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அறிமுகம்

அர்ப்பணிப்பு என்பது மதச்சோர்பற்ற உலகிலும் சனபயிலும் இந்த
நோட்களில் வருவது கடினம். ஏதைைில், நம்மில் பபரும்போயலோர்
வசதி ோனததச்
பசய்
விரும்புகியறோம்.
ஆகவவ
அர்பணிப்புள்ளவர்கதளக் கண்டுபிடிப்பது கடினமோகிறது.
அர்பணிப்புடன் இருப்பதன் அர்த்தம் என்ன? ஒரு குறிப்பிட்ட
தபொறுப்பில் உண்தம ோகவும் விசுவோசமோகவும் இருக்க யவண்டும்
என்பதோகும். இதன் பபோருள் என்ைதவன்றொல் ெம் கடனமனயப்
பபோறுப்புடன் தசய்வ ொகும். அ ொவது ஒன்னறத் யதர்வு பசய்து,
அ ிலிருந்து
ெம்னம
மோற்றமுடி ோதபடி
அதனுடன்
ஒட்டிக்பகோள்ளும்யபோது நோம் அ ில் அர்பணிப்புடன் இருக்கியறோம்.
அர்பணிப்புடன் இருப்பது என்பது ஒரு இலக்னக யநோக்கி
நமது
பயணத் ில் விடோமு ற்சித
பவளிப்படுத்துவதோகும்.
உதோரணமோக, நோம் யபசும் பசோற்கதளக் கவனியுங்கள். “யநரம்”
பற்றி நோம் அளிக்கும் வோக்குறுதிகதளப் பற்றி சிந்தியுங்கள். ஒரு
குறிப்பிட்ட
யநரத்தில்
ஒருவதர
சந்திப்யபோம்
என்று
நோம்
பசோல்கியறோம், பின்னர் நோம் அததப் பற்றி மிகவும் சோதோரணமோக
இருக்கியறோம். நோம் அதர மணி யநரம் தோமதமோக வந்து, அது
சோதோரணமோனது என்று நிதனக்கலோம். ஆனோல் அது, ெம் தசொன்ை
வோர்த்ததயில் ெம்முனடய அர்பணிப்பின்னமனயக் கோட்டுகிறது.
ஒரு குறிப்பிட்ட யநரத்தில் ஒருவதர சந்திப்யபோம் என்று நோம்
கூறும்யபோது, அன ச் தசய்துமுடிக்க நோம் கடதமப்பட்டிருக்க
யவண்டும்.
சில
யநரங்களில்,
யபோதகர்கள்
மற்றும்
வ வ
ஊைியர்கள்கூட
யநரத்ததப்
பற்றிய
விசயங்களில்
மிகவும்
மந்தமோக
இருக்கிறோர்கள்
என்று
பசோல்வதற்கு
நோன்
பவட்கப்படுகியறன். நீங்கள் கடவுளின் ஊழி ரோக இருந்தோல்,
உங்கள்
வோர்த்ததகளில்
அர்ப்பணிப்தப
நிரூபிக்கக்
குறித்
யநரத்தத கனடப்பிடிப்பதுதோன். நீங்கள் ஒன்னறச் பசோல்லும்யபோது,
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அததச் அப்படிவய
பசய்யுங்கள்.

தசய்துமுடிக்கும்

ீர்மொைத்வ ொடு

மு

ற்சி

அர்பணிப்புடன்
இருப்பததப்
பற்றி
வவ ொகமம்
நமக்குக்
கற்பிக்கிறது. “எப்படி ஒருவன் இைண்டு வபர்களுக்கு வவனல
தசய் ொல்,
அந்
இைண்டு
வபர்கனளயும்
ிருப்த் ிப்படுத்
முடியொமொல், ஒருவனுக்கு ெல்லவைொகவும், இன்தைொருவனை
அசட்னட
தசய்தும்
வொழ்வொவைொ,
அதுவபொல
கடவுளுக்கும்
பிரியமொக வொைவவண்டும், இந்
உலக சுகங்கனளயும் ென்கு
அனுபவிக்க
வவண்டும்
என்று
ெினைக்கிறவர்கள்
வொழ்வு
இருக்கிறது”
(மத்யதயு
6:24)
என்று
கர்த்தரோகி
இய சு
கூறியுள்ளொர். இது நம்முதட
உள்ளோர்ந்த இ ல்பு என்று இய சு
இங்யக
குறிப்பிடுகிறோர்.
மனிதனுக்கு
ஒருவருக்பகோருவர்
முரணோன
இரண்டு
கடதமகதள
நிதறயவற்ற
முடி ோது.
உதோரணமோக, நோம் கடவுளுக்கும் உலக சுகவபொகத் ிற்கும் யசதவ
பசய்
முடி ோது.
ஒன்றில்
கவைம்
தசலுத்தும்தபொழுது
மற்பறோன்தற ெொம் அசட்னட தசய்வவொம். உலக சுகவபொகத்ன யும்
அனுபவிக்கவவண்டும், கடவுவளொடும் நட்பொக இருக்க வவண்டும்
என்றொல் அது முடி ோது. “ ன்னுனடய (தசொந் ) கணவனுக்வகொ,
மனைவிக்வகொ உண்னமயில்லொமல், மற்றவர்கவளொடு வசர்ந்து
விபச்சொைம் பண்ணுகிறதுவபொல, கடவுனளவிட உலக கொரியங்கள்
மீ து ஆனச னவத்து வொழ்கிற ெீங்கள், அவருனடய எ ிரிகள்!”
( ோக்யகோபு 4:4). ஒன்று நோம் கடவுளின் நண்பரோகயவோ அல்லது
உலகின் நண்பரோகயவோ ஆகிவிடுயவோம். இரண்னடயும் வசர்த்து
ெம்மொல் தசய்ய முடி ோது. நோம் ஒரு எஜமோைனுக்குத் ொன்
உண்னமயொக இருக்க முடியும். இய சு நம்தம அவவைொடு
உண்னமயொகப் பைக அதழக்கிறோர், கிறிஸ்துவின் உடலொகிய
ிருச்சனபவயொடு
வலுவோன
அர்ப்பணிப்வபொடு
ெம்
வொழ்வு
கட்டதமக்கப்பட
யவண்டும்.
இந்த
புத்தகம்
அர்ப்பணிப்பின்
சக்தித
வலியுறுத்துகிறது
மற்றும்
நீங்கள்
பசய்யும்
எல்லோவற்றிலும் உறுதி ோக இருக்க உங்கதள ஊக்குவிக்கும்.
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1. அர்பணிப்புள்ள நபரின் பண்புகள்

நோம் ஏதோவது ஒரு விஷ த்தில் உண்தம ியலய
இருக்கிவறொம் என்று எப்படி பசோல்ல முடியும்?

