
பாக்கியவான் 

 

கர்த்தருக்கு பயப்படுகிறவன் எவன ா அவன் பாக்கியவான்            

                                                                                                                                            நாள் 1 

 

சங்கீதம் 128:1  

கர்த்தருக்குப் பயந்து, அவர் வழிகளில் நடக்கிறவன் எவன ா, 

அவன் பாக்கியவான். 

 

கர்த்தருக்குப் பயப்படுதலே ஞானத்தின் ஆரம்பம்; (நீதிம ாழிகள் 

1:7), தீம மய மெறுப்பலத கர்த்தருக்குப் பயப்படும் பயம்; 

(நீதிம ாழிகள் 8:13). 

 

கர்த்தருக்குப் பயப்படும்லபாது நாம் 

பாக்கியொன்களாயிருக்கில ாம். நாம் அெருக்குக் கீழ்ப்படிந்து 

நடக்கும்லபாது நாம் பாக்கியொன்கள். கர்த்தருக்குப் 

பயப்படுெமத நாம் எப்லபாது புரிந்துமகாள்லொம்? 

என்  கலன, நீ உன் மெவிமய ஞானத்திற்குச் ொய்த்து, உன் 

இருதயத்மதப் புத்திக்கு அம யப்பண்ணும்மபாருட்டு, நீ என் 

ொர்த்மதகமள ஏற்றுக்மகாண்டு, என் கட்டமளகமள 

உன்னிடத்தில் பத்திரப்படுத்தி, ஞானத்மத ொ என்று கூப்பிட்டு, 

புத்திமயச் ெத்தமிட்டு அமைத்து, அமத மெள்ளிமயப்லபால் நாடி, 

புமதயல்கமளத் லதடுகி துலபால் லதடுொயாகில், 

அப்மபாழுது கர்த்தருக்குப் பயப்படுதல் இன்னமதன்று நீ 

உணர்ந்து, லதெமன அறியும் அறிமெக் கண்டமடொய். 

(நீதிம ாழிகள் 2:1-5). 

சசயல்முறற: 

ெங்கீதம் 128 மய படித்து அதன் மூேம் மெபியுங்கள். 

 

ஆவியில் எளிறையுள்ளவர்கள் பாக்கியவான்கள்  நாள் 2 

 

ைத்னதயு 5:3 

ஆவியில் எளிறையுள்ளவர்கள் பாக்கியவான்கள்; 

பரன ாகராஜ்யம் அவர்களுறடயது. 

 



ஆவியில் எளிம யாக இருப்பது என்பது தாழ்ம யுடன் இருப்பது, 

தன்மனப் பற்றிய ெரியான  திப்பீட்மடக் மகாண்டிருப்பது. 

அல்ோ லும், எனக்கு அருளப்பட்ட கிருமபயினாலே நான் 

மொல்லுகி தாெது; உங்களில் எெனானாலும் தன்மனக்குறித்து 

எண்ணலெண்டியதற்கு மிஞ்சி எண்ணா ல், அெனெனுக்கு 

லதென் பகிர்ந்த விசுொெ அளவின்படிலய, மதளிந்த 

எண்ணமுள்ளெனாய் எண்ணலெண்டும். (லரா ர் 12: 3). 

 

பரலோக இராஜ்ஜியம் என்பது இனம், ெம்பாதித்த தகுதி, இராணுெ 

மெராக்கியம்  ற்றும் மெல்ெத்தின் அடிப்பமடயில் 

ெைங்கப்படவில்மே. இது எளிம யானெர்களுக்கு 

ெைங்கப்படுகி து; அெர்கள் எதுவும் ெைங்க முடியாது, முயற்சி 

மெய்ய முடியாது என்று அெர்களுக்குத் மதரியும். அெர்கள் 

இரக்கத்திற்க்காக அழுகி ார்கள். 

சசயல்முறற: 

நாம் எமதப் பிடித்துக் மகாண்டிருக்கில ாம், எந்த சிே 

விஷயங்கமள விட்டுவிடுெது ந க்கு கடின ாயிருக்கி து? 

லதெனிடம் இரக்கத்மத லகளுங்கள். 

 

துயரப்படுகிறவர்கள் பாக்கியவான்கள்   நாள் 3 

 

ைத்னதயு 5:4 

துயரப்படுகிறவர்கள் பாக்கியவான்கள்; அவர்கள் 

ஆறுத றடவார்கள். 

 

நம்முமடய பாெத்தின் விமளவுகளுக்காக இலயசு ொதாரண 

துக்கத்மதப் பற்றி லபெவில்மே, ஆனால் லதெனுக்கு முன்பாக 

நம்முமடய வீழ்ச்சியமடந்த நிமே குறித்த ஆழ்ந்த ெருத்தத்மத 

மதரிவிக்கி ார். அழுமக என்பது தனிநபர்  ற்றும் ெமுதாயத்தின் 

கும ந்த  ற்றும் லதமெப்படும் நிமேயாயிருக்கி து; ஆனால் 

பாெத்தின் காரண ாக அெர்கள் தாழ்ந்தெர்களாக, 

லதமெநிம ந்தெர்களாக இருக்கி ார்கள் என்கி  விழிப்புணர்வு 

லெண்டும். துக்கப்படுபெர்கள் உண்ம யில் பாெத்மதயும் அதன் 

விமளவுகமளயும் நிமனத்து துக்கப்படுகி ார்கள். 

 

பவுல் 2 மகாரிந்தியர் 7: 10-ல் விெரித்த இரட்சிப்பின் 

 னந்திரும்புதமேத் தூண்டும் லதெனுக்லகற்  துக்கல  இந்த 



துக்கம், லதெனுக்லகற்  துக்கம்  னந்திரும்புதமேக் 

மகாண்டுெருகி து, அது இரட்சிப்புக்கு ெழிெகுக்கி து, அதில் 

எந்த ெருத்தமும் இல்மே, ஆனால் உேக துக்கம்  ரணத்மதத் 

தருகி து. 

  

தங்கள் பாெத்மதயும் தங்களது பாெ நிமேமயயும் நிமனத்து 

துக்கப்படுபெர்களுக்கு ஆறுதல் அளிக்கப்படும். இந்த 

ெருத்தத்மத லதென் நம் ொழ்வில் ஒரு பாமதயாக 

அனு திக்கி ார், ஒரு முடிொக அல்ே. 

சசயல்முறற: 

உங்களிடமும், உங்கள் குடும்பத்திலும், உங்கள் ெமூகத்திலும் 

நீங்கள் காணக்கூடிய சிே பாெங்கள் யாமெ? விடுதமேக்காக 

மெபியுங்கள். 

 

சாந்தகுணமுள்ளவர்கள் பாக்கியவான்கள்   நாள் 4 

 

ைத்னதயு 5:5 

சாந்தகுணமுள்ளவர்கள் பாக்கியவான்கள்; அவர்கள் 

பூமிறயச் சுதந்தரித்துக்சகாள்ளுவார்கள். 

 

ொந்தம் பேவீனம் அல்ே. இது கட்டுப்பாட்டின் கீழ் உள்ள 

ெக்திமயக் குறிக்கி து. ொந்தத்மத புரிந்து மகாள்ெதற்கான 

சி ந்த எடுத்துக்காட்டு லபாருக்கான குதிமர. இந்த இரண்டு 

காட்சிகமளயும் கற்பமன மெய்து பாருங்கள்: 

 

காட்சி 1: நீங்கள் குதிமர ெொரி மெய்கிறீர்கள். நீங்கள் எங்கு 

மென் ாலும் குதிமர உங்கமளச் சு க்கும். உங்கள் எல்ோ 

அறிவுறுத்தல்களுக்கும் குதிமர ெரணமடயும். 

