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வச 4-7 

 

"காத்திரு" என்ற சசால்லைக் கவனியுங்கள். தேவன்  ேனது சசாந்ே தேரத்தில் சசல்ை ோம் எவ்வளவு ச ாறுலையாக 

இருக்கிதறாம்? அவர்கள் எவ்வளவு தேரம் அல்ைது எத்ேலன ோட்கள் இதில் ஈடு டுவார்கள் என்று சேரியாைல் 

காத்திருக்க தவண்டியிருந்ேது. காத்திருக்க ோம் எவ்வளவு ேயாராக இருக்கிதறாம்? தேவனிடம் ேைக்கு ச ாறுலை 

இருக்கிறோ? அல்ைது தேவன்  ேயாராக இல்ைாே விஷயங்கலள கட்டாயப் டுத்ே முயற்சிக்கிதறாைா? 

"கர்த்ேருக்காகக் காத்திருக்க" எந்ே வலகயான இருேயம் தேலவப் டுகிறது? 

 

தேவனுலடய கட்டுப் ாட்டில் எல்ைாம் இருப் ோக நீங்களும் ோனும் உண்லையிதைதய ேம்புகிதறாைா? 

(சங்கீேங்கலள ஒப்பிடுங்கள் 130: 5-6). 

 

இங்தக இந்ே வசனங்களில் அப்த ாஸ்ேைர்களுக்கும் அவருலடய தேவாையத்திற்கும் தேவனின் திட்டம் / தசலவ   

காணப் டுகிறது. எருசதைமிலிருந்து பூமியின் கலடமுலன வலர. உங்கள் வாழ்க்லகக்கான தேவனின் சிறப்புத் 

திட்டம் என்ன? இன்று அது என்னவாக இருக்கும்? ோலள? அடுத்ே வாரம்? அடுத்ே வருடம்? ஆவியானவர் 

உங்களில் எவ்வாறு சசயல் ட விரும்புகிறார்? உங்கள் ஆன்மீக  ரிசுகள் என்ன? அலே தேவனுக்காக எவ்வாறு 

 யன் டுத்துகிறீர்கள்? 

 

அவருலடய தேவாையத்தில் அந்ே சிறப்பு இடத்லேயும் சசயல் ாட்லடயும் தேடுவேற்கும், சசயல் டுவேற்கும் 

உங்கள் இருேயம் ைனத்ோழ்லையுடன் இருக்கிறோ (தராைர் 12: 4)? வச 10-11-இதயசுவின் வருலகலய 

எதிர்தோக்குகிறீர்களா? "ஆண்டவராகிய இதயசுதவ, வாருங்கள்" என்று முழு ைனதுடன் சசால்ை முடியுைா? (சவளி 

22:20). 

 

வச 12-26 - அங்கு  ட்டியலிடப் ட்டுள்ள அப்த ாஸ்ேைர்களுக்கான ேகுதிகள் என்ன? 

 

இன்று அந்ே தேலவகளுக்கு ச ாருந்ேக்கூடியவர்கள் யாராவது இருக்கிறார்களா? 

 

 ன்னிரண்டு அப்த ாஸ்ேைர்களின் குறிப்பிட்ட தோக்கம் ைற்றும் கடலை என்ன? (வசனம் 22). 

உங்களுக்கும் எனக்கும் உயிர்த்சேழுேல் எவ்வளவு முக்கியம்? அது இல்ைாைல் வாழ முடியுைா? 

  

14 வது வசனம், "அவர்கள் அலனவரும் சோடர்ந்து செ த்தில் இலணந்ேனர் ……. அவர்கள் இலே ஏன் சசய்ோர்கள் 

என்று நிலனக்கிறீர்கள்? அவர்கள் எேற்காக செபித்ோர்கள் என்று நிலனக்கிறீர்கள்? செ த்தில் நீங்கள் எவ்வளவு 

நிலையானவர்? அவர்கள் "ஒன்றாக" இலணவேற்கு எது சாத்தியைானது? 

 
எங்கள் சல யிலும் எங்கள் குடும் க் குழுக்களிலும் செ த்திலும் பிற வழிகளிலும் ஒன்றிலணவலே ோம் எவ்வாறு 

அதிகரிக்க முடியும்? இந்ே ஆண்டு இலே தைலும் தைலும் சசய்ய திட்டமிடுங்கள். 

 

செ ம்: 2020 இல் இதயசுவுக்காக செ த்திலும் பிற வழிகளிலும் சோடர்ந்து ஒன்றிலணவேற்கான வழிகலள 

எழுதுங்கள், திட்டங்கலள வகுக்கவும். 
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சீஷர்கள் ைத்தியில் எந்ே வலகயான ஒற்றுலை இருந்ேது? 

 

வச 14 - இந்ே பிரசங்கத்லே வழங்குவது த துரு ைட்டுதை என் ோல், " திசனாருவருடன்" என்ற சசாற்கள் ஏன் 

கூறப் ட்டுள்ளன என்று நிலனக்கிறீர்கள்? இதயசுவின் சசய்திலய வழங்குவதில் ோம் இன்று எவ்வளவு 

ஒற்றுலையாக இருக்கிதறாம்? ஒன்றிலணக்க எந்ே வலகயான இருேயம் தேலவப் டுகிறது? 

 
வச 42-47 அவர்கள் ேங்கலள அர்ப் ணித்ோர்கள் 

 

(1) அப்த ாஸ்ேைர்களின் உ தேசம் (தேவனுலடய வார்த்லே) 

 

(2) அந்நிதயாந்நியம் (ஒருவருக்சகாருவர் வாழ்வில்  கிர்ந்துசகாள்வது) 

 

(3) அப் ம் பிட்குேல்  

 

(4) செ ம் ண்ணுேல் 

 
நீங்கள் இந்ே ோன்கிலும் எல்ைா தேரத்திலும் அல்ைது எப்த ாோவது "அர்ப் ணிப்புடன்" இருக்கிறீர்களா? 

இல்லைசயன்றால், இதிலிருந்து ேம்லைத் ேடுத்து நிறுத்துவது ேம் இருேயத்தில் என்ன இருக்கிறது? 

ேனி கிறிஸ்ேவம் அல்ைது ேனி ேம்பிக்லக த ான்ற ஏோவது இருக்கிறோ? அவர்கள் ேங்கள் உலடலைகலளயும் 
ச ாருட்கலளயும் விற்றனர். 

 

ோன் யாருக்கு சகாடுக்கிதறன் என் லே ோன் கட்டுப் டுத்துகிதறனா? அல்ைது தேலவப் டும் எந்ேசவாரு 

சதகாேரனுக்தகா அல்ைது சதகாேரிக்தகா சகாடுக்க ோன் ேயாரா? ோன் தேலவகலளத் தேடுகிதறனா? ோன் 

அவர்கலளப்  ார்க்கிதறனா? 

 

ஒவ்சவாரு ோளும் குலறந்ே ட்சம் ைற்ற சீஷர்களுடன் என் இருேயம் சோடர்புசகாள்கிறோ? 
 

செ ம்: ஒருவருக்சகாருவர் தேசிக்க, ஒருவருக்சகாருவர் விசுவாசைாக இருக்க, ஒருவருக்சகாருவர்  கிர்ந்து 

சகாள்ள, ஒருவருக்சகாருவர் சந்திக்க, ேம்மிலடதய தேலவப் டு வர்களுக்கு சகாடுக்க, தினசரி ஒருவருக்சகாருவர் 

சோடர்பு சகாள்ளுங்கள், ஒருவருக்சகாருவர் தேவனுலடய வார்த்லேயில் அர்ப் ணிப்புடன் இருக்க தவண்டும், 

அந்நிதயாந்நிய த்தில் அர்ப் ணிக்க தவண்டும், ஒருவருக்சகாருவர் செ த்தில் ஈடு ட தவண்டும், 

ஒருவருக்சகாருவர் ஒற்றுலைலயப்  கிர்ந்து சகாள்வதில் அர்ப் ணிப்புடன் இருக்க தவண்டும். 
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த துருவும் தயாவானும் தசர்ந்து செபிக்க தேவாையத்திற்குச் சசன்று சகாண்டிருந்ோர்கள். தேவன்  ேன் மூைம் 

சசய்ே காரியங்களுக்கு த துரு ைட்டும் த ர்  வாங்கவில்லை. குணப் டுத்துவலே தயாவான் சசய்யவில்லை 

என்றாலும், எல்ைாவற்றிலும் அவர் தசர்க்கப் ட்டார். சீஷர்களுக்கு ஒரு தோக்கம் இருந்ேது, அது ஒருவருக்சகாருவர் 

கூட்டாக ஒரு குழுவாக இதயசுவுக்கு சாட்சி சகாடுக்க தவண்டும். அவர்கள் ஒன்றாக செ ம் சசய்ேனர், 

ஒற்றுலையாக ஒன்றிலணந்து  ணியாற்றினர், எல்ைாவற்றிலும் ஒருவருக்சகாருவர் தசர்த்துக் சகாண்டனர். ோம் 

எந்ேப்  ங்லக வகித்ோலும் தேவலன  ைகிலைப் டுத்தும் ஒரு பிரிவாக ோம் ஒன்றிலணந்து சசயல் டுகிதறாைா? 

 



ேைக்கு  ணிவு இருக்கிறோ? அல்ைது ைற்றவர்களின்  ரிசுகலளயும் திறலைகலளயும் குறித்து ோம் 

ச ாறாலைப் டுகிதறாைா? ோம் என்ன சசய்ய முடியும், ைற்றவர்களால் என்ன சசய்ய முடியாது என் தில் 

ச ருமிேம் சகாள்கிதறாைா? 
 

தேவன்  ேம்லை ஒரு குறிப்பிட்ட வழியில்  யன் டுத்ோேோல் ோம் ஒதுங்கியிருப் ோக உணர்கிதறாைா அல்ைது 

ேம்லைப்  யன் டுத்ே அவர் தேர்ந்சேடுக்கும் வழியில் தேவலன ைகிலைப் டுத்ே முடியுைா? 

ோம் ஒரு உண்லையான குடும் ைா, ஒவ்சவாரு உறுப்பினரும் ேனது  ங்லகச் சசய்யும் ஒரு உண்லையான உடைா, 

ைகிலை ேம் அலனவரிடமிருந்தும் ஒரு ஒற்றுலையாக தேவனிடம் சசல்கிறது? ோம் சசய்வது தேவனின் 

ைகிலைக்காகவா அல்ைது ேம்முலடய ைகிலைக்காகவா? எல்ைாவற்லறயும் விட ேம்முலடய  ஊழியம் 

முக்கியைானது என்று ோம் நிலனக்கிதறாைா? 

  

ோம் அலனவரும் ஒருவருக்சகாருவர் ஒரு  குதியாக இருக்கிதறாம், இல்லையா? ோம் தேவலன 

ைகிலைப் டுத்ேைாைா? 

 

ஒவ்சவாருவரின் திறலைகலளயும்  ாராட்டுங்கள் (தைலும் தேவன்  ஒவ்சவான்லறயும்  யன் டுத்தும் விேம் 

ே ர்)  

 

வச 19- ோன் ைனந்திரும்பி திரும்பும்த ாது "இலளப் ாறுேலின் காைங்கள்" வருகிறது 

 

செ ம்: இன்று ோம் அலனவரும் ஒருவலரசயாருவர் உடலின் ஒரு  குதியாக ைதிக்கும் டி செபியுங்கள், 

இதயசுவுக்காக ோம் என்ன சசய்கிதறாம் என் லேப் த ாை ஒருவர் என்ன சசய்கிறாதரா அலேப்  ார்க்கவும், 

புத்துணர்ச்சியுடனும் ைனநிலறவுடனும் ேம் வாழ்வில் ைற்றவர்களுக்கு சாட்சியாக இருக்கவும் செபியுங்கள். 
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வச 2-18- த துரு ைற்றும் தயாவான் லகது சசய்யப் ட்டு ஆதைாசலன சங்கத்திற்கு (யூேர்களின் ஆளும் குழு) 
சகாண்டு சசல்ைப் டுகிறார்கள் 

 

ஒரு சிை குறுகிய ோட்களில் ஒரு சல யானது முலளத்து 10,000 க்கும் தைற் ட்ட ைக்கள் கைந்துசகாண்டால் எந்ே 

ச ரிய ேகரத்திலும் எந்ே வலகயான ோக்கத்லே ஏற் டுத்தும் என் லே நீங்கள் கற் லன சசய்து  ார்க்க முடியுைா? 

 

எந்ே வலகயான ஊடக த ச்சு ேடக்கும்? சேருவில் ைற்றும் அலுவைகத்தில் என்ன த ச்சு இருக்கும்? 

 

இந்ே புதிய குழுவிற்கு ேங்கள் ைக்கள் திரண்டத ாது, குறிப் ாக ைேத் ேலைவர்களிலடதய ஏோவது  யம் 

இருக்குைா? 