அர்பணிப்வபொடு

ெொம்
அ ற்கொக
எந்த
விதலத யும்
பசலுத்த
விருப்பம்
உள்ளவர்களொக இருக்கிவறொமொ? என்ப ின் அடிப்பனடயிவலவய
தசொல்லமுடியும்.
ஒரு நபர் கடவுளின் அதழப்பில் அர்பணிப்புடன் இருந்தோல், அந்த
அதழப்தப நிதறயவற்ற அவர் எந்த விதலத யும் பசலுத்த
த ோரோக இருப்போர். சிலர் கடவுதள யசவிக்க விரும்புகிறோர்கள்,
ஆனோல், கடவுள் விரும்பும் இடத்தத அவர்கள் அதட
கடினமோக
உதழக்க விரும்புவ ில்தல. உங்கள் வோழ்க்தகனயக் குறித்து
கடவுளுக்கு
ஒரு
திட்டமும்,
அன ச்
தசய்ய
அதழப்பும்
இருந்தோலும், அந் விஷ ங்கள் தோனோக ெனடதபறொது.
நீங்கள் கடவுவளொடு வசர்ந்து அந் த் ிட்டத்ன ெினறவவற்ற, ஒரு
உடன்
வவனலக்கொைைொக
தசயல்பட
வவண்டும்.
உங்கள்
வோழ்க்தக ில் அவருதட
யநோக்கங்கதள ெினறவவற்ற ெீங்கள்
சில தி ோகங்கதளச் பசய்
கடவுள் உங்கதள அதழக்கலோம்.
உங்கனளப் பற்றி கடவுளின் யநோக்கங்கனளச் தசய்ய நீங்கள்
உண்தம ியலய
அர்பணிப்வபொடு
இருந்தோல்,
அவர்
உங்களிடமிருந்து எதத எ ிர்பொர்த் ொலும், ெீங்கள் அன ச் தசய்ய
அல்லது இைக்கத் யொைொக இருப்பீர்கள்.
சில

விசுவோசிகதளப்

ஆட்டுக்குட்டி
வோர்த்தத

ின்

ினோலும்

வோழ்க்தகத

எ ிர்தகொண்டொர்கள்”
கர்த்தரோகி

இய

பற்றி

தபபிள்

கூறுகிறது,

இரத்தத்தினோலும்,

பிசோதச

யநசிக்கொமல்

பவன்றோர்கள்,

சோட்சி

அவர்கள்

ின்

தங்கள்

மரணத்ன யும்

துணிந்து

ங்களுக்குக் தகொடுத்

தபொறுப்பில்

(பவளிப்படுத்துதல்

சு கிறிஸ்து

“அவர்கள்
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இந்த

மக்கள்
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அர்பணிப்புடன் இருந்தோர்கள், அ ற்கொக அவர்கள் தங்கள் உ
பகோடுக்கவும் த

ெமக்குக் தகொடுத்
நம்முதட

இருப்வபொம்.

ோரோக இருந்தோர்கள். கர்த்தரோகி

இய

ிதரக்

சு கிறிஸ்து

தபொறுப்பில் நோம் அர்பணிப்புடன் இருந்தோல்,

எஜமோனருக்கோக நம் உ

ிதரக் பகோடுக்கவும்

யொைொக

அனைத்து தனைகனளயும் கைக்க விருப்பம்
கினடத்
தபொறுப்பில்
அர்பணிப்புடன்
இருப்பவர்,
அந்த
அர்பணிப்னபக் கோக்க அதனத்து ததடகதளயும் கடக்க த ோரோக
இருக்கிறோர்.
அவர்
ைக்குரிய
தபொறுப்பிலிருந்து
எளிதில்
விலகுவதில்தல,
அந் ப்
தபொறுப்னப
ெினறவவற்ற
எந்
வச ிகனளயும் இைக்கத்
யங்குவ ில்னல. அப்படிப்பட்டவர்
ன்
தபொறுப்பில்
மிகவும்
அர்பணிப்வபொடு
இருக்கிறோர்.
அன
ெினறவவற்றுகிற வழி ில் வரும் ததடகதளப் பபோருட்படுத்தோமல்,
அர்ப்பணிப்தபக் கோக்க எல்லோவற்தறயும் சமோளிக்க அவர் மிகுந்த
மு ற்சி பசய்வோர். ஆைொல்,
ன்னுனடய தபொறுப்பில் அர்பணிப்பு
இல்லொ ஒரு நபர், ைக்கு வசதி ோக இருந்தோல் மட்டுயம ொன்
எடுத்
தபொறுப்னப ெினறவவற்றுவொர். அவர் எடுத்
தபொறுப்னப
ெினறவவற்றுவ ில் பகோஞ்சம் கடினமோக இருக்கும்யபோது, அவர்
அந் ப் தபொறுப்னப ெினறவவற்ற ன் மைன ச் தசலுத்துவ ில்னல.

பபாறுப்பப அர்பணிப்புடன் பசய்ய கவைம
செலுத்து ல்
ஒரு நபர் ொன் எடுத் தபொறுப்பில் அர்பணிப்புடன் இருக்கும்யபோது,
அவர் அன ச் தசய்து முடிக்க மிகுந் கவனம் பசலுத்துவோர், அவர்
கவைத்ன
எவரும் அவ்வளவு எளிதில் திதசதிருப்ப முடியொது.
ஆனோல், தபொறுப்பில் அர்பணிப்பில்லொ வர்,
ைது வச ினய
மொத் ிைவம கவைத் ில் னவத்து அவ ொடு ெகர்ந்து தசல்வொர்.
லூக்கா 9:57-62

57 அவ்வாறாக அவர்கள் எருசபலம் நகரம் பநாக்கி பசன்றுபகாண்டிருக்கும்
பபாழுது, அவர்கபளாடு நடந்துவந்த ஒரு சீடன் இபயசுவிடம், எபதபயா
எதிர்பார்த்தவனாக, "நீ ங்கள் எங்பக பபானாலும், நான் உங்கபளாபடபய
வருபவன்!" என்றான்.
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58 அதற்கு
இபயசு
அவனிடம்,
"நரிகள்
படுத்து
உறங்க
குழிகபளத்
பதடிபவத்துள்ளது;
பறபவகள்
தங்குவதற்குக்
கூடுகபள
கட்டிபவத்துள்ளது; ஆனால், கடவுளிடம் இருந்து மனிதனாகப் பிறந்த நான்
தங்குவதற்பகா,
உறங்குவதற்பகா
இதுவபர
எபதயுபம
பதடிபவக்கவில்பலபய!" என்றார்.
59 பின்பு, இபயசு ஒருவனிடம், "நீ என் பபாதபனகபளப் பின்பற்றி, எனக்குச்
சீடனாக இரு" என்றார். அதற்கு அவன், "குருபவ! என் அப்பாவிற்கு
வயதாகிவிட்டது, அவருக்குச் பசய்யபவண்டிய கடபமகபளச் பசய்து, அவர்
மரித்தவுடன்,
அவபர
அடக்கம்பண்ணிய
பின்பு,
உங்கள்
சீடனாக
வாழ்கிபறன்" என்றான்.
60 இபயசு
அவனிடம்,
"கடவுள்
ஆளுபகயின்
கீ ழ்
வாழாதவர்கள்
அபனவருபம, உயிரில்லாதவர்கள்தான். ஆகபவ, அது பபான்றவர்களுக்குச்
பசய்ய பவண்டிய கடபமகபளச் பசய்ய, அப்படிப்பட்டவர்கள் நிபறய
பபர்கள் இருக்கிறார்கள். ஆனால், நீ பயா, மனிதர்கபள எப்படிபயல்லாம்
கடவுள் ஆளுபக பசய்ய விரும்புகிறார் என்பபத மக்களுக்குச் பசால்லுகிற
என் பவபலபயச் பசய்ய வா" என்றார்.
61 பின்பு, பவபறாருவன் பயசுவிடம், "குருபவ! நான் உங்களுக்குச் சீடனாக
வாழ
ஆபசப்படுகிபறன்;
ஆனால்,
முதலாவது
என்
குடும்பத்தாரின்
அனுமதிபயப் பபற்றுவர விரும்புகிபறன்" என்றான்.
62 இபயசு அவனிடம், "நிலத்பத உழுது, பயிர்பசய்ய பவண்டும் என்று
தீர்மானித்த
ஒருவன்,
அடுத்தடுத்து
என்பனன்ன
பசய்யபவண்டும்
என்பதில்தான் அவன் சிந்பதகள் இருக்க பவண்டுபமபயாழிய, இபதல்லாம்
எப்படிச் பசய்து முடிப்பது? என்று, பயாசிப்பானானால், அவனால் ஒருபபாதும்
முன்பனற
முடியாது.
அதுபபாலபவ,
கடவுள்
ஆளுபகபயப்
பற்றி
மக்களுக்கு அறிவிக்கிற பவபலயும் இருக்கிறது" என்றார்.

