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1. வோழ்க்கக எப்தபோழுதுயம எளிதோனதல்ல
ொம்
அனைேருவம
பல
கைவுகவளாடும்,
திட்டங்கவளாடும்,
ஆனசகவளாடும்,
எதிர்பார்ப்புகவளாடும்
ெம்
ோழ்க்னக
என்னும்
பயணத்னதத் துேக்குகிவறாம். உற்சாகத்வதாடு ெம் எதிர்காலத்னதத்
திட்டமிடுகிவறாம்.
ொம்
எதிர்காலத்தில்
எப்படியிருக்கவேண்டும்,
எங்நகங்வக வபாகவேண்டும், என்நைன்ை நசய்யவேண்டும் என்று
மிகவும் உற்சாகமாகத் திட்டமிடுகிவறாம். ஆைால், ெம் ோழ்க்னகப்
பயணத்தில் ொம் எதிர்பாைாேிதத்தில் ஏவதா சில காலகட்டங்களில்
நபரும்
புயல்கனள
சந்திக்க
வேண்டியிருக்கிறது.
ோழ்க்னக
எப்நபாழுதுவம
இலகுோக
இருப்பதில்னல.
சில
கனதகளில்
ேருேதுவபால ோழ்க்னக இலகுோக இருக்கவேண்டும் எை ொம்
எதிர்பார்க்கிவறாம். ஆைால் அது அப்படி இருப்பதில்னல. எதிர்பாைாத
சோல்கனளயும், சங்கடங்கனளயும் சந்திக்க வேண்டியிருக்கிறது. அந்த
வெைங்களில் ொம் வபாட்ட திட்டங்கள், கைவுகள் தகர்ந்துவபாகிறது.
அப்நபாழுது ெம்பிக்னகயில்லாத சூைெினலக்குள் சிக்கிக்நகாண்டதாக
உணர்கிவறாம். ெம்பிக்னக இைந்து வபாகிவறாம். “என் திட்டங்கள்
ஒருவபாதும்
ெனடநபறப்வபாேதில்னல
என்று
நசால்லி,
வபாட்ட
திட்டங்கனளக்
னகேிட்டு
ேிடுகிவறாம்.
ெம்
எதிர்பார்ப்புகள்
ெினறவேறப்வபாேதில்னல என்ற தீர்மாைத்திற்கு ேருகிவறாம்.

சிலவேனளகளில், ெம் ோழ்ேில் ொம் எதிர்பாைாத திருப்பங்கனளயும்
சூழ்ெினலகனளயும் சந்திக்க வெரிடுகிறது. அனத எதிர்நகாள்ள ொம்
முற்றிலும் தயாைாகாத சூழ்ெினலயில் இருப்வபாம். எல்லா பக்கங்களிலும்
கதவுகள் அனடக்கப்பட்டது வபாலவும், எந்த தினசயில் நசல்ேது என்று
குைம்பி ெிற்பது வபான்ற சூழ்ெினலனய அனடகிவறாம். இந்த புத்தகத்னத
ோசிக்கிற
ெீங்களும்
ஒருவேனள
அதுவபான்ற
சூழ்ெினலயில்
இருக்கலாம். அது ஒருவேனள ெீங்கள் நசய்கிற வேனலயாகவோ,
நதாைிலாகவோ, படிப்பாகவோ, குடும்ப சூழ்ெினலயாகவோ, திருமண
ோழ்ோகவோ இருக்கலாம். ஏநைைில், ோழ்ேில் எந்த சந்தர்ப்பத்தில்
அப்படிபட்டனேகள் வெரிடும் எைக் கூற இயலாது. ஆைால், அவ்ோறாை
மரித்த,
ெம்பிக்னகயற்ற
சூழ்ெினலனய
மாற்ற
வேதாகமத்தில்
நசால்லப்பட்டுள்ள
கடவுள்
இருக்கிறார்.
அேர்
ெம்பிக்னகயற்ற
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சூழ்ெினலனய தனலகீ ைாக மாற்றும் சக்தியுள்ளேர். அேர் உங்கள்
அருகில்
இருப்பனத
ெீங்கள்
உணர்ந்தால்,
ெம்பிக்னகயற்ற
சூழ்ெினலகளில் ெம்பிக்னக பிறக்கும். ெீங்கள் நேற்றிநபற்றேர்களாக
ேலம் ேருேர்கள்.
ீ
உங்கள் ெம்பிக்னகனய இைந்துவபாகாதிருக்க இந்த
புத்தகம் எளியமுனறயில் உங்கனள உற்சாகப்படுத்தும்.

நம்பிக்கக மிகவும் அவசி

மோனது

ெம்பிக்னக என்பது மிகவும் அேசியமாைது. ெம்பிக்னக என்பது ொம்
குறிப்பிட்ட ஒன்னற கைவுகண்டு, அனத ஆனசவயாடு எதிர்பார்த்து
காத்திருப்பதாகும். கிறிஸ்தே ோழ்ேின் மிகமுக்கியமாை அம்சம் என்பது
இந்த எதிர்பார்ப்பாகும். கிறிஸ்தே ோழ்ேின் மிகமுக்கிய அம்சங்களாக
மூன்னற வேதாகமம் ேலியிறுத்துகிறது.

1 தகோரிந்தி ர் 13:13
இப்தபோழுது விசுவோசம், நம்பிக்கக, அன்பு இம்மூன்றும் நிகலத்திருக்கிறது;
இகவகளில் அன்யப தபரி து.
ஆகயவதோன், இப்தபோழுது நமக்கு நம்பிக்கக, எதிர்போர்ப்பு, அன்பு என்ற
மூன்றும் அவசி மோக இருக்கிறது; ஆனோல், இகவ மூன்றிலும்
பிரதோனமோனது அன்போகும். (எளி
தமிழில்)

மரித்த, நம்பிக்கக ற்ற சூழ்நிகலக
மோற்றயவ யவதோகமத்தில்
தசோல்லப்பட்டுள்ள
கடவுள்
இருக்கிறோர்.
நம்பிக்கக ற்ற
சூழ்நிகலக
நீ ங்கள் எதிர்போர்ப்யபோடு இருக்கும் சூழ்நிகல ோக
மோற்ற
அவர்
சக்தியுள்ளவர்.
அவர்
உங்கள்
சூழ்நிகலக
மோற்றுவோரோக!
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2. நம்பிக்கக—கிறிஸ்தவ வோழ்வின் மிகமுக்கி
அம்சம்

இவயசுனே
ெம்பி
ோழ்கிறேர்களாகிய
ொம்
எதிர்காலத்தில்
ெனடநபறப்வபாகும் பலகாரியங்கனள எதிர்பார்த்து ோழ்கிவறாம்.

நித்திய உயிர் குறித்த எதிர்பார்ப்பு
தீத்து 1:3
தபோய்யுகர ோத
யதவன்
ஆதிகோலமுதல்
நித்தி
ஜீவகனக்குறித்து
வோக்குத்தத்தம்பண்ணி, அகதக்குறித்த நம்பிக்ககக ப்பற்றி…
ஏதனனில், அவர் இந்த உலகத்கதப் பகடப்பதற்கு முன்போகயவ, "நோன்
உங்களுக்கு
சோயவ
இல்லோத
ஒரு
வோழ்கவத்
தருயவன்"
என்று
வோக்குக்தகோடுத்திருக்கிறோர். கடவுள் தசோன்ன தசோல் மோறோதவரோகும்.
(எளி
தமிழில்)

ெித்திய
உயிர்
ெமக்குக்
கினடப்பது
குறித்த
எதிர்பார்ப்பு
ெமக்கு
இருக்கிறது.
அந்த
ெித்திய
உயிர்,
ெம்
ஆேியில்
ெமக்குள்
இருந்தவபாதிலும், அந்த உயிவைாடு புதிய உடலில் ோைப்வபாேது குறித்த
எதிர்பார்ப்பு ெமக்கு இருக்கிறது.

மகிமமயான வாழ் வு குறித்த எதிர்பார்ப்பு
தகோயலோதச ர் 1:27
புறஜோதிகளுக்குள்யள விளங்கி
இந்த இரகசி த்திலுள்ள மகிகம ின்
ஐசுவரி ம் இன்னததன்று, யதவன் தம்முகட
பரிசுத்தவோன்களுக்குத்
ததரி ப்படுத்தச்
சித்தமோனோர்;
கிறிஸ்துவோனவர்
மகிகம ின்
நம்பிக்கக ோக உங்களுக்குள் இருப்பயத அந்த இரகசி ம்.
எப்படித னில், இய சு கிறிஸ்து மூலம் கடவுயளோடு நட்புறவுதகோண்டு
பழகுகிற உ ர்ந்த சிலோக்கி ம் யூதர்களுக்கு மோத்திரம் அல்ல, இந்த உலகில்
வோழும் அகனத்து சமுதோ
மக்களுக்கும் கிகடக்கும் என்னும் தசய்திக
இந்தக் கோலத்தில் அவகர நம்பி வோழ்கிற மக்கள் அகனவருக்கும்
தவளிப்படுத்த அவர் விரும்பினோர். அதோவது, சுத்தமோன ஆவி ோனவர்
மூலம், இய சு உங்களுக்குள்ளும், இந்த உலகில் உள்ள அகனத்து சமுதோ
மக்களுக்குள்ளும் வோசம் தசய்கிறோர் என்பது தோன் அந்த இரகசி ம். அதன்
விகளவோகயவ,
கடவுளுகட
.சிறப்போன
வோழ்வில்,
மற்ற
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சமுதோ த்தோரோகி
உங்களுக்கும் ஒரு பங்கு கிகடக்கும் என்ற எதிர்போர்ப்பு
உங்களுக்கு இருக்கிறது. (எளி
தமிழில்)

ெமக்கு ஒரு மகினமயாை ோழ்னேத் தருபேர் இவயசு கிறிஸ்து மட்டுவம
என்ற எதிர்பார்ப்பில் ொம் ோழ்கிவறாம். ொம் இப்நபாழுது ோழும் இந்த
உலனகேிட சிறப்பாைநதாரு புதிய உலகில் ொம் ோைப்வபாகிவறாம்
என்ற
எதிர்பார்ப்னபத்
தருபேரும்
அேர்தான்.
அந்த
உலகில்
கடவுளுனடய
பிைசன்ைத்வதாடு,
அேவைாடு
வசர்ந்து
ொம்
ோைப்வபாகிவறாம் என்ற எதிர்பார்ப்பில் ோழ்கிவறாம்.

அழிவிலிருந் து காப் பாற் றப் படுதல் குறித்த
எதிர்பார்ப்பு
1 யபதுரு 1:7-9
7
அழிந்துயபோகிற
தபோன்
அக்கினி ினோயல
யசோதிக்கப்படும்;
அகதப்போர்க்கிலும்
அதிக
விகலய றப்தபற்றதோ ிருக்கிற
உங்கள்
விசுவோசம்
யசோதிக்கப்பட்டு,
இய சுகிறிஸ்து
தவளிப்படும்யபோது
உங்களுக்குப் புகழ்ச்சியும் கனமும் மகிகமயுமுண்டோகக் கோணப்படும்.
8 அவகர நீ ங்கள் கோணோமலிருந்தும் அவரிடத்தில் அன்புகூருகிறீர்கள்;
இப்தபோழுது அவகரத் தரிசி ோமலிருந்தும் அவரிடத்தில் விசுவோசம் கவத்து,
தசோல்லிமுடி ோததும்
மகிகம ோல்
நிகறந்ததுமோ ிருக்கிற
சந்யதோஷமுள்ளவர்களோய்க் களிகூர்ந்து,
9 உங்கள் விசுவோசத்தின் பலனோகி
ஆத்துமரட்சிப்கப அகடகிறீர்கள்.
7 எப்படித னில், அழிந்துயபோகிற தங்கத்கதய , அது எவ்வளவு சுத்தமோனது
என பரியசோதித்துப் போர்க்க அகத தநருப்பில் யபோடுகிறோர்கள். ஆனோல்,
அழி ோத தசோத்கதப் தபற நீ ங்கள் தகோண்டிருக்கிற நம்பிக்கக எவ்வளவு
உண்கம ோனது?
என்று
யசோதித்துப்
போர்க்க
பரியசோதகனகள்
அவசி மல்லவோ? அந்தப் பரியசோதகனககளத ல்லோம் நீ ங்கள் தஜ ித்த
பின்புதோன்
நீ ங்கள்
கவத்துள்ள
உங்கள்
உண்கம
நம்பிக்கக ின்
அடிப்பகட ில் இய சுகிறிஸ்துகவ நீ ங்கள் போர்க்கும்தபோழுது, அதற்குரி
தப ர், புகழ், மதிப்பு அகனத்தும் உங்களுக்குக் கிகடக்கும்.
8 ஏதனனில், இய சுகிறிஸ்துகவ நீ ங்கள் இதுவகர போர்க்கோதிருந்தும்
அவகர நீ ங்கள் யநசிக்கிறீர்கள். இதுவகர போர்க்கோத அவகர நம்பி ல்லவோ
இப்தபோழுது
சந்யதோசப்படுகிறீர்கள்.
அவர்மீ து
உங்களுக்குள்ள
நம்பிக்கக ினோல் உண்டோன உங்கள் சந்யதோசத்கதயும், அவகர நீ ங்கள்
மகிகமப்படுத்தி வோழ்வகதயும்
ோரோல் விவரிக்க இ லும்?
9 அப்படி ோக நீ ங்கள் அவகர நம்பி வோழ்வதற்குப் பலனோகத்தோன், உங்கள்
வோழ்வு கோப்போற்றப்படுகிறது. (எளி
தமிழில்)
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ெம் ோழ்வு காப்பாற்றப்படுேது இங்வக துேங்கிைாலும், அதில் ஒரு
பங்கு ெினறேனடேதற்காக ொம் எதிர்பார்த்துக்நகாண்டிருக்கிவறாம்.

கிறிஸ்துவின் வருமக குறித்த எதிர்பார்ப்பு
தீத்து 2:13
நோம் நம்பி ிருக்கிற ஆனந்தபோக்கி த்துக்கும், மகோ யதவனும் நமது
இரட்சகருமோகி
இய சுகிறிஸ்துவினுகட
மகிகம ின்
பிரசன்னமோகுதலுக்கும்
எதிர்போர்த்துக்தகோண்டிருக்கும்படி
நமக்குப்
யபோதிக்கிறது.
எல்லோ சக்தியும் பகடத்கத கடவுளும் நம் வோழ்கவக் கோப்போற்றி வழி
நடத்துகிறவருமோன இய சு கிறிஸ்து வரும் ஆச்சரி மோன, சந்யதோசமோன
நோளுக்கோக
நோம்
எப்படிக்
கோத்திருக்க
யவண்டும்
என்றும்
தசோல்லிக்தகோடுக்கிறோர். (எளி
தமிழில்)

உயிரராடு எழுதல் குறித்த எதிர்பார்ப்பு
1 ததசயலோனியக ர் 5:8
பகலுக்குரி வர்களோகி
நோயமோ ததளிந்தவர்களோ ிருந்து, விசுவோசம் அன்பு
என்னும்
மோர்க்கவசத்கதயும்,
இரட்சிப்பின்
நம்பிக்ககத ன்னும்
தகலச்சீரோகவயும் தரித்துக்தகோண்டிருக்கக்கடயவோம்.
ஆனோல், நயமோ பகலில் தவளிச்சத்தில் வோழ்வதுயபோல, அவ்வோறோன தகட்ட
ஆகச விருப்பங்ககளக் கட்டுப்படுத்தி வோழ்கியறோம். யமலும், பகடவர்கள்
ீ
மோர்பில் கவசம்யபோட்டு, தங்கள் உ ிகரக் கோப்பதுயபோல, கடவுள் மீ து
நமக்குள்ள நம்பிக்ககக யும், மற்றவர்கள் மீ து நமக்குள்ள அன்கபயும்
போதுகோக்க யவண்டும். பகடவரர்கள்
ீ
தகல ில் கவசம் அணிந்து, தங்கள்
தகலக க் கோப்பதுயபோல, கடவுள் நம்கம நிச்ச ம் கோப்போற்றுவோர் என்ற
எதிர்போர்ப்யபோடும் வோழயவண்டும். (எளி
தமிழில்)
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3. நம்பிக்கக

ின் அவசி

ம்

ெம்முனடய
அனுதிை
ோழ்க்னகயில்
ெம்பிக்னக
மிகவும்
அேசியமாைதாகும்.
ெம்பிக்னக
அற்ற
சூழ்ெினலயில்
கூட
ொம்
ெம்பிக்னக ெினறந்த மக்களாக ோை வேண்டும். ொம் அவ்ோறாக
நதாடர்சியாை ெம்பிக்னகயில் ஏன் ோை வேண்டும் என்பதற்கு பல
காைணங்கள் இருக்கிறது.

