அமிமுகவுர:வசித்ணாணது ஆதாச தடங்களப தார்ப்தவா, வசித்ணாண டத்ளவா, நாண கற்தளணவா, சுஇன்தவா
அல்னது இளணப் வதான்ந துாகிலும், இளகள் இல்தாகவ ஞ்சகபம் அிள ற்ப்தடுத்துாபம் இருக்கும்.
ம்பளட கனாச்சாத்ின் அளணத்து பளப படுக்குகபிலும் இருக்ககூடிதும்,மய்ாண ிருப்ி ன்கிந மதாய்
ாக்ளக கூறும் ல்னளாண க்கத்ள உளடது.
ாமாருன் இப்தாத்ில் அகப்தட்டால் அின் வசத்ில் இருந்து ப்திக்க இனாது. தானில் உநிலுள்ப
வனுளட ற்வாளசளணாணது சிளந்து, தானில் ரீிாண அசுத்த்ில் இன்னும் அிக ிதரீாண ிகபில்
அின்வல் ாம் தசிள உருாக்கி படிின்நி கீ வ மசல்லும் சுருளபப்வதால் இருக்கிவநாம்.
ாம் கடிணாண இருத்ள க்குள் உருாக்கி, ம்பளட டத்ளாணது ம்ள சுற்நிபள்பர்களுக்கு
ற்தடுத்தும் தாிப்புகளபபம் ிளபவுகளபபம் ண்ால் இருக்கிவநாம். இணால் அிக தாிப்தளடது ாம்
அிகாய் அன்பு மசய்கிநர்கவப.
இளண ீங்கள் தடித்துக்மகாண்டிருப்தீர்கபாணால், உங்கள் ாழ்ளகில் ாது எரு ளகில் தானில் தாத்ில்
ீங்கள் வதாாடிக்மகாண்டிருக்கனாம், ிரு ாழ்க்ளகக்கு மபிில் தானில் ரீிாகமசய்பம் ந் மசல்களபபம்
வன் ளடமசய்கிநார் ன்று வாக சணத்ின் வதாதுாண அநிவு க்கிருக்கிநது
வாகத்ில், த்தேயு 5:28-ில் – “ான் உங்களுக்குச் மசால்லுகிவநன் எரு ஸ்ிரீள இச்ளசவாடு தார்க்கிந
னும் ன் இருத்ில் அவபாவட ிதசாஞ்மசய்ாிற்று”
ன்று கூறுகிநது.
உங்களுளட தள தா ாழ்க்ளகக்கு ீ ண்டும் மசல்னக் கூடாது ன்றும், ான் இணி ிறுத் வண்டும் ன்று ணக்கு
மரிபம் ன்நீர்ாணத்துடன் வணிடத்ில் மெதித் திநகும் ீ ண்டும் ன் தா ாழ்க்ளகில் ிழுந்துிடுகிவநன்
ன்று ீங்கள் உங்கள்ளுக்குள்வப மசால்னிமகாள்பனாம்.
இவசுின் ார்த்ளகள் உங்களுக்கு ன்நாக மரிந்ிரிந்தும், ாழ்ின் ிில் அளண உங்கபால்
கீ ழ்தடிபடிில்ளன.
இதுவ“தூய்ளாய் ாழ்து” ன்கிந மெதவ புத்கத்ின் பக்கி காாகும். தானில் தாத்ில்
அடிளப்தட்டர்களுக்கும், தாிக்க தட்டர்களுக்கும் ம்திக்ளகளக் மகாடுக்கவும், வன் உங்களப ிடுளனாக்கும்
ளகில் ீங்கள் தின்தற்நக்கூடி எரு புி மசல்பளந தாளள காண்திக்கவும் இந் புத்கம் உவும்.
ான் ன்னுளட ாழ்க்ளக பழுளபம் ன்னுளட அளணத்து ளகாண அடிளதக்கத்ிற்கும்
ளகாளுற்க்காக மசனித்து இருக்கிவநன். ன்னுளட இபம் ினிருந்து இருதாம் து ள, கடவுள்
திக்ளகற்ந ாத்ிகணாக ன்ளண கூநிக்மகாண்டு, குடி ற்றும் வதாள தக்கத்ில் வதாாடிக்மகாண்டிருந்வன். அன்
தின்பு, இண்டு நாண மசல்களுக்ககாக ளகது மசய்தட்டு, இண்டுடள பளநாண ற்மகாளன பற்சிில்
ப்தித்தும், தின்பு வனுக்கு ணள ிநந்து ீாக ன் ாழ்க்ளகக்கு மதாறுப்மதடுக்க மாடங்கிவணன்.
இருதத்ி ட்டு ருடங்கபாக பற்நிலும் ந் தக்கங்களும் இல்னால் இருக்கிவநன்.(ன்ணால் படிந் ள வளண
அநிந்துமகாள்ப அரிடத்ில் மெதித்துக் மகாண்டிருக்கிவநன்).
ன்னுளட இருதத்ி ாது ில் ஞாணஸ்ாணம் மதற்று கிநிஸ்ணாகி இவசுள தின்தற்ந
ாாவணன்.தானில் தூய்ளளப் தற்நி வனுளட த்ள பல்பளநாக கற்று அன் ி மசன்வநன்.

வணிடத்ில் ான் வர்ளாகவும் உறுிாகவும் இருந்தும், ன் இன்னும் ஆதாச தடங்களப தார்ப்ததும், சுஇன்தம்
மசய்தும் ன்னுளட க்காய் இருக்கிநது ன்தது ணக்கு ர்ாகவ இருந்து. ான் அடிக்கடி டித்ாலும்,

வ்பவு பற்சி மசய்ாலும் பன்று அல்னது ான்கு ாங்களுக்கு வனாக ன்ணால் ாது எரு தானில் தாத்ில்
ிால் இருக்க படிில்ளன.அாணம் மதருகிக்மகாண்வட இருந்து.
ன்னுளட இருதத்ி ட்டாம் ில் ிரும் படித்வன், இணி தானில் தாத்ில் இருந்து ிடுளன அளடவன்
ன்று ிளணத்வன். ஆணால் அதுவும் டக்க ில்ளன. ன்னுளட பப்தது ில் பழு வ சுிவகப் தணிில்
தளந்வன், “இணி ான் ிகவும் ீிாக இருக்க வண்டும் ன்வநன் ” அிலும் ந் தனும் இல்ளன. ன்னுளட
பப்தத்ி ட்டு து ள இது மாடர்ந்து, தின்பு பல் “தூய்ள குழு”ில் கனந்துமகாண்வடன்.
இது ான் ன் ம்திக்ளகின் திநப்தாக இருந்து. வடவ் வய்ணர் ன்தர், சிக்காவகா சளதிலுள்ப ற்மநாரு சீர்
ற்றும் ானும் வசர்ந்து தூய்ள குழுள ஆம்தித்வாம்.கடுகுிளபவு ிசுாசத்ள ளத்து மாடங்கிவணாம்.
ந்ி த்துின்நி ன்ண மசய்கிவநாம் ன்று மரிால் வளண ங்கள் ிகாட்டிாகக் மகாண்டு அவாடு கூட
ளபம் மசய் படிமடுத்வாம். அன் தனன், வனுளட ல்னளிணாலும், சின கடிண உளப்தாலும்ற்றும்
ிகுந் ாழ்ளிணாலும், கடந் ட்டு ருடங்கபாக ஆதாச தடங்கள் ற்றும் சுஇன்தத்ினிருந்து பழுதுாக
ிடுளனப் மதற்வநன். ாங்கள் கற்நள ற்நர்களுக்கும் கற்தித்து அன் பனம் அவகர் தனணளடந்துள்பணர். ாடு
பழுதும் ற்றும் உனகபிலும் தற்றுக்கக்காண சவகார்களுக்கு இந் பற்சி ிடுளபபிதுள்பது.
ணிப்தட்டபளநில், தானில் அடிளத்ணத்ளக் குநித்து அவக புத்கங்களப தடித்ிருக்கிவநன். அளகள்
அிகபில் தா அடிளத்ணத்ின் பனணத்ளக் குநித்து அிக ஆாக உவும், இப்புத்கங்கள்
உட்கருத்துள்பாபம் துல்னிாகவும்இருக்கும். இருப்தினும், அவகம் ான் ன்னுளட ிகுிாண
ண்ங்கபிணால் குப்தாய் உர்ந்ிருக்கிவநன்.ன்னுளட தானில் தாங்கபின் தக்கங்கத்ினிருந்து ாந
வண்டும் ன்று ான் கற்ந அளணத்ளபம் வ்ாறு மசல்பளந தடுத்துது ண மபிில்னால் இருந்வன்.
இந் திச்சளணள ணில் மகாண்டு ழுப்தட்டவ இந் “தூய்ள குழு” மெத வ மாடர்புத்கம். இில், பக்கிாண
உட்கருத்துகளபபம் ற்றும் ிணந்வாறும் தின்தற்நக் கூடி ளகில் சிநந் மசல்பளந ிட்டத்ளபம்
இப்புத்கத்ில் பற்சித்ிருக்கிவநன்.இப்புத்கத்ள ீங்கள் மாடங்குற்கு பன் எரு பக்கிாண தரிந்துள மசய்
ிரும்திகிவநன். ற்வநாரு சீவாடு வசர்ந்து இந் மெத வத்ள தகிர்ந்து மகாள்ப தரிந்துள மசய்கிவநன். வ
சணங்கவபாடும் வகள்ிகவபாடும் ிணபம் எரு சிந்ளண இருக்கும்.அவணாடுகூட ற்வநாரு தருடன் சரிதார்க்கும்
ளகில் ிணபம் மசய்க்கூடி மசல்களும் இருக்கும். எரு தர் உங்களுக்கு இருந்ால், ிணசரி சரிதாக்கும் மசளன
வணால் ிக ல்னளாக தன்தடுத் படிபம். ீங்கள் அன்ளந ிணம் ள வகட்க வண்டுவா அள வகட்ககூடி
ளகிவன அன்ளந கனந்துளாடலும் இருக்கும்.ிணபம் சரிதார்க்கும் மசனின் ிகச்சிநந் கணி ன்ணமன்நால்
ீங்கள் ிணபம் வதசக்கூடி தரிடம் உங்கள் ட்பு பரும்.உங்களுளட ண்தர் உங்கபின் ிடத்துணாகவா
அல்னது தாத்ினிருந்து ிடுளன மதந ிரும்புதாகவும் இருக்கனாம்.பக்கிாண வாக்கம் ீங்கள் ாாது
எருருடன் வசர்ந்து மசல்தடவண்டும் ன்தவ .
உங்களுளட ண்தாக இருக்க ம்தகாண தர் இல்னா தட்சத்ில் ீங்கள் ணிப்தட்ட பளநில் மெத வ புத்கத்ள
தடிக்க மாடங்கி, வசர்ந்து மசல்தட ாாது எருர் கிளடக்க வண்டும் ன்று வணிடத்ில் மெதிக்க
வண்டும்.ணினும் இப்தத்ள மாடங்குது ிக பக்கிாண தகுி.
களடசிாக, இண்டு சிந்ளணகளுடன் ன்னுளட பகவுளள படித்து மகாள்கிவநன். பனாது, வணிடத்ில்
ல்ளனற்ந ம்திக்ளக இருக்கிநது.அளண தன்தடுத்ிக் மகாள்ப வண்டும். இண்டாது, இது அவக ருடங்களுக்கு
தின்ணால் ணக்கு மபிப்தடுத்ப்தட்டது, தானில் தூய்ளின் வதாாட்டம் ன்தது வனுளட ிில் ாம்
திற்சிப்மதற்று அரின் ிருப்தப்தடி ல்ளனளாண ணிர்கபாக இருப்தது. இப்வதாாட்டத்ள சந்ிக்க இளடிடா
ஆன்ீ காண பற்சிகளும், மாடர்ச்சிாண மெதபம் ற்றும் ணத்ாழ்ளபம் வளப்தடுகிநது. ன்வணாடு வசர்த்து
அவக ஆண்கள் இத்ளக பற்சிகளப டுக்காிடில், தூய்ளளடவாம் ன்கிந ாக்காணது ிொள காணும்
வதாாட்டம் மாடரும்.தூய்ளாது ட்டுின்நி வவணாடு கூட உங்கள் உநவுபளநிலும் குளட இந்
தத்ில் ீங்கள் மற்நி மதந ான் உங்களுக்காக வணிடத்ில் மெதிக்கிவநன்.
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vd;dplj;jpypy;iy. 19. Mjyhy; ehd; tpUk;Gfpw ed;ikiar; nra;ahky;> tpUk;ghj jPikiaNa
nra;fpNwd;. 20. me;jg;gb ehd; tpUk;ghjij ehd; nra;jhy;> ehd; my;y> vdf;Fs;Ns
thrkhapUf;fpw ghtNk mg;gbr; nra;fpwJ. 21. Mdgbahy; ed;iknra;a tpUk;Gfpw vd;dplj;jpy;
jPikAz;nld;fpw xU gpukhzj;ijf; fhz;fpNwd;. 22. cs;shd kD\Df;Nfw;wgb NjtDila
epahag;gpukhzj;jpd; Nky; gphpakhapUf;fpNwd;. 23. MfpYk; vd; kdjpd; gpukhzj;Jf;F
tpNuhjkha;g; NghuhLfpw NtnwhU gpukhzj;ij vd; mtatq;fspy; ,Uf;ff; fhz;fpNwd;@ mJ
vd; mtatq;fspy; cz;lhapUf;fpw ghtg;gpukhzj;Jf;F vd;idr; rpiwahf;fpf; nfhs;SfpwJ.
24. eph;g;ge;jkhd kD\d; ehd;! ,e;j kuzrhPuj;jpdpd;W ahh; vd;id tpLjiyahf;Fthh;? 25.
ek;Kila fh;j;juhfpa ,NaRfpwp];J%ykha;j; Njtid ];Njhj;jphpf;fpNwd;. Mjyhy; ehNd
vd; kdjpdhNy NjtDila epahag;gpukhzj;Jf;Fk;> khk;rj;jpdhNyNah ghtg;gpukhzj;Jf;Fk;
CopaQ;nra;fpNwd;.





NfSq;fs;> mg;nghOJ cq;fSf;Ff; nfhLf;fg;gLk;@ NjLq;fs;> mg;nghOJ
fz;liltPh;fs;@ jl;Lq;fs;> mg;nghOJ cq;fSf;Fj; jpwf;fg;gLk;@
Mifahy; ePq;fs; Grpj;jhYk;> Fbj;jhYk;> vijr; nra;jhYk;> vy;yhtw;iwAk;
NjtDila kfpikf;nfd;W nra;Aq;fs;.
thh;j;ijapdhyhtJ fphpiaapdhyhtJ> ePq;fs; vijr; nra;jhYk;>
mijnay;yhk; fh;j;juhfpa ,NaRtpd; ehkj;jpdhNy nra;J> mth; Kd;dpiyahfg; gpjhthfpa
Njtid ];Njhj;jphpAq;fs;.




cilf;fhfTk; ePq;fs; ftiyg;gLfpwnjd;d? fhl;Lg; G\;gq;fs; vg;gb
tsUfpwnjd;W ftdpj;Jg;ghUq;fs;@ mitfs; ciof;fpwJkpy;iy> E}w;fpwJkpy;iy@ 29.
vd;whYk;> rhnyhNkhd; Kjyha;j; jd; rh;t kfpikapYk; mitfspy; xd;iwg;NghyhfpYk;
cLj;jpapUe;jjpy;iy vd;W> cq;fSf;Fr; nrhy;YfpNwd;. 30. mw;g tpRthrpfNs! ,d;iwf;F
,Ue;J ehisf;F mLg;gpNy Nghlg;gLk; fhl;Lg; Gy;Yf;Fj; Njtd; ,t;tpjkhf
cLj;Jtpj;jhy;> cq;fSf;F cLj;Jtpg;gJ mjpf epr;raky;yth? 31. Mifahy;> vd;dj;ij
cz;Nghk;> vd;dj;ijf; Fbg;Nghk;> vd;dj;ij cLg;Nghk; vd;W> ftiyg;glhjpUq;fs;. 32.
,itfisnay;yhk; mQ;Qhdpfs; ehbj;NjLfpwhh;fs;@ ,itfnsy;yhk; cq;fSf;F
Ntz;baitfs; vd;W cq;fs; gukgpjh mwpe;jpUf;fpwhh;. 33. KjyhtJ NjtDila
uh[;aj;ijAk; mtUila ePjpiaAk; NjLq;fs;> mg;nghOJ ,itfnsy;yhk; cq;fSf;Ff;$lf;
nfhLf;fg;gLk;. 34. Mifahy;> ehisf;fhff; ftiyg;glhjpUq;fs;@ ehisaj;jpdk;
jd;DilaitfSf;fhff; ftiyg;gLk;. me;je;j ehSf;F mjpdjpd; ghLNghJk;.





நாள் 6 - “நம்பிக்கை”
ாம் விச்சாபநா ாயங்கள மநற்ககாள்யதற்கு ந்த எரு சூத்திபமும் இல்ள. ஆால் தாயது எரு யழிக்காக
ங்கிககாண்டிருக்கிமாம். உதாபணத்திற்கு அளபநணிமபம் மயதயாசிப்பு நற்றும் அளப நணி மப கெம் எரு
நாதத்திற்கு கசய்தால் கயற்றிகபநாக மநற்ககாள்ாம்  நிளப்மாம்! ாம் தற்காக சூத்திபம் மதடுகிமாம்
ன்ால் அப்மாது தான் அந்த ாயத்ளத நது கட்டுப்ாட்டில் ககாண்டு யப முடியும் ன்தற்காக. ஆால் ந்த
சூத்திபமும் அந்த ாயத்திலிருந்து கயளியருயதற்கு கிளைனாது அதற்கு திாக மதயன் நக்கு விளமனப்கற்
யாக்குதத்தங்கள ககாடுத்திருக்கிார்! அந்த யாக்க்குதத்தங்கள் நட்டுமந ம்ளந ாயத்திலிருந்து விடுதளனாக்கும்.
மதயன் ம்முளைன நிளளனயும் ம்முளைன ரிதா நிளநளனயும் அறிந்திருக்கிார். மதயால் உங்கள விடுவிக்க
முடியும் ன்று விசுயாசிக்கிறீர்கா? மயதம் நீங்கள் விடுதளனாக முடியும் ன்று கசால்கிது அளத நீங்கள்
விசுயாசிக்கிறீர்கா?. பிபச்சள ன்கயன்ால் மதயனும் அயபது யாக்குத்தத்தங்களும் கிளைனாது, ாம் அயற்றின்
மீது ம்பிக்ளகயில்ாததும் மதயள முழு இருதனத்மதாடு மதைாததும் தான். மதயன் நக்கு இபட்சிப்ள யாக்களித்தது
நட்டுநல்ாநல் இந்த உகிலுள் ாயங்களிலுருந்தும் ஆளசகளிலுருந்தும் தப்பி மதயனுளைன சானலில் ங்மகற்க
மதளயனா அளத்ளதயும் ககாடுத்திருக்கிார் ன்று மயதாகநம் கூறுகிது.
2 பபதுரு 1:3-4

3. jk;Kila kfpikapdhYk; fhUzpaj;jpdhYk; ek;ik mioj;jtiu mwpfpw mwptpdhNy
[PtDf;Fk; Njtgf;jpf;Fk; Ntz;ba ahtw;iwAk;> mtUila jpt;tpa ty;yikahdJ
ekf;Fj; je;jUspdJkd;wp>
4. ,r;irapdhy; cyfj;jpYz;lhd Nfl;Lf;Fj; jg;gp> jpt;tpa Rghtj;Jf;Fg;
gq;Fs;sth;fshFk;nghUl;L> kfh Nkd;ikAk; mUikAkhd thf;Fj;jj;jq;fSk;
mitfspdhNyekf;F mspf;fg;gl;bUf;fpwJ.
தினசரி பிதிபலிப்பு:
உங்கள் யாழ்க்ளகயில் இந்த யாக்குதத்தத்ளத ம்புயதற்கு து தளைனாக இருக்கிது?
திவ்வின சுாயத்தில் ங்கு ககாள்யது ன்ால் ன் அர்த்தம்?
மதயன் தம்முளைன நகிளநயிாலும் காருண்னத்திாலும்
அளமத்திருக்கிார் ன்ளத ற்றி ன் நிளக்கிறீர்கள்?

விச்சாபநா

ாயத்திலுருந்து

விடுவிக்க

உங்களுளைன நளதயும் இருதனத்ளதயும் விச்சாபநா ாயங்கள் ப்டி ாமாக்குகிது?
தினசரி முடிவு:
காளயிலிருந்து இந்த ாள் முடியும் யளப மதயனுளைன யாக்குதத்தங்கள் உங்கள ாயங்களிலிருந்தும், தூண்டுதல்கள்
நற்றும் மசாதளகளிலுமிருந்தும் விடுவிக்க முடியும் ன்று விசுயாசியுங்கள்.


ைடந்த 24 ணி பநத்தில் – இன்கமக்கு நீங்ைள் விபசாப் பாலத்திலிருந்து விடுபட்டுள்ளீர்ைரா? இல்கயயன்மால்
இன்யனாருலரிடம் அகதப் பற்றிக் கூறினீர்ைரா?

தினசரி சரிபார்ப்பு:
கதாைர்ந்து மதயனுளைன விடுதளயின் ம்பிக்ளகக்கா மாபைத்ளத உங்கள் ங்ங்காரிைம் கிர்ந்து ககாள்ளுங்கள்
இன்று ப்டிப்ட்ை திற்நளனா உணர்வுகள் இருந்தது ன்ளத கிர்ந்து ககாள்ளுங்கள்
உங்கது ாயத்தின் மசாதளகள கிர்ந்து ககாள்ளுங்கள்

நாள் 7 “ சிலுகலபாடு ஒன்றியிருத்தல்”
எரு மயள நீங்கள் இந்த எரு யாப கயற்றிக்குபின், “ம்நால் இளத மநற்ககாள் முடிகிமத” ன் அதிக
ளதரினத்மதாடு இருக்காம்! விச்சாப ாயங்களின் சிந்தள இவ்யவு குறுகினதாக இருக்கிமத! ன்று ஆச்சர்ன
ைாம். சிருக்கு அதிகநா தன்ம்பிக்ளகயின் காபணத்திால் “ன்னுளைன யாழ்க்ளகளன ான் இனி கதாைப
மயண்டும் , ன்னுளைன ாயங்கள் ல்ாம் கைந்து மாயி, இனி இளத கதாைப மாயதில்ள ன்று தங்கள
நாற்றிககாள்யார்கள். இப்டிப்ட்ை ர்கள் நறுடியும் விழுந்து, கானப்ட்டு பின்யாங்கி விடுயார்கள். ம்முளைன
யாழ்க்ளகயிலும் இப்டிப்ட்ை ண்ணங்கள் மதான்றி ம்முளைன கருளநளன கயளிப்டுத்தும் ஆால் கதாைர்ந்து
தாழ்ளநனாக ம்முளைன ாயங்களிலுருந்து நந்திரும்புயதற்காக சிலுளயளன ற்றின உண்ளநளன கற்றுக்ககாண்டு
என்றியிருக்க மயண்டும்.ாம் ாயத்திலிருந்து நந்திரும்புயதற்கு இமனசு கிறிஸ்துவின் உயிர்கதழுதலின் யல்ளநளன
தவிப மயறு ந்த ம்பிக்ளகயும் கிளைனாது. பின் யரும் யசங்கள் அளத நக்கு கயளிப்டுத்துகிது.
பபசிர் 2:1-7

1. mf;fpukq;fspdhYk; ghtq;fspdhYk; khpj;jth;fshapUe;j cq;fis caph;g;gpj;jhh;.
2. mitfspy; ePq;fs; Kw;fhyj;jpNy ,t;Tyf tof;fj;jpw;Nfw;wgbahfTk;> fPo;g;gbahikapd;
gps;isfsplj;jpy; ,g;nghOJ fphpianra;fpw Mfhaj;J mjpfhug; gpuGthfpa
Mtpf;Nfw;wgbahfTk; ele;Jnfhz;Bh;fs;.
3. mth;fSf;Fs;Ns ehnky;yhUk; Kw;fhyj;jpNy ekJ khk;r ,r;irapd;gbNa ele;J> ekJ
khk;rKk; kdRk; tpUk;gpditfisr; nra;J> Rghtj;jpdhNy kw;wth;fisg;Nghyf;
Nfhghf;fpidapd; gps;isfshapUe;Njhk;.
4. NjtNdh ,uf;fj;jpy; IRthpaKs;stuha; ek;kpy; md;G$h;e;j jk;Kila kpFe;j
md;gpdhNy>
5. mf;fpukq;fspy; khpj;jth;fshapUe;j ek;ikf; fpwp];JTlNd$l caph;g;gpj;jhh;@
fpUigapdhNy ,ul;rpf;fg;gl;Bh;fs;
6. fpwp];J ,NaRTf;Fs; mth; ek;kplj;jpy; itj;j jatpdhNy> jk;Kila fpUigapd; kfh
Nkd;ikahd IRthpaj;ij tUq;fhyq;fspy; tpsq;fr;nra;tjw;fhf>
7. fpwp];J ,NaRTf;Fs; ek;ik mtNuhNl$l vOg;gp> cd;djq;fspNy mtNuhNl$l
cl;fhuTk; nra;jhh;.
தினசரி பிதிபலிப்பு:
விச்சாப ாயம் ம்ளந ன் மகாாக்கிளயின் பிள்ளகாக நாற்றுகிது?
தற்காக அப்டிப்ட்ை ாயங்கள் ம்ளந மசார்யளைன கசய்னாநல் தாழ்ளநடுத்துகிது?
உங்கள் ாய யாழ்க்ளகயிலும் மதயனுளைன அன்ள ப்டி ார்க்கிறீர்கள்?
ாம் அயருக்கு கீழ்டினாநல் இருந்த மாதிலும் அயர் ம்ளந காப்ாற் நிளப்ளத ற்றி ன் நிளக்கிறீர்கள்?
மதயன் ம்ளந உன்தத்தில் உட்காப கசய்கிார் ன்ால் அந்த மநன்ளந ம்முளைன ாயத்திலிருந்து நாறுயதற்கு
ப்டி உதவி கசய்யும்?
தினசரி முடிவு:
மதயன் க்கு மதளய ன் நான்ளநயுைன் யாழுங்கள்.


