உன் தேவனாகிய கர்த்ேருக்குப் பயந்திரு
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உபாகமம் 10:12-13
12. இப்ப ொழுதும் இஸ்ரவேவே, நீ உன் வேேனொகிய கர்த்ேருக்குப் யந்து, அேர் ேழிகளிபேல்ேொம்
நடந்து, அேரிடத்தில் அன்புகூர்ந்து, உன் முழு இருேயத்வேொடும் உன் முழு ஆத்துமொவேொடும் உன்
வேேனொகிய கர்த்ேரைச் வேவித்து,
13. நொன் இன்று உனக்குக் கற்பிக்கிற கர்த்ேருரைய கற் னனகனையும் அேருனடய
கட்டனைகனையும் உனக்கு நன்னமயுண்டொகும் டி னகக்பகொள்ைவேண்டும் என் னேவய
அல்ேொமல், வேவற எனே உன் வேேனொகிய கர்த்ேர் உன்னிடத்தில் வகட்கிறொர்.
இனேத்ேொன் வேேன் நம் ஒவ்பேொருேரிடமிருந்தும் விரும்பினொர். 'உங்கள் வேேனொகிய கர்த்ேருக்கு
யந்திருங்கள்' என் து ட்டியலில் முேலிடத்தில் உள்ைது, நொம் அனேப் பின் ற்றும்வ ொது,
மீேமுள்ைேற்னற நொம் பின் ற்றேொம் என்ற உறுதி உள்ைது. நொம் அனேப் பின் ற்றொேவ ொது,
மீேமுள்ைேற்னற நொம் பின் ற்றொேேற்கு ப ரும் ேொய்ப்பு உள்ைது.
நொம் ஏன் யப் ட வேண்டும்?
➢ ேே 14. இவேொ, ேொனங்களும் ேொனொதிேொனங்களும், பூமியும் அதிலுள்ை யொவும், உன்
வேேனொகிய கர்த்ேருரையரவகள்.
➢ ேே 17. உங்கள் வேேனொகிய கர்த்ேர் வேேொதி வேேனும், கர்த்ேொதி கர்த்ேரும்,
மகத்துேமும் ேல்ேனமயும் யங்கரமுமொன வேேனுமொயிருக்கிறொர்; அேர்
ட்ே ொேம் ண்ணுகிறேரும் அல்ே, ரிேொனம் ேொங்குகிறேரும் அல்ே.
➢ ேே 18. அேர் திக்கற்ற பிள்னைக்கும் விேனேக்கும் நியொயஞ்பேய்கிறேரும்,
அந்நியன்வமல் அன்புனேத்து அேனுக்கு அன்னேஸ்திரம் பகொடுக்கிறேருமொய்
இருக்கிறொர்.
செயல்முரை:நீங்கள் கர்த்ேருக்கு யப் டுகிறீர்கள் என்று நினனக்கிறீர்கைொ? நீங்கள் கர்த்ேருக்கு யப் டும்வ ொது
நீங்கள் கேனிக்கக்கூடிய சிே மொற்றங்கள் என்ன?
கர்த்ேருக்குப் பயப்படுகிை பயம் சுத்ேமும், என்ரைக்கும் நிரைக்கிைதுமாயிருக்கிைது
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ெங்கீேம் 19:9. கர்த்ேருக்குப் யப் டுகிற யம் சுத்ேமும், என்னறக்கும்
நினேக்கிறதுமொயிருக்கிறது; கர்த்ேருரைய நியொயங்கள் உண்னமயும், அனேகள் அனனத்தும்
நீதியுமொயிருக்கிறது.
வேேனுக்கு யப் டுேது உண்னமயொன மேத்திற்கொன சுருக்கமொன விைக்கமொகும். இது ஒரு
உள்ைொர்ந்ே நினே, நமது ரவேொகத் ேகப் னுக்கு மனப்பூர்ேமொன ேமர்ப் ணம். இது வேேனின்
புனிே ய க்தினயயும், அேனரப் ற்றிய புனிேமொன பிரம்மிப்ன யும் பகொண்டுள்ைது.
அேருடனொன ஒரு குழந்னே வ ொன்ற நம்பிக்னகனயயும் அது வேர்ந்துள்ைது, இது அன் ொன
கீழ்ப் டிேல், பமன்னமயொன ேமர்ப் ணம் மற்றும் ேொழ்னமயொன ேழி ொட்டிற்கு ேழிேகுக்கிறது ேொர்ேஸ் ஸ் ர்ஜன்
மத்தேயு 18:3. நீங்கள் மனந்திரும்பிப் பிள்னைகனைப்வ ொல் ஆகொவிட்டொல், ரவேொகரொஜ்யத்தில்
பிரவேசிக்கமொட்டீர்கள் என்று, பமய்யொகவே உங்களுக்குச் பேொல்லுகிவறன். நொம் குழந்னேனயப்
வ ொன்றேர்கைொ அல்ேது குழந்னேத்ேனமொனேர்கைொ?
செயல்முரை:எப் டிப் ட்ட சிறு குழந்னேகளின் குணங்கள் குறித்து வேேன் கூறுகிறொர்? ட்டியலிட்டு அேன்
மூேம் பஜ ம் பேய்யுங்கள்.

ேமக்குப் பயப்படுகிைவர்கள்தமல் கர்த்ேர் பிரியமாயிருக்கிைார்
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ெங்கீேம் 147:10-11
10. அேர் குதினரயின் ேத்தில் விருப் மொயிரொர்; வீரனுனடய கொல்களில் பிரியப் டொர்.
11. ேமக்குப் யந்து, ேமது கிருன க்குக் கொத்திருக்கிறேர்கள்வமல் கர்த்ேர் பிரியமொயிருக்கிறொர்.
நம் வேேனன மகிழ்விக்க வேண்டுமொ? பின்னர் நொம் அேருக்கு யப் ட வேண்டும், அேருனடய
அன்பில் நொம் நம்பிக்னக னேக்க வேண்டும். அேருனடய மகிழ்ச்சி நம் திறனமகள், ேொமர்த்தியம்,
ேொேனனகள், ேலினம ஆகியேற்றில் இல்னே.
வமலும், வேேன் நம் தியொகத்னே ( லிகனை) விரும்புேதில்னே. அேர் நம்மிடமிருந்து இத்ேனகய
தியொகத்னே ( லி) விரும்புகிறொர் அது ேங்கீேம் 51 இல் உள்ைது.
ேங்கீேம் 51
➢ ேே 16. லினய நீர் விரும்புகிறதில்னே, விரும்பினொல் பேலுத்துவேன்; ேகன லியும்
உமக்குப் பிரியமொனேல்ே.
➢ ேே 17. வேேனுக்வகற்கும் லிகள் பநொறுங்குண்ட ஆவிேொன்; வேேவன, பநொறுங்குண்டதும்
நருங்குண்டதுமொன இருேயத்னே நீர் புறக்கணியீர்.
➢ ேே 19. அப்ப ொழுது ேகன லியும் ேர்ேொங்க ேகன லியுமொகிய நீதியின் லிகளில்
பிரியப் டுவீர்; அப்ப ொழுது உமது பீடத்தின்வமல் கொனைகனைப் லியிடுேொர்கள்.
செயல்முரை:அேருனடய மொறொே அன்பின்மீது நம் நம்பிக்னகனய னேப் ேற்கு நொம் வ ொரொடும் சிே குதிகள்
யொனே? அனே மனதில்னேத்து பஜ ம் பேய்யுங்கள். பநொறுங்குண்டதும் நருங்குண்டதுமொன
இருேயம் இருப் னே தீர்மொனிக்கவும்.
கர்த்ேருக்குப் பயப்படுேதை ஞானத்தின் ஆைம்பம்
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நீதிசமாழிகள் 1:7. கர்த்ேருக்குப் யப் டுேவே ஞொனத்தின் ஆரம் ம்; மூடர் ஞொனத்னேயும்
வ ொேகத்னேயும் அேட்னட ண்ணுகிறொர்கள்.
இது மிகவும் பிர ேமொன அறிக்னககளில் ஒன்றொகும். புத்திேொலியொக இருப் ேற்கொன முேல் டி
வேேனுக்கு யப் டுேது ஆகும். எல்ேொேற்றிற்கும் ஒரு ஆரம் ம் உள்ைது; அறிவு வேேனுக்கு
யப் டுேதில் பேொடங்குகிறது.
ேங்கீேம் 111:10 கர்த்ேருக்குப் யப் டுேவே ஞொனத்தின் ஆரம் ம்; அேருனடய கற் னனகளின் டி
பேய்கிற யொேருக்கும் நற்புத்தியுண்டு; அேர் புகழ்ச்சி என்னறக்கும் நிற்கும்.
அேருக்கு யப் டவேொ அல்ேது யப் டொமல் இருக்கவேொ நமக்கு இரண்டு வேர்வுகள் மட்டுவம
உள்ைன. நொம் அேருக்கு யப் ட வேண்டொம் என்று வேர்வு பேய்ேொல் என்ன ஆகும்.
நீதிசமாழிகள் 1:29. அேர்கள் அறினே பேறுத்ேொர்கள், கர்த்ேருக்குப் யப் டுேனேத்
பேரிந்துபகொள்ைொமற்வ ொனொர்கள். 30. என் ஆவேொேனனனய அேர்கள் விரும் வில்னே; என்
கடிந்துபகொள்ளுேனேபயல்ேொம் அேட்னட ண்ணினொர்கள். 31. ஆனகயொல் அேர்கள் ேங்கள் ேழியின்
ேனனப் புசிப் ொர்கள்; ேங்கள் வயொேனனகளினொல் திருப்தியனடேொர்கள்.
செயல்முரை:நொம் ஞொனத்னேயும் அறிவுறுத்ேனேயும் பேறுத்ே வநரங்கனையும் அேனொல் ஏற் ட்ட
வினைவுகனையும் ற்றி சிந்தியுங்கள். நம்னம ொதுகொப் ொக னேத்திருப் ேற்கொக வேேனுக்கு நன்றி.