 

காட்சி 2: நீங்கள் குதிமர. இலயசு உங்கமள அமைத்துச் மெல்லும் 

இடம ல்ோம் நீங்கள் அெமர மகாண்டு மெல்வீர்களா? சிே 

கரடுமுரடான பாம  இடங்கமளப் பற்றி சிந்தியுங்கள்,  மே 

ஏறுெது, நீலராமடகள் ெழியாக அமேந்து மெல்ெது, அந்த 

அம்புகள் அமனத்மதயும் எதிர்மகாள்ெது,  ற்றும் எதிரிகள்…. 

நீங்கள் இலயசுமெ சு ப்பீர்களா? 

 



நம்முமடய உரிம கள்  ற்றும் ெலுமககளுக்கான நம்முமடய 

விருப்பத்மத கட்டுப்படுத்த தயாராக இருக்கும்லபாது, நாம் 

ொந்தகுணமுள்ளெர்களாக இருக்க முடியும், ஏமனன் ால் லதென் 

நம்ம க் கெனிப்பார், நம்முமடய ொழ்க்மகயில் 

ெரக்கூடியெற்ம  அெர் பாதுகாப்பார் என்று நாம் நம்புகில ாம். 

ொந்தகுணமுள்ளெர்கள் பூமிமயச் சுதந்தரித்துக் 

மகாள்ளுொர்கள். 

 

சசயல்முறற: 

உங்கமளக் கெனித்த லதெனுக்கு நன்றி மொல்லுங்கள். உங்கள் 

ொழ்க்மகயில் லதென் உங்களுக்குக் மகாடுத்த மெற்றிகமள 

நிமனவில் மெயுங்கள், ஏமனன் ால் நீங்கள் 

ொந்தகுணமுள்ளெராக இருந்தீர்கள், அெமரப் புகழ்ந்து 

லபசுங்கள். 

 

நீதியின்னைல் பசிதாகமுள்ளவர்கள் பாக்கியவான்கள் நாள் 5 

 

ைத்னதயு 5:6 

நீதியின்னைல் பசிதாகமுள்ளவர்கள் பாக்கியவான்கள்; 

அவர்கள் திருப்தியறடவார்கள். 

 

ஆலராக்கிய ான ஒருெருக்கு உடல் பசி  ற்றும் தாகம் 

இயற்மகயானது. இது ஆலராக்கியத்மதக் காட்டுகி து, அது 

உண்ம யானது, தீவிர ானது, ெலிமய ஏற்படுத்தும், ஒரு 

 னிதமன நடத்திச்மெல்லும்… 

இது ஒரு ஏக்கம் நிம ந்ததாகும், அது நித்தியத்தின் இந்த 

பக்கத்தில் ஒருலபாதும் முழும யாக திருப்தி அமடயாது. 

கிறிஸ்தெர்கள் பே விஷயங்களுக்காக பசி எடுப்பமத நாம் 

காண்கில ாம்: ெல்ேம , அதிகாரம், மெற்றி, ஆறுதல்,  கிழ்ச்சி - 

ஆனால் எத்தமன லபர் நீதியின்ல ல் 

பசிதாகமுள்ளெர்களாயிருக்கி ார்கள்? 

பசியுள்ளெர்கமள நிரப்புெதாக இலயசு ொக்குறுதி அளித்தார்; 

அெர்கள் ொப்பிடக்கூடிய அளவுக்கு அெற்ம  நிரப்புெதற்கு. இது 

ஒரு விசித்திர ான நிரப்புதல் ஆகும், இது இரண்டும் நம்ம  

திருப்திப்படுத்துகி து, ல லும் இன்னும் பேெற்றிற்க்காக 

ஏங்குகி து. 



சசயல்முறற: 

நீங்கள் கமடசியாக எப்லபாது நீதியின்ல ல் 

பசிதாகமுள்ளெர்களாயிருந்தீர்கள்? நீங்கள் எதற்காக 

பசிதாகமுள்ளெர்களாயிருக்கிறீர்கள்? அதன் மூேம் மெபியுங்கள். 

 

இரக்கமுறடயவர்கள் பாக்கியவான்கள்    நாள் 6 

 

ைத்னதயு 5:7 

இரக்கமுறடயவர்கள் பாக்கியவான்கள்; அவர்கள் இரக்கம் 

சபறுவார்கள். 

 

இரக்கம் காட்டுபெர்கமள குறித்து இந்த லபரின்ப 

உமரயாற்றும்லபாது, அது ஏற்கனலெ இரக்கம் மபற் ெர்களிடம் 

லபசுகி து. 

 

இரக்கமுள்ளெர் பேவீன ான  ற்றும் ஏழ்ம யானெர்களுக்கு 

அமதக் காண்பிப்பார். இரக்கமுள்ளெர் எப்லபாதும் அழுது 

துக்கப்படுபெர்கமளத் லதடுொர். இரக்கமுள்ளெர் 

 ற் ெர்களுக்கு  ன்னிப்பார், எப்லபாதும் உமடந்த உ வுகமள 

மீட்மடடுக்க விரும்புொர். இரக்கமுள்ளெர்  ற் ெர்களிடமிருந்து 

அதிகம் எதிர்பார்க்க  ாட்டார். இரக்கமுள்ளெர் மெளிப்பு  ாக 

பாெம் மெய்பெர்களுக்கு இரக்கப்படுொர்.  ற் ெர்களிடமிருந்து - 

குறிப்பாக லதெனிடம் - நீங்கள் இரக்கத்மத  விரும்பினால், 

 ற் ெர்களிடம் இரக்கம் காட்ட  நீங்கள் கென ாக இருக்க 

லெண்டும். 

 

சசயல்முறற: 

யாருடன் / எந்த சூழ்நிமேயில் இரக்கம் காட்ட நாம் 

லபாராடுகில ாம். இன்று நீங்கள் எவ்ொறு ஒரு  ாற் த்மத 

உருொக்க திட்டமிட்டுள்ளீர்கள்? 

 

இருதயத்தில் சுத்தமுள்ளவர்கள் பாக்கியவான்கள் நாள் 7 

 

ைத்னதயு 5:8 

இருதயத்தில் சுத்தமுள்ளவர்கள் பாக்கியவான்கள்; அவர்கள் 

னதவற த் தரிசிப்பார்கள். 

 



ஏதாெது ஒன்று சுத்த ானது என்று ந க்கு எப்படித் மதரியும்? சிே 

லநரங்களில் நம் புரிதலில் தண்ணீர் மதளிொக இருந்தால் 

சுத்த ானது. பாமே ருசித்தபி கு அது சுத்த ானது என்று நாம் 

கூ ோம். எனலெ ஏதாெது ஒன்று சுத்த ானது என்று நாம் 

மொல்ெதற்கு மெவ்லெறு அளவுகள் உள்ளன. 

 

நாம் ஒவ்மொரு விஷயத்திலும், ஒவ்மொரு சூழ்நிமேயிலும், 

ஒவ்மொரு உ வுகளிலும் லதெமனக் காணும்லபாது, ந க்கு ஒரு 

சுத்த ான இருதயம் இருக்கி து என்று மொல்ே முடியு ா? (தீத்து 

1:15) சுத்தமுள்ளெர்களுக்குச் ெகேமும் சுத்த ாயிருக்கும்; 

அசுத்தமுள்ளெர்களுக்கும் அவிசுொெமுள்ளெர்களுக்கும் ஒன்றும் 

சுத்த ாயிராது; அெர்களுமடய புத்தியும்  னொட்சியும் 

அசுத்த ாயிருக்கும்.  

 

(பிரெங்கி 7:14) ொழ்வுகாேத்தில் நன்ம மய அநுபவித்திரு, 

தாழ்வுகாேத்தில் சிந்தமனமெய்;  னுஷன் தனக்குப்பின் 

ெருெமதான்ம யும் கண்டுபிடியாதபடிக்கு லதென் 

இவ்விரண்மடயும் ஒன்றுக்மகான்று எதிரிமடயாக 

மெத்திருக்கி ார். 