“இவயசுவவ, நோன் உங்கனளப் பின்பற்றி வொழுவவன்” என்று ஒருவர்
ீர்மொைத்ன

விலகி

வவறு

வொழ்வன

வலியுறுத்
வொழும்

எடுக்கும்யபோது,
ஒன்னறயும்

அந்

பின்பற்றி,

விரும்புகிறொர்.

நம்முதட

இடவம

குடும்பத்தினதரய
இய

இைண்டு

சற்று

பொன களில்

அவர் விரும்புகிற ில்னல என்பன வய அவர் ெம்மிடம்
ஏதைைில்,

அர்ப்பணிப்பு,

பசலுத் ி வொழ்வதற்கும், பூமிக்குரி
அடுத்

ீர்மொைத் ிலிருந்து

என்ற

இய

சுனவப்

அவர்மீ து

பின்பற்றி

முழுக்கவனம்

மற்ற உறவுகள் அனைத்தும்

அர்பணிப்பொகும்.

இருப்பினும்,

ோ அல்லது அன்போனவர்கதளய

உங்கள்

ோ மறந்துவிட

சு பசோல்லவில்தல. இங்யக முக்கியமொைது என்னபவன்றோல்,

அவ்வொறொக

ீர்மொைித்

பசலுத்துகிறோர்.

ஆகவவ,

ஒருவர்

ன்

வொழ்வின்

முழுகவனத்ன யும் அவர்மீ து. அவனைப் பின்பற்றி வொழ்வ ின்மீ து
பபோறுப்புகளோல்

கூட

மற்ற

அவர்
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வோய்ப்பில்தல.

கர்த்தரோகி

இய

சு

பின்பற்றுவதற்கோன அதழப்பிலிருந்து மற்ற விஷ
அவதர திதச திருப்ப முடி

ோது.
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ங்கள் எதுவும்
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2. அர்பணிப்பபாடு வாழ்வதில் உள்ள சிறப்பு

அர்பணிப்வபொடு வொழ்வ ில் உள்ள சிறப்பு என்ன? எல்யலோரும்
ங்களுக்கு வசதி ோன வொழ்னவத் வ டி வொழும்யபோது, நீங்களும்
நோனும்
மட்டும்
ஏன்
அர்பணிப்வபொடு
வொைவவண்டும்?
அர்பணிப்வபொடு வொழ்வ ில் உள்ள சிறப்புக்கள் ொன் என்தைன்ை?

பபலன், ஸ்திரத்தன்னம மற்றும் உறுதி
ெொம்
ஒரு
விசயத் ில்
அர்பணிப்புடன்
வொைத்
ீர்மொைிக்கும்தபொழுது,
எப்படிதயொரு
கடிைமொை
வொழ்க்னகச்
சூழ்ெினல
ஏற்பட்டொலும்,
ெொன்
ீர்மொைித்
விசயத் ில்
தபலவைொடும், ஸ்திரத்தன்தமவயொடும், உறுதிவயொடும் வொழும்
மைெினலனய அது ருகிறது.
யாக்ககாபு 1:8

ஏபனனில், இபதச் பசய்வதா, அபதச் பசய்வதா என்று இரண்டு மனபதாடு
வாழ்கிறவர்களால் எபதயுபம உறுதியாகச் பசய்ய முடியாதல்லவா?

விசுவொசத்வ ொடு எவ்வொறு தஜபிக்கவவண்டும் என்று யொக்வகொபு
எழு ியபின்பு, இன ச் தசய்வ ொ, அன ச் தசய்வ ொ என்று இைண்டு
மைவ ொடு
வொழ்கிறவர்கள்
ெினலனயப்
பற்றி
சுருக்கமொக
எழுதுகிறொர்.
அவ்வொறொை மைெினலயில் வொழ்கிறவர்கள்
ொங்கள் எடுத்
ீர்மொைத் ில்
உறு ியில்லொமல்
வொழ்வ ொல்,
அவர்கள்
தபொறுப்தபடுத் ன ச் தசய்து முடிப்பொர்கள் எை ெம்ப முடியொது
என்று விளக்குகிறொர். அ ொவது, எடுத்
ீர்மொைத் ில் உறு ிவயொடு
வொழ்கிற
மைெினலயில்
உள்ளவர்கள்
ங்கள்
தபொறுப்பில்
அர்பணிப்வபொடு இருப்ப ொல், அவர்கள் அன
ெிச்சயம் தசய்து
முடிப்பொர்கள் எை ெம்ப
முடியும்
என்று அவர்
அவ்வொறு
எழு ியன ெொம் வித் ியொசமொகவும் சிந் ிக்கலொம்.
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ஆெீர்வாதம்
எடுத்
ீர்மொைத் ில்
அர்பணிப்புடன் இருப்பவர், அர்பணிப்பு
இல்லோத
நபதர
விட
அதிக
அளவில்
நன்தமகதளயும்
ஆசீர்வோதங்கதளயும் அனுபவிக்க முடியும்.
நீ திசமாழிகள் 28:20

உண்பமயுள்ள மனுஷன் பரிபூரண ஆசீர்வாதங்கபளப் பபறுவான்;

எடுத்

ீர்மொைத் ில் அர்பணிப்புடன் இருக்கிற ஒருவைொல் ொன் அந்

தசயனல உண்னமயுடன் தசய்யமுடியம். அவர்,

ொன் எடுத்

தபொறுப்னப

முழு மைவ ொடும் அர்ப்பணிப்வபொடும் தசய்வ ொல் ொன், அவைொல் அன
உண்தமயுடன் தசய்ய முடிகிறது. ஒரு கோரி

த்தத முழு மனதுடன்

பசய்யமுடியொது.

தசயனலச்

பசய்கிறவதரப் யபோல, அதர மனதுடன் தசய்கிறவைொல் அன
பவளிப்பதட

ோக

அவருக்கு அந்
கிதடக்கிறது.

முழு

மனதுடன்

சிறப்புடன்

அந்

ஒரு

யவதலத

ச்

பசய்வோர்.