ைனப் ாடம் சசய்யைாம்: "அவராதையன்றி தவசறாருவராலும் இரட்சிப்பு இல்லை; ோம் 
இரட்சிக்கப் டும் டிக்கு வானத்தின் கீசழங்கும், ைனுஷர்களுக்குள்தள அவருலடய ோைதையல்ைாைல் 

தவசறாரு ோைம் கட்டலளயிடப் டவும் இல்லை என்றான்." (வச12). 

ேைக்கும் சுவிதசஷத்திற்கும் ஒருவருக்சகாருவர் உண்லையாக இருக்க உேவுவேற்கும் இது என்ன அர்த்ேம்? 

இதயசுதவ ஒதர வழி என்று நீங்களும் ோனும் உண்லையிதைதய ேம்புகிதறாைா? 

 



 

 

த துருவும் தயாவானும் ஆதைாசலன சங்கத்தின் முழு தசாேலனயிலும் ஒன்றாக இருந்ேனர். முழு சல யும்  

தேவனிடம் ஒன்றாக செ ம் சசய்ேது (வச 24). விசுவாசிகள் ஒதர ைனதிலும் இருேயத்திலும் இருந்ோர்கள் (வச 32). 

அவர்கள் எல்ைாவற்லறயும்  கிர்ந்து சகாண்டனர் (வச 33). ோம் ஒன்றாக செபிக்க எவ்வளவு ேயாராக 

இருக்கிதறாம்? 

 

ோம் தவசறாருவருடன் கலடசியாக செபித்ே தேரம் எப்த ாது? 

 

தேவனுலடய சசய்திலய ைற்றவர்களிடம் த ச லேரியைாக கலடசியாக செபித்ே தேரம் எப்த ாது? 

  

நீங்கள் யாருடன் சசன்று சைரசம் சசய்து ஒதர எண்ணம் சகாண்டவராக ஆக தவண்டும்? இலேச் சசய்ய இந்ே 

வாரம் ஒரு ோலள அலைக்க முடியுைா? 

 

இவற்லறச் சசய்ய ேம் இருேயம் ஆர்வைாக இருக்கிறோ அல்ைது  யமும் எதிர்ப்பும் உள்ளோ? 

 

ேம்முலடய சல யிலுள்ள உள்ள ஏலழகளுக்கு உேவ நீங்களும் ோனும் என்ன சசய்ய ேயாராக இருக்கிதறாம்? 

 

செ ம்: ைனந்திரும்புேலின் ஒரு  குதிலய எழுதி பிரார்த்ேலன சசய்யுங்கள், இேனால் ேம் முேல் நூற்றாண்டின் 

சதகாேர சதகாேரிகளின் இருேயங்கலள பின் ற்ற முடியுைா? 

 

ஜனவரி 5 அப்ப ோஸ்தலர்  அதிகோரம் 5  டியுங்கள் 

 
இதயசுவிற்க்காக  அவைானத்லே அனு விக்க ேகுதியுள்ளவர்கள் என்று எண்ணப் ட்டோல் அப்த ாஸ்ேைர்கள் 

ைகிழ்ச்சியலடந்ோர்கள் (வச 41). 

ேம் இருேயம் இலேப்த ாை இருக்கிறோ? அவர்களின் சூழ்நிலையில் இருந்ோல் ோம் ைகிழ்ச்சியலடதவாைா? 
இதயசுவுக்காக ேம்முலடய நிலைப் ாட்டின் காரணைாக துன்புறுத்ேப் டும்த ாது அல்ைது இழிவாகப் 

 ார்க்கப் டும்த ாது ோம் எப் டி ேடந்துசகாள்தவாம்? "ைனிேர்கலள விட ோம் தேவனுக்குக் கீழ்ப் டிய 

தவண்டும்" என்று அவர்கள் கூச்சலிட்டனர் (வச 29). 

 

வச 1-11 தேவன்  ஏன் அனனியா ைற்றும் சப்பீராள்ஆகிதயாரின் உயிலரப்  றித்ோர் என்று நிலனக்கிறீர்கள்? 

சல யானது எலேப்  ற்றி  யந்ேது? அனனியா ைற்றும் சப்பீராள் இலேச் சசய்ய என்ன இருேய பிரச்சிலனகள் 

ஏற் ட்டன? 

 

1.  ணத்தின் அன்பு 2. புகழுக்கான அன்பு 

 

இலவ இரண்டும் ஒருவரின் சுயத்தில் கவனம் சசலுத்துகின்றன. இது "எனக்கு" ஏோவது ச ற ைற்றவர்கலளப் 

 யன் டுத்துகிறது. உங்களுக்கும் எனக்கும் எப்த ாோவது இந்ே இருேய பிரச்சிலனகள் இருக்கிறோ? 

 

இலே எதிர்த்துப் த ாராடுகிறீர்களா? அல்ைது சுய ைகிலைப் டுத்துேலுக்கும்  ணத்தின் அன்புக்கும் நீங்கள் 

இடைளிக்கிறீர்களா? இந்ே இரண்டு அன்புகளில் ( ணம் ைற்றும் புகழுக்கான அன்பு) வஞ்சகமும் ச ாய்யும் வரும். 

ேம் இருேயங்கலள ஆராய்தவாம். இந்ே விஷயங்களில் ோம் எங்தக இருக்கிதறாம்? 



 

ோம் உண்லையில் எலேப்  ற்றி கவலைப் டுகிதறாம்? சகாடுப் தில் ேம் கவனம் என்ன? 

 

சுய ைகிலைக்கு ஏோவது குறிப்பு இருக்கிறோ? இது ேம் ஒவ்சவாருவருக்கும் உண்லையிதைதய 
சோடர்புசகாள்வேற்கும் அனு வ ரீதியாக ேம் அன்பின் இருேயங்கலள அறிந்து சகாள்வேற்கும் உேவும். 

  

செ ம்: ேம்முலடய  ணத்துக்கும் புகழிற்கும் மீோன அன்பு ேம் இரட்சிப்ல  மூடாைலிருக்க செபியுங்கள். 

 

ஜனவரி 6 அப்ப ோஸ்தலர்  அதிகோரம் 6  டியுங்கள் 

 

வச 1-7 -இலேக் கவனித்துக் சகாள்ள கிதரக்க சைாழி த சும் யூே கிறிஸ்ேவர்கலள அப்த ாஸ்ேைர்கள் ஏன் தேர்வு 

சசய்ோர்கள்? 

 
அப்த ாஸ்ேைர்கள் இந்ே சூழ்நிலைலய அவர்கள் சசய்ே விேத்தில் லகயாள எந்ே வலகயான இருேய அணுகுமுலற 

இருந்ேது? தேலவலய கவனித்து  கிர்ந்து சகாள்ளும் ைற்றும் உேவி சசய்யும் திறலை உள்ளவர்கலள விட 

தேலவகலள கவனித்துக்சகாள்வது யார்? நீங்களும் ோனும் எங்தக ச ாருந்துகிதறாம்? அந்ே தேலவகலள பூர்த்தி 

சசய்ய ோம்  யன் டுத்ேக்கூடிய திறலை ேம்மிடம் உள்ளோ? நீங்கள் உேவி சசய்யத் ேயாரா அல்ைது தேலவகலளப் 
 ார்த்ோலும் உேவவறாைல்  முணுமுணுப் லே ஒரு  குதியாக ைட்டுதை சகாண்டிருக்கும் ே ர்களுடன் 

இருக்கிறீர்களா? 

 

செ ம்: சல யில் உள்ளவர்களின் குலறந்ேது ஒரு சிறப்புத் தேலவலயயாவது அலடயாளம் காணுங்கள், ேம் 

 ரிசுகலளயும் திறலைகலளயும் அன்த ாடு ஊடுருவி ேன்னார்வத் சோண்டு சசய்தவாம். இலே ோம் ேன்னைமின்றி 

சசய்தவாம் என்று செபியுங்கள். 

  

ஜனவரி 7 அப்ப ோஸ்தலர்  அதிகோரம் 7  டியுங்கள் 

 

வச 51- வணங்காக் கழுத்து என் ேன் ச ாருள் என்ன? ோம் அப் டி இருக்கும்த ாது ேைக்கு எப் டி சேரியும்? 

 

இருேயங்களிலும் காதுகளிலும் விருத்ேதசேனம் சசய்யப் டுவேன் அர்த்ேம் என்ன? ேம் இருேயம் விருத்ேதசேனம் 

சசய்யப் டவில்லையா? உங்களுக்கு எப் டி சேரியும்?  ரிசுத்ே ஆவியானவர் எவ்வாறு எதிர்க்கப் டுகிறார்? ோம் 

எப்த ாோவது அவலர எதிர்க்கிதறாைா? 

 

 ரிசுத்ே ஆவியானவலர எதிர்ப் லேத் ேடுக்க ேம் வாழ்வில் காணக்கூடிய சிை அறிகுறிகள் என்ன? 

நீங்களும் ஆவியால் வழிேடத்ேப் டுகிறீர்களா? உங்களுக்கு எப் டி சேரியும்? 

 

ோம் உண்லையில் ஆவியினால் வழிேடத்ேப் ட விரும்புகிதறாைா? அது எவ்வாறு ேலடச றுகிறது? 

ஸ்தேவானின் காைத்தில் ோம் அங்தக இருந்திருந்ோல், அவலரக் கல்சைறிந்திருப்த ாைா? அல்ைது ோம் 

தேவனிடம் சரணலடந்து அவலர ஆேரித்திருப்த ாைா? 

 

ேம்முலடய விசுவாசத்துக்காக ைரிக்கவும், ேன்லை சசய்வேற்காக துன் ப் டவும் ோம் ேயாரா? 

 



"ஆண்டவதர, இவர்கள்தைல் இந்ேப்  ாவத்லேச் சுைத்ோதிரும் " (வச 60) என்று ஸ்தேவான் சசான்னது த ால்  

ேம்முலடய எதிரிகளுக்காக ேம்ைால் செபிக்க முடியுைா? இலேச் சசய்ய எந்ே வலகயான இருேயம் 

தேலவப் டுகிறது? 

 

செ ம்: தேவன் ேம்முலடய  ரிசுத்ே ஆவியினால் ேம்லை நிரப்பும் டி செபியுங்கள், இேனால் ோம் இறக்கும் வலர 
ஸ்தேவாலனப் த ான்ற ஞானமும் கிருல யும் நிலறந்ே லேரியைாக அவருலடய வார்த்லேலய பிரசங்கிக்க 

முடியும். 

 

ஜனவரி 8 அப்ப ோஸ்தலர்  அதிகோரம் 8  டியுங்கள் 

 
ோம் இரண்டு இருேயங்கலளக் காண்கிதறாம் 

 

A. ைாயவித்லேக்காரனான சீதைானின் இருேயம் (வச. 1-25): 

 

அவருலடய இருேயம் தேவதனாடு சரிசசய்ய தவண்டியிருந்ேது  (வச 21) 

 

அவர் ைனந்திரும்  தவண்டியிருந்ேது (வச 22) 

 

அவருலடய இருேயம் கசப் ால் நிலறந்திருந்ேது,  ாவத்திற்கு சிலறபிடிக்கப் ட்டது (வச 23) இன்று ேம் இருேயம் 

எங்தக இருக்கிறது? 

 

இவற்றில் ஏதேனும் ஒன்லற ோம் பிரதி லிக்கிதறாைா? 

 

ஒவ்சவாரு சிந்ேலனலயயும் லகப் ற்றி அலே கிறிஸ்துவுக்குக் கீழ்ப் டியச் சசய்ய ோம் கடலைப் ட்டுள்தளாைா (II 

சகாரி. 10: 5)? 

தேவனின் விருப் த்திற்கு முரணான ைற்றும் லகப் ற்றப் ட தவண்டிய ேைது ைனதில் ோன் சமீ த்தில் என்ன 

எண்ணங்கலள ச ாறுத்துக்சகாண்தடாம்? 

 

B. எத்திதயாப்பியனின் இருேயம் (வச 26-40): 

 

- தேவலன வணங்குவேற்கும் தசலவ சசய்வேற்கும் தேலவப் ட்டால் ோம் நீண்ட தூரம் சசல்ை ஆர்வைாக 

உள்தளாைா? அல்ைது ோம் ஒரு குறிப்பிட்ட அளவு ைட்டுதை சசல்ைக்கூடியவராக  இருக்கிதறாைா? (வச 27) 

 தேவனுடன் சேருக்கைாக இருக்க தவேவசனங்கலளத் சோடர்ந்து தேடும் இருேயம் ேைக்கு இருக்கிறோ? 

 

ோம் இதயசுலவப் த ாை இருக்க ேம் வாழ்வில் ைற்றவர்கள் உேவ ோம் ோழ்லையுடன் அனுைதிக்கிதறாைா? 

