
பயம் மற்றும் ஆபத்துக்கு இடையய
கரத்்தரின் நம்பபிக்டகயும் உ்தவபியும்



எனக்கு ஒத்தாசை வரும் பரவ்ங்களுக்கு 
நேரதா்க என் ்கண்கசை ஏறெடுக்்ககிநென். 
வதானதச்யும் பூமகிசையும் உண்தாக்்ககின 
்கரத்ரி்த்கிலகிருந்து எனக்கு ஒத்தாசை 
வரும் - ைங்ககீ்ம் 121:1-2. 

்தாவதீு றபலகிஸ்கிைரி்மகிருந்து ஓடிவந்து 
றபரும் ஆபதச் எ்கிரற்கதாண்நபதாது,   
ைங்ககீ்ம் 56-ல் ப்கிவு றையைபபட்டுளைபடி, 
்கரத்ரி்த்கில் ேம்பபிக்ச்க சவக்்க 
அவர ந்ரந்ற்டுத்தார:

ேதான் பைபபடு்ககிெ ேதாைில் உம்சம ேம்புநவன். 
ந்வசன முன்னிட்டு அவருச்ை 
வதாரதச்சைப பு்கழுநவன்; ந்வசன 
ேம்பபிைபிருக்்ககிநென், ேதான் பைபபந்ன்; 
மதாம்ைமதானவன் எனக்கு என்ன றையவதான்?

இந்நபதால், அபநபதாஸ்லர பவுல் 
்ீநமதாதந்யுசவ ேகிசனவூட்டு்ககிெதார, 
ந்வன் ேமக்கு பைத்கின் ஆவபிசை 
ற்கதா்தாமல், பலமும் அன்பும் 
ற்ைிந்் புத்கியுமுளை ஆவபிசைநை 
ற்கதாடுத்கிருக்்ககிெதார (2 ்ீநமதாதந்யு 1:7). 

ேதாம் ்கவசலசை எ்கிரற்கதாளளும்நபதாது இந்் 
வபிவபிலகிை ்க்தாபதாத்கிரங்கைின் வதாரதச்்கள 
ேமக்கு எவவதாறு உ்வு்ககின்ென?



உன் ்கதாசலத 
்ளைதா்றவதாட்்தார; 
உன்சனக் ்கதாக்்ககிெவர 
உெங்கதார. இந்தா, 
இஸரநவசலக் 
்கதாக்்ககிெவர 
உெஙகுவதுமகில்சல 
தூஙகு்ககிெதுமகில்சல 
- (ைங்ககீ்ம் 121:3-4).

இன்று, ேகிசைைமறெ ்ன்சம மட்டுநம 
மதாெதாமல் இருக்்ககிெது. இன்று ேதாம் 
வதாழும் உல்கம் அசனதது வச்கைதான 
ைகிக்்கல்்கைிலும்-இைறச்க நபரழகிவு்கள, 
நபதார்கள மறறும் ற்தாறறுநேதாய்கைதால் 
இன்னமும் பதா்கிக்்கபபட்டுளைது. 

இந்் ்கவசல்கள, அசைங்கள மறறும் 
ைந்ந்்கங்கள இருந்்நபதா்கிலும், உ்வபிக்்கதா்க 
ேம்முச்ை அழுச்கசை ்கரத்ர ந்கட்்ககிெதார 
என்பச் அெகிந்து ேதாம் ஆறு்லச்ை 
முடியும் என்பச் நவ்தா்கமம் 
ற்தா்ரந்து ேமக்கு ேகிசனவூட்டு்ககிெது 
(1 நபதுரு 3:12), ேதாம் அனுபவபிக்கும் 
குழபபங்களுக்கு மத்கிைபில் அவரி்த்கில் 
ேதாம் இசைபபதாெ நவணடும் என்று 
அவர வபிரும்பு்ககிெதார (மதந்யு 11:28-30).



்கரத்ர உன்சனக் ்கதாக்்ககிெவர; 
்கரத்ர உன் வலதுபக்்கத்கிநல 

உனக்கு ேகிழலதாைபிருக்்ககிெதார. ப்கலகிநல 
றவைபிலதா்ககிலும், இரவபிநல ேகிலவதா்ககிலும் 

உன்சனச நை்பபடுததுவ்கில்சல 
- (ைங்ககீ்ம் 121:5-6).