ைசித்துச்

பசய்பவர்

ஆகவவ

தபொறுப்னபச் தசய்வ ின் மூலம் அதிக ஆசீர்வொ மும்

உடல் தசயல்படும் வி ம் பற்றி சிந்தியுங்கள். உடலின் போகங்கள்
ஒன்வறொடு ஒன்று இதணந்து ஒன்றொகச் தசயல்பட யவண்டும்
என்று கடவுள் விரும்பினோர். இல்னலவயல், இன்று உங்கள்
உடலில் உள்ள தக நோதள உங்கள் உடலிலிருந்து பிரிந்து,
யவபறோருவரின் உடலின் இனணந்து தசயல்பட்டொவலொ, இன்று
உங்கள் உடலில் உள்ள இத ம் விலகி, பின்னர் யவபறோருவரின்
உடலில் இனணந்து தசயல்பட்டொவலொ, எவ்வொறு ஒருவரின் உடல்
போகங்கள்
ஒழுங்கொகச்
தசயல்பட
இயலும்.
அயநகர்களின்
உடல்களின் போகங்களொை, இத ங்கள், நுதர ர
ீ ல், தககள், கண்கள்
பிரிந்து கொற்றில் மி ந்து, மற்றவர்கள் உடல்களில் இனணந்து
தசயல்பட்டு, பின்பு அங்கிருந்து பிரிந்து மற்றவர்கள் உடல்களில்
இனணந்து
தசயல்பட்டொல்,
எப்படியிருக்கும்
எை
கற்பனை
பண்ணிப்பொர்த் ொல் அ ில் ஏற்படும் குைப்பங்கள் ென்கு புரியும்.
ஆைொல் அவ்வொறு இல்லொமல், அவைவர் உடல்களின் பொகங்கள்
அவைவர் உடவலொடு இனணந்து ஒன்றொகச் தசயல்படும்படி பனடத்
கடவுளுக்கு நன்றி கூறுகியறோம். மருத்துவ விஞ்ஞோனம் சில உடல்
போகங்கதள
மோற்றி
அறுனவச்
சிகிச்னச
தசய்வன
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சோத்தி மோக்கி ிருந்தோலும்,
உங்கள்
உடலின்
ஒவ்பவோரு
உறுப்புகளும்
மற்ற
உறுப்புக்கவளொடு
இனணந்து
சீைொகச்
தசயல்படுவ ின்
மூலமொகவவ,
உடல்
ென்கு
இயங்குகிறது.
பல்வவறு தசயல்கனளச் தசய்து முடிக்க ஏதுவொகிறது.
இய சுவின் உடலொகிய சனபயும் இவ்வொவற தசயல்படுகிறது. ெொம்
ெனடமுனறயில்
பொர்க்கும்தபொழுது,
விசுவொசிகள்
ஒரு
சனபயிலிருந்து இன்தைொரு சனபக்குத்
ொவிக்தகொண்டிருப்பன ப்
பொர்க்க முடிகிறது. ஆைொல், அவர்கள் அவ்வொறு சனபவிட்டுச் சனப
மொறுவது வ வ சித் வமொ, கிறிஸ் வ வொழ்க்னகவயொ அல்ல. ஒரு
விசுவொசி எந் சனபயில் இருக்க வ வன் விரும்பி, அ ில் அவனை
இனணத் ொவைொ,
அந்
சனப
அங்கத் ிைர்கவளொடு
வசர்ந்து
தசயல்படுவவ
அவருனடய விருப்பம். அவ்வொறொக, நோம் அந்
சனபயில் அர்பணிப்வபொடு இனணந்து தசயல்படும்தபொழுது ொன்
வ வைின் முழு ஆசீர்வோதங்கதளயும் நோம் அனுபவிக்க முடியும்.
மொறொக, இன்று ஒரு சனப, ெொனள ஒரு சனப என்று சனபக்குச்
சனப ொவிக்தகொண்டிருப்பவர்களொல், வ வ தசயல் எதுவும் தசய்ய
முடியொது, வ வ தசயல்கனளச் தசய்ய அவர்கள் மற்றவர்களுக்கு
உ வியொகவும் இருக்க மொட்டொர்கள்.
கடவுள்
ெமக்குத்
ந்
தபொறுப்பில்
நோம்
அர்பணிப்புடன்
இருக்கும்யபோது
மட்டுயம,
நீண்டகோல
ஆசீர்வோதங்கதளயும்
நன்தமகதளயும்
பபற
முடியும்.
நம்மில்
பலருக்கு
“ஞோ ிற்றுக்கிழதம பபோழுதுயபோக்கு” யவண்டும், அதனோல் ொன்
இன்று ஒரு சனப, ெொனள ஒரு சனப என்று ெொம் சனபக்குச் சனப
ொவி வருகியறோம். நோம் யகட்க விரும்பும் பசய்தித
யபோதகர்
பிரசங்கிக்க யவண்டும் என்றும் நோம் விரும்புகியறோம். ஒருவவனள
வபொ கர் ெம் தபொறுப்பு, அர்பணிப்பு, பற்றிய வ வ வோர்த்ததத ப்
பிரசங்கித் ொல், அ ில் பபரும்போலும் ெம் மைம் ஈர்க்கப்படொமல்,
சிந்ன கள் வவறு கொரியங்களில் ஈடுபடுகிறது. அந் ச் சனபனய
விட்டு விலகி வவறு சனபனயத் வ டுகிவறொம்!
ஆைொல், ெீங்கள் நீண்டகோல நன்தமகதளயும் கடவுளுனடய
ஆசீர்வோதங்கதளயும் பபற விரும்பினோல், ெீங்கள் உங்கள் உள்ளூர்
சனபவயொடு இனணந்து, உங்கள் தபொறுப்புக்கனள அர்பணிப்வபொடு
தசய்து, உங்கவளொடு இனணந்துள்ளவர்களுக்குச் வசனவ பசய்
கடதமப்பட்டவர்களொக இருக்க யவண்டும்.

9

அர்ப்பணிப்பின் சக் ி

அன்பளிப்புகள்
எபிசரயர் 11:6
கடவுபள உண்பமயுடன் கதடுகிறவர்களுக்கு அவர் அன்பளிப்புகபளக்
அளிக்கிறார்.

நோம் கடவுனள உண்னமயுடன் யதட யவண்டும். கடவுதளத்
யதடுவதில் ஒரு அர்ப்பணிப்பு இருக்க வவண்டும். நோம் கடவுதளத்
யதடுவதில் அர்பணிப்வபொடு இருக்கியறோமோ? அல்லது நமக்கு ஓய்வு
யநரம்
கினடக்கும்
யபோதுமட்டும்
அவனைத்
யதடுகியறோமோ?
பஜபத்தில் அவவைொடு யநரத்தத பசலவிடுவதற்கும், அவருனடய
வோர்த்ததத ப்
படிப்பதற்கும்
நோம்
ஒரு
அர்பணிப்வபொடு
இருக்கிவறொமொ? அல்லது யநரம் கினடத் ொல் மட்டுயம அன ச்
தசய்கிவறொமொ? தன்தன உண்னமவயொடு யதடுபவர்களுக்கு அவர்
அன்பளிப்புகனள அளிக்கிறொர் என்று வவ ம் கூறுகிறது. அவ்வொறு
அர்பணிப்வபொடு அவனைத் வ டுகிறவர்கள், தங்கள் வோழ்க்தக ில்
கடவுள் ரும் அன்பளிப்புகனள தபற்று அனுபவிப்போர்கள்.

வளர்ச்சி
1 தீகமாத்கதயு 4:14-15

14 நீ கடவுளுபடய பவபலக்கு என்று பசர்ந்த நாட்களில், இபயசுபவ நம்பி
வாழ்கிற குழுவினபர வழிநடத்தும் தபலவர்கள், உன் தபலமீ து பக
பவத்து அவர் பவபலபசய்ய உன்பன அர்பணித்தார்கள் அல்லவா.

அப்பபாழுது, கடவுள் மனபத அறிந்து, பரிசுத்த ஆவியானவர் உனக்குக்

இந்த வரங்கபள பகாடுத்திருக்கிறார் என்று அவர்கள் பசான்னபவகபள,
நீ ஒருபபாதும் அசட்படயாக நிபனக்காபத!

15 அவர்கள் அவ்வாறு பசான்னபவகபளயும், என்னுபடய

புத்திமதிகபளயும் நீ முழுமனபதாடு பகக்பகாண்டு வளர்ச்சியபடவபத
பார்க்கும் மக்களுக்கு மாதிரியாக உன் வாழ்க்பக இருக்கட்டும்.

