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ததவனுடன் உண்மையாக சஞ்சரித்தல்             நாள் 1 

 

ஆதியாகைம் 5: 23-24 

23. ஏன ோக்குடைய நோளெல்லோம் முந்நூற்று அறுபத்டைந்து வருஷம். 24. ஏன ோக்கு னைவன ோனை 

சஞ்சரித்துக்ளைோண்டிருக்டையில், ைோணப்பைோமற்னபோ ோன்; னைவன் அவட  எடுத்துக்ளைோண்ைோர். 

 

னவைத்தில் "விசுவோசம்" அல்லது "உண்டமயோயிருத்ைல்" என்ற வோர்த்டையின் முைல் குறிப்பு 

இதுைோன். ஏன ோக் னைவன ோடு உண்டமயோை நைந்ைோர். "உண்டமயுள்ெவர்" என்ற வோர்த்டையின் 

அர்த்ைம் உண்டமயுள்ெ மற்றும் உறுதியோை நிடலத்திருப்படைக் குறிக்கிறது. 

 

னைவனுைன் நைப்பது உண்டமயோ , ஆழமோ  உறடவப் பற்றி னபசுகிறது. "இரண்டுனபர் 

ஒரும ப்பட்டிருந்ைோளலோழிய ஒருமித்து நைந்துனபோவோர்ைனெோ"? என்று ஆனமோஸ் 3:3 ல் 

ளசோல்லப்பட்டிருக்கிறது. ஏன ோக்கு னைவனுைன் உைன்படிக்டையில் நைந்ைோர் என்பது இைன் 

ளபோருள். 

 

னைவன் ஏன ோக்டை அடழத்துச் ளசன்றோர். இனயசுடவ எடுத்துக் ளைோள்ெப்பட்ைனபோது 

அப்னபோஸ்ைலர்ைள் எப்படிக் ைண்ைோர்ைனெோ அடைப் னபோலனவ னைவன் அவடர அடழத்துச் 

ளசல்வடை மக்ைள் ஒருனவடெ போர்த்திருக்ைலோம். 

 

ஒரு வருைத்தில் உள்ெ நோட்ைளின் எண்ணிக்டையுைன் இடணத்ைோல் ஏன ோக்கின் வயடை நோம் மறக்ை 

முடியோது. 

 

சசயல்முமை: 

னைவனுை ோ  நம்முடைய நடை எப்படி இருக்கிறது? விசுவோசமோைவும் உறுதியோைவும் இருக்ை நோம் 

என்  ளசய்ய னவண்டும்? னைவனுைன் நமக்கு உைன்பைோைது ஏனைனும் உண்ைோ? 

 

ததவன் உண்மையுள்ளவர்         நாள் 2 

 

I சகாரிந்தியர் 1: 9 . ைம்முடைய குமோரனும் நம்முடைய ைர்த்ைருமோயிருக்கிற இனயசு கிறிஸ்துவுைன  

ஐக்கியமோயிருப்பைற்கு உங்ைடெ அடழத்ை னைவன் உண்டமயுள்ெவர். 

 

நோம் ஏன் அடழக்ைப்பட்னைோம் என்று ஒரு னைள்வி னைட்ைோல்? பதில் பல இருக்ைலோம். நோம் 

பரிசுத்ைமோை இருக்ை அடழக்ைப்பட்டுள்னெோம். நோம் னைவட  மகிடமப்படுத்ை 

அடழக்ைப்பட்டுள்னெோம். எல்லோவற்றிலும் னைவட ப் பிரியப்படுத்ை நோம் 

அடழக்ைப்பட்டுள்னெோம். இந்ை வச த்தில், னைவன் ைம்முடைய குமோர ோகிய நம்முடைய 

ைர்த்ைரோகிய இனயசு கிறிஸ்துவுைன் ஐக்கியப்படுவைற்கு நம்டம அடழத்திருப்படைக் ைோணலோம். 

 

பல பிரச்சட ைள், பல பலவீ ங்ைள், பல பலங்ைள் இருந்ை ளைோரிந்திய சடபக்கு பவுல் இடை 

எழுதுகிறோர்... அவர்ைடெ அடழத்ை னைவன் உண்டமயுள்ெவர் என்பது அவருக்குத் ளைரியும் 

என்பைோல் இடை எழுை அவர் நம்பிக்டையுைன் இருக்கிறோர். அவர்ைோன் அவர்ைடெ இறுதிவடர 

உறுதிளசய்து குற்றமற்றவர்ைெோைக் ைோண்பிப்போர். 