எதிர்போர்த்தது கிகடக்கோததபோழுது, உள்ளோன மனிதன்
தபலவனப்படுகிறோன்
ீ
நீ திதமோழிகள் 13:12
தநடுங்கோலமோய்க்
கோத்திருக்குதல்
இருத த்கத
இகளக்கப்பண்ணும்;
விரும்பினது வரும்யபோயதோ ஜீவவிருட்சம்யபோல் இருக்கும்.

சிலவேனளகளில் ொம் எதிர்பார்த்தது ெமக்குக் கினடக்க தாமதங்கள்
ஆகலாம். சிலகாரியங்கனள குறிபிட்ட ேருடத்தில் நசய்துமுடிக்க ொம்
எதிர்பார்க்கலாம். ஆைால், அந்த ேருட முடிேில் கூட அது முடியாமல்
வபாகலாம். உடவை, சரி அடுத்தேருடம் அனத முடித்துேிடலாம் எை
ொம் ெினைக்கலாம். ஆைால், அடுத்த ேருடமும் அது ெனடநபறாமல்
வபாகலாம்.
அவ்ோறாக,
நதாடர்ந்து
எதிர்பார்த்தும்
அது
ெனடநபறாதநபாழுது ெம் மைம் மிகவும் வசார்ேனடந்து வபாகிறது.
அவதவேனளயில் ொம் எதிர்பார்த்தது ெடந்துேிட்டால், ெம் ோழ்க்னகயில்
ஏவதா ஒன்று புதியதாக துளிர்ேிட்டது வபான்ற புத்துணர்வு ஏற்படும். ெம்
ோழ்வு புதுப்பிக்கப்பட்டது வபான்ற உணர்வு ஏற்படும். அதன்மூலம் ெம்
ோழ்ேில் முன்வைறிச் நசல்ல ொம் உந்தப்படுகிவறாம்.

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

ெம்பிக்னக ெம் ஆத்துமாேிற்கு ெங்கூைம் வபான்றது. ஆத்துமா என்ற
ோர்த்னத
ெம்முனடய
மைது,
ேிருப்பம்,
உணர்வுகனள
உள்ளடக்கியதாகும். ெம்பிக்னகவயாடு ெம் ஆத்துமானே இனணக்க, ஒரு
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கப்பனல ஒரு இடத்தில் ெிறுத்தப் பயன்படுத்தும் ெங்கூைம் என்ற
ோர்த்னத இங்வக பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளது. ஒரு கப்பலுனடய ெங்கூைம்,
கடலுக்கடியில் வபாடப்படும்நபாழுது, ஒரு புயலின் ெடுேில் சிக்கிய
கப்பல்
ஒரு
ெினலயாை
சூழ்ெினலக்குக்
நகாண்டுேைப்படுகிறது.
ஆகவேதான், ஆத்துமாேின் ெங்கூைம், ‘ெம்பிக்னக’ என்று வேதம்
கூறுகிறது. அதன் நபாருள் என்ைநேன்றால், எைக்கு ெம்பிக்னக
இல்னலநயன்றால்,
என்னுனடய
ேிருப்பம்,
உணர்வு,
சிந்னதகள்
அடங்கிய ஆத்துமா குைப்பமாை ஒரு சூழ்ெினலயில் ெினலயற்றதாக,
நபலைற்றதாக
மாறிப்வபாகிறது.
மக்கள்
முற்றிலும்
ெம்பிக்னகயற்றேர்களாகப்
வபாகும்நபாழுது,
ோழ்ேில்
தாக்கும்
புயல்களால்,
நதாடர்ந்து
முன்வைற
இயலாமல்
வபாகிறார்கள்.
ெம்பிக்னகனய இைந்து எளிதில் முயற்சினயக் னகேிட்டு ேிடுகிறார்கள்.
இைிவமல் ோழ்ேதில் ஒரு பயனும் இல்னல என்ற முடிவுக்கு
ேருகிறார்கள். ெம்பிக்னக இைந்த சூழ்ெினலயில், “என்னை ஒருேரும்
கண்டுநகாள்ேதில்னல! எல்லாம் தேறாகவே ெடக்கிறது! இந்த சூழ்ெினல
ஒருவபாதும் சரியாகப்வபாேதில்னல” என்ற சிந்னதகள் அேர்கள் மைனத
ெிைப்புகிறது. அவ்ேறாை சூழ்ெினலகளில் சிலர் தற்நகானல நசய்து
நகாள்கிறார்கள். ஆகவேதான், எவ்ேளவு வமாசமாை சூழ்ெினலகனள
சந்திக்க வெர்ந்தாலும் ெம்பிக்னகனய இைக்காதிருப்பது மிகவும் அேசியம்.
ெம்பிக்னகவய ெம் ஆத்துமாேின் ெங்கூைம்.

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

ெம்பிக்னக
எதிர்பார்ப்னபச்
சார்ந்து
இருப்பதால்,
எதிர்பார்ப்பு
மிக
அேசியமாைதாகும்.
எதிர்பார்ப்பு
ெம்பிக்னகக்கு
முன்ைாக
ேைவேண்டியுள்ளது. ெமக்கு ஒரு எதிர்பார்ப்பு இருக்கும்நபாழுதுதான்,
அதன்மீ து ெம்பிக்னக ேரும். ஒருேர் மிகவும் வமாசமாை ேியாதியால்
பாதிக்கப்பட்டிருக்கும்நபாழுது,
மருத்துேர்
நசால்கிறார்,
“இேைால்
இன்னும் ஒருசில ொட்கள்தான் உயிர்ோை முடியும்” என்று, அந்த
சூழ்ெினலயில் எல்வலாருவம ெம்பிக்னக இைந்து வபாகிறார்கள். உடவை
அேருனடய கனடசி கால புேிோழ்வு, கனடசி ோர்த்னதகள், அேனை
அடக்கம் பண்ணும் எண்ணங்கள்தான் மக்கள் மைனத ெிறப்புகிறது.
அவ்ோறாக,
ஒருேருக்கு
எதிர்பார்ப்பு
அற்றுப்வபாகும்நபாழுது,
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ெம்பிக்னகக்கு
ஒரு
இடமும்
இல்லாமல்
வபாகிறது.
ஏநைைில்,
எதிர்பார்ப்பு என்பது ெம்பிக்னக ேருேதற்கு துனணநசய்யும் ஒன்றாகும்.
ஒருேருக்கு
ேியாதி
குணமாகும்
என்ற
எதிர்பார்ப்பு
இல்லாமல்
வபாகும்நபாழுது, கடவுளிடமிருந்து சுகம்நபறும் ெம்பிக்னகயும் மிகவும்
கடிைமாகிப் வபாகிறது. கடவுள் மீ து னேக்கும் ெம்பிக்னகக்கு, எதிர்பார்ப்பு
முதலாேது
வதனேப்படுகிறது.
ேியாதிபட்டு
மைணப்படுக்னகயில்
இருக்கிற ஒருேருக்கு, அந்த ேியாதி குணமாகி ென்றாக ெடப்வபன் என்ற
எதிர்பார்ப்பு முதலாேது ேைவேண்டும். ஒருவேனள மருத்துேர்கள்
இதற்கு வமல் ஒன்றும் நசய்ய முடியாது என்று நசான்ைால் கூட,
எல்லாேற்னறயும்
பனடத்த
கடவுளால்
இது
முடியும்,
என்ற
எதிர்பார்ப்வபாடு இருக்க வேண்டும். அந்த எதிர்பார்ப்பு முழுேதும்
குணமாகும் ெம்பிக்னகனய அேருக்குக் நகாண்டுேரும்.
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4. நம்பிக்கக

ற்ற சூழ்நிகலக
தகலகீ ழோக
மோற்றும் கடவுள்

ொம் எவ்ேளவு வமாசமாை சூழ்ெினலனயச் சந்திக்க வெர்ந்தாலும், அது
எவ்ேளவுதான் அதிகமாை ெம்பிக்னகயற்ற சூழ்ெினலயாக இருந்தாலும்,
அந்த சூழ்ெினலனய மாற்ற ேல்ல கடவுள் ஒருேர் இருக்கிறார் என்ற
புரிதல்
மிகவும்
அேசியமாைதாகும்.
ஆநமன்!
அவ்ோறாை
ெம்பிக்னகயற்ற சூைனல ஒருவேனள ெீங்கள் உங்கள் திருமண ோழ்ேில்
சந்திக்கலாம்,
உங்கள்
வேனலகளில்
சந்திக்கலாம்,
உங்கள்
பிள்னளகனளப் பற்றியிருக்கலாம், உங்கள் நபாருளாதாைம் சார்ந்ததாக
இருக்கலாம், உங்கள் நதாைில் சார்ந்ததாக இருக்கலாம், உங்கள் படிப்பு
அல்லது வேறு எதுோகக்கூட இருக்கலாம். அது எதுோக இருந்தலும்,
அது
எவ்ேளவுதான்
மிக
வமாசமாை
ெம்பிக்னகவய
இல்லாத
சூழ்ெினலயாக இருந்தாலும், அனத மற்ற ேல்ல கடவுள் வமவலவய ெம்
மைநதல்லாம் இருக்க வேண்டும். அேர் மாற்றுோர் என்ற எதிர்பார்ப்னப
ொம் ஒருவபாதும் ேிட்டுேிடக்கூடாது. வேதாகமத்தில் ெமக்கு மிகவும்
நதரிந்த, அவ்ோறாை ெம்பிக்னகயற்ற சூழ்ெினலகனள கடவுள் எப்படி
மாற்றிைார் என்று ொம் இப்நபாழுது பார்க்கலாம்.

ஏமழயான பபண்
ஒருேர் தன்னுனடய இைண்டு பிள்னளகனளயும் மிகுந்த கடன்கனளயும்
ேிட்டுேிட்டு,
தன்
மனைேினயயும்
ேிதனேயாக்கிேிட்டு
மரித்துப்வபாகிற ஒரு சம்பேத்னத வேதாகமத்தில் (2 இைாோ. 4:1-7)
ோசிக்கிவறாம். அேருக்கு கடன்நகாடுத்தேர்கள் ேந்து அேனள மிைட்டி
கடனைத் திருப்பித்தா இல்னலவயல் உன் பிள்னளகனள ேிற்றுேிடு
என்கிறார்கள்.
அேளுனடய
சூழ்ெினல
எவ்ேளவு
பரிதாபமாை,
ெம்பிக்னகயற்ற சூழ்ெினல என்று பாருங்கள். அேள் கடவுளுக்கு ஊைியம்
நசய்த எலிசா என்பேரிடம் நசல்கிறாள். தன்னுனடய சூழ்ெினலனய
ேிேரித்து அேரிடம் உதேி வகட்கிறாள். எலிசா அேளிடம், “உன் ேட்டில்
ீ
என்ை இருக்கிறது?” என்று வகட்கிறார். அதற்கு அேள், “என் ேட்டில்
ீ
ஒரு
பாத்திைத்தில் எண்னண மாத்திைம் தான் இருக்கிறது” என்கிறாள். உடவை
எலிசா அேளிடம், “ெீ வபாய் உன்ைால் எவ்ேளவு பாத்திைங்கனள ோங்க
முடியுவமா,
அவ்ேளவு
பாத்திைங்கனள
ோங்கி,
அதில்
அந்த
எண்னணனய
ஊற்று”
என்கிறார்.
அதிசயமாக
அேள்
ஊற்றிை
பாத்திைங்கள்
அனைத்தும்
எண்னண
ெிறம்புகிறது.
பின்பு
எலிசா
அேளிடம், “ெீ அந்த எண்னணனய ேிற்று, உடன் கடன்கனளநயல்லாம்
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தீர்த்தபின்பு, உன் ோழ்னே புதியநதாரு ோழ்ோக துேக்கு” என்கிறார்.
கடவுள் அவ்ோறாக அேளுனடய ெம்பிக்னகற்ற சூழ்ெினலனய அந்த
அற்புதம் மூலமாக தனலகீ ைாக மாற்றுகிறார்.

திருமோண விருந்தில் நடந்த அற்புத நிகழ்ச்சி
திருமண
ேட்டிற்கு
ீ
ேிருந்தளிகனள
அனைத்து
ேிருந்துநகாடுக்கும்நபாழுது, திைாட்னசப் பைச்சாறு தீர்ந்துவபாய்ேிட்டது.
அது ஒரு சிறிய காரியமாக இருந்தாலும், ேிருந்து நகாடுப்பேர் மைதில்,
இந்தக் கூட்டத்னத எப்படிச் சமாளிப்பது என்று ெம்பிக்னகனய இைந்து
தினகக்க
னேக்கிற
சம்பேமாகும்.
அேர்கள்
அனைேரும்
தினகத்துக்நகாண்டிருக்கும்நபாழுது, இவயசுேின் தாயாகிய மரியாள்,
“இவயசு
உங்களிடம்
என்ை
நசய்யச்நசால்கிறாவைா
அதுவபாலவே
நசய்யுங்கள்” என்று பந்தியில் பறிமாறுகிறேர்களிடம் நசான்ைார். இவயசு
அேர்களிடம், “ெீங்கள் இந்த கல்சாடிகளில் தண்ணனை
ீ
ெிறப்புங்கள். பின்பு,
அதிலிருந்து
எடுத்துக்நகாண்டுவபாய்
பறிமாறுங்கள்”
என்றார்.
அதிசயிக்கும் ேிதமாக
அந்தத்
தண்ண ீர்
திைாட்னசப் பைச்சாறாக
மாறியது.
ேிருந்து
சாப்பிட
ேந்திருந்தேர்கள்
அனைேருக்கும்
திருப்பதியாகப் பறிமாறப்பட்டது (வயாோன் 2:1-11). அறப்புதமாக கடவுள்
அேர்கள்
வதனேனயச்
சந்தித்தார்.
ஆண்டேர்
ெம்மிடம்
என்ை
ஆவலாசனை
நசால்லுகிறாவைா
அனதக்வகட்டு,
ெடக்கும்நபாழுது,
ெம்முனடய ெம்பிக்னகயற்ற சூழ்ெினலனய அேர் மாற்றுகிறார்.