ைடந்த 24 ணி பநத்தில் – இன்கமக்கு நீங்ைள் விபசாப் பாலத்திலிருந்து விடுபட்டுள்ளீர்ைரா? இல்கயயன்மால்
இன்யனாருலரிடம் அகதப் பற்றிக் கூறினீர்ைரா?

தினசரி சரிபார்ப்பு:
இன்று ப்டிப்ட்ை திற்நளனா உணர்வுகள் இருந்தது ன்ளதயும் உங்கது ாயத்தின் மசாதளகளயும்
கிர்ந்து ககாள்ளுங்கள்
ாம் இந்த விச்சாபநா ாயங்களிலுருந்து விடுதள க முனற்ச்சிப்ளத ன் மிக சிந்த யாய்ப்ாக கருத
மயண்டும் ன்று கிர்ந்து ககாள்ளுங்கள்

நாள் 8 “ ல்கயைள்”
ான் அடுத்து உங்களுக்கு மயதாகநத்திலிருந்து அறிமுகப்டுத்த இருக்கும் தத்துயம் “ல்ளகள்”. ல்ளகள்
ன்து ம்முளைன யாழ்க்ளகயில் ாம் மீக்கூைாது ன்தற்காக ாமந யளபயும் மகாடுகாகும். இந்த ல்ளகள்
ாயங்கள் கிளைனாது ஆால் அயற்ள மீறும் மாது ாம் ாயத்தில் விழுயதற்கு அதிக யாய்ப்புகள் இருக்கும்.
உதாபணநாக, ொர்ஜ் ன்யர் தன்னுளைன நளவி தூங்க கசன் பிகும் கதாளக்காட்சிளன ார்த்து ககாண்டிருந்தார்.
அயர் தன்னிைத்தில் “ான் எரு யர்ந்த ஆண், ான் விரும்புயளத கசய்னாம், வ்யவு மபம் மயண்டுநாாலும்
ார்க்காம், மயதாகநத்தில் இளத ற்றி துவும் கதளியாக கூப்ைவில்ள ன்று கசால்லிககாண்ைார். அயபது
நளவி தூங்கினதும் னாருமில்ாத மபத்தில் ஆாசநா நிகழ்ச்சிகள ார்க்கமயண்டும் ன்று கதாளக்காட்சியில்
மதடிக்ககாண்டிருந்தார். அதன் பின்பு, எரு மயள அந்த இபவில் ார்க்காநல் இருந்தாலும் அடுத்த எரு சி ாட்களுக்கு
பிகு ாயத்தில் விழுந்தார். அயர் ாய விருப்ங்களுக்கு உணயளித்ததால் அந்த நிளவுகள் கதாைர்ந்து அயளப
கானப்டுத்தினது! பின்பு அந்த ாயத்ளத உணர்ந்து, கதளியளைந்த பின்பு இனி அப்டிப்ட்ை ாயங்களுக்கு
கசவிககாடுக்க கூைாது ன்தற்காக எரு சி ல்ளகள தன்னுளைன யாழ்க்ளகயில் அளநத்துக்ககாண்ைார் அந்த
ல்ளகள ாயங்காக கருதிார். எரு மயள அந்த ல்ளகள மீறீால், ாயத்தில் விமாத மாதிலும்
அதிலிருந்து நந்திரும் முனற்ச்சிப்ார். கீழ்காணும் யசங்கள் மூநாக ல்ளகளப் ற்றி மதயனுளைன
மனாசளகள அறிந்து ககாள்ாம்.
நீதியாழிைள் 5:1-4
தினசரி பிதிபலிப்பு:
ல்ளகள் ற்றி உங்கது நான்ளந ன்?
ல்ளகள ற்றின மனாசளகள உங்களுளைன யாழ்க்ளகயில் ளைமுளப் டுத்த விரும்புகிறீர்கா? ன்?
முதாயது உங்கள் யாழ்க்ளகயில் ல்ளகள் அளநக்க மயண்டின பிபச்சளயுள் குதிகள் ன்கன்?
தினசரி முடிவு:
ல்ளகள ற்றின கருத்ளத உங்களுளைன யாழ்க்ளகயில் இன்று ளைமுளடுத்துங்கள்


ைடந்த 24 ணி பநத்தில் – இன்கமக்கு நீங்ைள் விபசாப் பாலத்திலிருந்து விடுபட்டுள்ளீர்ைரா? இல்கயயன்மால்
இன்யனாருலரிடம் அகதப் பற்றிக் கூறினீர்ைரா?

தினசரி சரிபார்ப்பு:
இன்று ப்டிப்ட்ை திற்நளனா உணர்வுகள் இருந்தது ன்ளதயும் உங்கது ாயத்தின் மசாதளகளயும்
கிர்ந்து ககாள்ளுங்கள்
ந்கதந்த குதிகளில் உங்கள் யாழ்க்ளகயில் ல்ளகள் இருக்க மயண்டும் ன்று கிர்ந்து ககாள்ளுங்கள்.

நாள் 9 “இகைதரத்திற்ைான ல்கயைள்”

கணினிகளும் கதாளமசிகளும் சி ஆண்டுகளில் ளைமுள கருவிகாக எரு மிகப்கரின நாற்த்ளத
ற்டுத்தி, வீட்டு உமனாக காருட்காக நாறிவிட்ைது. ாம் நிக்கும்மாகதல்ாம் உகிலுள் சீரர்களிைத்தில்
கதாைர்புககாண்டு முகமுகநாய் மசிக்ககாள் முடியும். இப்டிப்ட்ை ஆச்சர்னநா யர்ச்சியிால் எரு
காடிகாழுதில் ாயத்தில் விழுயதற்கும் அதிகப்டினா யாய்ப்புகள் யர்ந்துவிட்ைது. இபகசினம் நற்றும்
யாய்ப்புகள் னும் இபண்டு முக்கின காபணங்கால் இந்த ாயத்தில் விழுகிமாம். எரு மயள அது கணினிமனா
அல்து கதாளமசிமனா, இபண்டும் அந்த கபணங்கள நக்கு யமங்குகிது. ாம் இளணனதத்ளத சரினாக ளகனா
மயண்டுநாால் இபகசினத்ளதயும் யாய்ப்புகளயும் முழுளநனாக துண்டிக்க மயண்டும்.
த்பதயு 5:27-30
நகடமுகமக்ைான துணுக்குைள்
எரு மயள நீங்கள் இளணனதத்ளத னன்டுத்தக்கூடின கதாளமசி ளயத்திருந்தால் அளத நாற்றி சாதாபண
கதாளமசிளன னன்டுத்துங்கள். இத்தளகன முடிவு டுப்தன் மூநாக ாயத்தில் விழும் யாய்ப்புகள அதிநாக
தடுக்கிறீர்கள்.
உங்களுளைன கணினிகள் நற்றும் அளத்து கருவிகளிலும் னன்டுத்தக்கூடின covenant eye ன் எரு software-ளன
னன்டுத்தி திந்மதாறும் உங்களுளைன ங்காருைன் நீங்கள் ன் னன்டுத்துகிறீர்கள் ன்று கணக்கு
எப்புவியுங்கள். இதால் இபகசினநாக ளதயும் கசய்யளத தவிர்க்கிறீர்கள்.
ஆாசநா websiteகளுக்கு கசல் தளைவிதிக்கும் softwareகள னன்டுத்துகள். இதன் மூநாக யாய்ப்புகள
துண்டிக்கிறீர்கள்.
ந்த ாதுகாப்ற் கணினிளனயும் னன்டுத்த மாயதில்ள ன் ல்ளகள விதியுங்கள். எருமயள
அப்டிப்ட்ை கணினிகள னன்டுத்த மரிால் உங்கது ங்காருைன் கதாைர்புககாண்டு அளத னன்டுத்த
கதாைங்கும் மாதும் முடிக்கும் மாதும் அயருக்கு அறிவியுங்கள்.
தினசரி பிதிபலிப்பு:
இளணனதத்தின் மூநாக ாயத்தில் விழுந்திருக்கிறீர்கா?
இபகசினமும் யாய்ப்புகளும் விச்சாபநா ாயத்திற்கு எரு மநாசநா கூட்ைாக இருப்ளத ார்க்க முடிகிதா? ன்?
முதாயது உங்கள் இளணனதத்தில் ல்ளகள் மாை மயண்டின பிபச்சளயுள் குதிகள் ன்கன்?
தினசரி முடிவு:
இளணனதத்தின் ல்ளகள உங்களுளைன யாழ்க்ளகயில் இன்று ளைமுளடுத்துங்கள்
ைடந்த 24 ணி பநத்தில் – இன்கமக்கு நீங்ைள் விபசாப் பாலத்திலிருந்து விடுபட்டுள்ளீர்ைரா? இல்கயயன்மால் இன்யனாருலரிடம்
அகதப் பற்றிக் கூறினீர்ைரா?

தினசரி சரிபார்ப்பு:
இன்று ப்டிப்ட்ை திற்நளனா உணர்வுகள் இருந்தது ன்ளதயும் உங்கது ாயத்தின் மசாதளகளயும்
கிர்ந்து ககாள்ளுங்கள்
ாம் இளணனதத்ளத சரினாக ளகனா மயண்டுநாால் இபகசினத்ளதயும் யாய்ப்புகளயும் முழுளநனாக துண்டிக்க
மயண்டும் ன்ளத ற்றி கிர்ந்து ககாள்ளுங்கள்.

நாள் 10 யபாழுது பபாக்குைளுக்ைான ல்கயைள்
இன்ளன சமுதானத்தில் காழுதுமாக்குகள் யர்ந்து, அதற்கா யாய்ப்புகள் ல்ா சூற்றுசூமல்களிலும்
அதிநாக நிபம்பியிருக்கிது. ம்முளைன கதாளமசிகளிலிருந்மத ைங்கள் ார்க்காம், அளத்து இைங்களிலும்
இளணனதம் கிளைக்கிது, நூற்றுக்கணக்கா நிகழ்ச்சிகள ார்க்காம். கதாழில்நுட்ங்கள் யர்ச்சினளைந்தாலும்,
காழுதுமாக்குகள் ம்முளைன யாழ்க்ளகயின் அங்கநாக இருந்தாலும் அளயகால் ம்ளந ாதிக்கமுடியும் ன்று
புரிந்து ககாள் மயண்டும். தயா மனாசளகளும் ஆாசநா காட்சிகளும் ாம் ாயத்தில் விம அதிக தூண்டுகள
ற்டுத்தும்.
உதாபணத்திற்கு ஆங்கி ைங்களில் யரும் உைலுவு காட்சிகளும், தயா சம்ந்தகளும் அந்த ைம் முழுயதுநாக
இருக்கும். ஆங்கி ைங்கள் மதயளயும் அயபது யழிகளயும் திர்த்து,மயசித்தநா ாயங்களில் ந்த தீங்கும்
இல்ளகனன் தீங்குமில்ள கனன்று காய்னா விளதகள ம்முளைன நதில் விளதக்கிது. அத்தளகன விளதகள்
ம்முளைன நதில் யர்ந்து அது சந்மதாரத்ளத தரும் ன் கற்ளகள யபகசய்யும். ான் எருமுள இந்த
காட்சியிலுருப்ளத மால்கசய்தால் மிகவும் சந்மதாரநாக இருக்கும் ன் ண்ணங்கள் மதான்றும். ஆால்
கதாளகாட்சிகளும், ைங்களும் விச்சாபநா ாயங்களப் ற்றின னமுறுத்தக்கூடின உண்ளநகள கதளியாக
காண்பிப்து கிளைனாது.
சங்கீதம் 1:1-2 யசங்கள் மசாதளகள் ப்டி ாயநாக முதிர்ச்சினளைகிது ன்ளத கதரிவிக்கிது. முதாயது எரு
நனிதன் சத்தத்ளத மகட்டு மனாசித்து, நின்று அளதகுறித்து சிந்தித்து பின்பு ாயம் கசய்ன முடிகயடுக்கிான்.
னாகபல்ாம் அந்த ாய யழிளன தவிர்க்கிார்கமா அயர்கள் ாக்கினயான்கள். ாய காழுதுமாக்குகள் தீங்ளக
குறித்து மனாசிக்க கசய்கிது. ாம் அப்டிப்ட்ை தீளநனா ண்ணங்கள ம்முளைன நதில் டுத்து கசல்ாநல்
ம்ளந காத்துக்ககாள் மயண்டும்.
உதாபணத்திற்கு: ஆாச காட்சிகள் ககாண்ை ைங்கள ார்க்காநல் இருப்து, தனிளநயில் கதாளக்காட்சி, ைங்கள்
ஆகினயற்ள தவிர்ப்து„etc
தினசரி பிதிபலிப்பு:
ந்கதந்த யழிகளில் காழுமாக்குகால் மசாதிக்கப்ட்டிருக்கிறீர்கள்? ப்டிப்ட்ை மக்கங்கள் உங்களுளைன
ாயத்ளத தூண்டுகிது? ப்டிப்ட்ை உகப்பிபகபாநா தத்துயங்கள கதாளகாட்சி நற்றும் ைங்களில் இருந்து
கற்றுக்ககாண்டீர்கள்? உங்கள ாதித்து நறுடியும் உங்கள ாயத்தில் விமகசய்யும் காழுமாக்குக்கள
ட்டினலிடுக.
தினசரி முடிவு:
காழுதுமாக்குகள ஆபாய்ந்து ாயத்தில் விமாதடி ாதுகாக்கக்கூடின ல்ளகள உங்களுளைன யாழ்க்ளகயில்
இன்று ளைமுளடுத்துங்கள். அந்த ல்ளகள மீாநல் யாழ்ந்து மதயள நகிளநடுத்தும்டி யாழுங்கள்.
ைடந்த 24 ணி பநத்தில் – இன்கமக்கு நீங்ைள் விபசாப் பாலத்திலிருந்து விடுபட்டுள்ளீர்ைரா? இல்கயயன்மால் இன்யனாருலரிடம்
அகதப் பற்றிக் கூறினீர்ைரா?

தினசரி சரிபார்ப்பு:
இன்று ப்டிப்ட்ை திற்நளனா உணர்வுகள் இருந்தது ன்ளதயும் உங்கது ாயத்தின் மசாதளகளயும்
கிர்ந்து ககாள்ளுங்கள்
காழுதுமாக்குகளுக்கா ந்கதந்த ல்ளகள உங்கள் யாழ்க்ளகயில் அளநக்க மயண்டும் ன்று உங்கள்
ங்காருைன் கிர்ந்து ககாள்ளுங்கள்.

நாள் 11 க்ைளிகடப உள்ர ல்கயைள்
ம்முளைன யாழ்க்ளகயிலுள் அளத்து உவுமுளகாலும் ன்ளநனாகமயா அல்து தீளநனாகமயா
ாதிக்கப்டுகிமாம். அசுத்தநா ாயத்தில் மாபாடிக்ககாண்டிருக்கும் நனிதபாக, தயா ர்களுைன்
மசர்ந்திருப்தால், ம்ளந அழிக்கக்கூடின ாயத்தில் நறுடியும் கசல்யதற்கு யாய்ப்பிருக்கிது. நீங்கள் எருமயள
தனிளநனாக இருப்தால் ந்த பிபச்சளயும் இல்ாநல் நற்யருைன் மபம் கசயழிக்க கசன்றிருக்காம் ஆால்
கசன் இைத்தில் சி கசனல்கள் மூநாக உங்கால் திர்க்ககூைாநல் ாயத்தில் விழுந்திருப்பீர்கள்.
ாம் ண்ர்கள மதர்ந்கதடுப்தில் மதயனுளைன அறிவுளபகள சிந்திக்க மயண்டும்.
2 யைாரிந்திர் 6:14-18

14. me;epa Efj;jpNy mtpRthrpfSld; gpizf;fg;glhjpUg;gPh;fshf@ ePjpf;Fk; mePjpf;Fk;
rk;ge;jNkJ? xspf;Fk; ,USf;Fk; If;fpaNkJ?
15. fpwp];JTf;Fk; NgypahSf;Fk; ,irNtJ? mtpRthrpAlNd tpRthrpf;Fg; gq;NfJ?
16. NjtDila Myaj;Jf;Fk; tpf;fpufq;fSf;Fk; rk;ge;jNkJ? ehd; mth;fSf;Fs;Ns
thrk;gz;zp> mth;fSf;Fs;Ns cyhtp> mth;fs; NjtdhapUg;Ngd;> mth;fs; vd;
[dq;fshapUg;ghh;fs; vd;W> Njtd; nrhd;dgb> ePq;fs; [PtDs;s NjtDila
MyakhapUf;fpwPh;fNs.
17. Mdgbahy;> ePq;fs; mth;fs; eLtpypUe;J Gwg;gl;Lg; gphpe;JNgha;> mRj;jkhdijj;
njhlhjpUq;fs; vd;W fh;j;jh; nrhy;Yfpwhh;.
18. mg;nghOJ> ehd; cq;fis Vw;Wf;nfhz;L> cq;fSf;Fg; gpjhthapUg;Ngd;> ePq;fs;
vdf;Ff; FkhuUk; Fkhuj;jpfSkhapUg;gPh;fnsd;W rh;tty;yikAs;s fh;j;jh; nrhy;Yfpwhh;.
தினசரி பிதிபலிப்பு:
மதயன் தற்காக அந்நின நுகத்மதாடும் மதயள அறினாத ெத்மதாடும் இளணந்திருக்கக்கூைாது ன்று கூறுகிார்?
புப்ட்டு பிரிந்து கசல்லுங்கள் ன்தற்கு ன் அர்த்தம்?
ப்டிப்ட்ை ண்ர்கள் உங்களிைத்தில் தயா ாதிப்புகள உண்ைாக்குகிார்கள்?
உங்கள நறுடியும் அசுத்தநா விச்சாப ாயங்களுக்கு ககாண்டு கசல்க்கூடின ண்ர்களின் கனர்கள
ட்டினலிடுக.
தினசரி முடிவு:
உங்கள நறுடியும் அசுத்தநா விச்சாப ாயங்களுக்கு ககாண்டு கசல்க்கூடின ண்ர்களின் கனர்கள டித்து,
அயர்களுைன் மகுயளத, அயாகமயா அல்து துண்டிக்கமயா முடிவுகசய்யுங்கள். (எருமயள உங்களுளைன
குடும்த்திபாக இருந்தால் அறிவுளப டுத்துக் ககாள்ளுங்கள்)
ைடந்த 24 ணி பநத்தில் – இன்கமக்கு நீங்ைள் விபசாப் பாலத்திலிருந்து விடுபட்டுள்ளீர்ைரா? இல்கயயன்மால் இன்யனாருலரிடம்
அகதப் பற்றிக் கூறினீர்ைரா?

தினசரி சரிபார்ப்பு:
இன்று ப்டிப்ட்ை திற்நளனா உணர்வுகள் இருந்தது ன்ளதயும் உங்கது ாயத்தின் மசாதளகளயும்
கிர்ந்து ககாள்ளுங்கள்
நக்களுக்கா ந்கதந்த ல்ளகள உங்கள் யாழ்க்ளகயில் மாை மயண்டும் ன்று உங்கள் ங்காருைன் கிர்ந்து
ககாள்ளுங்கள்.

நாள் 12 இடங்ைளுக்ைான ல்கயைள்
சி இைங்களும் நக்கு ஆத்தாளயகள். அப்டிப்ட்ை இைங்களுக்மகா அல்து அந்த இைங்களுக்கருகில்
கசன்ாமா உைடினாக மசாதிக்கப்டுமயாம். அதற்கா ல்ளகள ாம் ற்டுத்தவில்ளகனன்ால் ாம்
நறுடியும் ாயத்தின் அடிளநத்தத்திற்கு திரும்பிவிடுமயாம்.
ொர்ஜ் ன்யர் விச்சாப ாயங்களுக்கு அடிளநனா ர், தயா புத்தகங்கள் விற்குமிைங்களுக்கு
கசன்றுககாண்டிருந்தார். எரு சி யாபங்காக ரிசுத்தாநாக யாழ்ந்த பிகு “ ான் ன்னுளைன யாகத்திற்கு
ரிகாருள யாங்குயதற்காக தயா புத்தகங்கள் விற்கும் இைத்திற்கு கசன்று அந்த களையில் ன்னுளைன
யாகத்ளதப் மா மயறு தாயது யாகம் ற்றி புத்தகங்கள் இருக்கிதா ன்று ார்க்க மாகிமன் ன்று முடிவு
கசய்தார். ான் ந்த புத்தகங்களயும் ற்றி கயளப்ை மாயதில்ள ன்று நிளத்தார். ஆால் கயகு
சீக்கிபநாகமய அந்த ாயங்களில் நறுடியும் விழுந்து விட்ைார். அயர் அந்த ாயங்களில் விமாதடிக்கு சரினா
ல்ளகள அளநத்திருக்க மயண்டும். அந்த புத்தக களையிருமக கசல்ாநல் இருப்மத எரு ஞாநா
ல்ளனாகும்.
1 யதச 5:22 nghy;yhq;fha;j; Njhd;Wfpw vy;yhtw;iwAk; tpl;L tpyFq;fs;.
நீதி 5:8 cd; topia mtSf;Fj; J}ug;gLj;J@ mtSila tPl;bd; thriyf; fpl;br; NruhNj.
தீங்கா காரினங்கள தவிர்ப்து தான் ம்முளைன குணநளையும் முனற்சியின் எரு குதினாக இருக்கிது.
உங்களுளைன ந்த யளகனா கருளந அளத ற்றுக்ககாள்ாநல் இருக்கிது?
தினசரி பிதிபலிப்பு:
ப்டிப்ட்ை இைங்கள் உங்களிைத்தில் தயா மசாதளகள உண்ைாக்குகிது? (இயச இளணனத
இளணப்புகளுள் இைங்கள்„etc)
அந்த இைங்களுக்கு கசல்லும்மாது ப்டிப்ட்ை மசாதளகள சந்திக்கிறீர்கள்?
உங்கள நறுடியும் அசுத்தநா விச்சாப ாயங்களுக்கு ககாண்டு கசல்க்கூடின இைங்களின் கனர்கள
ட்டினலிடுக.
தினசரி முடிவு:
உங்கள நறுடியும் அசுத்தநா விச்சாப ாயங்களுக்கு ககாண்டு கசல்க்கூடின இைங்களுக்கு கசல்யளத
அயாகமயா அல்து துண்டிக்கமயா முடிவுகசய்யுங்கள்
ைடந்த 24 ணி பநத்தில் – இன்கமக்கு நீங்ைள் விபசாப் பாலத்திலிருந்து விடுபட்டுள்ளீர்ைரா? இல்கயயன்மால் இன்யனாருலரிடம்
அகதப் பற்றிக் கூறினீர்ைரா?

தினசரி சரிபார்ப்பு:
இன்று ப்டிப்ட்ை திற்நளனா உணர்வுகள் இருந்தது ன்ளதயும் உங்கது ாயத்தின் மசாதளகளயும்
கிர்ந்து ககாள்ளுங்கள்
ந்கதந்த ல்ளகள உங்கள் யாழ்க்ளகயில் மாை மயண்டும் ன்று உங்கள் ங்காருைன் கிர்ந்து ககாள்ளுங்கள்.