 

சசயல்முறற: 

நீங்கள் எதிர்மகாள்ளும் கடின ான சூழ்நிமேகமளப் பற்றி 

சிந்திக்க லநரம் ஒதுக்குங்கள், உங்கள் ொழ்க்மகயில் லதென் 

அமத ஏன் அனு தித்தார் என்பமதக் கண்டறியவும். நீங்கள் 

எதிர்மகாள்ளும் எல்ோெற்றிலும் அெமரக் காண லதெனிடம் 

லகளுங்கள். 

 

சைாதா ம் பண்ணுகிறவர்கள் பாக்கியவான்கள்  நாள் 8 

 

ைத்னதயு 5:9 

சைாதா ம் பண்ணுகிறவர்கள் பாக்கியவான்கள்; அவர்கள் 

னதவனுறடய புத்திரர் என் ப்படுவார்கள். 

 

இது ெ ாதான ாக ொழ்பெர்கமள விெரிக்கவில்மே, ஆனால் 

உண்ம யில் ெ ாதானத்மதக் மகாண்டுெருபெர்கமள, 

தீம மய நன்ம யால் மெல்லுபெர்கமள குறிக்கி து. ஒரு ெழி 

என்னமென் ால் இமத நாம் சுவிலெஷத்மதப் பரப்புெதன் மூேம் 

நிம லெற் முடியும், ஏமனனில் ஒப்புரொக்குதலின் ஊழியத்மத 



லதென் ந க்கு ஒப்பமடத்துள்ளார் (2 மகாரிந்தியர் 5:18). 

சுவிலெஷத்தில்  னிதனுக்கும் அெர்கள் நிராகரித்த  ற்றும் 

புண்படுத்தியலதெனுக்கும் இமடயில் நாம் ெ ாதானம் 

மெய்கில ாம். 

 

ெ ாதானம் மெய்பெர்களின் மெகு தி என்னமென் ால், அெர்கள் 

லதெனுமடய உண்ம யான பிள்மளகளாக 

அங்கீகரிக்கப்படுகி ார்கள். ெ ாதானம்  ற்றும் 

ஒப்புரொக்குதலில் லதெனுமடய  ன ஆர்ெத்மத அெர்கள் 

பகிர்ந்து மகாள்கி ார்கள்,  க்களுக்கு இமடயிோன சுெர்கமள 

அெர்கள் உமடக்கி ார்கள். 

 

சசயல்முறற: 

சுவிலெஷத்மதப் பரப்புெதற்கான திட்டங்கமளப் லபாடுங்கள். 

 

நீதியினிமித்தம் துன்பப்படுகிறவர்கள் பாக்கியவான்கள் 

                                                                                                                     நாள் 9 

 

ைத்னதயு 5:10 

நீதியினிமித்தம் துன்பப்படுகிறவர்கள் பாக்கியவான்கள்; 

பரன ாகராஜ்யம் அவர்களுறடயது. 

 

அர்ப்பணிப்புள்ள கிறிஸ்தெராக இருப்பது எளிதல்ே.நம்முமடய  

ெமூகம் லதெனுக்லகா அல்ேது லதெனுமடய  க்களுலகா 

நண்பர்களாக இல்மே. நாம் விரும்பினாலும் விரும்பாவிட்டாலும், 

ந க்கும் உேகத்துக்கும் இமடலய ல ாதல் உள்ளது. ஏன்? 

ஏமனன் ால் நாம் உேகத்திலிருந்து லெறுபட்டெர்கள், ந க்கு 

லெறுபட்ட அணுகுமும கள் உள்ளன. 

 

நாம் பரலோகராஜ்யத்மதச் லெர்ந்தெர்கள் என்பதால் அந்த 

துன்புறுத்தல்களால் நாம் பாக்கியொனாக உணர லெண்டும். 

 

 

சசயல்முறற: 

ொழ்க்மகயில் நீங்கள் ெந்தித்த துன்புறுத்தல்கமள நிமனவில் 

மெத்து லதெமன  கிம ப்படுத்துங்கள். 

 



உங்கறள நிந்தித்து துன்பப்படுத்தி ால் பாக்கியவான்கள் 

           நாள் 10 

 

ைத்னதயு 5:11-12 

11. என்னிமித்தம் உங்கறள நிந்தித்துத் துன்பப்படுத்தி, ப வித 

தீறையா  சைாழிகறளயும் உங்கள்னபரில் சபாய்யாய்ச் 

சசால்வார்களா ால் பாக்கியவான்களாயிருப்பீர்கள். 12. 

சந்னதாஷப்பட்டு, களிகூருங்கள்; பரன ாகத்தில் உங்கள் ப ன் 

மிகுதியாயிருக்கும்; உங்களுக்கு முன்னிருந்த 

தீர்க்கதரிசிகறளயும் அப்படினய துன்பப்படுத்தி ார்கனள. 

 

இலயசு அெ ானங்கமளயும் நிந்தமனமயயும் துன்புறுத்தலின் 

எல்மேக்குள் மகாண்டு ெருகி ார். துன்புறுத்தல் பற்றிய 

நம்முமடய கருத்மத உடல் ரீதியான எதிர்ப்பு அல்ேது 

சித்திரெமத  ட்டும் என்று நாம் முடிவுபடுத்த முடியாது. 

 

இந்த நல்ே  னிதர்கமள உேகம் துன்புறுத்துகி து, ஏமனனில் 

இந்த  மேப் பிரெங்கத்தில் (லபரின்பம்) மெளிப்படுத்தப்படும் 

 திப்புகள்  ற்றும் தன்ம  உேகின் சிந்தமனக்கு மிகவும் 

லநர் ா ானமெகளாயிருக்கி து. நம்முமடய துன்புறுத்தல் 

 ற் ெர்களுடன் ஒப்பிடப்படா ல் இருக்கோம், ஆனால் யாரும் 

உங்கமளப் பற்றி ல ாெ ாகப் லபெவில்மே என் ால், இந்த 

லபாதமனகள் உங்கள் ொழ்க்மகயின் பண்புகளாயிருக்கு ா? 

 

ெந்லதாஷப்படுெதற்கும்  கிழ்ச்சியமடெதற்கும் நம் ால் முடிந்த 

அமனத்மதயும் மெய்லொம், ஏமனன் ால் பரலோகத்தில் ந க்கு 

கிமடக்கும் மெகு தி மிகப்மபரியது என்று லெதாக ம் கூறுகி து.  

 

சசயல்முறற: 

நாம் அெ திக்கப்படும்லபாது நம்முமடய பதில் என்ன? நாம் 

மீண்டும் அெற்ம  ெந்திக்கும்லபாது நம் பக்கத்தில் இருந்து என்ன 

 ாற் ங்கமளச் மெய்யோம்? 

 

 

 

 

 

 

 



நீதிறயச்சசய்கிறவர்கள் பாக்கியவான்கள்   நாள் 11 

 

சங்கீதம் 106: 2-3 

2. கர்த்தருறடய வல் றையா  சசய்றககறளச் சசால்லி, 

அவருறடய துதிறயசயல் ாம் பிரஸ்தாபப்படுத்தத்தக்கவன் 

யார்? 3. நியாயத்றதக் றகக்சகாள்ளுகிறவர்களும், 

எக்கா த்திலும் நீதிறயச்சசய்கிறவர்களும் 

பாக்கியவான்கள். 

 

லதெனுக்குக் கீழ்ப்படிந்து நடக்கி ெர்கள் (எக்காேத்திலும் 

நியாயத்மத மகக்மகாண்டு, நீதிமய மெய்கி ெர்களாய்) 

லதெனுமடய துதிமய அறிவிப்பார்கள்.  கர்த்தர் நம்மிடம் எமத 

எதிர்பார்க்கி ார்?  