நம்பிக்கக
விடி ல்

ற்ற இருளோன சூழ்நிகல

ிலிருந்து ஒரு

லூக்கா 5ம் அதிகாைத்தில், மீ ன்பிடிக்கும் நதாைில் நசய்த யாக்வகாபு,
வயாோன், அந்திவையாவோடு இவயசு வசர்ந்தநபாழுது, அேர்கள் மீ ன்பிடி
நதாைிலில் ஒரு அற்புதம் ெிகழ்ந்னதப் பார்க்கிவறாம். அேர்கள் நதாைிவல
மீ ன்பிடிப்பதுதான். அவ்ோறு ஒருொள் அேர்கள் மீ ன் பிடித்துக்நகாண்டு
இருக்கும்நபாழுது, முழு இைவும் ஒரு மீ னும் கினடக்காமவலவய
நபாழுதுேிடிந்தது. அன்று கானலயில் அேர்கள் நேறும்னகவயாடும்,
ஏமாந்த முகத்வதாடும் ேடு
ீ திரும்ப ஆயத்தமாகும்நபாழுது இவயசுனேச்
சந்திக்கிறார்கள். அன்று கானலயில் அேருனடய பிைசங்கத்னதக் வகட்க
கூடிய மக்களிடம் வபச, இவயசு அேர்களிடம், “உங்கள் படகு நகாஞ்ச
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வெைம் கினடக்குமா?” என்று வகட்கிறார். அேர்கள் சரி என்று நசால்ல,
அந்தப் படகில் ஏறி இவயசு பிைசங்கம் நசய்கிறார். பிைசங்கம் முடிந்ததும்
இவயசு வபதுருேிடம், “இன்னும் ஒருமுனற ெீங்கள் தண்ண ீருக்குள்
நசன்று
ேனலேசுங்கள்
ீ
உங்களுக்கு
அதிக
மீ ன்கள்
கினடக்கும்”
என்கிறார். அதற்குப் வபதுரு “ஐயா ொங்கள் இைவு முழுேதும் பாடுபட்டு
ஏமாந்துவபாய் ேந்துள்வளாம்; இருந்தவபாதிலும், உங்கள் நசால்லுக்குக்
கட்டுப்பட்டு, இப்நபாழுது ேனலேசிப்
ீ
பார்க்கிவறாம்” என்கிறான். (லூக்கா
5:5).
தன்
முயற்சியில்
ஒரு
பலனும்
கினடக்கேில்னல
என்று
வபதுருவுக்குப்
புரிந்திருந்த
வபாதிலும்,
இவயசுேின்
நசால்லுக்குக்
கட்டுப்படச் சம்மதித்தான்.
ெம் ஆண்டேரின் ஒவை ஒரு ோர்த்னத, ெம்பிக்னகயற்று சூழ்ெினலனய
தனலகீ ைாக மாற்றியது. ஆண்டேரின் ோர்த்னதக்குப் வபதுரு
கீ ழ்படிந்தபடியால், ஒரு நபாருளாதாை அற்புதத்னதப் பார்க்கச் நசய்தது.

இஸ்ரயவல் சமுதோ

ம்

ஒரு காலகட்டத்தில் இஸ்ைவேல் சமுதாய மக்கள் இந்த உலகநமங்கும்
சிதறடிக்கப்பட்டுப் வபாயிருந்தார்கள். அேர்களுக்கு மீ ண்டும் ஒன்று
வசருவோம்
என்ற
ெம்பிக்னக
முற்றிலும்
இல்லாமல்
இருந்தது.
எவசக்கிவயல் 37ம் அதிகாைத்தில், ஒரு பள்ளத்தாக்கு முழுேதும் ெினறந்து
கிடந்த
எலும்புகனளப்
பார்க்கிறார்.
இஸ்ைவேல்
மக்களின்
ெினலனயத்தான் அேனை அவ்ோறு கடவுள் பார்க்கச் நசய்தார். வதே
மைிதவை! இந்த எலும்புகள் அனைத்தும் இஸ்ைவேல் சமுதாய மக்களின்
ெினலயாகும். “எங்கள் எலும்புகள் காய்ந்துவபாய்ேிட்டது! எங்களுக்கு ஒரு
ெம்பிக்னகயும்
இல்னல!
ொங்கள்
முற்றிலும்
நேட்டுண்டு
வபாய்ேிட்வடாம்” என்று இஸ்ைவேல் மக்கவள நசான்ைார்கள (எவச. 37:11).

கடவுள் எவசக்கிவயனல அந்த எலும்புகனளப் பார்த்து தீர்க்கதரிசைம்
நசால்லச்நசான்ைார். ஆகவே அந்த தீர்க்கதரிசி அந்த எலும்புகளிடம்,
“கடவுள் உங்கவளாடு நசால்ேது என்ைநேன்றால்: என்னுனடய மக்கவள
வகளுங்கள், ொன் உங்கள் கல்லகைகனளத் திறந்து, உங்கனள நேளிவய
ேைப்பண்ணுவேன்; உங்கனள இஸ்ைவேல் ொட்டில் வசைப்பண்ணுவேன்”
(எவச.37:12)
இஸ்ைவேல்
மக்கள்
மீ ண்டும்
ஒன்றாக
வசறுோர்கள்.
அேர்களுக்கு ஒரு ொடு கினடக்கும் என்று அந்த தீர்க்கதரிசி மூலமாக,
கடவுள் முன்ைறிேித்தார். அேர் அவ்ோறு முன்ைறிேித்தனத வம 14,
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1948 இல் ெினறவேற்றிைார். உலகின் பல பகுதிகளில் சிதறப்பட்டுக்
கிடந்த யூதர்கள் தங்களுனடய நசாந்த ொட்டிற்குத் திரும்பி ேைத்
துேங்கிைார்கள்.

ஆகவே, ொம் இைி ஒரு ெம்பிக்னகயும் இல்னல என்று எண்ணும்
சூழ்ெினலனய கடவுள் மாற்ற ேல்லேர். கல்லகைகனளத் திறந்து,
அங்கு மரித்து மண்ணாகிக்நகாண்டிருந்தேர்கனள, நேறும்
எலும்புகளாய் கிடந்தேர்கனள, அேைால் உயவைாடு நகாண்டுேை
முடியும். கடவுளுக்கு ெம்பிக்னக அற்ற சூழ்ெினல என்று எதுவுவம
இல்னல.

ஆபிரகோமும் சோரோளும்
கடவுள் ஆபிைகாம் சாைாவளாடு உங்கள் இருேருக்கும் ஒரு பிள்னளனயத்
தருவேன்
என்று
ோக்குக்நகாடுக்கும்நபாழுது,
அேர்கள்
ேயது
முதிர்ந்தேர்களாக
இருந்தார்கள்.
கடவுள்
அேர்களுக்கு
ோக்குக்நகாடுக்கும் நபாழுது, அது ஒரு ஆண் பிள்னளயாக இருக்கும்,
அேன்மூலம் உங்கள் சந்ததிகனள ேிண்ணில் உள்ள ெட்சத்திைங்கள்
வபாலவும், கடற்கனையில் உள்ள மணல்கனளப் வபாலவும் ஏைாளமாகப்
நபறுகப்பண்ணுவேன் என்றார். அப்நபாழுது, அேர்களுக்கு பிள்னள
நபறுேதற்காை சிறு ெம்பிக்னகக்குக் கூட இடமில்லாதபடி இருந்தது.
ஏநைைில், ஆபிைகாமிற்கு 99 ேயது ஆகியிருந்தது. சாைாளுக்வகா,
பிள்னளனயக் கருவுறும் காலங்கள் முடிந்துவபாயிருந்தது. அேர்கள்
சூழ்ெினலனய வேதம் இவ்ோறு 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
நம்தமல்லோருக்கும்
தகப்பனோனோன்.
18 உன் சந்ததி இவ்வளவோ ிருக்கும் என்று தசோல்லப்பட்டபடிய , தோன்
அயநக ஜோதிகளுக்குத் தகப்பனோவகத நம்புகிறதற்கு ஏதுவில்லோதிருந்தும்,
அகத நம்பிக்ககய ோயட விசுவோசித்தோன்.
17 அகனத்து சமுதோ
மக்களும் எப்படி ஆபிரகோமுகட
சந்ததிகள்
ஆகிறோர்கள் என்றோல், "ஒன்று இல்லோதிருக்கும்யபோயத, அகத
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இருக்கிறதுயபோல யபசுகிறவர்” என்றும், "மரித்தோலும் அகத உ ியரோடு
எழுப்புகிறவர்" என்றும் நீ என்கன நம்பினபடி ோல், "நோன் உன்கன அயனக
சமுதோ
மக்களுக்கு அப்போவோக ஏற்படுத்தியனன்" என்று ஆபிரகோகமக்
குறித்து அவருகட
புத்தகத்தில், எழுதியுள்ளதின் அடிப்பகட ியலய
ஆகும்.
18 அவர் எப்படி நம்பினோர் என்றோல், "நீ அயனக சமுதோ த்தோர்களுக்குத்
அப்போவோக இருப்போய்; உன்னுகட
சந்ததிககள எண்ணிப்போர்க்க
முடி ோது" என்று கடவுள் அவருக்குக் தகோடுத்த வோக்கக, நம்ப முடி ோதபடி
இருந்தயபோதும், அகத அவர் நம்பினோர். (எளி
தமிழ்)

ொம் பின்பற்றுேதற்கு ஆபிைகாம் எவ்ேளவு அற்புதமாை உதாைணம்.
ஆபிைகாம், ெம்ப முடியாத ஒன்னற ெம்பிைார். அப்படி ஒன்று ெடக்க எந்த
சாத்தியமும் இல்லாதிருந்தும், கடவுள் நசான்ை ோர்த்னதனயக் வகட்டு
அது ெிச்சயம் ெடக்கும் எை ெம்பிைார். அேர் அவ்ோறு ெம்பிைபடியால்,
கடவுள் நசான்ைபடிவய அேர் ோழ்க்னகயின் சூழ்ெினல மாறிைது.

ஆகவே, கடவுள் உங்களுக்கு ோக்குத்தத்தங்கனளக் நகாடுக்கும்நபாைது,
“ஆண்டேவை! இநதல்லாம் சாத்தியமில்னல” என்று ெீங்கள் ஒருவபாதும்
ெினைக்காதீர்கள்.
நசத்த
ஒன்றிற்கு
உயிர்
நகாடுக்கும்
ேல்லனமயுள்ளேர், ெம் கடவுள். ஆனகயால், சாத்தியமில்னல என்று
நசால்ல
அேருக்கு
ஒன்றுவம
இல்னல.
கடவுள்
உங்களுக்கு
ோக்குக்நகாடுக்கும்நபாழுது,
அது
ஒருவேனள
சாத்தியமற்ற
சூழ்ெினலயாக இருக்கலாம். ஆைாலும், உங்கவளாடு வபசுகிற கடவுள்
மரித்தனத
உயிர்ப்பிக்கிறேர்
என்பனதயும்,
ஒன்று
இல்லாதிருக்கும்நபாழுவத,
அது
இருக்கிறதுவபால
கூப்பிடுகிறேர்
என்பனதயும் ெினைேில் நகாள்ளுங்கள். ஒரு சாதகமற்ற சூழ்ெினலனய
அேர் மாற்றுகிறேர் மாத்திைமல்ல, அந்த சூழ்ெினலனய அடிவயாடு
தனலகீ ைாக மாற்றுகிறேர் என்பனதயும் மறோதீர்கள். இல்லாத ஒன்னற
பார்க்க னேப்பார். உங்கள் ேட்டில்
ீ
சமாதாைவம இல்லாமல் இருக்கலாம்,
அங்வக அேைால் சமாதாைத்னதக் நகாண்டுேை முடியும். உங்கள்
உடல்ெினல சரியாக சாத்தியமற்ற சூழ்ெினலயில் ெீங்கள் இருக்கலாம்;
ஆைால், அேைால் அனதச் சாத்தியமாக்க முடியும். உங்கள் வேனலயில்,
நதாைிலில், ேட்டில்
ீ
நேற்றி என்பது சாத்தியமற்றதாகத் இருக்கலாம்;
ஆைால், அேைால் அனதச் சாத்தியமாக்க முடியும்.
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5. நம்பிக்கக அற்ற சூழ்நிகல ில் நம்பிக்கக
கவக்கத் யதகவ ோனகவகள்
ெம்பிக்னகயற்ற சூழ்ெினலயில் ெம்பிக்னக தருேது எது? ெம்பிக்னக
என்பது
நேறும்
சிந்தனை
சார்ந்த
ஒன்றா?
வெர்மனறயாை
எண்ணங்கள்தான் ெம்பிக்னகயா? வெர்மனறயாை, ெல்லவத ெடக்கும்
என்ற
எண்ணங்கள்
மட்டுமா
ெம்பிக்னக
என்பது?
உண்னமயாை
ெம்பிக்னக என்பது, கடவுளின் சத்தியத்தின் அடிப்பனடயில், அேருனடய
ோர்த்னதயின்
அடிப்பனடயில்
எதிர்மனறயாை
சூைனல
எதிர்வொக்குேவத ெம்பிக்னக ஆகும்.
யரோமர் 4:18
உன் சந்ததி இவ்வளவோ ிருக்கும் என்று தசோல்லப்பட்டபடிய , 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
தகோடுத்த
வோக்கக,
நம்ப
முடி ோதபடி
இருந்தயபோதும், அகத அவர் நம்பினோர். (எளி
தமிழ்)

ெம்புேதற்கு சாத்தியவம இல்லாத ஒன்னற கடவுள் நசான்ைபடியால்
ஆபிைகாம் அனத ெம்பிைார். ெம்பிக்னக அற்ற சூழ்ெினலயிலும், அனத
ெம்பிைார். ஏநைைில், அனதச் நசான்ைது கடவுள்! அேர் நசான்ைது
ெடக்கும் என்ற எதிர்பார்ப்வபாடு அனத ெம்பிைார். அந்த எதிர்பார்ப்புதான்
ெம்பிக்னகயின் அஸ்திபாைம். கடவுள் அனதச் நசால்லும்நபாழுது, அது
ெடப்பதற்காை சாத்தியங்கள் இல்லாதவபாதும் அனத அேர் ெம்பிைார்.

கடவுளும் அவர் தசோல்லும் வோர்த்கதகளும்தோன் நம்
நம்பிக்ககக்கு அஸ்திபோரம்
சங்கீ தம் 38:15
கர்த்தோயவ, உமக்குக் கோத்திருக்கியறன்; என் யதவனோகி
மறுஉத்தரவு தகோடுப்பீர்.
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ஆண்டவயர, நீ ர்

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

அயநக கோலங்களுக்கு
முன்யப,
கடவுளுகட
புத்தகத்தில்
எழுதப்பட்டுள்ள கோரி ங்கள் அகனத்தும் நமக்கு புத்தி தசோல்லிக்
தகோடுப்பதற்கோக எழுதப்பட்டகவகள். நோம் எவ்வோறு நம்முகட
கஷ்டங்ககளத ல்லோம் சகித்து, கடவுள் நமக்கு தருயவன் என
தசோன்னகவககள எதிர்போர்த்து, உற்சோகத்துடன் வோழயவண்டும் என
நோம் கற்றுக் தகோள்வதற்கோகயவ அகவகள் எழுதப்பட்டுள்ளன.

ெம்முனடய
ெம்பிக்னகக்கு
காைணமும்,
ஆதாைமும்,
நபலனுமாக
இருப்பேர் கடவுள். அேருனடய ோர்த்னதவய ெம்முனடய ெம்பிக்னகக்கு
அடிப்பனட
ஆதாைமாகும்.
அேருனடய
வேதம்
ெம்முனடய
இருதயத்திற்கு நபாறுனமனயயும், ஆறுதனலயும் நகாடுக்கிறபடியால்
ொம் நதாடர்ந்து ெம்பிக்னகவயாடு ோழ்கிவறாம்.