நாள் 13 இகைந்திருந்து லாழுங்ைள்
முளனா குணநளைதல் ன்து எரு தனிருளைன அனுயம் கிளைனாது. ன்னுளைன ாய
அடிளநத்தத்தின் கயற்றி ானும் மதயனும் நட்டுமந டுத்த முனற்சியிால் ஆது வும், ன்ால் நட்டுமந
கயற்றிக முடிந்தது வும் கசால்லிக்ககாள்யதில் க்கு அதிக சந்மதாரம் இருக்கும்! ஆால்
உண்ளநகனன்கயன்ால் நக்கால் தங்களுளைன ாயங்களிலிருந்து அயர்காகமய மநற்ககாண்டு கயளியப
முடினாது. ான் தனினாகமய கசல் மயண்டும் ன் நப்ான்ளநயுள் ர்கள் அதிகநாக ாயத்தின்
அடிளநத்தத்தில் விழுந்திருக்கிார்கள். உங்களுளைன யாழ்விலும் இப்டிப்ட்ை சயால்கள
சந்தித்திருப்பீர்கள்.ஆால் மதயனுளைன திட்ைம் இப்டிப்ட்ை நப்ான்ளநகளுக்கு திர்நளனாது.
உவுமுளகள கதாைர்ந்து, என்ாக இளணந்திருப்ளதமன மதயனுளைன யழினாக இருக்கிது. மயதாகநம்
இளதப்ற்றி
1 பபதுரு 1:22 Mifahy; ePq;fs; khakw;w rNfhju rpNefKs;sth;fshFk;gb> MtpapdhNy

rj;jpaj;jpw;Ff; fPo;g;gbe;J> cq;fs; Mj;Jkhf;fisr; Rj;jkhf;fpf;nfhz;lth;fshapUf;fpwgbahy;>
Rj;j ,Ujaj;NjhNl xUthpnyhUth; Cf;fkha; md;G$Uq;fs;@
மநற்கண்ை யசங்கள் மூநாக மயதம் ம்ளந யழிைத்துகிது. ாம் கிறிஸ்துளய ாபாட்டும் விதாநாக எருயளப
எருயர் அன்பு கசய்து உவுமுளபகள கதாைபமயண்டும். ாம் இளணத்திருக்க மயண்டும். எரு மயள ாம் மிகவும்
கருக்கநா உவுமுளகள ற்டுத்துயது கடிநாக இருக்காம் ஆால் திலிருந்து ஆபம்பிப்து? எரு சி
ளைமுள யழிகள்.
-

உங்கள் யாழ்க்ளகயில் நனிதர்கள் மதளயனன்ளதயும் அயர்களுைன் நீங்கள் மதயனுளைன உதவிமனாடு
இளணந்திருக்க மயண்டும் ன்ளதயும் தாழ்ளநனாக ற்றுக்ககாள்ளுங்கள்
உங்களுைன் கதாைர்ப்பு ககாள்க்கூடின நனிதர்கள் உங்கள் யாழ்க்ளகயில் மதயன் அனுநதிக்கும்டியும், புதின
ர்கள் யபவும் அயர்களுைன் நீங்கள் எரு சிந்த ட்ள ற்டுத்த மயண்டும் ன்தற்காகவும் கெபியுங்கள்
உங்கள் யாழ்க்ளகயில் மபம் கசயழிக்க நீங்கள் முன்யருயதற்கு முனற்சியுங்கள்
இதுயளப நீங்கள் னாரிைமும் இளணனவில்ளகனன்ால் உங்களுைன் மசர்ந்து மாபாைகூடின எரு குழுவுைன்
மசருங்கள்
உங்கள் யாழ்க்ளகயில் ஆவிக்குரின யழிைத்துபாக உதவி கசய்ன னாரிைநாயது உதவி டுத்து ககாள்ளுங்கள்

தினசரி பிதிபலிப்பு:
நற்யர்களுைன் ஆவிக்குரின நிளயில் கதாைர்ப்பு ககாள்யதில் ந்த நிளயில் இருக்கிறீர்கள்? நற்யர்களுைன்
ஆமநாக இளணந்திருப்தற்கு து உங்களுக்கு தளைகாக இருக்கிது? உங்கள சுற்றியுள் ர்களுைன் கதாைர்பு
ககாள் முடினாததற்கு ன் காபணங்கள்? ப்டி உங்களுளைன விசுயாசத்ளத யர்ப்தன் மூநாக உங்கால்
நற்யர்காளுைன் கதாைர்பில் இருக்க உதவினாக இருக்கும்?.
தினசரி முடிவு:
நீங்கள் குளந்தட்சம் எரு மபாைாயது மபம் கசயழித்து ண்ர்காக நா முடிவுகசய்யுங்கள்
ைடந்த 24 ணி பநத்தில் – இன்கமக்கு நீங்ைள் விபசாப் பாலத்திலிருந்து விடுபட்டுள்ளீர்ைரா? இல்கயயன்மால் இன்யனாருலரிடம்
அகதப் பற்றிக் கூறினீர்ைரா?

தினசரி சரிபார்ப்பு:
உங்களுளைன கருக்கநா உவுமுளகளப் ற்றி உங்கள் ங்காருைன் கிர்ந்து ககாள்ளுங்கள்
இந்த ாளில் நீங்கள் சந்தித்த மசாதளகள ற்றி உங்கள் ங்காருைன் கிர்ந்து ககாள்ளுங்கள்
இன்று மயதாகநத்திலிருந்து நீங்கள் டித்து உங்களுக்குள் தாக்கம் ற்டுத்தினளத ற்றி உங்கள் ங்காருைன் கிர்ந்து
ககாள்ளுங்கள்

நாள் 14 பாதிக்ைப்படதக்ைதாை யலளிப்பகடாை இருத்தல் (பகுதி 1)
ாம் இந்த குணநளையும் முனற்சியில் உவுமுளகள உருயாக்குயதுன்து மிகவும் உற்சாகநாகவும் அமத
மபத்தில் மசார்யளைன கசய்யதாயும் இருக்கிது! எரு மயள நீங்கள் ஆவிக்குரின உவுமுளகள ற்டுத்த
மயண்டும் ன்று விருப்நாக இருப்பீர்கள் ஆால் அளத ப்டி உருயாக்குயது ன்து ற்றி கதரினாநல் இருக்காம்.
ாம் உவுமுளகள உருயாக்குயதில் ாதிக்கப்ைதக்கதாக கயளிப்ளைனாக இருப்து ன்து மிக
முக்கினநாதாக இருக்கிது. ாதிக்கப்ைதக்கதாக கயளிப்ளைனாக இருப்து ன்ால் ம்ளந ற்றி ாம்
கயளிப்டுத்தும் மாது அளத நற்யர்கள் தயாக டுத்து ககாள்வும் ாம் அனுநதிப்தாகும். உதாபணத்திற்கு
ாக்பைாபு 5:16 ePq;fs; nrh];jkilAk;gbf;F> cq;fs; Fw;wq;fis xUtUf;nfhUth;

mwpf;ifapl;L> xUtUf;fhf xUth; n[gk;gz;Zq;fs;. ePjpkhd; nra;Ak; Cf;fkhd Ntz;Ljy;
kpfTk;ngyDs;sjhapUf;fpwJ.
ாம் ஆாச ைங்கள் ார்த்தளத நற்யரிைம் அறிக்ளக கசய்யும் மாது அதால் அந்த ர் திர்நளனாக
கசனல்ட்டு ம்ளந கானப்டுத்தவும் யாய்ப்பிருக்கிது. ஆால் கிறிஸ்தய உவுமுளகளில் ாம் அறிக்ளக கசய்தால்
அந்த ரிைம் அளத அறிக்ளக கசய்யதற்கு ற் ளதரினத்ளத நதித்து, ம்முளைன மதாளில் ளயத்திருந்த சுளநளன அயர்
தாங்கினது மா இகுயாக நாறி அந்த ருைன் அதிக கருக்கநாக உணருமயாம். இந்த குணநளைதலின் முனற்சியில்
திந்மதாறும் ம்முளைன ங்காரிைம் ாயங்களயும் மசாதளகளயும் அறிக்ளக கசய்து ாதிக்கப்ைதக்கதாக
கயளிப்ளைனாக இருக்கும் மாது அயருைன் ம்முளைன உவுமுள அதிகநாக கருக்கநாகிது. இப்டி
திந்மதாறும் கசய்யதால் ம்முளைன ஆத்துநாவின் ஆவிக்குரின கதாைர்புளைன மதளயகள் சந்திக்கப்டுகிது.
(ச்சரிக்கை: நீங்கள் ாதிக்கப்ைதக்கதாக கயளிப்ளைனாக மச விருப்ம் இருந்தாலும் அளத நற்யர்களிைம்
கிர்ந்து ககாள்ளும்மாது விமயகநாக இருக்க மயண்டும். விச்சாபநா ாயங்கள அறிக்ளகயிடுயது ன்து
நற்யர்கள சி மபம் அசவுகரினநாக உணபகசய்யும் அதால் அதிகநா ர்களிைத்தில் அளத அறிக்ளக கசய்யது
அயசினம் கிளைனாது)
தினசரி பிதிபலிப்பு:
நற்யர்களுைன் நீங்கள் ாதிக்கப்ைதக்கதாக உங்கள் ாயத்ளத குறித்து கயளிப்ளைனாக இருப்ளதப் ற்றி ப்டி
உணருகிறீர்கள்?
நற்யர்களுைன் நீங்கள் ாதிக்கப்ைதக்கதாக உங்கள் ாயத்ளத குறித்து கயளிப்ளைனாக இருந்ததற்காக
ப்மாதாயது தயாக உணர்ந்திருக்கிறீர்கா? இப்மாது நீங்கள் ாதிக்கப்ைதக்கதாக கயளிப்ளைனாக இருப்தற்கு
அது ப்டி தளைனாக இருக்கிது?
நற்யர்களுைன் நீங்கள் ாதிக்கப்ைதக்கதாக உங்கள் ாயத்ளத குறித்து கயளிப்ளைனாக இருந்தமாது
நற்யர்களுைன் ப்டி கருக்கநாக உணருகிறீர்கள்?
தினசரி முடிவு:
ங்காருைன் நீங்கள் ாதிக்கப்ைதக்கதாக உங்கள் ாயத்ளத குறித்து மிகவும் கயளிப்ளைனாக இருந்து கைந்த
காத்தில் ப்மாதாயது அயநாநாக உணர்ந்தளத கிர்ந்து ககாள் முடிவுகசய்யுங்கள்
ைடந்த 24 ணி பநத்தில் – இன்கமக்கு நீங்ைள் விபசாப் பாலத்திலிருந்து விடுபட்டுள்ளீர்ைரா? இல்கயயன்மால் இன்யனாருலரிடம்
அகதப் பற்றிக் கூறினீர்ைரா?

தினசரி சரிபார்ப்பு:
கைந்த காத்தில் ப்மாதாயது அயநாநாக உணர்ந்தளத கிர்ந்து ககாள்ளுங்கள்
ாதிக்கப்ைதக்கதாக உங்கள் ாயத்ளத குறித்து மிகவும் கயளிப்ளைனாக இருப்ளதப் ற்றி எருயருக்ககாருயர்
ரிந்து ககாண்டு, குறிப்பிட்ை தாயது சூழ்நிளளன கிர்ந்து ககாள்ளுங்கள்.

நாள் 15 பாதிக்ைப்படதக்ைதாை யலளிப்பகடாை இருத்தல் (பகுதி 2)
ாதிக்கப்ைதக்கதாக கயளிப்ளைனாக இருத்தல் ன்து ம்முளைன தயறுகள் நற்றும் ாயங்கள ற்றி
கயளிப்ளைனாக இருந்து அது ந்த அவிற்கு ஆமநாக முன்மறி கசல்கிது ன்ளதப் ற்றி கயளிப்ளைனாக
மசுயதாகும். ாம் அடுத்த கட்ைநாக ம்முளைன உணர்வுகளப் ற்றி கயளிப்ளைனாக கிர்ந்துககாள்யளதப் ற்றி
ார்க்கமாகிமாம்.
1 பாலான் 1:6-7

6. ehk; mtNuhNl If;fpag;gl;lth;fnsd;W nrhy;ypAk;> ,UspNy elf;fpwth;fshapUe;jhy;>
rj;jpaj;jpd;gb elthky; ngha;nrhy;Yfpwth;fshapUg;Nghk;.
7. mth; xspapypUf;fpwJNghy ehKk; xspapNy ele;jhy; xUtNuhnlhUth; If;fpag;gl;bUg;Nghk;@
mtUila Fkhudhfpa ,NaRfpwp];Jtpd; ,uj;jk; rfy ghtq;fisAk; ePf;fp> ek;ikr;
Rj;jpfhpf;Fk;.
ாம் எளியிம ைந்து ளதயும் நளக்காநல் யாமமயண்டும் ன்று மதயன் கட்ைளயிடுகிார். ாம் நனிதர்
ன் மதாற்த்திற்கு பின்ால் உட்புநா கசனல்ாடுகள்  அதன் கீமம  இருக்கிது. திகில், னம், மகாம்,
ாதுகாப்ற் உணர்வு, மசாகம், ன்  உணர்வுகள் இருக்கின். அந்த உள்ா உணர்வுகள உவுமுளகளில்
நற்யர்களிைம் கிர்ந்து ககாள் மயண்டினதாக இருக்கிது, ஆாலும் அளத முதல் முளனாக கற்றுககாண்டு கசய்யும்
மாது மிகவும் தட்ைநாக இருக்காம். உதாபணத்திற்கு ொர்ஜ் முதல் முளனாக தன்னுளைன 38யனதில்
ாதிக்கப்ைதக்கதாக கயளிப்ளைனாக இருக்க முடிவு கசனதார். அயருளைன நளவிமனாடு நற் தம்தியிைம்
ஆமாசளக்காக கசன்ார். அயருளைன உணர்வுகள அயர்து நளவி ப்டி கானப்ப்டுத்திார் ன்று ன்று
கிர்ந்து ககாள்ளும்மாது அயநாத்திால் அழுது விட்ைார். அயர் நளவி கசான்தற்காக அயர் அமவில்ள
அயருளைன யாழ்க்ளகளன நற்யர்கள் தயாக புரிந்து ககாண்ைதால் ற்ப்ட்ை அசவுகரினத்திால் அழுதார். ொர்ஜ்
தன்னுளைன உணர்வுகள அைக்கிக்ககாள் கற்றுககாண்ைார்! உணர்வுகள அைக்கிக்ககாள்யதால் ாம் ம்ளந
சுற்றியுள் நக்களிைமிருந்து தனிளநப்டுத்திக் ககாள்மயாம். ொர்ஜ் நற்யர்கள் ன் தூபநாக கசல்கிார்கள் ன்று
மனாசித்தார் ஆால் உண்ளநயில் அயர்தான் நற்யர்களிைமிருந்து தன்ள தனிளநப்டுத்தி ககாண்ைார்.
குணநளையும் முனற்சியில் ம்முளைன யாழ்க்ளகயின் உண்ளநனா அனுயங்கள கிர்ந்து ககாள் கற்றுக்ககாள்
மயண்டும்.
தினசரி பிதிபலிப்பு:
நீங்கள் ாதிக்கப்ைதக்கதாக உங்கள் ாயத்ளத குறித்து கயளிப்ளைனாக நற்யர்களுைன் கிர்ந்து ககாண்டீர்கா?
நற்யர்களுைன் நீங்கள் ாதிக்கப்ைதக்கதாக உங்கள் ாயத்ளத குறித்து திந்மதாறும் கயளிப்ளைனாக இருப்தில்
ப்டி முன்மற்ம் காண்கிறீர்கள்?
நீங்கள் ாதிக்கப்ைதக்கதாக கயளிப்ளைனாக இருப்தால் உங்கள் உவுமுளகளில் முன்மற்ம் காண்கிறீர்கள்?
ாயத்திற்கும் ாதிக்கப்ைதக்கதாக கயளிப்ளைனாக இருப்தற்கும் ன் கதாைர்பு இருக்கிது?
தினசரி முடிவு:
ங்காருைன் நீங்கள் ாதிக்கப்ைதக்கதாக உங்கள் உணர்வுகளக்குற்த்து மிகவும் கயளிப்ளைனாக இருக்க
முடிவுகசய்யுங்கள்
ைடந்த 24 ணி பநத்தில் – இன்கமக்கு நீங்ைள் விபசாப் பாலத்திலிருந்து விடுபட்டுள்ளீர்ைரா? இல்கயயன்மால் இன்யனாருலரிடம்
அகதப் பற்றிக் கூறினீர்ைரா?

தினசரி சரிபார்ப்பு:
ாதிக்கப்ைதக்கதாக உங்கள் உணர்வுகளக்குற்த்து மிகவும் கயளிப்ளைனாக இருப்ளத ற்றி கிர்ந்து
ககாள்ளுங்கள்
கைந்த யாபத்தில் ற்ட்ை உங்கள் உணர்வுகளக்குற்த்து ாதிக்கப்ைதக்கதாக மிகவும் கயளிப்ளைனாக கிர்ந்து
ககாள்ளுங்கள்

நாள் – 15
தாத்ளபம் றுகளபபம் மபிப்தளடாக வதசத் மாடங்கி ிக ஆாகப் வதசும் ிளனக்கு மசல்வ
மபிப்தளடாக இருப்தின் அர்த்ம். அடுத் ிளன ன்ணமன்நால் ம்பளட உர்ச்சிகளப தகிர்ந்து மகாள்ளும்
ிளன. வாகத்ில் – 1 வாான் 1:6 – 7 னில்,
6. ாம் அவாவட க்கிப்தட்டர்கள் ன்று மசால்னிபம், இருபிவன டக்கிநர்கபாிருந்ால், சத்ித்ின்தடி
டால் மதாய்மசால்லுகிநர்கபாிருப்வதாம்.

7. அர் எபிினிருக்கிநதுவதான ாபம் எபிிவன டந்ால் எருவாமடாருர் க்கிப்தட்டிருப்வதாம்;

அருளட குாணாகி இவசுகிநிஸ்துின் இத்ம் சகன தாங்களபபம் ீக்கி, ம்ளச் சுத்ிகரிக்கும்.

ளபம் ளநக்கால் எபிில் ாழ்வ வனுளட கட்டளபாிருக்கிநது. ணிர்கபாய் மபிில்
மன்தட்டாலும், ம் உள் மசல்தாடுகள் அளணத்தும் வல் வாற்நத்ிற்கு உள்பாக களடந்து
ளக்கதட்டுருக்கிநது.தாதுகாப்தற்ந உர்வும், தபம், வகாதபம், அாணபம், வசாகபம் ற்றும் சின

உர்ச்சிகவபாடு ாம் வதாாடுகிவநாம்.க்குள் இருக்கும் உனகத்ின் அர்ம் திந உநவுபளநகவபாடு தகிர்ந்து
மகாள்ற்வக. ணினும், இள ப்தடி மசய்து ன்தள கற்றுக்மகாள்ளும்வதாது ாம் பற்நிலும் தந்ர்கபாக
உர்வாம். எரு உாத்ளக் கூறுகிவநன்: சவகா.ொர்ஜ் ணது பப்தத்ி ட்டாது ில்ான் பன்பனில்
ன்னுளட உர்ச்சிகளப வதச கற்றுக்மகாண்டார்.அந் ாத்ின் மாடக்கத்ில் ன் ளணிபடன்
வதசிக்மகாண்டிருக்ளகில், ன்னுளட உர்வுகளப அர் காப்தடுத்ிணள ற்மநாரு ம்திிணரிடம்
ிபக்கும்வதாது மதரிதும் அாணளடந் உர்வுடன் அத்மாடங்கிணார்.ன் ளணி கூநிண ார்ளக்ககாக அர்
அில்ளன, ஆணால் இளண மபிப்தளடாக வதசுில் இருக்கும் மதரி அசவுகரித்ிற்க்காகவ அழுார்.
ப்தடிப்தட்ட ிளனிலும் ொர்ஜ் ன்னுளட உர்வுகளப வதச கற்றுக்மகாண்டார்.
உங்கள் உர்வுகளப மபிப்தளடாக வதசுிணால் உண்டாகும் ிளபவு உங்களப சுற்நிபள்பர்கபிடிருந்து
ணிாக திரிந்து இருப்தீர்கள்.ன் அவணகர் ன்ணிடிருந்து தூாக இருக்கிநார்கள் ன்று ொர்ஜ் வாசித்ார், ஆணால்
உண்ளில் அர்ான் தூம் மசன்நாய் இளடமபிள உண்டாக்கிணார். குளடற்கு, உங்கள் ாழ்க்ளகில்
டக்கும் உண்ளாண அனுதத்ள தகிர்ந்து மகாள்ப ீங்கள் கற்றுக்மகாள்ப வண்டும்.
ேினசரி பிேிபயிப்பு:1.உங்களுளட உர்வுகளப ாரிடத்ிலும் மபிப்தளடாண ளகில் தகிர்ந்து மகாள்கபா?
ீ
2.ிணசரி சரிதாக்கும் மசளன கற்றுக்மகாண்ட ீங்கள்,மபிப்தளடாக இருப்தில் த்ளக பன்வணற்நத்ள
அளடந்ிருக்கிநீர்கள்?
3.மபிப்தளடாக இருப்திணால் உங்கபின் உநவுபளநகபில் த்ளக ிளபவுகள் இருக்கிநது?
4. மபிப்தளடாக இருப்தற்கும் தானில் தாத்ிற்கும் இளடவ உள்ப மாடர்பு ன்ண?
ேினசரி முடிவு:சால்க்கூடி உர்வுகளபக் குநித்து இன்று மபிப்தளடாக இருக்கவும்.
கடந் 24 ிவத்ில் – இன்று தானில் தாத்ினிருந்து ிடுதட்டு இருந்ீர்கபா?இல்ளனமணில், இளணக் குநித்து
ற்மநாரு தருடன் வதசிண ீர்கபா?
ேினசரி சரி பார்க்குேல்:உர்ச்சிகளப மபிப்ளடாக வதசுற்காண அசித்ள குநித்து கனந்துளாடவும்?
திநகு, கடந் ாத்ில் உங்களுக்கு மால்ளனமகாடுக்கும் உர்ச்சிகளப
மபிப்தளடாண ளகில் தகிர்ந்து மகாள்ளுங்கள்.

நாள் – 16
உணர்ச்சி தடார்.

மபிப்தளடாக வதசள கற்றுமகாள்ளும் மசல்தாட்டில் தானில் தூய்ளின் தங்கு ிகச்சிநிது வதான்று
மன்தடும். ணரீிாண திச்சிளணாகவும் மன்தடனாம்.ஆணால் குளடில் இது ிக பக்கிாணது. ணி
எருணின் ாழ்ில் தானில் தாம் இருப்தற்காண இண்டு காங்கள், பனாது இச்ளசாண தார்ள,
இற்காகவ ம்பளட ல்ளனகள் ற்றும் இருத்ின் தாதுகாப்ளதக் குநித்தும் அவக வத்ளச்
மசனிட்டுருக்கிவநாம். இண்டாது ிக பக்கிாண காம், ிர்ளநாண உர்ச்சிகளுக்கு கீ ழ்தடிா திளன
ருது.
உாத்ிற்கு, ணக்கு மரிந் சவகார் எருர்,அள ொர்ஜ் ன்று அளப்வதாம், அர் ன் வளனள
படித்துிட்டு ட்டுக்குத்
ீ
ன் காரில் துரும்பும்வதாது வகாக ஏட்டிணற்காக அதாம் மசலுத்ிணார்.இணால்
அாணாகவும் வகாதாகவும் உர்ந் அர் ன்ளணவ மறுக்க மாடங்கிணார்.அளண உாவனவ, வனுக்கு
கீ ழ்தடிந்து ிசுாசாக ாழும் ணவுறுிள உடணடிாய் இந்து, தூய்ளாய் இருந்து ன்ண தன்? இற்க்கு தில்
ன் ாழ்க்ளகில் சந்வாாய் இருக்கனாம், மணன்நால் ாழ்க்ளக கசக்கிநது ன்று அிக வாசளணகள் அருக்குள்
ழுந்து.
இன் ிக்ிில் உடவண ஆதாச தடங்களப தார்க்கத் மாடங்கிணார். தின்பு, ண தாத்ள அநிக்ளகிட்டு, ணம் ருந்ி,
தூளாவா இருப்தற்கு அிக பற்சி டுத்ார். அருளட அாணம்ற்றும் வகாதம் ஆகிளின்
ிர்ளநாண உர்ச்சிகள் ன்னுளட வனுக்வகற்ந ணவுறுிகளப இக்க தூண்டிள அர்
உில்ளன.தானில் தாத்ில் வதாாடும் அளணத்து ஆண்களுக்கும் இள வதான்ந களகள் தனனட்சம்பளந
மதருகுகிநது. அர்கள் ஞ்சிக்கப்தட்டு, அர்கபின் திச்ளணக்கு எவ ி இச்ளசான் ன்று ிளணகிநார்கள், ஆணால்,
அர்கபின் கஷ்டாண உர்ச்சிகளப ஆண்ீ கில்னா ளகில் மபிப்தடுத்துவ அர்களுளட
திச்சளண.எபிரர் 12:7-ளாசிக்கவும்.

. .