 

சசயல்முமை: 

1 ளைோரிந்தியர் 1:4-9 மூலம் ளெபியுங்ைள். நன்றி ளசலுத்தும் ளெபம். 

 

செபத்தில் உண்மையாயிருங்கள்        நாள் 3 

 

த ாைர் 12: 12. நம்பிக்டையினல சந்னைோஷமோயிருங்ைள்; உபத்திரவத்தினல ளபோறுடமயோயிருங்ைள்; 

ளெபத்தினல உறுதியோய்த் ைரித்திருங்ைள். 



 

னைவனுடைய ஒவ்ளவோரு ஆணிைமும் ளபண்ணிைமும் ளபோதுவோைக் ைோணக்கூடிய ஒன்று ளெபம். 

னைவன் உங்ைள் ளெபத்திற்கு பதிலளிப்படை பிசோசு ைடுக்ை முடியோது, ஆ ோல் அந்ை ளெபங்ைடெ 

ளெபிப்படை அவ ோல் ைடுக்ை முடியும். 

 

ஒருவர் இவ்வோறோை கூறியிருக்கிறோர். வலி நீங்ைள் உயிருைன் இருப்பைற்ைோ  அறிகுறியோகும். 

பிரச்சட  என்பது நீங்ைள் வலுவோை இருப்பைற்ைோ  அறிகுறியோகும். ளெபம் என்பது நீங்ைள் 

ைனியோை இல்டல என்பைற்ைோ  அறிகுறியோகும். 

 

நம் குடும்ப உறுப்பி ர்ைளிைம் அல்லது நம்டமச் சுற்றி நைக்கும் அட த்டையும்,  நம்மோல் 

ைட்டுப்படுத்ை முடியோது... ஆ ோல் நோம் அவற்டற ளெபத்தில் மடறக்ை முடியும். ைவடல 

அழுத்ைத்டை அதிைரிக்கிறது ஆ ோல் ளெபம்  அடமதிடய ளவளியிடுகிறது. 

 

சசயல்முமை: 

ஒவ்ளவோரு குடும்ப உறுப்பி ர்/குடும்ப சடப உறுப்பி ர் மூலமோைவும் ளெபித்து, அவர்ைளுக்ைோ  

உங்ைள் ஆடசைள்/இலக்குைள்/னைோரிக்டைைளுைன் அவர்ைடெப் பற்றிப் னபசுங்ைள். 

 

சிலர் விசுவாசியாைற்தபானாலுசைன்ன?       நாள் 4 

 

த ாைர்  3:3-4  

3. சிலர் விசுவோசியோமற்னபோ ோலுளமன் ? அவர்ைளுடைய அவிசுவோசம் னைவனுடைய உண்டமடய 

அவமோக்குனமோ? 4. அப்படியோக்ைமோட்ைோது: நீர் உம்முடைய வச ங்ைளில் நீதிபரரோய் விெங்ைவும், 

உம்முடைய நியோயம் விசோரிக்ைப்படும்னபோது ளவற்றியடையவும் இப்படியோயிற்று என்று 

எழுதியிருக்கிறபடி, னைவன  சத்தியபரர் என்றும், எந்ை மனுஷனும் ளபோய்யன் என்றும் 

ளசோல்னவோமோை. 

 

நம்டமச் சுற்றி நம்பிக்டையற்ற சிலர் இருக்ைலோம். ஒருனவடெ நம் ளசோந்ை குடும்ப உறுப்பி ர்ைளும் 

இருக்ைலோம். ஆ ோல் அது னைவனுடைய உண்டமத்ைன்டமடய அழிக்ைோது. அந்ை சந்னைைங்ைளுக்கு 

மத்தியில், நோம் னைவனின் உண்டமத்ைன்டமயில் ளைோைர்ந்து நம்பிக்டை டவக்ை னவண்டும். 