கர்த்ேருக்கு பயப்படுேரை புரிந்துசகாள்வது
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நீதிசமாழிகள் 2:1-5
1. என் மகவன, நீ உன் பேவினய ஞொனத்திற்குச் ேொய்த்து, உன் இருேயத்னேப் புத்திக்கு
அனமயப் ண்ணும்ப ொருட்டு,
2. நீ என் ேொர்த்னேகனை ஏற்றுக்பகொண்டு, என் கட்டனைகனை உன்னிடத்தில் த்திரப் டுத்தி,
3. ஞொனத்னே ேொ என்று கூப்பிட்டு, புத்தினயச் ேத்ேமிட்டு அனழத்து,
4. அனே பேள்ளினயப்வ ொல் நொடி, புனேயல்கனைத் வேடுகிறதுவ ொல் வேடுேொயொகில்,
5. அப்ப ொழுது கர்த்ேருக்குப் யப் டுேல் இன்னபேன்று நீ உணர்ந்து, வேேனன அறியும் அறினேக்
கண்டனடேொய்.
வேேன்மீேொன யத்னே "எப்ப ொழுது" நொம் புரிந்துபகொள்வேொம்? இந்ே த்தியில் பேளிேொக
"அப்ப ொழுது" நீங்கள் வேேனுனடய யத்னே புரிந்துபகொள்வீர்கள் என்று முடிேொக
ேனரயறுக்கப் ட்டிருக்கிறது.
வேேனுனடய ேொர்த்னேகனையும் அேருனடய கட்டனைகனையும் நொம் எவ்ேொறு ொர்க்கிவறொம்?
நொம் எத்ேனன முனற பேய்கிவறொம்? நொம் எவ்ேைவு வநரம் எடுத்துக்பகொள்கிவறொம்? அதிலிருந்து
நொம் எவ்ேைவு அடிக்கடி நுண்ணறிவுகனைப் ப றுகிவறொம்? கனடசியொக எப்வ ொது நொம் அேனன
பேள்ளியொகவேொ அல்ேது ேங்கமொகவேொ ொர்த்வேொம்?
செயல்முரை:வேேனுனடய ேொர்த்னேயிலிருந்து நீங்கள் வேடிய மற்றும் கண்டுபிடித்ே சிே விஷயங்கனை
எழுதுங்கள். அந்ே பேயல்முனறயில் நீங்கள் ப ற்ற அனு ேத்னேப் ற்றி சிந்தித்து அேற்கொக
வேேனனப் புகழ்ந்து வ சுங்கள்.
தீரமரய சவறுப்பதே கர்த்ேருக்குப் பயப்படும் பயம்
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நீதிசமாழிகள் 8:13
தீனமனய பேறுப் வே கர்த்ேருக்குப் யப் டும் யம்; ப ருனமனயயும், அகந்னேனயயும், தீய
ேழினயயும், புரட்டுேொனயயும் நொன் பேறுக்கிவறன்.
நொம் நம்னம நொவம வகட்டுக்பகொள்ை வேண்டிய வகள்வி என்னபேனில் நொம் தீனமனய
பேறுக்கிவறொமொ அல்ேது தீனமனய விரும்புகிவறொமொ? வேேனுக்கு யப் டுேவே தீனமனய
பேறுப் து. வமலும் புரிந்துபகொள்ை, அகரொதியின் ப ொருள் கீவழ பகொடுக்கப் ட்டுள்ைது. நொம்
அனேகனை பேறுக்கிவறொமொ?
➢ ப ருனம: மற்றேர்கனை விட நீங்கள் சிறந்ேேர் அல்ேது முக்கியமொனேர் என்ற நம்பிக்னக
➢ ஆணேம்: ஒருேரின் பேொந்ே முக்கியத்துேம் அல்ேது திறன்களின் மினகப் டுத்ேப் ட்ட
உணர்னே னேத்திருத்ேல் அல்ேது பேளிப் டுத்துேல்.
➢ தீய நடத்னே: தீங்கு வினைவிக்கும் பேயல் அல்ேது தீங்கு வினைவிக்கும் நடத்னே.
➢ புரட்டுேொய்: நியொயமற்ற அல்ேது ஏற்றுக்பகொள்ை முடியொே ேனகயில் வ ே
வேண்டுபமன்வற மற்றும் பிடிேொேமொன விருப் த்னேக் கொட்டுகின்ற வ ச்சு
வயொபு 28:28 மனுஷனன வநொக்கி: இவேொ, ஆண்டேருக்குப் யப் டுேவே ஞொனம்; ப ொல்ேொப்ன
விட்டு விேகுேவே புத்தி என்றொர் என்று பேொன்னொன்.
செயல்முரை:நமக்குள் ஏேொேது தீனம இருக்கிறேொ? அனே அறிக்னகயிட்டுப் வேேனுனடய கிருன க்கொக
பஜபிப்வ ொம்.

கர்த்ேருக்கு பயந்ேவர்களுக்குக் குரைவில்ரை
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ெங்கீேம் 34:9-10
9. கர்த்ேருரைய ரிசுத்ேேொன்கவை, அேருக்குப் யந்திருங்கள்; அேருக்குப் யந்ேேர்களுக்குக்
குனறவில்னே.
10. சிங்கக்குட்டிகள் ேொழ்ச்சியனடந்து ட்டினியொயிருக்கும்; கர்த்ேரைத் வேடுகிறேர்களுக்வகொ ஒரு
நன்னமயுங் குனறவு டொது.
வேேனுக்கு யப் டுவேொர் வேறு எேற்கும் அஞ்ேத் வேனேயில்னே, ஏபனன்றொல் இது எல்ேொ
யத்னேயும் பேளிவயற்றும் யம். நொம் கர்த்ேருக்குப் யப் டும்வ ொது, நமக்குத்
வேனேப் டும்வ ொது நமக்குத் வேனேயொன அனனத்னேயும் அேர் அளிக்கிறொர். “உத்ேமமொய்
நடக்கிறேர்களுக்கு நன்னமனய ேழங்கொதிரொர்.” (ேங்கீேம் 84:11).
வேேன் நமக்கு நல்ேனேக் பகொடுப் ேொகவும், எல்ேொேற்னறயும் ஒன்றொகச் வேர்ந்து நன்னமக்கொகச்
பேய்ேேொகவும் உறுதியளிக்கிறொர். “அன்றியும், அேருனடய தீர்மொனத்தின் டி
அனழக்கப் ட்டேர்கைொய் வேேனிடத்தில் அன்புகூருகிறேர்களுக்குச் ேகேமும் நன்னமக்கு ஏதுேொக
நடக்கிறபேன்று அறிந்திருக்கிவறொம்.” (வரொமர் 8:28).
நமக்குத் வேனேயொனனே நொம் ப றவில்னே என்றொல், அது நமக்கு நல்ேேல்ே, இந்ே வநரத்தில் அது
வேனேயில்னே என்று அர்த்ேம்.
செயல்முரை:இன்று உங்களுக்கு என்ன குனறவு என்று நினனக்கிறீர்கள்? அேருனடய சித்ேத்னேப் புரிந்துபகொள்ை
ஞொனத்திற்கொக வேேனிடம் பஜபியுங்கள்.
கர்த்ேருரைய கண் ேமக்கு பயந்ேவர்கள்தமதை தநாக்கமாயிருக்கிைது
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ெங்கீேம் 33:17-19
17. இரட்சிக்கிறேற்குக் குதினர விருேொ; அது ேன் மிகுந்ே வீரியத்ேொல் ேப்புவியொது.
18. ேமக்குப் யந்து, ேமது கிருன க்குக் கொத்திருக்கிறேர்களின் ஆத்துமொக்கனை மரணத்திற்கு
விேக்கி விடுவிக்கவும்;
19. ஞ்ேத்தில் அேர்கனை உயிவரொவட கொக்கவும், கர்த்ேருரைய கண் அேர்கள்வமல்
வநொக்கமொயிருக்கிறது.
நீங்கள் ஒரு ேேொேொன சூழ்நினேயில் இருக்கும்வ ொது, விடுேனேக்கொக, யொனர அல்ேது எனேத் வேடுகிறீர்கள்?
வேேன் நம்னம மரணத்திலிருந்து விடுவிப் ொர் என்று நம்புகிறீர்கைொ?, ஞ்ேம், பேள்ைம், பேொற்றுவநொய்
ஆகியேற்றில் நம்னம கேனித்துக்பகொள்ேொரொ? நொம் வேேனுக்கு யந்து, அேருனடய அன்பில் நம்பிக்னக
னேக்கிவறொமொ?
கர்த்ேரின் கண்கள் அேருக்குப் யப் டுகிறேர்கள் மீது இருக்கிறது, அேர் நம்னம ேப் டுத்துேொர். II
நொைொகமம் 16:9 ேம்னமப் ற்றி உத்ேம இருேயத்வேொடிருக்கிறேர்களுக்குத் ேம்முனடய ேல்ேனமனய

