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1. வோழ்க்கக எப்பபோழுதுயம எளிதோனதல்ல

ெொம்
அனைவருவம
பல
கைவுகவளொடும்,
ிட்டங்கவளொடும்,
ஆனசகவளொடும்,
எ ிர்பொர்ப்புகவளொடும்
ெம்
வொழ்க்னக
என்னும்
பயணத்ன த் துவக்குகிவறொம். உற்சொகத்வ ொடு ெம் எ ிர்கொலத்ன த்
ிட்டமிடுகிவறொம்.
ெொம்
எ ிர்கொலத் ில்
எப்படியிருக்கவவண்டும்,
எங்தகங்வக வபொகவவண்டும், என்தைன்ை தசய்யவவண்டும் என்று
மிகவும் உற்சொகமொகத்
ிட்டமிடுகிவறொம். ஆைொல், ெம் வொழ்க்னகப்
பயணத் ில் ெொம் எ ிர்பொைொவி த் ில் ஏவ ொ சில கொலகட்டங்களில்
தபரும்
புயல்கனள
சந் ிக்க
வவண்டியிருக்கிறது.
வொழ்க்னக
எப்தபொழுதுவம
இலகுவொக
இருப்ப ில்னல.
சில
கன களில்
வருவதுவபொல வொழ்க்னக இலகுவொக இருக்கவவண்டும் எை ெொம்
எ ிர்பொர்க்கிவறொம். ஆைொல் அது அப்படி இருப்ப ில்னல. எ ிர்பொைொ
சவொல்கனளயும், சங்கடங்கனளயும் சந் ிக்க வவண்டியிருக்கிறது. அந்
வெைங்களில் ெொம் வபொட்ட
ிட்டங்கள், கைவுகள்
கர்ந்துவபொகிறது.
அப்தபொழுது ெம்பிக்னகயில்லொ
சூைெினலக்குள் சிக்கிக்தகொண்ட ொக
உணர்கிவறொம். ெம்பிக்னக இைந்து வபொகிவறொம். “என்
ிட்டங்கள்
ஒருவபொதும்
ெனடதபறப்வபொவ ில்னல
என்று
தசொல்லி,
வபொட்ட
ிட்டங்கனளக்
னகவிட்டு
விடுகிவறொம்.
ெம்
எ ிர்பொர்ப்புகள்
ெினறவவறப்வபொவ ில்னல என்ற ீர்மொைத் ிற்கு வருகிவறொம்.

சிலவவனளகளில், ெம் வொழ்வில் ெொம் எ ிர்பொைொ
ிருப்பங்கனளயும்
சூழ்ெினலகனளயும் சந் ிக்க வெரிடுகிறது. அன
எ ிர்தகொள்ள ெொம்
முற்றிலும் யொைொகொ சூழ்ெினலயில் இருப்வபொம். எல்லொ பக்கங்களிலும்
க வுகள் அனடக்கப்பட்டது வபொலவும், எந்
ினசயில் தசல்வது என்று
குைம்பி ெிற்பது வபொன்ற சூழ்ெினலனய அனடகிவறொம். இந் புத் கத்ன
வொசிக்கிற
ெீங்களும்
ஒருவவனள
அதுவபொன்ற
சூழ்ெினலயில்
இருக்கலொம். அது ஒருவவனள ெீங்கள் தசய்கிற வவனலயொகவவொ,
த ொைிலொகவவொ, படிப்பொகவவொ, குடும்ப சூழ்ெினலயொகவவொ,
ிருமண
வொழ்வொகவவொ இருக்கலொம். ஏதைைில், வொழ்வில் எந்
சந் ர்ப்பத் ில்
அப்படிபட்டனவகள் வெரிடும் எைக் கூற இயலொது. ஆைொல், அவ்வொறொை
மரித் ,
ெம்பிக்னகயற்ற
சூழ்ெினலனய
மொற்ற
வவ ொகமத் ில்
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தசொல்லப்பட்டுள்ள
கடவுள்
இருக்கிறொர்.
அவர்
ெம்பிக்னகயற்ற
சூழ்ெினலனய
னலகீ ைொக மொற்றும் சக் ியுள்ளவர். அவர் உங்கள்
அருகில்
இருப்பன
ெீங்கள்
உணர்ந் ொல்,
ெம்பிக்னகயற்ற
சூழ்ெினலகளில் ெம்பிக்னக பிறக்கும். ெீங்கள் தவற்றிதபற்றவர்களொக
வலம் வருவர்கள்.
ீ
உங்கள் ெம்பிக்னகனய இைந்துவபொகொ ிருக்க இந்
புத் கம் எளியமுனறயில் உங்கனள உற்சொகப்படுத்தும்.

நம்பிக்கக மிகவும் அவசி

மோனது

ெம்பிக்னக என்பது மிகவும் அவசியமொைது. ெம்பிக்னக என்பது ெொம்
குறிப்பிட்ட ஒன்னற கைவுகண்டு, அன
ஆனசவயொடு எ ிர்பொர்த்து
கொத் ிருப்ப ொகும். கிறிஸ் வ வொழ்வின் மிகமுக்கியமொை அம்சம் என்பது
இந்
எ ிர்பொர்ப்பொகும். கிறிஸ் வ வொழ்வின் மிகமுக்கிய அம்சங்களொக
மூன்னற வவ ொகமம் வலியிறுத்துகிறது.

1 பகோரிந்தி ர் 13:13
இப்பபோழுது விசுவோசம், நம்பிக்கக, அன்பு இம்மூன்றும் நிகலத்திருக்கிறது;
இகவகளில் அன்யப பபரி து.

மரித்த, நம்பிக்கக ற்ற சூழ்நிகலக
மோற்றயவ யவதோகமத்தில்
பசோல்லப்பட்டுள்ள
கடவுள்
இருக்கிறோர்.
நம்பிக்கக ற்ற
சூழ்நிகலக
நீ ங்கள் எதிர்போர்ப்யபோடு இருக்கும் சூழ்நிகல ோக
மோற்ற
அவர்
சக்தியுள்ளவர்.
அவர்
உங்கள்
சூழ்நிகலக
மோற்றுவோரோக!

2

நம்ெிக்கக இழக்காவத

2. நம்பிக்கக—கிறிஸ்தவ வோழ்வின் மிகமுக்கி
அம்சம்

இவயசுனவ
ெம்பி
வொழ்கிறவர்களொகிய
ெொம்
எ ிர்கொலத் ில்
ெனடதபறப்வபொகும் பலகொரியங்கனள எ ிர்பொர்த்து வொழ்கிவறொம்.

நித்திய உயிர் குறித்த எதிர்பார்ப்பு
தீத்து 1:3
பபோய்யுகர ோத
யதவன்
ஆதிகோலமுதல்
நித்தி
ஜீவகனக்குறித்து
வோக்குத்தத்தம்பண்ணி, அகதக்குறித்த நம்பிக்ககக ப்பற்றி…

ெித் ிய
உயிர்
ெமக்குக்
கினடப்பது
குறித்
எ ிர்பொர்ப்பு
ெமக்கு
இருக்கிறது.
அந்
ெித் ிய
உயிர்,
ெம்
ஆவியில்
ெமக்குள்
இருந் வபொ ிலும், அந் உயிவைொடு பு ிய உடலில் வொைப்வபொவது குறித்
எ ிர்பொர்ப்பு ெமக்கு இருக்கிறது.

மகிமமயான வாழ் வு குறித்த எதிர்பார்ப்பு
பகோயலோபச ர் 1:27
புறஜோதிகளுக்குள்யள விளங்கி
இந்த இரகசி த்திலுள்ள மகிகம ின்
ஐசுவரி ம் இன்னபதன்று, யதவன் தம்முகட
பரிசுத்தவோன்களுக்குத்
பதரி ப்படுத்தச்
சித்தமோனோர்;
கிறிஸ்துவோனவர்
மகிகம ின்
நம்பிக்கக ோக உங்களுக்குள் இருப்பயத அந்த இரகசி ம்.

ெமக்கு ஒரு மகினமயொை வொழ்னவத் ருபவர் இவயசு கிறிஸ்து மட்டுவம
என்ற எ ிர்பொர்ப்பில் ெொம் வொழ்கிவறொம். ெொம் இப்தபொழுது வொழும் இந்
உலனகவிட சிறப்பொைத ொரு பு ிய உலகில் ெொம் வொைப்வபொகிவறொம்
என்ற
எ ிர்பொர்ப்னபத்
ருபவரும்
அவர் ொன்.
அந்
உலகில்
கடவுளுனடய
பிைசன்ைத்வ ொடு,
அவவைொடு
வசர்ந்து
ெொம்
வொைப்வபொகிவறொம் என்ற எ ிர்பொர்ப்பில் வொழ்கிவறொம்.
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அழிவிலிருந் து காப் பாற் றப் படுதல் குறித்த
எதிர்பார்ப்பு
1 யபதுரு 1:7-9
7
அழிந்துயபோகிற
பபோன்
அக்கினி ினோயல
யசோதிக்கப்படும்;
அகதப்போர்க்கிலும்
அதிக
விகலய றப்பபற்றதோ ிருக்கிற
உங்கள்
விசுவோசம்
யசோதிக்கப்பட்டு,
இய சுகிறிஸ்து
பவளிப்படும்யபோது
உங்களுக்குப் புகழ்ச்சியும் கனமும் மகிகமயுமுண்டோகக் கோணப்படும்.
8 அவகர நீ ங்கள் கோணோமலிருந்தும் அவரிடத்தில் அன்புகூருகிறீர்கள்;
இப்பபோழுது அவகரத் தரிசி ோமலிருந்தும் அவரிடத்தில் விசுவோசம் கவத்து,
பசோல்லிமுடி ோததும்
மகிகம ோல்
நிகறந்ததுமோ ிருக்கிற
சந்யதோஷமுள்ளவர்களோய்க் களிகூர்ந்து,
9 உங்கள் விசுவோசத்தின் பலனோகி
ஆத்துமரட்சிப்கப அகடகிறீர்கள்.

ெம் வொழ்வு கொப்பொற்றப்படுவது இங்வக துவங்கிைொலும், அ ில் ஒரு
பங்கு ெினறவனடவ ற்கொக ெொம் எ ிர்பொர்த்துக்தகொண்டிருக்கிவறொம்.

கிறிஸ்துவின் வருமக குறித்த எதிர்பார்ப்பு
தீத்து 2:13
நோம் நம்பி ிருக்கிற ஆனந்தபோக்கி த்துக்கும், மகோ யதவனும் நமது
இரட்சகருமோகி
இய சுகிறிஸ்துவினுகட
மகிகம ின்
பிரசன்னமோகுதலுக்கும்
எதிர்போர்த்துக்பகோண்டிருக்கும்படி
நமக்குப்
யபோதிக்கிறது.

உயிரராடு எழுதல் குறித்த எதிர்பார்ப்பு
1 பதசயலோனியக ர் 5:8
பகலுக்குரி வர்களோகி
நோயமோ பதளிந்தவர்களோ ிருந்து, விசுவோசம் அன்பு
என்னும்
மோர்க்கவசத்கதயும்,
இரட்சிப்பின்
நம்பிக்ககப ன்னும்
தகலச்சீரோகவயும் தரித்துக்பகோண்டிருக்கக்கடயவோம்.
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3. நம்பிக்கக

ின் அவசி

ம்

ெம்முனடய
அனு ிை
வொழ்க்னகயில்
ெம்பிக்னக
மிகவும்
அவசியமொை ொகும்.
ெம்பிக்னக
அற்ற
சூழ்ெினலயில்
கூட
ெொம்
ெம்பிக்னக ெினறந்
மக்களொக வொை வவண்டும். ெொம் அவ்வொறொக
த ொடர்சியொை ெம்பிக்னகயில் ஏன் வொை வவண்டும் என்ப ற்கு பல
கொைணங்கள் இருக்கிறது.

எதிர்போர்த்தது கிகடக்கோதபபோழுது, உள்ளோன மனிதன்
பபலவனப்படுகிறோன்
ீ
நீ திபமோழிகள் 13:12
பநடுங்கோலமோய்க்
கோத்திருக்குதல்
இருத த்கத
இகளக்கப்பண்ணும்;
விரும்பினது வரும்யபோயதோ ஜீவவிருட்சம்யபோல் இருக்கும்.

சிலவவனளகளில் ெொம் எ ிர்பொர்த் து ெமக்குக் கினடக்க
ொம ங்கள்
ஆகலொம். சிலகொரியங்கனள குறிபிட்ட வருடத் ில் தசய்துமுடிக்க ெொம்
எ ிர்பொர்க்கலொம். ஆைொல், அந் வருட முடிவில் கூட அது முடியொமல்
வபொகலொம். உடவை, சரி அடுத் வருடம் அன
முடித்துவிடலொம் எை
ெொம் ெினைக்கலொம். ஆைொல், அடுத்
வருடமும் அது ெனடதபறொமல்
வபொகலொம்.
அவ்வொறொக,
த ொடர்ந்து
எ ிர்பொர்த்தும்
அது
ெனடதபறொ தபொழுது ெம் மைம் மிகவும் வசொர்வனடந்து வபொகிறது.
அவ வவனளயில் ெொம் எ ிர்பொர்த் து ெடந்துவிட்டொல், ெம் வொழ்க்னகயில்
ஏவ ொ ஒன்று பு ிய ொக துளிர்விட்டது வபொன்ற புத்துணர்வு ஏற்படும். ெம்
வொழ்வு புதுப்பிக்கப்பட்டது வபொன்ற உணர்வு ஏற்படும். அ ன்மூலம் ெம்
வொழ்வில் முன்வைறிச் தசல்ல ெொம் உந் ப்படுகிவறொம்.

நம்பிக்கக நம் ஆத்தும நங்கூரம்
எபியர ர் 6:19
அந்த நம்பிக்கக நமக்கு நிகலயும் உறுதியும் திகரக்குள்ளோகப்
யபோகிறதுமோன ஆத்தும நங்கூரமோ ிருக்கிறது.