ொங்கள் எடுத்
ீர்மொைத் ில் உறுதியுடன் இருப்பவர்கள் ெிச்சயம்
வளர்ச்சியனடவொர்கள்.
கடவுளுக்கு
எப்படி
ஊழி ம்
தசய்யவவண்டும் என்று இதளஞைொை தீயமோத்யதயுவுக்கு பவுல்
புத் ிம ி தசொல்கிறொர். அந்த புத் ிம ிகனள அதர மனதுடவைொ,
அல்லது
ன்னுனடய வசதியின்படி பவறுமயனவயொ பின்பற்ற
யவண்டோம்
என்றும்
கூறுகிறோர்.
மொறொக,
அவருக்குக்கு
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தசொல்லப்பட்ட
புத் ிம ிகனள
முழுமைவ ொடு
னகக்தகொள்ள
அறிவுறுத்துகிறொர். அவ்வோறு பசய்யும்யபோது, ீவமொத்வ யுவுனடய
வளர்ச்சி,
முதிர்ச்சி,
முன்வைற்றம்,
மற்றும்
அவருனடய
ஆவிக்குரிய வமம்பொடுகனள அதனவரும் பொர்த்துப் புரியும்படி
இருக்கும் என்றும் கூறுகிறோர்.
அயத வகொட்பொடுகனள நம் வோழ்க்தக ிலும் ெொம் ப ன்படுத்தலோம்.
கடவுளின் ஊழி ரோக ெொம் அர்பணிப்புடனும், ஆத்தும அறுவதட
பசய்வதில்
தபொறுப்புடனும்,
மற்ற
விசுவோசிகளுக்கு
முன்மோதிரி ோக வொழும் அர்பணிப்புடனும்,
ிருச்சனப மக்கனள
வழிநடத்தும் அர்பணிப்புடன் இருக்க யவண்டும். இவ்வோறு நோம்
அர்பணிப்புடன் இருக்கும்யபோது, நமது ஆவிக்குரிய வளர்ச்சி
மற்றவர்களுக்குத்
பதளிவோகத்
பதரியும்.
இவ்வொறொக,
அர்பணிப்புடன் இருப்பவர்கள் ெிச்சயம் வளர்ச்சியனடவொர்கள்.
மொறொக, கடவுள்
ங்களுக்குக் தகொடுத்
தபொறுப்புக்கனள அதர
மனதுடன்
பசய்பவர்கள்
பின் ங்குவொர்கள்.
நம்
வொழ்வின்
முழுனமனயயும்,
அ ொவது,
ஆவி,
ஆத்மோ,
உடல்-ஆகி
முழுனமனயயும்
பகோடுத்து,
கடவுள்
நமக்குக்
தகொடுத்
தபொறுப்புக்கனள தசய்யும்யபோது, ெிச்சயம் வளர்ச்சி அனடவவொம்.
அவ்வொறொை, ெம் வளர்ச்சினய மக்கள் போர்ப்போர்கள்.
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3. நீ ங்கள் அர்பணிப்புடன் இருக்கிறீர்களா?

கடவுள்
உங்களுக்குக்
தகொடுத்
தபொறுப்புக்கனள
ெீங்கள்
அர்பணிப்புடன் தசய்கிறீர்களொ என்று யொைொவது ெம்மிடம் வகட்டொல்,
“ஆம் நோன் அர்பணிப்வபொடு ொன் தசய்கிவறன்” என்று சட்தடை
பதிலளிப்யபோம்.
ஆைொல்,
பின்வரும்
யகள்விகளுக்கு
ெீங்கள்
உண்னமயிவலவய ப ில் தசொல்ல முயலும்வபொது, ெொம் எந்
அளவுக்கு அர்பணிப்வபொடு அவர் வவனலகனளச் தசய்கிவறொம்
என்ற த ளிவு ெமக்குக் கினடக்கும்:
•

•

•

•

•
•

அவர் எைக்குக் தகொடுத்
தபொறுப்புக்கனள அர்ப்பணிப்வபொடு
தசய்கிவறைொ?
அல்லது
எைக்கு
வச ியொை
வெைங்களில்
மொத் ிைம் தசய்கிவறைொ?
சரி ோனததச் பசய்
நோன் அர்பணிப்வபொடு இருக்கிவறைொ?
எல்லோ
யநரங்களிலும்,
எல்லோ
இடங்களிலும்,
எந் ச்
சூழ்நிதலயொைொலும் வெர்னமயொைன ச் பசய்ய அர்பணிப்வபொடு
இருக்கிவறைொ? அல்லது என்னுனடய வசதிக்கு ஏற்ப சமரசம்
பசய்துதகொண்வடொ, நிதலப்போட்தட சூழ்ெினலகளுக்கு ஏற்ப
மோற்றிக்தகொண்வடொ இருக்கிவறைொ?
நம் வொழ்னவ ஆளும் இய சு கிறிஸ்துவுக்கும், அவருனடய
சரீரமொை
ிருச்சனபக்கும்,
ெொம்
வசர்ந்துள்ள
ிருச்சனப
மக்களிடமும் அர்பணிப்வபொடு வொழ்கிவறைொ? அல்லது ஏவ ொ
கடனமக்கு என்று பைகுகிவறைொ?
என்னுனடய மதனவிக்கும் அல்லது கணவனுக்கும், என்
திருமண வொழ்விலும், என் குடும்ப அங்கத் ிைர்களிடமும்
அர்பணிப்வபொடு வொழ்கிவறைொ? அல்லது ஏவ ொ கடனமக்கு என்று
வொழ்கிவறைொ?
வோழ்க்தக ின்
ஏற்ற
தோழ்வுகளில்,
நம்
மதனவித
அல்லது கணவனை ஒன்றுவபொல வெசிக்கிவறைொ?
வோக்குக்
தகொடுத் ொல்
அன
ெினறவவற்றுவ ில்
ெொன்
தபொறுப்புடன் இருக்கிவறைொ?
வவனல
தசய்யும்
இடங்களிலும்,
எைது
வமலோளர்கள்,
என்னுனடய சக பணி ோளர்கள் மற்றும் என் நண்பர்கவளொடு
ெொன் தபொறுப்புடன் ெடந்துதகொள்கிவறைொ? அல்லது ஏவ ொ
கடனமக்கு என்று வவனலகனளச் தசய்கிவறைொ?
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•

கடவுவளொடு
பசலவிடும்
வெைங்களில்
தபொறுப்புடன்
ெடந்துதகொள்கிவறைொ? அல்லது ஏவ ொ கடனமக்கு என்று வெைம்
வவ ம் வொசித்து, தஜபிக்கிவறைொ?