 

 னுஷலன, நன்ம  இன்னமதன்று அெர் உனக்கு 

அறிவித்திருக்கி ார்; நியாயஞ்மெய்து, இரக்கத்மதச் சிலநகித்து, 

உன் லதெனுக்கு முன்பாக  னத்தாழ்ம யாய் நடப்பமத 

அல்ோ ல் லெல  என்னத்மதக் கர்த்தர் உன்னிடத்தில் 

லகட்கி ார். (மீகா 6: 8) 

 

சசயல்முறற: 

நீங்கள் சி ப்பாகக் மகயாண்டிருக்கக்கூடிய லநற்று நடந்த சிே 

காரியங்கமள பட்டியலிட்டு மெபியுங்கள். 

 

அவருறடய கட்டறளகளில் மிகவும் பிரியைாயிருக்கிற 

ைனுஷன் பாக்கியவான்        நாள் 12 

 

சங்கீதம் 112: 1 

அல்ன லூயா, கர்த்தருக்குப் பயந்து, அவருறடய 

கட்டறளகளில் மிகவும் பிரியைாயிருக்கிற ைனுஷன் 

பாக்கியவான். 

 

ஆசீர்ெதிக்கப்பட்டெர்கள் துன்பத்திலும் துயரத்திலும் லதெனுக்கு 

தயக்கத்லதாடு கடம க்காக பயப்படுெதில்மே.  இந்த 

ெங்கீதத்தில் லதெனுமடய கட்டமளகளில் மிகவும் 

பிரிய ாயிருக்கி   னுஷன் பாக்கியொன் என்று லபசுகி து. 



 

லதெனுக்கு மும யாக பயப்படுகி   னுஷன்,  ற்  எல்ோ 

பயங்களிலிருந்தும் விடுவிக்கப்படுகி ான்; லதெனுமடய 

கட்டமளகளில் மிகவும் பிரிய ாயிருக்கி   னுஷன், ஒவ்மொரு 

பூமிக்குரிய அொதாரண ஆமெகளிலிருந்தும் 

விடுவிக்கப்படுகி ான்.  

 

2. நாம் லதெனிடத்தில் அன்புகூர்ந்து அெருமடய கற்பமனகமளக் 

மகக்மகாள்ளும்லபாது, லதெனுமடய பிள்மளகளிடத்தில் 

அன்புகூருகில ாம ன்று அறிந்துமகாள்ளுகில ாம். 3. நாம் 

லதெனுமடய கற்பமனகமளக் மகக்மகாள்ெலத அெரிடத்தில் 

அன்புகூருெதாம்; அெருமடய கற்பமனகள் 

பார ானமெகளு ல்ே. 4. லதெனால் பி ப்பமதல்ோம் உேகத்மத 

மெயிக்கும்; நம்முமடய விசுொெல  உேகத்மத மெயிக்கி  

மெயம். (1 லயாொன் 5:2 - 4) 

 

சசயல்முறற: 

நீங்கள் சும யாக உணரும் சிே ெெனங்கள் என்ன, இப்லபாது 

அல்ேது கடந்த காே ாக இருக்கோம்? அதன் மூேம் மெபியுங்கள். 

 

ஞா த்றதக் கண்டறடகிற ைனுஷன் பாக்கியவான் நாள் 13 

 

நீதிசைாழிகள் 3:13 

ஞா த்றதக் கண்டறடகிற ைனுஷனும், புத்திறயச் 

சம்பாதிக்கிற ைனுஷனும் பாக்கியவான்கள். 

 

எந்த ஒரு விமே திப்பற்  நமககலளா அல்ேது பூமிக்குரிய 

மபாக்கிஷங்கலளா, லநரல ா அல்ேது நித்திய ஜீெனின் 

கெமேகலளா கருதப்பட்டாலும், இமெகள் ம ய்யான 

ஞானத்லதாடு ஒப்பிட தகுதியற் மெகள்.  

 

ஞானத்மத அமடய நாம் முக்கியத்துெம் மகாடுக்க லெண்டும்; 

நாம் அதில் மதரியத்துடன் நுமைய லெண்டும், அதனுமடய 

அமனத்து பகுதிகளிலும் கேந்து மகாள்ள தயாராக இருக்க 

லெண்டும். 

 



இந்த ஞானம் என்பது விசுொெத்தினாலும் மெபத்தினாலும் லதடிக் 

கண்டமடந்து கிமடக்கப்மபற்  கர்த்தராகிய இலயசு கிறிஸ்துவும் 

அெருமடய இரட்சிப்பும் ஆகும். 

 

சசயல்முறற: 

ஞானத்மதக் கண்டமடயவும் புத்திமய ெம்பாதிக்கவும் நீங்கள் 

எத்தமகய முயற்சிகமள மெய்கிறீர்கள்? 

 

சகம்பீரசத்தத்றத அறியும் ஜ ங்கள் பாக்கியமுள்ளவர்கள் 

           நாள் 14 

 

சங்கீதம் 89:15 

சகம்பீரசத்தத்றத அறியும் ஜ ங்கள் பாக்கியமுள்ளவர்கள்; 

கர்த்தானவ, அவர்கள் உம்முறடய முகத்தின் சவளிச்சத்தில் 

நடப்பார்கள். 

 

லதெனின் ம ய்யான ஒப்பிடமுடியாத ெல்ேம மயயும், 

அெருமடய நீதிமயயும், அெருமடய இரக்கம் உண்ம  

ஆகியெற்றின் மகம்பீரெத்தத்மத அறிந்தெர்கள் 

பாக்கியொன்கள்  ற்றும் பே ெழிகளில் 

ஆசீர்ெதிக்கப்பட்டெர்கள். 

 

லதென் இருக்கி ார் என்கி   னொட்சியுடன், லதெனுமடய அன்பு 

தயவு நட்பு ஆகியெற்றின் அனுபெத்மத நம் ொழ்க்மகப் 

பயணத்தின் பாமதயாக மெத்து, நம்முமடய அமனத்து 

காரியங்களும் நமடமபறுகி   ற்றும் நாம் எப்மபாழுதும் 

தங்கியிருக்கி  நம்ம ச் சுற்றியுள்ள ஒரு சூழ்நிமேயாகவும், 

அதில் இருப்பதன் மூேம் பாெத்திலிருந்தும் தீம யிலிருந்தும் 

நம்ம  விளக்கிக் மகாள்கில ாம் என்பலத மெளிச்ெத்தில் 

நடக்கில ாம் என்பதற்கான அர்த்தம். 

  

சசயல்முறற: 

உங்கள் ொழ்க்மகயில் “மெளிச்ெத்தில்” நடப்பமதக் குறித்த 

சி ப்மபப் பற்றி சிந்திக்க லநரம் ஒதுக்குங்கள். அதில் நீங்கள் 

இன்னும் எவ்ொறு ெளர முடியும் என்று பாருங்கள். 

 



சிறுறைப்பட்டவன்னைல் சிந்றதயுள்ளவன் பாக்கியவான் 

           நாள் 15 

 

சங்கீதம் 41: 1 

சிறுறைப்பட்டவன்னைல் சிந்றதயுள்ளவன் பாக்கியவான்; 

தீங்குநாளில் கர்த்தர் அவற  விடுவிப்பார். 

 

ெறும , லநாய் அல்ேது மெளிப்பு  துன்பங்களிலிருந்து 

லதெனுமடய ெனங்கள் இன்னும் விடுபடவில்மே, ஆனால் கர்த்தர் 

அெர்களுமடய ெைக்மகக் கருத்தில் மகாண்டு, உரிய உதவிகமள 

அனுப்புொர். கர்த்தருமடய உதாரணத்மதக் மகாண்டு 

விசுொசிகள் ஏமைகளுக்கும், பாதிக்கப்பட்ட ெலகாதரர்களுக்கும் 

உதவுெதற்கு கற்றுக்மகாள்கி ார்கள். 