ெம்பிக்னக ெம் ஆத்துமொவிற்கு ெங்கூைம் வபொன்றது. ஆத்துமொ என்ற
வொர்த்ன
ெம்முனடய
மைது,
விருப்பம்,
உணர்வுகனள
உள்ளடக்கிய ொகும். ெம்பிக்னகவயொடு ெம் ஆத்துமொனவ இனணக்க, ஒரு
5
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கப்பனல ஒரு இடத் ில் ெிறுத் ப் பயன்படுத்தும் ெங்கூைம் என்ற
வொர்த்ன இங்வக பயன்படுத் ப்பட்டுள்ளது. ஒரு கப்பலுனடய ெங்கூைம்,
கடலுக்கடியில் வபொடப்படும்தபொழுது, ஒரு புயலின் ெடுவில் சிக்கிய
கப்பல்
ஒரு
ெினலயொை
சூழ்ெினலக்குக்
தகொண்டுவைப்படுகிறது.
ஆகவவ ொன், ஆத்துமொவின் ெங்கூைம், ‘ெம்பிக்னக’ என்று வவ ம்
கூறுகிறது. அ ன் தபொருள் என்ைதவன்றொல், எைக்கு ெம்பிக்னக
இல்னலதயன்றொல்,
என்னுனடய
விருப்பம்,
உணர்வு,
சிந்ன கள்
அடங்கிய ஆத்துமொ குைப்பமொை ஒரு சூழ்ெினலயில் ெினலயற்ற ொக,
தபலைற்ற ொக
மொறிப்வபொகிறது.
மக்கள்
முற்றிலும்
ெம்பிக்னகயற்றவர்களொகப்
வபொகும்தபொழுது,
வொழ்வில்
ொக்கும்
புயல்களொல்,
த ொடர்ந்து
முன்வைற
இயலொமல்
வபொகிறொர்கள்.
ெம்பிக்னகனய இைந்து எளி ில் முயற்சினயக் னகவிட்டு விடுகிறொர்கள்.
இைிவமல் வொழ்வ ில் ஒரு பயனும் இல்னல என்ற முடிவுக்கு
வருகிறொர்கள். ெம்பிக்னக இைந்
சூழ்ெினலயில், “என்னை ஒருவரும்
கண்டுதகொள்வ ில்னல! எல்லொம் வறொகவவ ெடக்கிறது! இந் சூழ்ெினல
ஒருவபொதும் சரியொகப்வபொவ ில்னல” என்ற சிந்ன கள் அவர்கள் மைன
ெிைப்புகிறது. அவ்வறொை சூழ்ெினலகளில் சிலர்
ற்தகொனல தசய்து
தகொள்கிறொர்கள். ஆகவவ ொன், எவ்வளவு வமொசமொை சூழ்ெினலகனள
சந் ிக்க வெர்ந் ொலும் ெம்பிக்னகனய இைக்கொ ிருப்பது மிகவும் அவசியம்.
ெம்பிக்னகவய ெம் ஆத்துமொவின் ெங்கூைம்.

நம் பிக்மகக்கு முன்வரரவண்டியது எதிர்பார்ப்பு
எபியர ர் 11:1
விசுவோசமோனது நம்பப்படுகிறகவகளின் உறுதியும், கோணப்படோதகவகளின்
நிச்ச முமோ ிருக்கிறது.

ெம்பிக்னக
எ ிர்பொர்ப்னபச்
சொர்ந்து
இருப்ப ொல்,
எ ிர்பொர்ப்பு
மிக
அவசியமொை ொகும்.
எ ிர்பொர்ப்பு
ெம்பிக்னகக்கு
முன்ைொக
வைவவண்டியுள்ளது. ெமக்கு ஒரு எ ிர்பொர்ப்பு இருக்கும்தபொழுது ொன்,
அ ன்மீ து ெம்பிக்னக வரும். ஒருவர் மிகவும் வமொசமொை வியொ ியொல்
பொ ிக்கப்பட்டிருக்கும்தபொழுது,
மருத்துவர்
தசொல்கிறொர்,
“இவைொல்
இன்னும் ஒருசில ெொட்கள் ொன் உயிர்வொை முடியும்” என்று, அந்
சூழ்ெினலயில் எல்வலொருவம ெம்பிக்னக இைந்து வபொகிறொர்கள். உடவை
அவருனடய கனடசி கொல புவிவொழ்வு, கனடசி வொர்த்ன கள், அவனை
அடக்கம் பண்ணும் எண்ணங்கள் ொன் மக்கள் மைன
ெிறப்புகிறது.
அவ்வொறொக,
ஒருவருக்கு
எ ிர்பொர்ப்பு
அற்றுப்வபொகும்தபொழுது,
ெம்பிக்னகக்கு
ஒரு
இடமும்
இல்லொமல்
வபொகிறது.
ஏதைைில்,
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எ ிர்பொர்ப்பு என்பது ெம்பிக்னக வருவ ற்கு துனணதசய்யும் ஒன்றொகும்.
ஒருவருக்கு
வியொ ி
குணமொகும்
என்ற
எ ிர்பொர்ப்பு
இல்லொமல்
வபொகும்தபொழுது, கடவுளிடமிருந்து சுகம்தபறும் ெம்பிக்னகயும் மிகவும்
கடிைமொகிப் வபொகிறது. கடவுள் மீ து னவக்கும் ெம்பிக்னகக்கு, எ ிர்பொர்ப்பு
மு லொவது
வ னவப்படுகிறது.
வியொ ிபட்டு
மைணப்படுக்னகயில்
இருக்கிற ஒருவருக்கு, அந் வியொ ி குணமொகி ென்றொக ெடப்வபன் என்ற
எ ிர்பொர்ப்பு மு லொவது வைவவண்டும். ஒருவவனள மருத்துவர்கள்
இ ற்கு வமல் ஒன்றும் தசய்ய முடியொது என்று தசொன்ைொல் கூட,
எல்லொவற்னறயும்
பனடத்
கடவுளொல்
இது
முடியும்,
என்ற
எ ிர்பொர்ப்வபொடு இருக்க வவண்டும். அந்
எ ிர்பொர்ப்பு முழுவதும்
குணமொகும் ெம்பிக்னகனய அவருக்குக் தகொண்டுவரும்.
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4. நம்பிக்கக

ற்ற சூழ்நிகலக
தகலகீ ழோக
மோற்றும் கடவுள்

ெொம் எவ்வளவு வமொசமொை சூழ்ெினலனயச் சந் ிக்க வெர்ந் ொலும், அது
எவ்வளவு ொன் அ ிகமொை ெம்பிக்னகயற்ற சூழ்ெினலயொக இருந் ொலும்,
அந்
சூழ்ெினலனய மொற்ற வல்ல கடவுள் ஒருவர் இருக்கிறொர் என்ற
புரி ல்
மிகவும்
அவசியமொை ொகும்.
ஆதமன்!
அவ்வொறொை
ெம்பிக்னகயற்ற சூைனல ஒருவவனள ெீங்கள் உங்கள் ிருமண வொழ்வில்
சந் ிக்கலொம்,
உங்கள்
வவனலகளில்
சந் ிக்கலொம்,
உங்கள்
பிள்னளகனளப் பற்றியிருக்கலொம், உங்கள் தபொருளொ ொைம் சொர்ந்
ொக
இருக்கலொம், உங்கள் த ொைில் சொர்ந்
ொக இருக்கலொம், உங்கள் படிப்பு
அல்லது வவறு எதுவொகக்கூட இருக்கலொம். அது எதுவொக இருந் லும்,
அது
எவ்வளவு ொன்
மிக
வமொசமொை
ெம்பிக்னகவய
இல்லொ
சூழ்ெினலயொக இருந் ொலும், அன மற்ற வல்ல கடவுள் வமவலவய ெம்
மைத ல்லொம் இருக்க வவண்டும். அவர் மொற்றுவொர் என்ற எ ிர்பொர்ப்னப
ெொம் ஒருவபொதும் விட்டுவிடக்கூடொது. வவ ொகமத் ில் ெமக்கு மிகவும்
த ரிந் , அவ்வொறொை ெம்பிக்னகயற்ற சூழ்ெினலகனள கடவுள் எப்படி
மொற்றிைொர் என்று ெொம் இப்தபொழுது பொர்க்கலொம்.

ஏமழயான பபண்
ஒருவர் ன்னுனடய இைண்டு பிள்னளகனளயும் மிகுந் கடன்கனளயும்
விட்டுவிட்டு,
ன்
மனைவினயயும்
வி னவயொக்கிவிட்டு
மரித்துப்வபொகிற ஒரு சம்பவத்ன
வவ ொகமத் ில் (2 இைொேொ. 4:1-7)
வொசிக்கிவறொம். அவருக்கு கடன்தகொடுத் வர்கள் வந்து அவனள மிைட்டி
கடனைத்
ிருப்பித் ொ இல்னலவயல் உன் பிள்னளகனள விற்றுவிடு
என்கிறொர்கள்.
அவளுனடய
சூழ்ெினல
எவ்வளவு
பரி ொபமொை,
ெம்பிக்னகயற்ற சூழ்ெினல என்று பொருங்கள். அவள் கடவுளுக்கு ஊைியம்
தசய்
எலிசொ என்பவரிடம் தசல்கிறொள்.
ன்னுனடய சூழ்ெினலனய
விவரித்து அவரிடம் உ வி வகட்கிறொள். எலிசொ அவளிடம், “உன் வட்டில்
ீ
என்ை இருக்கிறது?” என்று வகட்கிறொர். அ ற்கு அவள், “என் வட்டில்
ீ
ஒரு
பொத் ிைத் ில் எண்னண மொத் ிைம் ொன் இருக்கிறது” என்கிறொள். உடவை
எலிசொ அவளிடம், “ெீ வபொய் உன்ைொல் எவ்வளவு பொத் ிைங்கனள வொங்க
முடியுவமொ,
அவ்வளவு
பொத் ிைங்கனள
வொங்கி,
அ ில்
அந்
எண்னணனய
ஊற்று”
என்கிறொர்.
அ ிசயமொக
அவள்
ஊற்றிை
பொத் ிைங்கள்
அனைத்தும்
எண்னண
ெிறம்புகிறது.
பின்பு
எலிசொ
அவளிடம், “ெீ அந்
எண்னணனய விற்று, உடன் கடன்கனளதயல்லொம்
8
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ீர்த் பின்பு, உன் வொழ்னவ பு ியத ொரு வொழ்வொக துவக்கு” என்கிறொர்.
கடவுள் அவ்வொறொக அவளுனடய ெம்பிக்னகற்ற சூழ்ெினலனய அந்
அற்பு ம் மூலமொக

னலகீ ைொக மொற்றுகிறொர்.

திருமோண விருந்தில் நடந்த அற்புத நிகழ்ச்சி
ிருமண
வட்டிற்கு
ீ
விருந் ளிகனள
அனைத்து
விருந்துதகொடுக்கும்தபொழுது,
ிைொட்னசப் பைச்சொறு
ீர்ந்துவபொய்விட்டது.
அது ஒரு சிறிய கொரியமொக இருந் ொலும், விருந்து தகொடுப்பவர் மை ில்,
இந் க் கூட்டத்ன
எப்படிச் சமொளிப்பது என்று ெம்பிக்னகனய இைந்து
ினகக்க
னவக்கிற
சம்பவமொகும்.
அவர்கள்
அனைவரும்
ினகத்துக்தகொண்டிருக்கும்தபொழுது, இவயசுவின்
ொயொகிய மரியொள்,
“இவயசு
உங்களிடம்
என்ை
தசய்யச்தசொல்கிறொவைொ
அதுவபொலவவ
தசய்யுங்கள்” என்று பந் ியில் பறிமொறுகிறவர்களிடம் தசொன்ைொர். இவயசு
அவர்களிடம், “ெீங்கள் இந் கல்சொடிகளில் ண்ணனை
ீ
ெிறப்புங்கள். பின்பு,
அ ிலிருந்து
எடுத்துக்தகொண்டுவபொய்
பறிமொறுங்கள்”
என்றொர்.
அ ிசயிக்கும் வி மொக
அந் த்
ண்ண ீர்
ிைொட்னசப் பைச்சொறொக
மொறியது.
விருந்து
சொப்பிட
வந் ிருந் வர்கள்
அனைவருக்கும்
ிருப்ப ியொகப் பறிமொறப்பட்டது (வயொவொன் 2:1-11). அறப்பு மொக கடவுள்
அவர்கள்
வ னவனயச்
சந் ித் ொர்.
ஆண்டவர்
ெம்மிடம்
என்ை
ஆவலொசனை
தசொல்லுகிறொவைொ
அன க்வகட்டு,
ெடக்கும்தபொழுது,
ெம்முனடய ெம்பிக்னகயற்ற சூழ்ெினலனய அவர் மொற்றுகிறொர்.

நம்பிக்கக
விடி ல்

ற்ற இருளோன சூழ்நிகல

ிலிருந்து ஒரு

லூக்கொ 5ம் அ ிகொைத் ில், மீ ன்பிடிக்கும் த ொைில் தசய்
யொக்வகொபு,
வயொவொன், அந் ிவையொவவொடு இவயசு வசர்ந் தபொழுது, அவர்கள் மீ ன்பிடி
த ொைிலில் ஒரு அற்பு ம் ெிகழ்ந்ன ப் பொர்க்கிவறொம். அவர்கள் த ொைிவல
மீ ன்பிடிப்பது ொன். அவ்வொறு ஒருெொள் அவர்கள் மீ ன் பிடித்துக்தகொண்டு
இருக்கும்தபொழுது, முழு இைவும் ஒரு மீ னும் கினடக்கொமவலவய
தபொழுதுவிடிந் து. அன்று கொனலயில் அவர்கள் தவறும்னகவயொடும்,
ஏமொந் முகத்வ ொடும் வடு
ீ
ிரும்ப ஆயத் மொகும்தபொழுது இவயசுனவச்
சந் ிக்கிறொர்கள். அன்று கொனலயில் அவருனடய பிைசங்கத்ன க் வகட்க
கூடிய மக்களிடம் வபச, இவயசு அவர்களிடம், “உங்கள் படகு தகொஞ்ச
வெைம் கினடக்குமொ?” என்று வகட்கிறொர். அவர்கள் சரி என்று தசொல்ல,
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அந் ப் படகில் ஏறி இவயசு பிைசங்கம் தசய்கிறொர். பிைசங்கம் முடிந் தும்
இவயசு வபதுருவிடம், “இன்னும் ஒருமுனற ெீங்கள்
ண்ண ீருக்குள்
தசன்று
வனலவசுங்கள்
ீ
உங்களுக்கு
அ ிக
மீ ன்கள்
கினடக்கும்”
என்கிறொர். அ ற்குப் வபதுரு “ஐயொ ெொங்கள் இைவு முழுவதும் பொடுபட்டு
ஏமொந்துவபொய் வந்துள்வளொம்; இருந் வபொ ிலும், உங்கள் தசொல்லுக்குக்
கட்டுப்பட்டு, இப்தபொழுது வனலவசிப்
ீ
பொர்க்கிவறொம்” என்கிறொன். (லூக்கொ
5:5).
ன்
முயற்சியில்
ஒரு
பலனும்
கினடக்கவில்னல
என்று
வபதுருவுக்குப்
புரிந் ிருந்
வபொ ிலும்,
இவயசுவின்
தசொல்லுக்குக்
கட்டுப்படச் சம்ம ித் ொன்.
ெம் ஆண்டவரின் ஒவை ஒரு வொர்த்ன , ெம்பிக்னகயற்று சூழ்ெினலனய
னலகீ ைொக
மொற்றியது.
ஆண்டவரின்
வொர்த்ன க்குப்
வபதுரு
கீ ழ்படிந் படியொல், ஒரு தபொருளொ ொை அற்பு த்ன ப் பொர்க்கச் தசய் து.