ெம் வொழ்னவ ஆளும் இய சு கிறிஸ்துவவொடொை ெம் உறவு
எவ்வளவு அர்ப்பணிப்வபொடு இருக்கிறது? “என்ைொல் உங்கனள
எல்லொரும் தவறுப்பொர்கள். ஆைொலும், கனடசிவனை என்னை
விட்டுக்தகொடுக்கொது
வொழ்கிறவர்கள்
வொழ்னவக்
கடவுள்
கொப்பொற்றுவொர். ” என்று மத்யதயு 10:22-ல் ெம் வொழ்னவ ஆளும்
இய சு கிறிஸ்து தசொல்கிறொர்.
ெமக்கு வசதி ோகவும், இலகுவொகவும் இருக்கும்யபோது மட்டுயம
நோம் அவனை வணங்குகிவறொமொ? அல்லது அவனை வணங்குவ ொல்,
மக்கள் நம்தம பவறுக்கும்யபோது கூட, ெம் வொழ்வில் என்ை
ெடந் ொலும் கதடசி வதர அவதரப் பின்பற்றும் அர்பணிப்வபொடு
இருக்கிவறொமொ? இய சு கிறிஸ்துவவொடொை ெம் உறவு எந் அளவு
ஆைமொகவும் அர்பணிப்புடனும் இருக்கிறது?
ெீங்கள் கலந்துதகொள்ளும்
ிருச்சனப மக்கவளொடொை உங்கள்
அர்பணிப்பு எப்படி இருக்கிறது? நல்ல இதச, நல்ல பிரசங்கங்கள்
மற்றும் எல்லோயம சுமூகமொகவும், சுலபமோகவும் இருக்கும்யபோது
மட்டுயம ெொம்
ிருச்சனப மக்கவளொடு ென்றொக இருக்கிவறொமொ?
அல்லது பு ல் வபொன்ற சில வபொைொட்டங்களின் கொலத் ில்கூட ெொம்
ிருச்சனப மக்கவளொடு தபொறுப்புடன் இருக்கிவறொமொ? ெம்முனடய
ிருச்சனபயில் வபொைொட்டங்கள், பிைச்சனைகளின் வெைங்களில்,
ிருச்சனப
மக்கவளொடு
இனணந்து
கஷ்ட
ெஷ்டங்களில்
பங்தகடுக்கிவறொமொ அல்லது பிைச்சனைகள் வந் வுடன் யவறு
ிருச்சனபனயத் வ டிப்வபொகிவறொமொ?
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அதனத்து மக்கள்
ிருச்சனபயொைொகிய ெொங்களும், பவளிய
பசன்று
இய சு
கிறிஸ்துவின்
நற்பசய்தித ப்
பிரசங்கிக்க
எங்கனள
அர்பணித்துள்வளொம்.
நோங்கள்
பவளிய
பசன்று
இய சுதவப்
பற்றி
பிரசங்கிக்கும்யபோது,
மக்கள்
கவனத்தத
ஈர்க்கும்
எண்ணத்வ ொடு
வபொகிவறொம்.
அப்தபொழுது
நோங்கள்
துன்புறுத்தலுக்கு ஆளோக யநரிடலோம். சரி ெமக்கு ஏன் பிைச்சனை?
என்று, பிைச்சனை இல்லொ
வவறு
ிருச்சனபனயத் வ டிச்
பசல்யவோமோ? அல்லது அந் த்
ிருச்சனபயிவலவய இருப்வபொமொ?
"ஆண்டவயர, நோன் இந்த
ிருச்சனபயொகிய உடலில் ஒரு அங்கம்
என்று
நோன்
நம்புகியறன்.
ஆகவவ,
இந்த
உடல்
துன்புறுத்தப்பட்டோல்,
நோனும்
அவ ொடு
வசர்ந்து
துன்பத்ன
அனுபவிப்வபன் என்ற உறுதியுடன் இருக்கிவறைொ? எங்களுக்கு
வரும் கஷ்டம் எங்கள் எல்வலொருக்குமொைது?" என்ற எண்ணம்
ெமக்கு இருக்கிற ொ? மொறொக, எல்லோம் நன்றோகவும் சுலபமோகவும்
இருந் ொல் மட்டுவம ெொன் இந் த்
ிருச்சனபயில் இருப்வபன்;
கஷ்டங்கள் துன்புறுத்து ல் வந் ொல் இந் ச்
ிருச்சனப எைக்குத்
வ னவயில்னல எை ெீங்கள் ெினைத் ொல், அதனத்து மக்கள்
ிருச்சனப உங்களுக்குப் தபொருத் மொை ிருச்சனபயொக இருக்கொது.
ஆனோல்,
இய சுதவ
அறிவிப்ப ொல்
பவட்கப்படவும்,
கஷ்டப்படவும் வெர்ந் ொலும் பைவொயில்னல என்று ெீங்கள் ஒரு
ிருச்சனபனயத்
வ டிைொல்,
எங்கள்
ிருச்சனப
உங்களுக்கு
மிகவும் தபொருத் மொை
ிருச்சனபயொக இருக்கும்! அப்படியொை
உங்கனள, எங்கள்
ிருச்சனப அங்கத் ிைர்களொக வசை ெொங்கள்
வைவவற்கிவறொம்.
இருளில்
வொழும்
மக்கதள,
கடவுளின்
அற்புதமோன
பவளிச்சத்திற்கு பகோண்டுவர, ெற்தசய் ினயப் பிரசங்கிக்க கடவுள்
நம்தம நி மித்துள்ளோர். நோம் அததச் பசய்யும்யபோது, பிசோசு
அதமதி ோக இருக்க மோட்டோன். இருப்பினும்,
ிருச்சனபயில்
இனணந்
ெொம்,
அ ிைொல்வரும்
துன்புறுத்தல்கதளத்
தோங்கிக்பகோண்டு, வலுவோக பவளிவய வந்து அவர் தவளிச்சத்ன
பற்றி
அறிவிக்க,
ெொம்
த ோரோக
இருக்க
யவண்டும்,
அர்பணிப்வபொடும் இருக்க யவண்டும். ஒரு உடலோக கடவுள் நமக்கு
அளித்த ரிசைத் ில் நோம் அர்பணிப்வபொடு இருக்க யவண்டும்.
ெம்
ிருச்சனபவயொடு இனணந்துள்ள மற்ற உறுப்பினர்கவளொடு
இனணந்து தசயல்பட ெொம் அர்பணிப்வபொடு இருக்கியறோமோ? நோம்
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ஒருவனைதயொருவர்
தபொறுப்புடன்
ஒருவனைதயொருவர் யநசிக்கியறோமோ?

கவைிக்கிவறொமொ?

நோம்

ெம் நகரத்தில் உள்ள கிறிஸ்துவின் சரீரமொகிய
ிருச்சனபயில்
ெொம் அர்பணிப்புடன் தசயல்படுகிவறொமொ? அந்
அர்பணிப்வபொடு
தசயல்பட்டொல், ெம் நகரத்தில் உள்ள ிருச்சனபகனள வைிெடத் ,
கடவுள் எழுப்பி
யபோதகர்கள், ஊைியர்கனள நோம் ைக்குனறவொகப்
யபசத் த ங்குயவோம். அவர்களின் நல்வோழ்தவ நோம் எப்யபோதும்
நோடுயவோம்.
சிலர்
விசுவொச
வொழ்வில்
தடுமோறி,
விழுந்து,
தவறுகனளச் பசய்தோலும், அவர்களுக்கோக நோம் பஜபிப்யபோம்,
அவர்கள் உறனவத் துண்டிக்க ெினைக்கமொட்வடொம்.
நம் வோழ்வில் கடவுள் ந் தரிசனங்கள், கனவுகள் மற்றும் கடவுள்
ெம்னம
எ ற்கொக
அதழத் ொர்
என்ப ில்
அர்பணிப்வபொடு
தசயல்படுகிவறொமொ? “ஆகவவ, எைக்குப்பிரியமொைவர்கவள! இவயசு
கிறிஸ்துவுக்கொக ெீங்கள் எடுக்கிற முயற்சி, தசய்கிற தசயல்கள்
அனைத் ிற்கும் ெிச்சயம் பலன் உண்டு என்பன மை ிற்தகொண்டு,
வசொர்வில்லொமல்
அவருக்கொக
வொழுங்கள்,
பிையொசப்படுங்கள்,
ஊைியம் தசய்யுங்கள்.” (1 பகோரிந்தி ர் 15:58) என்று வவ ம்
பசோல்கிறது. கர்த்தருக்கொக ெீங்கள் தசய்யும் வவனல, ஒருவபொதும்
வணொகப்
ீ
வபொகொது என்பன
நீங்கள் அறிந்து எப்தபொழுதும்
அர்பணிப்வபொடு அவருக்கு வவனல தசய்யுங்கள்.
சவளிப்படுத்துதல் 3:15-16

15 நீ எப்படி எனக்காக பவபல பசய்கிறாய் என்று எனக்கு நன்கு பதரியும்.
எப்படிபயன்றால், குளிர்காலத்தில் சுடுதண்ண ீர் குடிப்பதில் உள்ள சுகம்
பபான்பறா, அல்லது பவயில் காலத்தில் குளிர்ந்த தண்ண ீர் குடிப்பதில்
உள்ள சுகம் பபான்பறா நீ எனக்காக வாழும் வாழ்க்பக இருந்தால்
நன்றாக இருக்கும்.