விைங்கப் ண்ணும் டி, கர்த்ேருனடய கண்கள் பூமிபயங்கும் உேொவிக்பகொண்டிருக்கிறது;
செயல்முரை:உங்கள் ேொழ்க்னகயில் உங்களுக்கு இருக்கும் சிே அச்ேங்கள் - இயற்னக வ ரிடர்கள், வநொய் ...என்ன?
வேேனுனடய மொறொ அன்பில் உங்கள் நம்பிக்னகனயக் கொட்ட பஜபியுங்கள்.
கர்த்ேருரைய தூேன் அவருக்குப் பயந்ேவர்கரைச் சூழப் பாையமிைங்குகிைார்
ெங்கீேம் 34:6-7
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6. இந்ே ஏனழ கூப்பிட்டொன், கர்த்ேர் வகட்டு, அேனன அேன் இடுக்கண்களுக்பகல்ேொம் நீங்கேொக்கி
இரட்சித்ேொர்.
7. கர்த்ேருரைய தூேன் அேருக்குப் யந்ேேர்கனைச் சூழப் ொையமிறங்கி அேர்கனை விடுவிக்கிறொர்.
ே முனற, நொம் நன்றி பேலுத்தும் பஜ த்தில், நமக்குத் பேரிந்ே விஷயங்களுக்கு நன்றி
பேலுத்துகிவறொம். அதுவே ப ரிய ட்டியைொக இருக்கிறது. ஆனொல் நொம் வேேனிடமிருந்து ஒரு
ட்டியனே எடுத்துக் பகொண்டொல், அது மிகப் ப ரியேொக இருக்கும். இனேப் வ ொே, வேேன்
உங்கனைச் சுற்றி வேேதூதுேர் முகொமிடுேனே உறுதிபேய்கிறொர்.
சிே வநரங்களில் வேேன் பகொடிய பகொள்னை வநொனய நிறுத்தி விட்டொர் என் து நமக்கு பேரியொது,
விஷ பூச்சிகள் நமக்கு அருகில் ேருேனே நிறுத்துகிறது. அந்ே பகொள்னையர்கனை நம் வீட்டிற்குள்
நுனழயவேொ அல்ேது நம்முனடய ணப்ன கள் மற்றும் ஆ ரணங்கனை எடுத்துச் பேல்ேவேொ அேர்
நிறுத்தியுள்ைொர். நம்னம ேொக்கக்கூடிய ேொகனங்கனை அேர் நிறுத்தியுள்ைொர். நமக்கு எதிரொன ே
ேதித்திட்டங்கனை அேர் நிறுத்தியுள்ைொர்.
செயல்முரை:உங்கள் விழிப்புணர்வின்றி, வேேன் உங்களுக்கு ேழங்கியிருக்கக்கூடிய உங்கள் மனனேக் கடக்கும்
அனனத்து விஷயங்களுக்கும் வேேனுக்கு நன்றி பேலுத்துங்கள்.
கர்த்ேர் ேமக்குப் பயந்ேவர்களுக்கு இைங்குகிைார்
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ெங்கீேம் 103:13-14
13. ேகப் ன் ேன் பிள்னைகளுக்கு இரங்குகிறதுவ ொே, கர்த்ேர் ேமக்குப் யந்ேேர்களுக்கு
இரங்குகிறொர்.
14. நம்முனடய உருேம் இன்னபேன்று அேர் அறிேொர்; நொம் மண்பணன்று நினனவுகூருகிறொர்.
இரக்கம் என் து உண்னமயில் "ஒன்றொக துன் ப் டுேது" என்று ப ொருள். நீங்கள் மற்பறொருேரின்
துன் த்னே எதிர்பகொள்ளும்வ ொது எழும் உணர்வு என்று ேனரயறுக்கப் ட்டு, அந்ே துன் த்திலிருந்து
விடு ட உந்துேல் ஏற் டும் உணர்ச்சி என்று ஆரொய்ச்சியொைர்களிடமிருந்து விேரிக்கப் டுகிறது.
நம்முனடய வேேன் இரக்கம் நினறந்ேேர். அேர் பேய்ே எல்ேொேற்றிலும் அேருக்கு இரக்கம்
இருக்கிறது. ஏேொயொ 49:15 “ஸ்திரீயொனேள் ேன் கர்ப் த்தின் பிள்னைக்கு இரங்கொமல், ேன் ொேகனன
மறப் ொவைொ? அேர்கள் மறந்ேொலும், நொன் உன்னன மறப் தில்னே”.
செயல்முரை:நீங்கள் கஷ்டப் டும்வ ொது இரக்கம் கொட்டிய உங்கள் ேந்னே, ேொய் மற்றும் பிறனர நினனவில்
பகொள்ளுங்கள். அேர்கனை உங்கள் ேொழ்க்னகயில் ேந்ேேற்கு வேேனுக்கு நன்றி பேலுத்துங்கள்.
உங்கைொல் முடிந்ேொல் ஒரு மடல் அனுப்புேேன் மூேவமொ அல்ேது பேொனேவ சியில் அனழப் ேன்
மூேவமொ அேர்களுக்கு நன்றி பேலுத்துங்கள்.
கர்த்ேருக்கு பயப்படுகிைவர்கள் துர்ச்செய்திரயக் தகட்டு பயப்பை மாட்ைார்கள்
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ெங்கீேம் 12 : 1,7-8
1. அல்வேலூயொ, கர்த்ேருக்குப் யந்து, அேருனடய கட்டனைகளில் மிகவும் பிரியமொயிருக்கிற
மனுஷன் ொக்கியேொன்..
7. துர்ச்பேய்தினயக் வகட்கிறதினொல் யப் டொன்; அேன் இருேயம் கர்த்ேரை நம்பித்
திடனொயிருக்கும்.
8. அேன் இருேயம் உறுதியொயிருக்கும்; அேன் ேன் ேத்துருக்களில் ேரிக்கட்டுேனேக் கொணுமட்டும்
யப் டொதிருப் ொன்.
நீதிசமாழிகள் 1ஆம் அதிகொரம் நொன்கு ேனகயொன ந ர்கனை ட்டியலிடுகிறது

22. வ னேகவை, நீங்கள் வ னேனமனய விரும்புேதும், நிந்ேனனக்கொரவர, நீங்கள் நிந்ேனனயில்
பிரியப் டுேதும், மதியீனவர, நீங்கள் ஞொனத்னே பேறுப் தும், எதுேனரக்கும் இருக்கும்.
1. வ னே
2. நிந்ேனனக்கொரர்
3. மதியீனர்கள்
4. கர்த்ேருக்கு பேவிேொய்ப் ேர்கள் அல்ேது அேருக்கு

யந்ேேர்கள்.

நீதிசமாழிகள் 1: 33. எனக்குச் செவிசகாடுக்கிைவன் எவதனா, அவன் விக்கினமின்றி வாெம்பண்ணி,
ஆபத்திற்குப் பயப்பைாமல் அரமதியாயிருப்பான்.
நம் ேொழ்வின் ல்வேறு ேருணங்களில், நொம் இதில் ஏவேொ ஒரு ேனகயொக இருக்கேொம். ஆனொல் நொம்
வேேனுக்கு யப் டும்வ ொபேல்ேொம் , நமக்கு துர் பேய்திவயொ அல்ேது தீங்கு குறித்ே யமும்
இருக்கொது. நம்முனடய இருேயங்கள் உறுதிவயொடும் , கர்த்ேனர நம்பியும், ொதுகொப்புடன்
நிம்மதியொக இருப்வ ொம்.
செயல்முரை:நொம் வ னேயொகவும், நிந்ேனனகொரரொகவும் அல்ேது மதியீனரொகவும் இருந்ேனே நினனவுகூர்ந்து
ேொழ்க்னகயின் அந்ே கட்டத்திலிருந்து நம்னமப் ொதுகொத்ே வேேனுக்கு நன்றி கூறுவேொம்.
அவர் கிருரப என்றுமுள்ைசேன்று, கர்த்ேருக்குப் பயப்படுகிைவர்கள் சொல்வார்கைாக.
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ெங்கீேம் 118:4-6
4. அேர் கிருன என்றுமுள்ைபேன்று, கர்த்ேருக்குப் யப் டுகிறேர்கள் பேொல்ேொர்கைொக.
5. பநருக்கத்திலிருந்து கர்த்ேனர வநொக்கிக் கூப்பிட்வடன், கர்த்ேர் என்னனக் வகட்டருளி விேொேத்திவே
னேத்ேொர்.
6. கர்த்ேர் என் ட்ேத்தில் இருக்கிறொர், நொன் யப் வடன்; மனுஷன் எனக்கு என்ன பேய்ேொன்?
"அவர் கிருரப என்றுமுள்ைது" என்ற ேொக்கியம் 40 -க்கும் வமற் ட்ட முனற வேேொகமத்தில்
கொணப் டுகிறது. கர்த்ேனர ருசித்ேேர்கள் அேர் கிருன என்றுமுள்ைது என்கிற
ேொர்த்னேகனை வ சுேனே மறக்க முடியொது.
இந்ே ேொக்கியத்னே நீங்கள் எப்வ ொது கனடசியொக மற்றேர்களுக்குப் யன் டுத்தினீர்கள்?
அேருனடய கிருன என்றுமுள்ைது என்று நொம் நம்புகிவறொமொ? இந்ே ேொக்கியத்னே நொம்
நம்முனடய ேொழ்க்னகயில் நினனத்தும், மற்றும் மற்றேர்களின் ேொழ்க்னகயின் ேேொேொன
சூழ்நினேயில் இருக்கும்வ ொது எத்ேனன முனற யன் டுத்துகிவறொம் .
நொம் பநருக்கப் ட்ட சூழ்நினேயில் ேொழும்வ ொது, நொம் அேரிடம் அழும்வ ொது கர்த்ேர் நம்னம ஒரு
விேொேமொன இடத்திற்க்கு பகொண்டு ேருேொர். கர்த்ேர் நம்முடன் இருக்கும்வ ொது மனுஷன் என்ன
பேய்ய முடியும்?
செயல்முரை:"வேேனுனடய கிருன என்றுமுள்ைது" என்ற இந்ே பேொற்பறொடனர இன்று ஒரு சிேரிடம் பேொல்ே
முடிபேடுத்து அனேச் பேய்யுங்கள்.
கர்த்ேருக்கு பயப்படுேல் உன் ெரீைத்திற்கு ஆதைாக்கியத்ரேத் ேரும்
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நீதிசமாழிகள் 3:7-8
7. நீ உன்னன ஞொனிபயன்று எண்ணொவே; கர்த்ேருக்குப் யந்து, தீனமனய விட்டு விேகு.
8. அது உன் நொபிக்கு ஆவரொக்கியமும், உன் எலும்புகளுக்கு ஊனுமொகும்.
நொம் நம்முனடய ொர்னேயில் ஞொனமுள்ைேர்கைொக எண்ணி, பேொடர்ந்து தீனமனயச்
பேய்யும்வ ொதும், நமக்கு வநொய்ேொய்ப் ட ேொய்ப்புள்ைது என்று இந்ே ேேனத்திலிருந்து அறிகிவறொம்.