இஸ்ரயவல் சமுதோ

ம்

ஒரு கொலகட்டத் ில் இஸ்ைவவல் சமு ொய மக்கள் இந் உலகதமங்கும்
சி றடிக்கப்பட்டுப் வபொயிருந் ொர்கள். அவர்களுக்கு மீ ண்டும் ஒன்று
வசருவவொம்
என்ற
ெம்பிக்னக
முற்றிலும்
இல்லொமல்
இருந் து.
எவசக்கிவயல் 37ம் அ ிகொைத் ில், ஒரு பள்ளத் ொக்கு முழுவதும் ெினறந்து
கிடந்
எலும்புகனளப்
பொர்க்கிறொர்.
இஸ்ைவவல்
மக்களின்
ெினலனயத் ொன் அவனை அவ்வொறு கடவுள் பொர்க்கச் தசய் ொர். வ வ
மைி வை! இந் எலும்புகள் அனைத்தும் இஸ்ைவவல் சமு ொய மக்களின்
ெினலயொகும். “எங்கள் எலும்புகள் கொய்ந்துவபொய்விட்டது! எங்களுக்கு ஒரு
ெம்பிக்னகயும்
இல்னல!
ெொங்கள்
முற்றிலும்
தவட்டுண்டு
வபொய்விட்வடொம்” என்று இஸ்ைவவல் மக்கவள தசொன்ைொர்கள (எவச. 37:11).

கடவுள் எவசக்கிவயனல அந்
எலும்புகனளப் பொர்த்து
ீர்க்க ரிசைம்
தசொல்லச்தசொன்ைொர். ஆகவவ அந்
ீர்க்க ரிசி அந்
எலும்புகளிடம்,
“கடவுள் உங்கவளொடு தசொல்வது என்ைதவன்றொல்: என்னுனடய மக்கவள
வகளுங்கள், ெொன் உங்கள் கல்லகைகனளத் ிறந்து, உங்கனள தவளிவய
வைப்பண்ணுவவன்; உங்கனள இஸ்ைவவல் ெொட்டில் வசைப்பண்ணுவவன்”
(எவச.37:12)
இஸ்ைவவல்
மக்கள்
மீ ண்டும்
ஒன்றொக
வசறுவொர்கள்.
அவர்களுக்கு ஒரு ெொடு கினடக்கும் என்று அந்
ீர்க்க ரிசி மூலமொக,
கடவுள் முன்ைறிவித் ொர். அவர் அவ்வொறு முன்ைறிவித் ன
வம 14,
1948 இல் ெினறவவற்றிைொர். உலகின் பல பகு ிகளில் சி றப்பட்டுக்
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கிடந்
யூ ர்கள்
துவங்கிைொர்கள்.

ங்களுனடய

தசொந்

ெொட்டிற்குத்

ிரும்பி

வைத்

ஆகவவ, ெொம் இைி ஒரு ெம்பிக்னகயும் இல்னல என்று எண்ணும்
சூழ்ெினலனய கடவுள் மொற்ற வல்லவர். கல்லகைகனளத் ிறந்து, அங்கு
மரித்து
மண்ணொகிக்தகொண்டிருந் வர்கனள,
தவறும்
எலும்புகளொய்
கிடந் வர்கனள, அவைொல் உயவைொடு தகொண்டுவை முடியும். கடவுளுக்கு
ெம்பிக்னக அற்ற சூழ்ெினல என்று எதுவுவம இல்னல.

ஆபிரகோமும் சோரோளும்
கடவுள் ஆபிைகொம் சொைொவளொடு உங்கள் இருவருக்கும் ஒரு பிள்னளனயத்
ருவவன்
என்று
வொக்குக்தகொடுக்கும்தபொழுது,
அவர்கள்
வயது
மு ிர்ந் வர்களொக
இருந் ொர்கள்.
கடவுள்
அவர்களுக்கு
வொக்குக்தகொடுக்கும் தபொழுது, அது ஒரு ஆண் பிள்னளயொக இருக்கும்,
அவன்மூலம் உங்கள் சந்
ிகனள விண்ணில் உள்ள ெட்சத் ிைங்கள்
வபொலவும், கடற்கனையில் உள்ள மணல்கனளப் வபொலவும் ஏைொளமொகப்
தபறுகப்பண்ணுவவன் என்றொர். அப்தபொழுது, அவர்களுக்கு பிள்னள
தபறுவ ற்கொை சிறு ெம்பிக்னகக்குக் கூட இடமில்லொ படி இருந் து.
ஏதைைில், ஆபிைகொமிற்கு 99 வயது ஆகியிருந் து. சொைொளுக்வகொ,
பிள்னளனயக் கருவுறும் கொலங்கள் முடிந்துவபொயிருந் து. அவர்கள்
சூழ்ெினலனய வவ ம் இவ்வொறு கூறுகிறது:
யரோமர் 4:17-18
17 அயநக ஜோதிகளுக்கு உன்கனத் தகப்பனோக ஏற்படுத்தியனன் என்று
எழுதி ிருக்கிறபடி,
அவன்
தோன்
விசுவோசித்தவருமோய்,
மரித்யதோகர
உ ிர்ப்பித்து,
இல்லோதகவககள
இருக்கிறகவககளப்யபோல்
அகழக்கிறவருமோ ிருக்கிற
யதவனுக்கு
முன்போக
நம்பமல்லோருக்கும்
தகப்பனோனோன்.
18 உன் சந்ததி இவ்வளவோ ிருக்கும் என்று பசோல்லப்பட்டபடிய , தோன்
அயநக ஜோதிகளுக்குத் தகப்பனோவகத நம்புகிறதற்கு ஏதுவில்லோதிருந்தும்,
அகத நம்பிக்ககய ோயட விசுவோசித்தோன்.

ெொம் பின்பற்றுவ ற்கு ஆபிைகொம் எவ்வளவு அற்பு மொை உ ொைணம்.
ஆபிைகொம், ெம்ப முடியொ ஒன்னற ெம்பிைொர். அப்படி ஒன்று ெடக்க எந்
சொத் ியமும் இல்லொ ிருந்தும், கடவுள் தசொன்ை வொர்த்ன னயக் வகட்டு
அது ெிச்சயம் ெடக்கும் எை ெம்பிைொர். அவர் அவ்வொறு ெம்பிைபடியொல்,
கடவுள் தசொன்ைபடிவய அவர் வொழ்க்னகயின் சூழ்ெினல மொறிைது.
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ஆகவவ, கடவுள் உங்களுக்கு வொக்குத் த் ங்கனளக் தகொடுக்கும்தபொைது,
“ஆண்டவவை! இத ல்லொம் சொத் ியமில்னல” என்று ெீங்கள் ஒருவபொதும்
ெினைக்கொ ீர்கள்.
தசத்
ஒன்றிற்கு
உயிர்
தகொடுக்கும்
வல்லனமயுள்ளவர், ெம் கடவுள். ஆனகயொல், சொத் ியமில்னல என்று
தசொல்ல
அவருக்கு
ஒன்றுவம
இல்னல.
கடவுள்
உங்களுக்கு
வொக்குக்தகொடுக்கும்தபொழுது,
அது
ஒருவவனள
சொத் ியமற்ற
சூழ்ெினலயொக இருக்கலொம். ஆைொலும், உங்கவளொடு வபசுகிற கடவுள்
மரித் ன
உயிர்ப்பிக்கிறவர்
என்பன யும்,
ஒன்று
இல்லொ ிருக்கும்தபொழுவ ,
அது
இருக்கிறதுவபொல
கூப்பிடுகிறவர்
என்பன யும் ெினைவில் தகொள்ளுங்கள். ஒரு சொ கமற்ற சூழ்ெினலனய
அவர் மொற்றுகிறவர் மொத் ிைமல்ல, அந்
சூழ்ெினலனய அடிவயொடு
னலகீ ைொக மொற்றுகிறவர் என்பன யும் மறவொ ீர்கள். இல்லொ ஒன்னற
பொர்க்க னவப்பொர். உங்கள் வட்டில்
ீ
சமொ ொைவம இல்லொமல் இருக்கலொம்,
அங்வக அவைொல் சமொ ொைத்ன க் தகொண்டுவை முடியும். உங்கள்
உடல்ெினல சரியொக சொத் ியமற்ற சூழ்ெினலயில் ெீங்கள் இருக்கலொம்;
ஆைொல், அவைொல் அன ச் சொத் ியமொக்க முடியும். உங்கள் வவனலயில்,
த ொைிலில், வட்டில்
ீ
தவற்றி என்பது சொத் ியமற்ற ொகத் இருக்கலொம்;
ஆைொல், அவைொல் அன ச் சொத் ியமொக்க முடியும்.
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5. நம்பிக்கக அற்ற சூழ்நிகல ில் நம்பிக்கக
கவக்கத் யதகவ ோனகவகள்

ெம்பிக்னகயற்ற சூழ்ெினலயில் ெம்பிக்னக
ருவது எது? ெம்பிக்னக
என்பது
தவறும்
சிந் னை
சொர்ந்
ஒன்றொ?
வெர்மனறயொை
எண்ணங்கள் ொன் ெம்பிக்னகயொ? வெர்மனறயொை, ெல்லவ
ெடக்கும்
என்ற
எண்ணங்கள்
மட்டுமொ
ெம்பிக்னக
என்பது?
உண்னமயொை
ெம்பிக்னக என்பது, கடவுளின் சத் ியத் ின் அடிப்பனடயில், அவருனடய
வொர்த்ன யின்
அடிப்பனடயில்
எ ிர்மனறயொை
சூைனல
எ ிர்வெொக்குவவ ெம்பிக்னக ஆகும்.
யரோமர் 4:18
உன் சந்ததி இவ்வளவோ ிருக்கும் என்று பசோல்லப்பட்டபடிய , தோன் அயநக
ஜோதிகளுக்குத் தகப்பனோவகத நம்புகிறதற்கு ஏதுவில்லோதிருந்தும், அகத
நம்பிக்ககய ோயட விசுவோசித்தோன்.
அவர் எப்படி நம்பினோர் என்றோல், "நீ அயனக சமுதோ த்தோர்களுக்குத்
அப்போவோக இருப்போய்; உன்னுகட சந்ததிககள எண்ணிப்போர்க்க முடி ோது"
என்று
கடவுள்
அவருக்குக்
பகோடுத்த
வோக்கக,
நம்ப
முடி ோதபடி
இருந்தயபோதும், அகத அவர் நம்பினோர். (எளி
தமிழ்)

ெம்புவ ற்கு சொத் ியவம இல்லொ
ஒன்னற கடவுள் தசொன்ைபடியொல்
ஆபிைகொம் அன
ெம்பிைொர். ெம்பிக்னக அற்ற சூழ்ெினலயிலும், அன
ெம்பிைொர். ஏதைைில், அன ச் தசொன்ைது கடவுள்! அவர் தசொன்ைது
ெடக்கும் என்ற எ ிர்பொர்ப்வபொடு அன ெம்பிைொர். அந் எ ிர்பொர்ப்பு ொன்
ெம்பிக்னகயின் அஸ் ிபொைம். கடவுள் அன ச் தசொல்லும்தபொழுது, அது
ெடப்ப ற்கொை சொத் ியங்கள் இல்லொ வபொதும் அன அவர் ெம்பிைொர்.
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கடவுளும் அவர் பசோல்லும் வோர்த்கதகளும்தோன் நம்
நம்பிக்ககக்கு அஸ்திபோரம்
சங்கீ தம் 38:15
கர்த்தோயவ, உமக்குக் கோத்திருக்கியறன்; என் யதவனோகி
மறுஉத்தரவு பகோடுப்பீர்.

ஆண்டவயர, நீ ர்

சங்கீ தம் 130:5
கர்த்தருக்குக் கோத்திருக்கியறன்; என் ஆத்துமோ கோத்திருக்கிறது; அவருகட
வோர்த்கதக
நம்பி ிருக்கியறன்.
யரோமர் 15:4
யதவவசனத்தினோல் உண்டோகும் பபோறுகம ினோலும் ஆறுதலினோலும் நோம்
நம்பிக்ககயுள்ளவர்களோகும்படிக்கு, முன்பு எழுதி ிருக்கிறகவகபளல்லோம்
நமக்குப் யபோதகன ோக எழுதி ிருக்கிறது.

அயநக கோலங்களுக்கு
முன்யப,
கடவுளுகட
புத்தகத்தில்
எழுதப்பட்டுள்ள கோரி ங்கள் அகனத்தும் நமக்கு புத்தி பசோல்லிக்
பகோடுப்பதற்கோக எழுதப்பட்டகவகள். நோம் எவ்வோறு நம்முகட
கஷ்டங்ககளப ல்லோம் சகித்து, கடவுள் நமக்கு தருயவன் என
பசோன்னகவககள எதிர்போர்த்து, உற்சோகத்துடன் வோழயவண்டும் என
நோம் கற்றுக் பகோள்வதற்கோகயவ அகவகள் எழுதப்பட்டுள்ளன.
ெம்முனடய
ெம்பிக்னகக்கு
கொைணமும்,
ஆ ொைமும்,
தபலனுமொக
இருப்பவர் கடவுள். அவருனடய வொர்த்ன வய ெம்முனடய ெம்பிக்னகக்கு
அடிப்பனட
ஆ ொைமொகும்.
அவருனடய
வவ ம்
ெம்முனடய
இரு யத் ிற்கு தபொறுனமனயயும், ஆறு னலயும் தகொடுக்கிறபடியொல்
ெொம் த ொடர்ந்து ெம்பிக்னகவயொடு வொழ்கிவறொம்.