 

னைவன் ஒன்று ளசோன் ோல், உலகில் உள்ெ ஒவ்ளவோரு மனிைனும் இன்ள ோன்டறச் ளசோன் ோல், 

னைவன் உண்டமயோ வர், எல்லோ மனிைர்ைளும் ளபோய்யோ வர்ைள். னைவன் உண்டமடயப் 

னபசுகிறோர், அவரோல் ளபோய் ளசோல்ல முடியோது. னைவட ப்பற்றிய உண்டமடய யோரும் 

நம்பவில்டல என்றோலும் நோம் அடை நம்ப னவண்டும். ளபோதுவோ  ைருத்ளைோற்றுடம என்று 

கிறிஸ்ைவர்ைளுக்கு ஒன்றுமில்டல. கிறிஸ்துவர்ைள் னைவனுடைய வோர்த்டைடய நம்புகிறோர்ைள், 

னமலும் அவர்ைள் மனிைர்ைளின் உலைெோவிய ைருத்டை விை அதிைமோை னைவட  நிட க்கிறோர்ைள். 

 

சசயல்முமை: 

னைவனுடைய வோர்த்டைக்கு எதிரோை உலைம் நம்பும் சில பகுதிைடெ பட்டியலிடுங்ைள். அந்ை 

பகுதிைளில் ஏமோற்றப்பட்ைவர்ைளுக்ைோை ளெபம் ளசய்யுங்ைள். 

 

சகாஞ்சத்திதல உண்மையாயிருப்பது        நாள் 5 

 

ைத்ததயு 25: 21. அவனுடைய எெமோன் அவட  னநோக்கி: நல்லது, உத்ைமமும் உண்டமயுமுள்ெ 

ஊழியக்ைோரன , ளைோஞ்சத்தினல உண்டமயோயிருந்ைோய், அனநைத்தின்னமல் உன்ட  அதிைோரியோை 

டவப்னபன், உன் எெமோனுடைய சந்னைோஷத்திற்குள் பிரனவசி என்றோன். 

 

இது மீண்டும் v23 இல் கூறப்பட்டுள்ெது. ஒருவருக்கு ஐந்து ைோலந்தும் மற்றவருக்கு இரண்டு 

ைோலந்தும் ளைோடுக்ைப்பட்ைோலும் இரண்டு னவடலக்ைோரர்ைளுக்கும் ஒனர பரிசுைோன். ஒவ்ளவோருவரும் 

ைோங்ைள் ளபற்ற ைோலந்துைளுக்கு ஏற்ப அடைனய ளசய்ை ர். 

 



எெமோ ர் ைம் ஊழியர்ைளிைம் நற்குணத்டையும் உண்டமத்ைன்டமடயயும் னைடி ோர் என்படை இது 

ைோட்டுகிறது. இந்ை னவடலயோட்ைள் நல்லவர்ைெோைவும் உண்டமயுள்ெவர்ைெோைவும் 

இருந்ைைோல்ைோன் அவர்ைெோல் இந்ை நன்டமடய அனுபவிக்ை முடிந்ைது. எெமோன் இந்ை 

குணநலன்ைடெ முைலில் போர்த்ைோர், ஒரு குறிப்பிட்ை அெவு பணத்திற்ைோை அல்ல. 

சசயல்முமை: 

னைவன் உங்ைளுக்கு ஏற்ை னவ வழங்கியவற்றில் இன்னும் உண்டமயோை இருக்ை நீங்ைள் னமம்படுத்ை 

னவண்டிய பகுதிைள் உள்ெைோ? 

உண்மையாயிருப்பது தமயயும் நற்புத்தியும் சபற்று தரும்     நாள் 6 

 

நீதிசைாழிகள் 3 : 3-4 

3. கிருடபயும் சத்தியமும் உன்ட விட்டு விலைோதிருப்பைோை; நீ அடவைடெ உன் ைழுத்தினல பூண்டு, 

அடவைடெ உன் இருையமோகிய பலடையில் எழுதிக்ளைோள். 4. அதி ோல் னைவனுடைய 

போர்டவயிலும் மனுஷருடைய போர்டவயிலும் ைடயயும் நற்புத்தியும் ளபறுவோய். 

 

கிருடபயும் சத்தியமும் ஒன்றோை ளசல்கிறது. னைவனுடைய கிருடபயும் சத்தியமும் நோம் அணியும் 

ஆபரணங்ைெோை இருக்ை னவண்டும். அவற்டற நம் இருையமோகிய பலடையில் எழுை னவண்டும். 