ஆனொல் நொம் கர்த்ேருக்கு யப் டும் ப ொழுது, நம்முனடய ேரீரத்தில் ஆவரொக்கியத்னேயும்,
எலும்புகளுக்கு (ேத்து) ஊணுமொயிருக்கும் என வேேேேனம் ேொக்களிக்கிறது. கண்டிப் ொக, நொம்
வேேனுக்கு யப் டும்ப ொழுது ப ொல்ேொங்னகயும் ஆணேத்னேயும் பேறுப்வ ொம்.
யாக்தகாபு 5:14-15
14. உங்களில் ஒருவன் வியாதிப்பட்ைால், அவன் ெரபயின் மூப்பர்கரை வைவரழப்பானாக; அவர்கள்
கர்த்ேருரைய நாமத்தினாதை அவனுக்கு எண்செய்பூசி, அவனுக்காக செபம்பண்ெக்கைவர்கள்.
15. அப்சபாழுது விசுவாெமுள்ை செபம் பிணியாளிரய இைட்சிக்கும்; கர்த்ேர் அவரன எழுப்புவார்;
அவன் பாவஞ்செய்ேவனானால் அது அவனுக்கு மன்னிக்கப்படும்.
செயல்முரை:வநொய்ேொய்ப் ட்ட ஒருேனரச் பேன்று ேந்தியுங்கள் அல்ேது பஜ ம் பேய்யுங்கள்.
கர்த்ேருக்குப் பயப்படுேல் ஆயுசுநாட்கரைப் சபருகப்பண்ணும்
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நீதிசமாழிகள் 10:27
கர்த்ேருக்குப் யப் டுேல் ஆயுசுநொட்கனைப் ப ருகப் ண்ணும்; துன்மொர்க்கருனடய ேருஷங்கவைொ
குறுகிப்வ ொம்.
நொம் கர்த்ேருக்குப் யப் டும்வ ொது, நொம் நீண்ட கொேம் ேொழ உேேொே ே விஷயங்கனைத்
ேவிர்ப்வ ொம். நமக்கு தீங்கு வினைவிக்கும் ே ொேங்கனை நொம் ேவிர்ப்வ ொம்.
ெங்கீேம் 34: 12-16 இல்,
12. நன்ரமரயக் காணும்படி, ஜீவரன விரும்பி, நீடித்ே நாட்கரை அதபட்சிக்கிை மனுஷன் யார்?
13. உன் நாரவப் சபால்ைாப்புக்கும், உன் உேடுகரைக் கபட்டுவெனிப்புக்கும் விைக்கிக் காத்துக்சகாள்.
14. தீரமரய விட்டு விைகி, நன்ரமசெய்; ெமாோனத்ரேத் தேடி, அரேத் சோைர்ந்துசகாள்.
15. கர்த்ேருரைய கண்கள் நீதிமான்கள்தமல் தநாக்கமாயிருக்கிைது; அவருரைய செவிகள் அவர்கள்
கூப்பிடுேலுக்குத்திைந்திருக்கிைது.
16. தீரமசெய்கிைவர்களுரைய தபரைப் பூமியில் இைாமல் அற்றுப்தபாகப்பண்ெ, கர்த்ேருரைய முகம்
அவர்களுக்கு விதைாேமாயிருக்கிைது.
1 தபதுரு 3: 10-12 - இல்,
10. ஜீவரன விரும்பி, நல்ை நாட்கரைக் காெதவண்டுசமன்றிருக்கிைவன் சபால்ைாப்புக்குத் ேன்
நாரவயும், கபைத்துக்குத் ேன் உேடுகரையும் விைக்கிக்காத்து,
11. சபால்ைாப்ரபவிட்டு நீங்கி, நன்ரமசெய்து, ெமாோனத்ரேத் தேடி, அரேப் பின்சோைைக்கைவன்.
12. கர்த்ேருரைய கண்கள் நீதிமான்கள்தமல் தநாக்கமாயிருக்கிைது, அவருரைய செவிகள் அவர்கள்
தவண்டுேலுக்குக் கவனமாயிருக்கிைது; தீரமசெய்கிைவர்களுக்தகா கர்த்ேருரைய முகம்
விதைாேமாயிருக்கிைது.
செயல்முரை:வமற்கண்ட வேேேேனத்தின் டி, நீங்கள் நீண்ட கொேம் ேொழ என்ன பேய்ய வேண்டும்? உங்கள்
ேொழ்க்னகயில் நீங்கள் என்ன மொற்றங்கனைச் பேய்ய வேண்டும்?
கர்த்ேருக்குப் பயப்படுகிைவன் நிோனமாய் நைக்கிைான்.
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நீதிசமாழிகள் 14:2
நிேொனமொய் நடக்கிறேன் கர்த்ேருக்குப் யப் டுகிறொன்; ேன் ேழிகளில் ேொறுமொறொனேவனொ அேனர
அேட்சியம் ண்ணுகிறொன்.
நம்முனடய ேழிகளில் ேொறுமொறொக இருப் து, நொம் கர்த்ேருக்கு யப் டொே குணத்தின்
அறிகுறிகளில் ஒன்றொகும் . “ேொறுமொறொன” என்கிற ேொர்த்னேயின் ப ொருள்
என்னபேன்றொல், ேன்னுனடய இேக்னக அனடேேற்கு கீழ்மட்டமொன ேந்திரத்னே திறனமயுடன்
யன் டுத்தி கொண்பிப் து.

நீதிசமாழிகள் 21: 8- இல் ,
குற்ைமுள்ைவன் ேன் வழிகளில் மாறுபாடுள்ைவன்; சுத்ேமுள்ைவதனா ேன் கிரிரயயில்
செம்ரமயானவன்.
2 ொமுதவல் 22: 26-27- இல்
26. ேயவுள்ைவனுக்கு நீர் ேயவுள்ைவைாகவும், உத்ேமனுக்கு நீர் உத்ேமைாகவும்,
27. புனிேனுக்கு நீர் புனிேைாகவும், மாறுபாைானவனுக்கு நீர் மாறுபடுகிைவைாகவும் தோன்றுவீர்.
ெங்கீேம் 18:35-36,இல்
35. உம்முரைய இைட்சிப்பின் தகைகத்ரேயும் எனக்குத் ேந்தீர்; உம்முரைய வைதுகைம் என்ரனத்
ோங்குகிைது; உம்முரைய காருணியம் என்ரனப் சபரியவனாக்கும்.
36. என் கால்கள் வழுவாேபடிக்கு, நான் நைக்கிை வழிரய அகைமாக்கினீர்.
செயல்முரை:நொம் நம்முனடய ேழிகளில் மொறு ொடு உள்ைேர்கைொக கொரியங்கள் பேய்யும் வ ொது வேேன் நம்னம
எப் டி நடத்துேொர்? நொம் நீதிமொன் இல்னேபயன்றொல் உேவி எடுத்து மனம்திரும்புவேொம்.
கர்த்ேருக்கு பயப்படுகிைவனுக்கு பாதுகாப்பான தகாட்ரை உண்டு
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நீதிசமாழிகள் 14:26
கர்த்ேருக்குப் யப் டுகிறேனுக்குத் திடநம்பிக்னக உண்டு; அேன் பிள்னைகளுக்கும் அனடக்கேம்
கினடக்கும்.
நொம் நம்பிக்னக இழப் ேற்கொன கொரணம் நம்மிடத்தில் உள்ை யம் என்று நொம்
நினனக்கின்வறொம். ஆனொல் கர்த்ேருக்கு யப் டுேல் அப் டி பேயல் டுேது கினடயொது.
நம்முனடய கனம், மரியொனே, மற்றும் அேனர வநொக்கிய ய க்தியொனது
நம்முனடய ேன்னம்பிக்னகயிலிருந்து வேேனின் அன்பிலும் மற்றும் அேரின்
மகத்துேத்திலும் திடமொன நம்பிக்னகனய னேக்க நம்னம நகர்த்தும்.
ேங்கள் குழந்னேகள் வேேனிடமிருந்து விேகிவிடுேொர்கள் என்று இன்னறய கிறிஸ்ேேர்கள்
யப் டுகிறொர்கள். உங்களுக்கொன ஒரு உற்ேொகமொன ேொர்த்னே - நம்முனடய குழந்னேகள்
கர்த்ேரிடத்தில் அனடக்கேம் ப ற வேண்டும் என் வே அேருனடய வநொக்கம். அதுவே அேரது
திட்டமும். கர்த்ேருனடய ேொக்குறுதிகள் நமக்கும் நம்முனடய குழந்னேகளுக்கும் உள்ைன.
செயல்முரை:உங்கள் குழந்னேகனைப் ற்றிய உங்கள் யத்னே எழுதி வேேனிடத்தில் பஜ ம் பேய்யுங்கள்.
அல்ேது உங்கள் எதிர்கொேத்னே குறித்ே யத்னே எழுதி பஜ ம் பேய்யுங்கள்.
கர்த்ேருக்குப் பயப்படுேல் ஜீவஊற்று
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நீதிசமாழிகள் 14:27
கர்த்ேருக்குப் யப் டுேல் ஜீேஊற்று; அதினொல் மரணக்கண்ணிகளுக்குத் ேப் ேொம்.
வேேொகமத்தில் “ஜீேஊற்று” என்ற ேொர்த்னேகனைப் ொர்ப்வ ொம்.
Ø ெங்கீேம் 36:9
ஜீேஊற்று உம்மிடத்தில் இருக்கிறது; உம்முனடய
பேளிச்ேத்திவே பேளிச்ேம் கொண்கிவறொம்.
Ø நீதிசமாழிகள் 10:11 நீதிமொனுனடய ேொய் ஜீேஊற்று; பகொடுனமவயொ துன்மொர்க்கனுனடய
ேொனய அனடக்கும்.
Ø நீதிசமாழிகள் 13:14 ஞொனேொன்களுனடய வ ொேகம் ஜீேஊற்று; அதினொல்
மரணக்கண்ணிகளுக்குத் ேப் ேொம்.