நம்பிக்கக

ின் எதிர்கோலம்

ொம்
இதுேனை
ோசித்தனேகளின்
ெனடமுனற
சாத்திங்கனள
இப்நபாழுது பார்க்கலாம். இனத ோசிக்கிற உங்களில் சிலர், “என்னுனடய
எதிர்காலத்னதக் குறித்த எந்தேிதமாை ெம்பிக்னகயும் எைக்கில்னல”
அல்லது,
“ொன்
நேகுகாலம்
ோைப்வபாேதில்னல.
இைி
என்
ோழ்க்னகயில்
ெல்லது
எதுவும்
ெடக்கப்வபாேதில்னல”
என்று
ெினைக்கலாம்.
ொன்
உங்களுக்குச்
நசால்ேது
என்ைநேன்றால்,
கடவுளாலும்,
அேருனடய
ோர்த்னதயாலும்
உங்களுக்கு
ஒரு
எதிர்காலம் உண்டு என்பனத ெீங்கள் ெம்பலாம். அேருனடய ோர்த்னத
இவ்ோறு நசால்லுகிறது:
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1 தகோரிந்தி ர் 2:9
எழுதி ிருக்கிறபடி:
யதவன்
ஆ த்தம்பண்ணினகவககளக்
யகட்கவுமில்கல,
அகவகள்
யதோன்றவுமில்கல.

தம்மில்
அன்புகூருகிறவர்களுக்கு
கண்
கோணவுமில்கல,
கோது
மனுஷனுகட
இருத த்தில்

ஆகயவதோன்,
அவருகட
புத்தகத்தில்,
கடவுளிடத்தில்
அன்போ ிருக்கிறவர்களுக்கு
அவர்
ஆ த்தம்பண்ணி
கவத்துள்ள
மகிகம ோன வோழ்கவ, இதுவகர ஒருவரும் போர்த்ததில்கல, ஒருவரும்
யகள்விப்பட்டதில்கல. அது குறித்து
ஒருவர் மனதிலும்
நிகனத்துப்
போர்த்ததும் இல்கல என்று எழுதியுள்ளது. (எளி
தமிழில்)

ெமக்கு
எதிர்காலத்தில்
ெல்லநதாரு
ோழ்க்னக
இருக்கிறது.
ெம்
எதிர்காலத்தில் அற்புதமாை ஒரு ோழ்க்னக ெமக்காக் காத்திருக்கிறது.
ஏநைைில், கடவுள் மீ து அன்பாக இருக்கிறேர்களுக்கு அப்படிநயாரு
ோழ்னே
அேர்
ஆயத்தம்பண்ணி
னேத்துள்ளதாக
அேருனடய
ோர்த்னத கூறுகிறது.

எயரமி ோ 29:11
நீ ங்கள் எதிர்போர்த்திருக்கும் முடிகவ உங்களுக்குக் தகோடுக்கும்படிக்கு நோன்
உங்கள்யபரில்
நிகனத்திருக்கிற
நிகனவுககள
அறியவன்
என்று
கர்த்தர் தசோல்லுகிறோர்; அகவகள் தீகமக்கல்ல, சமோதோனத்துக்யகதுவோன
நிகனவுகயள.

அேருனடய ோர்த்னததான் ெம் ெம்பிக்னகயின் ஆதாைம். ஆகவே, ெமக்கு
ெல்ல ஒரு எதிர்காலம் இருக்கிறது என்று ொம் ெிச்சயம் ெம்பலாம்.
ெம்முனடய தற்காலிக சூழ்ெினல, ஒருவபாதும் ெம்முனடய கனடசி
காலம்ேனை
நதாடைப்வபாேதில்னல.
கடவுள்
ெமக்கு
நகாடுத்த
ோக்குத்தத்தங்களின்
அடிப்பனடயில்
ெம்முனடய
எதிர்காலம்
நபலமுள்ளதாக,
நேற்றியுள்ளதாக,
பாதுகாப்பு
ெினறந்ததாக
அனமயப்வபாகிறது. ெம்முனடய தற்காலிக சூழ்ெினல ெம் மைனதச்
வசார்ோக்க ஒருவபாதும் அனுமதிக்கப்வபாேதில்னல.
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தவற்றி நிச்ச

ம் என்ற நம்பிக்கக

ெம்
ோழ்ேில்
ொம்
கனடசிேனை
வதால்ேிகனளத்தான்
சந்திக்க
வேண்டுவமா? நேற்றி ஒருவபாதும் இல்னலவயா? எை உங்களில் சிலர்
ெினைக்கலாம். உங்கள் முயற்சிகள் ஒவ்நோன்றிலும் வதால்ேிகனள
அனடந்திருக்கலாம். இதுேனை நேற்றி என்பது உங்களுக்கு எட்டாக்
கைியாக
இருந்திருந்திருக்கலாம்.
ெீங்கள்
பின்ேரும்
கடவுள்
ோர்த்னதனய உறுதியாக ெம்பவேண்டும்:

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
தசய்வததல்லோம் வோய்க்கும்.
1 கடவுளுக்குப் பிடிக்கோதகவககளச் தசய்து, மற்றவர்ககளக் யகலிதசய்து
சந்யதோசப்படுகிறவர்கயளோடு
நட்புக்தகோள்ளோது,
அப்படிப்பட்டவர்கயளோடு
பழகி, அவர்கள் தசோல்வகத யகட்டு வோழோதபடி தன் வோழ்கவ சுத்தமோகக்
கோத்துக்தகோள்ளுகிறவர் உண்கம ியலய
புண்ணி ம் தபற்றவர்கள்.
2
நித்தி க்
கடவுளின் கட்டகளககள
இரவும்
பகலும்
ஆவயலோடு
தி ோனிக்கிறவர் வோழ்வு முழுகமயும்,
3
தவற்றிகள்
நிகறந்த
வோழ்வோக
இருக்கும்.
வற்றோத
நீ ர்
ஓடும்
ஆற்றங்ககர ில்
உள்ள
மரத்தில்
இகலகள்
ஒருயபோதும்
கோய்ந்து,
சருகோகோதது யபோல, அவர்கள் வோழ்வு ஒருயபோதும் வோடுவதில்கல. யமலும்,
அப்படிப்பட்ட மரம் தசழித்து வளர்ந்து, பூத்துக்கோய்க்கும் கோலதமல்லோம்
நல்ல பழங்ககளத் தருவதுயபோல, அவர்கள் வோழ்வு தசழிப்போக இருக்கும்.
(எளி
தமிழ்)
திைளாக கைிநகாடுக்கும் மைங்களாக உங்கள் ோழ்னே ெினைத்துப் பாருங்கள்.
ெீங்கள்
நசய்யும்
நசயல்களில்
எல்லாம்
நேற்றி
நபறுேர்கள்
ீ
என்று
எண்ணுங்கள். ஏநைைில், அதுதான் உங்கனளப் பற்றிய கடவுளுனடய ோர்த்னத.
கடவுள் உங்களுக்காகச் நசய்தனத தற்காலிக சூழ்ெினல அைிக்க இடம்
நகாடாதீர்கள்.
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உங்கள் கனவுகள் நிகழ்வோகும் நம்பிக்கக
ெீங்கள் கண்ட கைவுகள் ஒருவபாதும் ெடக்கப்
உங்கள்
ெம்பிக்னககனள
இைந்திருக்கலாம்.
நசால்கிறார்:

வபாேதில்னல என்று
உங்களிடம்
கடவுள்

சங்கீ தம் 37:4-5
4
கர்த்தரிடத்தில்
மனமகிழ்ச்சி ோ ிரு;
அவர்
உன்
இருத த்தின்
யவண்டுதல்ககள உனக்கு அருள்தசய்வோர்.
5 உன் வழிக க் கர்த்தருக்கு ஒப்புவித்து, அவர்யமல் நம்பிக்கக ோ ிரு;
அவயர கோரி த்கத வோய்க்கப்பண்ணுவோர்.
4-5 நீ தசய்
ஆகசப்படும் அகனத்திலும் நித்தி க்
கடவுளின் வழிநடத்துதல் யவண்டும் என அவகரச் சோர்ந்து வோழ்ந்தோல்,
உன் ஆகசகள் நிகறயவற, அவர் உதவிகள் உனக்குக் கிகடக்கும்;
அப்தபோழுது, அவர் தச கல எண்ணி உன் மனதில் மகிழ்ச்சி தபோங்கும்.
(எளி
தமிழ்)

ொன்
கண்ட
கைவு
ஒருவபாதும்
ெிகழ்ப்வபாேதில்னல
என்ற
சூழ்ெினலனய
ொன்
சந்தித்திருக்கிவறன்.
ொன்
ேளரும்நபாழுது,
நபங்களூர் ெகரில் ஒரு சனபனய ஸ்தாபித்து, உலகநமங்கும் உள்ள
அவெக சமுதாயங்கனளச் சந்திக்க வேண்டும் என்று கைவு கண்வடன்.
பல சம்பேங்கள் என் ோழ்ேில் ெிகழ்ந்தது, ஆைால் ொன் கண்ட இந்தக்
கைவு என்ோழ்ேில் ெிகைப்வபாேதில்னல என்ற சூழ்ெினலனய ொன்
சந்திக்க வெர்ந்தது. அதற்காை ஒரு முதல் அடி கூட எடுத்துனேக்க
முடியேில்னல. ஆைால், கடவுளுனடய ோர்த்னத உைக்கு ெல்ல
எதிர்காலத்னதத் தருவேன் என்ற ெம்பிக்னகனயக் நகாடுத்தபடியால், என்
ெம்பிக்னக
நசத்துப்வபாக
ொன்
இடம்நகாடுக்கேில்னல.
என்
கண்களுக்குத் நதரியாத அனத, என் காதுகளுக்குக் வகளாத அனத அேர்
எைக்காக ஆயத்தம்பண்ணி னேத்திருக்கிறார். வமலும், அேர்மீ து ொன்
மைமகிழ்ச்சியாய்
இருந்தால்,
அேர்
என்
இருதயத்தின்
வேண்டுதல்கனளக் நகாடுப்பார் என்று அேருனடய ோர்த்னத வமலும்
நசால்லுகிறது.
என்
சூழ்ெினல
வமலும்
வமலும்
வமாசமாகிக்நகாண்டிருக்கும்நபாழுது, கடவுளுனடய இந்த ோர்த்னதகள்
மீ ண்டும் மீ ண்டும் என் மைதில் ஞாபகமாக ேந்துநகாண்வட இருந்தது.
என்னுனடய
சூழ்ெினலகள்
எப்படியிருந்தாலும்,
அேருனடய
ோர்த்னதகனள
ஆதாைமாக
னேத்து,
அனேகனள
உறுதியாக
பிடித்துக்நகாண்வடன். ஆகவே, இப்நபாழுது அந்தக் கைவுகள், ெிகழ்ேனத
ொன் பார்க்கிவறன்.
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உங்கள் பிள்களககளக் குறித்த நம்பிக்கக
உங்கள்
பிள்னளகனளக்
குறித்த
ெம்பிக்னககனள
ெீங்கள்
இைந்திருக்கலாம்.
ஒருவேனள
ெீங்கள்
உங்கள்
பிள்னளகளுக்கு
கடவுளுனடய
ோர்த்னதகனளச்
நசால்லிக்நகாடுத்து,
ஆேிக்குரிய
பயிற்சிகனள அளித்து ென்கு ேளர்த்திருந்தவபாதிலும், இப்நபாழுது
அேர்களுனடய
ெடேடிக்னககனளப்
பார்க்கும்நபாழுது,
ெீங்கள்
எதிர்பார்த்திைாத ஒரு சூைலில் அேர்கள் சிக்கியிருப்பனதப் பார்க்கலாம்.
ஒருவேனள
அேர்கள்
படிப்னப
னகேிட்டு,
மதுவுக்வகா,
வபானத
ேஷ்துகளுக்வகா அடினமயாகி இருக்கலாம். ொன் ேளர்த்தநதல்லாம்
ேணாகப்
ீ
வபாய்ேிட்டவத என்று ெீங்கள் ெினைக்கலாம். இைி ஒரு
மாற்றமும்
ேைப்வபாேதில்னல,
என்று
உங்கள்
பிள்னள
மீ தாை
ெம்பிக்னகனய ெீங்கள் முற்றிலும் இைந்திருக்கலாம். ஆைால், ொன்
உங்களுக்குச் நசால்ேது, “ெம்பிக்னக இைந்துவபாகாதிருங்கள்”. ஏநைைில்,
கடவுளுனடய ோர்த்னத இப்படிச் நசால்கிறது:

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, தசம்கம ோனவர்களின் வம்சம்
ஆசீர்வதிக்கப்படும்.

“கடவுவள! ொன் உங்கள் ோர்த்னதனய ெம்புகிவறன்! என் பிள்னளகள்
பலத்திருப்பார்கள் என்று உங்களுனடய ோர்த்னதகள் நசால்கிறது.”
என்று அேரிடம் நசால்லுங்கள். இதின் நபாருள் என்ைநேன்றால் உங்கள்
பிள்னளகள் இந்த பூமியிவல ஏவதா ஒரு ேிதத்தில் மாறப்வபாகிறார்கள்.
கடவுளுனடய ொட்டிற்காக அேர்கள் எனதவயா நசய்யப்வபாகிறார்கள்.
அேர்கள் இந்த பூமியில் ேணாகப்
ீ
வபாகப்வபாேதில்னல. அேர்கள்
கடவுளுக்காக இந்த பூமியில் எனதவயா சாதிக்கப்வபாகிறார்கள்.
ஏசோ ோ 54:13
உன் பிள்களகதளல்லோரும் கர்த்தரோல் யபோதிக்கப்பட்டிருப்போர்கள்;
பிள்களகளுகட
சமோதோனம் தபரிதோ ிருக்கும்.

உன்

வமலுள்ள ேசைம் உங்கள் பிள்னளகனளக் குறித்த ெம்பிக்னகக்கு
ஆதாைமாக இருப்பதாக. ெீங்கள் நசால்ேனதநயல்லாம் உங்கள் பிள்னள
காதுநகாடுத்துக் வகட்காேிட்டாலும், நதாடர்ந்து அந்த ோர்த்னதனய
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ெம்புங்கள். ஏநைைில், கடவுள் நசான்ை அந்த ோர்த்னதனய ெீங்கள்
நதாடர்ந்து ெம்பலாம்.

சுகமகடதல் குறித்த நம்பிக்கக
உங்கள் சிலர் ேியாதிகளால் பாதிக்கப்பட்டிருக்கலாம். மருத்துேர்களும் இந்த
ேியாதிக்கு மருந்வதா, மருத்துேவமா இல்னல என்று நசால்லியிருக்கலாம்.
ஆைால், கடவுளுனடய ோர்த்னத என்ை நசால்கிறது என்றால்:

சங்கீ தம் 103:3
அவர் உன் அக்கிரமங்ககளத ல்லோம் மன்னித்து, உன்
யநோய்ககளத ல்லோம் குணமோக்கி,

உங்கள் ெம்பிக்னகக்கு ஆதாைம் கடவுளுனடய இந்த ோர்த்னததான். இந்த
ோர்த்னத
மூலம்
உங்கள்
ெம்பிக்னகனய
உயிவைாடு
இருக்கச்
நசய்யுங்கள். உங்கள் ேியாதி குணமாகி ெீங்கள் ெல்ல சுகத்வதாடு
ோழ்ேனத ெீங்கவள எண்ணிப்பாருங்கள்.
நீ திதமோழிகள் 3:7-8
7 நீ உன்கன ஞோனித ன்று எண்ணோயத; கர்த்தருக்குப் ப ந்து, தீகமக
விட்டு விலகு.
8 அது உன் நோபிக்கு ஆயரோக்கி மும், உன் எலும்புகளுக்கு ஊனுமோகும்.

இவ்ோறாக கடவுள் மீ து ெீங்கள் நகாண்டுள்ள பயம், உங்கள் உடலில்
உள்ள ேியாதினயக் குணப்படுத்தி, சுகத்னதக் நகாண்டுேரும்.

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

ற்ற சூழ்நிகல ில் நோன் என்ன
தசய்வது?

