்பனன மசய்து பார்க்க முடிகிறதா?

ாபி யகலட்டி: ஆமா. அங்க தா நாம யபாகணும் ஜான். பா ம்பாியமான, மாதிாி
இதுதான், “நாம எல்லாத்துனலயும் கவனம் மசலுத்தனும், கட்டிடங்கள், மசலவுகள்.”
அதாவது நல்ல சனப கட்டிடம் இருந்தா மவற்றிக மான சனப என்று நினனக்கியறாம்,
அல்லது சிறந்த மபாருளாதா நினல இருந்தால் மவற்றிக மான சனப என்கியறாம்.
அல்லது லட்சக்கணக்கான மக்கள் வ யவண்டும் என்று நினனக்கியறாம். ஆனா
பின னர்ட்ல நாங்க மதாிஞ்சுகிட்டது என்னன்னா: சனபனய ஒருனமல் தூ த்திற்யகா
அல்லது ஒரு இன்ச் அகலமாகயவா வளர்க்க நாங்க விரும்பயவ இல்னல. ஆழமான
வளர்ச்சி யவண்டுமமன்று இருக்கியறாம். ஜான் மமக் ஆர்தர் தனது ஊழியத்தின்
ஆ ம்பத்தில் யதவனிடம் மசான்ன கூற்று என் நினனவிற்கு வருகிறது. அவர் மசான்னார்,
“யதவயன, நான் ஆழத்தின் மீது கவனம் மசலுத்துகியறன். நீங்க அகலத்தின் மீது
கவனமாக இரும்.” விசுவாசிகளாக இதுதான் நம்முனடய மனதில் இருக்கயவண்டும்,
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தனிநபர்கள் மீது நாம் கவனம் மசலுத்த யவண்டும், ஜனங்கள் யதவனுனடய ஜீவனன
புாிந்துமகாண்டு ஆழமான உறவில் வள யவண்டும்.
பல வருடங்களுக்கு முன்பு இயயசு கிறிஸ்து மசான்னதுயபால, “புறப்பட்டு யபாய் சகல
ஜாதிகனளயும் சீஷ ாக்க யவண்டும்.” அந்த யகால் கர்த்த ாகிய இயயசு கிாிஷ்டுவிடம்
இருந்து அப்யபாஸ்தலர்களுக்கு மகாடுக்கப்பட்டது. அப்யபாஸ்தலர்கள் அனத ஆதிகால
திருச்சனபயின் பிதாக்களிடம் ஒப்பனடத்தனர். பல நூற்றாண்டுகளாக அது
மற்றவர்களுக்கு மகாடுக்கப்பட்டு வருகிறது. அந்த யகால் இன்னமும் மதாடர்ந்து
மாறிக்மகாண்யட இருக்கிறது. யமலும் இன்னறக்கு, அந்த யகால் நம்முனடய க ங்களில்
மகாடுக்கப்பட்டு இருக்கிறது. இன்னறக்கு உங்கனள ஒரு சவால் னவக்கியறன், உங்கள்
க த்தில் உள்ளனத பாருங்கள். அந்த யகால் உங்களுனடய க ங்களில் மகாடுக்கபப்ட்டு
இருக்கிறது. யகள்வி என்னமவன்றால், கர்த்த ாகிய இயயசு கிறிஸ்துவுக்கு முன்பாக
உங்கள் வாழ்வின் இறுதியில் நீங்கள் நிற்கும்யபாது என்ன நடக்க யபாகிறது, மகா
ாஜானவ சந்திக்க இருக்கியறாம், இந்த யதவசத்தின் ாஜாத்தியாக அல்ல, இந்த
பி பஞ்சத்தின் ாஜானவ சந்திக்கியறாம் – அந்த மகானல மகாடுப்யபாமா? அவர் நம்னம
பார்த்து மசால்லமுடியுமா, “நல்லது, உண்னமயும் உத்தமும் உள்ள ஊழியக்கா யன?
எனக்கு மதாியும் இன்னறக்கும் சீஷத்துவத்தில் நடத்தும்படியாக நினறய ஜனங்கள்
காத்துமகாண்டு இருக்கிறார்கள். யநயர்கனள நான் ஊக்குவித்து சவாளிடுகியறன்: நீங்க
இந்த நாட்களில் உங்கயளாடு சீஷத்துவ உறனவ ஏற்ப்படுத்திமகாள்ளும்படி உங்கள்
அருகில் ஆவலாக யார் காத்துமகாண்டு இருக்கிறார்கள் என்று பார்க்க முடியுமா?