தகட் ேற்கு ேம்முலடய காதுகள் திறந்திருக்கிறோ, சசய்திலயப் ச றுவேற்கு ேம்முலடய இருேயங்கள் ேயாரா? 

(வச 28-35) 

- தேவன்  ேனது வார்த்லேயின் மூைம் கூறும் எலேயும் தகட்டு உடனடியாக  திைளிக்க ஆர்வைாக இருக்கிதறாைா? 

(வச. 36-39) 

- ேம் இருேயம் ைகிழ்ச்சியாகவும் தேவனுக்கு ேன்றியுணர்வாகவும் இருக்கிறோ? (வச 29). உங்களுக்கும் எனக்கும் 

எந்ே இருேயம் இருக்கிறது? எந்ே இருேயத்லே ோம் விரும்புகிதறாம்?  

 

செ ம்: இன்று எத்திதயாப்பியனின் இருேயத்லே வளர்த்துக் சகாள்ள செபிப்த ாம், ேம் இருேயத்தில் 

சசயல் டுதவாம்! 

 

ஜனவரி 9 அப்ப ோஸ்தலர்  அதிகோரம் 9  டியுங்கள் 

 
வச 1-32- கர்த்ேருக்குப்  யந்து வாழ்வது என்றால் என்ன?  ோம் அலேச் சசய்கிதறாைா? 

 



சரியான  ாலேயில் சசல்ை உங்களுக்கு உேவ தேவன்  ஏோவது சசய்திருக்கிறாரா (அல்ைது சசய்கிறாரா)? 

உங்களுக்கான அவரது திட்டம் என்ன? நீங்கள் அவருடன் த ாராடுகிறீர்களா? தேவனிடமிருந்து வந்ே சசய்தியாக 

ேம் வாழ்வில் ஒரு ஒளி பிரகாசிக்கிறோ? அது என்னவாக இருக்கைாம்? 

 

வச 32-43 ோம் ஒருவலர ஒருவர் தேசிக்கிதறாம், தசலவ சசய்கிதறாம் (த துரு, ஐதனயா ைற்றும் ேபீோவுடன் 

சசய்ேலேப் த ாைவும், ேபீோ ஏலழகளுடனும் சசய்ேலேப் த ாை) உைகில் என்ன ேடக்கிறது? ேம்மிலும் ேம் 

உறவுகளிலும் அன்பின் சக்திலயயும்  ரிசுத்ே ஆவிலயயும்  ார்க்கும்த ாது உைகம்  திைளிக்கவில்லையா? 

 

ோம் ஒருவருக்சகாருவர் ஊடுருவி ஊழியத்தில் ஈடு டும்த ாது  ரிசுத்ே ஆவியானவர் ேம் மூைைாக சசயல் ட 

எப் டி அனுைதிக்கிதறாம்? 

 

செ ம்: ஒருங்கிலணந்து ேம்முலடய குடும் ங்கள் ைற்றும் குடும்  சல களில் ேம்முலடய சல யின் 

வளர்ச்சிக்காகவும்  செபியுங்கள். 

 

ஜனவரி 10 அப்ப ோஸ்தலர்  அதிகோரம் 10  டியுங்கள் 

 
சுவிதசஷம் யூேர்கலளயும் சைாரியாலவயும் அலடந்ேது, இப்த ாது அது புறொதியினருக்கு விரிவு டுத்ேப் ட்டு 

வருகிறது.  

 

வச 2 இன்று ேம் உைகில் தேவனுக்குப்  யந்ேவர்களாகவும் இன்னும் சீஷர்களாகவும் இல்ைாேவர்கலளப்  ற்றி இது 

என்ன கூறுகிறது? அவர்களின் செ ங்கலள தேவனால் தகட்க முடியுைா? அவர்கள் காப் ாற்றப் ட்டார்களா? எது 

குலறவாக இருக்கிறது? ோம் அவர்களிடம் அணுகும்த ாது ோம் அவர்கலள விட சிறந்ேவர்கள் என்று 

கருதுகிதறாைா அல்ைது  ணிவான இரக்கமுள்ள உேவி சசய்யும் இருேயத்துடன் அணுகுகிதறாைா? 

 

இழந்ேவர்களுடன் ோம் எந்ே வலகயான இருேயத்லே சோடர்பு சகாள்கிதறாம்? அவர்கலள  ேம்லை விட 

சிறந்ேவர்களாக ோம்  ார்க்கிதறாைா? த துரு ேனது பிலழலய ஏற்றுக்சகாள்வது எவ்வளவு கடினம் என்று நீங்கள் 

நிலனக்கிறீர்கள்? இன்று நீங்கள் எந்ே  ாரம் ரியத்லே ைாற்றுவது கடினம்? 

 

கிறிஸ்ேவர்கள் அல்ைாேவர்கலளச் சசன்றலடவதிலிருந்தோ அல்ைது கிறிஸ்ேவர்களிடம் கூட ஈடு டுவதிலிருந்தும் 

ேம்லைத் ேடுக்கும் ஏதேனும் ேலடகள் உள்ளனவா? உங்களுடன் ஒற்றுலையாக ஒரு ேல்ை உறவு லவத்துக்சகாள்ள 

முடியாே எந்ேசவாரு ே ரும் அல்ைது ே ர்களும் உங்களிடம் இருக்கிறார்களா? அது யார்? அது ஏன் இருக்கைாம்? 

இலேக் கடக்க உங்கள் இருேயத்தில் என்ன ைாற்றம் இருக்க தவண்டும்? அலே சவல்ை விரும்புகிறீர்களா? அவர்கள் 

ஆவியானவலர ஒரு சிறப்பு வழியில் ச ற்றிருந்ோலும், அவர்கள் ேண்ணீரில் ஞானஸ்ோனம் ச ற தவண்டியிருந்ேது 

என் லே த துரு அறிவார் (வச 46). ஞானஸ்ோனம் எவ்வளவு முக்கியம்? ஒரு ே ர் ஞானஸ்ோனம் இல்ைாைல் 

ேம்பிக்லகயின் மூைம் சசய்ய முடியுைா? 

 

ேண்ணீரில் ஞானஸ்ோனம் என்ன சசய்கிறது? 

 

சையம் கிலடத்ோலும் கிலடக்காவிட்டாலும் எல்ைா காைத்லேயும்  சரியாகப்  யன் டுத்தி பிரசங்கிப்த ாம், 

தேவனின் திட்டத்லே உறுதியாகப் பிடிப்த ாம்! 

 

ஜனவரி 11 அப்ப ோஸ்தலர்  அதிகோரம் 11  டியுங்கள் 

 
வச 22-30 - இளம் கிறிஸ்ேவர்கலள வளர்ப் ேற்கு அவர்களின் சுவிதசஷக  யணங்களின் த ாது கிலடக்கும்  

தேரத்லே எடுத்துக் சகாண்டனர். கர்த்ேரிடத்தில் ேம் ைக்கலள வளர்ப் ேற்கும் அவர்களுக்கு முதிர்ச்சியலடய 

ஊக்குவிப் ேற்கும் ோம் தேரம் ஒதுக்குகிதறாைா?  

இதில் நீங்கள் உேவுவேற்கு உங்களுக்கு என்ன திறலை (கள்) உள்ளன? 

 

வச 27-30- தேலவக்கு  திைளிக்க எந்ே வலகயான இருேயம் தேலவப் டுகிறது, குறிப் ாக ைற்சறாரு சல யில் 

உள்ள சதகாேர சதகாேரிகளிலடதய ஏற் டும் தேலவ? அலேச் சசய்வேற்கு  ேம் இருேயம் ேயாராக இருக்கிறோ? 



 

"ேங்கள் திராணிக்குத்ேக்கோக" சகாடுப் ேன் அர்த்ேம் என்ன? இது எவ்வாறு தீர்ைானிக்கப் டுகிறது? ோம் அலேச் 

சசய்கிதறாைா? 

 

ேலைவர்கள் மீது ேம்பிக்லக லவத்திருந்ோர்களா அல்ைது தேவன் மீதுள்ள ேம்பிக்லகயா? 

ைற்சறாரு சல யில்  - ோகர்தகாயில், திண்டுக்கல், திருசேல்தவலி, தூத்துக்குடி ைற்றும் தேனி ஆகியவற்றில் ோம் 

யாருக்குத் தேலவப் டுகிதறாம்? 

 

செ ம்: இளம் (ைற்றும் வயோன) கிறிஸ்ேவர்கலள வளர்ப் ேற்கும், ைற்ற சல களில் சீஷர்களுக்கு ேைது திராணிக்கு 

ஏற்  சகாடுப் ேற்கும் உேவுவேற்குைான இருேயம் ேைக்கு இருக்கும் டியாக தேவனிடம் தகளுங்கள். 

 

ஜனவரி 12 அப்ப ோஸ்தலர்  அதிகோரம் 12  டியுங்கள் 

 
சீஷர்கள் த துருலவக் கண்டு ஆச்சரியப் ட்டார்கள் என்று ஏன் நிலனக்கிறீர்கள்? 

 

வச 16 அவர்களுக்கு ேம்பிக்லக இல்லையா? 

 

ேம்முலடய வாழ்க்லகயிலும் சல யின் வாழ்க்லகயிலும் தேவன்  அற்புேங்கலளச் சசய்வார் என்ற ேம்பிக்லக 

ேைக்கு இருக்கிறோ? அவர் ேம்முலடய செ த்திற்கு  திைளிக்கும்த ாது ஆச்சரியப் டுகிதறாைா?  திைளித்ே 

செ த்லேக் காணும்த ாது உங்களுக்கு எப் டி இருக்கும்? 

 

ஆச்சரியம் இருக்கிறோ?  ணிவு இருக்கிறோ? ேன்றியுணர்வு இருக்கிறோ? 

 

ைகிழ்ச்சி, ஆச்சரியம், துதியுடன் ேம் இருேயம் உயிதராடு இருக்கிறோ? 

 

ஏதராது யூேர்கலளப் பிரியப் டுத்ே விரும்பினார், அேனால் அவர் த துருலவக் லகது சசய்ோர். (வச. 1-2). ஏதராதுக்கு 

எந்ே வலகயான இருேயம் இருந்ேது? அவர் யாலரப் பிரியப் டுத்ே விரும்பினார்? யூேர்கலள ைாத்திரைா? அவர் 

ேனக்தக புகலழயும் ைகிலைலயயும் சகாண்டுவந்திருக்கைாம் அல்ைா? 

 

ேம் இருேயம் எப்த ாோவது கவனத்லேயும் புகலழயும் தேடுகிறோ? ோம் ைற்றவர்களுக்கு முன் ாக உயர்த்ேப் ட 

தவண்டுைா? ோம் எவ்வளவு உயர்ந்ேவராக இருக்க விரும்புகிதறாம்? ோம் அவருக்கு எல்ைா ைகிலைலயயும் 

சகாடுக்கவில்லை என்றால் தேவன் எப்த ாோவது ேம்லைத் ோக்குவாரா? (வச 23) ோம் எப்த ாது சுய ச ருலைலய 

ோடுகிதறாம்? சுய ைகிலை ஏன் தீலையானது? 

 

எல்ைா ைகிலைக்கும் புகழுக்கும் ேகுதியானவர் யார் (சவளி. 4:11)? 

 

செ ம்: ேம் வாழ்வின் ஒவ்சவாரு ேருணத்திலும் எல்ைா புகலழயும் அவருக்கு அளிக்கும் டி ேம் இருேயத்தில் புதிய 

சுேந்திரம் சகாடுக்கும் டி தேவனிடம் தகளுங்கள். 

 

ஜனவரி 13 அப்ப ோஸ்தலர்  அதிகோரம் 13  டியுங்கள் 

 
 வுலும்  ர்ன ாவும் ச ாதுவாக ஒவ்சவாரு ேகரத்திலும் உள்ள யூே செ  ஆையங்களுக்கு சசன்று முேலில் 

பிரசங்கிக்கச் சசல்கிறார்கள் (வச 14). ேற்சசய்திலயப்  கிரும்த ாது ோம் எலேத் தேடுகிதறாம்? யூே ைக்கள்  வுலுன் 

மீதும்  ர்ன ாவின் மீதும் ச ாறாலைப் ட்டார்கள். 

 

யூேர்கள் ஏன் ச ாறாலைப் ட்டார்கள் என்று நிலனக்கிறீர்கள்? நீங்கள் எப்த ாோவது ஒருவலரப்  ார்த்து 

ச ாறாலைப் ட்டிருக்கிறீர்களா? சத்தியத்திலிருந்து ேம் கண்கலள மூடக்கூடிய ச ாறாலை ேம் வாழ்வில் ஏதேனும் 

உண்டா? 

ச ாய்யான தீர்க்கேரிசி  ர்தயசுலவ  வுல் கடுலையாக எதிர்க்கிறார் (எலிைா ைாயவித்லேக்காரன் என்றும் 

அலழக்கப் டுகிறார்) (வச 7-11). 