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
நம்தமல்லோருக்கும்
தகப்பனோனோன்.
18 உன் சந்ததி இவ்வளவோ ிருக்கும் என்று தசோல்லப்பட்டபடிய , தோன்
அயநக ஜோதிகளுக்குத் தகப்பனோவகத நம்புகிறதற்கு ஏதுவில்லோதிருந்தும்,
அகத நம்பிக்ககய ோயட விசுவோசித்தோன்.
19 அவன் விசுவோசத்தியல பலவனமோ
ீ
ிருக்கவில்கல; அவன் ஏறக்குகற
நூறு வ துள்ளவனோ ிருக்கும்யபோது, தன் சரீரம் தசத்துப்யபோனகதயும்,
சோரோளுகட
கர்ப்பம் தசத்துப்யபோனகதயும் எண்ணோதிருந்தோன்.
20 யதவனுகட
வோக்குத்தத்தத்கதக்குறித்து அவன் அவிசுவோசமோய்ச்
சந்யதகப்படோமல்,
21 யதவன் வோக்குத்தத்தம் பண்ணினகத நிகறயவற்ற
வல்லவரோ ிருக்கிறோதரன்று முழு நிச்ச மோய் நம்பி, யதவகன
மகிகமப்படுத்தி, விசுவோசத்தில் வல்லவனோனோன்.
17 அகனத்து சமுதோ
மக்களும் எப்படி ஆபிரகோமுகட
சந்ததிகள்
ஆகிறோர்கள்
என்றோல்,
"ஒன்று
இல்லோதிருக்கும்யபோயத,
அகத
இருக்கிறதுயபோல யபசுகிறவர்: என்றும், "மரித்தோலும் அகத உ ியரோடு
எழுப்புகிறவர்" என்றும் நீ என்கன நம்பினபடி ோல், "நோன் உன்கன அயனக
சமுதோ
மக்களுக்கு அப்போவோக ஏற்படுத்தியனன்" என்று ஆபிரகோகமக்
குறித்து அவருகட
புத்தகத்தில், எழுதியுள்ளதின் அடிப்பகட ியலய
ஆகும்.
18 அவர் எப்படி நம்பினோர் என்றோல், "நீ அயனக சமுதோ த்தோர்களுக்குத்
அப்போவோக இருப்போய்; உன்னுகட சந்ததிககள எண்ணிப்போர்க்க முடி ோது"
என்று
கடவுள்
அவருக்குக்
தகோடுத்த
வோக்கக,
நம்ப
முடி ோதபடி
இருந்தயபோதும், அகத அவர் நம்பினோர்.
19 ஏதனனில், கடவுள் அவரிடம் இந்த வோக்கக தகோடுக்கும்தபோழுது,
அவருக்கு கிட்டத்தட்ட 100 வ து ஆகி ிருந்தபடி ோல், தன்னுகட
உடலில்
பிள்கள
உருவோகத்தக்க
தபலன்
இல்லோதிருந்தது;
அவருகட
மகனவி ோகி
சோரோளுக்கும் கர்ப்பமகடயும்
வ து
தோண்டி ிருந்தது.
அப்படி ிருந்தும், கடவுள் தசோன்ன வோக்கக நம்புவதில் அவர் இளகம ோக
இருந்தோர்.
20-21
கடவுள்
தசோன்னது
நடக்குயமோ?
நடக்கோயதோ?
என்று
அவர்
சந்யதகப்படோமல்; கடவுள் ஒரு வோக்ககக் தகோடுத்தோல், அவர் அகத
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நிச்ச ம் நிகறயவற்றுவோர் என்று அவகர முழுகம
நன்றி தசோல்லிக்தகோண்டிருந்தோர். (எளி
தமிழில்)

ோக நம்பி, அவருக்கு

ெம்முனடய
ெம்பிக்னகயற்ற
சூழ்ெினலனய
கடவுள்
தனலகீ ைாக
மாற்றவேண்டி,
ொம்
என்ை
நசய்யவேண்டும்?
ஆபிைகாமுனடய
ோழ்ேிலிருந்து
ொம்
என்ை
கற்றுக்நகாள்கிவறாம்?
அேருனடய
ெம்பிக்னகயற்ற சூழ்ெினலனய கடவுள் தனலகீ ைாக மாற்றும்படியாக
அேர் என்ை நசய்தார்? அேருக்கு கடவுள் என்ை ோக்குக்நகாடுத்தாவைா
அது ெடக்கும் என்று அேர் ெம்பிைார் என்று அேருனடய வேதம்
நசால்லுகிறது. (வைாமர் 4:18). கடவுள் என்ைநேல்லாம் நசான்ைாவைா,
அநதல்லாம் ெடக்கும் என்று ெீங்கள் ெம்புகிறீர்களா? உதாைணமாக, “ெீ
நசய்ேநதல்லாம் உைக்கு ோய்க்கும்” என்று கடவுளுனடய ோர்த்னத
நசால்லுகிறது. அனத ெீங்கள் ெம்புகிறீர்களா?

கடவுள் என்ன தசோன்னோயரோ அதுயபோலயவ நடக்கும்
என்ற எதிர்போர்ப்யபோடு நம்புங்கள்.
கடவுளும் அேர் ோர்த்னதயும் ஒன்றுதான். அேருனடய ோர்த்னதனய
ெம்புேதும்
அேனை
ெம்புேதும்
ஒன்றுதான்.
அேருனடய
ோர்த்னதயின்படி ெீங்கள் எதிர்பார்க்கிற எல்லாேற்னறயும் ெீங்கள் ெம்ப
வேண்டும். ெம்ப முடியாத சூைெினலயில் ெீங்கள் இருந்தாலும், கடவுள்
நகாடுத்த ோக்கின்படி ெிச்சயம் ெடக்கும் என்று ெீங்கள் ெம்ப வேண்டும்.
உங்களுனடய
இந்த
ெம்பிக்னகனய
ெீங்கள்
ஒருவபாதும்
ேிட்டுேிடாதிருங்கள்.

உங்களுகட
நம்பிக்கக அற்ற சூழ்நிகல, கடவுள்
தசோன்ன வோர்த்கத ின்மீ துள்ள நம்பிக்ககக இழக்க
ஒருயபோதும் விட்டுவிடோதீர்கள்
“ஏநைைில், கடவுள் அேரிடம் இந்த ோக்னக நகாடுக்கும்நபாழுது,
அேருக்கு கிட்டத்தட்ட 100 ேயது ஆகியிருந்தபடியால், தன்னுனடய
உடலில் பிள்னள உருோகத்தக்க நபலன் இல்லாதிருந்தது; அேருனடய
மனைேியாகிய சாைாளுக்கும் கர்ப்பமனடயும் ேயது தாண்டியிருந்தது.
அப்படியிருந்தும்,
கடவுள்
நசான்ை
ோக்னக
ெம்புேதில்
அேர்
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இளனமயாக இருந்தார்.”
நசால்லப்பட்டுள்ளது.

என்று

வைாமர்

4:19-ல்

ஆபிைகானமப்

பற்றிச்

அேருனடய
உடலில்
பிள்னளநபற்நறடுக்கும்
நபலன்
இல்னல.
அேருனடய சூழ்ெினல ஒன்றும் சாதகமாக இல்னல. இருந்தவபாதிலும்,
கடவுள்
நகாடுத்த
ோக்கின்மீ தாை
தன்னுனடய
ெம்பிக்னக
நபலேைமனடய
ீ
அேர் ஒருவபாதும் அனுமதிக்கேில்னல. ஆகவே,
உங்கள் சூழ்ெினலனயப் பார்த்து, இது ஒருவபாதும் ெடக்காது என்று
ஒருவபாதும் நசால்லாதீர்கள்.

இருந்தவபாதிலும், ெீங்கள் உங்கள் சூழ்ெினலனய முற்றிலும் ெிைாகரிக்க
வேண்டியதில்னல.
ஆைால்,
கடவுள்
ோர்த்னதயின்
மீ துள்ள
ெம்பிக்னகனய உங்கள் சூழ்ெினலனய னேத்து பலமிைக்கச் நசய்ய
அனுமதிக்காதீர்கள். மாறாக, கடவுள் நகாடுத்த ோக்கு உங்கள் ோழ்ேில்
ெினறவேறிைால்
எப்படியிருக்கும்
என்பனத
உங்கள்
கற்பனைக்
கண்நகாண்டு ேனைந்துபாருங்கள். உதாைணமாக, ெீங்கள் முற்றிலும்
குணமனடந்தனதக்
ெினைத்துப்
பாருங்கள்.
உங்கள்
ோழ்ேில்
நேற்றியனடந்ததாக ெினைத்துப் பாருங்கள். உனடந்துவபாை உங்கள்
திருமண
உறவு
சீைனடந்ததாக
ெினைத்துப்
பாருங்கள்.
உங்கள்
பிள்னளகள் மைம்திரும்பி கடவுளுக்கு வசனே நசய்ேதாக ெினைத்துப்
பாருங்கள். கடவுள் ோர்த்னதயால், உங்கள் மைதில் இனேகனள ஒரு
படம்வபால ேனைந்து, அனேகனள திரும்பத் திரும்ப ெினைத்துப்
பாருங்கள்.
ஒருொள் இைவு ஆபிைகனம கடவுள் அேனுனடய கூடாை ேட்டிலிருந்து
ீ
நேளிவய ேைச்நசால்லி, ோைத்தில் உள்ள ெட்சத்திைங்கனளப் பார்க்கச்
நசால்லி, “உன்னுனடய சந்ததிகள் அதுவபால இருக்கும்” என்றார்.
(ஆதியாகமம் 15:5). அதுமுதல் ஆபிைகாம் கடவுள் தைக்குக் நகாடுத்த
ோக்கு இவ்ோறாக ெினறவேறும் என்று அந்தக் காட்சினய தன் மைதில்
னேத்திருந்தார். அதன்பின்பு, அேன் ோைத்தில் ெட்சத்திைங்கனளப்
பார்க்கும்நபாழுநதல்லாம், தன் சந்ததிகனள அவ்ோறு எண்ணிக்னகக்கு
அடங்காத அளேில் இருப்பனதப் பார்த்தான். அேன் தன் உடலில்
பிள்னளனயப் நபற்நறடுக்கப் நபலைில்லாதனத ெினைக்கும் நபாழுது,
தன் மனைேி சாைாள் கர்ப்பமனடயும் ோய்ப்பு இல்லாத சூழ்ெினலனயப்
பார்க்கும் நபாழுதும், கடவுள் நசான்ை அந்த ோக்னக ெினைத்துப்
பார்த்து. என் சந்ததிகள் ோைத்தில் உள்ள ெட்சத்திைங்கனளப் வபால,
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கடற்கனையில்
உள்ள
மணனலப்வபால
எண்ணமுடியாத
இருக்கும் என்ற ெம்பிக்னகயில் ோழ்ந்தார்.

அளேில்

அவைக முனற ொன் ஆயிைமாயிைமாை மக்களுக்கு கடவுளுனடய
ோர்த்னதனயச் நசால்லிக்நகாடுப்பனத ெினைத்துப் பார்த்திருக்கிவறன்.
எங்களுனடய திருச்சனப, ெகைத்தில் 5 இடங்களில் பல ஆயிைம்
மக்கவளாடு
வசர்ந்து
கடவுனள
ஆைாதிப்பனத
ெினைத்துப்
பார்த்திருக்கிவறன். ஆகவே, ஞாயிறு ஆைாதனையில் காலியாகக் கிடந்த
இருக்னககள் என்னுனடய அந்த ெம்பிக்னகனயப் நபலேைப்படுத்த
ீ
முடியேில்னல. ஏநைைில், என்னுனடய ஊைியத்தின் ெினறவு ொட்கள்
எப்படியிருக்கும் என்ற படம் என் மைதில் அைியாது ெின்றது. ஆகவே,
உங்களுனடய தற்காலிக சூழ்ெினல எப்படிப்பட்டதாக இருந்தாலும்,
உங்கள் ோழ்ேின் முடினேக் குறித்த உங்கள் எதிர்பார்ப்னப மைதில்
இருத்தி, ெம்பிக்னகனய ஒருவபாதும் இைந்துேிடாதிருங்கள்.

ததோல்கலககளச் சகித்து, வோக்குப்தபற்றகத
அகடந்யத தீருவது என்ற தீர்மோனத்யதோடோன வோழ்வு
ஆபிைகாமின்
ோழ்ேிலிருந்து
ொம்
கற்றுக்நகாள்ளும்
இன்நைாரு
முக்கயமாை காரியம், அேர் தடுமாற்றங்கள் எதுவும் இல்லாது, கடவுள்
நசான்ை ோக்னக ெம்பி ோழ்ந்தார். (வைாமர் 4:20). கடவுள் நகாடுத்த
ோக்னகக் காப்பாற்றுோர் என்று உறுதி அேர் மைதில் இருந்தது.
அதற்கினடயில் பல நதால்னலகள் ேந்தவபாதிலும் அனேகனளச் சகித்து,
கடவுள் நகாடுத்த ோக்னக அனடந்வத தீருேது என்ற தீர்மாைத்வதாடு
ோைந்தார். ஆகவே, ெம்பிக்னகவயாடு கூட, கடவுள் நகாடுத்த ோக்னக
அனடந்வத
தீருேது
என்ற
தீர்மாைத்வதாடு,
இனடயில்ேரும்
நதால்னலகனளச்
சகித்து,
ோைவேண்டியது
மிகவும்
அேசியம்.
ஆகவேதான், “ொம் இதுேனை முழுனமயாக அனுபேிக்காத ஒன்னற,
அனுபேிக்கப் வபாகிவறாம் என்ற எதிர்பார்ப்பு இருக்கும்நபாழுதல்லோ,
அதற்காக நபாறுனமவயாடும், ஆேவலாடும் காத்திருப்வபாம்?” என்று
வைாமர்
8:25-ல்
நசால்லப்பட்டுள்ளது.
ெம்மில்
அவைகர்,
அவைக
காரியங்களுக்காக
ெம்பிக்னகவயாடு
இருந்தாலும்,
அது
உடவை
ெடக்கவேண்டும்
எை
ெினைக்கிவறாம்.
ஆைால்,
வேதவமா,
ொம்
எதிர்பார்க்கிற இதுேனை பார்க்காத ஒரு காரியத்திற்காக நபாறுனமவயாடு
காத்திருக்க ேலியுறுத்துகிறது. ஆகவே, சீக்கிைம் ெடக்கேில்னல என்று
ெம்பிக்னகனய இைக்காது, நபாறுனமவயாடு காத்திருங்கள்.
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1 ததசயலோனிக்யக ர் 1:3
“எப்படித னில்,
நீ ங்கள்
கடவுகள
நம்பி
தசய்கிற
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.

ஆகவே, கடவுளுனடய ோர்த்னதயின்படியாை ெம்பிக்னக என்பது
நபாருனமவயாடு காத்திருப்பதாகும்.

புலம்பல் 3:26
கர்த்தருகட

இரட்சிப்புக்கு நம்பிக்ககய

ோடு கோத்திருக்கிறது நல்லது.

உண்னமயாை
ெம்பிக்னக
இருக்கும்நபாழுது,
மைதில்
எந்தேித
பதற்றமும் இல்லாமல் ஒருேித அனமதி காணப்படும். அது ெிச்சயம்
ேரும், ெடக்கும் என்ற எண்ணம் வமவலாங்கி காணப்படும். உங்கள்
மைதில் குைப்பவமா, சஞ்சலவமா, ொன் ேிரும்பியனத அனடேதற்கு யார்,
என்ை நசய்தாலும் பைோயில்னல என்ற எண்ணவமா இல்லாதிருக்கும்.
மாறாக, கடவுள் நகாடுத்த ோக்கின்படி எைக்கு ெடக்கும் என்ற மை
அனமதி
காணப்படும்.
அதில்
உறுதியாகவும்,
நபாறுனமவயாடும்
இருப்பீர்கள். அந்த தீர்மாைத்தில் உறுதிவயாடும், கடவுள் ோர்த்னதக்கு
நதாடர்ந்து கீ ழ்படிந்தும் ோழ்ேர்கள்.
ீ
ஆகவே, இலகுோை ேைி என்று
எனதயும் ெீங்கள் நதரிந்நதடுக்க வேண்டாம். அவ்ோறாை நசயல்
உங்கனள வமலும் குைப்பத்தில் சிக்க னேக்கும்.