ம்பளட கஷ்டங்களப ீிாக ண்ி அளணப் திற்சிகபாக மசல்தடுத் வண்டும்.
இந் திச்சிளணக்கு ீர்வு எரு உர்ச்சிகாண வடாள உருாக்க வண்டும்.(கண்டநிபம் கருி)
இந் வடார் பனம் உங்கபின் ிர்ளநாண உர்ச்சிகளப உடவண உர்த்ி, தானில் தாம் உங்களுக்கருவக
இருக்கிநது ன்தள ச்சரிக்கும்.
இந் காத்ிற்க்காகவ ம் ிர்ளநாண உர்ச்சிகபின் அனுதத்ள ிணசரி சரிதார்க்கும் மசனின் பனம் ாம்
ப்வதாதும் எருருக்மகாருர் வகட்டநிகிவநாம்,உங்களுளட ிர்ளநாண உர்ச்சிகளப ஆன்ீ கற்ந காரிம்
ன்று ிர்க்கால், அளண ச்சரிக்ளகவாடு உங்களுக்காண திற்சிாக டுத்துக்மகாள்ப வண்டும். உர்ச்சி
வடாள இன்வந உருாக்குங்கள்.
ேினசரி பிேிபயிப்பு:வற்க்கண்ட உாத்ின்தடி,த்ளக அளன உங்களுக்குள் அடிக்கிநது?.
உர்ச்சி வடாளஉருாக்குிணால் வ்ளகில் ீங்கள் தூய்ளாக இருக்க உவும் ன்ந ிளணக்கிநீர்கள்?
ிர்ளநாண உர்ச்சிகளுக்கு உங்கபின் க்காண சின தில்கள் ன்ண?
ேினசரி முடிவு:ிர்ளநாண உர்ச்சிகள் ரும்வதாது அளண கண்டநிில் உங்களப அர்ப்திபங்கள்.
கடந் 24 ிவத்ில் – இன்று தானில் தாத்ினிருந்து ிடுதட்டு இருந்ீர்கபா?இல்ளனமணில், இளணக் குநித்து
ற்மநாரு தருடன் வதசிண ீர்கபா?
ேினசரி சரி பார்க்குேல்:உங்களப உண்ளாக வடி,ிர்ளநாண உர்ச்சிகளப உங்கபின் தில்கவபாடு தகிர்ந்து மகாள்ளுங்கள்.
இன்ளந ாள் பழுதும் அனுதித் ிகச்சிநந் உர்ச்சிகளுக்காக வளண துிபங்கள்.

இன்று உங்களப ாக்கி தானில் வசாளணகளபக் குநித்து மாடர்ந்து மபிப்தளடாக இருங்கள்.

நாள் – 17
தடார் பேில் (நிரய - 1)
உர்ச்சி வடாள உருாக்கிதின், ஆஹா! ன்ந ருங்கள்படிந்து, அளணப் தின்மாடர்ந்து, “ான் தங்காக
உர்கிவநன், ான் ன் இப்தடி உர்கிவநன் ன்று ணக்கு இப்வதாது மரிபம்” ன்ந உர்வும் ற்தடும். இந் புி
அநிள ளத்து ான் ன்ண மசய் வதாகிவநன் ன்ந வாற்றுப்வதாண உர்வும் இருக்கும். உண்ள ன்ணமணில்,
தானில் டத்ளபள்பாக டிக்கும் அவக ஆண்கபிடம் ான் கனந்து வதசிவதாது, அர்களுளட அாணம் ற்றும்
ணஅழுத்ம் காாகவ உர்ச்சிசாக ஊந்ப்தட்டார்கள் ன்தள அர்கவபமபிாய் அநிந்தும்
டித்துக்மகாண்டிருகிநார்கள்.
ிர்ளநாண ற்றும் ீி உர்ச்சிகபின் வதாது,வனுக்கு கீ ழ்ப்தடிவ ீ ட்திற்க்காண அடுத் பற்சி!.வாகம்
பழுதும் கூருது,”வணிடத்ில் அன்தாிருந்ால் அர் கற்தளணகளபக் ளகக்மகாள்ர்கள்”.
ீ
உாத்ிற்க்கு,
தாலான் 14:15,21,23.
உர்ச்சிசப்தடும் கடிணாண வங்கபில் இந் கற்தளணளத் ி வறு துவும் பக்கிாணாய் இருக்காது.
கடிணாண சூழ்ிளனகபில் வனுக்கு கீ ழ்தடிது ன்நால் ன்ண? ன்னுளட நாண தக்கத்ின் அடிளத்ணத்ள
ஆாய்ந்து தார்க்கும் அனுதத்ின் அந் ருடங்கபில், ான் பன்று ிளனகளபத் கண்டநிந்வன். முேல் படத்ரே
பார்க்கவும்,
பல் ிளன – ற்மநாரு தருடன் மபிப்தளடாக வதசுது,
மபிப்தளடாக வதசுின் பிற்சி தரிவசாிக்கப்தடுள ாம் கானாம்.
ிக கணத்வாடு ம்பளட அனுதத்ளபம், அளக் குநித்து ப்தடி உர்கிவநாம் ன்தளபம் க்கின்நி
திநரிடத்ில் தகிர்ந்து மகாள்ப பன்வண்டும்.
உாத்ிற்க்கு, ம் ண்தர் ொர்ஜ் அர்கள், வளபினிருந்து ட்டுக்கு
ீ
ாாக ந்தும், ன் இபம் து
களுளட பக்கிாண இளசிகழ்ச்சிள நிட்டள உர்கிநார். அர் அாணப்தட்டு இருக்கும்
ருாில்,ரிகிந மருப்தில் ண்ளள ஊற்றுது வதால் அருளட ளணி, “ொர்ஜ், ீங்கள் ிகவும்
மதாறுப்தில்னார், ன் இள ஞாதகம் ளக்கில்ளன?” ன்கிநார். உடவண அர் அாணத்துடன் வசார்ளடகிநார்.
இந் சத்ில் வனுக்கு கீ ழ்தடிபம் தில் ன்ணமணில், உடணடிாக ாாது எருள மாளனவதசிில் மாடர்பு
மகாண்டு ன்னுளட
உர்வுகளப தகிர்ந்து மகாள்ப வண்டும். சினவங்கபில், இப்தடிப்தட்ட சங்கபில் மபிப்தளடாக வதசுற்காண
ாய்ப்புகள் இல்னால் வதாய்ிடும்.
ஆளகால், ொர்ஜ் மபிப்தளடாக வதசும் ள, ன்னுளட தாடுகளுக்கு சளட வண்டும். எருவளப அடுத்
ாள் ள காத்ிருக்க வண்டும். ஆணாலும் மபிப்தளடாக வதசுற்க்காண சந்ர்ப்தத்ள வட வண்டும்.அன்தின்
ாழ்ளபடன், அாணாகவா அல்னது வகாதாகவா உர்ந்ள தகிர்ந்துக் மகாள்பனாம்.
உர்ச்சிபூர்ாண ண அழுத்த்ள அகற்நி, சாத்ானுளட திடிினிருந்து மபி வண்டும்.
இது ஆவாக்கிாண ஆன்ீ க ாழ்வும், ம்பளட உர்ச்சி வடாரின் பனாம் ிளன தினாகும்.
படம் - கீ ழ்படிேல் >>>> ஆலிின் கனிகள் >>>> ரலரிப்பரடாக தபசுேல்.
எேிர்ரமான உணர்ச்சிகள்
சிந்ேரன >>>> நடிப்பு >>>> லிக்ேி

ேினசரி பிேிபயிப்பு:உர்ச்சிப்பூர்ாக தூண்டப்தடும் வதாது, த்ளக வர்ளநாண தாிப்புகள் இருந்து?
உர்ச்சிப்பூர்ாக தூண்டப்தடும் வதாது, ப்தடிப்தட்ட ண்ங்கள் உங்களுக்குள் உிர் மதற்நது?
உர்ச்சிப்பூர்ாக தூண்டப்தடும் வதாது, ந்மந் தர்கபின் மதள அளக்கவா அல்னது குருந்மசய்ி அனுப்தவா
மசய்ர்கள்?
ீ
ேினசரி முடிவு:வனுக்குக் கீ ழ்தடி வண்டும் ன்ந ிருப்தத்துடன், உர்ச்சிபூர்ாண கஷ்டங்கள் ன் ிில் ரும்வதாது
ப்தடிாகிலும் அளக் குநித்து மபிப்தளடாக இருப்தளவ வர்ந்மடுப்வதன் ன்கிந படிள இன்று டுக்க
வண்டும்.
கடந் 24 ிவத்ில் – இன்று தானில் தாத்ினிருந்து ிடுதட்டு இருந்ீர்கபா? இல்ளனமணில், இளணக் குநித்து
ற்மநாரு தருடன் வதசிண ீர்கபா?
ேினசரி சரி பார்க்குேல்:வசார்ாக உரும் வதாது மபிப்தளடாக வதசுற்குத் மாடர்தாண சால்களபக் குநித்துப் வதசவும்.
இன்ளந ிணத்ில் ற்தட்ட தானில் வசாளணகளபக் குநித்து தகிர்ந்து மகாள்ளுங்கள்.
ிர்ளநாண உர்ச்சிபூர்ாண அனுதங்கள் இன்று ற்தட்டிருந்ால் அளணப் தகிர்ந்து மகாள்ளுங்கள்
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மபிப்தளடாக இருப்தது எரு ல்னளாண கருி. வாகத்ில்,
1தாலான் 6:7
6. ாம் அவாவட க்கிப்தட்டர்கள் ன்று மசால்னிபம், இருபிவன டக்கிநர்கபாிருந்ால், சத்ித்ின்தடி
டால் மதாய்மசால்லுகிநர்கபாிருப்வதாம்.

7. அர் எபிினிருக்கிநதுவதான ாபம் எபிிவன டந்ால் எருவாமடாருர் க்கிப்தட்டிருப்வதாம்;

அருளட குாணாகி இவசுகிநிஸ்துின் இத்ம் சகன தாங்களபபம் ீக்கி, ம்ளச் சுத்ிகரிக்கும்.

ாம் எபிிவன டந்ால், ம் தாத்ிற்காண ன்ணிப்ளத ட்டும் அனுதிக்கால், ாம் எருவாமடாருர்
க்கிப்தட்டிருப்வதாம். மபிப்தளடாக இருப்தது ன்தது திநவாடு ப்தடி மருங்கிப் தகுகிவநாம்
ன்தாகும்.ற்மநாரு தள வடிச்மசன்று மபிப்தளடாக வதசுது உர்ச்சிபூர்ாண கஷ்டவங்கபில் கீ ழ்தடிின்
பற்தடிாகும்.
ம்பளட தினில் இன்னும் இண்டு ிளனகள் உள்பது. த்ளக திச்சளணாக இருப்தினும்அில் ீர்வு காணும்தடி
ம்பளட வணின் சித்த்ள கண்டளடது அடுத் ிளனாகும்.ம் ண்தர் ொர்ெின் உாத்ிற்க்கு
மசல்வாம்.ன் களுளட பக்கிாண இளசிகழ்ச்சிள நிட்டார், இணால் ன் ளணி அர்
காப்தடும்தடிாண ார்த்ளகளப வதசிால் அளிாகிிட்டார்.ஆிாணர் ணில் கூநிற்கு மசிசாய்த்து,
ன்னுளட மருங்கி ண்தர் ிக்கிற்கு அளத்து பழுகளளபம் தகிர்ந்து மகாண்டார். ிக் திநகு ொர்ஜ்ளெ
வகட்கிநார், “ீங்கள் ன்ண உர்கிநீர்கள்?”அற்கு ொர்ஜ்,“ான் ன்ளணக்குநித்து மட்கப்தடுகிவநன், ான் நந்து
ிட்வடன் ன்தள ம்தபடிில்ளன” ான் இருக்க ிரும்பும் கணாக இணி இருக்கவ படிாது ன்று
உர்கிவநன்.எரு குந்ளிடம் வதசுது வதால் ன் ளணி ன்ணிடத்ில் வதசுள மறுக்கிவநன். அந் சத்ில்

இது உில்ளன. ான் இன்னும் அிக வாசாகத்ான் உர்கிவநன்!.” ிக் எரு ஞாணாண ண்தணாக, கூறுது,” இந்
சூழ்ிளனில் வனுளட சித்ம் ன்ணாக இருக்கும் ன்றுீ ிளணக்கிநாய்? ன்நார்.“
இந்து ஏரு சாா வதச்சுார்த்ள கிளடாது.வனுளட சித்ம் ன்ண ன்தள வதசும் வதச்சுார்த்ளாக இருக்க
வண்டும். இருதது ிிடங்கள் வதசிணதின்பு, வனுக்கு கீ ழ்தடிபம் ளகில், ொர்ஜ் மசல்பளந தடுத்க்கூடி சின
ிகளப இருரும் கண்டநிந்ணர்.

-

தாத்ள எப்புக்மகாண்டு, இளசிகழ்ச்சிள இருத்ில் ளக்கால் இருந்ற்கு ளணிிடத்ிலும், ன்
கபிடத்ிலும் ன்ணிப்புக் வகட்க வண்டும். ன் குடும்தத்ள காப்தடுத்தும் வாக்கம் இல்ளன ன்நாலும்,
அருளட மசய்ளககள் அரின் குடும்தத்ள ஆாக காப்தடுத்ிது அது ட்டும்ின்நி, ன் குடும்தத்ள
அன்பு மசய்து அருளட மதாறுப்தாகும்.

-

ன் ளணிள அளத்து ணிப்தட்ட பளநில் அரிடத்ில் வதசி, , ன்ளண அாணப்தடுத்துது ந்
ளகிலும் அள அன்பு மசய்ற்க்கு ணக்கு உிாய் இருக்காது ன்று ிபக்கவண்டும்.

-

அிக ஈடுதாடுள்ப ந்ளாக இருக்க மாடர்ந்து மெதித்து, மாடர்ச்சிாக ன்னுளட குடும்தத்ளக் குநித்து
வாசிக்கும் பற்சிள மாடங்கவும். .

வற்கூநிபள்ப பன்று காரிங்களப மசய்ற்காக ொர்ஜ் ாழ்ளாண இருத்துடன் பற்ச்சித்ார். உர்வுகள்
ற்கணவ காப்தட்டிருப்தால் அர் ிரும்புளப் வதால் டால் வதாகனாம். ஆணாலும், வனுளட சித்த்ள
மசய்ால் சாாணத்ள ன்ணிடத்ில் உர்ந்ார். இதுான் கீ ழ்தடினின் ல்னள!
ேினசரி பிேிபயிப்பு:கடிணாண வங்கபில் வனுளட சித்த்ள கண்டநி ாாது எருருளட உிளப் மதந படிகிநா?
தூண்டப்தடும் வதாது ிாண சிந்ளணபள்ப தரிடம் வதசுற்காண வளள காண்கிநீர்கபா?
அண்ளில் உர்ச்சிபூர்ாக தூண்டப்தட்டது ப்வதாது ற்றும் அற்கு உங்கள் தில் ப்தடிாக இருந்து ன்றும்
ிாக ிபக்குவும்.
இது தானில் தூய்ளக்குவ்ாறு மாடர்புளடது.

ேினசரி முடிவு:உர்ச்சிசப்தடகூடி கஷ்டாண வங்கபில் வனுளட சித்த்ள கற்நநி உங்களப அற்திபங்கள்.
கடந் 24 ிவத்ில் – இன்று தானில் தாத்ினிருந்து ிடுதட்டு இருந்ீர்கபா? இல்ளனமணில், இளணக் குநித்து
ற்மநாரு தருடன் வதசிண ீர்கபா?
ேினசரி சரி பார்க்குேல்:அண்ளில் ிகழ்ந் உர்ச்சிபூர்ாண கஷ்டாண ிளனளபம், அற்காண உங்கள் திளனபம் குநித்து ிாிக்க.
இன்ளந ிணத்ில் ற்தட்ட தானில் வசாளணகளபக் குநித்து தகிர்ந்து மகாள்ளுங்கள்.
உர்ச்சிபூர்ாண சால்கள் வனும் இன்று ற்தட்டிருந்ால் அளணப் தகிர்ந்து மகாள்ளுங்கள்.
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உர்ச்சி வடாரின் பன்நாம் ிளனின் ம்பளடதினாணது திிதனிக்கக்கூடி என்று. கடுளாண வங்களப
கடந்து ாம் இதுள கற்நள ிகுந் ன்நிபடன் தின்வணாக்கி தார்க்கும் வதாது இன்னும் கீ ழ்தடிந்ர்கபாய்ான்
இருக்கிவநாம்.மபிப்தளடாக வதசுற்கும் கீ ழ்தடிற்கும் வளாண ிக பக்கிாண இண்டு ஆன்ீ க
குங்களபக் கண்டநிந்வாம்: அள - ளரிபம் ாழ்ளபம். உங்களப தபறுத்தும் அனுதங்களப சந்ிக்க
ளரிபம், தரிசுத் ஆிாணரின் உந்துவனாடு இளண தின்தற்ந ாழ்ளபம் வளப்தடுகிநது. இவ்ிில்
வணிடம் சர்ப்தித்ால், ிகவும் ம்தபடிா ன்கபாகி ஆிின் கணிகளப தரிசபிப்தார்.
கயாத்ேிர் 5:22 – 26 லாசிக்கவும்.
வ சணத்ில் ிரிக்கப்தட்டுள்ப இக்கணிகள் ம்பளட கீ ழ்தடினின் ிித்ம் தா சுதாத்ள சிலுளில்
அளநந்ின் தனணாகும். சாாணம், சந்வாம், இச்ளசடக்கம் ற்றும் அன்பு ஆகிளின் கணிகவப ம்பளட
னிிளநந் உர்ச்சிகபின் ருந்ாகிநது.தானில் தாத்ில் ிழுற்காண ிக பக்கி காம் னிிளநந்
உர்ச்சிகளுக்கு ம்ின் நாண திலுளநத்ல் ன்தள ிளணில் மகாள்வாம்..ம்பளட னிகளப
ிாணிப்தற்கு தானில் தாத்ள தன்தடுத்துகிவநாம். ஆணால், வனுக்கு கீ ழ்தடி வண்டும் ன்று ீர்ாணத்ால்,
ம்பளட னிள சாாணத்வாடும் ற்றும் சந்வாத்வாடும் ிாணிப்வதாம்.உர்ச்சிபூர்ாண கஷ்ட
வங்களப வற்மகாண்ட தின்பும்,வனுக்கு கீ ழ்தடிில் மற்நிளடந் தின்னும், வன் க்கு கற்றுத் ந்ள
ண்ிப்தார்க்க ிறுத்ி ிடுகிவநாம்.
ொர்ஜ், ன் குடும்தத்துடன் ாழ்ளாக இருப்திணால் மகாஞ்சம் ரிாள மதற்நள உர்ந்ார்.இப்திச்சளணில்
இருந்து ஏடிச்மசல்ளக் காட்டிலும் ன் ளணிள சாாணம் மசய் பற்சிப்தவ சரிாண படிவு ன்தளபம்
உர்ந்ார். ிக பக்கிாக,வனுக்கு கீ ழ்தடில் ன்ளண ஆன்ீ க ாழ்க்ளகில் ப உவுகிநது ன்தள
கற்றுக்மகாள்ப மாடங்கிணார். கஷ்டாண சூழ்ிளனில் மசன்நதின், ஏரிடத்ில் அர்ந்து, வன் உங்களப வ்ாறு
ிடத்ிச் மசன்நார் ன்தள ழுதுங்கள். உங்கள் தாங்கபினிருந்து மெம் மகாண்டற்காக ீங்களும் வளணத்
துிக்க ிரும்தனாம்.
ேினசரி பிேிபயிப்பு:ஆிின் கணிகள் உங்கள் ஆத்துாள வ்ளகில் உற்சாகப்தடுத்துகிநது?
உர்ச்சிபூர்ாண னிின்பனம் வன் ம்பளட கீ ழ்தடிளன ன் தரிவசாிக்கிநார்?
கஷ்டாண வங்களப மெித்வுடன் அது த்ளக ம்திக்ளகள உங்கபிடம் ஊக்குிக்கிநது?
ேினசரி முடிவு:உங்களுளட கீ ழ்தடினின் ிித்ம் ஆிின் கணிகளப வன் ருார் ன்ந ிசுாசத்வாடு ீர்ாணிபங்கள்.
கடந் 24 ிவத்ில் – இன்று தானில் தாத்ினிருந்து ிடுதட்டு இருந்ீர்கபா? இல்ளனமணில், இளணக் குநித்து
ற்மநாரு தருடன் வதசிண ீர்கபா?
ேினசரி சரி பார்க்குேல்:ஆிின் கணிகளப அனுதித் ருங்களபக் குநித்து களனந்துளாடி, அற்கு பந்ிது து ண வதசனாம்.?
இன்ளந ிணத்ில் ற்தட்ட தானில் வசாளணகளபக் குநித்து தகிர்ந்து மகாள்ளுங்கள்.
ாள் பழுதும் வன் உங்களப வ்ளகில் டத்துகிநார் ன்தளக் குநித்து கனந்துளாடல் மசய்வும்.
நாள் – 20

அடிர சுறற்சி (இச்ரசால் இக்கப்பட்டு)
அடிள சுற்சி அல்னது தா சுற்சி ன்கிந இச்ளசிணால் இக்கப்தடும் கருத்ள ாங்கள் இன்று அநிபகம்
மசய்கிவநாம்.
“தாத்ிற்கு அடிளப்தடர்கபாகி” ன்ந ாக்கித்ள வத்ில் கானாம். கடந் பன்று அல்னது அற்கும்
அிகாண ாங்கபாக குளடந்து ீ ட்கப்தட பற்ச்சித்து மகாண்டிருப்தீர்கள். ீங்கள்
பன்வணநிக்மகாண்டிருக்கிநீர்கள், ணினும், தாத்ின் சுற்சிாண இல்ளத புரிந்துமகாள்து பக்கிம். ம்பளட
தா சுதாத்ள வற்மகாள்ப படிபம் ன்று வன் க்கு ாக்குத்த்ம் மகாடுத்ிருந்ாலும், அனுளட ல்னள
ிணபம் மாடர்ச்சிாக தன்தடுத்ப்தட வண்டும். ம்பளட தா சுதாாணது ம்பளட தானில் தாத்ள
வசிப்தால் ம்ள ிட்டு ினகாது. ஆிிணால் ாத்ிவ அளண அடக்க படிபம்.
1 ரகாரிந்ேிர் 10:12-13 லாசிக்கவும்..
ம் ண்தர் ொர்ஜ் பனாய் எரு உாத்ள கூறுகிவநன், பப்தது
ாட்கபாக ொர்ஜ் ன்ளண கட்டுப்தடுத்ி தூய்ளாக டத்ி, தின்பு ிகவும் கனக்களடந்ார்.அர் மெதித்து,
சளதிலுள்ப எருரிடம் மபிப்தளடாக வதசி, ீ ண்டும் இப்தடி ணடந்து மகாள்ப ாட்வடன் ன்று புி
படிமடுத்ார். இப்வதாது ன்ளண குநித்து சிநப்தாக உர்ந்ார், தானில் தாங்கள் அருக்கு தின்ணால்ான் இருக்கிநது
ன்று உர்ந்ார். திநகு, மபிப்புநாக ந்ி ச்சரிக்ளகபின்நி, ப்வதாதும் வதானத் தூங்கால்
மாளனக்காட்சிில் சினற்ளந தார்த்து, தின்பு ன் மாளனவதசிில் ஆதாச தடங்களபப்
தார்க்கத்மாடங்கிணார்.அன்தின்பு, புரிா புிாக உர்ந்து, “இது ப்தடி டக்கனாம்” ன்று கூநிணார். எரு ா
கானாக ன்ளண கட்டுப்தடுத்ி இப்வதாது தங்ககாக. அவக ருங்கபாக இது மாடர்ந்து பளநாகவ ணக்கு
டப்தள தார்க்க நிணார். சின சத்ில், இண்டு ாாகவா அல்னது இண்டு ாாகவா ொர்ஜ் ந் ி
தாத்ிலும் ிால் இருப்தார். ஆணாலும், தாத்ின் சுற்சிில் ாட்டிக்மகாண்டிருப்தள உாவனவ இருந்ார்.
ீங்கள் உங்களுளட பளநள கண்டநிந்து ிட்டீர்கபா? அது எருவளப, ிணந்வாரும் அல்னது ாாகவா
ாாகவா அளணருவ தானில் தாத்ின் சுற்சிில் ிப்தர்கபாய் இருக்கிவநாம்.. ாது எரு பளநாணது
எவ்மாருருக்கும் இருக்கும். ிணந்வாரும் உங்களுளட தா சுதாத்ள உங்களுக்கு ீங்கவப திற்சிக் மகாடுத்து
மகாள்ப வண்டும்.அணிித்ம் உங்களுளட பளநள ீங்கள் அநிந்து மகாள்ப உவும்.கடந் கான வசாளணகளபக்
வாசிக்கும் இருாப்திற்க்கு ிாக உங்களபக் காத்துக் மகாள்ப வண்டும். சினவத்ில் உங்களுளட தா
சுதாாணது ற்கும் தணின்நி, சந் கானத் ருங்களப ிர்ப்தார்த்துக் மகாண்டிருக்கும்.
ேினசரி பிேிபயிப்பு:உங்களுளட தாத்ின் சுற்சி பளநள ழுதுக.
உங்கபின் கடந் கான டத்ளகபாணது உங்களுளட ிர்கான சிக்கல்களப கா உவுகிநா?
உங்களுளட தா சுற்சிினிருந்து ப்திிடுகிநீர்கள் ன்று வர்ளாக மசால்ன இலுா?
ேினசரி முடிவு:தா சுற்சிினிருந்து உளடத்மநி உங்களப அற்திபங்கள், தூய்ளாய் இருப்தற்கு இதுள இல்னா அிக
கான அகாசத்ள ிர்பங்கள்.
கடந் 24 ிவத்ில் – இன்று தானில் தாத்ினிருந்து ிடுதட்டு இருந்ீர்கபா? இல்ளனமணில், இளணக் குநித்து
ற்மநாரு தருடன் வதசிண ீர்கபா?
ேினசரி சரி பார்க்குேல்:-

தானில் தாத்ின் சுற்சிளக் குநித்தும், ீங்கள் உங்கள் ாழ்க்ளகில்அள ப்தடிக் கண்டீர்கள் ன்றும்
கனந்துளாடி வதசுங்கள்.,
இன்ளந ிணத்ில் ற்தட்ட தானில் வசாளணகளபக் குநித்து தகிர்ந்து மகாள்ளுங்கள்.
கடிணாணஉர்ச்சிபூர் சால்கள் வனும் இன்ளந ாள்வாரும் ற்தட்டிருந்ால் அளணப் தகிர்ந்து மகாள்ளுங்கள்.

ehs;; : 21
gof;f tof;f Row;rp (czh;rr
; pg+h;tkhf J}z;lg;gLjy;)
gof;f
tof;f
Row;rpahdJ
khWghlhd
vjph;kiwahd
czh;tpd;
%ykhfTk;
J}z;lg;gLfpwJ. ghJfhg;gpd;ik vd;fpw rpy tp\aq;fspd; %ykhf Vtg;gl;L ehk; kdhPjpahf
jg;gpf;f Ntz;Lk; vd;W ekf;F ehNk rpytw;iw Vw;gLj;JfpNwhk;. Mit ek;ik tpgr;rhuk; vd;fpw
ghtj;jpw;Fs;shf my;yJ NtW tbtj;jpy; ghtk; nra;aitf;fpwJ.
tho;f;if gw;wpa Mokhd rthiyj; juf;$ba cz;ikia fPNo nfhLf;fg;gl;Ls;sJ. ghtkhdJ
guNyhf hPjpahf ghh;f;Fk; NghJ kpf Mokhd czh;r;rp g+h;tkhd typia mDgtpf;ff; $ba
mDgtj;ij jUfpd;wtpjj;jpy; ehk; epidg;gJ ,y;iy.