Ø நீதிசமாழிகள் 16:22. புத்தி ேன்னன உனடயேர்களுக்கு ஜீேஊற்று; மதியீனரின் வ ொேனன
மதியீனவம.
செயல்முரை:வமற்கண்ட வேேேேனங்கனை தியொனியுங்கள்.
ஐசுவரியமும், மகிரமயும், ஜீவனும்
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நீதிசமாழிகள் 22:4
ேொழ்னமக்கும் கர்த்ேருக்குப் யப் டுேலுக்கும் ேரும் ேன் ஐசுேரியமும் மகினமயும் ஜீேனுமொம்.
மனத்ேொழ்னம மற்றும் கர்த்ேருக்கு யன் டுேல் ஆகிய இந்ே இரண்டு குணங்களும்
பேொடர்புனடயனேகள். ேொழ்னம என் து நம்னமப் ற்றிய ேரியொன ொர்னே; கர்த்ேருக்குப்
யப் டுேது என் து வேேனுனடய ேரியொன ொர்னே. இந்ே இரண்டு குணங்கள் பகொண்ட ந ர்
ஞொனேழியின் ொனேயில் நன்றொகவே இருக்கிறொர்.
மனத்ேொழ்னமயும் கர்த்ேருக்கு யமும் உள்ை ஞொனமுள்ை ஆண் அல்ேது ப ண்ணுக்கு ஆசீர்ேொேம்
ேரும். அேர்கள் நிச்ேயமொக ஆன்மீக ஐஸ்ேர்யமும், கனமும், மற்றும் ஜீேனனயும் எதிர் ொர்க்கேொம்,
வமலும் இந்ே உேகில் அவே விஷயங்கனை அடிக்கடி ப ொருள் ேொர்ந்ே ேனகயிலும் எதிர் ொர்க்கேொம்
.
செயல்முரை:மிகவும் ேொழ்னமயொனேவர மிகவும் பேற்றிகரமொன கிறிஸ்ேேர். மக்கள் நம்னம எப் டிப்
ொர்க்கிறொர்கள்? மனத்ேொழ்னமயொக இருக்க நொம் என்பனன்ன மொற்றங்கனைச் பேய்ய வேண்டும்?
மனுஷர் ேமது ெமுகத்தில் பயந்திருக்கும்படி தேவன் இப்படிச் செய்துவருகிைார்
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பிைெங்கி 3: 11-14
11. அேர் ேகேத்னேயும் அதினதின் கொேத்திவே வநர்த்தியொகச் பேய்திருக்கிறொர்; உேகத்னேயும்
அேர்கள் உள்ைத்திவே னேத்திருக்கிறொர்; ஆேேொல் வேேன் ஆதிமுேல் அந்ேம்மட்டும் பேய்துேரும்
கிரினயனய மனுஷன் கண்டுபிடியொன்.
12. மகிழ்ச்சியொயிருப் தும், உயிவரொடிருக்னகயில் நன்னமபேய்ேதுவமயல்ேொமல், வேபறொரு
நன்னமயும் மனுஷனுக்கு இல்னேபயன்று அறிந்வேன்.
13. அன்றியும் மனுஷர் யொேரும் புசித்துக் குடித்துத் ேங்கள் ேகேப் பிரயொேத்தின் ேனனயும்
அநு விப் து வேேனுனடய அநுக்கிரகம்.
14. வேேன் பேய்ேது எதுவேொ அது என்னறக்கும் நினேக்கும் என்று அறிவேன்; அதிவனொவட ஒன்றும்
கூட்டவுங்கூடொது, அதிலிருந்து ஒன்றும் குனறக்கவுங்கூடொது; மனுஷர் ேமது ேமுகத்தில்
யந்திருக்கும் டி வேேன் இப் டிச் பேய்துேருகிறொர்.
வேேன் உங்கனை அேருனடய நித்தியேொழ்வின் திட்டத்தில் ஒரு குதியொக னேத்திருக்கும்வ ொது
உங்களின் ேொழ்க்னக எப் டி அர்த்ேமற்றேொகவும் ேலிப் ொகவும் இருக்கும்? நீங்கள், ஒரு வேொகமொன
அழிவிலிருந்து இன்பனொன்றுக்கு ஊர்ந்து பேல்லும் சிறிய பூச்சி அல்ே.
வேேனுக்கு முன் ொக நம்முனடய யப் டுேலின் ேரியொன அணுகுமுனற என்னபேனில், இது ஒரு
பகொடூரமொன எஜமொனருக்கு முன் நடுங்கும் அடினமத்ேனம் அல்ே,ஆனொல் அன் ொன ப ற்வறொருக்கு
முன்பு ஒரு கீழ்ப் டிேலுள்ை குழந்னேயின் அர்ப் ணிப் ொகும்.நொம் வேேனுக்கு யப் டுகிவறொம்
என்றொல் , நொம் வேறு எேற்கும் யப் டத் வேனேயில்னே, ஏபனன்றொல் அேரின் கட்டுப் ொட்டில்
அனனத்தும் இருக்கிறது.
செயல்முரை:உங்கள் ேொழ்க்னகனய எப் டி அர்த்ேமுள்ைேொகவும் சுேொரசியமொகவும் மொற்ற முடியும்? அேன் மூேம்
பஜ ம் பேய்யுங்கள்.

மனுஷருக்குப் புத்திசொல்லுகிதைாம்
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2 சகாரிந்தியர் 5:11
ஆனகயொல், கர்த்ேருக்கு யப் டத்ேக்கபேன்று அறிந்து, மனுஷருக்குப் புத்திபேொல்லுகிவறொம்;
வேேனுக்கு முன் ொக பேளியரங்கமொயிருக்கிவறொம்; உங்கள் மனச்ேொட்சிக்கும்
பேளியரங்கமொயிருக்கிவறொம் என்று நம்புகிவறன்.
மற்பறொரு திப்பில், “ வேேனின் யங்கரத்னே அறிந்து, நொம் மனிேர்கனை ேற்புறுத்துகிவறொம்;
ஆனொல் வேேன் நம்னம நன்கு அறிந்திருக்கிறொர், மற்றும் உங்கள் மனேொட்சிக்கு நொம் நன்றொக
பேரிந்திருக்கிவறொம் என்று நம்புகிவறொம்".
Ø “கர்த்ேருனடய யங்கரத்திற்க்கு கேனமொய் இருங்கள்,”. என்ற அர்த்ேம் இருந்ேொலும் இங்குக்
கூறப் ட்டது அதுேல்ே.
Ø “மனிேர்களுக்கு புத்திகூறவில்னே என்றொல் கர்த்ேருனடய யங்கரத்னே ேந்திக்க வநரிடும்!,”
ஆேேொல் இனி வேனே பேய்ேது நல்ேது என் தும் அர்த்ேமல்ே.
Ø அேற்கு திேொக, "வேேனுனடய யத்திலிருந்து நொன் விடுவிக்கப் ட்வடன், நீங்களும்
விடுவிக்கப் டேொம். இவயசுவிடம் ேொ! " என் வே நமக்கொன பேய்தி.
Ø இவயசு என் ேர் யொர் மற்றும் அேர் நமக்கு என்ன பேய்திருக்கிறொர் என் னே நம்புகிறேர்கள்
மீது வநரடியொக இல்ேொமல் கர்த்ேருனடய யமொனது இவயசு கிறிஸ்துனே வநொக்கி
வநரடியொக ேொக்கும் இேக்கொக னேக்கப் ட்டிருக்கிறது என் தும் ஒரு ேழி.
ஒரு பிரேங்கவமனடயிவேொ அல்ேது வேறு எந்ே இடமொக இருந்ேொலும் சுவிவேஷத்னே அறிவிக்கும்
அனனேருனடய இருேயமும் இப் டித்ேொன் இருக்க வேண்டும். நொம் மனுஷருக்கு புத்திபேொல்ே
முயல்கிவறொம். அேர்கள் எப் டி திேளிப் ொர்கள் என் னேக் குறித்து அக்கனற இல்ேொமல்
நம்முனடய கருத்துக்கள் நொம் பேொல்ேதில்னே.
செயல்முரை:உங்களுனடய விசுேொேத்னே கிர்ந்துபகொள்ேதில் இந்ே ேேனம் எத்ேனகய மொற்றத்னே ஏற் டுத்தும்?
தேவனுக்குப் பயந்து, சபால்ைாப்புக்கு விைகுகிை மனுஷனின் உோைெம்
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தயாபு 2:3
அப்ப ொழுது கர்த்ேர் ேொத்ேொனன வநொக்கி: நீ என் ேொேனொகிய வயொபின்வமல் கேனம் னேத்ேொவயொ?
உத்ேமனும், ேன்மொர்க்கனும், வேேனுக்குப் யந்து, ப ொல்ேொப்புக்கு விேகுகிறேனுமொன
மனுஷனொகிய அேனனப்வ ொே பூமியில் ஒருேனுமில்னே; முகொந்ேரமில்ேொமல் அேனன
நிர்மூேமொக்கும் டி நீ என்னன ஏவினவ ொதிலும், அேன் இன்னும் ேன் உத்ேமத்திவே உறுதியொய்
நிற்கிறொன் என்றொர்.
வயொபு என் ேர் “வேேனுக்குப் யந்து, ப ொல்ேொப்புக்கு விேகுகிறேனுமொன மனுஷன்” என நொம்
ேொசிக்கும் உேொரணங்களில் ஒருேர். அதுமட்டுமின்றி “அேனனப்வ ொே பூமியில் ஒருேனுமில்னே”
என்றும் கூறுகிறது.
Ø இனே பேொன்னனேர் யொர்? வேேன் ேொவம.
Ø அேர் இனே யொரிடம் பேொன்னொர்? "ேொத்ேொனிடம்",
ேொத்ேொன் எளிதில் விட்டுக்பகொடுக்க மொட்டொன், ஏபனன்றொல் மீண்டும் வயொபுனே குற்றம் ேொட்ட
வேேனுனடய சிம்மொேனத்திற்கு அேன் திரும்பினொன். முேல் ேந்திப்ன ப் வ ொேவே, வேேன்ேொன்
அேருனடய ஊழியக்கொரன் வயொபுனே ற்றி வ ேத் பேொடங்குகிறொர்;பின்பு ேொத்ேொன் ேேொனே