சந்யதோசத்தில் நிகறந்து கடவுகளத்
துதித்துக்தகோண்டிருங்கள்
கடவுள்
நசான்ைது
ெடக்குவமா?
ெடக்காவதா?
என்று
அேர்
சந்வதகப்படாமல்; கடவுள் ஒரு ோக்னகக் நகாடுத்தால், அேர் அனத
ெிச்சயம்
ெினறவேற்றுோர்
என்று
அேனை
முழுனமயாக
ெம்பி,
அவருக்கு நன்றி தசோல்லிக்தகோண்டிருந்தோர். (வைாமர் 4:20-21)
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உங்களுக்கு ஒன்றின்மீ து ஒரு எதிர்பார்ப்பு இருக்கும்நபாழுது, மைதில்
மகிழ்ச்சி இருக்கும். கடவுள் நசான்ை ஒரு நசால்மீ து உங்களுக்கு
ெம்பிக்னக இருக்கும்நபாழுது உங்கள் மைதில் சந்வதாசம் இருக்கும்.
உங்கள் ோழ்ேின் ஒருசில சூழ்ெினலகளின் அடிப்படியில் ெீங்கள்
ஒருசில
வேனளகளில்
சந்வதாசமாக
இருக்கலாம்.
ஆைால்,
ெம்பிக்னகயின் அடிப்பனடயிலும் ெீங்கள் சிலவேனளகளில் சந்வதாசமாக
இருக்கலாம். உங்களில் சிலர் சிறுேர்களாக இருக்கும்நபாழுது, உங்கள்
பிறந்தொள் நெருக்கிேருேனத எதிர்பார்த்து சந்வதாசப்பட்டிருப்பீர்கள்.
எங்களுனடய மகள் ரூத், இவ்ேருடம் அேளுனடய பிறந்தொனளக்
நகாண்டாடிைாள். பிறந்தொள் ேருேதற்கு பல ோைங்களுக்கு முன்வப
முதல் ோைத்திவலவய அேள் மைதில் சந்வதாசம் ெிைம்பியிருந்தது.
எதிர்பார்ப்பிைால் அேள் மைது சந்வதாசத்தில் ெினறந்து இருந்தது. பிறந்த
ொளுக்கு முந்தய இைேில் அேள் என்வைாடு, “அப்பா ொன் ொனளக்
கானல எழுந்தவுடன், ெீங்கள் என்ைிடம், ‘பிறந்தொள் காணும் நசல்லப்
பிள்னளவய!
கானலேணக்கம்!’
என்று
நசால்லவேண்டும்”
என்று
சந்வதாசத்வதாடு கூறிப் படுக்கச் நசன்றாள். உண்னம என்ைநேன்றால்,
மறுொள்தான் அேள் பிறந்தொள் நகாண்டாகப் வபாகிறாள்; ஆைால்
இன்வற அேள் மைதில் சந்வதாசம் ெிைம்பி ேைிகிறது. அேளுனடய
பிறந்த ொள் இன்னும் ேைேில்னல. ஆைால் ேரும் என்ற எதிர்பார்ப்பில்
அேள் மைதில் சந்வதாசம். கிறிஸ்தேர்களாகிய ொமும் அவ்ோவற
சந்வதாசமாக இருக்கவேண்டும். ொம் கடந்து நசல்லும் இந்த கஷ்டமாை
சூழ்ெினலனய கடவுள் ெிச்சயம் மாற்றுோர் என்ற எதிர்பார்ப்பில்
கினடக்கும் சந்வதாசம் அது.

யரோமர் 15:13
பரிசுத்த ஆவி ின் பலத்தினோயல உங்களுக்கு நம்பிக்கக தபருகும்படிக்கு,
நம்பிக்கக ின்
யதவன்
விசுவோசத்தினோல்
உண்டோகும்
எல்லோவித
சந்யதோஷத்தினோலும் சமோதோனத்தினோலும் உங்ககள நிரப்புவோரோக.
அவ்வோறோக
கடவுள்
வோக்குக்தகோடுத்தகத
நிகறயவற்றுவோர்
என்ற
எதிர்போர்ப்கபயும் அவயர நமக்குத் தருகிறோர். நீ ங்கள் அவகர அவ்வோறோக
நம்பி வோழ்வதோல், அவர் உங்களுக்கு நிகறவோன சந்யதோசத்கதயும்,
சமோதோனத்கதயும் தருவோரோக. அதன்மூலமோக, சுத்தமோன ஆவி ோனவர்
தரும் தபலத்தினோயல, அவரிடம் இவ்வோறோன எதிர்போர்ப்பு உங்களுக்கு
தபருகுவதோக. (எளி
தமிழில்)
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யரோமர் 12:12
நம்பிக்கக ியல சந்யதோஷமோ ிருங்கள்; உபத்திரவத்தியல
தபோறுகம ோ ிருங்கள்; தஜபத்தியல உறுதி ோய்த் தரித்திருங்கள்.
விடோமல் தஜபித்துக்தகோண்டு, உங்களுக்குக் கிகடக்கப்யபோகிற வோழ்க்கக
எதிர்போர்த்து, உங்களுக்கு வருகிற கஷ்டங்ககளச் தபோறுகமய ோடு
சகித்துக்தகோண்டு, சந்யதோசமோக இருங்கள். (எளி
தமிழில்)

ெம்
மைது
கடவுள்
மீ துள்ள
ெம்பிக்னகயில்
ெினறந்து
காணப்படும்நபாழுது, ெம் மைதில் சந்வதாசமும் சமாதாைமும் இருக்கும்.
அேருனடய ோர்த்னதயில் ொம் ெம்பிக்னகவயாடு இருக்கும்நபாழுது,
சந்வதாசமும் சமதாைமும் ெம் ோழ்ேில் இருக்கும். சிலவேனளகளில்
கடவுள் நகாடுத்த ோக்கு ெினறவேற தாமதமாகும்நபாழுது, சிலர்
குனறகூறவும், புலம்பவும் நதாடங்குகிறார்கள். அேர்களுக்கு வதனே
என்ைநேன்றால், கடவுள் நசான்ை ோக்கு ெினறவேறிய சம்பேத்னத
மைதில் நகாண்டுேருேதாகும். தற்வபானதய சூழ்ெினலனயப் பார்த்து
அனதரியப்படாமல், ெம்பிக்னகவயாடு அந்த ோக்கு ெினறவேறுகிறனத
ெம் கண்முன் நகாண்டுேைவேண்டும். அப்நபாழுது, அந்த காட்சி ஒருொள்
ெிச்சயம்
ெடக்கும்
என்ற
ெம்பிக்னகயில்
மைதில்
சந்வதாசமும்,
சமாதாைமும் இருக்கும்.

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 தசய்வோர் என நம்பிக்ககய ோடு கோத்திரு; கடவுள் நிச்ச ம்
உன் கஷ்டங்ககளத் தீர்ப்போர்; அவர் உதவி உனக்கு கிகடத்தவுடன்,
(மகிழ்ச்சிய ோடு) அவருக்கு நன்றி தசோல்லும் வோய்ப்பு மீ ண்டும் உனக்கு
கிகடக்கும்" என்று தசோன்யனன். (எளி
தமிழில்)
சங்கீ தம் 71:14
நோயனோ எப்தபோழுதும் நம்பிக்ககதகோண்டிருந்து, யமன்யமலும் உம்கமத்
துதிப்யபன்.
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ெமக்கு கடவுள் நசான்ை ோக்கின்மீ து ெம்பிக்னக இருக்கும்நபாழுது, ெம்
மைதில் சந்வதாச உணர்வுகள் காணப்படும், அதின் ேினளோக கடவுனள
புகழ்ந்து
வபசும்
சக்தி
ெமக்கு
கினடக்கிறது.
“இந்த
கஷ்டமாை
சூைெினலயில் ொன் எப்படி சந்வதாசமாக இருக்கமுடியும்?” என்று ெீங்கள்
ஒருவேனள
வகட்கலாம்.
ஆைால்,
“ெம்பிக்னகயிவல
சந்வதாசமாக
இருங்கள் என்று வேதம் நசால்கிறது. கடவுனள ொம் எப்படித் துதிக்க
முடியம்? அேர் நகாடுத்த ோக்கின்மீ து ெம்பிக்னக னேப்திைால்
மாத்திைவம அேனை ொம் துதிக்க முடியும். ஒருவேனள இன்றய
சூழ்ெினல மிகவமாசமாை சூழ்ெினலயாக இருக்கலாம். இன்றய சூழ்ெினல
மிக கஷ்டமாை சூழ்ெினலயாக இருக்கலாம். இருந்தவபாதிலும், கடவுனள
ெீங்கள் துதிக்கலாம். ஏநைைில், அந்த சூழ்ெினல என்றுவம அப்படி
இருக்கப்வபாேதில்னல. கடவுள் அனத மாற்றப்வபாகிறார். ஏநைைில்,
வேதம் கூறுகிற கடவுள், ெம்பிக்னகயற்ற சூழ்ெினலனய அதற்கு
வெர்மாறாக மாற்றுகிற கடவுளாகும். அவ்ோறு உங்கள் ோழ்ேிலும்
அேர் நசய்ோர். ெம்பிக்னகவயாடு எதிர்பார்த்து காத்திருங்கள்.

ொம் பாடும் ஒரு பாடல் உண்டு. அந்தப் பாடலின் ேரிகள் மிகவும்
உற்சாகமூட்டும் ேரிகளாகும்:

கடவுனளத் துதி
உங்கள் பாடுகளின் உச்சத்தில் ெீங்கள் இருக்கும்நபாழுது
உங்கள் கைவுகனளநயல்லாம் அது சிதறடிக்கும்நபாழுது
உங்கள் ெம்பிக்னககனளநயல்லாம் அனே சுக்குநூறாக
உனடத்நதரியும்நபாழுது,
சாத்தாைின் திட்டங்கள் நேளிப்படுகிறது
உங்கள் மைம் குைம்பித் தேிக்கிறது
உலகில் காணப்படும் பயம் உங்கனளக் கவ்ேிப் பிடிக்கிறது
எந்த ெம்பிக்னகயில் ெீங்கள் ோழ்ந்து நகாண்டிருக்கிறீர்கவளா
அதுவே மனறந்துேிடும்வபால் இருக்கிறது
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(பல்லேி)
கடவுனளத் துதியுங்கள்
அேனைத் துதிக்கிறேர்கள் மூலமாக அேர் தன் வேனலகனளச்
நசய்கிறார்
கடவுனளத் துதியுங்கள்
ெம் கடவுள் துதிகள் மத்தியில் ோசம் நசய்கிறார்
கடவுனளத் துதியுங்கள்
உங்கனளக் கட்டினேத்திருப்பது வபான்ற சங்கலிகள் கூட
அந்தச் சங்கலிகளுக்கு ஒரு சக்தியும் இல்னல என்பனத ெினைப்பூட்டும்
ெீங்கள் அேனைத் துதிக்கும்நபாழுது

சாத்தான் ஒரு நபாய்யன்
ொம் ஒரு வகாமாளிகள் என்று அேன் ெம்னம
ெினைக்க னேக்க ேிரும்புகிறான்
ஆைால், அேனுக்வக நதரியும்
ொம் இைாோேின் பிள்னளகள் என்பது
ஆகவே, ெம்பிக்னக என்ற வகடகத்னத னகயில் பிடியுங்கள்
ஏநைைில், ொம் நேற்றிநபற்ற யுத்த ேைர்கள்
ீ
இவயசு கிறிஸ்து ஏற்கைவே மைணத்திலிருந்து உயிவைாடு
எழுந்துேிட்டார்
ஆகவே, அேர் யுத்ததில் நேயித்த இைாோோகும்

வட ஸ்பிரிங் (வோர்ட்) 1979 மூலம் ஹீட் த கால் என்ற இம்பிரியல்
பாடல் நதாகுப்பில் இருந்து எடுக்கப்பட்டது.

ப்நைாநேௌன் நபன்ைிஸ்டர் மற்றும் னமக் ஹட்சன் எழுதி
இனசயனமத்த பாடல்.
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இந்த புத்தகத்னத ோசிக்கிற ெீங்கள், “ொன் ோழும் சூழ்ெினல முற்றிலும்
ெம்பிக்னகயற்ற

ஒரு

சூழ்ெினல”

என்று

நசால்லலாம்.

அது

உங்கள்

திருமண ோழ்வு சம்பந்தமாக இருக்கலாம், உங்கள் குடும்ப ோழ்வு
சம்பந்தமாக இருக்கலாம், உங்கள் பிள்னளகளுனடய ோழ்வு சம்பந்தமாக
இருக்கலாம், உங்கள் நபாருளாதாைம் சம்பந்தமாக இருக்கலாம், உங்கள்
நதாைில்,
வேனல,
ேியாபாைம்
சம்பந்தமாக
இருக்கலாம்.
ொம்
அனைேருவம அதுவபான்ற சூழ்ெினலகனளச் சந்திக்க வெரிடுகிறது.
ஆகவே, “உங்கள் ெம்பிக்னகனய ஒருவபாதும் இைந்துவபாகாதிருங்கள்”
என்று
ொன்
உங்கனள
உற்சாகப்படுத்துகிவறன்.
ெம்பிக்னகனய
இைந்துவபாகாதிருப்பது மிகவும் அேசியமாைதாகும். ஏநைைில், ெீங்கள்
ெம்பிக்னகனய இைக்கும்நபாழுது, உங்கள் உள்ளாை மைிதைில் நபலனை
இைந்து வபாகிறீர்கள். ெீங்கள் ெம்பிக்னகனய இைக்கும்நபாழுது, புயல்
ேசும்நபாழுது
ீ
ெங்கூைம் இடாத கப்பல்வபால இருக்கிறீர்கள். கடலில்
மூழ்கும் கப்பல் வபால உங்கள் ோழ்வு மாறுகிறது. ெம்பிக்னகனய
இைக்கும்நபாழுது, கடவுள் நகாடுத்த ோக்கின்மீ து உங்களுக்கு எந்தேித
எதிர்பார்ப்பும் இல்லாமல் வபாகிறது.

கடவுள்
மீ தும்,
அேர்
நகாடுத்த
ோக்கின்மீ தும்
ெம்பிக்னகவயாடு
இருங்கள்.
உங்கள்
ோழ்க்னகனயப்
பற்றி
கடவுள்
நசான்ை
ோர்த்னதகனள மீ ண்டும் மீ ண்டும் ெினைத்துப் பாருங்கள். உங்கள்
திருமண ோழ்வு பற்றி, உங்கள் குடும்பம் பற்றி அேர் என்நைன்ை
ோக்குகள்
நகாடுத்திருக்கிறார்?
அந்த
ோக்குகனள
உறுதியாக
பிடித்துக்நகாள்ளுங்கள். உங்கள் ெம்பிக்னகக்கு ஆதாைமாக அேருனடய
ோக்குகனள
னேத்துக்நகாள்ளுங்கள்.
ஏநைைில்
கடவுள்
ோக்குக்நகாடுத்தால், உங்கள் தற்வபானதய சூழ்ெினல எப்படிப்பட்டதாக
இருந்தாலும், அேர் நகாடுத்த ோக்னக ெினறவேற்றுோர்.