 

உங்கமளச் சுற்றிலும் ஏராள ானெர்கள் இருக்கி ார்கள், 

அெர்கள் இந்த உேகரீதியான விஷயங்களில் ஏமைகளாக 

இல்ோவிட்டாலும் லதெனுமடய அன்பு நம்பிக்மக  ற்றும் அெரின் 

அறிவு ஆகியெற்றில் ஏமைகளாக இருக்கி ார்கள். 

 

ஏமைகமளயும் பேவீனர்கமளயும் லநசிக்கும்  னதுருக்கம் 

உள்ளெர்கள்  ற் ெர்களுக்காக சிந்திக்கி ார்கள், எனலெ லதென் 

அெர்களுக்காக சிந்திப்பார். லதென் நாம் அளக்கும் மும ப்படி 

நம்ம  அளவிடுகி ார். 

 

சசயல்முறற: 

ஏமைகளுக்கு / பேவீன ானெர்களுக்கு ஏதாெது சி ப்பாக 

மெய்யுங்கள். 

 

என் கதவு நிற யருனக காத்திருக்கிற ைனுஷன் பாக்கியவான்

           நாள் 16 

 

நீதிசைாழிகள் 8:34 

என் வாசற்படியில் நித்தம் விழித்திருந்து, என் கதவு 

நிற யருனக காத்திருந்து, எ க்குச் சசவிசகாடுக்கிற 

ைனுஷன் பாக்கியவான். 

 



ஞானத்திற்கு மெவி ொய்ப்பெர்கள்  ட்டு ல்ோ ல், தான் 

சிர ப்பட்டாலும் அெமளத் (ஞானத்மதத்) லதடுெதற்கு விருப்பம் 

உள்ளெர்களுக்கும் இந்த ஆசீர்ொதம் கிமடக்கி து. 

 

அெர்கள் தினமும் அெளின் ொெற்படியிலும்  ற்றும் அெளது கதவு 

நிமேயருலக காத்திருந்து,அெமளப் பார்க்க தயாராக 

இருக்கி ார்கள். கதவுகளின் இடுக்மககளில் காத்திருங்கள். 

அெர்கள் ஞானத்மதத் லதடுெது விருப்பத்தினால்  ட்டுல , 

தற்மெயோனது அல்ே. 

 

கிறிஸ்துவின் குரமேக் லகட்பதற்கு குைந்மதகமளப் லபாே நாம் 

நிச்ெய ாய் தயாராக இருக்க லெண்டும். இரட்ெகரின் குரலுக்கு 

மெவி ொய்த்து,தினெரி ெென ொசிப்புடன் தியானத்திலும்  ற்றும் 

மெபத்திலும் அெருக்காக காத்திருப்பெர்கள் பாக்கியொன்கள். 

 

சசயல்முறற: 

லதெனுமடய ொர்த்மதமய தியானிப்பதில் நாம் ெளர 

லெண்டு ா? அதமன ல ம்படுத்த திட்டமிடுங்கள். 

 

தங்கள் இருதயங்களில் சசவ்றவயா  வழிகறளக் 

சகாண்டிருக்கிறவர்களும் பாக்கியவான்கள்   நாள் 17 

 

சங்கீதம் 84: 5 

உம்மின  சப ன்சகாள்ளுகிற ைனுஷனும், தங்கள் 

இருதயங்களில் சசவ்றவயா  வழிகறளக் 

சகாண்டிருக்கிறவர்களும் பாக்கியவான்கள். 

 

லதெனிடத்தில் மபேன் மகாள்ளுகி   னுஷலன தன்னுமடய 

இருதயத்மத மெம்ம யான ெழிகளில் மகாண்டு  மெல்கி ென். 

அென் பேத்திற்காக தன் சுயத்மதலயா அல்ேது உேகத்மதலயா 

ொர்ந்திரா ல், இந்த உேகத்தில் ஒரு பார்மெயாளராகவும், ஒரு 

பயணியாகவும், ஒரு யாத்திமரகாரனாகவும் தன்மன  

கருதுகி ான். அெனது உண்ம யான மபேனும்  ற்றும் 

மபாக்கிஷமும் இனி ெரவிருக்கும் உேகில் உள்ளது.  

 



ஒரு யாத்ரீகரின் இந்த மபேனும் இருதயமும் லதெனுமடய வீட்டின் 

மீதான அன்பினால் மெளிப்படுகின் ன. அங்கு அெர்  ற்  

யாத்ரீகர்களுடன் லதெமன ெந்திக்கி ார்,  

அெர்கள் ெந்திக்கும் லபாது லதெனின் பேத்மத மபறுகி ார்கள். 

லதெனுமடய வீட்டின் மீதுள்ள அன்பும் ஏக்கமும் உேகத்திலிருந்து 

தப்பிப்பதற்கு அல்ே,  ா ாக உேக ொழ்க்மகக்கு 

தயார்ப்படுத்திக் மகாள்ெதாகும். 

 

சசயல்முறற: 

நீங்கள் ஏதாெது சுவிலெஷக பயணத்திற்கு மென்றிருக்கிறீர்களா? 

எதிர்காேத்தில் அப்படி ஒரு முயற்சி மெய்தால் என்ன? 

 

உம்முறடய பிராகாரங்களில் வாசைாயிருக்கும்படி நீர் 

சதரிந்துசகாண்டு னசர்த்துக்சகாள்ளுகிறவன் பாக்கியவான்

           நாள் 18 

 

சங்கீதம் 65: 4 

உம்முறடய பிராகாரங்களில் வாசைாயிருக்கும்படி நீர் 

சதரிந்துசகாண்டு னசர்த்துக்சகாள்ளுகிறவன் பாக்கியவான்; 

உம்முறடய பரிசுத்த ஆ யைாகிய உைது வீட்டின் நன்றையால் 

திருப்தியானவாம். 

 

லதெனுக்கும்  னிதனுக்கும் இமடயிோன மதாடர்பில், 

லதென்தான் இந்த இமணப்புக்கு காரணம். இமணப்பு 

மதாடங்குகி து, அெர் தம்முமடய பிராகாரங்களில் 

குடியிருக்கும்படி ஒரு ஆமணலயா மபண்மணலயா 

லதர்ந்மதடுத்து  அமைக்கும்லபாது இந்த மதாடர்பு மதாடங்குகி து.   

 

லதெனின் மதாடர்பு நிறுெப்பட்டு அனுபவித்த பின்பு, லதெனுக்கும் 

 னிதனுக்கும் இமடயிோன மதாடர்பு  னிதர்களுக்கு 

திருப்தியளிக்கி து. அெர்கள் லதெனுமடய வீட்மட நன்ம  

மபறுெதற்க்கான இட ாக அனுபவிக்கி ார்கள். 

 

 

 

 



சசயல்முறற: 

நீங்கள் எவ்ொறு லதர்ந்மதடுக்கப்பட்டீர்கள் என்பமதயும், நீங்கள் 

மபற்  நன்ம கமளயும் நிமனவில் மகாண்டு லதெனுக்கு உங்கள் 

நன்றிமயக் காட்டுங்கள். 

 

என்னிடத்தில் இடற றடயாதிருக்கிறவன் எவன ா அவன் 
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ைத்னதயு 11: 6 

என்னிடத்தில் இடற றடயாதிருக்கிறவன் எவன ா அவன் 

பாக்கியவான் என்றார். 

 

லரா ானிய ஆதிக்கத்திலிருந்து அரசியல் விடுதமேக்காக 

ஏங்கிக் மகாண்டிருக்கும் யூதர்களின் எதிர்பார்ப்புக்கு தம்முமடய 

ஊழியத்தின் லநாக்கம் எதிரானது என்பமத இலயசு 

அறிந்திருந்தார். 

 

ஆனால்,  க்களின் எதிர்பார்ப்புக்கு எதிராக ெந்த ல சியாவின் 

ெருமகயினால் இட ேமடயாதெர்களுக்கு ஒரு ஆசீர்ொத ாய்  

இருந்தது. 