ஏற்றுக்பகொள்கிறொன். வேேன் ேன்னுனடய ஊழியக்கொரன் வேொேனனயில் வேொல்வியனடய மொட்டொன்
என் தில் உறுதியொய் இருக்கிறொர் என்ற நம்பிக்னகனய நொம் கொண்கிவறொம்.
செயல்முரை:நொம் எப் டி? நம்னமக் குறித்து வேேன் உறுதியொய் இருப் ொரொ? நம்முனடய ேொழ்க்னகயில் எந்பேந்ே
குதிகளில், வேேனிடம் அனுமதி ப ற்று ேொத்ேொன் நம்னம ேொட்டி ேனேப் ொன்? வேேனிடமிருந்து
ப ேன்ப ற பஜபிக்கவும்.
கர்த்ேருக்கு பயப்படுவேற்கு எப்தபாதும் ரவைாக்கியமாக இருங்கள்
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நீதிசமாழிகள் 23:17-18
17. உன் மனனேப் ொவிகள்வமல் ப ொறொனம பகொள்ை விடொவே; நீ நொவடொறும் கர்த்ேனரப் ற்றும்
யத்வேொடிரு.
18. நிச்ேயமொகவே முடிவு உண்டு; உன் நம்பிக்னக வீண்வ ொகொது.
ொவிகள்வமல் ப ொறொனமப் டுேது என் து எளிதில் விழக்கூடிய ஒரு ப ொறி. நித்தியத்திற்கு
முன் ொக வேேனின் நியொயதீர்ப்புகள் அேர்களின் ொேம் ேண்டிக்கப் டொேது வ ொேவும் நீதிக்கு
பேகுமதி இல்னே என்றும் வேொன்றேொம். ஆனொல் ொவிகள்வமல் ப ொறொனமப் டுேேற்குப்
திேொக, நம் இருேயங்கள் அேர்கள் மீது இரக்கத்துடன் இருக்க வேண்டும், ஏபனன்றொல் அேர்கள்
மரணத்னேத் ேவிர வேறு எதுவும் எதிர் ொர்க்கவில்னே.
ப ொல்ேொேேர்களிடம் ப ொறொனமப் டுேேற்குப் திேொக, வேே யத்தில் வேரூன்றிய நித்திய
மனப் ொன்னமனய பகொண்டிருப் னேத் தீர்மொனியுங்கள், வேேனின் மகத்துேத்னேயும் நீதினயயும்
மிகவும் முக்கியமொனேொக கருதுங்கள் . நொளின் ஒரு குதி மட்டுமல்ே, நொள் முழுேதும் அல்ேது
எப்வ ொதும் னேரொக்கியமொக இருங்கள்.
செயல்முரை:நொம் நம்னம எப் டி அைவிடுவேொம் - ப ொல்ேொேேர்களிடம் ப ொறொனம பகொள்கிவறொமொ அல்ேது
கர்த்ேருக்கு யப் டுேேற்கு னேரொக்கியமொக இருக்கிவறொமொ? இரக்கமொன இேயத்னே பமன்வமலும்
பகொடுக்க வேேனிடம் வகளுங்கள்.
மனுஷனுக்குப் பயப்படும் பயம் கண்ணிரய வருவிக்கும்
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நீதிசமாழிகள் 29:25
மனுஷனுக்குப் யப் டும் யம் கண்ணினய ேருவிக்கும்; கர்த்ேனர நம்புகிறேவனொ உயர்ந்ே
அனடக்கேத்திவே னேக்கப் டுேொன்.
நல்ே இருேயமுள்ை ஆனொல் வ ொதிய னேரியம் இல்ேொே ேர் மனிேனின் யத்திற்கு அடினமயொக
ேொழ்கின்றனர். வேேன் என்ன பேொல்கிறொர் மற்றும் வநர்னமயொக அேர்கள் என்ன பேய்ய வேண்டும்
என்று முேலில் கேனேப் டுேேற்குப் திேொக, மக்கள் என்ன நினனக்கிறொர்கள் என் னேப் ற்றி
அேர்கள் அதிகம் கேனேப் டுகிறொர்கள். இது ேனர சிக்க னேக்கும் ஒரு கண்ணி.
நொம் மக்கனை எப் டி நடத்ே வேண்டும்? 1 வ துரு 2:17, 'எல்ேொனரயும் கனம் ண்ணுங்கள்;
ேவகொேரரிடத்தில் அன்புகூருங்கள்; வேேனுக்குப் யந்திருங்கள்; ரொஜொனேக் கனம் ண்ணுங்கள்'.
இேன் ப ொருள் என்ன,
- மரியொனே - அனனேருக்கும் பேலுத்ே வேண்டும்
- மரியொனே மற்றும் அன்பு - விசுேொசிகளின் குடும் த்திற்கு
- மரியொனே, அன்பு மற்றும் மரியொனே - ரொஜொ, ேனேேர்கள், ப ற்வறொர், கணேர்
- மரியொனே, அன்பு, மரியொனே மற்றும் யம் - வேேன் ஒருேருக்வக