அப்படிச் ளசய்ைோல், நோம் ஒருவருக்ளைோருவர் அனை அன்டபயும் விசுவோசத்டையும் ைோட்டுனவோம். 

 

கிருடபயும் சத்தியமும் ளைோண்ை பிற னவை வச ங்ைள்.... 

❖ சங்கீைம் 85: 10. கிருடபயும் சத்தியமும் ஒன்டறளயோன்று சந்திக்கும், நீதியும் சமோைோ மும் 

ஒன்டறளயோன்று முத்ைஞ்ளசய்யும். 

❖ சங்கீைம் 86: 15 ஆ ோலும் ஆண்ைவனர, நீர் ம வுருக்ைமும், இரக்ைமும், நீடிய ளபோறுடமயும், 

பூரண கிருடபயும், சத்தியமுமுள்ெ னைவன். 

❖ சங்கீைம் 89: 14 நீதியும் நியோயமும் உம்முடைய சிங்ைோச த்தின் ஆைோரம்; கிருடபயும் 

சத்தியமும் உமக்கு முன்போை நைக்கும். 

❖ நீதிளமோழிைள் 14: 22 தீடமடய னயோசிக்கிறவர்ைள் ைவறுகிறோர்ைெல்லனவோ? நன்டமடய 

னயோசிக்கிறவர்ைளுக்னைோ கிருடபயும் சத்தியமுமுண்டு. 

❖ நீதிளமோழிைள் 16:6 கிருடபயி ோலும் சத்தியத்தி ோலும் போவம் நிவிர்த்தியோகும்; ைர்த்ைருக்குப் 

பயப்படுகிறதி ோல் மனுஷர் தீடமடய விட்டு விலகுவோர்ைள். 

❖ நீதிளமோழிைள் 20:28 ைடயயும் சத்தியமும் ரோெோடவக் ைோக்கும்; ைடயயி ோனல ைன் 

சிங்ைோச த்டை நிற்ைப்பண்ணுவோன். 

 

சசயல்முமை: 

னமனல உள்ெ வச ங்ைடெ தியோனியுங்ைள். 

 

ததவன் தம்முமடய பரிசுத்தவான்களின் ஆத்துைாமவ காப்பாற்றுகிைார்   நாள் 7 

 

சங்கீதம் 97:10. ைர்த்ைரில் அன்புகூருகிறவர்ைனெ, தீடமடய ளவறுத்துவிடுங்ைள்; அவர் ைம்முடைய 

பரிசுத்ைவோன்ைளின் ஆத்துமோக்ைடெக் ைோப்போற்றி, துன்மோர்க்ைரின் டைக்கு அவர்ைடெத் 

ைப்புவிக்கிறோர். 

 

னைவட  னநசிப்பவர்ைளும் விக்கிரைோரோைட டய நோைோைவர்ைளுனம னைவனுடைய மக்ைள். ஆ ோல் 

பரிசுத்ைமோ  அவடர நோம் னநசிப்னபோமோ ோல், பரிசுத்ைமற்றடை நோம் ளவறுப்னபோம். 

 

நோம் அவடர னநசிக்ை னவண்டும், அவருக்குக் கீழ்ப்படிய னவண்டும் ("தீடமடய ளவறுக்ை 

னவண்டும்"), அவரில் மகிழ்ச்சியடைய னவண்டும், அவருடைய எல்லோ இரக்ைங்ைளுக்ைோைவும் 

அவருக்கு நன்றி ளசலுத்ை னவண்டும். எல்லோவற்றிற்கும் னமலோை, அவர் ைம் மக்ைடெப் 

போதுைோக்கிறோர், அவர்ைடெ விடுவிக்கிறோர், அவர்ைளின் போடைக்கு ளவளிச்சம் ளைோடுக்கிறோர், 

அவர்ைளின் இையங்ைளில் மகிழ்ச்சிடய டவக்கிறோர். 



 

சசயல்முமை: 

னைவன் உங்ைடெ துன்மோர்க்ைரின் டையிலிருந்து விடுவித்ை ைோலங்ைடெ நிட த்து, அவடரத் 

துதியுங்ைள். 