ேவறான த ாேலனலய ேம் வாழ்க்லகயிதைா, ேம் வாழ்க்லகத் துலணவியிடதைா, ஒரு சதகாேரர் அல்ைது 

சதகாேரியின் வாழ்க்லகயிதைா அல்ைது பிறரிடதைா  ார்த்ோல் அலே எதிர்க்க ேைக்கு இருேயம் இருக்கிறோ? 

அல்ைது ோம் "அலே அப் டிதய விட்டுவிடுகிதறாைா"? 

 

வச 46-51-….  வுலும்  ர்ன ாவும் "ேங்கள் கால்களில்  டிந்ே தூசிலய உேறிப்த ாட்டனர்" 

 

அவர்களுக்கு எதிராக அடி கிலடத்ேது "ைற்றும் ேகரத்லே விட்டு சவளிதயறினார்கள்" (வச 51). 

 

"ஒருவரின் காலில் இருந்து தூசிலய உேறுவது" என்றால் என்ன? 

 

 வுலின் ைற்றும்  ர்ன ாவின் இருேயங்களில் என்ன இருந்ேது என்று நீங்கள் நிலனக்கிறீர்கள்? தகா ம்? தசாகம்? 

இரக்கம்? ைனஉறுதி? 

 

அவர்கள் இங்தக  ாவம் சசய்ோர்களா அல்ைது நீதிலயச் சசய்ோர்களா? 

 

ேற்சசய்திகளில் துன்புறுத்து வர்களிடம் இதயசு என்ன அணுகுமுலறலயயும் சசயல்கலளயும் சகாண்டிருந்ோர்? 

ோம் ைற்றவர்களுக்கு சகாண்டு வரும் இரட்சிப்பின் சசய்தி அவர்களால் ஏற்றுக்சகாள்ளப் டாேத ாது ேம்முலடய 

 திலும் இருேயமும் என்னவாக இருக்க தவண்டும்? 

 

செ ம்:  உேவும் டி தேவனிடம் தகளுங்கள் (1) ேற்சசய்திலயப்  கிர்ந்து சகாள்வேற்கான காரணங்கலளயும் 

வாய்ப்புகலளயும் கண்டறியவும், (2) ோம் சுவிதசஷத்லேப்  கிர்ந்து சகாள்ளும்த ாது ைே த ாேகர்கள் ச ாறாலை 

சகாள்ளும் அளவிற்கு ேயாராகுங்கள், (3) ேவறான தகாட் ாட்லட கடுலையாக எதிர்ப் ேற்கும், ைக்கலள 

சத்தியத்திலிருந்து விைக்க முயற்சிப் வர்களுக்கும்  ைனஉறுதியாக சசயல் டவும், (4) ேம்லைத் 

துன்புறுத்துகிறவர்களிடமும், ேற்சசய்திலய எதிர்ப் வர்களிடமும் தேவ க்தியுள்ள இருேயம் லவத்திருங்கள். 
 

ஜனவரி 14 அப்ப ோஸ்தலர்  அதிகோரம் 14  டியுங்கள் 
 

வச 8-18 "குணைலடவேற்கான விசுவாசம் சகாண்ட" ஒரு சப் ாணிலய அவர்கள் குணைாக்குகிறார்கள் (அந்ே 

விசுவாசம் எப் டிப் ட்டசேன்று நீங்கள் நிலனக்கிறீர்கள்?). 

 வுலும்  ர்ன ாவும்  ரதைாகத்தில் தேவலன ைகிலைப் டுத்தினார்கள். தேவனிடமிருந்தோ அல்ைது 

ைற்றவர்களிடமிருந்தோ ைகிலைலயத் திருட ோம் எப்த ாோவது முயற்சிக்கிதறாைா?  வுலும்  ர்ன ாவும் 

அற்புேைான அலடயாளங்கலளயும் அதிசயங்கலளயும் சசய்ய தேவலன அவர்கள் வழியாக அனுைதித்ோர்கள். 

அற்புேங்களின் முக்கிய தோக்கம் தேவனுலடய வார்த்லேலய உறுதிப் டுத்துவோக வச 3 கூறுகிறது .இந்ே தேவன்  

ேனது சசய்திலய அற்புேங்கள் மூைம் உறுதிப் டுத்துகிறாரா அல்ைது முேல் நூற்றாண்டில் உறுதியாக 

உறுதிசசய்யப் ட்டதும், புதிய ஏற் ாட்டில் அவருலடய வார்த்லே எழுேப் ட்ட பின்னரும் அது நிறுத்ேப் ட்டோ? 

 

இன்றும் அற்புேங்கலளச் சசய்யும் வரங்கள் ேைக்கு கிலடக்க தவண்டுைா? 

 

அற்புேங்கள் இன்று தேவசசய்திலய உறுதிப் டுத்துைா அல்ைது ேம்லை ஆச்சரியப் டுத்தி ேம் ஆலசகலள 

பூர்த்திசசய்யுைா? 

இந்ே ஆலச இருந்ோல் ேம் இருேயங்களுக்கு ஒரு சசய்தி இருக்கிறோ? அலடயாளங்கலள ோடு வர்களின் 

இருேயத்தில் என்ன இருக்கிறது? 

 

வச 23-மூப் ர்கள் தைற் ார்லவயாளர்கள் ைற்றும் தைய்ப் ர்கள், அவர்கள் ைந்லேலய கவனித்து வழிேடத்தினர். 

ஒவ்சவாரு சல யிலும் தேவன்  எேற்க்காக இவ்வளவு ேலைவர்கள் இருக்க விரும்பினார் என்று நிலனக்கிறீர்கள்? 

 

கிறிஸ்ேவர்களாக ஆவேற்கு ோம் உேவுகிறவர்கலளக் கவனித்துக் சகாள்ள ேைக்கு இருேயங்கள் இருக்கிறோ? 

அவர்களின் ஊழியங்களில் தைய்ப் ர் ைற்றும் தைற் ார்லவயாளர் த ான்ற தசலவ சசய் வர்கலள ோம் 

ஆேரிக்கிதறாைா? எல்ைா சீஷர்களும் கவனித்துக் சகாள்ளப் ட தவண்டுைா? 

 

ேம் மூைம் தேவன் என்ன சசய்கிறார் என் லே நீங்களும் ோனும் பிறரிடம்  கிர்ந்து சகாள்கிதறாைா? 



  

தேவன்  உங்களுக்காக சமீ த்தில் என்ன சசய்ோர்? அவர் என்ன சசய்கிறார் என் லே ேம் கண்கள்  ார்க்கிறோ 

அல்ைது ேம்  ார்லவ ைந்ேைாகிவிட்டோ? நீங்கள் எலேப்  கிரைாம்? 

அவர் சசய்ே காரியங்கலளக்குறித்து ைற்றவர்கள் உங்களுடன்  கிர்ந்துசகாண்டலேக்குறித்து நீங்கள் 

உற்சாகப் ட்டீர்களா? 

 

 வுல் கல்சைறியப் ட்டு இறந்ேத்ேருவாயில் சசன்றார், ஆனால் அவர் மீண்டும் ேகரத்திற்குச் சசல்கிறார் (வச 19). 

ோம் கல்சைறியப் ட்டிருந்ோல் தேவனுலடய வார்த்லேலயப் பிரசங்கிப் லே விட்டுவிட்டிருப்த ாைா? ோம் 

எவ்வளவு உறுதியானவர்கள்? இழந்ேவர்கலளக் காப் ாற்ற உேவுவதில் ோம் எவ்வளவு அர்ப் ணிப்புடன் 

இருக்கிதறாம்? இழந்ேவர்களுக்காக ேம்  இருேயம் எவ்வளவு வலிலையானோயிருக்கிறது? 

 

செ ம்: தேவனுலடய வார்த்லேலய  ரப்புவேற்காக இந்ே சேருப்பு இருேயத்லே ோம் ச றும் டி தேவனிடம் 

தகளுங்கள்! 

 

ஜனவரி 15 அப்ப ோஸ்தலர்  அதிகோரம் 15  டியுங்கள் 

 
யூேர்கள் ஏன் விருத்ேதசேனம் சசய்ய அழுத்ேம் சகாடுத்ோர்கள் என்று நிலனக்கிறீர்கள்? அவர்கள் ேவறாக 

வழிேடத்ேப் ட்டார்களா? அவர்கள்  ாரம் ரியத்துடன் இலணந்திருந்ோர்களா? அவர்களின் இருேயத்தில் என்ன 

இருந்திருக்கைாம்? 

தைாதசயும் நியாயப்பிரைாணமும் முக்கியைற்றோகக் கருேப் டும் என்று அவர்கள்  யந்ோர்களா? தேவனின் 

இரட்சிப்பின் திட்டம் குறித்து ேவறான பிரச்சிலனகலளக் தகட்கும்த ாது இன்று ேம் இருேயத்தில் என்ன 

இருக்கிறது? 

ச ாய்யான த ாேலனகலள "சகாடுக்கும்" ஒரு இருேயம் ேம்மிடம் இருக்கிறோ அல்ைது இரட்சிப்பின் மீது ேவறான 

த ாேலனகளுக்கு எதிராக உறுதியான ஒரு இருேயம் ேைக்கு இருக்கிறோ? 

 

பிரச்சிலனலய தீர்க்க என்ன சசய்ய தவண்டும் என்று யார் முடிவு எடுத்ோர்கள்? (வச 22) 

 

அப்த ாஸ்ேைர்கள் ைட்டும் ஏன் ேனியாக முடிசவடுக்கவில்லை? ைற்றவர்களுடன் கைந்ோதைாசிக்காைல் ோம் 

முடிவுகலள எடுக்கிதறாைா? 

 

அவர்கள் ஏன் மூப் ர்கலள ஈடு டுத்தினர்? 

 

இந்ே சிக்கலைக் லகயாள்வதில் எந்ே வலகயான ேலைலை இருேயம் இங்தக காணப் டுகிறது? அப்த ாஸ்ேைர்கள் 

ைற்றும் மூப் ர்கள் ைட்டுைல்ை, இறுதியில் முழு சல யும் அலேத் தீர்ைானித்ேோகத் சேரிகிறது, அல்ைது 

குலறந்ே ட்சம் அது எவ்வாறு லகயாளப் ட்டது என் தில் ஒரு  ங்லகக் சகாண்டிருந்ேது (வச 22). 

 

இரட்சிக்கப் ட விருத்ேதசேனம் சசய்யப் ட தவண்டும், தைாதசயின் நியாயப்பிரைாணத்திற்குக் கீழ்ப் டிய 

தவண்டும் த ான்ற காரியங்கள் ஏன் அவர்கள் "ைனலே சோந்ேரவு சசய்ேது"? 

 

புறொதியார் பின் ற்றும் டி அவர்கள் தகட்ட ோன்கு விஷயங்கள் யாலவ? 

 

இரட்சிப்புக்தகற்ற உ தேசத்லே காட்டிலும் வித்தியாசைாகப் பிரசங்கிப் லேக் தகட்கும்த ாது ேம் ைனம் 

கைங்குகிறோ? அது ஏன் என்று நிலனக்கிறீர்கள்? ஞானஸ்ோனம் குறித்ே ேவறான த ாேலனகள்  ரிசுத்ே 

ஆவியானவர் த ான்ற விஷயங்கலளப்  ற்றி நீங்கள் கவலைப் டுகிறீர்களா?  இரட்சிப்ல ப்  ற்றி நீங்கள் ேம்புவது 

சரியானது என் லே உறுதிப் டுத்ே நீங்கள் தவேவசனங்கலளப்  டித்திருக்கிறீர்களா? நீங்கள் ஒரு உண்லையான 

ச தராயலரப் த ால், தவேத்தின் அடிப் லடயில் ேனது சசாந்ே உறுதியான ேம்பிக்லககலளக் சகாண்டவரா? 

நீங்களும் ோனும் ைற்றவர்களின் ைனலே சோந்ேரவு சசய்கிதறாைா அல்ைது ோம் அவர்கலள குணைாக்குகிதறாைா? 

 

செ ம்: ேைக்கு இப் டி ஒரு இருேயம் இருக்க தவண்டுசைன்று செபியுங்கள் (1) தேவனின் உண்லையான 

இரட்சிப்பின் திட்டத்லேப் பிரசங்கிக்கவும் கற்பிக்கவும், (2) எருசதைம் ேலைவர்கள்  ை சீஷர்கலள 



ஈடு டுத்தியலேப் த ான்ற சூழ்நிலைகலளக் லகயாளவும், (3) அவர்கள் களங்கப் ட்டே டி ைனலேக் 

குணப் டுத்தும் திலசலய வழங்கவும். 