நம்பிக்கக

ின் எதிர்கோலம்

ெொம்
இதுவனை
வொசித் னவகளின்
ெனடமுனற
சொத் ிங்கனள
இப்தபொழுது பொர்க்கலொம். இன வொசிக்கிற உங்களில் சிலர், “என்னுனடய
எ ிர்கொலத்ன க் குறித்
எந் வி மொை ெம்பிக்னகயும் எைக்கில்னல”
அல்லது,
“ெொன்
தவகுகொலம்
வொைப்வபொவ ில்னல.
இைி
என்
வொழ்க்னகயில்
ெல்லது
எதுவும்
ெடக்கப்வபொவ ில்னல”
என்று
ெினைக்கலொம்.
ெொன்
உங்களுக்குச்
தசொல்வது
என்ைதவன்றொல்,
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கடவுளொலும்,
அவருனடய
வொர்த்ன யொலும்
உங்களுக்கு
ஒரு
எ ிர்கொலம் உண்டு என்பன
ெீங்கள் ெம்பலொம். அவருனடய வொர்த்ன
இவ்வொறு தசொல்லுகிறது:
1 பகோரிந்தி ர் 2:9
எழுதி ிருக்கிறபடி:
யதவன்
ஆ த்தம்பண்ணினகவககளக்
யகட்கவுமில்கல,
அகவகள்
யதோன்றவுமில்கல.

தம்மில்
அன்புகூருகிறவர்களுக்கு
கண்
கோணவுமில்கல,
கோது
மனுஷனுகட
இருத த்தில்

ெமக்கு
எ ிர்கொலத் ில்
ெல்லத ொரு
வொழ்க்னக
இருக்கிறது.
ெம்
எ ிர்கொலத் ில் அற்பு மொை ஒரு வொழ்க்னக ெமக்கொக் கொத் ிருக்கிறது.
ஏதைைில், கடவுள் மீ து அன்பொக இருக்கிறவர்களுக்கு அப்படிதயொரு
வொழ்னவ
அவர்
ஆயத் ம்பண்ணி
னவத்துள்ள ொக
அவருனடய
வொர்த்ன கூறுகிறது.
எயரமி ோ 29:11
நீ ங்கள் எதிர்போர்த்திருக்கும் முடிகவ உங்களுக்குக் பகோடுக்கும்படிக்கு நோன்
உங்கள்யபரில்
நிகனத்திருக்கிற
நிகனவுககள
அறியவன்
என்று
கர்த்தர் பசோல்லுகிறோர்; அகவகள் தீகமக்கல்ல, சமோதோனத்துக்யகதுவோன
நிகனவுகயள.

அவருனடய வொர்த்ன
ொன் ெம் ெம்பிக்னகயின் ஆ ொைம். ஆகவவ, ெமக்கு
ெல்ல ஒரு எ ிர்கொலம் இருக்கிறது என்று ெொம் ெிச்சயம் ெம்பலொம்.
ெம்முனடய
ற்கொலிக சூழ்ெினல, ஒருவபொதும் ெம்முனடய கனடசி
கொலம்வனை
த ொடைப்வபொவ ில்னல.
கடவுள்
ெமக்கு
தகொடுத்
வொக்குத் த் ங்களின்
அடிப்பனடயில்
ெம்முனடய
எ ிர்கொலம்
தபலமுள்ள ொக,
தவற்றியுள்ள ொக,
பொதுகொப்பு
ெினறந்
ொக
அனமயப்வபொகிறது. ெம்முனடய
ற்கொலிக சூழ்ெினல ெம் மைன ச்
வசொர்வொக்க ஒருவபொதும் அனும ிக்கப்வபொவ ில்னல.

பவற்றி நிச்ச

ம் என்ற நம்பிக்கக

ெம்
வொழ்வில்
ெொம்
கனடசிவனை
வ ொல்விகனளத் ொன்
சந் ிக்க
வவண்டுவமொ? தவற்றி ஒருவபொதும் இல்னலவயொ? எை உங்களில் சிலர்
ெினைக்கலொம். உங்கள் முயற்சிகள் ஒவ்தவொன்றிலும் வ ொல்விகனள
அனடந் ிருக்கலொம். இதுவனை தவற்றி என்பது உங்களுக்கு எட்டொக்
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கைியொக
இருந் ிருந் ிருக்கலொம்.
ெீங்கள்
வொர்த்ன னய உறு ியொக ெம்பவவண்டும்:

பின்வரும்

கடவுள்

சங்கீ தம் 1:1-3
1 துன்மோர்க்கருகட
ஆயலோசகன ில் நடவோமலும், போவிகளுகட
வழி ில் நில்லோமலும், பரி ோசக்கோரர் உட்கோரும் இடத்தில் உட்கோரோமலும்,
2 கர்த்தருகட
யவதத்தில் பிரி மோ ிருந்து, இரவும் பகலும் அவருகட
யவதத்தில் தி ோனமோ ிருக்கிற மனுஷன் போக்கி வோன்.
3 அவன் நீ ர்க்கோல்களின் ஓரமோய் நடப்பட்டு, தன் கோலத்தில் தன் கனிக த்
தந்து,
இகலயுதிரோதிருக்கிற
மரத்கதப்யபோலிருப்போன்.
அவன்
பசய்வபதல்லோம் வோய்க்கும்.
ிைளொக கைிதகொடுக்கும் மைங்களொக உங்கள் வொழ்னவ ெினைத்துப் பொருங்கள்.
ெீங்கள்
தசய்யும்
தசயல்களில்
எல்லொம்
தவற்றி
தபறுவர்கள்
ீ
என்று
எண்ணுங்கள். ஏதைைில், அது ொன் உங்கனளப் பற்றிய கடவுளுனடய வொர்த்ன .
கடவுள் உங்களுக்கொகச் தசய் ன
ற்கொலிக சூழ்ெினல அைிக்க இடம்
தகொடொ ீர்கள்.

உங்கள் கனவுகள் நிகழ்வோகும் நம்பிக்கக
ெீங்கள் கண்ட கைவுகள் ஒருவபொதும் ெடக்கப்
உங்கள்
ெம்பிக்னககனள
இைந் ிருக்கலொம்.
தசொல்கிறொர்:

வபொவ ில்னல என்று
உங்களிடம்
கடவுள்

சங்கீ தம் 37:4-5
4
கர்த்தரிடத்தில்
மனமகிழ்ச்சி ோ ிரு;
அவர்
உன்
இருத த்தின்
யவண்டுதல்ககள உனக்கு அருள்பசய்வோர்.
5 உன் வழிக க் கர்த்தருக்கு ஒப்புவித்து, அவர்யமல் நம்பிக்கக ோ ிரு;
அவயர கோரி த்கத வோய்க்கப்பண்ணுவோர்.

ெொன்
கண்ட
கைவு
ஒருவபொதும்
ெிகழ்ப்வபொவ ில்னல
என்ற
சூழ்ெினலனய
ெொன்
சந் ித் ிருக்கிவறன்.
ெொன்
வளரும்தபொழுது,
தபங்களூர் ெகரில் ஒரு சனபனய ஸ் ொபித்து, உலகதமங்கும் உள்ள
அவெக சமு ொயங்கனளச் சந் ிக்க வவண்டும் என்று கைவு கண்வடன்.
பல சம்பவங்கள் என் வொழ்வில் ெிகழ்ந் து, ஆைொல் ெொன் கண்ட இந் க்
கைவு என்வொழ்வில் ெிகைப்வபொவ ில்னல என்ற சூழ்ெினலனய ெொன்
சந் ிக்க வெர்ந் து. அ ற்கொை ஒரு மு ல் அடி கூட எடுத்துனவக்க
முடியவில்னல. ஆைொல், கடவுளுனடய வொர்த்ன
உைக்கு ெல்ல
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எ ிர்கொலத்ன த் ருவவன் என்ற ெம்பிக்னகனயக் தகொடுத் படியொல், என்
ெம்பிக்னக
தசத்துப்வபொக
ெொன்
இடம்தகொடுக்கவில்னல.
என்
கண்களுக்குத் த ரியொ அன , என் கொதுகளுக்குக் வகளொ அன அவர்
எைக்கொக ஆயத் ம்பண்ணி னவத் ிருக்கிறொர். வமலும், அவர்மீ து ெொன்
மைமகிழ்ச்சியொய்
இருந் ொல்,
அவர்
என்
இரு யத் ின்
வவண்டு ல்கனளக் தகொடுப்பொர் என்று அவருனடய வொர்த்ன
வமலும்
தசொல்லுகிறது.
என்
சூழ்ெினல
வமலும்
வமலும்
வமொசமொகிக்தகொண்டிருக்கும்தபொழுது, கடவுளுனடய இந்
வொர்த்ன கள்
மீ ண்டும் மீ ண்டும் என் மை ில் ஞொபகமொக வந்துதகொண்வட இருந் து.
என்னுனடய
சூழ்ெினலகள்
எப்படியிருந் ொலும்,
அவருனடய
வொர்த்ன கனள
ஆ ொைமொக
னவத்து,
அனவகனள
உறு ியொக
பிடித்துக்தகொண்வடன். ஆகவவ, இப்தபொழுது அந் க் கைவுகள், ெிகழ்வன
ெொன் பொர்க்கிவறன்.

உங்கள் பிள்களககளக் குறித்த நம்பிக்கக
உங்கள்
பிள்னளகனளக்
குறித்
ெம்பிக்னககனள
ெீங்கள்
இைந் ிருக்கலொம்.
ஒருவவனள
ெீங்கள்
உங்கள்
பிள்னளகளுக்கு
கடவுளுனடய
வொர்த்ன கனளச்
தசொல்லிக்தகொடுத்து,
ஆவிக்குரிய
பயிற்சிகனள அளித்து ென்கு வளர்த் ிருந் வபொ ிலும், இப்தபொழுது
அவர்களுனடய
ெடவடிக்னககனளப்
பொர்க்கும்தபொழுது,
ெீங்கள்
எ ிர்பொர்த் ிைொ
ஒரு சூைலில் அவர்கள் சிக்கியிருப்பன ப் பொர்க்கலொம்.
ஒருவவனள
அவர்கள்
படிப்னப
னகவிட்டு,
மதுவுக்வகொ,
வபொன
வஷ்துகளுக்வகொ அடினமயொகி இருக்கலொம். ெொன் வளர்த் த ல்லொம்
வணொகப்
ீ
வபொய்விட்டவ
என்று ெீங்கள் ெினைக்கலொம். இைி ஒரு
மொற்றமும்
வைப்வபொவ ில்னல,
என்று
உங்கள்
பிள்னள
மீ ொை
ெம்பிக்னகனய ெீங்கள் முற்றிலும் இைந் ிருக்கலொம். ஆைொல், ெொன்
உங்களுக்குச் தசொல்வது, “ெம்பிக்னக இைந்துவபொகொ ிருங்கள்”. ஏதைைில்,
கடவுளுனடய வொர்த்ன இப்படிச் தசொல்கிறது:

சங்கீ தம் 112:1-2
1 அல்யலலூ ோ, கர்த்தருக்குப் ப ந்து, அவருகட
கட்டகளகளில் மிகவும்
பிரி மோ ிருக்கிற மனுஷன் போக்கி வோன்.
2 அவன் சந்ததி பூமி ில் பலத்திருக்கும், பசம்கம ோனவர்களின் வம்சம்
ஆசீர்வதிக்கப்படும்.
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“கடவுவள! ெொன் உங்கள் வொர்த்ன னய ெம்புகிவறன்! என் பிள்னளகள்
பலத் ிருப்பொர்கள் என்று உங்களுனடய வொர்த்ன கள் தசொல்கிறது.”
என்று அவரிடம் தசொல்லுங்கள். இ ின் தபொருள் என்ைதவன்றொல் உங்கள்
பிள்னளகள் இந்
பூமியிவல ஏவ ொ ஒரு வி த் ில் மொறப்வபொகிறொர்கள்.
கடவுளுனடய ெொட்டிற்கொக அவர்கள் என வயொ தசய்யப்வபொகிறொர்கள்.
அவர்கள் இந்
பூமியில் வணொகப்
ீ
வபொகப்வபொவ ில்னல. அவர்கள்
கடவுளுக்கொக இந் பூமியில் என வயொ சொ ிக்கப்வபொகிறொர்கள்.
ஏசோ ோ 54:13
உன் பிள்களகபளல்லோரும் கர்த்தரோல் யபோதிக்கப்பட்டிருப்போர்கள்;
பிள்களகளுகட
சமோதோனம் பபரிதோ ிருக்கும்.

உன்

வமலுள்ள வசைம் உங்கள் பிள்னளகனளக் குறித் ெம்பிக்னகக்கு
ஆ ொைமொக இருப்ப ொக. ெீங்கள் தசொல்வன தயல்லொம் உங்கள் பிள்னள
கொதுதகொடுத்துக் வகட்கொவிட்டொலும், த ொடர்ந்து அந் வொர்த்ன னய
ெம்புங்கள். ஏதைைில், கடவுள் தசொன்ை அந் வொர்த்ன னய ெீங்கள்
த ொடர்ந்து ெம்பலொம்.

சுகமகடதல் குறித்த நம்பிக்கக
உங்கள் சிலர் வியொ ிகளொல் பொ ிக்கப்பட்டிருக்கலொம். மருத்துவர்களும் இந்
வியொ ிக்கு மருந்வ ொ, மருத்துவவமொ இல்னல என்று தசொல்லியிருக்கலொம்.
ஆைொல், கடவுளுனடய வொர்த்ன என்ை தசொல்கிறது என்றொல்:
சங்கீ தம் 103:3
அவர் உன் அக்கிரமங்ககளப ல்லோம் மன்னித்து, உன்
யநோய்ககளப ல்லோம் குணமோக்கி,

உங்கள் ெம்பிக்னகக்கு ஆ ொைம் கடவுளுனடய இந் வொர்த்ன
ொன். இந்
வொர்த்ன
மூலம்
உங்கள்
ெம்பிக்னகனய
உயிவைொடு
இருக்கச்
தசய்யுங்கள். உங்கள் வியொ ி குணமொகி ெீங்கள் ெல்ல சுகத்வ ொடு
வொழ்வன ெீங்கவள எண்ணிப்பொருங்கள்.
நீ திபமோழிகள் 3:7-8
7 நீ உன்கன ஞோனிப ன்று எண்ணோயத; கர்த்தருக்குப் ப ந்து, தீகமக
விட்டு விலகு.
8 அது உன் நோபிக்கு ஆயரோக்கி மும், உன் எலும்புகளுக்கு ஊனுமோகும்.
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இவ்வொறொக கடவுள் மீ து ெீங்கள் தகொண்டுள்ள பயம், உங்கள் உடலில்
உள்ள வியொ ினயக் குணப்படுத் ி, சுகத்ன க் தகொண்டுவரும்.