 

நல்ல உக்கி ாணக்கா ர்          நாள் 8 

 

I தபதுரு 4: 10. அவ வன் ளபற்ற வரத்தின்படினய நீங்ைள் னைவனுடைய பற்பல கிருடபயுள்ெ 

ஈவுைடெப் பகிர்ந்துளைோடுக்கும் நல்ல உக்கிரோணக்ைோரர்னபோல, ஒருவருக்ளைோருவர் 

உைவிளசய்யுங்ைள். 

 

கிறிஸ்ைவ அன்பு னசடவயில் விடெய னவண்டும். னைவன் நமக்கு பரிசுைெோை ளைோடுத்ைடை 

னைவனுடைய குடும்பத்திற்கு ளைோடுக்கும்னபோது அன்போ து ளவளிப்படுத்ைப்படும். 

 

ஒவ்ளவோரு கிறிஸ்ைவனுக்கும் குடறந்ைபட்சம் ஒரு ஆன்மீை பரிசு உள்ெது, அடை அவர் னைவனின் 

மகிடமக்ைோைவும் சடபடய ைட்டிளயழுப்பவும் பயன்படுத்ை னவண்டும். 

 

நோம் உக்கிரோணக்ைோரர்ைள். னைவன் இந்ை வரங்ைடெ அவருடைய சடபயின் நன்டமக்ைோைப் 

பயன்படுத்துவைற்ைோை நமக்குக் ளைோடுத்திருக்கிறோர். நம்முடைய வரங்ைடெ வெர்த்துக்ளைோள்ெவும், 

சடபயின் உண்டமயுள்ெ ஊழியர்ைெோை இருப்பைற்கும் அவர் நமக்கு ஆவிக்குரிய திறட க் 

ளைோடுக்கிறோர். 

 

சசயல்முமை: 

உங்ைளிைம் உள்ெ பரிசுைடெ நீங்ைள் அடையோெம் ைண்டுளைோண்டீர்ைெோ? அடை னமலும் னமலும் 

னைவனுடைய மகிடமக்கு பயன்படுத்ை திட்ைமிடுங்ைள். 

 

ை ணபரியந்தம் உண்மையாயிரு          நாள் 9 

 

சவளிப்படுத்துதல் 2:10. நீ பைப்னபோகிற போடுைடெக்குறித்து எவ்வெவும் பயப்பைோனை; இனைோ, 

நீங்ைள் னசோதிக்ைப்படும்ளபோருட்ைோைப் பிசோசோ வன் உங்ைளில் சிலடரக் ைோவலில் னபோடுவோன்; 

பத்துநோள் உபத்திரவப்படுவீர்ைள். ஆகிலும் நீ மரணபரியந்ைம் உண்டமயோயிரு, அப்ளபோழுது 

ஜீவகிரீைத்டை உ க்குத் ைருனவன். 

 

ஸ்மிர் ோவில் உள்ெ சடபயின் மீது குற்றம்  சுமத்ைப்பைவில்டல! னைவன் பிசோசின் திட்ைங்ைடெ 

அறிந்திருக்கிறோர் என்றும் நிடலடம முழுவதும் ைன்னுடைய ைட்டுப்போட்டில் இருக்கிறது என்றும் 

உறுதி அளிக்கிறோர் 

 

அவர்ைளுடைய உபத்திரவம் நீண்ைைோை இருக்ைோது; பத்து நோட்ைள் என்பது "ஒரு குறுகிய னநரத்டை" 

குறிக்கிறது.முக்கியமோ து  விசுவோசம்,அரசோங்ைம் அச்சுறுத்தி ோலும்,எதுவோை இருந்ைோலும் சரி 

கிறிஸ்துவுக்கு உண்டமயோை இருப்பைோகும். 

 

சில இைங்ைளில் மற்றவர்ைடெ விை அதிைமோை அர்ப்பணிப்புள்ெ கிறிஸ்ைவரோை இருப்பது எளிைல்ல. 

ைடைசிக்ைோல அழுத்ைங்ைள் அதிைரிக்கும்னபோது, துன்புறுத்ைலும் அதிைரிக்கும், னமலும் னைவனுடைய 

ெ ங்ைள் ையோரோை இருக்ை னவண்டும் 

 

சசயல்முமை:- 

அரசோங்ைத்திற்ைோைவும்  மற்றும் நீங்ைள் அறிந்திருக்கும் துன்புறுத்ைலுக்ைோைவும்  ளெபியுங்ைள். 