ேமக்கு அ்கி்க குழபபதச் ஏறபடுததும் 
சூழேகிசல்கசை ேதாம் எ்கிரற்கதாளளும்நபதாது,   
்கவசல மறறும் பைத்கின் ்கதாலேகிசலக்கு 
ேதாம் அடிபணபிைதாமல், ேம்முச்ை 
சுசம்கசை அவரமமீது சுமததுவ்ன் மூலம் 
்கரத்ருச்ை வதாக்குறு்கி்கைில் உறு்கிைதா்க 
ேகின்று அவருச்ை ைமதா்தானத்கிற்கதா்க 
றெபபிபநபதாம் (பபிலகிபபபிைர 4:6-7).

COVID-19 ற்தாறறுநேதாசை ்ககிெகிஸதுவபின் 
ைரீரமதா்க ேதாம் எ்கிரற்கதாளவ்தால், 
ேம்முச்ை ்றநபதாச்ை சூழேகிசல்கைதால் 
ேதாம் நைதாரவச்ைதாமல், ேன்சமக்்கதா்க 
ஒன்ெகிசணந்து றைைல்படுவ்தா்க 
உறு்கிைைிக்கும் ேம்முச்ை பரநலதா்கத 
்்கபபன் மமீது ேம்பபிக்ச்க சவபநபதாம் (நரதாமர 
8:28). ேதாம் ்கரத்ரின் பபிளசை்கள என்ப்தால், 
அவரி்ம் ஒரு ேகித்கிை ேம்பபிக்ச்க இருக்்ககிெது 
என்பச் அெகிந்து ஆறு்ல் றபெலதாம்.



்கரத்ர உன்சன 
எல்லதாத ்ீஙகுக்கும் 
வபிலக்்ககிக் ்கதாபபதார; 
அவர உன் 
ஆததுமதாசவக் 
்கதாபபதார. ்கரத்ர 
உன் நபதாக்ச்கயும் 
உன் வரதச்யும் 
இதுமு்றற்கதாணடு 
என்செக்குங 
்கதாபபதார - (ைங்ககீ்ம் 
121:7-8).

 � சவரஸதால் பதா்கிக்்கபபட்்வர்கள முழுசமைதா்க  
 குணமச்ை பபிரதாரத்சன றையயுங்கள.

 � பல்நவறு ேதாடு்கைில் உளை அ்கி்கதாரி்கள   
 மறறும் அரைதாங்க அ்கி்கதாரி்கள சவரஸ   
 பரவுவச்க் ்கட்டுபபடுத் அவர்கள   
 பணபிைதாறறும்நபதாது அவர்கள மமீது ்கரத்ரின்  
 ஞதானத்கிற்கதா்க றெபபியுங்கள.

 � எஞைகிைவர்கசைப பதாது்கதாபபதா்க சவத்கிருக்்க  
 ்ங்கள றபதாறுபபு்கசை உணசமைதா்கச   
 றையது வரும் சு்கதா்தார ஊழகிைர்கள   
 மறறும் ்கதாவலதாைி்கள நபதான்ெ முன்னணபி  
 ற்தாழகிலதாைர்கள மமீது ்கரத்ரின்    
 பதாது்கதாபபபிற்கதா்க றெபபியுங்கள.

 � ைகிங்கபபூரில் உளை ்ககிெகிஸ்வ ்சலவர்கள  
 ்ங்கள ந்வதாலைங்களுக்கு ைரிைதான   
 முடிவு்கசை எடுக்்க ஆைத்மதா்க இருக்்க   
 நவணடும் என்று றெபபியுங்கள.