 

ஜனவரி 16 அப்ப ோஸ்தலர்  அதிகோரம் 16  டியுங்கள் 

 
அப்த ாஸ்ேைர் 15:36 முேல் 18:22 வலர  வுலின் இரண்டாவது ஊழிய  யணத்லேக் காண்கிதறாம். 

 

 வுல் முன்த  சசன்ற சிை ேகரங்களில் திரும்பிச் சசன்றது ஏன் என்று நிலனக்கிறீர்கள்? அந்ே இளம் 

கிறிஸ்ேவர்களுக்கு அவர் எந்ே வலகயான இருேயத்லே லவத்திருந்ோர்? 

இளம் கிறிஸ்ேவர்களுக்காக உங்களுக்கு என்ன இருேயம் இருக்கிறது? 

 

 வுலும்  ர்ன ாவும்,  யணத்தின் ஆரம் த்தில், தயாவான்  ைாற்க்லக அவர்களுடன் ேங்கள்  யணத்தில் அலழத்துச் 

சசல்வதில் ேகராறு ஏற் ட்டுள்ளது, ஏசனனில் அவர் முேல் ஊழிய  யணத்தில்  ம்பிலியாவில் அவர்கலளவிட்டு 

பிரிந்ோர் (13:13 ைற்றும் 15: 38). இேன் விலளவாக, அவர்கள் பிரிந்து,  ர்ன ா தயாவான்  ைாற்க்லக 

அலழத்துக்சகாண்டு சீப்புருதீவுக்குப் பிரசங்கிக்கச் சசல்கிறார்,  வுல் சீைாலவ அலழத்துச் சசல்கிறார்.  வுலுக்கும் 

 ர்ன ாவுக்கும் இலே ஏன் சரிவர சசய்ய முடியவில்லை என்று நிலனக்கிறீர்கள்? 

 

ைாற்க்லக அலழத்துச் சசல்ை  ர்ன ா ஏன் மிகவும் விரும்பினார்? கிறிஸ்ேவர்களுக்கு கருத்து தவறு ாடுகள் ஏன் 

வருகிறது? 

 

 வுலும் தயாவான்  ைாற்க்கும் பின்னர் சைரசம் சசய்து சகாண்டோகத் சேரிகிறது,  வுல் ேனது ஊழியத்தில் ேனக்கு 

" யனுள்ளவர்" என்று கூறுகிறார் (இரண்டாம் தீதைா. 4:11 ஐக் காண்க) .இந்ே விஷயத்தில் யார் சரி? யார் ேவறு 

சசய்ோர்கள்? இது தேலவயா? இரண்டுதை சரி, இரண்டும் ேவறாக இருக்க முடியுைா? விஷயங்கலளத் சோடர்ந்து 

சசய்து முயற்சிப் லே விட்டுவிடாைல் இருக்க எந்ே வலகயான இருேயம் தேலவப் டுகிறது? உங்கள் அல்ைது என் 

இருேயத்தில் என்ன இருக்கிறது? 

 

தீதைாத்தேயுவிற்க்கு விருத்ேதசேனம் சசய்ய அனுைதித்ேேற்கு எந்ே வலகயான  க்தியும் இருேயமும் 

தேலவப் டும்? (வச 3)  வுல் ஏன் தேலவ என்று நிலனத்ோர்? 

 வுல் ைற்றும் சீைா சிலறயில் ேள்ளப் ட்ட பின்னர் பிலிப்பி  ட்டணத்து சிலறச்சாலை அதிகாரி ைாற்றப் ட்டார். 

அவர்கள் கடுலையாக அடித்து சோறுக்கப் ட்டனர். (வச 23-24) இது ேைக்குச் சசய்யப் ட்டிருந்ோல் ோம் எவ்வாறு 

ேடந்து சகாண்டிருப்த ாம்? இத்ேலன பிரசலனகளுக்கு ைத்தியிலும்  வுலும் சீைாவும் தேவனுக்குப் பிரார்த்ேலன 

சசய்வதும்,  ாடல்கலளப்  ாடுவதும் காணப் டுகிறது (வச 25) 

 

இதயசுவுக்கு சாட்சி சகாடுக்க ஒவ்சவாரு வாய்ப்ல யும் அவர்கள் எவ்வாறு  யன் டுத்திக் சகாண்டார்கள்? ோம் 

அவ்வாறு சசய்கிதறாைா? இேற்சகல்ைாம் ைத்தியில் தேவலன வணங்குவேற்கு எந்ே வலகயான இருேயம் 

தேலவப் டும்? நீங்களும் ோனும் இலேச் சசய்ய முடியுைா? 

 

செ ம்: ஒருவருக்சகாருவர் கிருல யுடனும் கீழ்ப் டிேலுடனும் வாழ அனுைதிக்கும் ஒரு ஒற்றுலைலயயும், ோம் 

இறக்கும் த ாதும் ஆத்துைாக்கலள சவல்லும் ஒரு  க்திலயயும் தேவன்  ேைக்கு அளிக்கும் டி செபியுங்கள். 

 

ஜனவரி 17 அப்ப ோஸ்தலர்  அதிகோரம் 17  டியுங்கள் 

 
 வுல் ைற்றும் சீைாலவப்  ாதுகாக்க சதகாேரர்கள் உேவ முன்வந்ோர்கள் (வச 10) ேம் சதகாேர சதகாேரிகலள தீங்கு 

அல்ைது ைற்றவர்களின் தகா த்திலிருந்து அல்ைது அவர்கள் மீது வரக்கூடிய பிற விஷயங்களிலிருந்து  ாதுகாக்க 

எவ்வளவு விலரவாக இருக்கிதறாம்? ஒருவருக்சகாருவர் வாழ்க்லகயில் ோம் எவ்வளவு உேவுகிதறாம்? 

 

ேற்சசய்தியின் வார்த்லேலய சவளிதயற்றுவேற்கான  வுலின் லேரியமும் ஆர்வமும். இதயசுலவப்  ற்றிய 

விஷயங்கலள விளக்கவும் நிரூபிக்கவும் (வச. 2, 10, 17) செ  ஆையங்களுக்குச் சசல்வேற்கு அவர் கடுலையாக 

உலழத்ோர் (வச. 3) ைற்றும் ைக்கலள அவர்களுடன் தசர வற்புறுத்தினார் (வச. 4) ைற்றும் ஏராளைான ைக்கள் 

பின்சோடர்ந்ேனர் (வச. 4). ச ாறாலை சகாண்ட யூேர்கள் இருந்ேத ாதிலும், "வீணராகிய சிை ச ால்ைாே" 



ைனிேர்கள் (வச 5) சுற்றி வலளத்ேனர், அவருக்கு சிக்கலை ஏற் டுத்தினர்  (வச 5, 13). இலேச் சசய்ய  வுலைத் 

தூண்டியது எது? 

 

விக்கிரகங்கள் நிலறந்ே ேகரத்லே (வச 16)  ார்த்ேவுடன் அவர்  "மிகுந்ே லவராக்கியைலடவேற்கு," என்ன காரணம்? 

ேம்முலடய ேகரங்களில் உள்ள அலனத்து சிலைகலளயும்  ார்க்கும்த ாது  ோம் எவ்வளவு தவேலனப் டுகிதறாம்? 

அல்ைது சிலைகலளப்  ார்க்கிதறாைா? 

விக்கிரகாராேலனயில் ோம் எவ்வளவு அதிகைாக ேழுவுகிதறாம் என் து உண்லையா, அலேப்  ற்றி ோம் எவ்வளவு 

கவலைப் டுகிதறாம், அல்ைது அலேப்  ற்றி ோம் குலறவாக கவலைப் டுகிதறாைா இன்று ோம் எந்ே சிலைகளுக்கு 

ேம்லை அர்ப் ணிக்கிதறாம்? 

 

கிறிஸ்ேவர்களாக ைாற ைக்களுக்கு உேவி சசய்வேற்கும் முயற்சி எடுப் ேற்கும் ோம் ேயாரா? 

உங்கள் வரம் ைற்றும் வாய்ப்பு என்ன? இதயசுவின் சசய்திலய ைற்றவர்களிடம் சகாண்டு சசல்ை இலேப் 

 யன் டுத்துகிறீர்களா? இன்று அதிக உந்துேல் ச ற ோம் என்ன சசய்ய முடியும்? 

 

உ தேசம் -  வுல் உ தேசம் சசய்ே த ாசேல்ைாம் அவர் உயிர்த்சேழுேலைப்  ற்றி த சுவார் "(வச. 3, 18, 31). 

இதயசுவின் உயிர்த்சேழுேல்  ற்றித சுவது என் து தேவனுக்கு ைகிலை அளிக்கிறோ? அலேப்  ற்றி த சத் 

ேவறியோல் தேவனிடமிருந்து ைகிலைலய இழக்கிதறாைா? 

எல்ைா ைனிேர்களுக்கும் வரவிருக்கும் உயிர்த்சேழுேல்  ற்றி ோம் த சுகிதறாைா? 

 

இதயசுலவ ைரித்தோரிலிருந்து உயிர்த்சேழுப்  தேவனின்  ணி எவ்வளவு முக்கியைானது? 

ேம்முலடய உயிர்த்சேழுேல் ேைக்கு எவ்வளவு முக்கியம்? நீங்களும் ோனும் அலே ைற்றவர்களுடன்  கிரங்கைாகப் 

 கிர்ந்து சகாள்கிதறாைா அல்ைது ோம் தவேம்  டிப் வர்களுடன் ைட்டுதை அேலன  கிர்ந்து சகாள்கிதறாைா? 

நீங்கள் அத்தேனியர்கலளப் த ாை இருக்கிறீர்களா - ேத்துவவாதியாக அல்ைது ச தராயாலவப்த ால் - 

ேற்குணசாலிகளாயிருக்கிறீர்களா? 

 

செ ம்: சோலைந்து த ானவர்களிடம் லேரியைாகப் த சுவதிலும் இதயசுலவயும் ேம்லையும் ைரித்தோரிலிருந்து 

உயிர்த்சேழுப்புவதில் தேவனுலடய ைகத்ோன சக்திக்காக ைகிலை அளிக்கும் டியும் செபியுங்கள்! 

 

ஜனவரி 18 அப்ப ோஸ்தலர்  அதிகோரம் 18  டியுங்கள் 

 
அப்த ாஸ்ேைர் 18  வுலின் இரண்டாவது ஊழிய  யணத்தின் கலடசி  குதிலயப்  ற்றி கூறுகிறது (இது 22 வது 

வசனத்தில் அந்திதயாகியாவுக்கு வரும்த ாது முடிவலடகிறது). மூன்றாவது ஊழிய  யணம் 23 வது வசனத்தில் 

 வுல் மீண்டும் கைாத்தியா ைற்றும் பிரிகியா ைற்றும் பிற இடங்களுக்குச் சசல்கிறார். எவ்வாறாயினும், இேற்கு முன், 

18 ஆம் அதிகாரத்தில்,  வுல் சகாரிந்துவில் ஒன்றலர வருடங்கள் ேங்கியிருப் லேக் காண்கிதறாம் (வச 11) 

வார்த்லேலயப் பிரசங்கிக்கிறார். 

 

 வுலின் இருேயம் எப் டிப் ட்டசேன்றால், அவர் தேலவப் ட்டால், தேவனுலடய வார்த்லேயின் ஊழியத்தில் 

ேன்லன ஆேரிக்க எலே தவண்டுைானாலும் சசய்வார். வார்த்லேலயப் பிரசங்கிக்கும் ஊழியத்தில் முழுதேர ரீதியாக 

ஆேரிக்கப் டுவேற்கு ஒரு சூழல்  உள்ளது. 

ேைக்கும் ஒரு ஊழியம் இருப் லே ோம் அலனவரும்  ார்க்க தவண்டும், சிை சையங்களில் அது முழுலையாக நிதி 

ரீதியாக ஆேரிக்கப் டைாம், ைற்ற தேரங்களில் அது இல்ைாைல் த ாகைாம். எவ்வாறாயினும், ோம் ஒவ்சவாருவரும் 

முழுதேர ஊழியத்தில் ேம்லைப்  ார்க்க தவண்டும், ோம் எங்கிருந்ோலும் ோம் அலனவரும் இதயசுவுக்காக தவலை 

சசய்கிதறாம். ஆயினும், வார்த்லேலயயும் பிற திறலைகலளயும் பிரசங்கிப் ேற்கான ஆன்மீகப்  ரிசுகளால் 

தேவலனச் தசவிக்க அதிக தேரம் சசைவழிக்கக்கூடிய ைக்கள், இதயசுவுக்காக அவர்கள் எவ்வளவு அதிகைாக சசய்ய 

முடியும். 

 

உங்கள் தவலைகலள தேவனுக்கும் சல க்கும் ஊழியம் சசய்வேற்கான வழிமுலறயாகவும் (அோவது "தசலவ" 

என்று) ேற்சசய்திலய முன்தனற்றுவேற்கான வழிமுலறயாகவும்  ார்க்கிறீர்களா? 