கடவுள் நகாடுத்த ோக்னக ெினறவேற்றும்நபாழுது ெீங்கள் எப்படி
இருப்பீர்கள் என்பனத உங்கள் மைக்கண்களில் நகாண்டுேந்து பாருங்கள்.
உங்கள் ெம்பிக்னக உயிவைாடு இருக்க அது வபருதேியாக இருக்கும்.
எயபசி ர் 3:20
நோம் யவண்டிக்தகோள்ளுகிறதற்கும் நிகனக்கிறதற்கும் மிகவும் அதிகமோய்
நமக்குள்யள கிரிக தசய்கிற வல்லகம ின்படிய , நமக்குச் தசய்
வல்லவரோகி
அவருக்கு
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•
•
•

•

கடவுள் நசான்ைபடிவய ெடக்கும் என்ற எதிர்பார்ப்வபாடு
ெம்புங்கள்.
ெம்பிக்னக அற்ற உங்கள் சூழ்ெினலயால், கடவுள் நசான்ை
ோக்கின்மீ தாை ெம்பிக்னகனய அைிக்க ேிடாதீர்கள்
கடவுள் நகாடுத்த ோக்னக அனடந்வத தீருவேன் என்ற
தீர்மாைத்வதாடு அதற்கு எதிரினடயாை எல்லாேற்னறயும்
நபாறுனமவயாடு சகித்துக்நகாள்ளுங்கள்
கடவுள் நகாடுத்த ோக்னக ெினறவேற்றுோர் என்ற
ெம்பிக்னகயிைால் கினடக்கும் சந்வதாசத்னத அனுபேித்து,
கடவுளுக்கு ென்றி நசால்லுங்கள்.
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இலேச நேளியீடுகள்
A Church in Revival*

Offenses-Don’t Take Them

A Real Place Called Heaven

Open Heavens*

A Time for Every Purpose

Our Redemption

Ancient Landmarks*

Receiving God’s Guidance

Baptism in the Holy Spirit

Revivals, Visitations and Moves of God

Being Spiritually Minded and Earthly Wise

Shhh! No Gossip!

Biblical Attitude Towards Work

Speak Your Faith *

Breaking Personal and Generational Bondages

The Conquest of the Mind

Change*

The Father’s Love

Code of Honor

The House of God

Divine Favor*

The Kingdom of God

Divine Order in the Citywide Church

The Mighty Name of Jesus *

Don’t Compromise Your Calling*

The Night Seasons of Life

Don’t Lose Hope

The Power of Commitment*

Equipping the Saints

The Presence of God

Foundations (Track 1)

The Redemptive Heart of God

Fulfilling God’s Purpose for Your Life

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

Ministering Healing and Deliverance

எமது திருச்சனப ேனலத்தளம் apcwo.org/books-ல், வமவல குறிப்பிடப்பட்ட
எல்லா பதிப்புகனளயும், PDF ேடிேில் இலேசமாகத் தைேிறக்கம்
நசய்துநகாள்ளலாம். இனேகளில் பல புத்தகங்கள் வேறு இந்திய
நமாைிகளிலும் நமாைிநபயர்ப்பு நசய்யப்பட்டுள்ளது.
*இக்குறியிட்ட புத்தங்கள் PDF ேடிேில் மட்டுவம உள்ளது
ஆடிவயா, ேடிவயா
ீ
நசய்திகள், நசய்திக் குறிப்புகள், வமலும் பல
உபவயாகமாைனேகனள எங்களுனடய apcwo.org/sermons என்ற ேனலத்தளத்தில்
ெீங்கள் நபற்றுப் பயைனடயலாம்.

வோர விடுமுகற யவதோகமப் வகுப்புகளில்
கலந்துதகோள்ளுங்கள்
ோழ்ேின்
ஒவ்நோரு
குறிப்பிட்ட
பகுதினயக்
குறித்தும்,
குறிப்பிட்ட
ஊைியங்கனளக் குறித்தும், ேிசுோசிகளுக்குப் பயிற்சி அளித்து, அேர்கள்
திறனமகனள ேளர்க்க நபங்களூரில் ோைேிடுமுனற வேதாகம ேகுப்புகள்
ெடத்தப்படுகிறது. இது அனைேரும் கலந்துநகாள்ள ேசதியாக, சைிக்கிைனம
கானல 9 முதல் மானல 6 மணிேனை ெடத்தப்படுகிறது. ேிருப்பம் உள்ள
எல்லாேித
சனபப்
பிரிவுகனளச்
வசர்ந்த,
அனைத்துத்
திருச்சனப
உருப்பிைர்களும் இந்த ோைேிடுமுனற ேகுப்புகளில் கலந்துநகாண்டு தங்கள்
திறனண ேளர்த்துக்நகாள்ளலாம். பின்ேரும் ேிடுமுனற வேதாகம ேகுப்புகள்
தற்வபாது ெடத்தப்படுகின்றை:

தீர்க்கதரிசை ஊைிய ேிடுமுனற வேதாகம ேகுப்புகள் சுகமளிக்கும், ேிடுதனல
அளிக்கும் ஊைிய ேிடுமுனற வேதாகம ேகுப்புகள் ஆேியாைேரின் ேைங்கள்
குறித்த ேிடுமுனற வேதாகம ேகுப்புகள் ேிண்ணப்பங்களும் நேபங்களும்
குறித்த ேிடுமுனற வேதாகம ேகுப்புகள் உள்ளாை மைிதைின் முழுனம குறித்த
ேிடுமுனற வேதாகம ேகுப்புகள் கடவுள் கிரினய நசய்ேது குறித்த ேிடுமுனற
வேதாகம ேகுப்புகள் ெகர்புற ஊைியம், சனப ஊைியம் குறித்த ேிடுமுனற
வேதாகம ேகுப்புகள் கிறிஸ்தே வேதாகம கருத்துகனள தற்காப்பது குறித்த
ேிடுமுனற வேதாகம ேகுப்புகள்
தற்வபாது ெடந்துநகாண்டிருக்கும் ேகுப்புகள் மற்றும் அதற்கு ேிண்ணப்பிக்க
apcwo.org/weekendschool என்ற ேனலத்தளத்னத அனுகவும்.

கிறிஸ்தவ தகலவர்கள் கருத்தரங்குககள நடத்த
திருச்சனப வபாதகர்களுக்கும், உள்ளூர் திருச்சனபத் தனலேர்களுக்கும், கிறிஸ்தே
ஸ்தாபைத்
தனலேர்களுக்கும்,
கிறிஸ்தே
ஊைியம்
நசய்கிற
மற்றேர்களுக்கும்
ஆேிக்குரிய அபிவேகத்தில் ேளை ஆல் பீப்புள் சர்ச் பயிற்சி அளிக்கிறது. இப்பயிற்சியில்
கலந்துநகாள்ளுகிறேர்களுக்கு அபிவேகம் குறித்த வபாதனைகள் தேிை, ஆேியாைேைால்
ேைிெடத்தப்படும் ஊைியம், ேைங்கனளப் பகிைந்தளித்தல், வபான்ற சத்தியங்கனள எங்கள்
குழுேிைர் தைிப்பட்ட முனறயில் வபசுோர்கள், ேிோதிப்பார்கள். ஒரு குறிப்பிட்ட
கருப்நபாருளின் அடிப்பனடயில் இந்தப் பயிற்சி இைண்ட அல்லது மூன்று ொட்கள்
ெனடநபறும். இதில் கலந்துநகாள்பேர்கள் ஆேிக்குரிய ோழ்ேில் புதுப்பிக்கப்பட்டு,
தங்கள் ஊைியங்களில் சிறப்பாகச் நசயல்பட, தாக்கங்கனள ஏற்படுத்த திறனம நபற்றுச்
நசல்லுோர்கள். ஒரு உள்ளூர் திருச்சனபவயா, ஒரு கிறிஸ்தே ஊைியவமா, ஸ்தாபைவமா,
திருச்சனபகளுக்காை தனலனமவயா இந்த கிறிஸ்தே தனலேர்கள் கருத்தைங்குகனள
ெடத்தலாம். இனத ெடத்த அனைப்பேர்கவள இனத ெடத்துேதற்காை நசலவுகனளயும்,
கலந்துநகாள்ளுகிறேர்களின் நசலவுகனளயும் ஏற்றுக்நகாள்ள வேண்டும். ஆல் பீப்புள்
சர்ச், இனேகனள ெடத்துகிற குழுேிைர்கனள அனுப்பி உதேிநசய்யும்.

பின்ேரும் தனலப்புகளில் இவ்ோறாை கருத்தைங்குகனள ெடத்த
உதேிநசய்கிவறாம்:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

எழுப்புதல், வதேவைாடு சந்திப்பு, வதே அனசோடுதல்
வதே பிைசன்ைமும் மகினமயும்
வதே இைாஜ்ேியம் கட்டுகிறேர்கள் (வதே இைாஜ்ேியமும், அனதக்
கட்டுதலும்)
களம் அனமத்தல்
வதேனுனடய ேடு
ீ
அப்வபாஸ்தல மற்றும் தீர்க்கதரிசை ஊைியம்
சுகமளிக்கும், மற்றும் ேிடுதனலளிக்கும் ஊைியம்
ஆேியாைேரின் ேைங்கள்
திருமணமும், குடும்பமும்
பரிசுத்தோன்களின் திறனை ேளர்த்தலும்,
வேனல ஸ்தலங்களில் மறுரூபமாதலும்.

வமலும், தற்வபானத கருத்தைங்குகளின் கருப்நபாருட்கனள அறியவும், வமலும்
ேிேைங்களுக்காக apcwo.org/CLC ஐ நதாடர்புநகாள்ளவும்.
இதுவபான்ற கிறிஸ்தே தனலேர்கள் கருத்தைங்குகனள ெீங்கள் ெடத்த
ேிரும்பிைால், contact@apcwo.org என்ற மின்ைஞ்சல் ேிலாசத்தில்
நதாடர்புநகாள்ளவும்.

ஆல் பீப்புள் சர்ச்க

ப் பற்றி…

ஆல் பீப்புள் சர்ச்சின் தரிசைம் நபங்களுர் நபருெகைத்திற்கு உப்பாக, ஒளியாக
திகைவேண்டும்
என்பதும், இந்திய
வதசத்திற்கும், மற்ற வதசங்களுக்கும்
கிறிஸ்துனேப் பற்றி குைல் எழுப்ப வேண்டும் என்பதாகும்.

பரிசுத்த
ஆேியாைேரின்
அபிவேகத்வதாடும்,
நேளிப்பாடுகவளாடும்
கடவுளுனடய ோர்த்னதயில் எந்தக்கலப்படமும் இல்லாமல், முழுனமயாக
அனத
மக்களுக்குச்
நசால்லும்
அர்பணிப்வபாடு
ஆல்
பீப்புள்
சர்ச்
நசயல்பட்டுேருகிறது. பரிசுத்த ஆேியாைேரின் ேல்லனமவயாடு, அற்புதங்கள்,
அதிசயங்கள், அனடயாளங்கள், ஆேியின் ேைங்கள் மூலம் கடவுளுனடய
ோர்த்னதனய மக்களுக்கு அறிேிப்பதற்கு மாற்றாக, ெல்ல இனசவயா, புதுபுதுத்
திறனமகனளக் காட்டி அறிேிப்பவதா, திறனமயாகப் வபசுேவதா, ெேை
ீ
கால
ஊைிய உத்திகவளா மாற்றாக இருக்க முடியாது என்பது எங்கள் ெம்பிக்னக
(1நகாரி. 2:4,5; எபிவை. 2:3,4). எங்கள் கருப்நபாருள் இவயசு கிறிஸ்து. மக்களுக்கு
ஊைியம் நசய்ேது எங்கள் தனலயாய வொக்கம், கிறிஸ்துனேப் வபால
ேளர்ச்சியனடேவத எங்கள் வொக்கம்.

நபங்களூருனே னமய்யமாகக்நகாண்ட ஆல் பீப்புள் சர்ச்சிற்கு இந்தியாேின் பல
இடங்களில் கினள சனபகள் உள்ளது. தற்வபாது எங்நகங்வக கினள சனபகள்
உள்ளது என்பனத அறிய www.apcwo.org/locations என்ற ேனலத்தளத்திவலா,
contact@apcwo.org என்ற முகேரிக்கு மின்ைஞ்சல் அனுப்புேது மூலமாகவோ
நதரிந்துநகாள்ளலாம்.

கடவுள் உங்ககள யநசிக்கிறோர் என்பது உங்களுக்குத்
ததரியுமோ?
சுமார் 2000 ேருடங்களுக்கு முன்பு, கடவுள் இவ்வுலகிற்கு ஒரு மைிதைாக ேந்தார். அேர் நபயர்
“இவயசு”. அேர் ஒரு பாேமும் நசய்யாத ஒரு பரிபூைண ோழ்க்னக ோழ்ந்தார். இவயசு என்ற
நபயரில், கடவுள் ஒரு மைித உடலில் ோழ்ந்தபடியால், அேர் நசான்ைது, நசய்தது அனைத்தும்
கடவுள் எப்படிப்பட்டேர்? என்பனத ெமக்குக் காட்டியது. அேர் வபசிய ோர்த்னதகள் அனைத்தும்,
கடவுள் வபசிய ோர்த்னதகளாகும். அேர் நசய்தனேகள் அனைத்தும், கடவுள் நசய்த நசயல்களாகும்.
இந்தப்புேியிவல, இவயசு அவைக அற்புதங்கனளச் நசய்தார். கஷ்டகளில், ேியாதிகளிலிருந்து
அவைகனை அேர் குணப்படுத்திைார். குருடாை கண்கனளப் பார்க்கச் நசய்தார்; வகட்க இயலா
நசேிகனளக் வகட்கச் நசய்தார்; ெடக்க இயலா கால்கனள ெடக்கச் நசய்தார்; அனைத்துேித
ேியாதிகனளயும்
குணமாக்கிைார்.
பசிவயாடிருந்த
ஆயிைமாயிைமாைேர்களுக்கு,
அற்புதமாக
நைாட்டினயப் நபருகச் நசய்து, ேயிறாை சாப்பிட நசய்தார்; புயனல அடக்கிைார் இவ்ோறாக அவைக
ஆச்சரியமாை காரியங்கனளச் நசய்தார்.
அேர் நசய்த அனைத்து நசயல்களுவம, கடவுள் ெல்ல கடவுள் என்பனத ொம் புரிந்துநகாள்ளச்
நசய்கிறது. மக்கள் ென்றாக, சுகமாக, சந்வதாசமாக ோைவேண்டும் என்பவத கடவுளுனடய ேிரும்பம்
என்பனதயும் புரிந்துநகாள்ளச் நசய்தார். மைிதர்களுனடய வதனேகனள ெிேிர்த்திநசய்ேவத
அேருனடய ேிருப்பமாகும்.
அப்படிநயன்றால், கடவுள் ஏன்
இவ்வுலகில் ோை வேண்டும்?

மைிதைாக

மாறி

இவ்வுலகிற்கு

ேைவேண்டும்?