Mdhy; fPo;gbjy; vd;fpw hPjpapy; kl;LNk jhd; ek; fz;Nzhl;lj;ij
ghtj;jpw;Fs;shf Nghff; $lhJ vd;W ghh;f;f Ntz;Lk;. 1NgJU 4:12-13

njhlh;r;rpahf

vz;zp

ehk; ghLfs; gLk;NghJ mijf; Fwpj;J Mr;rhpag;glNtz;lhk; vd;W ekf;F
mwpTWj;jg;gl;Ls;sJ. tpgr;rhu ght Row;r;rpia cilj;J ntspNa tUk;NghJ ehk; KO
ftdj;NjhL ek;Kila czh;rr
; p vg;gb nray;gLfpwJ vd;gijAk; ehk; ghh;f;f Ntz;Lk;. czh;r;rp
g+h;tkhd tp\ak; cq;fis kWgbAk; ghtj;Jf;Fs;shf nfhz;L nry;fpwJ vd;W ghh;f;fpwPh;fsh?
vLj;Jf;fhl;L:
jq;fSila rf ez;gh; [hh;[pw;F rthyhd Ntiy kw;Wk; vg;nghOJk; Ntiy
nfhLj;Jf; nfhz;N;l ,Uf;fpw Kjyhsp ,Ue;jhh;. mtUila Kjyhsp khjj;jpw;F xU
jlitahtJ [hh;[; fLikahf ciof;f Ntz;Lk; vd;W mtiur; rhh;e;J nfhz;NlapUe;jhh;.
Mdhy; [hh;[pf;F ,e;j mDgtk; kw;Wk; mtUila Kjyhspia Fwpj;Jk; mtUila
czh;r;rpaw;w nray;ghl;il Fwpj;Jk; ntWg;gile;jhd;. ,Ug;gpDk; (mtUila ,e;j typiaj;
juf;$ba mDgtj;jpy; Njtd; mtNuhL Ntiy nra;J nfhz;bUf;fpwhh;.) ,g;gbg;gl;l ,e;j khj
Neuj;jpy; [hh;[; jhd; tof;fkhf ,Ug;gij tpl mbf;fb jd;Dila nray;ghl;il khw;wpf;
nfhz;bUe;jhh;. ,g;NghJ mth; czh;r;rpapdhy; J}z;lg;gl;L gof;f tof;f Row;rpf;Fs;shf nrd;W
vij ntWj;jhNuh mjw;FFs;shfNt nrd;whh;.
jpde;Njhu gpujpgypg;;G:czh;r;rp g+h;t typapdhy; J}z;lg;gl;L gof;f tof;f Row;rpf;Fs;shf
nry;Yfpwth;fshf fhz;fpwPh;fsh?
czh;r;rp hPjpahd fbd #o;epiyia vg;gb rkhspg;gJ vd;fpw
njhlh;r;rpahf tsh;j;J nfhs;fpw eguha; ,Uf;fpwhah?

tiuKiwia

jpde;Njhu jPh;khdk;:,d;W #ow;rpapypUe;J tpLglNtz;Lk; vd;W kw;Wk; xU jPh;khdj;ij cUthf;F.
fle;j 24kzp Neuq;fs;:
,d;W tpgr;rhu ghtj;jpw;Fs;shf Nghfhj eguha; ,Ue;Njdh? mg;gbapy;iy vd;why;
ghtj;ijf; Fwpj;J ahhplkhtJ NgrpNddh?
jpde;NjhWk; rhpg;ghh;j;Jf;nfhs;:
,e;j KO ehsiltpy; VjhtJ tpgr;rhu J}z;Ljy; te;jijf; Fwpj;J gfph;e;Jf;nfhs;.
VjhtJ fbdkhd rthiyj; je;j czh;r;rpg+h;tkhd epfo;Tfs; ,Ue;jhy;
gfph;e;Jnfhs;.

ehs; : 22
cw;rhfg;gLj;Jk; ehs;:nrh];jkhFk;NghJ xNu Nehf;fj;NjhL ,Ug;gjw;F ekf;F ld; fzf;fpy; cw;rhfk;
Njitg;gLfpwJ. xU Ntis ekf;F ehd; ,g;gb jhd; ,Uf;fpNwd>; ,e;j gof;fj;jpy; jhd;
,Uf;fpNwd>; vd;w cz;ikia Rygkhf fz;Lg;gpbj;J tpLfpNwhk;. rpy kdpjh;fs; jq;fsplk;
,Uf;fpd;w fbdkhd nrhe;j gytPdq;fis> kw;Wk; Njhy;tpfis Vw;Wf; nfhs;Stjw;F fbdg;gl;L

nfhz;L
jk;ik
jhNk
ntWf;fpwhh;fs;.
mth;fis
ghh;f;Fk;NghJcldbahfjq;fspd;
kdepiyf;FVw;gjq;fspd;
czh;ThPjpahfRygkhftpRthrkpy;yhky;
tpOfpwhh;fs;.
Kaw;r;rpnfhs;shky; Vd; ftiyg; gLfpwPh;fs;?vJTNkcz;ikapy; elf;fhJ.
cz;ikahdJNjtd; mtUilafpUigiaek;kPJjhuhskhfnghopfpwhh.; kw;Wk; Njtd;
ek;ikcw;rhfg;gLj;jpf; nfhz;bUf;fpwhh; vd;fpwNehf;fj;ijehk; nfhz;LtuNtz;Lk; (vgpnuah; 3:1213)
tpRthrkhdghijapy; epiyf;nfhz;bUf;fNjtDilacw;rhfk;
ekf;FepahakhfNjitg;gLfpwJ. ,ijf;Fwpj;Jmbf;fbNtWegh;fs;
ek;ikQhgfg;gLj;jNtz;bUf;fpwJ.
ehk; cw;rhfg;gLtjw;f;fhdrpytopfs;:tho;f;ifapy; cs;sghtj;ijvjph;j;JNghuhLk; ,lj;ijf;
Fwpj;Jnghpjhfvz;zpNahrpj;Jg; ghUq;fs;. ngUthhpahdkdpjh;fis ghh;f;Fk; NghJ
jq;fSilaghtq;fs; jq;fismopTf;Fs;shfnfhz;Lnry;fpwJvd;fpwtpopg;Gzh;T $l
,y;yhjth;fsha; ,Uf;fpwhh;fs;. cz;ikvd;dntd;why; ehk;
nra;Ak;ghtq;fSf;fhdfzf;iffilrpehSf;fhfNrh;j;Jitj;Jf; nfhz;bUf;fpNwhk;.
Njtidj; JjpAq;fs;.
fle;j 22 ehl;fshfehd;
ntw;wpahsuhfvd;Dilagof;ftof;fRow;rpiacilj;JtUtijFwpj;JNahrpAq;fs;.
my;yJehd; tof;fj;jpw;fhd #o;epiyapy; ,Ue;JNtWtpjkhf ,Ug;gijf;
Fwpj;JNahrpAq;fs;. xt;nthUntw;wpAk; ek;iktpLjiyf;FmUfpy;
nfhz;Lnry;fpwJvd;gijf; Fwpj;JNahrpAq;fs;
ehd; jpde;NjhWk; Njtidj; Fwpj;Jfw;Wf;nfhz;bUf;fpNwd; vd;gijf; Fwpj;;J
Nahrpj;JghUq;fs;.
vd;idrhpnra;fpwez;gNuhL ,d;Dk; neUf;fpNwdhvd;gijFwpj;JNahrpj;Jg; ghUq;fs;.
vd;dhy; khwtha;g;Ngapy;iyvd;Wepidj;jczh;rr
; pg+h;tkhdtp\aq;fspy; ,Ue;J
,g;NghJehd; vg;gbkhwKbAk; vd;gijf; Fwpj;Jfw;Wf; nfhz;bUf;fpNwd;
vd;Wepidj;JghUq;fs;.
rhpahdjpirapy; nry;tJfbdkhf ,Uf;fyhk;. Mdhy; tplhKaw;rpNahLNghuhLfpwkdpjidNjtd;
cah;j;Jthh;. thrpf;f Nuhkh;5:1-5
jpde;NjhWk; gpujpgypg;G: ek;Kilantw;wpf;fhdgpujpgyidNjtd; ekf;FjUk; NghJehk; Vd; ,d;Dk;
kdpjh;fsplkpUe;Jcw;rhfj;ijvjph;ghh;f;fNtz;Lk;?
 vg;gbgl;lcw;rhfk; cq;fSf;Fmjpfg;gbahfcjtpnra;Ak;?
 cw;rhfj;ijFwpj;Jvjph;kiwahfepidj;Jnfhz;bUf;fpwPh;fsh?
jpde;NjhujPhk
; hdk;: cq;fiscw;rhfg;gLj;Jfpwahhplk; ePq;fs; mjpfkhfneUq;fp,Uf;fpwPh;Nshmth;fSf;FePq;fs;
Kad;wsT ,d;Dk; mjpfg;gbahdcw;rhfj;ijnfhLf;fjPh;khdk; vLq;fs;.
 fle;j 24kzp Neuq;fs; ,d;Dk; tpgr;rhughtj;jpypUe;JtpLjiyngw;W ,Ue;jPhf
; sh?
mg;gbapy;iynad;why; NtWahhplkhtJNgrpdPh;fsh?
jpde;NjhWk; rhpghh;j;jy;: xt;tUf;nfhUth; ey;yNeh;kiwahdghuhl;LjNyhLNjtidAk; kw;wtiuAk; cw;rhfg;gLj;jTk;.

 cq;fSilanrh];jkiljypy; Njtd; vd;d topfspnsy;yhk;
cjTfpwijghh;f;fpwPh;fNshmijkw;wth;fsplk; gfpuTk;.

ehs;: 23
tpgr;rhughtq;fisNkw;nfhs;tJxUkpfnghparthy;.
jw;NghJ ,e;jrthiyFwpj;Jk>; cq;fisf; Fwpj;Jk;>Njtidf; Fwpj;Jk;>fw;Wf;
nfhz;bUf;fpwPh;fs;. ,g;NghJek; vy;iyfiskPz;LkhfMuhayhk;.
,e;jvy;iyfisjhz;LtJghtkhf ,y;yhky; ,Ue;jhy; $l> ,e;jvy;iyfisjhz;Lk; nghOJehk;
ghtk; nra;Ak; kdg;ghd;ikmjpfhpf;fpwJ. mjdhy; me;jvy;iyfisnjspthfnjhpe;Jf;
nfhz;lhy;>mjw;Fs; ek;ikitj;Jf; nfhz;Lghtkhdvz;zq;fspy; ,Ue;Jek;khy; ghJfhj;Jf;
nfhs;sKbAk;. me;jvy;iyiaePh; jPh;khdpf;Fk; NghJ>ePq;fs; cq;fs; ghtk; vg;gbgl;ljha;
,Uf;fpwJvd;Wrpe;jpj;JghpRj;jkha; ,Uf;fNtz;Lk;. vd;fpwjPh;khdj;jpw;Fs;shftUtPh;fs;.
kde;jpUk;GfpwNeuj;jpy;>cq;fspd; rpyntw;wpfphpiafs; njhpahky; ,Uf;fyhk;. ehd; fphpiaapd;
%yk; jd;Dilakdkhw;wj;ijfhl;LfpNwd;
vd;Wek;Kilanrsfhpaj;jpw;fhfepahag;gLj;jpVw;gLj;jpavy;iyiankJthfjhz;lf; $lyhk;.
vy;iyia fle;JtPl;Bh;fs; vd;gjw;fhdtpopg;Gzh;Tvd;dntd;why;
NjtDilarptg;Gnfhbnfhs;ifMFk;.
mJvr;rhpf;ifiafhl;bcq;fSilakdcWjpkq;fptpl;lJkw;Wk; cq;fs;
rpe;jidiajtWnra;tjw;fhfnrYj;JfpwPh;fs; vd;fpwvr;rhpf;ifaha; ,Jf;Fk;.
Ntjk; nrhy;fpwJ>ePjpnkhopfs; 26:11 ehahdJjhd; ff;fpdijj;
jpd;Dk;gbjpUk;GtJNghy> %lDk; jd; %lj;jdj;Jf;FjpUk;Gfpwhd;. cq;fs; ngUikkWgbAk;
te;Jme;jngUikePq;fs; Vw;gLj;jpame;jvy;iyapd; Kf;fpaj;Jatj;ijkwf;fbf;fg; gl;bUf;fpwPh;fs;.
ePq;fs; vy;iyiakPWtJcq;fSf;Fnjhpe;jhy;> ,ijNjtDilanra;jpaha; vLj;Jf;nfhz;Lcq;fs;
ngUikapypUe;Jkde;jpUk;G. ,e;j G];jfj;ijgbf;fj; njhlq;Fk; NghJvg;gbg;gl;lnehWq;fpd
,Ujaj;NjhbUe;jPhf
; Nsh>mNj ,Ujaj;NjhL kde;jpUk;G. kdpjh;fs; tpgr;rhughtk;
nra;Ak;NghJmth;fs; Fw;wTzh;r;rpAs;sth;fsha; czh;thh;fs;. vg;nghOJkdpjh;fs;
ngUikvd;fpwghtj;jpy; mth;fs; ,Uf;Fk; NghJmijjtWvd;Wczuhjth;fsha; ,Ug;ghh;fs;.
czh;r;rpg+h;tkhfngUikvd;fpwghtj;ijvr;rhpf;ifaha; vLj;Jf; nfhs;gthh;fs; rpyNu. ,d;Wek;
NjtDilarptg;GnfhbKf;fpaj;Jtj;ijFwpj;Jehk; Nahrpj;Jghh;f;fNtz;Lk;.
jpde;Njhugpujpgypg;G: ePz;lehs;fSf;FKd;ghfNtcq;fs; vy;iyiajhz;b>
,g;nghOJkde;jpUk;gtpUk;Gfpwghtq;fisnrhy;Yq;fs;.
 kWgbAkhfngUikcq;fs; ,Ujaj;Jf;Fs;shfnry;fpwJvd;gijczuKbfpwjh? Mk;
vd;why; vg;gbngUikcq;fisjtWnra;a J}z;LfpwJvd;gijtpthp.
jpde;NjhujPhk
; hdk;: kWgbAkhfvy;iyiaNghLq;fs;>me;jvy;iyiaNjtdplj;jpy; xg;Gf;nfhLq;fs;
,d;Nwme;jvy;iyiaNghl;Ltpthpj;Jrhpghh;g;Gf;Fs;shf itj;Jf;nfhs;
 fle;j 24kzp Neuk; tpgr;rhughtj;jpy; ,Ue;JtpyfpapUe;jPhf
; sh? ,y;iynad;why;
ahhplkhtJNgrpdPh;fsh?
jpde;NjhWk; rhpghh;j;jy;:-

 cq;fs; vy;iyapd; mh;g;gzpg;igkw;Wk; nray;gLj;Jk; tpjj;ijFwpj;Jfye;JNgR.
 ,d;iwaehspy; cq;fSf;FVw;gl;ltpgr;rhu J}z;Ljiyf; Fwpj;Jgfph;e;Jnfhs;Sq;fs;.
 ,d;iwaehspy; Vw;gl;lkpfTk; fbdkhdczh;r;rpfukhdrthiyf;
Fwpj;Jgfph;e;Jnfhs;Sq;fs;.
ehs; : 24
jhtPJk; gj;NrghSk; (ghfk; - 1)
kdkhw;wepfo;tpd; NghJ>rhjhudNrhk;Ngwpj;jdk; kWgbAk; tpgr;rhughtj;jpw;Fnfhz;Lnry;Yk;.
clNdghh;f;Fk; NghJxUjPh;khdj;jpw;FtUNthk;>guthapy;iy ,d;Dk; rpyehs;
fopj;Jkdkhw;wj;jpw;FtUNthk; vd;W>Mdhy; tpgr;rhughtk; jd;Dilatiyf;Fs;
,Oj;Jnry;fpwJvd;gJnjhpahkNymt;thWnra;fpNwhk;. Ntjhfkj;jpy;
cs;sxUkpfr;rpwe;jvLj;Jf;fhl;LjhtPJ uh[h gj;Nrghsplk; nra;jtpgr;rhuk;. jhtPjpd; KO
tuyhw;wpy; ghh;fF
; k; NjtDf;fhfkpfr; rpwe;jntw;wptPudha; jpfo;e;jhh;. Mdhy; xUfl;lj;jpy;
tPuh;fNshL Nghh; nra;tjw;Fjahuhfhky; jdpikg;gLj;jpdhh;.
clNdjd;idtpgr;rhughtj;jpw;Fnfhz;Lnry;yf;$baeguha; fz;lhh;. mg;ghtk;
mtiukw;wgyghtq;fSf;Fs;shf ,Oj;Jnrd;wJ. thrpf;f 2rhKNty;11
jpde;Njhugpujpgypg;G: kdkhw;wj;jpd; NghJve;jNrhk;Ngwpj;jdk; cq;fisghtj; J}z;LjYf;fhfnfhz;Lnry;fpwJ?
 cq;fSilatpgr;rhug; ghtk;
cq;fisVkhw;wj;jpw;Fs;shfnfhz;Lnry;tijvg;gbghh;f;fpwPh;fs;?
 ve;nje;jfhuzq;fs; jhtPijmtUilaghtj;ijf; Fwpj;Jntspg;gilaha; ,Ug;gjw;F
jLj;jJ?
 me;jf; fhuzq;fs; vg;gb cq;fis tpgr;rhuj;jpw;Fs;Ns ,izf;fpd;wJ?
 Ntjj;jpy; ,e;jf; fijia Njtd; nfhLj;jjw;F vd;d fhuzk; vd;W epidf;fpwPh;fs;?
jpde;Njhu jPh;khdk;: thuj;jpy; MW my;yJ VO ehl;fSk; kdkhw;wj;jpw;fhd Ntiy nra;a jPh;khdk; vLf;fTk;
fle;j 24 kzpNeuk;: tpgr;rhu ghtj;jpypUe;J tpyfpapUe;jPhf
; sh> ,y;iynadpy; ahhplkhtJ NgrpdPh;fsh?
jpde;Njhu rhpghh;j;jy;: njhlh;r;rpahf nra;fpd;wtw;iwg; gw;wp fye;J NgrTk;. Ve;j Ntiyia njhlh;e;J
nra;fpd;wPhf
; s;?
 fle;j VO ehl;fspy; vj;jid Kiw cq;fis ePq;fs; rhpg;ghh;j;J> kdkhw;wj;jpw;fhd
Ntjk; thrpj;J n[gpj;jPhf
; s;?
 tpgr;rhu J}z;Ljy; kw;Wk; VTjiy Fwpj;J NgrTk;
 vy;iyAk;> mij jhz;bdPh;fsh? jhz;ltpy;iyah> vd;W fye;J MNyhrid nra;Aq;fs;.
 ,e;ehspy; czh;r;rp g+h;tkhf Vw;gl;l rthiy Fwpj;J fye;J NgrTk;.
ehs; : 25
jhtPJk; gj;NrghSk; (ghfk; 2)
tpgr;rhu ghtj;ijf; Fwpj;J ghh;f;Fk; NghJ Njtd; ekf;F cz;ikahd je;ijahf
,Ue;J Ntiy nra;J nfhz;bUf;fpwhh;. Njtd; jhtPijf; Fwpj;J xU je;ij jd; kfd; nra;j

ghtj;jpd; %yk; milfpd;w gpujpgyidAk;> jd; kfid rhpahd topapy; nfhz;L tu Ntz;Lk;
vd;W vz;Zfpw je;ijAkha; jpfo;fpwhh;. thrpf;f 2rhKNty;11
Njtd; ehj;jhid gad;gLj;jp jhtPijf; fbe;J nfhs;sTk;> nra;j ghtj;jpdhy;
tutpUf;fpw gpujpgyidAk; fhz;gpj;jhh;. ,e;jf; fij NjtDila md;ig gw;wp nrhy;fpwJ.
Njtd; ek;Kila jtwhd Fzhjpraj;jpypUe;J rPh;j;jpUj;Jfpwhh;> mNj Neuk; nghWik fhf;fTk;
nra;fpwhh;. ehk; khw tpUk;gpdhy;> fz;bg;ghf typiaj; juf;$ba Njitahd kdkhw;w
tp\aq;fSf;Fs;shf nry;y Ntz;Lk;. mt;typahdJ NjtDf;F gag;gLk; gaj;ij cUthf;fp>
kpfg;nghpa cw;rhfj;ij je;J cldb khw;wj;ijj; jUk;. mg;nghJ Njtd; mt;typapd; %yk;
kdkhw;w gazj;jpy; ekf;F cjtp nra;Jf; nfhz;bUf;fpwhh; vd;W ek;khy; ghh;ff
; KbAk;.
cz;ikahd je;ijapd; md;G VNjh ed;ikahd tpraq;fis kw;Wk; jUtJ vd;gJ ,y;yhky;
jtwhd topapypUe;J rhpahd topapy; kdpjh;fis nfhz;L nry;tJk; mlq;Fk;. kdkhw;wk;
cz;ikia ntspr;rj;jpw;Fs;shf nfhz;L tUk;.
jpde;Njhu gpujpgypg;G: cq;fSila ghtj;jpdhy; ePq;fs; mDgtpj;j jdpg;gl;l f\;lk; kw;Wk; gpujpgydpy;
Fiwe;jJ %d;iw gl;bayplTk;.
 me;j f\;lk; kw;Wk; gpujpgydpy; cq;fSila gpujpgypg;G vd;dtha; ,Ue;jJ?
 me;j gpujpgyd; cq;fSila tho;f;if khw;wj;jpw;F vt;thW cjtpaha; ,Ue;jjJ?
 ePq;fs; gLfpd;w ghLfs; %yk; NjtDila „je;ij md;ig‟ ,izf;f Kbfpwjh?
jpde;Njhu gpujpgypg;;G: cq;fs; nrhe;j tho;f;if tuyhw;wpy; xU khztid Nghy ,Ug;gjw;F jPh;khdpAq;fs;
ePq;fs; re;jpj;j tpisTfspypUe;J ghlk; fw;Wf; nfhs;Sq;fs;
fle;j 24 kzpNeuk;: tpgr;rhu ghtj;jpypUe;J tpyfpapUe;jPhf
; sh? ,y;iynadpy; ghtj;ijFwpj;J ahhplkhtJ
NgrpdPh;fsh?
jpde;Njhu rhpghh;j;jy;: cq;fs; tpgr;rhu ghtj;jpd; %yk; Njtd; ve;nje;j topfspy; cq;fis jho;ikg;gLj;jpdhh;
vd;gij Fwpj;J Ngrp MNyhrpf;fTk;.
 ve;j topfspd; %yk; Njtd; vd;Dila je;ij vd;gjw;F ed;wpAs;s eguha; ,Uf;fpNwd;
vd;gijf; Fwpj;J gfpuTk;.
 ,e;j ehs; KOtJk; ePq;fs; re;jpj;j tpgr;rhu J}z;Ljiy Fwpj;J gfpuTk;.
 fle;j 24 kzp Neuj;jpy; ePq;fs; re;jpj;j rthyhd czh;r;rp g+h;tkhd tpraq;fisg; gw;wp
gfpuTk;.