 

இலயசுவின் காேத்தில் கிறிஸ்துவின் பி ப்பும், அெரது 

மபற்ல ாரின் ெறும யும், அெர் கன்னியின் ெயிற்றில் பி ந்ததும், 

பி ந்த விதமும், பி ந்த இடமும், அது கலிலேயா என்று அெர்கள் 

நிமனத்ததும், அெரது ெராெரி லதாற் ம்  ற்றும் பே விஷயங்கள் 

இட ேமடயச் மெய்திருக்கும்.  

. 

சசயல்முறற: 

யாராெது லதெனுமடய ொர்த்மதமய நம்மிடம் மகாண்டு 

ெந்தால், அந்த நபமரப் பார்க்கும் லபாது நம்ம  புண்படுத்தும் 

விஷயங்கள் யாமெ? அதன் மூேம் மெபியுங்கள். 

 

 

 

 



கர்த்தறரத் தங்களுக்குத் சதய்வைாகக்சகாண்ட ஜ ங்கள் 

பாக்கியவான்கள்        நாள் 20 

 

சங்கீதம் 33:12 

கர்த்தறரத் தங்களுக்குத் சதய்வைாகக்சகாண்ட ஜாதியும், 

அவர் தைக்குச் சுதந்தரைாகத் சதரிந்துசகாண்ட ஜ மும் 

பாக்கியமுள்ளது. 

 

ஒலர ம ய்யான லதெமன ஆராதமன மெய்ெதில் இஸ்ரலெேர்கள் 

 கிழ்ச்சியாக இருந்தார்கள். மயலகாொவிடமிருந்து ஒரு 

மெளிப்பாட்மடப் மபற் து லதர்ந்மதடுக்கப்பட்ட லதெத்தின் 

ஆசீர்ொத ாக இருந்தது.  ற் ெர்கள் சிமேகளுக்கு முன்பாக 

தெழ்ந்து மகாண்டிருக்மகயில், காணமுடியாத லதெமன 

அெர்களுக்கு அறிமுகப்படுத்திய ஆன்மீக ஆராதமன 

லதர்ந்மதடுக்கப்பட்ட ெனத்மத உயர்த்தியது. அெர்கள் லதெமன 

நம்புெதற்கும் ெழிெகுத்தது. 

 

எந்தமொரு ெராெரியான லதாட்ட லெமேக்லகா அல்ேது ஒரு 

அறியாத லநாக்கத்திற்காகலொ நாம் லதர்ந்மதடுக்கப்படவில்மே. 

லதெனாகிய கர்த்தருமடய விசித்திர ான இட ாகவும்  ற்றும் 

 கிழ்ச்சியாகவும் நாம் உருொக்கப்பட்டுள்லளாம். 

 

மிகவும் பாக்கியொனாக இருப்பதால், நம்முமடய பங்கில் நாம் 

ெந்லதாஷப்படுலொம், ஒரு  கிம யுள்ள எெ ானுக்கு ஊழியம் 

மெய்கில ாம் என்பமத நம் ொழ்க்மகயின் மூேம் இந்த 

உேகிற்குக் காட்டுங்கள். 

 

சசயல்முறற: 

நம்முமடய லதெத்திற்க்காக மெபியுங்கள். 

 

னதவனுக்கு முன்பாக எப்சபாழுதும் பயந்திருக்கிறவன் 

பாக்கியவான்         நாள் 21 

 

நீதிசைாழிகள் 28:14 

எப்சபாழுதும் பயந்திருக்கிறவன் பாக்கியவான்; தன் 

இருதயத்றதக் கடி ப்படுத்துகிறவன ா தீங்கில் விழுவான். 



 

பயபக்தியும் (லதெனுக்கு முன்பாக நடுங்குகி து) பாக்கியமும் 

(ஆசீர்ெதிக்கப்படுத்தல்) மபாதுொக ஒன் ாக 

இமணக்கப்படவில்மே. பயபக்தியுள்ள  னிதன் மபரும்பாலும் 

விரும்பத்தகாதெனாக கருதப்படுகி ான். ஆயினும்கூட, ஒருெரின் 

பயபக்தியின் அளவிற்கு உண்ம யிலேலய  கிழ்ச்சியாக இருக்க 

முடியும். 

 

பயபக்தியும் இதயத்தின் கடினத்தன்ம யும் எதிர் ம யானமெ. 

இதயத்மத கடினப்படுத்தும் ஒரு  னிதன் உண்ம யிலேலய 

பயபக்தியுள்ள  னிதனாக இருக்க  ாட்டான், ஆனால் அென் இந்த 

ொழ்க்மகயிலோ அல்ேது ெரவிருக்கும் ொழ்க்மகயிலோ 

லபரழிவில் (சிக்கலில்) விழுொன். 

 

சசயல்முறற: 

உங்கள் இதயத்மத எப்படிப் பார்க்கிறீர்கள் - பயபக்தியுடனா / 

கடின ானதாகொ? அமத குறித்து மெபியுங்கள். 

 

துன்ைார்க்கருறடய ஆன ாசற யில் நடவாைல் இருப்பவன் 
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சங்கீதம் 1:1-2 

1. துன்ைார்க்கருறடய ஆன ாசற யில் நடவாைலும், 

பாவிகளுறடய வழியில் நில் ாைலும், பரியாசக்காரர் 

உட்காரும் இடத்தில் உட்காராைலும், 2 கர்த்தருறடய னவதத்தில் 

பிரியைாயிருந்து, இரவும் பகலும் அவருறடய னவதத்தில் 

தியா ைாயிருக்கிற ைனுஷன் பாக்கியவான். 

 

நடொ ல்… நிற்கா ல்… அ ரா ல். இருப்பென்: 

ஆசீர்ெதிக்கப்பட்ட  னிதன் சிே காரியங்கமளச் மெய்ெதில்மே. 

அெர் நடக்காத ஒரு ெழி, அெர் நிற்காத பாமத, அெர் உட்காராத 

ஒரு இருக்மக உள்ளது. 

 

இமெ அெர்களின் சிந்தமன, நடத்மத  ற்றும் 

மொந்த ானமெகமள லபெக்கூடும். நீதி ானுக்கும் 

லதெபக்தியற்   னிதனுக்கும் இமடயில் எப்படி 



நிமனக்கி ார்கள், எப்படி நடந்துமகாள்கி ார்கள், யாருக்குச் 

மொந்த ானெர்கள் என்பதில் வித்தியாெ ாக இருக்கி ார்கள். 

 

சசயல்முறற: 

இந்த பகுதியில் லதென் நம்ம ப் பற்றி என்ன மொல்ொர்? 

ஆசீர்ெதிக்கப்படுெதற்கு நாம் என்ன  ாற் ங்கமளச் மெய்ய 

லெண்டும். 

 

கர்த்தர் னைல் நம்பிக்றகயாயிருக்கிற ைனுஷன் பாக்கியவான்
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சங்கீதம் 34:8  

கர்த்தர் நல் வர் என்பறத ருசித்துப்பாருங்கள்; அவர்னைல் 

நம்பிக்றகயாயிருக்கிற ைனுஷன் பாக்கியவான். 

 

சுமெ  ற்றும் பார்மெ என்பது உடல் உணர்வுகள், உேகத்துடன் 

நாம் மதாடர்பு மகாள்ளும் ெழிகள். சிே ெழிகளில், விசுொெம் ஒரு 

ஆவிக்குரிய உணர்வு லபான் து, அதனுடன் நாம் ஆவிக்குரிய 

உேகத்துடன் மதாடர்பு மகாள்கில ாம். ருசிப்பதும் பார்ப்பதும் 

லதெமன நம்புெது, அெமர லநசிப்பது, அெமரத் லதடுெது, 

அெமரப் பார்ப்பது லபான் மெயாகும். 