றெபக் குெகிபபு்கள:



ேீங்கள றெபம் றைய்பபின், ைங்ககீ்ம் 91-ல் உளை 
வதாரதச்்கசைத ்கிைதானிக்்க ைகிெகிது நேரம் 
எடுததுக் ற்கதாளளுங்கள. அன்பதான, உணசமயுளை 
்கரத்ர எபநபதாதும் ்ம் பபிளசை்கசை 
எவவதாறு பதாது்கதாக்்ககிெதார என்பச் அழ்கதா்கவும் 
ைரிைதான நேரத்கிலும் ேகிசனவூட்டு்ககிெது: 

உன்ன்மதானவரின் மசெவபிலகிருக்்ககிெவன் 
ைரவவல்லவருச்ை ேகிழலகில் ்ஙகுவதான்.

ேதான் ்கரத்சர நேதாக்்ககி: ேீர என் அச்க்்கலம்,
என் ந்கதாட்ச், என் ந்வன், ேதான் 

ேம்பபிைபிருக்்ககிெவர என்று றைதால்லுநவன்.

அவர உன்சன நவ்னுச்ை ்கணணபிக்கும்,
பதாழதாக்கும் ற்கதாளசைநேதாயக்கும் ்பபுவபிபபதார.

அவர ்மது ைகிெகு்கைதாநல உன்சன மூடுவதார; 
அவர றைட்ச்்கைின் ்ககீநழ அச்க்்கலம் புகுவதாய; 

அவருச்ை ைத்கிைம் உனக்குப 
பரிசையும் ந்க்்கமுமதாகும்.

இரவபில் உண்தாகும் பைங்கரததுக்கும், ப்கலகில் 
பெக்கும் அம்புக்கும், இருைில் ே்மதாடும் 
ற்கதாளசைநேதாயக்கும், மத்கிைதானத்கில் 

பதாழதாக்கும் ைங்கதாரததுக்கும் பைபப்தா்கிருபபதாய.

உன் பக்்கத்கில் ஆைபிரம்நபரும், உன் 
வலதுபுெத்கில் ப்கினதாைபிரம்நபரும் 

வபிழுந்்தாலும், அது உன்சன அணு்கதாது.

உன் ்கண்கைதால் மதாத்கிரம் ேீ அச்ப பதாரதது, 
துன்மதாரக்்கருக்கு வரும் பலசனக் ்கதாணபதாய.

எனக்கு அச்க்்கலமதாைபிருக்்ககிெ உன்ன்மதான 
்கரத்சர உனக்குத ்தாபரமதா்கக்ற்கதாண்தாய.

ஆச்கைதால் றபதால்லதாபபு உனக்கு நேரி்தாது, 
வதாச் உன் கூ்தாரதச் அணு்கதாது.

உன் வழகி்கைிறலல்லதாம் உன்சனக் 
்கதாக்கும்படி, உனக்்கதா்கத ்ம்முச்ை 
தூ்ர்களுக்குக் ்கட்்சைைபிடுவதார.

உன் பதா்ம் ்கல்லகில் இ்ெதா்படிக்கு 
அவர்கள உன்சனத ்ங்கள ச்க்கைில் 

ஏந்்கிக்ற்கதாணடுநபதாவதார்கள.

ைகிங்கத்கின்நமலும் வபிரிைன் பதாம்பபின்நமலும் 
ேீ ே்ந்து, பதாலைகிங்கதச்யும் 

வலுைரபபதச்யும் மகி்கிததுபநபதாடுவதாய.

அவன் என்னி்த்கில் 
வதாஞசைைதாைபிருக்்ககிெபடிைதால் 

அவசன வபிடுவபிபநபன்; என் ேதாமதச் 
அவன் அெகிந்்கிருக்்ககிெபடிைதால் அவசன 
உைரந்் அச்க்்கலத்கிநல சவபநபன்.

அவன் என்சன நேதாக்்ககிக் கூபபபிடுவதான், 
ேதான் அவனுக்கு மறுஉத்ரவு 

அருைிசறையநவன்; ஆபத்கில் ேதாநன 
அவநனதாடிருந்து, அவசனத ்பபுவபிதது, 

அவசனக் ்கனபபடுததுநவன்.

ேீடித் ேதாட்்கைதால் அவசனத ்கிருப்கிைதாக்்ககி, 
என் இரட்ைகிபசப அவனுக்குக் ்கதாணபபிபநபன்.
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