Dr. ஜான் அன்மகர்மபர்க்: சாி, இப்ப, யநயர்கயள, நீங்க சீஷத்துவத்தில் இருக்க
விரும்பினால், நீங்க கனப்படுத்தும் ஒருவாிடம் யகளுங்கள், உங்களுக்கு உதவ முடியுன்னு
நினனக்கி வங்களிடம் யபாங்க. உண்னமயில், பிாியமானவர்கயள, உங்களால யான யும்
கண்டுபிடிக்க முடியனலன்னா, இ ண்டு மூன்று கிறிஸ்தவர்கயளாடு யசர்ந்து யதவ
வார்த்னதக்கும் கீழ்படிய யவண்டும் என்ற யநாக்கத்யதாடு அர்ப்பணித்து, நீங்க அடிக்கடி
ஒன்று கூடிமஜபிக்கவும் ஒருவருக்மகாருவர் கணக்மகாப்புவிப்பவ ாக இருக்கவும்
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பி யாசப்படுங்கள். இனத பாிசுத்த ஆவியாகிய யதவன் யமற்ப்பார்னவயிட்டு உங்கனள
நடத்திடுவார் என்று நான் விசுவாசிக்கியறன். என்னுனடய விசுவாசத்தில் நான்
வளர்ந்துவந்தது எனக்கு நினனவிருக்கிறது, உண்னமயில், எனக்கும் யாருயம
வழிநடத்தும்படி இருந்தது கினடயாது. அது நாங்கள யசர்ந்து மகாண்ட ஒரு
குழுவாகத்தான் இருந்தது. ஒருவருக்கு ஒருவர் கணக்மகாப்புவிப்பவ ாக இருந்யதாம்,
யதவன் எங்களுக்கு கற்றுத்தந்தார், யதவன் எங்களில் கிாினய மசய்தார், அவர் எங்கள்
உண்னமனய பார்த்து நடத்தினார். நாங்கள் விசுவாசத்தில் வளர்ந்யதாம். இதுவும் நடக்க
வாய்ப்புண்டு.
நா என்ன மசால்யறன்னா, நீங்க கிறிஸ்தவ ாக இருந்தால், உங்கயளாடு யசர்ந்து சந்திக்க
யாருக்காவது அனழப்பு குடுங்க, யதவன் உங்கனள பயன்படுத்தும்படி னதாியமா
அடிமயடுத்து னவங்க. உங்களால நினனத்து பார்க்க முடியாத அளவுக்கு நீங்க
நடத்தும்படியான ஜனங்கள் நினறய யபர் மவளியில் இருக்கிறார்கள், யதவனுக்கு
உங்களுனடய வாழ்க்னகனய அர்ப்பணித்தால் யபாதும், “உமக்கு நான் கீழ்படிகியறன்
என்று மசால்லுங்கள்.”
ாபி, இந்த தகவல்கள் அனனத்னதயும் எங்கயளாடு பகிர்ந்துமகாண்டதற்காக உங்களுக்கு
நன்றி. மற்றவர்கனள எப்படி சீஷத்துவத்தில் நடத்துவது என்பனத அயநக மக்களுக்கு
கற்றுமகாடுத்து நல்ல குருத்துவ ாக இருப்பதற்காக உங்களுக்கு நன்றி மசால்கியறாம். சாி
யநயர்கயள, அடுத்த வா ம் நிகழ்ச்சியில் என்யனாடு இனணந்திடுவீர்கள் என்று
நம்புகியறன்.

*****
எங்களுனடய மதானலக்காட்சி நிகழ்சிகனள காண
இலவச ஜான் அன்மகர்மபர்க் நிகழ்ச்சி ஆப்னப பதிவிறக்கம் மசய்திடுங்கள்.
இயயசு கிறிஸ்துனவ ஏற்றுமகாள்வதற்கான மஜபம் @JAshow.org
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