 

பரிசுத்தவான்கள் தங்கள் படுக்மககளின்தைல் சகம்பீரிப்பார்கள்                                                       நாள்  10 

சங்கீதம் 149:5 பரிசுத்ைவோன்ைள் மகிடமனயோனை ைளிகூர்ந்து, ைங்ைள் படுக்டைைளின்னமல் 

ளைம்பீரிப்போர்ைள். 



 

விசுவோசிைள் னைவனின் மகிடமயில் மிைவும் மகிழ்ச்சியோை இருப்பவர்ைளும், அவர்ைள் ைங்ைள் 

படுக்டைைளில் சத்ைமோைப் போடுகிறவர்ைள்.விழித்திருக்கும் னநரங்ைளில் அவர்ைளின் துதிடயயும் 

மகிழ்ச்சிடயயும் னைவனுக்கு ளவளிப்படுத்ை னபோதுமோ  னநரத்டைக் ளைோடுப்பதில்டல.எ னவ 

அவர்ைள் துதிப்படை ைங்ைள் படுக்டைைளில் ளைோைர னவண்டும். 

 

னைவெ த்தின் கூட்ைத்தில் துதிபோடுவது   மிைவும் அற்புைமோ டவயோை இருப்பினும், அைட  

ஒருனபோதும் சடபக்கூட்ைத்திற்குள் மட்டும் ைட்டுப்படுத்ைக்கூைோது. இது ஒரு புனிைமோ து மற்றும் 

விசுவோசிைள் ைங்ைள் படுக்டைைளில் சத்ைமோை போடுவது அற்புைமோ  விஷயம். 

 

சசயல்முமை:- 

உங்ைளுக்குபிடித்ை சில போைல்ைடெ  சத்ைமோைப் போடுங்ைள்.. 

 

சத்தியத்தில் உண்மையாய்…         நாள்  11 

3 தயாவான் 1:3 சனைோைரர் வந்து நீ சத்தியத்தில் நைந்துளைோள்ளுகிறோய் என்று உன்னுடைய 

உண்டமடயக்குறித்துச் சோட்சி ளைோடுத்ைனபோது மிைவும் சந்னைோஷப்பட்னைன். 

 

சத்தியத்தில் விசுவோசமோய் இருப்பவர்ைடெ குறித்து விசுவோசிைள் சோட்சிடய  னைட்கும்னபோது அது 

எப்னபோதும் மிகுந்ை மகிழ்ச்சிடயத் ைருகிறது.சத்தியத்திற்கு உண்டமயோை இருந்து,நோம் அதி ோல் 

மற்றவர்ைளுக்கு மகிழ்ச்சிடயக் ளைோடுக்கினறோமோ?உண்டம? நம்டமப் பற்றிய இந்ைப் 

நற்ளபயர்  இருந்ைோல் எவ்வெவு நன்றோை இருக்கும். 

 

சத்தியத்தில் நைப்பது என்பது உண்டமயோ  மற்றும் னநர்டமயோ  வழியில் நைப்பைோகும். நீங்ைள் 

விசுவோசிக்கும் சத்தியத்திற்கு இடசவோை ளைோைர்ந்து நைப்பது. னைவனுடைய பிள்டெ என்று நீங்ைள் 

விசுவோசித்ைோல் பரனலோைத்தின் பிள்டெடய னபோல நீங்ைள் நைக்ை னவண்டும். மன்னிக்ைப்பட்ைவர் 

என்று விசுவோசித்ைோல் மன்னிக்ைப்பட்ை மனிைடரப்னபோல நைக்ை னவண்டும் 

 

சசயல்முமை:-  

இன்று நோம் எைற்ைோை அறியப்பட்டிருக்கினறோம்? நீங்ைள் எப்படி அறியப்பை  விரும்புகிறீர்ைள் என்று 

சிலவற்டறயும், நீங்ைள் என்  மோற்றங்ைடெச் ளசய்ய னவண்டும் என்றும் எழுதுங்ைள். 

 

உண்மையுள்ள ைனுஷன் பரிபூ ண ஆசீர்வாதங்கமளப் சபறுவான்                                     நாள்  12 

 

நீதிசைாழிகள் 28:20 உண்டமயுள்ெ மனுஷன் பரிபூரண ஆசீர்வோைங்ைடெப் ளபறுவோன்; 

ஐசுவரியவோ ோகிறைற்குத் தீவிரிக்கிறவன ோ ஆக்கிட க்குத் ைப்போன். 