16 ஆனால், பவதுபவதுப்பான தண்ண ீபரக் குடித்தால், வாந்திவருவதுபபால
இருக்கும் அல்லவா. அதுபபால, நீ இரண்டும் பகட்டானாக

வாழ்கிறபடியால், என்பனாடு பசர்ந்து வாழத்தகுதியில்லாதவனாக
இருக்கிறாய்.

ஆகவவ, கிறிஸ்துவுக்கொக வொழ்வ ில் ஒரு சிறப்பொை அர்ப்பணிப்பு
இருக்க வவண்டும். இய சுவுக்கொக என வயொ தசய்கிவறொம் என்ற
மந்தமோை வொழ்க்னக வொழ்வது கூடொது. ெம் வொழ்னவ ஆளும்
இய சு கிறிஸ்துவுக்குச் தசய்கிற ெம் வவனல ஒரு அர்பணிப்பில்
15

அர்ப்பணிப்பின் சக் ி

துவங்கவில்னல
என்றொல்,
ெம்முனடய
சிறப்பொை
தசயல்பொடுகள்கூட தவறுனமயில் முடியும். ஆகவவ, ஒன்று
அவருக்கொக அர்பணிப்புடன் வொைவவண்டும், இல்னலவயல் சும்மொ
இருக்க வவண்டும். அ ொவது, அவருக்கொை சூடொை வொழ்வொ?
அல்லது குளிர்ந் மந் மொை வொழ்வொ என்று ீர்மொைியுங்கள்.
கனடசி நோட்களில், அயநகரின் அன்பு குனறந்து வபொகும் என்று
கிறிஸ்து ெம்னம எச்சரித் ிருக்கிறொர். " இவ்வொறொக, தகடு ல்கள்
உலகில் அ ிகமொகிப் வபொவ ொல், மக்களுக்கினடவய உண்னமயொை
அன்பு என்பது குனறந்துதகொண்வட வபொகும். ஆைொல்,
ங்கள்
வொழ்க்னகயின் கனடசி கட்டம்வனை என்மீ து ெம்பிக்னகவயொடு
வொழ்கிறவர்கள் வொழ்வு ெிச்சயம் கொப்பொற்றப்படும்" (மத்யதயு 24:1213). ஆகவவ, இய சு கிறிஸ்துவிற்கொக ெீங்கள் அர்ப்பணிப்வபொடு
வொழும் வொழ்க்னக உங்கனளக் கனடசிவனை எல்லொவற்னறயும்
சகித்து வொைனவக்கும்.
ஆகவவ, உங்கள் வொழ்னவக் கிறிஸ்துவுக்கொக அர்ப்பணித்து வொை
இதுவவ சரியொை யநரம்!
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ஆல் பீ பிள்ஸ் ெர்ச் பங்காளர்கபள

ஆல் பீபிள்ஸ் சர்சின் ஊைியர்கள் உள்ளூர்
முழுவன யும்,

குறிப்பொக

வட

ிருச்சனப என்ற எல்னலனய கடந்து இந் ியொ

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 பீபிள்ஸ் 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 பபயர்: All peoples church
கணக்கு எண்: 0057213809
IFSC குறியீடு: CITI0000004
வங்கி: சிட்டி வங்கி என்.ஏ., எண் 5, எம்.ஜி. சாபல, பபங்களூரு, கர்நாடகா 560001
யவுதசய்து கவைிக்கவும்: இந் ியொனவ
ளமொக தகொண்ட வங்கிக் கணக்கிலிருந்து
மட்டுவம வங்கி பங்களிப்புகனள ஆல் பீபிள்ஸ் சர்ச்சோல் 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 தஜபிக்க மறவொ ீர்கள். ென்றி, கடவுள் உங்கனள ஆசீர்வொ ிப்பொைொக!

இலவச தவளியீடுகள்
A Church in Revival*
A Real Place Called Heaven
A Time for Every Purpose
Ancient Landmarks*
Baptism in the Holy Spirit
Being Spiritually Minded and Earthly Wise
Biblical Attitude Towards Work
Breaking Personal and Generational Bondages
Change*
Code of Honor
Divine Favor*
Divine Order in the Citywide Church
Don’t Compromise Your Calling*
Don’t Lose Hope
Equipping the Saints
Foundations (Track 1)
Fulfilling God’s Purpose for Your Life
Gifts of the Holy Spirit
Giving Birth to the Purposes of God*
God Is a Good God
God’s Word
How to Help Your Pastor
Integrity
Kingdom Builders
Laying the Axe to the Root
Living Life Without Strife*
Marriage and Family
Ministering Healing and Deliverance

Offenses-Don’t Take Them
Open Heavens*
Our Redemption
Receiving God’s Guidance
Revivals, Visitations and Moves of God
Shhh! No Gossip!
Speak Your Faith *
The Conquest of the Mind
The Father’s Love
The House of God
The Kingdom of God
The Mighty Name of Jesus *
The Night Seasons of Life
The Power of Commitment*
The Presence of God
The Redemptive Heart of God
The Refiner’s Fire
The Spirit of Wisdom, Revelation and Power*
The Wonderful Benefits of speaking in
Tongues
Timeless Principles for the Workplace
Understanding the Prophetic
Water Baptism
We Are Different*
Who We Are in Christ
Women in the Workplace
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 சர்ச்பயப் பற்றி
ஆல் பீப்புள் சர்ச்சின்
ிகைவவண்டும்

ரிசைம் தபங்களுர் தபருெகைத் ிற்கு உப்பொக, ஒளியொக

என்பதும்,

இந் ிய

வ சத் ிற்கும்,

மற்ற

கிறிஸ்துனவப் பற்றி குைல் எழுப்ப வவண்டும் என்ப ொகும்.
பரிசுத்

ஆவியொைவரின்

கடவுளுனடய
அன

வொர்த்ன யில்

மக்களுக்குச்

எந் க்கலப்படமும்

தசொல்லும்

தசயல்பட்டுவருகிறது. பரிசுத்
அ ிசயங்கள்,

அபிவஷகத்வ ொடும்,

வ சங்களுக்கும்

தவளிப்பொடுகவளொடும்

இல்லொமல்,

அர்பணிப்வபொடு

ஆல்

முழுனமயொக

பீப்புள்

சர்ச்

ஆவியொைவரின் வல்லனமவயொடு, அற்பு ங்கள்,

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

வளர்ச்சியனடவவ

எங்கள்

னலயொய

எங்கள் வெொக்கம்.

வெொக்கம்,

கிறிஸ்துனவப்

வபொல

தபங்களூதர னமய்யமொகக்தகொண்ட ஆல் பீப்புள் சர்ச்சிற்கு இந் ியொவின் பல
இடங்களில் கினள சனபகள் உள்ளது.
உள்ளது

என்பன

contact@apcwo.org

அறிய

என்ற

த ரிந்துதகொள்ளலொம்.