 

தங்கமளலய நம்புகி ெர்கள், தங்கள் மொந்த முயற்சிகளால் 

தங்களுக்கு லபாது ானதாக இருப்பதாக நிமனப்பெர்கள் 

திருப்தியமடய ாட்டார்கள். கர்த்தமர தங்களது அமடக்கே ாக 

மகாண்டிருப்பெர்கள் லபாஷிக்கப்படுொர்கள். அெர்கள் 

அம தியுடன் தங்கள் மொந்த ொழ்க்மகமய  னதில் 

மகாண்டெர்கள். 

 

சசயல்முறற:  

ெங்கீதம் 34மய படித்து மெபிக்கவும். 

 

 

 

 



சபருறையா றவகளில் னநாக்கைாயிராதவன் பாக்கியவான்
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சங்கீதம் 40:4  

அகங்காரிகறளயும் சபாய்றயச் சார்ந்திருக்கிறவர்கறளயும் 

னநாக்காைல், கர்த்தறரனய தன் நம்பிக்றகயாக றவக்கிற 

ைனுஷன் பாக்கியவான். 

 

இஸ்ரலெலின் தங்க கன்றுகுட்டிகளின் ெழிபாடு மீண்டும் 

அம க்கப்பட்டமதப் லபாே, எல்ோ  னிதர்களும் தங்கமள 

ெணங்கி, பயபக்தியுடன் லெவிக்க லெண்டும் என்று 

மபரும யானெர்கள் எதிர்பார்க்கி ார்கள்; ஆனால் அெர்களின் 

 திப்பு மெறும் பணப் மபகமளயும், 

ல ட்டிம யானமெகமளயும் மகாண்டிருக்கி து. 

நீதியுள்ளெர்கள் சுய விமளவுகமளவிட, தாழ்ம யான 

நன்ம க்கு  ரியாமத மெலுத்துகி ார்கள். 

 

ஒரு  னிதன் ோெருமெ லபாே ஏமையாக இருக்கோம், 

ம ார்மதகாமயப் லபாே மெறுக்கப்படோம், எலெக்கியாமெப் 

லபாே லநாய்ொய்ப்பட்டெனாக, எலியாமெப் லபாே தனிம யாக 

இருக்கோம், ஆனால் அெனுமடய விசுொெக் கரம் லதெமனப் 

பிடித்துக் மகாள்ள முடியும் என் ாலும், அெனுமடய மெளிப்பு  

துன்பங்கள் எதுவும் அெர் ஆசீர்ெதிக்கப்பட்டெர்களில் 

எண்ணப்படுெமதத் தடுக்க முடியாது. 

 

னதவ ால் திருத்தப்பட்ட ைனுஷன் பாக்கியவான்  நாள் 25 

 

னயாபு 5:17 

இனதா, னதவன் தண்டிக்கிற ைனுஷன் பாக்கியவான்; 

ஆறகயால் சர்வவல் வருறடய சிட்றசறய அற்பைாக 

எண்ணாதிரும். 

 

ஒரு நல்ே  னிதன் துன்பப்பட்டாலும் ெந்லதாஷ ாக இருக்கி ான், 

ஏமனன் ால் அென் லதெமனப் பற்றிய ெந்லதாஷத்மதயும், 

பரலோகத்திற்கான பட்டத்மதயும் இைக்கவில்மே; 



துன்பப்படுெதால் அென்  கிழ்ச்சியாக இருக்கி ான். திருத்தம் 

அெனது தெறுகமள சீர்ப்படுத்துகி து, உேகத்திலிருந்து அெனது 

இதயத்மத லதெனிடம் மநருங்க மெய்கி து, லதெனுமடய 

ொர்த்மதகளுக்கு அமைத்து, முைங்கால்களுக்கு மகாண்டு 

ெருகி து. 

 

லதென் தண்டித்தாலும் தனது  க்கமள துன்பங்களின் கீழ் 

ஆதரிக்கி ார், ெரியான லநரத்தில் அெர்கமள விடுவிப்பார். ஒரு 

காயத்மத உருொக்குெது சிே லநரங்களில் குணப்படுத்தும் ஒரு 

பகுதியாகும். 

 

சசயல்முறற: 

நீங்கள் திருத்தப்பட்ட லநரங்கமள நிமனவில் மெத்துக் மகாண்டு 

அதற்காக மெபியுங்கள். 

 

எவனுறடய மீறுதல் ைன்னிக்கப்பட்டனதா அவன் 

பாக்கியவான்         நாள் 26 

 

சங்கீதம் 32:1 

எவனுறடய மீறுதல் ைன்னிக்கப்பட்டனதா, எவனுறடய பாவம் 

மூடப்பட்டனதா, அவன் பாக்கியவான். 

 

இந்த முதல் இரண்டு ெெனங்களில், பாெத்மத விெரிக்க தாவீது 

மூன்று மொற்கமளப் பயன்படுத்தினார். 

 

- மீறுதல் என்பது ஒரு லகாட்மடக் கடந்து, அதிகாரத்மத 

மீறுெதாகும். 

- பாெம் என்பது எதிர்பார்ப்மப நிெர்த்தி மெய்யாதது  

- அக்கிர ம் என்பது ெக்கிரம்  ற்றும் விேகல். 

 

முதல் இரண்டு ெெனங்களில், பாெத்மதத் தவிர்ப்பதற்கு லதென் 

என்ன மெய்கி ார் என்பமத விெரிக்க தாவீது மூன்று 

மொற்கமளப் பயன்படுத்தினார். 

 

-  ன்னிக்கப்படுெதற்குப் பின்னால் உள்ள லயாெமன ஒரு சும  

அல்ேது கடமனத் தூக்குெது ஆகும். 



- மூடுெது என்பது பாெத்மத  ம க்கும் தியாக இரத்த ாகும். 

- எண்ணாதிருக்கி ார் என் ால் கணக்கு மெத்தல் அல்ே; அது ஒரு 

நபருக்கு எதிராக எண்ணாது. 

 

நம்முமடய பாெங்கள் லதெனுக்கு அல்ேது  னிதனுக்கு எதிராக, 

மபரியதாக இருந்தாலும் ெரி, சிறியதாக இருந்தாலும் ெரி, 

 னொட்சி அல்ேது கெனக்கும ொக இருந்தாலும் ெரி, அல்ேது 

விடுபட்டதன் மூேல ா அல்ேது ஆமணயத்தினாலோ இமெ 

அமனத்திற்கும் லதெனால் பாெ  ன்னிப்பு   கிமடக்க லெண்டும் 

என்று ெங்கீதக்காரர் அறிவிக்கி ார். 

 

சசயல்முறற:  

உங்கள் பாெங்கமள  ன்னித்த லதெனுக்கு நன்றி மெலுத்துங்கள் . 

 

உம்ைால் சிட்சிக்கப்படுகிறவன் பாக்கியவான்   நாள் 27 

 

சங்கீதம் 94:13  

சிட்சித்து, உம்முறடய னவதத்றதக்சகாண்டு னபாதிக்கிற 

ைனுஷன் பாக்கியவான். 

 

புத்தியில்ோதெர்களும் முட்டாள்களும் ஒருலபாதும் லதெனுக்குச் 

மெவிமகாடுக்க  ாட்டார்கள், ஆனால் அெருமடய  க்கள் 

மெவிமகாடுப்பார்கள். அெர் தம்முமடய ொர்த்மதயிலிருந்து 

அெர்களுக்குக் லபாதிப்பார். உேகில் உள்ள அமனத்து 

தண்டமனகளும், லதெனுமடய லபாதமன இல்ோ ல், ஒருலபாதும் 

ஒரு  னிதமன ஆசீர்ெதிக்காது; அறிவுறுத்தலுடன் கூடிய திருத்தம் 

 ற்றும் சிட்மெமய ஏற்றுக்மகாள்ளுபென் பாக்கியொன். 