கடவுளோலும் அவருகட
வோர்த்கத ோலும், நம்பிக்கக அற்ற
சூழ்நிகல ிலும் நம்பிக்ககய ோடு இருக்க முடியும்.
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6. நம்பிக்கக

ற்ற சூழ்நிகல ில் நோன் என்ன
பசய்வது?

யரோமர் 4:17-21
17 அயநக ஜோதிகளுக்கு உன்கனத் தகப்பனோக ஏற்படுத்தியனன் என்று
எழுதி ிருக்கிறபடி,
அவன்
தோன்
விசுவோசித்தவருமோய்,
மரித்யதோகர
உ ிர்ப்பித்து,
இல்லோதகவககள
இருக்கிறகவககளப்யபோல்
அகழக்கிறவருமோ ிருக்கிற
யதவனுக்கு
முன்போக
நம்பமல்லோருக்கும்
தகப்பனோனோன்.
18 உன் சந்ததி இவ்வளவோ ிருக்கும் என்று பசோல்லப்பட்டபடிய , தோன் அயநக
ஜோதிகளுக்குத் தகப்பனோவகத நம்புகிறதற்கு ஏதுவில்லோதிருந்தும், அகத
நம்பிக்ககய ோயட விசுவோசித்தோன்.
19 அவன் விசுவோசத்தியல பலவனமோ
ீ
ிருக்கவில்கல; அவன் ஏறக்குகற
நூறு
வ துள்ளவனோ ிருக்கும்யபோது,
தன் சரீரம்
பசத்துப்யபோனகதயும்,
சோரோளுகட
கர்ப்பம் பசத்துப்யபோனகதயும் எண்ணோதிருந்தோன்.
20
யதவனுகட
வோக்குத்தத்தத்கதக்குறித்து
அவன்
அவிசுவோசமோய்ச்
சந்யதகப்படோமல்,
21 யதவன் வோக்குத்தத்தம் பண்ணினகத நிகறயவற்ற
வல்லவரோ ிருக்கிறோபரன்று முழு நிச்ச மோய் நம்பி, யதவகன
மகிகமப்படுத்தி, விசுவோசத்தில் வல்லவனோனோன்.

ெம்முனடய
ெம்பிக்னகயற்ற
சூழ்ெினலனய
கடவுள்
னலகீ ைொக
மொற்றவவண்டி,
ெொம்
என்ை
தசய்யவவண்டும்?
ஆபிைகொமுனடய
வொழ்விலிருந்து
ெொம்
என்ை
கற்றுக்தகொள்கிவறொம்?
அவருனடய
ெம்பிக்னகயற்ற சூழ்ெினலனய கடவுள் னலகீ ைொக மொற்றும்படியொக அவர்
என்ை தசய் ொர்? அவருக்கு கடவுள் என்ை வொக்குக்தகொடுத் ொவைொ அது
ெடக்கும் என்று அவர் ெம்பிைொர் என்று அவருனடய வவ ம் தசொல்லுகிறது.
(வைொமர் 4:18). கடவுள் என்ைதவல்லொம் தசொன்ைொவைொ, அத ல்லொம் ெடக்கும்
என்று ெீங்கள் ெம்புகிறீர்களொ? உ ொைணமொக, “ெீ தசய்வத ல்லொம் உைக்கு
வொய்க்கும்” என்று கடவுளுனடய வொர்த்ன
தசொல்லுகிறது. அன
ெீங்கள்
ெம்புகிறீர்களொ?
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கடவுள் என்ன பசோன்னோயரோ அதுயபோலயவ நடக்கும்
என்ற எதிர்போர்ப்யபோடு நம்புங்கள்.
கடவுளும் அவர் வொர்த்ன யும் ஒன்று ொன். அவருனடய வொர்த்ன னய
ெம்புவதும் அவனை ெம்புவதும் ஒன்று ொன். அவருனடய வொர்த்ன யின்படி
ெீங்கள் எ ிர்பொர்க்கிற எல்லொவற்னறயும் ெீங்கள் ெம்ப வவண்டும். ெம்ப
முடியொ
சூைெினலயில்
ெீங்கள்
இருந் ொலும்,
கடவுள்
தகொடுத்
வொக்கின்படி
ெிச்சயம்
ெடக்கும்
என்று
ெீங்கள்
ெம்ப
வவண்டும்.
உங்களுனடய
இந்
ெம்பிக்னகனய
ெீங்கள்
ஒருவபொதும்
விட்டுவிடொ ிருங்கள்.

உங்களுகட
நம்பிக்கக அற்ற சூழ்நிகல,
பசோன்ன வோர்த்கத ின்மீ துள்ள நம்பிக்ககக
ஒருயபோதும் விட்டுவிடோதீர்கள்

கடவுள்
இழக்க

“ஏதைைில்,
கடவுள்
அவரிடம்
இந்
வொக்னக
தகொடுக்கும்தபொழுது,
அவருக்கு கிட்டத் ட்ட 100 வயது ஆகியிருந் படியொல்,
ன்னுனடய
உடலில் பிள்னள உருவொகத் க்க தபலன் இல்லொ ிருந் து; அவருனடய
மனைவியொகிய
சொைொளுக்கும் கர்ப்பமனடயும்
வயது
ொண்டியிருந் து.
அப்படியிருந்தும், கடவுள் தசொன்ை வொக்னக ெம்புவ ில் அவர் இளனமயொக
இருந் ொர்.” என்று வைொமர் 4:19-ல் ஆபிைகொனமப் பற்றிச் தசொல்லப்பட்டுள்ளது.
அவருனடய
உடலில்
பிள்னளதபற்தறடுக்கும்
தபலன்
இல்னல.
அவருனடய சூழ்ெினல ஒன்றும் சொ கமொக இல்னல. இருந் வபொ ிலும்,
கடவுள்
தகொடுத்
வொக்கின்மீ ொை
ன்னுனடய
ெம்பிக்னக
தபலவைமனடய
ீ
அவர் ஒருவபொதும் அனும ிக்கவில்னல. ஆகவவ, உங்கள்
சூழ்ெினலனயப் பொர்த்து, இது ஒருவபொதும் ெடக்கொது என்று ஒருவபொதும்
தசொல்லொ ீர்கள்.
இருந் வபொ ிலும், ெீங்கள் உங்கள் சூழ்ெினலனய முற்றிலும் ெிைொகரிக்க
வவண்டிய ில்னல. ஆைொல், கடவுள் வொர்த்ன யின் மீ துள்ள ெம்பிக்னகனய
உங்கள் சூழ்ெினலனய னவத்து பலமிைக்கச் தசய்ய அனும ிக்கொ ீர்கள்.
மொறொக, கடவுள் தகொடுத்
வொக்கு உங்கள் வொழ்வில் ெினறவவறிைொல்
எப்படியிருக்கும்
என்பன
உங்கள்
கற்பனைக்
கண்தகொண்டு
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வனைந்துபொருங்கள். உ ொைணமொக, ெீங்கள் முற்றிலும் குணமனடந் ன க்
ெினைத்துப் பொருங்கள். உங்கள் வொழ்வில் தவற்றியனடந்
ொக ெினைத்துப்
பொருங்கள். உனடந்துவபொை உங்கள்
ிருமண உறவு சீைனடந்
ொக
ெினைத்துப் பொருங்கள். உங்கள் பிள்னளகள் மைம் ிரும்பி கடவுளுக்கு
வசனவ தசய்வ ொக ெினைத்துப் பொருங்கள். கடவுள் வொர்த்ன யொல், உங்கள்
மை ில் இனவகனள ஒரு படம்வபொல வனைந்து, அனவகனள
ிரும்பத்
ிரும்ப ெினைத்துப் பொருங்கள்.

ஒருெொள் இைவு ஆபிைகனம கடவுள் அவனுனடய கூடொை வட்டிலிருந்து
ீ
தவளிவய வைச்தசொல்லி, வொைத் ில் உள்ள ெட்சத் ிைங்கனளப் பொர்க்கச்
தசொல்லி,
“உன்னுனடய
சந்
ிகள்
அதுவபொல
இருக்கும்”
என்றொர்.
(ஆ ியொகமம் 15:5). அதுமு ல் ஆபிைகொம் கடவுள் ைக்குக் தகொடுத் வொக்கு
இவ்வொறொக ெினறவவறும் என்று அந் க் கொட்சினய
ன் மை ில்
னவத் ிருந் ொர்.
அ ன்பின்பு,
அவன்
வொைத் ில்
ெட்சத் ிைங்கனளப்
பொர்க்கும்தபொழுத ல்லொம்,
ன் சந்
ிகனள அவ்வொறு எண்ணிக்னகக்கு
அடங்கொ
அளவில் இருப்பன ப் பொர்த் ொன். அவன்
ன் உடலில்
பிள்னளனயப் தபற்தறடுக்கப் தபலைில்லொ ன ெினைக்கும் தபொழுது, ன்
மனைவி சொைொள் கர்ப்பமனடயும் வொய்ப்பு இல்லொ
சூழ்ெினலனயப்
பொர்க்கும் தபொழுதும், கடவுள் தசொன்ை அந் வொக்னக ெினைத்துப் பொர்த்து.
என் சந்
ிகள் வொைத் ில் உள்ள ெட்சத் ிைங்கனளப் வபொல, கடற்கனையில்
உள்ள மணனலப்வபொல எண்ணமுடியொ
அளவில் இருக்கும் என்ற
ெம்பிக்னகயில் வொழ்ந் ொர்.

அவைக
முனற
ெொன்
ஆயிைமொயிைமொை
மக்களுக்கு
கடவுளுனடய
வொர்த்ன னயச்
தசொல்லிக்தகொடுப்பன
ெினைத்துப்
பொர்த் ிருக்கிவறன்.
எங்களுனடய ிருச்சனப, ெகைத் ில் 5 இடங்களில் பல ஆயிைம் மக்கவளொடு
வசர்ந்து கடவுனள ஆைொ ிப்பன
ெினைத்துப் பொர்த் ிருக்கிவறன். ஆகவவ,
ஞொயிறு ஆைொ னையில் கொலியொகக் கிடந் இருக்னககள் என்னுனடய அந்
ெம்பிக்னகனயப் தபலவைப்படுத்
ீ
முடியவில்னல. ஏதைைில், என்னுனடய
ஊைியத் ின் ெினறவு ெொட்கள் எப்படியிருக்கும் என்ற படம் என் மை ில்
அைியொது
ெின்றது.
ஆகவவ,
உங்களுனடய
ற்கொலிக
சூழ்ெினல
எப்படிப்பட்ட ொக இருந் ொலும், உங்கள் வொழ்வின் முடினவக் குறித்
உங்கள் எ ிர்பொர்ப்னப மை ில் இருத் ி, ெம்பிக்னகனய ஒருவபொதும்
இைந்துவிடொ ிருங்கள்.
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பதோல்கலககளச் சகித்து, வோக்குப்பபற்றகத
அகடந்யத தீருவது என்ற தீர்மோனத்யதோடோன வோழ்வு
ஆபிைகொமின்
வொழ்விலிருந்து
ெொம்
கற்றுக்தகொள்ளும்
இன்தைொரு
முக்கயமொை கொரியம், அவர்
டுமொற்றங்கள் எதுவும் இல்லொது, கடவுள்
தசொன்ை வொக்னக ெம்பி வொழ்ந் ொர் (வைொமர் 4:20). கடவுள் தகொடுத்
வொக்னகக் கொப்பொற்றுவொர் என்று உறு ி அவர் மை ில் இருந் து.
அ ற்கினடயில் பல த ொல்னலகள் வந் வபொ ிலும் அனவகனளச் சகித்து,
கடவுள் தகொடுத்
வொக்னக அனடந்வ
ீருவது என்ற
ீ ர்மொைத்வ ொடு
வொைந் ொர். ஆகவவ, ெம்பிக்னகவயொடு கூட, கடவுள் தகொடுத்
வொக்னக
அனடந்வ
ீருவது
என்ற
ீர்மொைத்வ ொடு,
இனடயில்வரும்
த ொல்னலகனளச்
சகித்து,
வொைவவண்டியது
மிகவும்
அவசியம்.
ஆகவவ ொன், “ெொம் இதுவனை முழுனமயொக அனுபவிக்கொ
ஒன்னற,
அனுபவிக்கப் வபொகிவறொம் என்ற எ ிர்பொர்ப்பு இருக்கும்தபொழு ல்லவொ,
அ ற்கொக தபொறுனமவயொடும், ஆவவலொடும் கொத் ிருப்வபொம்?” என்று வைொமர்
8:25-ல் தசொல்லப்பட்டுள்ளது. ெம்மில் அவைகர், அவைக கொரியங்களுக்கொக
ெம்பிக்னகவயொடு
இருந் ொலும்,
அது
உடவை
ெடக்கவவண்டும்
எை
ெினைக்கிவறொம். ஆைொல், வவ வமொ, ெொம் எ ிர்பொர்க்கிற இதுவனை
பொர்க்கொ
ஒரு
கொரியத் ிற்கொக
தபொறுனமவயொடு
கொத் ிருக்க
வலியுறுத்துகிறது. ஆகவவ, சீக்கிைம் ெடக்கவில்னல என்று ெம்பிக்னகனய
இைக்கொது, தபொறுனமவயொடு கொத் ிருங்கள்.
1 பதசயலோனிக்யக ர் 1:3
“எப்படிப னில், நீ ங்கள் கடவுகள நம்பி பசய்கிற கஷ்டமோன யவகலககளயும்,
மற்றவர்கள் மீ து உங்களுக்கு உள்ள அன்போல் அவர்களுக்கு உதவுகிறகதயும்,
நம் வோழ்கவ ஆளும் இய சு கிறிஸ்துவிடம் உங்களுக்கு கிகடக்கப்யபோகிற
பலகன எதிர்போர்த்து நீ ங்கள் கஷ்டங்ககளச் சகிக்கிறகதயும், நிகனத்து
அவருக்கு நன்றி கூறுகியறோம்.” என்று பவுல் கூறுகிறோர்.

ஆகவவ, கடவுளுனடய வொர்த்ன யின்படியொை ெம்பிக்னக என்பது
தபொருனமவயொடு கொத் ிருப்ப ொகும்.
புலம்பல் 3:26
கர்த்தருகட

இரட்சிப்புக்கு நம்பிக்ககய

ோடு கோத்திருக்கிறது நல்லது.