செயல்முரை:குழந்னே ருேத்திலிருந்வே, உங்களுக்கு யொர் மீது அதிக யம் இருந்ேது என் னே நினனவில்
பகொள்ளுங்கள் - ஆசிரியர்கள், உறவினர்கள், கொேல்துனற, ரவுடிகள் ... உங்கள் ொர்னேனய மொற்றியது
அல்ேது அேர்களுக்கு யப் டொமல் இருப் ேற்கு எது உேவும்? அேன் மூேம் பஜ ம் பேய்யுங்கள்.
கர்த்ேருக்குப் பயப்படுகிைவர்கதை புகழப்படுவார்கள்
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நீதிசமாழிகள் 31:30-31
30 பேைந்ேரியம் ேஞ்ேனனயுள்ைது, அழகும் வீண், கர்த்ேருக்குப் யப் டுகிற ஸ்திரீவய
புகழப் டுேொள்.
31அேள் னககளின் ேனன அேளுக்குக் பகொடுங்கள்; அேளுனடய பேய்னககள் ேொேல்களில்
அேனைப் புகழக்கடேது.
இன்று நம் கேொச்ேொரத்தில் யொர் அதிகம் புகழப் டுேொர்கள் என்று நினனக்கிறீர்கள்? அழகொக
இருப் ேர், நினறய ேொதித்ேேர், ப ரிய பேல்ேொக்குள்ை நினேயில் உள்ைேர்கள் , பிர ேங்கள் ....
இனே அனனத்தும் ேஞ்ேனன மற்றும் வினரேொனனே. வேேனுக்கு யப் டு ேர் மற்றேர்கனை
விட அதிகமொக புகழப் டுேொர்.
நம் குடும் ங்கள், ஊழியங்கள், ேமுேொயங்களில் வேேனுக்குப் யப் டு ேர்கள் புகழப் டும் ஒரு
கேொச்ேொரத்னே நொம் பேொடங்கேொமொ? அேர்கள் வேேனுக்கொக கடின உனழப் ொைரொக, வநர்னமயொன,
ப ொறுப் ொன ந ர்கைொக இருக்கேொம்.
செயல்முரை:வேேனுக்கு யப் டுேர்கைொக நீங்கள் நினனக்கும் சிே ப யர்கனைப் ட்டியலிட்டு அேர்கனைப்
ொரொட்ட திட்டமிடுங்கள்.
உைகிலும் சிைர் தேவனுக்கு பயப்படுகிைார்கள்
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யாத்திைாகமம் 9:20-21
20 ொர்வேொனுனடய ஊழியக்கொரரில் எேன் கர்த்ேருனடய ேொர்த்னேக்குப் யப் ட்டொவனொ, அேன்
ேன் வேனேக்கொரனரயும் ேன் மிருகஜீேன்கனையும் வீடுகளுக்கு ஓடிேரப் ண்ணினொன்.
21எேன் கர்த்ேருனடய ேொர்த்னேனய மதியொமற்வ ொனொவனொ, அேன் ேன் வேனேக்கொரனரயும் ேன்
மிருகஜீேன்கனையும் பேளியிவே விட்டுவிட்டொன்.
நம்மில் சிேர், வேேனன ஏற்றுக்பகொண்டேர்கள் மட்டுவம வேேனுக்கு யப் டுேொர்கள் என்று
நினனக்கேொம். ஆனொல் வேேனனப் ற்றி அதிகம் பேரியொே மக்களும் அேருக்குப் யப் டுேனே
நொம் கொணக்கூடிய ே நிகழ்வுகள் உள்ைன.
சூழல் கொற்னற ற்றி வகள்விப் ட்டவ ொது ொர்வேொனின் அதிகொரிகளின் தினேப் ொர்க்கேொம்.
அேர்களின் கொல்நனடகளின் ேங்குமிடத்னே மொற்ற வேண்டும் என்று ஒரு உத்ேரவு ேழங்கப் ட்டது.
இந்ே அதிகொரிகள் அனேச் பேய்ய வினரந்ேனர். மற்றேர்கள் புறக்கணித்ேொர்கள். சிே வநரங்களில்
ேொமேமொன கீழ்ப் டிேல் கீழ்ப் டியொனமயொகும்.
செயல்முரை:வேேனின் ேொர்த்னேனய நொம் வகட்கும்வ ொது என்ன பேயகிவறொம் ? துரிேமொக
ஏற்றுக்பகொள்கிவறொமொ அல்ேது புறக்கணிக்கின்வறொமொ ? கடந்ே கொேத்தில் நம் ேொழ்வில் நொம்
புறக்கணித்ே சிே விஷயங்கள் யொனே? உங்கனை மொற்றியது எது? அேருனடய இரக்கத்திற்கொக
வேேனுக்கு நன்றி பேொல்வேொம்.
நீங்கள் சிைந்ே நிரையில் இருக்கும்தபாது தேவனுக்கு பயப்படுங்கள்
சகாதைாசெயர் 4: 1
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எஜமொன்கவை, உங்களுக்கும் ரவேொகத்தில் எஜமொன் இருக்கிறொபரன்று அறிந்து, வேனேக்கொரருக்கு
நீதியும் பேவ்னேயுமொனனேச் பேய்யுங்கள்.
எதபசியர் 6: 9
எஜமொன்கவை, அப் டிவய நீங்களும், வேனேக்கொரருக்குச் பேய்யவேண்டியனேகனைச் பேய்து,
அேர்களுக்கும் உங்களுக்கும் எஜமொனொனேர் ரவேொகத்தில் இருக்கிறொபரன்றும், அேரிடத்தில்
ட்ே ொேம் இல்னேபயன்றும் அறிந்து, கடுஞ்பேொல்னே விட்டுவிடுங்கள்.
ேவிகளில் நமக்கு கீழ் உள்ைேர்கனை நொம் எப் டி நடத்துகிவறொம்? நமக்கும் ரவேொகத்தில் ஒரு
எஜமொனர் இருக்கிறொர் என் னே நொம் மனதில் னேத்திருக்கிவறொமொ? மக்கள் ஒருேனரபயொருேர்
யன் டுத்திக் பகொள்ேனே வேேன் விரும்புேதில்னே. வேவியரொகமம் 25:17 -உங்களில் ஒருேனும்
பிறனுக்கு அநியொயம் பேய்யக்கூடொது; உன் வேேனுக்குப் யப் டவேண்டும்; நொன் உங்கள்
வேேனொகிய கர்த்ேர்.
வேவியரொகமம் 19: 13-14
13 பிறனன ஒடுக்கொமலும் பகொள்னையிடொமலும் இருப் ொயொக; கூலிக்கொரனுனடய கூலி
விடியற்கொேம்மட்டும் உன்னிடத்தில் இருக்கேொகொது.
14 பேவிடனன நிந்தியொமலும், குருடனுக்கு முன்வன ேடுக்கனே னேயொமலும், உன் வேேனுக்குப்
யந்திருப் ொயொக; நொன் கர்த்ேர்.
செயல்முரை:ேமீ த்தில் நீங்கள் யொனரயொேது யன் டுத்திக் பகொண்டீர்கைொ? அேர்களுடன் ஒப்புரேொக
உங்கைொல் முடிந்ேனே பேய்யுங்கள்.
அடுத்ே ேரைமுரைக்கு தேவனுக்கு பயப்படுவரே கற்றுக்சகாடுங்கள்
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உபாகமம் 31: 12-13
12 புருஷர்களும் ஸ்திரீகளும் பிள்னைகளும் உன் ேொேல்களிலிருக்கும் அந்நியர்களும் வகட்டு,
கற்றுக்பகொண்டு, உங்கள் வேேனொகிய கர்த்ேருக்குப் யந்து, இந்ே நியொயப்பிரமொண
ேொர்த்னேகளின் டிபயல்ேொம் பேய்யக் கேனமொயிருக்கும் டிக்கும்,
13 அனே அறியொே அேர்கள் பிள்னைகளும் வகட்டு, நீங்கள் வயொர்ேொனனக் கடந்து
சுேந்ேரிக்கப்வ ொகிற வேேத்தில் உயிவரொடிருக்கும் நொபைல்ேொம், உங்கள் வேேனொகிய கர்த்ேருக்குப்
யப் டக் கற்றுக்பகொள்ளும் டிக்கும் ஜனத்னேக்கூட்டி, அனே ேொசிக்கவேண்டும் என்றொன்.
அடுத்ே ேனேமுனறயினர் நம்மிடமிருந்து என்ன வகட்கிறொர்கள்? எகிப்திலிருந்து கொனொன் பேல்லும்
யணத்தில், முேல் ேனேமுனறக்கு முேலில் நியொயப்பிரமொணம் அறிமுகப் டுத்ேப் ட்டது. ஆனொல்
அேர்களின் முறுமுறுப்பு கொரணமொக, வயொசுேொ மற்றும் கொவேப் ேவிர, குறிப்பிட்ட ேயனேத்
ேொண்டிய எேனரயும் ேொக்குத்ேத்ேம் ண்ணப் ட்ட வேேத்தில் வேேன் அனுமதிக்கவில்னே.
ஆனொல் வேேன் அேர்களின் பிள்னைகள், அடுத்ே ேனேமுனறயினர் அவே நியொயப்பிரமொணத்னேக்
வகட்டொர்கள், இது உ ொகமம் புத்ேகத்தில் திவு பேய்யப் ட்டுள்ைது. அடுத்ே ேனேமுனறயினர்
அனேக் வகட்டு வேேனுக்கு யப் டக் கற்றுக்பகொள்ை வேண்டும் என் ேற்கொக நியொயப்பிரமொணம்
ேொசிக்கப் டுகிறது.
நீங்கள் இந்ேப் பிர ஞ்ேத்திற்கு ஒத்ே வேஷந்ேரியொமல், வேேனுனடய நன்னமயும் பிரியமும்
ரிபூரணமுமொன சித்ேம் இன்னபேன்று குத்ேறியத்ேக்கேொக, உங்கள் மனம் புதிேொகிறதினொவே
மறுரூ மொகுங்கள்.(வரொமர் 12: 2)
செயல்முரை:இன்னறய உேகில் வேேனின் ேொர்த்னேகளுக்கு எதிரொக இருக்கும் சிே நனடமுனறகள் யொனே?
அடுத்ே ேனேமுனறயுடன் இனேப் ற்றி கேந்துனரயொடவும்.