 

செ ம்:  வுலைப் பின் ற்றவும், கர்த்ேரிடத்தில் சந்தோஷப் டவும் ோம்  ாடு ட தவண்டுசைன்று செபியுங்கள், 

இன்று ோம் எந்ே சூழ்நிலையிலும் இதயசுலவ தசவிப் து ஒரு  ாக்கியைாக எண்ணப் டுகிறது. 



ஜனவரி 19 அப்ப ோஸ்தலர்  அதிகோரம் 19  டியுங்கள் 

 
அப்த ாஸ்ேைர் 19ல்   வுல் எத சுவில் குலறந்ேது 2 வருடமும் 3 ைாேமும் பிரசங்கிப் லேயும் கற்பிப் லேயும் 

காண்கிதறாம் (வச. 8-10). அவருலடய பிரசங்கமும் த ாேலனயும் மிகவும்  யனுள்ளோக இருந்ேது, “ஆசியா 

ைாகாணத்தில் (ேவீன துருக்கி) வாழ்ந்ே யூேர்கள் ைற்றும் கிதரக்கர்கள் அலனவரும் கர்த்ேருலடய வார்த்லேலயக் 

தகட்டார்கள்” (வச 10). அது ேம் முடியாே அளவு ஆச்சரியைானது! மூன்று ஆண்டுகளில், எத சுவிலிருந்து  வுல் 

துருக்கியின் ஒரு ச ரிய  குதியின் அளவிற்கு தேவ சசய்திலய  ரப்பினார்! 

 

இது என்ன ஒரு ேம் முடியாே ஆச்சரியைானோயிருக்கிறது! 

 

ேம்முலடய ேகரத்தில் மூன்று ஆண்டுகளில் இலேச் சசய்ய முடியுைா? சரி அது சாத்தியம். அவர் அலே எப் டி 

சசய்ோர்? 

 

1. அவர் இரட்சிப்பின் திட்டத்லே லவத்திருந்ோர். (வச 1-7) 

 

 வுல் இங்கு சசய்ேலேப் த ாை ோம் உறுதியாகப் பிடித்து இரட்சிப்பின் உண்லையான திட்டத்லே சேளிவாகக் 

கற்பிக்கிதறாைா? ைக்களுக்கு உண்லையில்  ரிசுத்ே ஆவியானவர் இல்லை என்று ோம் கவலைப் டுகிதறாைா? 

 

2.  வுல் "தேவனுலடய ராஜ்யத்லேப்  ற்றி வற்புறுத்துகிறார்" (19: 8). 

தேவனுலடய ராஜ்யத்லேப்  ற்றி எவ்வாறு வற்புறுத்துவது என்று ேைக்குத் சேரியுைா? ராஜ்யம் என்றால் என்ன? 

நீங்கள் எவ்வாறு வற்புறுத்துகிறீர்கள்? இலே எப் டி சசய்வது என்று கற்றுக்சகாள்ள ோம் ேயாரா? இலேச் சசய்ய 

ைற்றவர்களின் கற்றலைக் கற்றுக் சகாள்ளவும் ஆேரிக்கவும் ோம்  ேயாரா? இன்று ேம் உைகில் உள்ள ேம்பிக்லகலய 

 ாதுகாக்கவும் முன்தனறவும் நீங்களும் ோனும் எவ்வளவு அடித்ேளைாக இருக்கிதறாம்? 

 

3.  வுல் ேம்முலடய சீஷர்கலள ேன்னுடன் அலழத்துச் சசன்று, திறன்னு என்னும் ஒருவனுலடய  ள்ளியில் 

தினமும் கைந்துலரயாடினார் (வச.9). ேம்முலடய  திட்டம் என்ன? இந்ே ோளில் திறன்னு என்னும்  ள்ளி த ான்றது 

என்ன? ஒருதவலள அது கல்லூரி வளாகங்கள் /  அலுவைக உணவகங்கள்  /  வீடுகள் / பூங்காக்களாக இருக்கக்கூடுைா? 

 

4.  வுல் அத்ேலகய ோக்கத்லே ஏற் டுத்தினார், சேதைத்திரியு எனும் ஒரு ேட்டான், (எத சிய சேய்வைான 

தியானாளின் தகாவிலைப்த ாை சவள்ளியினால் உருவாக்கினார்), ேனது ேற்ச யலரயும் வியா ாரத்லேயும் 

இழக்கும் அ ாயத்தில் இருந்ோர். 

 

ைகா தேவியாகிய தியானாளுலடய தகாவில் எண்ணைற்றுப்த ாகிறேற்கும் அவளுலடய ைகத்துவம் 

அழிந்துத ாகிறேற்கும் ஏதுவாயிருக்கிறது என்றான். (வச. 23-29)! 

ேம்முலடய சாட்சி எவ்வளவு ோக்கத்லே ஏற் டுத்துகிறது? இது ேம்முலடய ேகரத்தில் எவ்வளவு ோக்கத்லே 

ஏற் டுத்ே தவண்டுசைன்று ோம் விரும்புகிதறாம்? 

 

செ ம்: வரவிருக்கும் துன்புறுத்ேல்களுக்கு ேம்லைத் ேற்காத்துக் சகாள்ளவும் ேல்ை ஆன்மீக ோக்கத்திற்காகவும் ோம் 

செபிப்த ாம், . 

 

ஜனவரி 20 அப்ப ோஸ்தலர்  அதிகோரம் 20  டியுங்கள் 

 
ச ந்சேசகாஸ்தே ோளில்  வுல் எருசதைமுக்கு வருவேற்கு சசல்லும் வழியில்  வுல் ைக்சகதோனியா, கிதரக்கு 

ைற்றும் பிலிப்பி வழியாகவும் பின்னர் துதராவா, ஆதசா ட்டணம், மித்திதைன், கீயு ைற்றும் மிதைத்து ஆகிய 

இடங்களுக்கும்  யணிப் லே அப்த ாஸ்ேைர் 20:17 ல்காண்கிதறாம். 

 

வசனம் 7 "வாரத்தின் முேல்ோளிதை, அப் ம் பிட்கும் டி சீஷர்கள் கூடிவந்திருக்லகயில்" 

இது புதிய ஏற் ாட்டின் முக்கிய வசனங்களில் ஒன்றாகும் (I சகாரி. 11: 17-26 ைற்றும் ஆரம் காை சல  வரைாறு 

ஆகியவற்றுடன்), வாரத்தின் முேல் ோள், அோவது ஒவ்சவாரு ஞாயிற்றுக்கிழலையும் அப் ம் பிட்கும் டி 

சல யானது ஒன்றுகூடியலேக் காட்டுகிறது. 



 

கர்த்ேருலடய இராப்த ாெனத்தின் மூைம் இதயசுலவ, அவருலடய வாழ்க்லக, ைரணம் ைற்றும் உயிர்த்சேழுேல் 

ஆகியவற்லற நிலனவில் லவத்துக்சகாள்வோகும். ஞாயிற்றுக்கிழலைகளில் ோம் சல க் கூட்டத்திற்கு எேற்க்காக 

வருகிதறாம்? 

 

முேன்லையாக இதயசுலவ நிலனவில் சகாள்வேற்க்கா? இது உங்களுக்கு  ாரம் ரியைாக இருக்கிறோ? ோம் 

ைகிழ்விக்க வருகிதறாைா? உங்களுக்கு எப் டி சேரியும்? ேம் இருேயம் எங்தக இருக்கிறது? 

 

கர்த்ேருலடய இராப்த ாெனம் எப்த ாோவது உங்களுக்கு வழக்கைானசோன்றாக ைாறிவிட்டோ? தேவனுடனான 

ேைது உறலவப்  ற்றி அது என்ன குறிக்கிறது? இலே எவ்வாறு மீண்டும் புதியோக ைாற்ற முடியும்? 

 

வச 35 இதயசு, "வாங்குகிறலேப் ார்க்கிலும் சகாடுக்கிறதே  ாக்கியம்" என்றார்.  வுல் இலே மூப் ர்களிடம் ஏன் 

சசான்னார்? 

 

அவர்களின் கடின உலழப் ால்  ைவீனைானவர்களுக்கும் ஏலழகளுக்கும் சகாடுப் ேன் மூைம் அவர்களுக்கு உேவ 

தவண்டும் என்று அவர் அவர்களுக்கு சவால் சகாடுத்ோரா? ோம் அலனவரும் இதயசுவின் வார்த்லேகலளப் 

பின் ற்றுகிதறாைா? சகாடுப் தில் அல்ைது எடுப் தில் ோம் எதில் கவனம் சசலுத்துகிதறாம்? தைலும் தைலும் 

சகாடுக்க ோம் திட்டமிட்டுள்தளாைா? இன்று நீங்களும் ோனும்  சீஷர்களுக்கு என்ன சகாடுக்க முடியும்? 

 

(வச. 25, 38) ச ரியவர்கள் ஏன் துக்கைலடந்ோர்கள் என்று நிலனக்கிறீர்கள்? சீஷர்கள் ேம்லை விட்டு 

சவளிதயறும்த ாது ோம் ஒருவருக்சகாருவர் துக்கப் டுகிற இவ்வளவு ஆழைான உறவு ேம்மிடம் இருக்கிறோ? 

 

செ ம்: ஒருவருக்சகாருவர் ஆர்வத்துடன் இலணயவும், ஒற்றுலையில் வலிலை அளிப் வராகவும் இருக்க தேவன்  

ேம் இருேயங்கலள ைாற்றும் டி செபியுங்கள். 
 

ஜனவரி 21 அப்ப ோஸ்தலர்  அதிகோரம் 21  டியுங்கள் 

 
அப்த ாஸ்ேைர் 21-ல்,  வுல் எருசதைமுக்குச் சசல்லும் வழியில், ேனது மூன்றாவது ஊழிய  யணத்லே முடிக்கிறார். 

சற்று தயாசித்துப்  ாருங்கள், 15 ஆண்டுகளில்  வுலும் ைற்றவர்களும்  ை சல கலள நிறுவி,  ைலரக் குணைாக்கி, 

இதயசுலவப்  ற்றி ஆயிரக்கணக்கானவர்களுக்குக் கற்பித்ோர்கள்! இப்த ாதிலிருந்து 15 வருடங்கள் ேம்ைால் என்ன 

சசய்ய தேவன்  அனுைதித்திருப் ார்? 

 

நீங்கள் இப்த ாது ேயாராகி வருகிறீர்களா? நீங்கள் தேர்ச்சி ச றுகிறீர்களா? உங்கள் வயது என்ன? அடுத்ே 15 

ஆண்டுகளில் இதயசுவுக்கு தசலவ சசய்வேற்கான உங்கள் திட்டங்களும் ேம்பிக்லகயும் என்ன? உங்களுக்கு ஒரு 

கனவு இருக்கிறோ? உங்கள் வாழ்க்லகக்கு ஒரு கனவு சகாடுக்க தேவலன அனுைதிக்கிறீர்களா? 

 

ோம் இறக்கக்கூடும் என்று அர்த்ேம் இருந்ோலும் இதயசுவுக்கு முடிந்ேவலர அதிக ோக்கத்லே ஏற் டுத்ே 

விரும்புகிதறாைா? ேைக்கு எத்ேலகய இருேயம் இருக்கிறது? ோம் எவ்வளவு ேன்னைைற்றவர்கள்? இளம் 

வயதிலுள்ள நீங்கள், தேவனிடம் முழுலையாக சரணலடய ஆரம்பியுங்கள், அவர் உங்கள் வாழ்க்லகயில் என்ன 

சசய்வார் என்று  ாருங்கள். 

 

காத்திருக்க தவண்டாம்! ோைதிக்க தவண்டாம்! நீங்கள் அல்ைது ோன் எந்ே வயதில் இருந்ோலும் தேவன்  

உங்களுக்காக உற்சாகைான விஷயங்கலள இப்த ாது லவத்திருக்கிறார். அவர் உங்களுக்காக ஒரு திட்டத்லே 

லவத்திருக்கிறார். ேம்லைக் சகால்ை விரும்புதவாருக்கு கூட சுவிதசஷத்லேப்  ரப்  ோம் ேயாரா? (வச 11) 

 

செ ம்:  வுலின் ஆர்வத்துடன் ோம் இதயசுவிடம் சரணலடய பிரார்த்ேலன சசய்யுங்கள். தேவலன 

ைகிலைப் டுத்ே உங்கள் வாழ்க்லகக்கான திட்டங்களுக்காக செபியுங்கள். நீங்கள் எடுக்கும் ஒவ்சவாரு முடிவும் 

தேவனுலடய ராஜ்யத்லே முன்தனாக்கி ேகர்த்தும் என்று செபியுங்கள். 