ற்வபொது எங்தகங்வக கினள சனபகள்

www.apcwo.org/locations

முகவரிக்கு

மின்ைஞ்சல்

என்ற

வனலத் ளத் ிவலொ,

அனுப்புவது

மூலமொகவவொ

கடவுள் உங்கபள பநசிக்கிறார் என்பது
உங்களுக்குத் பதரியுமா?

சுமொர் 2000 வருடங்களுக்கு முன்பு, கடவுள் இவ்வுலகிற்கு ஒரு மைி ைொக வந் ொர். அவர் தபயர்
“இவயசு”. அவர் ஒரு பொவமும் தசய்யொ
தபயரில், கடவுள் ஒரு மைி

ஒரு பரிபூைண வொழ்க்னக வொழ்ந் ொர். இவயசு என்ற

உடலில் வொழ்ந் படியொல், அவர் தசொன்ைது, தசய் து அனைத்தும்

கடவுள் எப்படிப்பட்டவர்? என்பன

ெமக்குக் கொட்டியது. அவர் வபசிய வொர்த்ன கள் அனைத்தும்,

இந் ப்புவியிவல,

அற்பு ங்கனளச்

கடவுள் வபசிய வொர்த்ன களொகும். அவர் தசய் னவகள் அனைத்தும், கடவுள் தசய்

தசயல்களொகும்.

அவைகனை

வகட்க

அவர்

தசவிகனளக்

இவயசு

குணப்படுத் ிைொர்.

குருடொை

குணமொக்கிைொர்.

பசிவயொடிருந்

வகட்கச்

வியொ ிகனளயும்

அவைக

தசய் ொர்;

ெடக்க

தசய் ொர்.

கண்கனளப்

இயலொ

கொல்கனள

கஷ்டகளில்,

பொர்க்கச்

ெடக்கச்

வியொ ிகளிலிருந்து

தசய் ொர்;

தசய் ொர்;

ஆயிைமொயிைமொைவர்களுக்கு,

இயலொ

அனைத்துவி

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

என்பன யும்

புரிந்துதகொள்ளச்

தசய்கிறது. மக்கள் ென்றொக, சுகமொக, சந்வ ொசமொக வொைவவண்டும் என்பவ
தசய் ொர்.

அவருனடய விருப்பமொகும்.
அப்படிதயன்றொல்,

கடவுள்

ஏன்

இவ்வுலகில் வொை வவண்டும்?

மைி ர்களுனடய

மைி ைொக

மொறி

ெொம் புரிந்துதகொள்ளச்

கடவுளுனடய விரும்பம்

வ னவகனள

இவ்வுலகிற்கு

ெிவிர்த் ிதசய்வவ

வைவவண்டும்?

இவயசு

ஏன்

மைி ர்களொகிய ெொம் அனைவரும் ெம்னமப் பனடத்

கடவுளுக்குப் பிடிக்கொ னவகனளச் தசய்து

இனடயில் பொவமொைது த ொடர்புதகொள்ள இயலொத்

னடயொக இருக்கிறது. இவ்வொறொக, பொவம்

பொவிகளொகிப்வபொவைொம்.

பொவத் ிற்கொை

எ ிர்

வினளவுகளும்

ெம்னமயும், கடவுனளயும் பிரிக்கிறது. பொவம், ெம்னமப் பனடத்
இயலொது, ெொம்மொல் அவனைப் புரிந்துதகொள்ள இயலொது
குனறனயத்

உள்ளது.

கடவுளுக்கும்,

ெமக்கும்

கடவுவளொடு ெொம் த ொடர்புதகொள்ள

டுக்கிறது. ஆகவவ, அவைகர்கள் இந் க்

ீர்க்க வவறுபல வைிகளில் முயற்சி தசய்கிறொர்கள்.

பொவத் ினுனடய
கடவுளுனடய

மற்தறொரு

வினளவு,

ெீ ிமன்றத் ிவல,

ெித் ியமொக

பொவத் ிற்கொை

ெித் ியமொக அவனைப் பிரிந்து ெைகத் ில் வொழ்வ ொகும்.
ஆைொல், ெல்ல தசய் ி என்பது, ெொம் அந்

கடவுனளவிட்டுப்

ண்டனை,

பிரிந்து

மைணமொகும்.

வொழ்வ ொகும்.

மைணம்

என்றொல்

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 ியஜீவன்”

(வைொமர்

6:23).

இவயசு

அனைத் ிற்குமொை வினலக்கிையத்ன

சிலுனவயில்

மரிக்கும்தபொழுது,

இவ்வுலகின்

பொவங்கள்

தசலுத் ிவிட்டொர். பின்பு, அவர் மூன்றொம் ெொளில் உயிவைொடு

எழுந் ிருக்கும்தபொழுது, அவர் உயிவைொடு இருக்கிறன

அவைகருக்கு கொண்பித்து, பின்பு மீ ண்டும்

கடவுள் அன்பொகவும் இைக்கமொகவும் இருக்கிறொர். எந்

மைி னும் ெைகத் ிற்குச் தசல்லவவண்டும்

பைவலொகம் தசல்கிறொர்.

எை

அவர்

பொவத் ின்

விரும்புவ ில்னல.

வினளவுகளிலிருந்து

ஆகவவ,

மைி ர்கள்

கொப்பொற்ற

வைி

அனைவரும்

ஏற்படுத் வவ,

பொவத் ிலிருந்து

அவர்

இந்

விடுபட்டு,

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.

“அவபர விசுவாசிக்கிறவன் எவபனா அவன் அவருபடய நாமத்தினாபல பாவமன்னிப்பபப்
பபறுவாபனன்று

தீர்க்கதரிசிகபளல்லாரும்

அவபரக்குறித்பத

என்றான்” (அப்வபொஸ் லர் 10:43).
“என்னபவன்றால்,
அவபர

கர்த்தராகிய

மரித்பதாரிலிருந்து

இபயசுபவ

நீ

உன்

எழுப்பினாபரன்று

இரட்சிக்கப்படுவாய்” (வைொமர் 10:9).
ஆண்டவைொகிய

இவயசுகிறிஸ்து

உங்களுக்கொகச்

சாட்சிபகாடுக்கிறார்கள்

வாயினாபல

உன்

அறிக்பகயிட்டு,

இருதயத்திபல

தசய் ன

ெம்பி,

பதவன்

விசுவாசித்தால்

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

மன்ைிப்னபயும்,

பொவக்கனறகளிலிருந்து

கிறிஸ்து

உங்களுக்கொகச்

தவளிப்படுத் வும் இந்

எடுக்க பின்வரும் மொ ிரி தஜபத்ன

தசய் னவகனள

ெீங்கள்

சுத் ிகரிப்னபயும்

தஜபம் உங்களுக்கு உ வலொம். இந்

ெீங்கள் தசய்யலொம். இவயசு

ஏற்றுக்தகொண்டீர்கள்,

தபற்றுக்தகொண்டீர்கள்

அவருனடய
என்பன

தஜபம் ெீங்கள் எப்படிச் தஜபிக்கலொம்

என்று உ வுவ ற்வகயொகும். அ ன்பின்பு, ெீங்கவள தசொந் மொக தஜபிக்கலொம்.

என் வொழ்னவ ஆளும் இவயசுவவ! ெீங்கள் சிலுனவயில் எைக்கொக என்ை தசய் ீர்கள் என்பன
ெொன் புரிந்துதகொண்வடன். ெீங்கள் எைக்கொக மரித் ீர்கள். ெொன் தசய்

இன்று

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,

All Peoples Church Bible College
apcbiblecollege.org
.
இந் ியொவின் தபங்களூரில் உள்ள ஆல் பீபிள்ஸ் 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
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Accreditation (NATA).