ehs;:26
ntFkjpia ehb
KjyhtJ kdpjd; vLf;Fk; jPh;khdk;> vg;gbahtJ cilj;J ntsptu Ntz;Lk; NkYk;
ghtj;jpdhy; tUfpd;w typAk; gpujpgyDk; mfd;W Nghf Ntz;Lk; vd;W epidf;fpwhh;fs;. ,e;j
tp\aj;ij jhd; NjtDk; ek;kPJ vjph;ghh;f;fpwhh;> ,ij jhd; njhlq;fNtz;Lk; vd;W fle;j
ghlq;fspy; gbj;Njhk; vjph;kiw rpe;jid ek;ik ePz;l ehSf;F kde;jpUk;g nfhz;L nry;yhJ.

ehk; epr;rakhf ePjpahd cw;rhfj;ij Vw;Wf; nfhz;L khw;wk; nfhz;Ltu Ntz;Lk;. %d;whk; ehs;
ghlj;jpy; fw;Wf; nfhz;lJ nghJ NjtDila kfpik kl;LNk cw;rhfg; gLj;jp mJjhd; rhp
vd;gijg; Ghpe;J nfhz;L mjpfkhf rpe;jpf;f Ntz;Lk;. vgpnuah; 11:6 „tpRthrkpy;yhky;
NjtDf;Fg; gphpakhapUg;gJ $lhj fhhpak;‟ Vndd;why;> Njtdplj;jpy; NrUfpwtd; mth;
cz;nld;Wk; mth; jk;ikj; NjLfpwth;fSf;Fg; gyd; mspf;fpwtnud;Wk; tpRthrpf;fNtz;Lk;.
gy egh;fs; tho;f;if khWtjw;F mjpf tpraq;fis nrytpl;L nfhz;Nl
,Uf;fpwhh;fs;> Vndd;why; jtwhd tpraq;fSf;F mth;fs; nrtprha;j;Jf; nfhz;Lk; ,Ug;gjpdhy;
jhd; khw Ntz;Lk; vd;fpw jPh;khdk; cq;fis khw;wj;jpw;fhd ghijapy; nfhz;L nry;yyhk;>
Mdhy; ehk; Neh;kiwahd vz;zq;fis mjpfkhf tsh;j;Jf; nfhs;s Ntz;Lk;. mg;nghOJ jhd;
khw;wj;jpw;fhd ghijapy; rhpahf nry;y KbAk;. kde;jpUk;GjyhdJ tho;f;ifapy; xU
ty;yikahd khw;wj;ij cUthf;fp> ek;Kila fdTfis Njtd; kPJ Nghl;L> mtUila
vz;zj;jpw;F ek;ik nrtp rha;ff
; j; J}z;Lk; khw;wk; vg;gb ,Uf;Fk; vd;W ghh;g;Nghk.
[hh;[; Kjypy; jhd; jtwhd Gifg;glk; ghh;g;gij kidtp ghh;j;J tpl;lhs; vd;W
njhpe;jJk; cldbahf mjpypUe;J tpLgl Ntz;Lk; vd;fpw jPh;khdk; vLj;jhh;. ehd; cq;fis
tpl;L gphpag;NghfpNwd; vd;W kidtp gaKWj;jpdhs;> MfNt kde;jpUk;GjYf;fhd Ntiyf;Fs;shf
nry;tjw;F jahuhdhh;. ghpRj;j $l;lj;jpw;Fk;> jd;id rhp ghh;j;Jf; nfhs;Sk; ,;lj;jpw;F nrd;whh;.
mtUila vz;zk; vd;dntd;why; vg;gbahtJ me;j jtwhd jd;idg; gw;wpd frg;ghd
tpraq;fs; kidtpia tpl;L nrd;W tho;f;if R%fkhf ,Uf;f Ntz;Lk; vd;W epidj;jhh;.
mg;gbg; Ngha; nfhz;bUe;j #oypy; jhd; mDgtpj;j mDgtq;fs; midj;Jk; Njtd; vd;id
khw;w Ntz;Lk; vd;gjw;fhfNt vd;W Ghpe;Jf; nfhz;lhh;. me;j Rje;ju mDgtj;jpw;Fs;shf
nry;fpd;w Ntisapy; Njtd; jd;id vt;tsT J}uk; Nerpf;fpwhh; vd;gij Ghpe;Jf; nfhz;lhh;.
mtUila ,Ujak; khwpaJ. NjtDf;fhf ghpRj;jkha; ,Uf;f Ntz;Lk;> vd;Dila tho;f;ifia
NjtDila jpl;lk; epiwNtWtjw;fhf> ghpRj;jkpy;yhky; jtpf;Fk; kdpjh;fSf;Fk;; cjt Ntz;Lk;
vd;W jPh;khdpj;jhh;. mtUila FLk;gj;jpw;fhfTk; gy fdTfis itj;J jd;Dila tho;f;ifapd;
khw;wk; FLk;gj;ij khw;w Ntz;Lk; vd;W epidj;jhh;. Kjy; Kiwahf [hh;[; jd; tho;f;ifapy;
gy ey;y jPh;khdq;fis vLf;ff;$ba kdpjuha; khwpdhh;. ehk; kde;jpUk;Gjy; Ntiyapy; ,Uf;Fk;
NghJ ekf;Fk; xU $l;lj;jpy; ,g;gbg;gl;l khw;wk; jhd; tUk; mg;nghOJ fpilf;fpd;w tpLjiy
gy tUlq;fSf;F ek;ik vLj;Jr; nry;Yk;.
jpde;Njhu gpujpgypg;G: cw;rhf%l;Ljy; xU jputk; Nghd;wJ khwpf;nfhz;Nl ,Uf;Fk;. kdkhw;wj;jpy; ve;j
tpraq;fs; cq;fis mjpfkhf cw;rhfg;gLj;jpaJ?
 cq;fSila tho;f;ifia Fwpj;J Njtd; itj;jpUf;Fk; fdT kw;Wk; tho;f;ifia
gad;gLj;Jtjw;F ve;j topfis Njh;e;njLj;jpUf;fpwhh; vd;gij vOJq;fs;.
 mw;Gjkhd tho;f;if tho;tjw;F cq;fSf;F Kd;ghf epw;ff; $ba rpy jilfs; vd;d?
jpde;Njhu jPh;khdk;:kde;jpUk;GjYf;F mjpf Kf;fpaj;Jtk; nfhLf;fg; NghfpNwd; vd;W jPhkhdpAq;fs;. MfNt
Njtd; cq;fs; kPJ itj;Js;s ed;ikahf fhhpaq;fis ngw;Wf;nfhs;s KbAk;.
fle;j 24kzp Neuj;jpy;:tpgr;rhu ghtk; nra;ahj egh;fsha; ,Ue;jPhf
; sh ,y;iynadpy; ahhplkhtJ mijf;
Fwpj;J NgrpdPh;fsh?
jpde;Njhu rhpghh;j;jy;:-

 Njtidg; gw;wpa Neuhd my;yJ vjph;;kiwahd vz;zq;fisf; Fwpj;J fye;J
MNyhrpf;fTk;.
 ,d;W mDgtpj;j jtwhd vjph;kiwahd fbdkhd mDgtq;fis Fwpj;Jg; NgrTk;.

ehs; : 27
Ntjid vd;gJ Vw;Wf;nfhs;sf; $ba cz;ik:ghtj;jpypUe;J Nkw;nfhz;L tu Ntz;Lk; vd;why;> Ntjid> ghLfs; vd;gJ xU
mq;fk; vd;gij Ghpe;J nfhs;s Ntz;Lk;. ghLfis NjtDila topapd; %ykhf mDgtpf;f
Ntz;Lk; vd;W fw;Wf;nfhs;s tpUk;gpdhy;> Kjypy; Ntjid ghLfs; ek;Kila xU mq;fkhf
Vw;Wf;nfhs;s Ntz;Lk; vd;w cz;ikia mwpaNtz;Lk;. gy kdpjh;fs; jtwhd rpe;jidNahL
,Uf;fpwhh;fs;. vd;dntdpy;> ehd; ed;ikia NghJkhd msTf;F nra;Ak;NghJ ekf;F Fiwe;j
NtjidfSk;> ghLfs; kl;Lk; jhd; fpilf;Fk; vd;W epidf;fpwhh;fs;. Mdhy; mJ cz;ik
fpilahJ. xU khiyNeuj;jpy; gs;spf; Foe;ijfs; rpyNgh; Ntjhfk tFg;gpy; ,Uf;Fk;NghJ ehd;
xU Nfs;tpNfl;Nld;. ,e;j thuk; KOtJk; vg;gb ghL mDgtpj;jPfs;? clNd mth;fs; gy;NtW
tpjkhd gjpiyf; $wpdhh;fs;. mth;fs; gjpyhdJ fhiyapy; vOe;J gs;spf;F nry;Yjy; vd;W
gy Nghuhl;lk; vd;W nrhd;dhh;fs;. ,e;jf; Foe;ijfSf;F $l VNjh jpde;Njhu gpur;ridfs;
,Uf;fpwJ. mJ jhd; cz;ik ,NaR nrhd;dJ. kj;NjA 7:24-27 “Mifahy;> ehd; nrhy;ypa ,e;j
thh;j;ijfisf; Nfl;L> ,itfspd;gb nra;fpwtd; vtNdh> mtidf; fd;kiyapd;Nky; jd;
tPl;ilf; fl;bd Gj;jpAs;s kD\Df;F xg;gpLNtd;. ngUkio nrhhpe;J> ngUnts;sk; te;J>fhw;W
mbj;J> me;j tPl;bd;Nky; NkhjpAk;> mJ tpotp;y;iy> Vndd;why; mJ fd;kiyapd;Nky;
m];jpghuk; Nghlg;gl;bUe;jJ. ehd; nrhy;ypa ,e;j thh;j;ijfisf; Nfl;L> ,itfspd;gb
nra;ahjpUf;fpwtd; vtNdh> mtd; jd; tPl;il kzypd;Nky; fl;bd Gj;jpapy;yhj kD\Df;F
xg;gplg;gLthd;. ngUkio nrhhpe;J> ngUnts;sk; te;J> fhw;W mbj;J> me;j tPl;bd;Nky;
NkhjpdNghJ mJ tpOe;jJ> tpOe;J KOtJk; mope;jJ vd;whh;”.
kioAk;> GaYk; tUfpwJ vd;W nrhy;fpwhh;. mth; ekf;F jUfpd;w kpfr;rpwe;j
MNyhrid “mtUila thh;j;ijfis cWjpaha; gw;wpf;nfhz;L gpd;gw;WtJ> ve;j #o;epiyapYk;
gpd;gw;w Ntz;Lk;> ,e;j tho;f;if ePq;fs; thOk; tiuf;Fk; ghLfs; ,Uf;Fk;> mij
epWj;jKbahJ. mg;gbvd;why; mjw;F rhpahd jPh;T jhd; vd;d? ghLfis re;jpf;Fk; NghJ>
mijf; nfhz;L ey;y gof;ftof;fk;> Fzhjpraq;fis tsh;j;Jf; nfhs;s Ntz;Lk;. Kjypy;
typAk; NtjidfSk; ,e;j cyfj;ij tpl;L nry;yhJ. mJ vg;nghOJk; ,Uf;Fk; vd;fpw
cz;ikia KjyhtJ Vw;;wf;nfhs;s Ntz;Lk;.
jpde;Njhu gpujpgypg;G: Ntjidfs; tUk;NghJ ePq;fs; fhl;Lk; Kjy; vjph;jhf;Fjy; vd;d?
 tho;f;ifapd; cz;ikg;gb Ntjidfs; tUk;NghJ cq;fSila gjpy; vd;d?
 vg;gb cq;fshy; Ntjidfs; tUk; vd;w cz;ikia Vw;Wf;nfhs;fpwPh;fs;> mNj Neuk;
Ntjidfis vg;gb re;jpf;fpwPh;fs;?
 Ntjidfis Vw;Wf; nfhs;fpwjpdhy; kde;jpUk;GjYk; gaDs;sjhFk; vd;gJ vg;gb
,Uf;fpwJ?
jpde;Njhu jPh;khdk;:ghLfisAk; NtjidfisAk; ntWg;gjw;F gjpyhf> mij xU mbr;RtL (eil)
vd;W vLj;Jf;nfhs;s ,d;W jPh;khdk; vLq;fs;.

fle;j 24kzp Neuk;:tpgr;rhu ghtj;jpypUe;J tpLgl;L ,Ue;jPhf
; sh? ,y;iyNay; ahhplkhtJ mijf;
Fwpj;J NgrpdPfsh?
jpde;Njhu rhpghh;j;jy;: ghLfs; vd;gJ tho;tpd; mq;fk;> cz;ik guthapy;iy Ntjidfis mDgtpg;gjw;F
jahuhf ,Ug;gJ vd;gijf; Fwpj;J NgRq;fs;.
 ,e;j ehs; KOtJk; ePq;fs; re;jpj;j> cq;fis J}z;ba tpgr;rhu ghtj;ijf;Fwpj;J
gfpuTk;.
 vjph;kiwahd czh;rr
; pkpf;f fbdkhd mDgtj;ij ,d;W re;jpj;jPhf
; s; vd;why; mijf;
Fwpj;J gfpuTk;.

ehs;:28
Ntjidfs; mjpfkhFjy;:,g;NghJ rpy frg;ghd nra;jpfs;> tpgr;rhu ghtj;ij tpl;Lf;nfhLf;Fk; NghJ> cq;fs;
ghLfs;> czh;r;rpg+h;tkhd tp\aq;fs; mjpfhpf;Fk;. cq;fis Fw;w czh;r;rpf;Fs;shf nfhz;L
nrd;w ghtj;jpw;f;F jilnra;Ak; NghJ> ehd; ntw;wp ngw;Wtpl;ljhf czh;tPh;fs;. Mdhy;>
,g;NghJ typfSf;fhf vLf;ff; nfhs;sg;gl;l kUe;Jfis jtph;j;JtpLfpNwhk;.
cq;fs; ;Ntjidfs; (cgj;jputq;fs;) Fwpj;J re;Njh\g;gLq;fs;> Vndd;why; mJ
cq;fSila Fzj;ijAk;> ek;gpf;ifAk; khw;wr; nra;a nfhz;L nry;Yk;. tpgr;rhu ghtj;jpypUe;J
ntsptUk;NghJ Vw;gLk; cgj;jputj;ij ePq;fs; Vw;Wf; nfhs;stpy;iy vd;why; ePq;fs;
cz;ikahf Njtid Gwf;fzpf;fpwPh;fs; vd;W Ghpe;J nfhs;Sq;fs;.
ehd; xU vLj;Jf;fhl;bid jUfpNwd;:
[hh;[;fF
; k; mth; kidtpf;Fk; ,ilNa fUj;J NtWghL te;jJ. ,J vjdhy; vd;why;
mts; me;j Gy;ntspia fj;jhpj;J Rj;jk; nra;Aq;fs; vd;W nrhd;djw;fhf ,e;j fUj;J NtWghL
mtUila thh;j;ijapy; NjhuizAk;> rj;jKk; mjph;rr
; p milaitj;jJ. mtUila cs;
,Ujak; mtiuj; J}z;br; nrhd;dJ> mts; cd;id MSif nra;fpwhs; vd;W gaKWj;jpaJ.
MfNt [hh;[; Nfhgj;NjhL mij ePNa ghh;j;Jf; nfhs; vd;W nrhy;yptpl;lhh;. gpd;G mth; kidtp
kdjstpy; fhag;gl;L ePq;fs; Nrhk;Ngwpahfptpl;lPh;fs; vd;W $wpdhs;.
[hh;[; fPo; jsj;jpw;F Ngha; tpgr;rhu glk; ghh;f;f Ntz;Lk; vd;W ,Ue;jhh;. ,ij
ghh;g;gjw;F ekf;F nrsfhpa FiwghL te;JtpLk; vd;gjw;fhfNt jd; kidtpia
czh;r;rpg;g+h;tkhf fhag;gLj;jpdhh;. ,q;F jhd; cgj;jputk; Muk;gpf;fpd;wJ. mjw;F gpd;G tho;tpd;
khw;wj;jpw;fhd jPh;khdk; vLf;fr; nra;jJ. mth; jg;gpj;Jf; nfhs;tjw;fhd topiaf; Fwpj;J mth;
rpe;jid nrd;wJ. MdhYk; mth; xU cz;ikia jdf;Fs;Ns nrhy;fpwhh;. “tho;f;if xU
typjhd; kw;Wk; me;j typ mjpfkhdhYk; guthapy;iy” mthplk; ,Ue;j gpur;rid vd;d?
mtUila kidtpapd; thh;j;ij Njhuiz khwpaijf; Fwpj;jjh> ,y;iy mJ gpur;rid ,y;iy
tpgr;rhu ghtj;jpdhy; Vw;gl;l cgj;jputj;ij vt;thW re;jpg;gJ vt;thW me;j ghLfspy; ,Ue;J
ntspNaWtJ vg;gb vd;W cs;sj;jpy; mjpfkhd fhaj;ij nfhz;lhh;. rhp me;j typia Nghf;f
tpgr;rhu ghtj;ijNa Njbg; Nghfhky;> [hh;[; jdf;Fs;Ns xU Nfs;tpia Nfl;lhh;. Njtd; vd;id
vd;d nra;a Ntz;Lk; vd;W vjph;ghh;f;fpwhh;? mth; nfhQ;r Neuk; mikjpg; gLj;jpf;nfhz;L> Njtd;

vd;id kidtpaplk; nrd;W jho;ikNahL> jhd; ,Uf;fpd;w gpur;rid kw;Wk; kdg;ghd;ikia gw;wp
NgRkhW Njtd; nrhy;fpwhh; vd;W epidj;jhh;. MfNt tpgr;rhuj;jpw;fhd jPh;it fbdkhd
#o;epiyapypUe;J ntsptu Ntz;Lk; vd;W jPh;khdpj;jhh;.
jpde;Njhu gpujpgypg;G: ePq;fs; kde;jpUk;Gjypy; ,Uf;f czh;rr
; pg+h;t fhaq;fs; ve;j topapy; mjpfkhfpwJ.
 ,e;j mjpfkhFjiy vt;thW rkhspf;fpwPh;fs;?
 ,e;j ghLfspy; ,Uf;Fk; Njtd; ve;j topfspy; cq;fSf;F jd;id ntspg;gLj;Jfpwhh;?

jpde;Njhu jPh;khdk;:ePq;fs; vg;gbgl;l typfspy; ,Ue;jhYk; guthapy;iy> tpgr;rhu ghtj;jpypUe;J Rj;jkhf Ntz;Lk;
vd;gjw;fhd jPh;khdj;ij vLq;fs;.
fle;j 24 kzp Neuq;fs;:,d;W tpgr;rhu ghtj;jpypUe;J tpLjiyahfp ,Ue;jPhf
; sh?,y;iynadpy; ahhplkhtJ
nrd;W $wpdPh;fsh?
jpde;Njhu rhpghh;j;jy;: kde;jpUk;Gjypy; ,Uf;Fk; NghJ mjpfkhFk; ghLfs; ve;j topfspy; tUfpwJ vd;W fye;J
NgRq;fs;.
 ,d;W Vw;gl;l vjph;kiwahd my;yJ fbdkhd czh;r;rpg+h;tkhd mDgtq;fis gfpUq;fs;.

ehs;:29
cgj;jputj;jpdhy; Vw;gLk; tpRthrk;
fle;j ,uz;Lehl;fs; ghLfs; ek; tho;tpd; xU mq;fkhk; vd;w cz;ikiaf; Fwpj;J
kw;Wk; tpgr;rhu ghtj;jpypUe;J ntsptUk; NghJ mjpfhpf;Fk; typiaf; Fwpj;Jk; NgrpNdhk;. ,d;W
ehk; ghLfspdhy;; Njtdplk; mjpfhpf;Fk; tpRthrj;ijf; Fwpj;J NgRNthk;. tpgr;rhu ghtj;jpypUe;J
ntsptu typfs; ek;ik Vtp Fzg;gLtjw;f cjTfpwJ. vg;nghOJ ghLfs; kjpg;Gkpf;fjhf
khWfpwJ vd;why;> ehk; “Njtid” vd;Dila md;ghd je;ij> NkYk; mtiu ek;g Ntz;Lk;
vd;W tpRthrk; vd;fpw thfdj;jpd; %ykhf fw;Wj; jUfpwhh; vd;W ek;Gk; NghJ jhd;. mjpfkhd
Neuj;jpy; kdpjh;fis ghh;f;Fk;NghJ> ghLfs; tUk;NghJ Njtidj; jtwhf vz;zp> NjtDila
Kf;fpa Nehf;fj;ijNa jg;ghf epidf;fpwhh;fs;. NjtDila rpj;jj;jpw;F gjpyhf nrsfhpakhd
tho;f;ifia kl;LNk tpUk;Gfpwhh;fs;. NjtDila Nehf;fk; ek; vy;NyhUk; KO Mj;JkhNthL
mtiu ek;gNtz;Lk; vd;fpw ,lj;jpw;F vLj;Jr; nry;fpwhh;. ek;Kila fbdkhd ,Ujak;
cilf;fg;gl;L Rarhh;gpy; kw;Wk; Ra cgrhpg;gpypUe;J ntsptuNtz;Lk;. vd;gjw;fhf ekf;F
cgj;jputq;fis gad;gLj;Jfpwhh;. ,e;j ,uz;L G];jfj;jpy; cs;s trdq;fis thrpf;fTk;.
ahf;NfhG 1:2-4> vgpnuah; 12:7-11. ahf;NfhG nrhy;fpwhh; “Nrhjidfspy; mfg;gLk;NghJ
mij kpFe;j re;Njh\khf vz;Zq;fs; Vndd;why; Nrhjid vd;gJ ek;ik g+uzuhd
khw;Wtjw;fhf NjtDila topahapUf;fpwJ. vgpnuah; G];jfj;jpy; ghh;j;jhy;> ,d;Dk; Mokhf
nrhy;yg;gl;bUf;fpwJ> Njtd; ek;ik Gj;jpuuhf elj;Jfpwhh;> jfg;gd; rpl;rpf;fpwJ NghJ ek;ik
rpl;rpj;J ek;ik gapw;rpf;Fs;shf elj;Jfpwhh;. me;j rpl;rpg;ig Fwpj;J jdpj;Jtkhf

nrhy;ytpy;iy> mth; nrhy;fpwhh; fbdkhd rpl;rpg;G ntspg;Gw my;yJ czh;r;rpg;g+h;t tp\aq;fs;
midj;Jk; ekf;F gapw;rpahsh;fshfpwhh;fs;.
vg;gbg;gl;l Nrhjidfisf; Fwpj;J Ngrpf; nfhz;bUf;fpNwhk;? tpgr;rhu ghtj;jpw;fhd
gpujpgyd; vd;fpw Nrhjidia my;y> Njtd; ek;ik mtUila ftdpg;gpw;Fs; tuNtz;Lk; vd;W
vz;Zfpwhh;. ehk; ,g;NghJ Ngrpf;nfhz;bUf;Fk; Nrhjidfs;> ehk; ed;ik nra;Ak; NghJ tUk;
Nrhjidfis Fwpj;jhFk;> rpy Neuq;fspy; ehk; kw;w kf;fsplj;jpNy xU Fw;wthsp Nghy;
epw;Nghk;> NkYk; xU Ntis> ek;Kila Mokhd ghJfhg;gpd;ik vd;fpw Nrhjid ntspg;gLk;>
rpy Neuj;jpy; ,e;j rhPuj;jpy; tho;tNj gpur;rid jhd; vd;Nghk;. Nrhjidfs; tUk; NghJ ekf;F
,uz;L tha;g;Gfs; ,Uf;Fk;. jg;gpXLtJ my;yJ tpRthrj;NjhL vjph;nfhs;tJ gy kdpjh;fs;
jg;gpf;f Ntz;Lk;> mJjhd; rpwe;jJ vd;W epahag;gLj;Jfpwhh;fs;. Mdhy; ey;yr; nra;jp
vd;dntd;why;> ey;y NtWgl;l kw;nwhU tha;g;G “Njtid ek;gp fPo;gbtJ”!
jpde;Njhu gpujpgypg;G:ePq;fs; Nrhjpf;fg;gLk; NghJ> mJ vt;thW cq;fSila Njtrhaiy vg;gb
ghjpf;fpwJ. Nrhjpf;fg;gLk; Neuj;jpy; Njtd;kPJ tpRthrpf;fTk;> vd;Dila Nerj;je;ij vd;W
nrhy;y jilahf khWk; fbdkhd #o;epiyfs; vd;d? Nrhjidfspd; NghJ Njtdplj;jpy;
tpRthrk; mjpfhpf;fTk;> Njtd; ey;yth; vd;gij tpRthrj;jpd; Kyk; Urpg;ghh;g;gjw;F vd;d
nra;tPh;fs;?
jpde;Njhu jPh;khdk;:ekf;F Nrhjidfs; tUk;NghJ jpde;NjhWk; vd;dNtz;Lk; tpRthrj;jpYk;> typfspd;
%yk; NjtDf;F fPo;gbtJ vd;fpw jPh;khdk; vLg;Nghk;.
fle;j 24 kzp Neuj;jpy;:tpgr;rhu ghtj;jpypUe;J tpLgl;Bh;fsh? ,y;iynadpy;> ahhplkhtJ NgrpdPh;fsh?
jpde;Njhu rhpghh;j;jy;: kde;jpUk;Gjypy; ,Uf;Fk;NghJ ePq;fs; re;jpf;Fk; Nrhjidfspd; %yk; cq;fs;
tpRthrj;jpd; mtisf; Fwpj;J NgRq;fs;.
 ,d;W ePq;fs; mDgtpj;jy; tpgr;rhu ghtj;jpw;fhd J}z;Ljy;fisf; Fwpj;J gfpuTk;.
 ,d;W vjph;kiwahd rpe;jidfis mDgtpj;jPh;fs; vd;why; gfpUq;fs;.