 

ஜனவரி 22 அப்ப ோஸ்தலர்  அதிகோரம் 22  டியுங்கள் 



 
வச 1-21  வுல் ேனது வாழ்க்லக ைாறியலே தேற்று ேடந்ேலேப் த ாை ேனது சாட்சியத்லேப்  கிர்ந்து சகாள்கிறார். 

(அலே அப்த ாஸ்ேைர் 9: 1-18 உடன் ஒப்பிடுங்கள்). அவரது சாட்சியம் ஒரு கலேயாக  கிரப் ட்டது. அடுத்ே 

ேலைமுலறயினரிடம் சசால்ை ஒரு கலே இருக்கிறது. 

 

ோம் சுவிதசஷம் அறிவிக்கும்த ாது இன்று ேம்முலடய சாட்சியத்லேப்  கிர்ந்து சகாள்கிதறாைா? 

 

வச 22 ேனது இரத்ேத்திற்காக  கூச்சலிடும் கூட்டத்தின் முகங்களுக்கு ைத்தியில்  வுலின் லேரியம் ஆச்சரியைாக 

இருக்கிறது. நீங்கள் அடிக்கடி சசல்லும் இடங்களில் இன்று உங்களுக்கு ஏற் டும்  அழுத்ேத்தின் அளவு என்ன? 

பிரசங்கிப் தில் இருந்து உங்கலளத் ேடுப் து எது? நீங்கள் எேற்காக  யப் டுகிறீர்கள்? 

 

இதயசுவின் மீோன ேம்முலடய லேரியம், ேம்பிக்லக ைற்றும் விசுவாசம் ஆகியவற்லறப்  ாதுகாக்க ோம் ேயாரா? 

இங்கிருந்து தராைாபுரியில்  வுல் இறக்கும் வலர அவர் ேனது உயிலரக் காப் ாற்றுவேற்காக அல்ை, அவர்கலள 

கிறிஸ்ேவ வழிக்கு ைாற்றவேற்கு முயற்சிக்க  ை அதிகாரிகளின் முன் ேனது ேம்பிக்லகலய கூறுவேற்கு  ாதுகாத்ோர். 

இந்ே சூழ்நிலைகலள அவர் சுவிதசஷத்திற்கான வாய்ப்புகளாகப்  ார்த்துக் சகாண்டிருந்ோர். 

 

செ ம்: உங்கள் சாட்சியத்லே நிலனவில் லவத்துக் சகாள்ளுங்கள். ேம்முலடய சாட்சியங்கலள ச ருலையுடன் 

 கிர்ந்து சகாள்ளக்கூடிய இடங்களுக்கும் ைக்களுக்கும் தேவன்  ேம்லை அலழத்துச் சசல்லும் டி செபியுங்கள், ோம் 

ைரணத்லே எதிர்சகாள்ளும்த ாது கூட லேரியைாக இதயசுலவப் பிரசங்கிக்க தவண்டும். 

 

ஜனவரி 23 அப்ப ோஸ்தலர்  அதிகோரம் 23  டியுங்கள் 

 
வச 1- ேல் ைனசாட்சி என்றால் என்ன? 

 

இன்றுவலர எல்ைா ேல்ை ைனசாட்சியிலும் தேவனுக்கு ோம் சசய்ே கடலைலய நிலறதவற்றியுள்தளாம் என்று கூற 

முடியுைா? 

உங்கள் ைனசாட்சி உங்கலள குற்றவாளியாக கருதும் உங்கள் வாழ்க்லகயின் சிை  குதிகள் யாலவ? 

ோம்  ரிபூரணைானவர்கள் அல்ை. ஆனால் ேம்முலடய  ாவங்கலள ஒப்புக்சகாண்டால் இதயசு ேம்லை 

தூய்லையாகவும்  ரிசுத்ேைாகவும் லவத்திருப் ார் (1 தயாவான் 1: 5-10). அவருடனும் ைற்ற சீஷர்களுடனும் ோம் 

ஐக்கியத்தில் இருப்த ாம். 

 

வச 11-உங்கள் வாழ்க்லகயின் தோக்கம் ைற்றும் அேன் இைக்லகக் குறித்து இதயசு இன்று உங்களிடம் எப் டி 

த சுகிறார்? நீங்கள் அவருலடய கனவுகலள நிலறதவற்றுகிறீர்களா அல்ைது உங்களுலடயலேயா? வச 12-35 - 

 வுலைக் சகால்வேற்கு வரும் எல்ைா சதிகளுக்கும் எதிராக இதயசுவால் சேய்வீகைாக அவர்  ாதுகாக்கப் ட்டார். 

 

தராைாபுரியில்  ாதுகாப் ேற்கும் பிரசங்கிப் ேற்கும் தேவன்  அவலரக் காப் ாற்றிக் சகாண்டிருந்ோர். தேவன்  

உங்கலள மீட்ட சிை வழிகள் யாலவ? அவற்லற எழுதி லவக்கவும். தேவன்  ஏன் இந்ே வாழ்க்லகலய ேைக்குத் 

ேருகிறார்? அவர் ேம்லைக் காப் ாற்றி, ேம்லைப்  ாதுகாத்ே எல்ைா தேரங்களிலும் ோம் என்ன சசய்கிதறாம்? 

தேவதன எல்ைாவற்றிற்கும் ஆட்சியாளராக இருப் ோல் அவர்  வுலைப்  ாதுகாத்ேலேப் த ாைதவ, எல்ைா ைனிே 

அதிகாரிகளுக்கும் ேம்லைப்  ாதுகாத்து  யன் டுத்துவார் என்று நீங்கள் ேம்புகிறீர்களா?  

 

செ ம்: உங்கள் ைனசாட்சி எந்ே விேத்தில் தூய்லையற்றோக இருக்கிறது என்று சவளிப் லடயாக அறிக்லகயிட்டு 

ஒப்புக்சகாள்ளுங்கள். இன்று உங்கள் வாழ்க்லகயின் இைக்லகக் உங்களுக்கு சவளிப் டுத்ே தேவனிடம் 

செபியுங்கள். அவர் உங்கலளக் காப் ாற்றி, உங்கலளப்  ாதுகாத்ே எல்ைா வழிகளுக்கும் தேவனுக்கு ேன்றி 

கூறுங்கள். 

 

ஜனவரி 24 அப்ப ோஸ்தலர்  அதிகோரம் 24  டியுங்கள் 

 



வச 14-16  வுல் ேனது உயிருக்கு ஒரு  ாதுகாப்ல  லவத்திருக்கிறார்.  ரிசுத்ே தவோகைத்தில் அவர் லவத்திருக்கும் 

ேம்பிக்லக, உயிர்த்சேழுேல்  ற்றிய ேம்பிக்லக, நீதிலயயும் தூய்லையான ைனசாட்சிலயயும்  ற்றிய சாட்சியம்ோன் 

அது. ோம் இவற்லற  ாதுகாப் ாக லவத்திருக்கிதறாம்? 

 

தவோகைத்லே ேம்புவேற்கும் கீழ்ப் டிவேற்கும் ோம் எவ்வாறு நிற்கிதறாம்? 

 

தேவனின் திட்டத்தில் ேம்முலடய ேம்பிக்லக எப் டி இருக்கிறது? 

 

நீங்கள் வயோகும்த ாது உயிர்த்சேழுேல் குறித்ே உங்கள் ேம்பிக்லக தைலும் தைலும் உண்லையானோக இருக்குைா? 

நீங்கள் அவதூறாகவும் வேந்திகளாகவும் த சப் ட்டிருக்கிறீர்களா? நீங்கள் ேவறாக புரிந்து 

சகாள்ளப் ட்டுள்ளீர்களா?  வுலுக்கு உேவ சல யிலிருந்து யாரும் வரவில்லை. 

 

ேம்முலடய லவராக்கிய விசுவாசைானது, குற்றச்சாட்டுக்கள் ைற்றும் தசாேலனகலள ேம்ைால் எதிர்சகாள்ளக்கூடிய 

அளவுக்கு சக்திவாய்ந்ேோ? 

வச 25- வுல், நீதிலயயும், இச்லசயடக்கத்லேயும், இனிவரும் நியாயத்தீர்ப்ல யும்குறித்துப் த சுலகயில், த லிக்ஸ் 

 யைலடந்து, விசாரலணலயத் ேள்ளி லவத்ோர். 

 

உங்கள் வாழ்க்லகயில் ைனந்திரும்புேல் தேலவப் டும்  குதிகலள நீங்கள் மிகவும் வசதியான தேரத்திற்கு ேள்ளி 

லவத்திருக்கிறீர்களா அல்ைது சாக்குத ாக்கு சசால்கிறீர்களா? 

 

செ ம்: உங்கள் வாழ்க்லகயின் ேம்பிக்லகயின்லை ைற்றும் ைனந்திரும்புேல் தேலவப் டும்  குதிகலள தேவன்  

சவளிப் டுத்ே பிரார்த்ேலன சசய்யுங்கள். தேவனிடமும் அவருலடய ைக்களிடமும் உேவி ைற்றும் 

ைனந்திரும்புேலைக் தகளுங்கள். 

 

ஜனவரி 25 அப்ப ோஸ்தலர்  அதிகோரம் 25  டியுங்கள் 

 
ச ஸ்துவுக்கும், அகிரிப் ா ைன்னனுக்கும் முன் ாக  வுலின்  கிர்ந்துசகாள்ளுேைானது, அவலர தேவன்  ாதுகாத்து 

தராைாபுரிக்குச் சசல்ைத் ேயார் டுத்தினார் என் ேற்கு கூடுேைான சான்றுகலளத் ேந்ேது. 

 

யூேர்கள் அவர் மீது (வச 7-9)  ை கடுலையான குற்றச்சாட்டுகலள சுைத்தினர். ச ஸ்து யூேர்களுக்கு சாேகைாக 

இருந்ேத ாதிலும், அவலர தராைாபுரிக்கு அனுப்புவலே  வுல் ஏற்றுக்சகாள்வேற்கு அவரால் எதுவும் சசய்ய 

முடியவில்லை.  ை தேரத்தில் உங்கள் வாழ்க்லகயில் காரியங்கள் தைாசைாக இருந்ேத ாதும் தேவன்  உங்கள் 

வாழ்க்லகலய எவ்வாறு  ாதுகாத்து வருகிறார் என்று நீங்கள் நிலனக்கிறீர்கள்? அவர் உங்களுக்கு எப் டி உேவி 

வழங்கியுள்ளார்? 

 

அகிரிப் ாவிடம்  வுல் ேனது வாழ்க்லக ைாறின கலேலய மீண்டும்  கிர்ந்து சகாண்டார் (25: 23- 26:23) இது 

அப்த ாஸ்ேைர்  வுல் ேனது வாழ்க்லக ைாறின கலேலய கூறுவது மூன்றாவது முலறயாகும். அகிரிப் ாவுக்கு அவர் 

அளித்ே சாட்சியத்லே அவர் ஏன்  கிர்ந்து சகாண்டார்? (வச 25-29) ேம்முலடய சாட்சியத்லே ோம் ஏன் ைக்களிடம் 

 கிர்ந்து சகாள்ள தவண்டும்? 

 

வச 25- இதயசுவின் உயிர்த்சேழுேல் ைற்றும் உயிர்த்சேழுேல்  ற்றிய உண்லை நியாயைானோகும். 

 

உயிர்த்சேழுேல் கலேலயயும், ேம்முலடய ேம்பிக்லகயின் காரணங்கலளயும் ச ாறுலையுடனும் ைரியாலேயுடனும் 

 கிர்ந்து சகாள்ள ோம் கற்றுக்சகாள்ள தவண்டும் (1 த துரு 3:15). 

 

நீங்கள்  கிர்ந்து சகாள்ள ேம்பிக்லகயற்ற தவேத்தின்  குதிகள் உள்ளனவா? சுவிதசஷத்தின்  கலேயின்  குதிகள் 

ைற்றும் நீங்கள் கண்டறிந்ே தவேத்தின் ேம் த்ேகாே  குதிகள் ஏதேனும் உள்ளனவா? இன்று அந்ே தகள்விகலளக் 

தகளுங்கள். உங்களுக்குத் சேரிந்ேவர்களிடமிருந்து அந்ே  தில்கலளப் ச றுங்கள். உங்கள் ேம்பிக்லகலய 

அதிகரிக்கச் சசய்யுங்கள், இேனால் இதயசுவின் அடிச்சுவடுகளில் உங்கள் வாழ்க்லக அவருக்கு ைகிலைலயக் 

சகாடுக்கும், அேற்கு சாட்சியாக இருக்கும்  ைலரக் காப் ாற்றும். 

 



ோம் ேம்முலடய விசுவாசத்தில் சேளிவாக இல்ைாைல் ைற்றும் அலே "உண்லை என்றும் ைற்றும் நியாயைானலவ" 

என்றும் ோம்  ேம் ாவிட்டால், ோம் சுவிதசஷத்லே அறிவிப் து குலறவு டத்சோடங்கிவிடும்.  