இவயசு

ஏன்

மைிதர்களாகிய ொம் அனைேரும் ெம்னமப் பனடத்த கடவுளுக்குப் பிடிக்காதனேகனளச் நசய்து
பாேிகளாகிப்வபாவைாம். பாேத்திற்காை எதிர் ேினளவுகளும் உள்ளது. கடவுளுக்கும், ெமக்கும்
இனடயில் பாேமாைது நதாடர்புநகாள்ள இயலாத் தனடயாக இருக்கிறது. இவ்ோறாக, பாேம்
ெம்னமயும், கடவுனளயும் பிரிக்கிறது. பாேம், ெம்னமப் பனடத்த கடவுவளாடு ொம் நதாடர்புநகாள்ள
இயலாது, ொம்மால் அேனைப் புரிந்துநகாள்ள இயலாது தடுக்கிறது. ஆகவே, அவைகர்கள் இந்தக்
குனறனயத் தீர்க்க வேறுபல ேைிகளில் முயற்சி நசய்கிறார்கள்.
பாேத்தினுனடய மற்நறாரு ேினளவு, ெித்தியமாக கடவுனளேிட்டுப் பிரிந்து ோழ்ேதாகும்.
கடவுளுனடய ெீதிமன்றத்திவல, பாேத்திற்காை தண்டனை, மைணமாகும். மைணம் என்றால்
ெித்தியமாக அேனைப் பிரிந்து ெைகத்தில் ோழ்ேதாகும்.
ஆைால், ெல்ல நசய்தி என்பது, ொம் அந்த பாேத்திலிருந்து ேிடுபட்டு, கடவுவளாடு நதாடர்புநகாண்டு
அேவைாடு வசர்ந்து ோை இயலும் என்பவதயாகும். வேதாகமம் கூறுகிறது, “பாேத்தின் சம்பளம்
மைணம்; வதேனுனடய கிருனபேைவமா ெம்முனடய கர்த்தைாகிய இவயசுகிறிஸ்துேிைால் உண்டாை
ெித்தியேீேன்” (வைாமர் 6:23). இவயசு சிலுனேயில் மரிக்கும்நபாழுது, இவ்வுலகின் பாேங்கள்
அனைத்திற்குமாை ேினலக்கிையத்னத நசலுத்திேிட்டார். பின்பு, அேர் மூன்றாம் ொளில் உயிவைாடு
எழுந்திருக்கும்நபாழுது, அேர் உயிவைாடு இருக்கிறனத அவைகருக்கு காண்பித்து, பின்பு மீ ண்டும்
பைவலாகம் நசல்கிறார்.
கடவுள் அன்பாகவும் இைக்கமாகவும் இருக்கிறார். எந்த மைிதனும் ெைகத்திற்குச் நசல்லவேண்டும்
எை அேர் ேிரும்புேதில்னல. ஆகவே, மைிதர்கள் அனைேரும் பாேத்திலிருந்து ேிடுபட்டு,
பாேத்தின் ேினளவுகளிலிருந்து காப்பாற்ற ேைி ஏற்படுத்தவே, அேர் இந்த பூமிக்கு ேந்தார்.
உங்கனளயும், என்னையும் வபான்ற பாே மைிதர்கனள பாேத்திலிருந்தும், ெித்திய அைிேிலிருந்தும்
காப்பாற்றவே அேர் இப்புேிக்கு ேந்தார்.
உங்கள் பாேத்திற்குரிய மன்ைிப்னப இலேசமாக ெீங்கள் நபற்றுக்நகாள்ேதற்கு ொம் ஒவை ஒரு
காரியத்னதச் நசய்யவேண்டும் எை வேதாகமம் கூறுகிறது. அது என்ைநேன்றால், ெமக்காக இவயசு
கிறிஸ்து சிலுனேயில் நசய்தனத ொம் மைப்பூர்ேமாக ஏற்றுக்நகாள்ள வேண்டும்.

அேனை ேிசுோசிக்கிறேன் எேவைா அேன் அேருனடய
நபறுோநைன்று தீர்க்கதரிசிகநளல்லாரும் அேனைக்குறித்வத
(அப்வபாஸ்தலர் 10:43)

ொமத்திைாவல பாேமன்ைிப்னபப்
சாட்சிநகாடுக்கிறார்கள் என்றான்.

என்ைநேன்றால், கர்த்தைாகிய இவயசுனே ெீ உன் ோயிைாவல அறிக்னகயிட்டு, வதேன் அேனை
மரித்வதாரிலிருந்து எழுப்பிைாநைன்று உன் இருதயத்திவல ேிசுோசித்தால் இைட்சிக்கப்படுோய்.
(வைாமர் 10:9)
ஆண்டேைாகிய
இவயசுகிறிஸ்து
உங்களுக்காகச்
நசய்தனத
ெம்பி,
அேனை
ெீங்கள்
ஏற்றுக்நகாள்ளும்நபாழுது, ெீங்கள் உங்கள் பாேத்திற்கு கடவுளிடம் மன்ைிப்புப் நபற்று, உங்கள்
பாேக்கனறகளிலிருந்து கழுேப்படுகிறீர்கள்.
இவயசு கிறிஸ்து, சிலுனேயில் உங்களுக்காக என்ை நசய்தார் என்று அேர் மீ து உங்களுக்கு
ெம்பிக்னகேரும் தீர்மாைத்னத எடுக்க பின்ேரும் மாதிரி நேபத்னத ெீங்கள் நசய்யலாம். இவயசு
கிறிஸ்து
உங்களுக்காகச்
நசய்தனேகனள
ெீங்கள்
ஏற்றுக்நகாண்டீர்கள்,
அேருனடய
மன்ைிப்னபயும்,
பாேக்கனறகளிலிருந்து
சுத்திகரிப்னபயும்
நபற்றுக்நகாண்டீர்கள்
என்பனத
நேளிப்படுத்தவும் இந்த நேபம் உங்களுக்கு உதேலாம். இந்த நேபம் ெீங்கள் எப்படிச் நேபிக்கலாம்
என்று உதவுேதற்வகயாகும். அதன்பின்பு, ெீங்கவள நசாந்தமாக நேபிக்கலாம்.
என் ோழ்னே ஆளும் இவயசுவே! ெீங்கள் சிலுனேயில் எைக்காக என்ை நசய்தீர்கள் என்பனத இன்று
ொன் புரிந்துநகாண்வடன். ெீங்கள் எைக்காக மரித்தீர்கள். ொன் நசய்த பாேங்களுக்கு மன்ைிப்னபப்
நபற, உங்களுனடய ேினலமதிக்க இயலா இைத்தத்னதச் என் பாேங்களுக்கு ேினலக்கிையமாகச்
நசலுத்திை ீர்கள். உங்கனள ெம்புகிறேர்களுக்கு, பாேங்களுக்காை மன்ைிப்பு கினடக்கிறது என்று
வேதாகமம் கூறுகிறது.
ஆகவே, ெீங்கள் எைக்காக சிலுனே மைணத்தின் மூலம் நசய்தனேகனளயும், மூன்றாம் ொளில்
உயிவைாடு எழுந்ததன் மூலம் நசய்தனேகனளயும் இன்று ொன் ெம்புகிவறன். ொன் என்ைதான் ெல்ல
நசயல்கனளச் நசய்தாலும், என் ோழ்னே என்ைால் காப்பாற்ற இயலாது என்பது எைக்குத் நதரியும்.
உங்களிடம் என் பாேத்திற்காை மன்ைிப்னப நபற, என்ைால் நகாடுப்பதற்கு எதுவுமில்னல என்பதும்
எைக்குத் நதரியும்.
ெீங்கள் எைக்காக மரித்தீர்கள், என் பாேத்திற்காை ேினலனயச் நசலுத்திை ீர்கள்; மூன்றாம் ொளில்
உயிவைாடு எழுந்தீர்கள் என்று இன்று ொன் மைதாை ெம்புகிவறன்; இந்த ெம்பிக்னகயின் மூலம், ெீங்கள்
என்னை மன்ைிக்கிறீர்கள், என் ோழ்னேச் சுத்தமாக்குகிறீர்கள் என்று ோயாற அறிக்னகயிடுகிவறன்.
ென்றி இவயசுவே! உங்கனளத்த நதாடர்ந்து வெசிக்க
உங்களுக்கு உண்னமயாய் ோை உதவுங்கள். ஆநமன்.

உதவுங்கள்.

உங்கனள

வமலும்

அறிந்து,

மற்றேர்கள் ோழ்ேில் தாக்கத்னத ஏற்படுத்தும் எங்கள்
தரிசைத்வதாடு பங்காளிகளாகுங்கள்
திறனண ேளர்க்க
நபங்களூருேில் உள்ள, உலனக ெற்நசய்தியால் சந்திக்கும் ஆல் பீப்புள் சர்ச்
மற்றும் திறண் வமம்பாட்டு ெினலயம் உலக தைத்தில் கனலகனள வமம்படுத்தும்
ெினலயமாகவும்,
உலநகநமங்கும்
பைேியுள்ள
கிறிஸ்துேின்
உடலாகிய
சனபக்குச் வசனே நசய்யும் இயக்கமாகச் நசயல்படுகிறது.
ஆேியாைேரின் அபிவேகத்வதாடு, வேதாகம அடிப்பனடயில் ெேை
ீ
உத்திகள்,
கருேிகள் மூலம் திறனண ேளர்க்கப் பயிற்சி அளிக்கப்படுகிறது. உள்ளூரிலும்,
உலகநமங்கிலும், புதிய தனலமுனற கிறிஸ்தே ஊைியர்கனள அனுப்பி,
அேர்கனளத்
தாங்கி
ேருகிறது.
உலகநமங்கும்
உள்ள
மக்கவளாடு
நதாடர்புநகாண்டு, தங்கிப்படிக்கும் வேதாகம ேகுப்புகளும், இனணயதளம்
மூலம் நதானலதூை வெைடி ேகுப்புகளும், இனணயத்தில் பதிவு நசய்யப்பட்ட
ேகுப்புகள் மூலமாகவும் வேதாகம கல்ேி ேசதிகளும் அளிக்கப்படுகிறது.
ஆைாதனை
ஸ்தலமும்,
சிறுேர்,
ோலிபர்களூக்காை
ெினலயும்
24&7
வெைங்களிலும் நசயல்படுகிறது.
கடவுள் உங்கனள ஏவுகிற பிைகாைமாக, சமுதாயத்னத ெற்நசய்தியால் சந்தித்து
தாக்கத்னத ஏற்படுத்த எங்கவளாடு இனணந்து, ெீங்கள் எங்களுக்கு உதவுகிற எந்த
அளேிலாை பண உதேிகனளயும் ொங்கள் ேைவேற்கிவறாம். பின்ேரும் ேங்கி
கணக்கு, ேிலாசத்னதப் பயன்படுத்தி ெீங்கள் உலனக ெற்நசய்தியால் சந்திக்கும்
ஆல் பீப்புள் சர்ச் மற்றும் திறண் வமம்பாட்டு ெினலயத்திற்கு உதேி நசய்யலாம்.
இனணயதளம் மூலம் பணம் அனுப்ப
Account: All Peoples Church Building Fund AC
Account No: 520101021447450
IFSC Code: CORP0000656
Bank Name: Corporation Bank
Branch Name: R.T Nagar Branch, Bangalore

காவசானல மூலம் பணம் அனுப்ப

All Peoples Church Building Fund AC என்ற
நபயரில் காவசானல எழுதப்பட்டு பின்ேரும்
முகேரிக்கு தபாலில் அனுப்பவும்:
All Peoples Church,
#319, 2nd Floor, 7th Main, 2nd Block HRBR Layout,
Kalyan Nagar, Bangalore 560043, Karnataka, India

இந்தியாேிற்குள் இருந்து எந்த ேங்கிக் கணக்குமூலமாகவும் ெீங்கள் பணத்னத
அனுப்பலாம். நேளிொடுகளிலிருந்து பணம் நபரும் ேசதி எங்களுக்கு இல்னல.
வேறு ஏதாேது ேிபைங்களுக்காக buildtoimpact@apcwo.org என்ற மின்ைஞ்சல் மூலம்
நதாடர்புநகாள்ளவும்.
எங்களது ஊைிய ேளர்ச்சி, மற்ற நசய்திகனள அறிய apcwo.org/buildtoimpact என்ற
இனணயதளத்னதப் பார்க்கவும்.

All Peoples Church
Bible College & Ministry Training Center
நபங்களூரு, இந்தியாேில் உள்ள ஆல் பீப்புள் சர்ச் வேதாகம கல்லூரி மற்றும் ஊைிய
பயிற்சி னமயம், ஆேியில் ெினறந்த, அபிவேகத்வதாடாை வெைடி பயிற்சியளிக்கிறது.
பரிசுத்த ஆேியாைேரின் ேல்லனமவயாடு, இயற்னகக்கு அப்பாற்பட்ட ஊைியங்கனளச்
நசய்யும் திறனண ேளர்க்கிறது. அவதாடுகூட சத்தியம் ெினறந்த, சிந்னதகனளத்
தூண்டக்கூடிய வேதபாட ேகுப்புகள் ெடத்தப்படுகிறது. கடவுளுனடய குணாதிசயங்கனள
னமயப்படுத்தி, ஒருேர் முழுனமயாக ேளர்ச்சியனடேவத எங்கள் ெம்பிக்னக. வமலும்,
வேத ேசைங்களில் வேர்ஊண்றி, கடவுவளாடு உள்ள உறேில் ேளர்ந்து, அனடயாளங்கள்,
அற்புதங்கள், அதிசயங்கள் முலம் கடவுளுனடய ேல்லனம நேளிப்பட வேண்டும் எங்கள்
ெம்பிக்னக.
வமலும், APC-BC ெல்ல வேதவபாதனைகனள முக்கியப்படுத்துேதுடன், கடவுளுனடய
அன்னபயும்,
பரிசுத்த
ஆேியாைேரின்
பிைசன்ைத்னதயும்,
அபிவேகத்னதயும்
நேளிப்படுத்துேனதயும்
முக்கியப்படுத்துகிவறாம்.
அவைக
ோலிப
ஆண்களுக்கும்
நபண்களுக்கம் பயிற்சி நகாடுத்து, அேர்கனள கடவுள் எதற்காக அனைத்தாவைா
அனேகனள ெினறவேற்ற அனுப்பி னேத்துள்வளாம்.
ொங்கள் மூன்றுேித வேதாகம கல்ேினயத் தருகிவறாம்:
➢
➢
➢

தியாலேி மற்றும் கிறிஸ்தே ஊைியம் - ஒருேருட சான்றிதல் படிப்பு (C.Th.)
தியாலேி மற்றும் கிறிஸ்தே ஊைியம் – இைண்டு ேருட டிப்ளவமா படிப்பு (Dip.Th.)
தியாலேி மற்றும் கிறிஸ்தே ஊைியம் – மூன்றுேருட இளங்கனல படிப்பு (B.Th.)

திங்கள் முதல் நேள்ளி ேனை கானல 9 முதல் மதியம் 1 ேனை ேகுப்புகள்
ெடத்தப்படுகிறது. திைசரி ேந்து கற்பேர்கள், வேனல நசய்பேர்கள், ேட்டுப்
ீ
நபாறுப்புக்கனள கேைிப்பேர்கள் வபான்ற அனைேரும் இதில் மதியம் 1 மணிேனை
படிக்கலாம். இங்வகவய தங்கி படிப்பேர்களுக்கு ஆண்கள், நபண்களுக்கு எைத் தைித்தைி
தங்கும் ேசதிகளும் உள்ளது. இங்கு தங்கிப் படிப்பேர்களுக்கு மதியம் 2 மணி முதல்
மானல 5 மணி ேனை ஊைிய ஸ்தலங்களுக்குச் நசல்லுதல், சிறப்பு கருத்தைங்குகள்,
நேபம், ஆைாதனை வபான்றனேகள் இருக்கும். திைசரி ேகுப்புகளுக்கு ேந்து
நசல்பேர்கள் ேிரும்பிைால் இனேகளில் பங்நகடுக்நகலாம், ஆைால், கட்டாயமில்னல.
அனைத்து மாணேர்களும், ஞாயிறுகளில் ஒவ்நோரு திருச்சனபகளில் ஊைியம் நசய்ய
உற்சாகப்படுத்தப்படுோர்கள்.
இனணயத்தளம் மூலம் ேிண்ணப்பிக்க, கல்லூரி பற்றிய ேிபைங்கள், பாடத்திட்டங்கள்,
தகுதிகள், கல்ேிக்கட்டணஂ குறித்த ேிபைங்கனளப் நபறவும், ேிண்ணப்பங்கனள
தைேிறக்கம் நசய்யவும்
பயன்படுத்தவும்.

apcbiblecollege.org என்ற இனணய ேிலாசத்னதப்

Nations Association for
Theological Accreditation (NATA) வோடு
APC-BC இணைந்து செயல்படுகிறது.