உண்னமயொை ெம்பிக்னக இருக்கும்தபொழுது, மை ில் எந் வி ப ற்றமும்
இல்லொமல் ஒருவி அனம ி கொணப்படும். அது ெிச்சயம் வரும், ெடக்கும்
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என்ற எண்ணம் வமவலொங்கி கொணப்படும். உங்கள் மை ில் குைப்பவமொ,
சஞ்சலவமொ, ெொன் விரும்பியன
அனடவ ற்கு யொர், என்ை தசய் ொலும்
பைவொயில்னல என்ற எண்ணவமொ இல்லொ ிருக்கும். மொறொக, கடவுள்
தகொடுத்
வொக்கின்படி எைக்கு ெடக்கும் என்ற மை அனம ி கொணப்படும்.
அ ில் உறு ியொகவும், தபொறுனமவயொடும் இருப்பீர்கள். அந்
ீர்மொைத் ில்
உறு ிவயொடும், கடவுள் வொர்த்ன க்கு த ொடர்ந்து கீ ழ்படிந்தும் வொழ்வர்கள்.
ீ
ஆகவவ, இலகுவொை வைி என்று என யும் ெீங்கள் த ரிந்த டுக்க
வவண்டொம். அவ்வொறொை தசயல் உங்கனள வமலும் குைப்பத் ில் சிக்க
னவக்கும்.

சந்யதோசத்தில் நிகறந்து கடவுகளத்
தித்துக்பகோண்டிருங்கள்
கடவுள் தசொன்ைது ெடக்குவமொ? ெடக்கொவ ொ? என்று அவர் சந்வ கப்படொமல்;
கடவுள்
ஒரு
வொக்னகக்
தகொடுத் ொல்,
அவர்
அன
ெிச்சயம்
ெினறவவற்றுவொர் என்று அவனை முழுனமயொக ெம்பி, அவருக்கு ென்றி
தசொல்லிக்தகொண்டிருந் ொர் (வைொமர் 4:20-21)
.
உங்களுக்கு ஒன்றின்மீ து ஒரு எ ிர்பொர்ப்பு இருக்கும்தபொழுது, மை ில்
மகிழ்ச்சி இருக்கும். கடவுள் தசொன்ை ஒரு தசொல்மீ து உங்களுக்கு
ெம்பிக்னக இருக்கும்தபொழுது உங்கள் மை ில் சந்வ ொசம் இருக்கும்.
உங்கள் வொழ்வின் ஒருசில சூழ்ெினலகளின் அடிப்படியில் ெீங்கள் ஒருசில
வவனளகளில்
சந்வ ொசமொக
இருக்கலொம்.
ஆைொல்,
ெம்பிக்னகயின்
அடிப்பனடயிலும் ெீங்கள் சிலவவனளகளில் சந்வ ொசமொக இருக்கலொம்.
உங்களில் சிலர் சிறுவர்களொக இருக்கும்தபொழுது, உங்கள் பிறந் ெொள்
தெருக்கிவருவன
எ ிர்பொர்த்து சந்வ ொசப்பட்டிருப்பீர்கள். எங்களுனடய
மகள் ரூத், இவ்வருடம் அவளுனடய பிறந் ெொனளக் தகொண்டொடிைொள்.
பிறந் ெொள் வருவ ற்கு பல வொைங்களுக்கு முன்வப மு ல் வொைத் ிவலவய
அவள் மை ில் சந்வ ொசம் ெிைம்பியிருந் து. எ ிர்பொர்ப்பிைொல் அவள் மைது
சந்வ ொசத் ில் ெினறந்து இருந் து. பிறந் ெொளுக்கு முந் ய இைவில் அவள்
என்வைொடு, “அப்பொ ெொன் ெொனளக் கொனல எழுந் வுடன், ெீங்கள் என்ைிடம்,
‘பிறந் ெொள் கொணும் தசல்லப் பிள்னளவய! கொனலவணக்கம்!’ என்று
தசொல்லவவண்டும்” என்று சந்வ ொசத்வ ொடு கூறிப் படுக்கச் தசன்றொள்.
உண்னம என்ைதவன்றொல், மறுெொள் ொன் அவள் பிறந் ெொள் தகொண்டொகப்
வபொகிறொள்; ஆைொல் இன்வற அவள் மை ில் சந்வ ொசம் ெிைம்பி வைிகிறது.
அவளுனடய பிறந்
ெொள் இன்னும் வைவில்னல. ஆைொல் வரும் என்ற
எ ிர்பொர்ப்பில் அவள் மை ில் சந்வ ொசம். கிறிஸ் வர்களொகிய ெொமும்
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அவ்வொவற சந்வ ொசமொக இருக்கவவண்டும். ெொம் கடந்து தசல்லும் இந்
கஷ்டமொை சூழ்ெினலனய கடவுள் ெிச்சயம் மொற்றுவொர் என்ற எ ிர்பொர்ப்பில்
கினடக்கும் சந்வ ொசம் அது.

யரோமர் 15:13
பரிசுத்த ஆவி ின் பலத்தினோயல உங்களுக்கு நம்பிக்கக பபருகும்படிக்கு,
நம்பிக்கக ின்
யதவன்
விசுவோசத்தினோல்
உண்டோகும்
எல்லோவித
சந்யதோஷத்தினோலும் சமோதோனத்தினோலும் உங்ககள நிரப்புவோரோக.
அவ்வோறோக
கடவுள்
வோக்குக்பகோடுத்தகத
நிகறயவற்றுவோர்
என்ற
எதிர்போர்ப்கபயும் அவயர நமக்குத் தருகிறோர். நீ ங்கள் அவகர அவ்வோறோக
நம்பி
வோழ்வதோல்,
அவர்
உங்களுக்கு
நிகறவோன
சந்யதோசத்கதயும்,
சமோதோனத்கதயும் தருவோரோக. அதன்மூலமோக, சுத்தமோன ஆவி ோனவர் தரும்
பபலத்தினோயல, அவரிடம் இவ்வோறோன எதிர்போர்ப்பு உங்களுக்கு பபருகுவதோக.
(எளி
தமிழில்)
யரோமர் 12:12
நம்பிக்கக ியல சந்யதோஷமோ ிருங்கள்; உபத்திரவத்தியல
பபோறுகம ோ ிருங்கள்; பஜபத்தியல உறுதி ோய்த் தரித்திருங்கள்.
விடோமல் பஜபித்துக்பகோண்டு, உங்களுக்குக் கிகடக்கப்யபோகிற வோழ்க்கக
எதிர்போர்த்து, உங்களுக்கு வருகிற கஷ்டங்ககளச் பபோறுகமய ோடு
சகித்துக்பகோண்டு, சந்யதோசமோக இருங்கள். (எளி
தமிழில்)

ெம் மைது கடவுள் மீ துள்ள ெம்பிக்னகயில் ெினறந்து கொணப்படும்தபொழுது,
ெம்
மை ில்
சந்வ ொசமும்
சமொ ொைமும்
இருக்கும்.
அவருனடய
வொர்த்ன யில் ெொம் ெம்பிக்னகவயொடு இருக்கும்தபொழுது, சந்வ ொசமும்
சம ொைமும் ெம் வொழ்வில் இருக்கும். சிலவவனளகளில் கடவுள் தகொடுத்
வொக்கு ெினறவவற
ொம மொகும்தபொழுது, சிலர் குனறகூறவும், புலம்பவும்
த ொடங்குகிறொர்கள். அவர்களுக்கு வ னவ என்ைதவன்றொல், கடவுள்
தசொன்ை வொக்கு ெினறவவறிய சம்பவத்ன மை ில் தகொண்டுவருவ ொகும்.
ற்வபொன ய சூழ்ெினலனயப் பொர்த்து அன ரியப்படொமல், ெம்பிக்னகவயொடு
அந்
வொக்கு ெினறவவறுகிறன
ெம் கண்முன் தகொண்டுவைவவண்டும்.
அப்தபொழுது, அந் கொட்சி ஒருெொள் ெிச்சயம் ெடக்கும் என்ற ெம்பிக்னகயில்
மை ில் சந்வ ொசமும், சமொ ொைமும் இருக்கும்.
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சங்கீ தம் 42:5
என் ஆத்துமோயவ, நீ ஏன் கலங்குகிறோய்? ஏன் எனக்குள் தி ங்குகிறோய்?
யதவகன யநோக்கிக் கோத்திரு; அவர் சமுகத்து இரட்சிப்பினிமித்தம் நோன்
இன்னும் அவகரத் துதிப்யபன்.
உடயன நோன் என் மனதிடம், "ஏங்கோயத என் மனயம! கடவுள் நிச்ச ம் உனக்கு
உதவி பசய்வோர் என நம்பிக்ககய ோடு கோத்திரு; கடவுள் நிச்ச ம் உன்
கஷ்டங்ககளத் தீர்ப்போர்; அவர் உதவி உனக்கு கிகடத்தவுடன்,
(மகிழ்ச்சிய ோடு) அவருக்கு நன்றி பசோல்லும் வோய்ப்பு மீ ண்டும் உனக்கு
கிகடக்கும்" என்று பசோன்யனன். (எளி
தமிழில்)
சங்கீ தம் 71:14
நோயனோ எப்பபோழுதும் நம்பிக்ககபகோண்டிருந்து, யமன்யமலும் உம்கமத்
துதிப்யபன்.

ெமக்கு கடவுள் தசொன்ை வொக்கின்மீ து ெம்பிக்னக இருக்கும்தபொழுது, ெம்
மை ில் சந்வ ொச உணர்வுகள் கொணப்படும், அ ின் வினளவொக கடவுனள
புகழ்ந்து வபசும் சக் ி ெமக்கு கினடக்கிறது. “இந் கஷ்டமொை சூைெினலயில்
ெொன் எப்படி சந்வ ொசமொக இருக்கமுடியும்?” என்று ெீங்கள் ஒருவவனள
வகட்கலொம். ஆைொல், “ெம்பிக்னகயிவல சந்வ ொசமொக இருங்கள் என்று
வவ ம் தசொல்கிறது. கடவுனள ெொம் எப்படித் து ிக்க முடியம்? அவர்
தகொடுத்
வொக்கின்மீ து ெம்பிக்னக னவப் ிைொல் மொத் ிைவம அவனை ெொம்
து ிக்க
முடியும்.
ஒருவவனள
இன்றய
சூழ்ெினல
மிகவமொசமொை
சூழ்ெினலயொக
இருக்கலொம்.
இன்றய
சூழ்ெினல
மிக
கஷ்டமொை
சூழ்ெினலயொக
இருக்கலொம்.
இருந் வபொ ிலும்,
கடவுனள
ெீங்கள்
து ிக்கலொம்.
ஏதைைில்,
அந்
சூழ்ெினல
என்றுவம
அப்படி
இருக்கப்வபொவ ில்னல. கடவுள் அன
மொற்றப்வபொகிறொர். ஏதைைில்,
வவ ம்
கூறுகிற
கடவுள்,
ெம்பிக்னகயற்ற
சூழ்ெினலனய
அ ற்கு
வெர்மொறொக மொற்றுகிற கடவுளொகும். அவ்வொறு உங்கள் வொழ்விலும் அவர்
தசய்வொர். ெம்பிக்னகவயொடு எ ிர்பொர்த்து கொத் ிருங்கள்.

ெொம் பொடும் ஒரு பொடல் உண்டு. அந் ப் பொடலின் வரிகள் மிகவும்
உற்சொகமூட்டும் வரிகளொகும்:
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கடவுனளத் து ி
உங்கள் பொடுகளின் உச்சத் ில் ெீங்கள் இருக்கும்தபொழுது
உங்கள் கைவுகனளதயல்லொம் அது சி றடிக்கும்தபொழுது
உங்கள் ெம்பிக்னககனளதயல்லொம் அனவ சுக்குநூறொக
உனடத்த ரியும்தபொழுது,
சொத் ொைின்

ிட்டங்கள் தவளிப்படுகிறது

உங்கள் மைம் குைம்பித்

விக்கிறது

உலகில் கொணப்படும் பயம் உங்கனளக் கவ்விப் பிடிக்கிறது
எந்

ெம்பிக்னகயில் ெீங்கள் வொழ்ந்து தகொண்டிருக்கிறீர்கவளொ
அதுவவ மனறந்துவிடும்வபொல் இருக்கிறது

(பல்லவி)
கடவுனளத் து ியுங்கள்
அவனைத் து ிக்கிறவர்கள் மூலமொக அவர்

ன் வவனலகனளச் தசய்கிறொர்

கடவுனளத் து ியுங்கள்
ெம் கடவுள் து ிகள் மத் ியில் வொசம் தசய்கிறொர்
கடவுனளத் து ியுங்கள்
உங்கனளக் கட்டினவத் ிருப்பது வபொன்ற சங்கலிகள் கூட
அந் ச் சங்கலிகளுக்கு ஒரு சக் ியும் இல்னல என்பன

ெினைப்பூட்டும்

ெீங்கள் அவனைத் து ிக்கும்தபொழுது

சொத் ொன் ஒரு தபொய்யன்
ெொம் ஒரு வகொமொளிகள் என்று அவன் ெம்னம
ெினைக்க னவக்க விரும்புகிறொன்
ஆைொல், அவனுக்வக த ரியும்
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ெொம் இைொேொவின் பிள்னளகள் என்பது
ஆகவவ, ெம்பிக்னக என்ற வகடகத்ன

னகயில் பிடியுங்கள்

ஏதைைில், ெொம் தவற்றிதபற்ற யுத்

வைர்கள்
ீ

இவயசு கிறிஸ்து ஏற்கைவவ மைணத் ிலிருந்து உயிவைொடு எழுந்துவிட்டொர்
ஆகவவ, அவர் யுத்

ில் தேயித்

இைொேொவொகும்

வட ஸ்பிரிங் (வவொர்ட்) 1979 மூலம் ஹீட்
கொல் என்ற இம்பிரியல்
பொடல் த ொகுப்பில் இருந்து எடுக்கப்பட்டது.

ப்தைொதவௌன் தபன்ைிஸ்டர் மற்றும் னமக் ஹட்சன் எழு ி இனசயனமத்
பொடல்.

இந்

புத் கத்ன

ெம்பிக்னகயற்ற

வொசிக்கிற ெீங்கள், “ெொன் வொழும் சூழ்ெினல முற்றிலும்

ஒரு

சூழ்ெினல”

என்று

தசொல்லலொம்.