 

எபிமரயர் 12:5-7 

5 அன்றியும்: என்  கலன, கர்த்தருமடய சிட்மெமய அற்ப ாக 

எண்ணாலத, அெரால் கடிந்துமகாள்ளப்படும்லபாது 

லொர்ந்துலபாகாலத. 6 கர்த்தர் எெனிடத்தில் அன்புகூருகி ாலரா 

அெமன அெர் சிட்சித்து, தாம் லெர்த்துக்மகாள்ளுகி  எந்த 

 கமனயும் தண்டிக்கி ார் என்று பிள்மளகளுக்குச் 

மொல்லுகி துலபாே உங்களுக்குச் மொல்லியிருக்கி  



புத்தி திமய   ந்தீர்கள். 7 நீங்கள் சிட்மெமயச் 

ெகிக்கி ெர்களாயிருந்தால் லதென் உங்கமளப் புத்திரராக 

எண்ணி நடத்துகி ார்; தகப்பன் சிட்சியாத புத்திரனுண்லடா? 

 

சசயல்முறற: 

லதென் உங்கள் ொழ்க்மகயில் கற்பித்தமத ஒருெரிடம் பகிர்ந்து 

மகாள்ளுங்கள். 

 

கர்த்தறர சதய்வைாகக் சகாண்டிருக்கிற ஜ ம் 

பாக்கியமுள்ளது        நாள் 28 

 

சங்கீதம் 144:15  

இவ்விதைா  சீறரப்சபற்ற ஜ ம் பாக்கியமுள்ளது; கர்த்தறர 

சதய்வைாகக் சகாண்டிருக்கிற ஜ ம் பாக்கியமுள்ளது. 

 

தாவீது ஒரு ஞானமுள்ள, அக்கம யுள்ள ராொொக மெபித்தார், 

தம்முமடய ெனங்கமள அன் ாட ொழ்க்மகயில் 

ஆசீர்ெதிக்கும்படி லதெனிடம் லகட்டுக்மகாண்டார். ஆயினும் 

இதுலபான்  ஆசீர்ொதங்கமள லதெனின் உடன்படிக்மகக்கு 

 க்கள் விசுொெ ாக இருக்கும் லபாது தான் மப  முடியும். 

அெர்கள் மயலகாொமெ தங்கள் ஒலர லதெனாகவும் 

எெ ானராகவும் பார்த்து, லதெங்களின் சிமேகமள 

நிராகரித்தலபாது, ொக்குறுதியளிக்கப்பட்டு ஆசீர்ொதங்கள் 

ெைங்கப்பட்டன - லதெனுமடய ெனங்கள் பாக்கியொன்களாக 

இருந்தார்கள். 

 

விசுொசிகளாக, கர்த்தமர லதெனாக மகாண்டெர்கள் 

பாக்கியொன்கள். விசுொசிகளாகிய, இலயசு கிறிஸ்துவின் 

சீஷர்களாகிய ந க்கும் இது ொக்குறுதியும் பாரம்பரிய 

உரிம யு ாயிருக்கி து. 

 

சசயல்முறற:  

ெங்கீதம் 144 மய ொசித்து மெபியுங்கள் 

 

 



உண்றையுள்ள ைனுஷன் பரிபூரண ஆசீர்வாதங்கறளப் 

சபறுவான்         நாள் 29 

 

நீதிசைாழிகள் 28:20 

உண்றையுள்ள ைனுஷன் பரிபூரண ஆசீர்வாதங்கறளப் 

சபறுவான்; ஐசுவரியவா ாகிறதற்குத் தீவிரிக்கிறவன ா 

ஆக்கிற க்குத் தப்பான். 

 

இது ஒரு மபாதுொன உண்ம ; லதெனின் ொர்த்மதகளுக்கு   

விசுொெ ாகவும்  கீழ்ப்படிதலோடும் இருக்குலபாது  

ஆசீர்ெதிக்கப்படுகி ார்கள் . பமைய உடன்படிக்மகயின் கீழ் இது 

குறிப்பாக உண்ம யாக இருந்தது, லதெனுக்கு கீழ்ப்படிதலுக்கான 

ஆசீர்ொதங்கமளயும், கீழ்ப்படியாதெர்களுக்கு ொபத்மதயும் 

அளித்தார் (உபாக ம் 27-28). 

 

ஐசுெரியொனாகி தற்குத் தீவிரிக்கி ெர்கலளா மெல்ெத்மதப் 

மபறுெதற்கு எப்லபாதும் ஏ ாற் லொ ெ ரெம் மெய்யலொ 

தயாராக இருக்கி ார்கள் . இந்த ொழ்க்மகயிலோ அல்ேது நித்திய 

ொழ்க்மகயிலோ தண்டிக்கப்படுொர்கள் என்று லதென் 

ொக்குறுதி அளிக்கி ார். 

 

சசயல்முறற:  

உபாக ம் 27-28 மய படித்து மெபம் மெய்யுங்கள். 

 

தாராளகுணமுள்ளவர்கள் பாக்கியவான்கள்    நாள் 30 

 

நீதிசைாழிகள் 22:9  

கருறணக்கண்ணன் ஆசீர்வதிக்கப்படுவான்; அவன் தன் 

ஆகாரத்தில் தரித்திரனுக்குக் சகாடுக்கிறான். 

 

நம்முமடய தாராள  னப்பான்ம மய மெளிப்படுத்த ஒரு 

முக்கிய ான ெழி ஏமைகளுக்கு மகாடுப்பதாகும்.  தாராள 

 னப்பான்ம யுள்ளெர்  ற் ெர்களுக்கு பகிர்கி ார்கள், 

ஏமனன் ால் அெர் தனது உணமெப் பகிர்ந்து மகாள்கி ார். 

 



உதாரகுணமுள்ள ஆத்து ா மெழிக்கும்; எென் தண்ணீர் 

பாய்ச்சுகி ாலனா அெனுக்குத் தண்ணீர் பாய்ச்ெப்படும். 

(நீதிம ாழிகள் 11:25) 

 

பின்னும் நான் மொல்லுகி மதன்னமெனில், சிறுக 

விமதக்கி ென் சிறுக அறுப்பான், மபருக விமதக்கி ென் மபருக 

அறுப்பான். (2 மகாரிந்தியர் 9: 6) 

 

சசயல்முறற: 

உங்கள் உணமெ லெம ாரு நபருடன் பகிர்ந்து மகாள்ளுங்கள். 

 

அவனுக்குப்பிறகு அவன் பிள்றளகளும் பாக்கியவான்களா-

யிருப்பார்கள்         நாள் 31 

 

நீதிசைாழிகள் 20:7 

நீதிைான் தன் உத்தைத்தின  நடக்கிறான்; அவனுக்குப்பிறகு 

அவன் பிள்றளகளும் பாக்கியவான்களாயிருப்பார்கள். 

 

ஒரு மபற்ல ார் ஒரு குைந்மதக்கு ெைங்கக்கூடிய மிகப் மபரிய 

பரிசு, ஒரு லநர்ம யான நபராக இருப்பது, அெருமடய 

உத்த த்தில் நடந்துமகாள்ெது. அப்படி நடக்கும்லபாது ஒரு வீட்மட 

நீதியான சூழ்நிமேயாக உருொக்கும், அது குைந்மதக்கு ஒரு 

ஆசீர்ொத ாக இருக்கும். 

 

ஒரு நீதியுள்ள ஆலணா மபண்லணா, அெர்களுமடய லநர்ம யான 

ொழ்க்மக  ற்றும் உத்த ம் உண்ம யில் மெளிப்படும். அெர்கள் 

தங்கள் லநர்ம யுடன் நடப்பார்கள், குற்  ற்  ொழ்க்மகமய 

நடத்துொர்கள். 

 

சசயல்முறற: 

நம்முமடய அடுத்த தமேமும க்கு நாம் எவ்ொறு 

ஆசீர்ொதங்கமள விட்டுவிடோம் என்பமதப் பற்றி லயாசித்து 

அதன் மூேம் மெபிக்கவும். 

 