ehs;:30
NrhjidfSf;fhf jahh;gLjy;:Fhiyapy; vOe;jcld; cq;fs; Neuj;ij Njtdplj;jpy; nrytpl;L ,d;iwa ehs;
ed;whf ,Uf;fNtz;Lk; vd;W n[gpAq;fs;. ahUNk Nrhjidfis Nfl;lkhl;Nlhk;> MdhYk; mJ
te;J nfhz;NlapUf;Fk; thrpf;f 1NgJU 4:1-3 NgJU nrhy;fpwhh;> ek;Kila Nrhjidfs;
ghtj;jpdhy; tUfpwJ. ,aw;ifahfNt kdpjh;fs; Nrhjid> ghLfs; vd;fpw topia
Gwf;fzpf;fpwhh;fs; mth;fs; ghtk; nra;jhYk; $l Nrhjidfis Vw;Wf; nfhs;tjpy;iy vd;W
Ghpe;Jf; nfhz;lhh;. ek;Kila n[akhdJ vd;d ghLfs; typfs; te;jhYk; ijhpakhf mij
re;jpg;gjw;Fk; me;j tho;f;if ek;Kila tpRthrj;jpd; Mtpia cah;j;jTk; vg;gbg;gl;l
gpur;ridfs; te;jhYk; fpwp];Jtpd; Fzj;ij ntspf; nfhzu Ntz;Lk; vd;W n[gpf;fNtz;Lk;.
,NaRfpwp];J nf];jkNd Njhl;lj;jpy; jhk; re;jpf;fg; NghFk; typfs; Ntjidfs; gw;wp njhpe;Jk;
mth; jdf;F gyKk; ijhpaKk; je;J tpRthrj;jpy; cWjpaha; ,Uf;f Ntz;Lk; vd;W n[gpj;jh;.

mNjNghy; tpgr;rhu ghtj;jpypUe;J ek; Nkw;nfhz;L tuNtz;Lk; vd;W epidj;jhy; ehk; ek;ik
vz;zq;fs; %yKk; czh;T hPjpahfTk; ghLfis re;jpf;f jahuhfNtz;Lk;. ePq;fs; tpLjiy
milaNtz;Lk; vd;W epidj;jhy; vg;gbgl;l Nrhjidfis re;jpf;f ehk; jahuhf Ntz;Lk;?
czh;rr
; pg;g+h;tkhf ehk; re;jpf;Fk; ghLfspd; tiffs;:
ntWg;giljy;> js;Sjy;> Fw;wg;gop kw;Wk; mtkhdk;> Vkhw;wk;> ghJfhg;gpd;ik>
mtkhpahij> kwf;fg;gLjy;> Neha;> fhaq;fs;> fbdkhd Ntiy> ntWg;Ngw;wk;> mOj;jk; ,d;Dk;
gy> ,g;gbg;gl;l tpjtpjkhd czh;T hPjpahd rthiy VjhtJ xU ehs; ek;kplj;jpNy
nfhz;LtUk;. Vw;fdNt ekf;F J}z;Ljy;fSk; tUk; vd;W mwpe;jpUe;Njhk;> J}z;Ljy;fSk; tUk;
vd;W mwpe;jpe;Njhk;> me;j J}z;Ljy;fis Gwf;fzpg;gJ jLg;gJ kpfTk; typiaj; jUk;. Mdhy;
ek;ik mikjpg;gLj;Jfpd;w xU nra;jp Ntjhfkj;jpy; cs;sJ. 1NgJU 4:12-13.
Mr;rhpag;glNtz;lhk;! cq;fSila kde;jpUk;Gjy; ,g;gbg;gl;l rthy;fSf;F vg;gb
gjpyspf;fpwPh;fNsh mijitj;J jhd; mwpe;Jnfhs;s KbAk;. ,J cz;ik vg;nghOJk; khwhjJ.
tho;f;ifapd; mw;Gjkhd tp\ak; vd;dntd;why;> ,g;gbg;gl;l rthy;fspd;NghJ Njtdplj;jpy;
tpRthrkha; epiyj;jpUg;gJ. Njtd; cq;fNshL mjpf cz;ikAs;stuhfTk; jdpg;gl;ltuhfTk;>
ty;yikAs;stuhfTk; ,Ug;ghh;. cq;fSila czh;rr
; pg+h;tkhd Fzk;> czh;r;rptrg;gLjy;>
vz;zq;fs;> cs;Fzk; midj;jpypUe;Jk; khWk;.
jpde;Njhw gpujpgypg;G:ghLfSf;F jahh;gLtJ Vd; mjpf Kf;fpak;? ghLfSf;fhf jahh; Mtjw;F fhiyapy;
ePq;fs; vd;d nra;a Ntz;Lk;? thpirfspy; cs;s ve;j czh;r;rpg;g+h;tkhd Fzk; cq;fSf;F
kpfTk; fLikahf epw;fpwJ? ,g;nghOJ mij rkhspg;gjw;fhf n[gk; nra;Aq;fs;.
jpde;Njhw jPh;khdk;:xt;nthU ehisAk; rthy; vd;W vLj;Jf;nfhz;L ghLfSf;fhf jahh; MFq;fs;.
fle;j 24 kzpNeuq;fs;:,d;W tpgr;rhu
ahhplkhtJ NgrpdPh;fsh?

ghtj;jpypUe;J

tpyfp

,Ue;jPhf
; sh?

,y;iynadpy;

mijf;Fwpj;J

jpde;Njhw rhpg;ghh;j;jy;: ghLfSf;fhf Maj;jg;gLtJ Fwpj;J fye;J NgrTk;. Nray;Kiwahf mij vg;gb ghh;f;f
KbAk;.
 ,d;iwa ehs; KOtJk; cq;fSf;F Vtg;gl;L J}z;lg;gLfpw tpgr;rhu ghtq;fis Fwpj;J
gfpuTk;.
 VjhtJ fbdkhd my;yJ vjph;kiwahd czh;T hPjpahd mDgtq;fis ,d;W
re;jpj;jPhf
; shdhy; gfpuTk;.

ாள் 31
பாடுைள் – ஆபயாசகன துணுக்கு # 1
ாடுகளப் ற்றி மசுயளத குறித்து நீங்கள் எரு மயள மசார்ந்திருக்காம். ஆால் ஆவிக்குரின உகத்தில்
இன்னும் சி காரினங்களக் குறித்து மசுயது முக்கினநாது. எரு மயதாகந கதா ானகளத் கதரிந்துக்
ககாள்ளுங்கள். அது ஆபிபகாமிற்கு நகன் இல்ாதளதக் குறித்த நாற்நாக இருக்கட்டும், மனாமசப்பு தான்
அடிளநதத்திற்குள்ாக விற்கப்ட்ைதாக இருக்கட்டும் அல்து இன்னும் அமகபாக இருக்கட்டும். அயர்கள்
அளயரும் விசுயாசத்துைன் ாடுட்ைார்கள்.

இன்ளக்கு நக்கு ாடுகளுக்கா ஆமாசள துணுக்கு உள்து. ாம் தனினாக ாடுை முடினாது, சயால்கள்
கூை கதாைங்கும் காழுது ாம் சாய்ந்து ககாள் எருயர் மதளய. ம்ளந உற்சாகமூட்ை எருயர் மதளய.
பிபர் 3:12-13
12. சபைாதப, ஜீலனுள்ர பதலகன விட்டு வியகுலதற்பைதுலான அவிசுலாசமுள்ர யபால்யாத இருதம் உங்ைளில்
ஒருலனுக்குள்ளும் இாதபடிக்கு நீங்ைள் ச்சரிக்கைாயிருங்ைள்.
13. உங்ைளில் ஒருலனாகிலும் பாலத்தின் லஞ்சகனயினாபய ைடினப்பட்டுப் பபாைாதபடிக்கு, இன்று
ன்னப்படுரவும் நாபடாறும் ஒருலருக்யைாருலர் புத்தியசால்லுங்ைள்.
ம்முளைன கீழ்டிதள அறிந்து ககாள் நற்யர்களுளைன உற்சாகம் மதளயடுகிது. ஆகமய தான் நக்கு
திசரி சரிார்க்கும் கூட்ைாளி மதளய. சரிார்ப்பின் மாக்கம் ககாஞ்சம் கணக்கு மகட்தும் ஆகும். ஆால்
எருயர் நற்யருளைன யாழ்க்ளகயில் உள் ாடுகள நதிப்பிடுயதற்கு இது மிக முக்கினநாதாகும். மநலும்
து ப்டி இருப்பினும் மதயனுக்கு நட்டும் கீழ்டியமத ற்றுக்ககாள்தக்க இக்கு ன்று நிளவூட்ைலும்
மதளய. உதாபணத்திற்கு, ொர்ஜ் நதின உணவு இளைமயள மபத்தில் தது யாகத்தின் சக்கபங்கள நாற்
கசன்ார். ழுது நீக்கும் யல்லுர் அளத 20 நிமிைங்களில் நாற்றி தந்து விடுமயாம் னா க் கூறிார்.
இருப்பினும் சக்கபங்கள நாற் இபண்டு நணி மபம் டுத்துக் ககாண்ைர். மநலும் ொர்ஜ் தது
அலுயகத்திற்கு கசல் மூன்று ளநல்கள் தூபம் கசல் மயண்டியிருந்தது. அயருக்கு சலிப்பு ற்ட்ைது,
மயளக்கு தாநதநாக கசல்யளத நக்கள் ார்த்தால் ற்டும் தர்நசங்கைம், முதாளியின் திர்கசனல்,
ஆகினயற்ள மனாசித்து ழுது நீக்கும் யல்லுரிைம் உணர்ச்சியசத்தால் ஆமயசநாக மகாப்ட்ைார். அயபது
ளகமசியில் ஆாசப்ைம் ார்க்க மும்முபநாகத் தூண்ைப்ட்ைார். ஆால், இறுதியில் ஏர்ாண்மைா ன்கி
தது ண்ளப அளமப்து  முடிகயடுத்தார். அயர் இயபது சரிார்க்கும் கூட்ைாளியுநாக இருந்தார்.
ஏர்ாண்மைா, ொர்ஜ் கசால்யளத கயநாக மகட்ைார். பின்ர் அயர் திளித்து கசான்து ன்கயன்ால்,
ானும் கூை அந்த சூழ்நிளயில் ப்காழுதும் அளநதினாக இருந்திருக்க நாட்மைன். ஆால் நீங்கள் ப்டி
முழுயதுநாக மகாநளைந்திருக்கிறீர்கள்  ன்ால் ார்க்க முடிகிது. இருப்பினும் மதயன் அவ்யளகனா
ரீட்ளசயில் அனுப்பினதன் மூம் உங்களுக்கு எரு கரின திட்ைத்ளத ளயத்துள்ார். பின்ர், மசா
இருதனத்துைன் கசான்ார். ” நீங்கள் இதன் முடிவில் மிகப் கரின விசுயாசத்ளதப் கற்றுக்ககாள்ப்
மாகிறீர்கள். ஏர்ாண்மைா மநலும் கூறுளகயில், “ மதயன் இந்த சூழ்நிளளன நீங்கள் ப்டி ளகனா
மயண்டும்  விரும்புகிார்  நிளக்கிறீர்கள்? ொர்ஜ் கசான்ார், முதலில் இச்ளசக்கு நறுப்பு கசால்
மயண்டும், கனில் அது ன்ள ங்கும் அளமத்து கசல்ாது. இபண்ைாயதாக ன்னுளைன முதாளிளன
அளமத்து ன் தாநதநாது  தாழ்ளநயுைன் கூமயண்டும். பின்ர் ான் ழுது நீக்கும் யல்லுரிைம், அயளப
மதாற்யன்  அளமத்தற்கு நன்னிப்புக் மகட்க மயண்டும்.
இந்த உதாபணம் இக்கட்ைா தருணத்தில் உங்களுக்கு உதயக்கூடின ண்ரின் ஆச்சரினநளிக்கும் யல்ளநளனப்
ற்றின சரினா யழிமுளளனக் காட்டும்.
அடிப்பகட ஆபயாசகன துணுக்கு:
ம்ளந சரினா யழியில் ைத்தக்கூடின ண்ர்கள் நக்குத் மதளய. ம்நால் தனினாக அப்டி
கசனல்ைமுடினாது.
தினசரி பிதிபலிப்பு :
மநற்கசான் உதாபணத்மதாடு ப்டி நீங்கள் எத்து மாகிறீர்கள்?
அழுத்தம் நிளந்த தருணத்தில் உங்கள நதிப்பீடு கசய்யமதாடு அமத மபத்தில் உங்கள சரினா திளசயில் யழி
ைத்தகூடின னாளப நீங்கள் அளமப்பீர்கள்?
நீங்கள் ல்ா உணர்வுகளயும் அயர்களிைம் கிர்ந்துக் ககாள்ாவிட்ைால் ன் ைக்கும்? [ கயளிப்ளைனாக
இருப்தன் மூம் அழுத்தத்ளத கயளிமனற்றுயது தான் மதயனுளைன திட்ைம் ]
தினசரி முடிவுைள்:



உங்களுளைன யாழ்க்ளகயில் கைக்கும் உணர்வு ரீதியிா புனல்கள் மூம் உங்களுக்கு உதயக்கூடின
உங்களுளைன சரிப்ார்க்கும் கூட்ைாளி மதயால் ககாடுக்கப்ட்ை யபம் ன்ளத ம்புயதற்கு முடிகயடுங்கள்.
கைந்த 24 நணி மபத்தில் – இன்ளக்கு நீங்கள் விசாபப் ாயத்திலிருந்து விடுட்டுள்ளீர்கா? இல்ளகனன்ால்
இன்காருயரிைம் அளதப் ற்றிக் கூறினீர்கா?
தினசரி சரிபார்ப்பு :



தனினாக ாடுகள் அனுவிப்ளதப் ற்றி எரு வியாதம் ைத்துங்கள். மதயமாடு தனினாக ைக்க
முனற்சிப்தால் ற்டும் பின் விளவுகள் ன்?




ந்த விசாப தூண்டுதல்களயும் அல்து ாள் முழுயதும் அனுவிக்க தூண்டுகிளதயும் கிர்ந்து
ககாள்ளுங்கள்.
இன்ளக்கு நீங்கள் கைந்து கசன் ந்த கஷ்ைத்ளதயும் அல்து திர்நள உணர்வுரீதியிா அனுயங்களயும்
கிர்ந்து ககாள்ளுங்கள்.

நாள் 32
பாடுைள் – ஆபயாசகன துணுக்கு # 2
இன்று ாம் ரிசீலிக்க மயண்டின நற்றுகநாரு ாடுகள் குறித்த ஆமாசள துணுக்காது யிற்சி கசய்ன சற்று
அதிக கடிநாாலும் நீண்ை காத்திற்க்கா கயற்றிக்கு மிக முக்கினநாதாகும்.
அது ன்கயன்ால், உங்களமன நீங்கள் மநற்ககாள்யபாக ார்க்கக் கற்றுக்ககாள்ளுங்கள். இமனசுளய
பின்ற்றுயபாக இருப்தற்கு எருயருக்கு மநற்ககாள்யரின் ஆவி கண்டிப்ாக இருக்க மயண்டும்.
மயதாகநம் கசால்கிது,
பிபர் 10:36-39
36. நீங்ைள் பதலனுகட சித்தத்தின்படி யசய்து, லாக்குதத்தம்பண்ைப்பட்டகதப் யபறும்படிக்குப் யபாறுக
உங்ைளுக்கு பலண்டிதாயிருக்கிமது.
37. லருகிமலர் இன்னுங் யைாஞ்சக்ைாயத்தில் லருலார், தாதம் பண்ைார்.
38. விசுலாசத்தினாபய நீதிான் பிகறப்பான், பின்லாங்கிப்பபாலானானால் அலன் பல் ன் ஆத்துா
பிரிாயிாது ங்கிமார்,
39. நாபா யைட்டுப்பபாைப் பின்லாங்குகிமலர்ைராயிால், ஆத்துா ஈபடம விசுலாசிக்கிமலர்ைராயிருக்கிபமாம்.
ாம் சுருங்கிப் பின்னிட்டுப் மாகியர்காயிபாநல் ஆால் யுத்தம் கசய்ன அறிந்தயர்காக இருக்க மயண்டும்.
பிபச்சள ன்யாக இருந்தாலும், த்தள முள ாம் விழுந்தாலும் ம்முளைன பிபச்சளகள் மூம்
மதயனுக்கு கீழ்டியதகா யழிளனக் கண்டு பிடிக்க மயண்டும். மீண்டும் ொர்ளெ ார்க்காம்:
ொர்ஜ் மாஃர்ட் கட்ைளநக்கும் யரிளசயில் மூன்ாம் ணி மயளயில் ணினாற்றிக்ககாண்டிருந்தார். எரு ாள்
அயர் மயளக்கு கசன்மாது கதாழிார்கள குளக்க மயண்டி இயளப மயளயிலிருந்து நீக்கி விட்ைர்.
அயர் மிகவும் மசார்ந்து மாய் னந்தார், கன்ால் அயருக்கும் அயருளைன நளவிக்கும் சமீத்தில் தான்
இபண்ைாயது குமந்ளத பிந்திருந்தது. வீட்டிற்க்கு கசல்லும் யழியில் கயம் கசலுத்தமுடினாநல் அதிமயகநாக
யாகத்ளத ஏட்டிார். அந்த இபவு மநாசத்திலிருந்து டுமநாசத்திற்கு கசன்தால் அயர் ககாடூபநாக உணர்ந்தார்.
1 லிருந்து 10 ன்கி அவீட்டில் அயருக்கு 14 ன்கி அவுக்கு இருந்தது. அயர் ஏர்ாண்மைா அயருளைன
சரிப்ார்க்கும் கூட்ைாளிளன அளமத்தார். அயமபா தூங்கிக்ககாண்டிருந்தார். அயருளைன நளவிளனயும்
ழுப்புயதற்கு விரும்வில்ள, ஆால் அயர் மிகவும் கானப்ட்டிருந்தார். அயர் சுனரிதாத்திற்குள் கசல்
ஆபம்பித்தார். “ ன்னுளைன யாழ்க்ளக ப்காழுதுமந ாற்ம் டுக்கிது, கதாைர்ந்து ப்காழுதுமந ாற்ம்
டுக்கப் மாகிது. இதிலிருந்து ான் தப்பிக்க யழி மதளய.”  அயர் தக்குத் தாம கசால்லிக்ககாண்ைார்.
பின்ர் திடீகபன்று அயர் ன் உண்ர்ந்தாலும் து சரிமனா அளத கசய்து அயருளைன விசாபப் ாயத்ளத
மநற்ககாள் அயர் டுத்த சமீத்தின முனற்சிகள ற்றி ரிசீலிக்க ஆபம்ப்த்தார். அயர் பின்ர் அயருளைன
யாழ்க்ளகயின் மாபாட்ைங்களில் கற் சிறின கயற்றிகள நிளவு கூர்ந்தார். அயர் முதல் முளனாக
தன்ளமன வித்தினாசநாக ார்க்க ஆபம்பித்தார். அயர் தக்குள் “ இல்ள ன்றி, சாத்தாம! இளத ான்
மதயனுளைன உதவியுைன் மநற்ககாள்மயன். உண்ளநயில் ன்னிைத்தில் ளத டுத்துக் ககாண்ைாலும்
ன்னுளைன ஆவிளன முறிக்க உன்ால் முடினாது” க் கூறிக் ககாண்ைார். ொர்ஜ் மகாகயறிக் ககாள்ாநல்
ல்டினாக வீடு யந்து மசர்ந்தார். மநலும் நற்காரு மயள கிளைத்தது. அந்த மயள மாஃர்ட் நிறுய
மயள மால் இல்ாவிட்ைாலும் அயருளைன கசவிங்கள சந்திக்க மாதுநாதாக இருந்தது.
யாழ்க்ளகயில் கயற்றி ன்து எருயருளைன மயளளனப் காறுத்தல், நாாக, மதயனுக்கு கீழ்டியளதப்
காறுத்மத யளபனறுக்கப் டுகிது. இது எரு ஆச்சரினநளிக்கும் கயற்றி  அமகர் உணர்ந்துக் ககாள்யதில்ள,
கன்ால் அயர்களுளைன யாழ்க்ளகயில் நாறுட்ை முன்னுரிளநகள் உள். ொர்ஜ் கதாைர்ந்த ஆண்டுகளில்
விசாபப் ாயங்களிலிருந்து விடுட்டு யாழ்ந்தார். கன்ால் அயர் தக்கு தாம எரு மநற்ககாள்யர் ன்
ரூத்ளத யர்த்துக் ககாண்ைார். ந்த பிபச்சள மதயன் யாயிாகவும் அயளப காண்ார் ன்கி ம்பிக்ளக
அயருக்கு இருந்தது. எருமயள அயர் மகாகயறிக் ககாண்டிருந்தால் மதயன் அயளப நன்னித்திருக்கக் கூடும்.
ஆால் மதயன் விரும்பின நாற்த்ளத அயர் தயவிட்டிருக்கக்கூடும்.
தினசரி பிதிபலிப்பு:

1.
2.
3.








உங்களுளைன விசாபப் ாயத்திற்கா காபணங்காக [சாக்குமாக்கு] நீங்கள் னன்டுத்தினளத உங்கால்
அளைனாம் காண முடிகிதா?
நீங்கள் தூண்ைப்டும் மாது அல்து கானப்ட்டிருக்கும்மாது மநற்ககாள்யரின் நநிளளன யர்த்துக்
ககாள்யதற்கு ன் கசய்வீர்கள்?
உங்களுளைன மநற்ககாள்யரின் ஆவிக்கு உணயளிக்கும் விதநாக ன்விதநா கயற்றிகள நீங்கள்
கற்றுள்ளீர்கள்?
தினசரி முடிவு:
மநற்ககாள்யரின் ஆவிளன உளைனயபாக இருப்தற்கு மயண்டினளயகள கசய்ன முடிகயடுங்கள். [
கடிநா குதி ன்கயன்ால் அந்த ஆவினாது ாடுகள் ன்கி கிணற்றிலிருந்து தான் கட்ைப்டுகிது ]
கைந்த 24 நணி மபத்தில் – இன்ளக்கு நீங்கள் விசாபப் ாயத்திலிருந்து விடுட்டுள்ளீர்கா? இல்ளகனன்ால்
இன்காருயரிைம் அளதப் ற்றிக் கூறினீர்கா?
தினசரி சரிபார்ப்பு:
எரு மநற்ககாள்யபாக இருப்ளதப் ற்றியும் காம் கசல் அது ப்டித் மதான்றுகிது ன்து ற்றியும்
வியாதம் ைத்துங்கள்.
ந்த விசாப தூண்டுதல்களயும் அல்து ாள் முழுயதும் அனுவிக்க தூண்டுகிளதயும் கிர்ந்து
ககாள்ளுங்கள்.
இன்ளக்கு நீங்கள் கைந்து கசன் ந்த கஷ்ைத்ளதயும் அல்து திர்நள உணர்வுரீதியிா அனுயங்களயும்
கிர்ந்து ககாள்ளுங்கள்.