அது

உங்கள்

ிருமண வொழ்வு சம்பந் மொக இருக்கலொம், உங்கள் குடும்ப வொழ்வு
சம்பந் மொக இருக்கலொம், உங்கள் பிள்னளகளுனடய வொழ்வு சம்பந் மொக
இருக்கலொம், உங்கள் தபொருளொ ொைம் சம்பந் மொக இருக்கலொம், உங்கள்
த ொைில்,
வவனல,
வியொபொைம்
சம்பந் மொக
இருக்கலொம்.
ெொம்
அனைவருவம அதுவபொன்ற சூழ்ெினலகனளச் சந் ிக்க வெரிடுகிறது. ஆகவவ,
“உங்கள் ெம்பிக்னகனய ஒருவபொதும் இைந்துவபொகொ ிருங்கள்” என்று ெொன்
உங்கனள உற்சொகப்படுத்துகிவறன். ெம்பிக்னகனய இைந்துவபொகொ ிருப்பது
மிகவும்
அவசியமொை ொகும்.
ஏதைைில்,
ெீங்கள்
ெம்பிக்னகனய
இைக்கும்தபொழுது, உங்கள் உள்ளொை மைி ைில் தபலனை இைந்து
வபொகிறீர்கள். ெீங்கள் ெம்பிக்னகனய இைக்கும்தபொழுது, புயல் வசும்தபொழுது
ீ
ெங்கூைம் இடொ
கப்பல்வபொல இருக்கிறீர்கள். கடலில் மூழ்கும் கப்பல்
வபொல உங்கள் வொழ்வு மொறுகிறது. ெம்பிக்னகனய இைக்கும்தபொழுது,
கடவுள் தகொடுத்
வொக்கின்மீ து உங்களுக்கு எந் வி
எ ிர்பொர்ப்பும்
இல்லொமல் வபொகிறது.

கடவுள் மீ தும், அவர் தகொடுத் வொக்கின்மீ தும் ெம்பிக்னகவயொடு இருங்கள்.
உங்கள் வொழ்க்னகனயப் பற்றி கடவுள் தசொன்ை வொர்த்ன கனள மீ ண்டும்
மீ ண்டும் ெினைத்துப் பொருங்கள். உங்கள்
ிருமண வொழ்வு பற்றி, உங்கள்
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குடும்பம் பற்றி அவர் என்தைன்ை வொக்குகள் தகொடுத் ிருக்கிறொர்? அந்
வொக்குகனள உறு ியொக பிடித்துக்தகொள்ளுங்கள். உங்கள் ெம்பிக்னகக்கு
ஆ ொைமொக அவருனடய வொக்குகனள னவத்துக்தகொள்ளுங்கள். ஏதைைில்
கடவுள்
வொக்குக்தகொடுத் ொல்,
உங்கள்
ற்வபொன ய
சூழ்ெினல
எப்படிப்பட்ட ொக இருந் ொலும், அவர் தகொடுத் வொக்னக ெினறவவற்றுவொர்.

கடவுள்
தகொடுத்
வொக்னக
ெினறவவற்றும்தபொழுது
ெீங்கள்
எப்படி
இருப்பீர்கள் என்பன
உங்கள் மைக்கண்களில் தகொண்டுவந்து பொருங்கள்.
உங்கள் ெம்பிக்னக உயிவைொடு இருக்க அது வபரு வியொக இருக்கும்.
எயபசி ர் 3:20
நோம் யவண்டிக்பகோள்ளுகிறதற்கும் நிகனக்கிறதற்கும் மிகவும் அதிகமோய்
நமக்குள்யள கிரிக பசய்கிற வல்லகம ின்படிய , நமக்குச் பசய்
வல்லவரோகி
அவருக்கு

•
•
•

•

கடவுள் தசொன்ைபடிவய ெடக்கும் என்ற எ ிர்பொர்ப்வபொடு
ெம்புங்கள்.
ெம்பிக்னக அற்ற உங்கள் சூழ்ெினலயொல், கடவுள் தசொன்ை
வொக்கின்மீ ொை ெம்பிக்னகனய அைிக்க விடொ ீர்கள்
கடவுள் தகொடுத் வொக்னக அனடந்வ
ீருவவன் என்ற
ீர்மொைத்வ ொடு அ ற்கு எ ிரினடயொை எல்லொவற்னறயும்
தபொறுனமவயொடு சகித்துக்தகொள்ளுங்கள்
கடவுள் தகொடுத் வொக்னக ெினறவவற்றுவொர் என்ற
ெம்பிக்னகயிைொல் கினடக்கும் சந்வ ொசத்ன அனுபவித்து,
கடவுளுக்கு ென்றி தசொல்லுங்கள்.
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ஆல் பீபிள்ஸ் சர்ச் பங்கோளர்கயள
ஆல் ெீெிள்ஸ் சர்சின் ஊைியர்கள் உள்ளூர் ிருச்சனப என்ற எல்னலனய கடந்து இந் ியொ
முழுவன யும்,
குறிப்பொக
வட
இந் ியொ
முழுவன யும்
தசன்றனடந்துள்ளைர்.
அவர்களின் முக்கிய வெொக்கம், (அ) னலவர்கனள பலப்படுத்து ல், (ஆ) இனளஞர்களுக்கு
ஊைியத் ில் விருப்பம் ஏற்படச் தசய் ல் மற்றும் (இ) கிறிஸ்துவின் சரீைத்ன
கட்டனமத் ல். வமலும் இனளஞர்களுக்கொை பயிற்சி கருத் ைங்குகள் மற்றும் கிறிஸ் வ
னலவர்களுக்கொை மொெொடுகள் ஆண்டு முழுவதும் ெடத் ப்படுகின்றை. கூடு லொக, பல
ஆயிைம்
புத் கங்களின்
பிை ிகள்
ஆங்கிலத் ிலும்
பிற
இந் ிய
தமொைிகளிலும்
இலவசமொக விெிவயொகிக்கப்படுகின்றை, இது, வொர்த்ன யிலும் ஆவியிலும் விசுவொசிகள்
வளை உ வுகிறது.

ஒரு முனற உ வி அல்லது மொ ொந் ிை ெி ி உ வி அனுப்புவ ன் மூலம் ெி ி ரீ ியொக
எங்களுடன் பங்கொளைொக உங்கனள அனைக்கிவறொம். ெொடு முழுவதும் ெொங்கள் தசய்யும்
இந் வவனலயில் எங்களுக்கு உ வ ெீங்கள் அனுப்பக்கூடிய எந் த் த ொனகயும் தபரிதும்
ம ிக்கப்படும். உங்கள் உ வினய "ஆல் ெீெிள்ஸ் சர்ச்" க்கு தசலுத்
வவண்டியன
கொவசொனல / வங்கி வனைவு கொவசொனல மூலம் எங்கள் அலுவலக முகவரிக்கு
அனுப்பலொம். எங்கள் வங்கி கணக்கு விவைங்கனளப் பயன்படுத் ி வங்கி பரிமொற்றத் ின்
ஊடொக உங்கள் பங்களிப்னப வெைடியொக அனுப்பலொம்.

கணக்கு பப ர்: All peoples church
கணக்கு எண்: 0057213809
IFSC குறி ீடு: CITI0000004
வங்கி: சிட்டி வங்கி என்.ஏ., எண் 5, எம்.ேி. சொனல, தபங்களூரு, கர்ெொடகொ 560001
யவுதசய்து கவைிக்கவும்: இந் ியொனவ
ளமொக தகொண்ட வங்கிக் கணக்கிலிருந்து
மட்டுவம வங்கி பங்களிப்புகனள ஆல் ெீெிள்ஸ் சர்ச்சால் ஏற்றுக்தகொள்ள முடியும். உங்கள்
பங்களிப்னபச் தசய்யும்வபொது, ெீங்கள் விரும்பிைொல், உங்கள் பங்களிப்பு குறிப்பிட்ட எந்
APC ஊைிய பகு ிக்கு அல்லது இடத் ிற்கு பயன்படுத் ப்பட விரும்புகிறீர்கள் என்பன
குறிப்பிடலொம். கூடு ல் விவைங்களுக்கு apcwo.org/give என்ற இனணயப் பக்கத்ன
பொர்னவயிடவும்

வமலும்,
எப்வபொதுத ல்லொம்
உங்களொல்
முடியுவமொ
எங்களுக்கொகவும்
எங்கள்
ஊைியத்துக்கொகவும் தேபிக்க மறவொ ீர்கள். ென்றி, கடவுள் உங்கனள ஆசீர்வொ ிப்பொைொக!

இலவச பவளி

ீடுகள்

A Church in Revival*

Ministering Healing and Deliverance

A Real Place Called Heaven

Offenses-Don’t Take Them

A Time for Every Purpose

Open Heavens*

Ancient Landmarks*

Our Redemption

Baptism in the Holy Spirit

Receiving God’s Guidance

Being Spiritually Minded and Earthly Wise

Revivals, Visitations and Moves of God

Biblical Attitude Towards Work

Shhh! No Gossip!

Breaking Personal and Generational Bondages

Speak Your Faith *

Change*

The Conquest of the Mind

Code of Honor

The Father’s Love

Divine Favor*

The House of God

Divine Order in the Citywide Church

The Kingdom of God

Don’t Compromise Your Calling*

The Mighty Name of Jesus *

Don’t Lose Hope

The Night Seasons of Life

Equipping the Saints

The Power of Commitment*

Foundations (Track 1)

The Presence of God

Fulfilling God’s Purpose for Your Life

The Redemptive Heart of God

Gifts of the Holy Spirit

The Refiner’s Fire

Giving Birth to the Purposes of God*

The Spirit of Wisdom, Revelation and Power*

God Is a Good God

The Wonderful Benefits of speaking in Tongues

God’s Word

Timeless Principles for the Workplace

How to Help Your Pastor

Understanding the Prophetic

Integrity

Water Baptism

Kingdom Builders

We Are Different*

Laying the Axe to the Root

Who We Are in Christ

Living Life Without Strife*

Women in the Workplace

Marriage and Family

Work Its Original Design

வமவல குறிப்பிடப்பட்ட அனைத்து புத் கங்களும் இலவசமொக PDF -ஆக ைவிறக்கம் தசய்ய எமது
ிருச்சனப வனலத் ளமொை apcwo.org/books பொர்க்கவும். இந் தவளியீடுகள் வவறுபல
தமொைிகளிலும் உள்ளை. இனவகனள புத் கவடிவில் இலவசமொகப் தபற எமது மின்ைஞ்சல்
அல்லது அஞ்சல் முகவரிக்குத் த ொடர்புதகொள்ளவும்.
எமது ிருச்சனப வனலத் ளம் apcwo.org-ல் இலவச ஒலி, ஒளி வடிவில் பிைசங்கங்கனளக்
வகட்கலொம், பிைசங்க குறிப்புகனளப் படிக்கலொம், தடலிவிஷன் ெிகழ்ச்சிகள், வமலும் பலனவகளொல்
ெீங்கள் பயைனடயலொம்.

ஆல் பீப்புள் சர்ச்க

ப் பற்றி

ஆல் பீப்புள் சர்ச்சின்
ரிசைம் தபங்களுர் தபருெகைத் ிற்கு உப்பொக, ஒளியொக
ிகைவவண்டும்
என்பதும், இந் ிய
வ சத் ிற்கும், மற்ற வ சங்களுக்கும்
கிறிஸ்துனவப் பற்றி குைல் எழுப்ப வவண்டும் என்ப ொகும்.
பரிசுத்
ஆவியொைவரின்
அபிவஷகத்வ ொடும்,
தவளிப்பொடுகவளொடும்
கடவுளுனடய வொர்த்ன யில் எந் க்கலப்படமும் இல்லொமல், முழுனமயொக
அன
மக்களுக்குச்
தசொல்லும்
அர்பணிப்வபொடு
ஆல்
பீப்புள்
சர்ச்
தசயல்பட்டுவருகிறது. பரிசுத் ஆவியொைவரின் வல்லனமவயொடு, அற்பு ங்கள்,
அ ிசயங்கள், அனடயொளங்கள், ஆவியின் வைங்கள் மூலம் கடவுளுனடய
வொர்த்ன னய மக்களுக்கு அறிவிப்ப ற்கு மொற்றொக, ெல்ல இனசவயொ, புதுபுதுத்
ிறனமகனளக் கொட்டி அறிவிப்பவ ொ,
ிறனமயொகப் வபசுவவ ொ, ெவை
ீ
கொல
ஊைிய உத் ிகவளொ மொற்றொக இருக்க முடியொது என்பது எங்கள் ெம்பிக்னக (1
தகொரி. 2:4-5; எபிவை. 2:3-4). எங்கள் கருப்தபொருள் இவயசு கிறிஸ்து. மக்களுக்கு
ஊைியம் தசய்வது எங்கள்
னலயொய வெொக்கம், கிறிஸ்துனவப் வபொல
வளர்ச்சியனடவவ எங்கள் வெொக்கம்.
தபங்களூகர னமய்யமொகக்தகொண்ட ஆல் பீப்புள் சர்ச்சிற்கு இந் ியொவின் பல
இடங்களில் கினள சனபகள் உள்ளது.
ற்வபொது எங்தகங்வக கினள சனபகள்
உள்ளது என்பன
அறிய www.apcwo.org/locations என்ற வனலத் ளத் ிவலொ,
contact@apcwo.org என்ற முகவரிக்கு மின்ைஞ்சல் அனுப்புவது மூலமொகவவொ
த ரிந்துதகொள்ளலொம்.

கடவுள் உங்ககள யநசிக்கிறோர் என்பது
உங்களுக்குத் பதரியுமோ?
சுமொர் 2000 வருடங்களுக்கு முன்பு, கடவுள் இவ்வுலகிற்கு ஒரு மைி ைொக வந் ொர். அவர் தபயர்
“இவயசு”. அவர் ஒரு பொவமும் தசய்யொ
ஒரு பரிபூைண வொழ்க்னக வொழ்ந் ொர். இவயசு என்ற
தபயரில், கடவுள் ஒரு மைி
உடலில் வொழ்ந் படியொல், அவர் தசொன்ைது, தசய் து அனைத்தும்
கடவுள் எப்படிப்பட்டவர்? என்பன
ெமக்குக் கொட்டியது. அவர் வபசிய வொர்த்ன கள் அனைத்தும்,
கடவுள் வபசிய வொர்த்ன களொகும். அவர் தசய் னவகள் அனைத்தும், கடவுள் தசய் தசயல்களொகும்.
இந் ப்புவியிவல, இவயசு அவைக அற்பு ங்கனளச் தசய் ொர். கஷ்டகளில், வியொ ிகளிலிருந்து
அவைகனை அவர் குணப்படுத் ிைொர். குருடொை கண்கனளப் பொர்க்கச் தசய் ொர்; வகட்க இயலொ
தசவிகனளக் வகட்கச் தசய் ொர்; ெடக்க இயலொ கொல்கனள ெடக்கச் தசய் ொர்; அனைத்துவி
வியொ ிகனளயும்
குணமொக்கிைொர்.
பசிவயொடிருந்
ஆயிைமொயிைமொைவர்களுக்கு,
அற்பு மொக
தைொட்டினயப் தபருகச் தசய்து, வயிறொை சொப்பிட தசய் ொர்; புயனல அடக்கிைொர் இவ்வொறொக அவைக
ஆச்சரியமொை கொரியங்கனளச் தசய் ொர்.
அவர் தசய்
அனைத்து தசயல்களுவம, கடவுள் ெல்ல கடவுள் என்பன
ெொம் புரிந்துதகொள்ளச்
தசய்கிறது. மக்கள் ென்றொக, சுகமொக, சந்வ ொசமொக வொைவவண்டும் என்பவ கடவுளுனடய விரும்பம்
என்பன யும் புரிந்துதகொள்ளச் தசய் ொர். மைி ர்களுனடய வ னவகனள ெிவிர்த் ிதசய்வவ
அவருனடய விருப்பமொகும்.
அப்படிதயன்றொல், கடவுள் ஏன்
இவ்வுலகில் வொை வவண்டும்?