கர்த்ேருக்கு பயப்படுகிை மனிேனுக்கு ஆசீர்வாேங்கள்
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ெங்கீேம் 128:1-6
1 கர்த்ேருக்குப் யந்து, அேர் ேழிகளில் நடக்கிறேன் எேவனொ, அேன் ொக்கியேொன்.
2 உன் னககளின் பிரயொேத்னே நீ ேொப்பிடுேொய்; உனக்குப் ொக்கியமும் நன்னமயும் உண்டொயிருக்கும்.
3 உன் மனனவி உன் வீட்வடொரங்களில் கனிேரும் திரொட்ேக்பகொடினயப்வ ொல் இருப் ொள்; உன்
பிள்னைகள் உன் ந்தினயச் சுற்றிலும் ஒலிேமரக் கன்றுகனைப்வ ொல் இருப் ொர்கள்.
4 இவேொ, கர்த்ேருக்குப் யப் டுகிற மனுஷன் இவ்விேமொய் ஆசீர்ேதிக்கப் டுேொன்.
5 கர்த்ேர் சீவயொனிலிருந்து உன்னன ஆசீர்ேதிப் ொர்; நீ ஜீேனுள்ை நொபைல்ேொம் எருேவேமின்
ேொழ்னேக் கொண் ொய்.
6நீ உன் பிள்னைகளின் பிள்னைகனையும், இஸ்ரவேலுக்கு உண்டொகும் ேமொேொனத்னேயும் கொண் ொய்.
வேேனுக்கு யப் டுவேொருக்கு ஆசீர்ேொேங்கனைக் பகொண்ட ே ேேனங்கள் உள்ைன. ேங்கீேம் 128
இல் ப ரும் ொேொன ஆசீர்ேொேங்கனை ஒன்றினணத்து v4 இல் மீண்டும் உறுதிப் டுத்துகிறது,இவேொ,
கர்த்ேருக்குப் யப் டுகிற மனுஷன் இவ்விேமொய் ஆசீர்ேதிக்கப் டுேொன் என்று கூறுகிறது.
நீங்கள் எப் டி ஆசீர்ேதிக்கப் ட்டீர்கள்:
- உங்கள் வேனே/ டிப்பு/பேொழில் ... (v2) - உன் னககளின் பிரயொேத்னே நீ ேொப்பிடுேொய்
- உங்கள் திருமணம் (v3) - உன் மனனவி உன் வீட்வடொரங்களில் கனிேரும் திரொட்ேக்பகொடி
- உங்கள் குழந்னேகள் (v3) - உன் பிள்னைகள் உன் ந்தினயச் சுற்றிலும் ஒலிேமரக் கன்றுகள்
- உங்கள் நொடு / வேேம் (v5) - நீ ஜீேனுள்ை நொபைல்ேொம் எருேவேமின் ேொழ்னேக் கொண் ொய்
- உங்கள் வ ரக்குழந்னேகள் (v6) - உங்கள் நீண்ட ஆயுள் நீ உன் பிள்னைகளின் பிள்னைகனையும்,
இஸ்ரவேலுக்கு உண்டொகும் ேமொேொனத்னேயும் கொண் ொய்.
செயல்முரை:நீங்கள் ஆசீர்ேதிக்கப் ட்ட சிே குதிகனை எழுதி அந்ே ட்டியலின் மூேம் வேேனுக்கு நன்றி
பேொல்லுங்கள்.
கர்த்ேருக்கு பயந்து வாழ்வது
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அப்தபாஸ்ேைர் 9:31
அப்ப ொழுது யூவேயொ கலிவேயொ ேமொரியொ நொடுகளிபேங்கும் ேன கள் ேமொேொனம் ப ற்று,
க்திவிருத்தியனடந்து, கர்த்ேருக்குப் யப் டுகிற யத்வேொடும், ரிசுத்ே ஆவியின் ஆறுேவேொடும்
நடந்து ப ருகின.
வேேனன நம்புகிறேர்கள் ப ருகுேொர்கள். ேன கள் ேமொேொன வநரத்னே அனு வித்து
ேப் டுத்ேப் ட்டனே இங்வக கொண்கிவறொம்.
ஒரு சீடரொக நம் ேொழ்க்னக எப் டி இருக்கிறது, ஆவியொல் ேழிநடத்ேப் டும் ேமொேொன மற்றும்
ேலினம ேொய்ந்ே ஒரு வநரத்னே நொம் அனு விக்கிவறொமொ? இன்று நம்னம ேழிநடத்துேது யொர்,
ஆவியொனேரொ அல்ேது வேறு யொர் ?உங்கள் அந்நிவயொன்யம் / ஊழியம் / ேன எப் டி இருக்கிறது?
நற்பேய்தியின் ங்கொளிகைொக, குடும் ேன அனமதியொன வநரத்னே அனு விக்க நொம் என்ன பேய்ய
முடியும்?
நீதிபமொழிகள் 19:23 கர்த்ேருக்குப் யப் டுேல் ஜீேனுக்வகதுேொனது; அனே அனடந்ேேன்
திருப்தியனடந்து நினேத்திருப் ொன்; தீனம அேனன அணுகொது.
செயல்முரை:ேமொேொனத்னே சீர்குனேக்கும் குதிகனை பஜ ப் ட்டியலிடுங்கள். அந்ே குதிகளில் வேேன் என்ன
பேய்ய வேண்டும் என்று நீங்கள் விரும்புகிறீர்கள்?

“எனக்குப் பயப்பைாதிருப்பீர்கதைா”? என்று கர்த்ேர் சொல்லுகிைார்
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எதைமியா 5: 22-24
22 எனக்குப் யப் டொதிருப்பீர்கவைொ என்று கர்த்ேர் பேொல்லுகிறொர்; அனேகள் வமொதியடித்ேொலும்
வமற்பகொள்ைொே டிக்கும், அனேகள் இனரந்ேொலும் கடேொே டிக்கும், கடக்கக்கூடொே நித்திய
பிரமொணமொக ேமுத்திரத்தின் மணனே எல்னேயொய் னேத்திருக்கிறேரொகிய எனக்குமுன் ொக
அதிரொதிருப்பீர்கவைொ?
23 இந்ே ஜனங்கவைொ முரட்டொட்டமும் கேகமுமொன இருேயமுள்ைேர்கள்; முரட்டொட்டம் ண்ணிப்
வ ொய்விடுகிறொர்கள்.
24 அந்ேந்ேப் ருேத்திவே எங்களுக்கு மனழனயயும், முன்மொரினயயும் பின்மொரினயயும் பகொடுத்து,
அறுப்புக்கு நியமித்ே ேொரங்கனை எங்களுக்குத் ேற்கொக்கிற எங்கள் வேேனொகிய கர்த்ேருக்குப்
யந்திருப்வ ொம் என்று அேர்கள் ேங்கள் இருேயத்திவே பேொல்லுகிறதில்னே.
ஒவ்பேொருேருக்கும் இரண்டு வேர்வுகள் உள்ைன, ஒன்று வேேனின் முன்னினேயில் நடுங்குகிறது
அல்ேது பிடிேொேமொன மற்றும் கேகத்ேனமொன இருேயங்கனைக் பகொண்டிருப் து. வேேன் நம்னமப்
ற்றி என்ன நினனப் ொர்?
நொம் ஒருேருக்பகொருேர், "நொம் நம்முனடய கர்த்ேரொகிய ஆண்டேருக்கு யந்திருப்வ ொம்" என்று
பேொல்ேொவிட்டொல், நொம் வேேனிடமிருந்து விேகிச் பேல்ே ேொய்ப்பு உள்ைது.
ேங்கீேம் 2:11 யத்துடவன கர்த்ேனரச் வேவியுங்கள், நடுக்கத்துடவன களிகூருங்கள்.
பிலிப்பியர் 2:12 ஆேேொல், எனக்குப் பிரியமொனேர்கவை, நீங்கள் எப்ப ொழுதும் கீழ்ப் டிகிற டிவய,
நொன் உங்களுக்குச் ேமீ மொயிருக்கும்ப ொழுது மொத்திரமல்ே, நொன் தூரமொயிருக்கிற இப்ப ொழுதும்,
அதிக யத்வேொடும் நடுக்கத்வேொடும் உங்கள் இரட்சிப்பு நினறவேறப் பிரயொேப் டுங்கள்.
செயல்முரை:உங்கள் ஞொனஸ்நொன நொனை நினனவில் னேத்து, எடுக்கப் ட்ட அனனத்து முடிவுகனையும் ற்றி
சிந்தியுங்கள். யத்துடனும் நடுக்கத்துடனும் நம் இரட்சிப்ன த் பேொடர்ந்து பேய்ய நம்னம
அர்ப் ணிப்வ ொம் என்று பஜ ம் பேய்யுங்கள்.
முடிவு: தேவனுக்கு பயந்து அவருரைய கட்ைரைகரைக் கரைபிடியுங்கள்
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பிைெங்கி 12: 13-14
13 கொரியத்தின் கனடத்பேொனகனயக் வகட்வ ொமொக, வேேனுக்குப் யந்து, அேர் கற் னனகனைக்
னகக்பகொள்; எல்ேொ மனுஷர்வமலும் விழுந்ே கடனம இதுவே.
14 ஒவ்பேொரு கிரினயனயயும், அந்ேரங்கமொன ஒவ்பேொரு கொரியத்னேயும், நன்னமயொனொலும்
தீனமயொனொலும், வேேன் நியொயத்திவே பகொண்டுேருேொர்.
ேொழ்க்னக நம்முனடய பேொந்ேம் இல்னே, ஏபனன்றொல் ேொழ்க்னக வேேனின் ரிசு. நொம் நம்
ேொழ்வின் ேழிகொட்டிகைொக இருக்கிவறொம், ஒருநொள் நொம் வேேனின் ரினேக் பகொண்டு என்ன
பேய்வேொம் என்று கணக்குக் ஒப்புவிக்க வேண்டும். சிேர் பேேவிடுகிறொர்கள்; மற்றேர்கள்
வீணொக்குகிறொர்கள்; ஒரு சிேர் ேங்கள் ேொழ்க்னகனய முேலீடு பேய்கிறொர்கள்.
"கர்த்ேருக்குப் யப் டுேல்" என் து அேருனடய ஜனங்கள் அேனர வநசிப் தும், அேருனடய
ேல்ேனமனயயும் அேரது மகத்துேத்னேயும் கனப் டுத்துேதும், அேரிடம் கொட்டும் ய க்தி
மற்றும் பிரமிப்புமொகும். கர்த்ேருக்குப் யப் டுகிற ந ர் அேருனடய ேொர்த்னேக்கு கேனம் பேலுத்தி
அேற்குக் கீழ்ப் டிேொர்கள். கீழ்ப் டியொமல் அல்ேது " ொேத்துடன் வினையொடுேேன்" மூேம்
வேேனன வேொதிக்க மொட்டொர்கள்.
ேங்கீேம் 33: 88 பூமிபயல்ேொம் கர்த்ேருக்குப் யப் டுேேொக; உேகத்திலுள்ை குடிகபைல்ேொம்
அேருக்கு அஞ்சியிருப் ேொக.

செயல்முரை:இந்ேத் ொடங்கனைப் டித்ேதில் சிே விஷயங்கள் உங்களுக்கு நினனவிருக்கிறேொ? அனே
ட்டியலிட்டு அேன் மூேம்பஜ ம் பேய்யுங்கள். வேேனுக்கு யந்து அேருனடய கட்டனைகனைக்
கனடபிடியுங்கள்.