 

செ ம்: உங்கள் ேம்பிக்லக முலறயின் முதிர்ச்சியலடயாே  குதிகளுக்காக செபியுங்கள். மூத்ே சதகாேர 

சதகாேரிகளிடம் உேவி தகளுங்கள். உங்கலள முதிர்ச்சியலடயச் சசய்யவும், உங்கள் விசுவாசத்லே 

முதிர்ச்சியலடயவும் தேவனிடம் உேவி தகட்கவும். 

 

ஜனவரி 26 அப்ப ோஸ்தலர்  அதிகோரம் 26  டியுங்கள் 

 

 வுலின் அறிமுகம் (26: 2-3) 

 வுலின் யூே ைார்க்கம் (26: 4-8) 

 வுலின் யூே ைார்க்கம் ைற்றும் இதயசு (26: 9-11) 

 வுலின் ைாற்றம் ைற்றும் (26: 12-18) 

 வுலின் பிரோனக்கட்டலளக்கு கீழ்ப் டிேலின் விலளவுகள் (26: 19-23) 

ச ஸ்து ைற்றும் அகிரிப் ாவுடன்  வுலின் உலரயாடல் (26: 24-29) 

ச ஸ்துவுக்கும் அகிரிப் ாவுக்கும் இலடயிைான உலரயாடல் (26: 30-31) 

 

அப்த ாஸ்ேைர்  வுலின் “ைாற்றத்தின்” மூன்றாவது கணக்கு இது. அப்த ாஸ்ேைர் 9 ஆம் அதிகாரம் லூக்கா எழுதிய 

ஒரு வரைாற்றுக் கணக்கு; இரண்டாவது கணக்கு 22 ஆம் அதிகாரத்தில் நிகழ்கிறது, இது  வுலின் ேனிப் ட்ட 

சாட்சியைாகும், இது எருசதைமில் உள்ள யூே எதிரிகளுடன் த சப் ட்டது. மூன்றாவது இங்தக 26 ஆம் 

அதிகாரத்தில் நிகழ்கிறது. கணக்குகளில் ஒற்றுலைகள் ைற்றும் தவறு ாடுகள் இரண்டும் உள்ளன. இந்ே 

தவறு ாடுகள் 26 ஆம் அதிகாரத்தில் இந்ே கணக்கின் ேனித்துவைான முக்கியத்துவத்லே அலடயாளம் காண 

உேவும். 

 

"அகிரிப் ா  வுலை தோக்கி: ோன் கிறிஸ்ேவனாகிறேற்குக் சகாஞ்சங்குலறய நீ என்லனச் 

சம்ைதிக்கப் ண்ணுகிறாய் என்றான்." (வச 28) அகிரிப் ாலவ குறுகியோக நிறுத்தியது எது? அவர் ஏன் கிட்டத்ேட்ட 

ஒரு கிறிஸ்ேவராக ைாறினார்? 

 

அகிரிப் ா ஏன் கிட்டத்ேட்ட வற்புறுத்ேப் ட்டார்? காரணம் அவருக்கு அருகில் அைர்ந்ே ே ர் - ச ர்னீக்தகயாள். 

அவள் ஒரு  ாவைான, ஒழுக்கக்தகடான தோழியாக இருந்ோள், ஒரு கிறிஸ்ேவனாக ைாறுவது அவலளயும் 
அவனுலடய ைற்ற ஒழுக்கக்தகடான ேண் ர்கலளயும் இழப் லே குறிக்கும் என் லே அவர் சரியாக 

உணர்ந்திருக்கைாம். அவர் அந்ே தியாகத்லே சசய்ய விரும் வில்லை. 

 

 வுலைப் ச ாறுத்ேவலர, ைக்களுடன் த சுவேற்கான ஒவ்சவாரு வாய்ப்பும் கிறிஸ்துலவப்  ற்றி த சுவேற்கான 

வாய்ப் ாகும், தைலும் இதயசுலவ விசுவாசிப் ேன் மூைம் ஆண்கலளயும் ச ண்கலளயும் அவரிடம் 

சவன்சறடுக்க முயன்றது. இந்ே விசாரலண கூட,  வுலின் அப் ாவித்ேனத்லே ேனது  ார்லவயாளர்கலள ேம்  

லவப் ேற்கான வாய்ப் ாக இருந்ேது, அவருக்கு ஒரு ச ரிய வாய்ப்பு-கிறிஸ்துவின் ைனிேர்களிடம் சசால்லும் 

வாய்ப்பு. ோம் எவ்வாறு வாய்ப்புகலள  யன் டுத்துகிதறாம்.  வுல் பிரோனக்கட்டலளக்கு உண்லையுள்ளவராக 

இருந்ோர். 

 

II தீதைாத்தேயு 4:2 சையம் வாய்த்ோலும் வாய்க்காவிட்டாலும் ொக்கிரலேயாய்த் திருவசனத்லேப் 

பிரசங்கம் ண்ணு; எல்ைா நீடிய சாந்ேத்தோடும் உ தேசத்தோடும் கண்டனம்  ண்ணி, கடிந்துசகாண்டு, 

புத்திசசால்லு. 



 

செ ம்:  பிரோனக்கட்டலளக்கு (ைத்தேயு 28:18-20) ேம்முலடய கீழ்ப் டிேல் எவ்வாறு இருக்கிறது? இந்ே ஆண்டு 
இதில் இன்னும் வளருவேற்கும் எல்ைா சையத்லேயும்  யன் டுத்தி இதயசுலவப்  ற்றி ைற்றவருக்கு லேரியைாக 

சசால்ைக்கூடிய இருேயத்லே தேவன் அளிக்குைாறு செபியுங்கள். 

 

ஜனவரி 27 அப்ப ோஸ்தலர்  அதிகோரம் 27  டியுங்கள் 

 
வச 9-11  வுலின் எச்சரிக்லககள் இருந்ேத ாதிலும்  வுலை ஏற்றிச் சசன்ற கப் ல் தராைாபுரிக்குச் சசன்றது. 

 

ச ரிய முயற்சிகளுக்கு முன்னர்  ை அறிவுலரகலள (ஆவி உள்ளவர்களிடமிருந்து) எடுக்கும்  ழக்கத்தில் 

இருக்கிதறாைா அல்ைது பிர ைைான ச ரும் ான்லை முடிவுகலள ோம் தேடுகிதறாைா? இன்று உங்கள் 

ஆதைாசகர்கள் யார்? 

 

வச 12-25 புயலின் ைத்தியில் ேைக்கு லேரியம் சகாடுக்கும் ைற்றும் ேம்முடன் ஐக்கியத்தில் இருக்கும் ே ர்கள் யார்? 

 

நீங்கள் எல்ைா ேம்பிக்லகலயயும் இழந்து புயலின் ேடுவில் இருக்கும்த ாது, நீங்கள் யாரிடம் திரும்புகிறீர்கள்? (வச 

20) 

 

வாழ்க்லகயின் பிரச்சிலனகள் ைற்றும் புயல்களுக்கு ைத்தியில் நீங்கள் எவ்வாறு லேரியம் சகாடுப் வராக இருக்க 

முடியும்? (வச 23-25)  வுல் இங்தக ஒரு முக்கியைான காரியத்லே  கிர்ந்து சகாள்கிறார்- புயலின் ைத்தியில் அவர் 

தேவனுடனும் அவருலடய தேவதூேனுடனும் தேரத்லே சசைவிடுவதில் மும்முரைாக இருந்ோர். 

 

தேவன்   வுலுடன் அவருலடய வார்த்லேகலள மீண்டும் சசான்னார். 

 

வாழ்க்லக புயல்கள், நிதி சேருக்கடி, துன் ங்கள், இறப்புகள், உடல்ேைம் இழப்பு, தோய், தவலை இழப்பு, 

நிராகரிப்புகள் ஆகியவற்லறச் சைாளிக்கும் முலற எப் டி? அவருலடய வாக்குறுதிகலள நீங்கள் தியானித்து 

ைனப் ாடம் சசய்கிறீர்களா? 

 

தேவனின் வாக்குறுதிகள் சேருக்கடி காைங்களில் உத்ேரவாேங்களாக உங்கள் இருேயத்தில் மீண்டும் வருகிறோ? 

எத்ேலன த ர் உயிர் பிலழத்ோர்கள்? வச 37 யாராவது அழிந்ோர்களா? வச 44 

  

ஒவ்சவாரு திருப் த்திலும் அதிகாரம் முழுவதும் ைனிேர்கலள காப் ாற்ற தேவன்  ேலையிட்டார் என்று நீங்கள் 

எப் டி நிலனக்கிறீர்கள்? தேவனின் சசய்தித் சோடர் ாளர் யார்? உங்கலளச் சுற்றியுள்ளவர்கலளக் காப் ாற்ற 

தேவனின் சசய்தித் சோடர் ாளராக நீங்கள் எவ்வாறு இருக்க முடியும்? 

 

செ ம்: உைகம் ஒரு த ரழிவிலிருந்து இன்சனாரு இடத்திற்குச் சசல்லும்த ாது, உங்கள் குடும்  

உறுப்பினர்களுக்கும் உங்கள் ைக்களுக்கும் அலைதியான சசய்தித் சோடர் ாளராக தேவன்  உங்கலளப் 

 யன் டுத்தும் டி செபியுங்கள். நீங்கள்  ைலர இரட்சிப்பிற்கு சகாண்டுசசல்லும்த ாது அவருலடய 

வாக்குறுதிகள் மீோன உங்கள் ேம்பிக்லக தைலும் தைலும் உறுதியளிக்கும் டி செபியுங்கள். 

 

ஜனவரி 28 அப்ப ோஸ்தலர்  அதிகோரம் 28  டியுங்கள் 

 
வச 1-6  வுலை ஒரு சகாலைகாரன் என்றும் ைற்றும் அவலர தேவன்  என்றும் அலழப் தில் இருந்து சைலித்ோ 

ைக்கள் எவ்வளவு விலரவாக ேங்கள் கருத்துக்கலள ைாற்றினார்கள்? 

ோம் ைக்கலளப் ற்றி இவ்வளவு விலரவாக தீர்ப் ளிக்கிதறாைா? ைக்கலளச் சந்திக்கும் த ாது அவர்கலளப்  ற்றி 

தைாசைாக கருதுகிதறாைா? வச 7-10 ஊழியத்தில் விருந்தோம் ல் என்ன  ங்கு வகிக்கிறது? 

 

ச ரிய அப்த ாஸ்ேைன்  வுலைக் கூட ஊக்குவித்ேது எது (வச 15)? 

 



ோம் தசார்வலடந்து தவேலனயுடன் இருக்கும்த ாது ஊக்கம் அலடந்ோல் எது ேம்லை ஊக்குவிக்கும்? (எபிசரயர் 3: 

12-13, எபிசரயர் 10: 24-25) 

 

விரியன் ாம்பு விஷம் என் ோல்  வுல் இறந்திருக்க தவண்டும். ஆனால் தேவன்  அவருடன் இன்னும் 

முடிக்கப் டாேோல் அவர் அவ்வாறு சசய்யவில்லை. எவ்வளவு விலரவாக விட்டுவிடுகிறீர்கள்? தேவன்  

உங்களுடன் ஆரம்பித்ே அலனத்லேயும் அவர் முடிப் ார் என்று நீங்கள் எவ்வளவு ேம்பிக்லகயுடன் இருக்கிறீர்கள்? 

 

 வுல் இறுதியாக தராைாபுரியில் ேன்லன ேற்காத்துக் சகாண்டார், அங்கு அவர் வீட்டுக் காவலில் லவக்கப் ட்டு 

தியாகியாக இருந்ோர். வச 23-31 

 

 வுல் ேனது கலடசி ோட்கலள எப் டி முடித்ோர்? 

 

அவர் வீட்டுக் காவலில் இருந்ே இடத்தில் என்ன சசய்ோர்? 

 

இந்ே தேரத்தில் தேவன்  உங்களுக்கு இந்ே ேகரத்திலும், உங்களுக்கு கிலடத்ே வாய்ப்புகளிலும் உங்கலள 

லவத்துள்ளார் என்று ஏன் நிலனக்கிறீர்கள்? இலேகுறித்து நீங்கள் என்ன சசய்கிறீர்கள்?  

 

செ ம்: தேவன்  உங்கலளப்  லடத்ே காரணத்திற்காக உங்கலளப்  யன் டுத்தும் டி செபியுங்கள். இதயசு வரும் 

வலர அவருலடய சல யின் கலே அணிவகுத்து வருவோல், அப்த ாஸ்ேைர் புத்ேகத்திற்கு இன்சனாரு 

அத்தியாயத்லே எழுே அவர் உங்கலள சோடர்ந்து  யன் டுத்ேட்டும். 