மைி ைொக

மொறி

இவ்வுலகிற்கு

வைவவண்டும்?

இவயசு

ஏன்

மைி ர்களொகிய ெொம் அனைவரும் ெம்னமப் பனடத்
கடவுளுக்குப் பிடிக்கொ னவகனளச் தசய்து
பொவிகளொகிப்வபொவைொம். பொவத் ிற்கொை எ ிர் வினளவுகளும் உள்ளது. கடவுளுக்கும், ெமக்கும்
இனடயில் பொவமொைது த ொடர்புதகொள்ள இயலொத்
னடயொக இருக்கிறது. இவ்வொறொக, பொவம்
ெம்னமயும், கடவுனளயும் பிரிக்கிறது. பொவம், ெம்னமப் பனடத் கடவுவளொடு ெொம் த ொடர்புதகொள்ள
இயலொது, ெொம்மொல் அவனைப் புரிந்துதகொள்ள இயலொது
டுக்கிறது. ஆகவவ, அவைகர்கள் இந் க்
குனறனயத் ீர்க்க வவறுபல வைிகளில் முயற்சி தசய்கிறொர்கள்.
பொவத் ினுனடய மற்தறொரு வினளவு, ெித் ியமொக கடவுனளவிட்டுப் பிரிந்து வொழ்வ ொகும்.
கடவுளுனடய ெீ ிமன்றத் ிவல, பொவத் ிற்கொை
ண்டனை, மைணமொகும். மைணம் என்றொல்
ெித் ியமொக அவனைப் பிரிந்து ெைகத் ில் வொழ்வ ொகும்.
ஆைொல், ெல்ல தசய் ி என்பது, ெொம் அந் பொவத் ிலிருந்து விடுபட்டு, கடவுவளொடு த ொடர்புதகொண்டு
அவவைொடு வசர்ந்து வொை இயலும் என்பவ யொகும். வவ ொகமம் கூறுகிறது, “பொவத் ின் சம்பளம்
மைணம்; வ வனுனடய கிருனபவைவமொ ெம்முனடய கர்த் ைொகிய இவயசுகிறிஸ்துவிைொல் உண்டொை
ெித் ியேீவன்” (வைொமர் 6:23). இவயசு சிலுனவயில் மரிக்கும்தபொழுது, இவ்வுலகின் பொவங்கள்
அனைத் ிற்குமொை வினலக்கிையத்ன தசலுத் ிவிட்டொர். பின்பு, அவர் மூன்றொம் ெொளில் உயிவைொடு
எழுந் ிருக்கும்தபொழுது, அவர் உயிவைொடு இருக்கிறன
அவைகருக்கு கொண்பித்து, பின்பு மீ ண்டும்
பைவலொகம் தசல்கிறொர்.
கடவுள் அன்பொகவும் இைக்கமொகவும் இருக்கிறொர். எந்
மைி னும் ெைகத் ிற்குச் தசல்லவவண்டும்
எை அவர் விரும்புவ ில்னல. ஆகவவ, மைி ர்கள் அனைவரும் பொவத் ிலிருந்து விடுபட்டு,
பொவத் ின் வினளவுகளிலிருந்து கொப்பொற்ற வைி ஏற்படுத் வவ, அவர் இந்
பூமிக்கு வந் ொர்.
உங்கனளயும், என்னையும் வபொன்ற பொவ மைி ர்கனள பொவத் ிலிருந்தும், ெித் ிய அைிவிலிருந்தும்
கொப்பொற்றவவ அவர் இப்புவிக்கு வந் ொர்.

உங்கள் பொவத் ிற்குரிய மன்ைிப்னப இலவசமொக ெீங்கள் தபற்றுக்தகொள்வ ற்கு ெொம் ஒவை ஒரு
கொரியத்ன ச் தசய்யவவண்டும் எை வவ ொகமம் கூறுகிறது. அது என்ைதவன்றொல், ெமக்கொக இவயசு
கிறிஸ்து சிலுனவயில் தசய் ன ெொம் மைப்பூர்வமொக ஏற்றுக்தகொள்ள வவண்டும்.
“அவகர விசுவோசிக்கிறவன் எவயனோ அவன் அவருகட
நோமத்தினோயல போவமன்னிப்கபப்
பபறுவோபனன்று
தீர்க்கதரிசிகபளல்லோரும்
அவகரக்குறித்யத
சோட்சிபகோடுக்கிறோர்கள்
என்றோன்” (அப்வபொஸ் லர் 10:43).
“என்னபவன்றோல், கர்த்தரோகி
இய சுகவ நீ உன் வோ
அவகர
மரித்யதோரிலிருந்து
எழுப்பினோபரன்று
உன்
இரட்சிக்கப்படுவோய்” (வைொமர் 10:9).

ினோயல அறிக்கக ிட்டு, யதவன்
இருத த்தியல
விசுவோசித்தோல்

ஆண்டவைொகிய
இவயசுகிறிஸ்து
உங்களுக்கொகச்
தசய் ன
ெம்பி,
அவனை
ெீங்கள்
ஏற்றுக்தகொள்ளும்தபொழுது, ெீங்கள் உங்கள் பொவத் ிற்கு கடவுளிடம் மன்ைிப்புப் தபற்று, உங்கள்
பொவக்கனறகளிலிருந்து கழுவப்படுகிறீர்கள்.
இவயசு கிறிஸ்து, சிலுனவயில் உங்களுக்கொக என்ை தசய் ொர் என்று அவர் மீ து உங்களுக்கு
ெம்பிக்னகவரும்
ீர்மொைத்ன
எடுக்க பின்வரும் மொ ிரி தேபத்ன
ெீங்கள் தசய்யலொம். இவயசு
கிறிஸ்து
உங்களுக்கொகச்
தசய் னவகனள
ெீங்கள்
ஏற்றுக்தகொண்டீர்கள்,
அவருனடய
மன்ைிப்னபயும்,
பொவக்கனறகளிலிருந்து
சுத் ிகரிப்னபயும்
தபற்றுக்தகொண்டீர்கள்
என்பன
தவளிப்படுத் வும் இந் தேபம் உங்களுக்கு உ வலொம். இந் தேபம் ெீங்கள் எப்படிச் தேபிக்கலொம்
என்று உ வுவ ற்வகயொகும். அ ன்பின்பு, ெீங்கவள தசொந் மொக தேபிக்கலொம்.
என் வொழ்னவ ஆளும் இவயசுவவ! ெீங்கள் சிலுனவயில் எைக்கொக என்ை தசய் ீர்கள் என்பன இன்று
ெொன் புரிந்துதகொண்வடன். ெீங்கள் எைக்கொக மரித் ீர்கள். ெொன் தசய்
பொவங்களுக்கு மன்ைிப்னபப்
தபற, உங்களுனடய வினலம ிக்க இயலொ இைத் த்ன ச் என் பொவங்களுக்கு வினலக்கிையமொகச்
தசலுத் ிை ீர்கள். உங்கனள ெம்புகிறவர்களுக்கு, பொவங்களுக்கொை மன்ைிப்பு கினடக்கிறது என்று
வவ ொகமம் கூறுகிறது.
ஆகவவ, ெீங்கள் எைக்கொக சிலுனவ மைணத் ின் மூலம் தசய் னவகனளயும், மூன்றொம் ெொளில்
உயிவைொடு எழுந்
ன் மூலம் தசய் னவகனளயும் இன்று ெொன் ெம்புகிவறன். ெொன் என்ை ொன் ெல்ல
தசயல்கனளச் தசய் ொலும், என் வொழ்னவ என்ைொல் கொப்பொற்ற இயலொது என்பது எைக்குத் த ரியும்.
உங்களிடம் என் பொவத் ிற்கொை மன்ைிப்னப தபற, என்ைொல் தகொடுப்ப ற்கு எதுவுமில்னல என்பதும்
எைக்குத் த ரியும்.
ெீங்கள் எைக்கொக மரித் ீர்கள், என் பொவத் ிற்கொை வினலனயச் தசலுத் ிை ீர்கள்; மூன்றொம் ெொளில்
உயிவைொடு எழுந் ீர்கள் என்று இன்று ெொன் மை ொை ெம்புகிவறன்; இந் ெம்பிக்னகயின் மூலம், ெீங்கள்
என்னை மன்ைிக்கிறீர்கள், என் வொழ்னவச் சுத் மொக்குகிறீர்கள் என்று வொயொற அறிக்னகயிடுகிவறன்.
ென்றி இவயசுவவ! உங்கனளத்
த ொடர்ந்து வெசிக்க
உங்களுக்கு உண்னமயொய் வொை உ வுங்கள். ஆதமன்.

உ வுங்கள்.

உங்கனள

வமலும்

அறிந்து,
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இந் ியொவின் தபங்களூரில் உள்ள ஆல் ெீெிள்ஸ் சர்ச் னபபிள் கல்லூரி மற்றும் ஊைிய பயிற்சி
னமயம் (APC-BC), ஆவியொல் ெினறந்து, அபிவஷகம் தசய்யப்பட்ட, பரிசுத்
ஆவியின் அற்பு
வல்லனமயில் ஊைியம் தசய்வ ற்கொை
யொர்படுத் ல் மற்றும் மூல உபவ சத் ில் ஆைமொை
மற்றும் வம னமத்துவத்ன
தவளிப்படுத்தும்படி கடவுளுனடய வொர்த்ன னயப் படிப்பது. ெொங்கள்
ெம்புவது
என்ைதவன்றொல்,
முழுனமயொை
வ வ
மைி ைொக
ஒருவனை
ஊைியத் ிற்கு
வளர்த்த டுப்பது,
கடவுளுனடய
வொர்த்ன யில்
ஆைமொக
வவரூன்ற
தசய்வது,
மற்றும்
அனடயொளங்கள், அ ிசயங்கள் மற்றும் அற்பு ங்கனள ெிகழ்த்துவது - இனவ அனைத்தும்
கடவுளுடைொை தெருக்கமொை உறவு மற்றும் பினணப்பிலிருந்து
ொன் சொத் ியமொகின்றை என்பது
ொன்.
APC-BC இல் கூடு லொக ஆைமொை வபொ னைகள், கடவுளின் அன்பு, பரிசுத் ஆவியின் அபிவஷகம்
மற்றும் பரிசுத்
ஆவியொைவரின் இருப்பு மற்றும் கடவுளின் அற்பு ங்கள் ஆகியவற்னற
ெிகழ்த் ிக்கொட்டுவ ன் மூலம் வலியுறுத்துகிவறொம். பல இனளஞர்கள் மற்றும் தபண்கள்
ங்கள்
வொழ்க்னகயில் கடவுளின் அனைப்னப ெினறவவற்ற பயிற்சி அளிக்கப்பட்டு அனுப்பப்பட்டுள்ளைர்.
ெொங்கள் மூன்று படிப்புகனள வைங்குகிவறொம்:
➢
➢
➢

இனறயியல் மற்றும் கிறிஸ் வ ஊைியத் ில் ஒரு ஆண்டு சொன்றி ழ் (C.Th.)
இைண்டு ஆண்டு இனறயியல் மற்றும் கிறிஸ் வ ஊைியத் ில் டிப்ளவமொ (Dip.Th)
இனறயியல் மற்றும் கிறிஸ் வ ஊைியத் ில் மூன்று ஆண்டு இளங்கனல (B.Th.)

ஒவ்தவொரு வொைமும்,
ிங்கள் மு ல் தவள்ளி வனை கொனல 9:00 மணி மு ல் பிற்பகல் 1 மணி
வனை வகுப்புகள் ெடத் ப்படுகின்றை.
ிைமும் வந்து தசல்லும் மொணவர்கள், ெிறுவைங்களில்
பணிபுரிபவர்கள் மற்றும் இல்லத் ைசிகள் இந் வகுப்புகளில் கலந்து தகொள்ளலொம் மற்றும் பிற்பகல்
1 மணிக்குப் பிறகு உங்கள் அன்றொட பணினயத் த ொடைலொம். ங்கி பயில விரும்பும் மொணவர்கள்
ஆண்கள் மற்றும் தபண்களுக்கு ைி ைி விடு ி வச ிகள் உள்ளை. வொைம் முழுவதும் ஒவ்தவொரு
ெொளும் பிற்பகல் 2 மணி மு ல் மொனல 5 மணி வனை மொணவர்கள் களப்பணி, சிறப்பு
கருத் ைங்குகள், பிைொர்த் னை மற்றும் து ிஆைொ னை அமர்வுகளில் பங்வகற்கின்றைர். பிற்பகல்
அமர்வுகளில் ிைம் வந்து தசல்லும் மொணவர்கள் (குடியிருப்பு அல்லொ மொணவர்கள்) விரும்பிைொல்
பங்வகற்கலொம், கட்டொயம் அல்ல. அனைத்து மொணவர்களும் வொை இறு ி ெொட்களில் ஒன்று அல்லது
அ ற்கு வமற்பட்ட உள்ளூர் வ வொலயங்களில் வசனவயொற்ற ெொங்கள் அவர்கனள ஊக்குவிக்கிவறொம்.
ஆன்னலைில் விண்ணப்பிக்க மற்றும் கல்லூரி, பொடத் ிட்டம்,
கு ிகள், கல்விச் தசலவுகள் பற்றி
த ரிந்துதகொள்ள மற்றும் விண்ணப்பப் படிவத்ன ப் ப ிவிறக்குவது பற்றிய கூடு ல் கவல்களுக்கு,
யவுதசய்து எங்கள் இனணய பக்கத்ன பொர்னவயிடவும்: apcbiblecollege.org

APC-BC is accredited by the Nations
Association for Theological
Accreditation (NATA).