நாள் 33
நகடமுகம யசல்பாடு #1
இன்ளக்கு ாம் தாவீதின் அபண்நளயில் யாழ்ந்த இபண்டு ருயநளைந்த ர்கா அம்மநான் நற்றும்
தாநாளபப் ற்றி மயதாகநத்தில் கசால்ப்ட்டுள் களதளனப் ார்க்க இருக்கிமாம். இந்த சூழ்நிளயில் ாம்
ன் கற்றுக் ககாள்கிமாமநா அளத கசனல் டுத்துமயாம். அது, அளத்து விசாபப் ாயங்களும்
ைத்திகசல்க் கூடின கசால்முடினாத ககாடூபநா மசாக சம்யநாக முடிந்து விட்ைது. எருமயள விசாபப்
ாயத்ளத அம்மநான் அல்து மனாதாப் சற்று மும்முபநாக டுத்துக் ககாண்டிருந்தாலும் நீதினா
முளளநகள மதடியிருந்தாமா ைந்த அளத்து மசதங்களும் தவிர்த்திருக்காம். 2.சாமுமயல் 13:1-33
யசல்பாடு பைள்விைள் :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.







அம்மநான் தாநாருைன் உவுக் ககாள் முடினாததால் மசாகநைந்த மாது அயன் ன் கசய்திருந்திருக்க
மயண்டும்?
இந்த சூழ்நிளயில் உணர்வுரீதினா புத்திசாலிதம் ப்டி உதவியிருக்க முடியும்?
மனாதாப் எரு ல் சரிார்ப்பு கூட்ைாளினாக இருந்திருந்தால், அம்மநாள காப்ாற்றுயதற்கும்
ச்சரிப்தற்கும் ன் சி காரினங்கள் கசய்திருக்காம்?
எருமயள அம்மநான், தாநார் அல்து மனாதாப் ல்ளகள புரிந்திருந்தால் அம்மநானுக்கும் அயனுளைன
சமகாதரிக்கும் இளையில் ன்விதநா ல்ளகள ழுப்பியிருக்க முடியும்?
தாநாருக்கு விமபாதநாக அம்மநான் ாயம் கசய்த பின்ர் நீதீளனக் குறித்து கயளயுள் நனுரன் ன்
கசய்திருக்க மயண்டும்?
இந்த நிகழ்வில் தாவீதின் உணர்ச்சியச நிளகள் நற்றும் ( கண்டிப்புைன் இல்ாளந அல்து கண்டிப்புைன்
இருப்தில் ற்ட்ை மதால்வி ) ப்டி கசனல்ட்ைது?
இருதனத்ளத ப்டி ளகனா மயண்டும் ன்து புரினாநலிருந்ததிால் ன் விள ககாடுக்க
மயண்டியிருந்தது?
தினசரி முடிவு:
விசாப ாயத்ளத காறுத்த யளபயில் உங்கள் யாழ்க்ளக ாதிக்கப் ைாநல் இருப்தற்கும் மசாகத்தில் முடிந்து
மாகாநல் இருப்தற்கும் ற் ல்ளகள நினமிப்ளத ற்றி முடிகயடுங்கள்.
கைந்த 24 நணி மபத்தில் – இன்ளக்கு நீங்கள் விசாபப் ாயத்திலிருந்து விடுட்டுள்ளீர்கா? இல்ளகனன்ால்
இன்காருயரிைம் அளதப் ற்றிக் கூறினீர்கா?
தினசரி சரிபார்ப்பு :
அம்மநான் நற்றும் தாநாளபப் ற்றி வியாதம் ைத்துங்கள். இந்த களதயிலிருந்து ன் உட்கருத்துகள கற்றுக்
ககாள்கிறீர்கள்.
ந்த விசாப தூண்டுதல்களயும் அல்து ாள் முழுயதும் அனுவிக்க தூண்டுகிளதயும் கிர்ந்து
ககாள்ளுங்கள்.



இன்ளக்கு நீங்கள் கைந்து கசன் ந்த கஷ்ைத்ளதயும் அல்து திர்நள உணர்வுரீதியிா அனுயங்களயும்
கிர்ந்து ககாள்ளுங்கள்.
நாள் 34
நகடமுகம யசல்பாடு # 2
இன்ளக்கு ாம் குறிப்பிைக்கூடின வித்தினாசநா விளளயக் ககாண்ை இன்னுகநாரு விசாபப் ாய
தூண்டுதளப் ற்றி ார்க்க இருக்கிமாம். ாம் மனாமசப்பு நற்றும் மாத்திாரின் நளவிளனப் ற்றின
களதளன டிக்க மாகிமாம். அயர் திடீகபன்று தாக்கப்ட்டும் அளத்து சரினா காரினங்களயும் கசய்தார்.
யாசியுங்கள் ஆதிாைம் 39:1-23
தினசரி பிதிபலிப்பு :

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ன் மதயன் மனாமசப்பு கசய்த அளத்து காரினங்களயும் ஆசிர்யதித்தார்?
ன் சி காபணங்களிால் மனாமசப்பு மாத்திாரின் நளவி டுத்த முன் முனற்சிகளுக்கு நறுப்பு கசான்ார்?
மனாமசப்பின் ஆபாதள யாழ்க்ளகயில் மதயனுைா உவுமுளளன விசாபமில்ா ரிசுத்த யாழ்க்ளகமனாடு
ந்த சி காரினங்கள் இளணத்த?
மனாமசப்பு தன்ளப் ாதுகாத்துக் ககாள் ன் ல்ளகள ளயத்திருந்தார்?
மனாமசப்பு தன்னுளைன சூழ்நிளயில் ன்விதநா சி உணர்வுகளக் கைந்து கசன்றிருக்கக்கூடும்?
ன் மனாமசப்பு தன்ள விசாபப் ாயத்தில் ஆறுதல் டுத்திக்ககாள்ாநல் அயருளைன உணர்வுகள
மநற்ககாள் முடிந்தது  நீங்கள் நிளக்கிறீர்கள்?
மனாமசப்பு சிளக்கு கசன் காழுதும் ன் அயளப கயற்றினாபாகக் கருதுகிறீர்கள்?
தினசரி முடிவு : -








மனாமசப்பின் உத்மயகத்துைன் ல்ா விசாப தூண்டுதல்களயும் திர்ப்து  முடிகயடுங்கள்.
கைந்த 24 நணி மபத்தில் – இன்ளக்கு நீங்கள் விசாபப் ாயத்திலிருந்து விடுட்டுள்ளீர்கா? இல்ளகனன்ால்
இன்காருயரிைம் அளதப் ற்றிக் கூறினீர்கா?
தினசரி சரிபார்ப்பு :
மனாமசப்ளயும் அயர் ரிசுத்தநாக இருப்தற்கு கசய்த வித்தினாசநா காரினங்களயும் ற்றி வியாதம்
ைத்துங்கள்.
ந்த விசாப தூண்டுதல்களயும் அல்து ாள் முழுயதும் அனுவிக்க தூண்டுகிளதயும் கிர்ந்து
ககாள்ளுங்கள்.
இன்ளக்கு நீங்கள் கைந்து கசன் ந்த கஷ்ைத்ளதயும் அல்து திர்நள உணர்வுரீதியிா அனுயங்களயும்
கிர்ந்து ககாள்ளுங்கள்.
நாட்ைள் 35-42
உங்ைளுகட பாலங்ைகர திர்யைாள்ளுங்ைள்
விபசா லயாறு குறிப்பபடு பணி
ம்முளைன அடிளநத்த யாழ்க்ளக முளயிால் ற்ட்டுள் மசதம் நற்றும் பிபச்சளயின் ஆமத்ளத நிறுத்தி
விசாப அடிளநத்தத்திலிருந்து மீண்டு யருயமத அடுத்த ணினாகும். சி மபங்களில் ம்முளைன நதில்
கயர்ச்சிகபநாகவும் துள்லுைனும் உணர்ந்தாலும் அது உண்ளநயில் ப்காழுதும் ம்முளைன மதயனுைா
உளயயும் னாமபா எருயருைன் ககாண்டுள் உளயயும் ககடுப்தாக அளநயும். ாம் ன்ளக்கும்
முற்றிலுநாக விடுதள அளைன விரும்புமயாமநனாால் ம்முளைன அடிளநத்தத்ளத ற்றின உண்ளநளன
திர்ககாள்யதும், அதன் அழிவிற்குரின தன்ளநளன ற்றி கற்றுக் ககாள்யதும் உண்ளநயில் ாம் வ்யவு
கவீர்கள் ன்று எப்புக்ககாடுப்தும் அயசினநாதாகும்.
மதயனுளைன திட்ைத்தின் எரு குதி ன்கயன்ால் யாழ்க்ளகனாது மிகவும் யலி நிளந்ததும் கடிநாதும்
ன்ாலும் அந்த சயால்கள் ம்ளந யர்ப்தற்கு உதயக்கூடினதாகும். இந்த சயால்களுக்கு ப்காழுது விசாபப்
ாயத்ளத நருந்தாக ஆக்குகிமாமநா ாம் மிக மநாசநாக ஆவிக்குரின வினாதிக்கு ஆாகிமாம். ாம்
யர்யதற்காக அனுப்புகி சயால்கள தவிர்ப்தற்காகவும், குளப்தற்காகவும், தப்பிப்தற்காகவும்
ம்முளைன அளத்து ஆற்ல்களயும் னன்டுத்தக்கூடின காபணங்கால் ம்முளைன யாழ்க்ளக அடிக்கடி
குமப்நளைகிது. மதயன் ையாத்திர் 6:7-8ல்
7.“ பாசம் பாசம் பபாைாதிருங்ைள், பதலன் தம்கப் பரிாசம் பண்ையலாட்டார்; னுளன் கத
விகதக்கிமாபனா அகதப அறுப்பான்.
8. தன் ாம்சத்திற்யைன்று விகதக்கிமலன் ாம்சத்தினால் அழிகல அறுப்பான்; ஆவிக்யைன்று விகதக்கிமலன்
ஆவியினாபய நித்தி ஜீலகன அறுப்பான். “

இங்மக ம்ளந ம்முளைன இபட்ச்சிப்பில் யப விைாநல் தள்ளி ளயக்கி அடிளநத்தத்தின் அச்சுகள ாம்
கயளிச்சத்திற்கு ககாண்டுயப முனல்கிமாம். 1.பாலான் 1:5 யசால்கிமது.
5.” பதலன் ஒளிாயிருக்கிமார், அலரில் வ்லரபலனும் இருளில்கய; இது நாங்ைள் அலரிடத்தில் பைட்டு
உங்ைளுக்கு அறிவிக்கிம விபசளாயிருக்கிமது.”
ாய அறிக்ளக யல்ளநயுள்து ன்ாலும், இக்காது ாய அறிக்ளக மபத்ளத விை அதிகநாகும்.
ாக்பைாபு 5:16
16.”நீங்ைள் யசாஸ்தகடயும்படிக்கு, உங்ைள் குற்மங்ைகர ஒருலருக்யைாருலர் அறிக்கையிட்டு, ஒருலருக்ைாை
ஒருலர் யெபம் பண்ணுங்ைள்.”
இக்கு ன்கயன்ால் ம்முளைன அடிளநத்தத்ளதப் ற்றி ாம் ககாண்டிருக்கி சாக்கு மாக்குகளயும்,
ம்முளைன நிளளநளனப் ற்றின முழுயதுநா ம்பிக்ளகனற்த் தன்ளநளனயும், அதற்கா காபணங்களின்
அச்சுகள அளைனாம் காண்துநாகும். மநலும் ம்முளைன ாயம் ற்டுத்தியிருக்கி அழிளய காண்தால்
நாற்த்திற்கா ம்முளைன மதளயளனயும் மதயனின் அயசபத்ளதயும் ம்நால் உணப முடியும்.
ாம் ன்கசய்ன மயண்டுகநன்ால் ம்முளைன விசாபப் ாயத்ளத ற்றி நக்கு நிளவில் உள் யளப
வியபநாக எரு குறிப்மட்ளை ழுத மயண்டும். ம்முளைன கைந்த காத்ளதப் ற்றி மநம்மாக்காகமயா
அல்து அமகுடுத்திமனா ழுதக்கூைாது. ாம் ன் கசய்மதாம் ன்ளத கயறுநம உண்ளநகள
அப்டிமன ழுத மயண்டும். மநலும் ாம் ககாடுத்த சாக்குமாக்குகளயும், ம்முளைன கசனல்கால் உண்ைா
விளளயயும், ம்முளைன ாயகபநா யாழ்க்ளக முளயிால் உண்ைாதாக ாம் உணர்கி
விளவுகளயும் ழுத மயண்டும். பின்ர் அந்த குறிப்மட்ளை னாபாயது எருயரிைம் கிர்ந்து ககாள்யதன்
மூம் ாம் ங்கிருக்கிமாம் ன்ளத முழு மும்முபத்துைன் தழுவிக் ககாள்வும், ம்முளைன
அடிளநத்தத்தின் உண்ளந நிளமனாடு கதாைர்பு ககாள்வும் உதவும்.
பார் 7:21 கசால்கிது, 21“ ஆனபடிால் நன்க யசய் விரும்புகிம ன்னிடத்தில் தீகயுண்யடன்கிம ஒரு
பிாைத்கதக் ைாண்கிபமன்.
24. நிர்ப்பந்தான னுளன் நான்! இந்த ை சரீத்தினின்று ார் ன்கன விடுதகயாக்குலார்?
25. நம்முகட ைர்த்தாகி இபசு கிறிஸ்து மூயாய்த் பதலகன ஸ்பதாத்திரிக்கிபமன். ஆதயால் நாபன ன்
னதினாபய பதலனுகட நிாப்பிாைத்துக்கும், ாம்சத்தினாயயபா பாலப்பிாைத்துக்கும்
ஊழிஞ்யசய்கிபமன்.”

தினசரி முடிவு :



உங்களுளைன விசாபப் ாய யபாற்ள ழுத மயண்டும் ன்று அர்ப்ணித்துக் ககாள்ளுங்கள்.
கைந்த 24 நணி மபத்தில் – இன்ளக்கு நீங்கள் விசாபப் ாயத்திலிருந்து விடுட்டுள்ளீர்கா? இல்ளகனன்ால்
இன்காருயரிைம் அளதப் ற்றிக் கூறினீர்கா?
தினசரி சரிபார்ப்பு :





உங்களுளைன கூட்ைாளிமனாடு உங்களுளைன குறிப்மட்ளை ழுத ஆபம்பிப்ளதப் ற்றியும் ழுதுயளதப் ற்றி
உங்களுக்கு இருக்கும் மதனும் சந்மதகத்ளதப் ற்றியும் மசுங்கள்.
ந்த விசாப தூண்டுதல்களயும் அல்து ாள் முழுயதும் அனுவிக்க தூண்டுகிளதயும் கிர்ந்து
ககாள்ளுங்கள்.
இன்ளக்கு நீங்கள் கைந்து கசன் ந்த கஷ்ைத்ளதயும் அல்து திர்நள உணர்வுரீதியிா அனுயங்களயும்
கிர்ந்து ககாள்ளுங்கள்.
உங்ைளுகட விபசா லயாற்றுக் குறிப்பபட்கட ழுதுலது பற்றி„










உங்களுளைன முக்கினநா நிளவுகள ஆவினாயர் திந்து விடும்டி கெபியுங்கள்.
மர்ளநனாக இருப்தற்குரின ளதரினத்திற்காக கெபியுங்கள்.
அளநதினா மபங்களில் இபண்டு நணி மபநாயது எமப தைளயயில் எதுக்க முனற்சி கசய்யுங்கள்.
எருமயள உங்களுளைன விசாப அடிளநத்தம் ற்றி ழுதுயது நீண்ை மபம் டுக்குநாால் இந்தப்
யிற்சிளன முடிக்க  கட்ைங்காக மபம் எதுக்க மயண்டியிருக்கும்.
புத்தம் புதின தாள்களமனா அல்து ட்ளைமனா னன்டுத்துங்கள்.
உங்களுளைன விசாப ாயத்தின் அனுயங்கள ஆபம்க் கா நிளவுகளிலிருந்து தற்சநனம் யளப
வ்யவுக்கு நிளவு கூமுடியுமநா அவ்யளயயும் ழுதுங்கள். ( அளயகள ாள் யரிளச கிபநநாக
துல்லினநாக ழுதப் ாருங்கள். அதன் மூம் ாயத்தின் யர்ச்சிளன நீங்கள் காண முடியும்.)
அதனுைன் கூைமய சரினா காரினங்கள் மீதும் நீங்கள் கயம் கசலுத்துகிறீர்கள் ன்ளத உறுதிப்டுத்திக்
ககாள்ளும் டி அறிவுளபகள மகட்து ஞாமிகுந்த கசனாகும்.

அனுபலங்ைகர பின்லரும் முகமகயில் ழுதுங்ைள்:
 ன் விசாபப் ாயம் நீங்கள் கசய்தீர்கள்?
 நீங்கள் கசய்ததற்கு ன் திர் விளவு ற்ட்ைது?
 திர் விளவின் மாதும் அதற்கு பின்னும் நீங்கள் ப்டி உணர்ந்தீர்கள்?
உதாைத்திற்கு :
ன்ன?



ான் மயளயிலிருந்து ஏய்வு டுப்ளத விடுத்து, பின்னிபவு யளப விழித்திருந்து இளணன தத்தில்
ஆாசப்ைம் ார்த்துக் ககாண்டிருக்கிமன்.
ான் ன்னுளைன கைன் அட்ளை ண்ளண ககாடுத்து விட்மைன்.
ன்?





ான் சலிப்ாக இருந்மதன்.
ான் ந அழுத்தத்திலிருந்து விடுட்டுக் ககாண்டிருக்கிமன்.
ான் கயளனற்றும் கட்டுப்ாடின்றியும் உணர்ந்மதன்.
உைர்வுைளும் திர் விகரவுைளும்:










அடுத்த ாள் ான் கசய்ததற்காக கசால்லி நாாத அவிற்கு அயநாநாக உணர்ந்மதன்.
ன்னுளைன கைன் அட்ளை பசீது கதாளக $250  ட்டினளத ார்த்தவுைன் மயதள தரும் ரிச்சல் அளைந்மதன்.
க்கும் ன் குடும்த்துக்கும் இளைமன இளைகயளிளன உணர்ந்மதன்.
ான் மீண்டும் அமத அறிவில்ாத காரினத்ளதக் குறித்து, க்கு ாம முட்ைாள்தநாகவும் மகாநாகவும்
உணர்ந்மதன்.
ப்மாது ான் கற்று ககாள்மயன்?
எரு முள குறிப்மட்ளை ழுது விட்டீர்காால் அளத நாற் முனற்சிக்காதீர்கள். நீங்கள் அளத யாசிக்கும்
யளபக்கும் அப்டிமன விட்டு விடுங்கள்.
உங்களுளைன குறிப்மட்ளை ழுதும் மாது மர்ளநயிலும் நற்றும் துல்லினத்திலும் கயம் கசலுத்துங்கள்.
உங்களுளைன குறிப்மட்ளை னாமபா எருயருக்கு யாசித்துக் காட்டுவீர்கள் ன் உண்ளநளன உங்களுளைன
நதிற்கு கயளிப்டுத்த முனற்சி கசய்யுங்கள்.

உங்ைளுகட குறிப்பபட்கட பகிர்ந்து யைாள்ளுங்ைள்:






நீங்கள் நதிக்கக்கூடின நற்றும் ஆவிக்குரின விதத்தில் ம்க்கூடின எருயளபக் கண்டுபிடித்து, அயரிைம்
உங்களுளைன விசாப யபாற்றுக் குறிப்மட்ளை கிர்ந்துக் ககாள்ாநா க் மகளுங்கள்.
அயர்களுைன் எரு நணி மபமநா அல்து இபண்டு நணி மபமநா ன்ளக்கு சந்திப்து  முடிவு கசய்து அளத
உங்களுளைன ாட்காட்டியில் முன் குறித்துக் ககாள்ளுங்கள். ந்த கதாந்தபவும் இல்ாதடி அளநதினா
இைத்தில் சந்திப்து  உறுதி கசய்துக் ககாள்ளுங்கள்.
நீங்கள் அநர்ந்தவுைன் கெத்துைன் துயங்குங்கள்.
உங்களுளைன குறிப்மட்ளை துயக்கத்திலிருந்து இறுதி யளப யாசியுங்கள்.
பைட்பலருக்ைான ஆபயாசகனைள்:
ப்காழுது எருயர் இது மான்று குறிப்மட்டுைன் திந்த நதுைன் இருக்கிார்கமா அப்காழுது ாம்
தாலும் அல்து னாபாலும் கதாந்தபவு யபாநல் அளத ரிசுத்தநா மபநாக கருத மயண்டும்.
ைகடபடிக்ை பலண்டி ைாரிங்ைள்:






நப்ான்ளநயின் மும்முபத்ளதப் ற்றி கயனிக்க மயண்டும்.
கயர்ச்சிகபநாக உள்தா  கயனிக்க மயண்டும்.
குறிப்மடு விதிமுளகளின் டி ழுதப்ட்டுள்தா  கயனிக்க மயண்டும்.
சுருக்கநாக்கப் ட்டுள்தா  கயனிக்க மயண்டும்.






முழுளநத் தன்ளநயுைன் ழுதப்ட்டுள்தா  கயனிக்க மயண்டும்.
மிளகப்டுத்தப் ட்டுள்தா  கயனிக்க மயண்டும்.
எருயர் முழு இருதனம் ககாடுத்து ழுதுயுள்ார் ன்ால் உற்சாகப்டுத்துங்கள்.
குறிப்மடு கசய்த ாயத்திற்கு சுனப் காறுப்பு டுத்து ககாள்யதில் கயம் கசலுத்தப்ட்டுள்தா அல்து சுனப்
ரிதாத்தில் கயம் கசலுத்தப்ட்டுள்தா  ாருங்கள்.
முடிவுக:
ன்னுளைன உண்ளநனா கெம் ன்கயன்ால் இந்த கெமயளகளக் கைந்து கசன்ப் பின்ர்
யசங்கள் நற்றும் கசனல்ாடுகள் இபண்டும் உங்கள உங்களுளைனப் ாயங்களிலிருந்து விடுவிப்துைன்
இன்னும் அதிக யல்ளநயுள் யழியில் மதயள அனுயப் பூர்யநாக உணர்யதாகும்.
எவ்கயாரு ாளும் ம்ளநச் சுற்றி தூண்டுதல்கள் உள் நிளயில் விசாபப் ாயத்தின் மீது மர்த்தினா கயற்றி
கறுயளதப் மா மயறு துவும் இருக்க முடினாது. ாம் சிப்ாய் மதர்ச்சி அளைந்தயர்காகவும் இன்னும்
அதிகநாக மபத்மதாடு மாபாை ஊக்குவிக்கப் ட்ையர்காகவும் இருக்க முடியும்.
எரு ர் உண்ளநயிமமன கயறும் விசாபப் ாய கசனல்காகின சுன இன்ம், ஆாசப்ைம் நற்றும் விசாபம்
மான் ாயங்களிலிருந்து நட்டும் மதறி யருயது நட்டுநல், அயர் தன்னுளைன விடுதளக்கா
காபணத்ளதயும் கதரிந்துக் ககாள்கிார். அயர் மதயன் யல்ளநயின் ஊற்று ன்றும் விசாபப் ாயம் ன்து
பிபதாப் பிபச்சளனல் ன்றும் மதயனுைா உவிலுள் பிபச்சளயின் அளைனாம் தான் ன்றும்
உணர்ந்துக் ககாள்கிார். மதயன் மீண்டு யருகின் எரு ரிைமிருந்து விசாபப் ாயத்ளத நீக்கிப் மாை
விரும்புகிார். அதால் அயர் கதாைர்ந்து காட்டுகின் நாற்த்தின் முன்மற்ம் கயட்ை கயளிச்சநாய் கதரியும்.
மதயன் உண்ர்வுபூர்யநா தகப்ாக இருந்து ாம் கிறிஸ்துளயப் மா நாறுயளத ஆர்யமுைன் ார்க்க
விரும்புகிார். விசாபப் ாயம் மதயன் ம்முளைன யாழ்க்ளகயில் ககாண்டிருக்கி மாக்கத்ளத ரிச்சளைனச்
கசய்கிது.
இந்த யிற்சிகள  முள கசய்துப் ார்க்க தனங்க மயண்ைாம். கன்ால் மீண்டு யருயதின் மிகப் கரின
குதிமன நீங்கள் னாருைன் மசர்ந்து மீள்கிறீர்கள் ன்தில் தான் இருக்கிது. நீங்கள் புது கூட்ைாளிளன
கண்ைளைந்து புத்தம் புது கண்மணாட்ைத்ளதப் க முடியும். நீங்கள் ற்கமய விடுவிக்கப் ட்டிருந்தாலும்
அல்து விடுவிக்கப்ை முனற்சித்துக் ககாண்டிருந்தாலும் ன்னுளைன இறுதி உற்சாகமூட்டும் யார்த்ளத
ன்ன்கயன்ால் “ப்காழுதும் விட்டுக் ககாடுக்காதீர்கள்” ன்மத. மதயமாடு நீங்கள் மதாற்றுப் மாக
முடியும் ன்ால் அது நீங்கள் விட்டுக் ககாடுப்தன் மூம் நட்டும் தான். ஆகமய, ாம் உறுதினாக கிறிஸ்து
கசான் யாக்குதத்தத்ளத பிடித்துக் ககாள்மயாம்.

த்பதயு 5:6 “நீதியின் பல் பசி தாைமுள்ரலர்ைள்; அலர்ைள் திருப்திகடலார்ைள்.”