 

ஒரு உண்டமயுள்ெ நபர் என்பவர், ை து எல்லோ னபச்சுைளிலும் மற்றும் மற்றவர்ைளுை ோ  

பரிவர்த்ைட ைளிலும்  உண்டமயோைவும் நியோயமோைவும் நைந்துளைோள்ளும் உண்டமயுள்ெ 

மனிைர்.அவர் னநர்டமயோ வர் மற்றும் குடறயற்றவர். அவருடைய  ஆசீர்வோைங்ைள் 

னைவனிைத்திலும் மற்றும் மனிைனிைத்திலிருந்தும் ளபற்றுருக்ைலோம். மனிைர்ைள் அவருடைய 

ளபயடரத் துதினயோடு உச்சரிப்போர்ைள் மற்றும் அவர்ைடெ ஆசீர்வதிப்பைன் மூலம் னைவன் ைமது 

அங்கீைோரத்டைக் ைோட்டுவோர். 

 

விடரவில் பணக்ைோரர் ஆை னவண்டும் என்று துடிக்கும் ஒருவர் அறியோடம உள்ெவரோய் இருக்ை 

முடியோது.ஐஸ்வர்யத்டை டவத்திருப்பதும்  அல்லது அடை அடைவதும் தீடமல்ல, ஆ ோல் 

அைன்மீைோ  னபரோடசயின் அவசரனம தீடம. அவர் ஒரு உண்டமயுள்ெ நபரோை அடழக்ைப்பைோமலும் 

அறியப்பைோமலும் இருக்ைலோம் அவர் மிைவும் ஆசீர்வதிக்ைப்பைோமலும் இருக்ைலோம். 

 

சசயல்முமை:-  

பிறருைன் பரிவர்த்ைட  எப்படி இருக்கிறது? யோரிைத்திலோவது ஏைோவது  ைைன் பட்டிருக்கிறீர்ைெோ? – 

திருப்பி ளசலுத்தி திட்ைமிடுங்ைள் மற்றும் உங்ைள் திட்ைத்டை ளைரிவியுங்ைள். 

 



விசுவாசம்  – நியாயப்பி ைாணத்தின் முக்கியைான விஷயம்                              நாள்  13 

 

ைத்ததயு 23:23 மோயக்ைோரரோகிய னவைபோரைனர! பரினசயனர! உங்ைளுக்கு ஐனயோ, நீங்ைள் ஒற்ைலோமிலும் 

ளவந்ையத்திலும் சீரைத்திலும் ைசமபோைம் ளசலுத்தி, நியோயப்பிரமோணத்தில் ைற்பித்திருக்கிற 

வினசஷித்ைடவைெோகிய நீதிடயயும் இரக்ைத்டையும் விசுவோசத்டையும் விட்டுவிட்டீர்ைள்; 

இடவைடெயும் ளசய்யனவண்டும், அடவைடெயும் விைோதிருக்ைனவண்டுனம. 

 

நீதி, இரக்ைம் மற்றும் விசுவோசம் ஆகியடவ னைவன் னைடும் முக்கியமோ  குணங்ைள். விதிைளுக்குக் 

கீழ்ப்படிவதுக்கு  மோற்றோை னவறு இல்டல. விவரங்ைளுக்கு ைவ ம் ளசலுத்துவது நல்லது என்றோலும், 

ஆன்மீை ைோரியங்ைளில் முக்கியத்துவத்டை நோம் ஒருனபோதும் இழக்ைக்கூைோது. 

 

ைசமபோைம் ளைோடுக்கும் பழக்ைத்டை இனயசு ைண்டிக்ைவில்டல. பரினசயர்ைள் சிறியவற்டற 

முைன்டமப்படுத்தி ர். அவர்ைள் வோழ்க்டையின் ஒவ்ளவோரு நிமிை பகுதிக்கும் விதிைடெ 

டவத்திருந்ை ர், அனை னநரத்தில் அவர்ைள் முக்கியமோ  விஷயங்ைடெப்பற்றி மறந்துவிட்ை ர். 

 

சசயல்முமை:-  

முன்பு ைடைபிடித்து இன்று நோம் ைடைப்பிடிக்ைோை சில ம வுறுதிைள் என் ? 

நோம் ளபரியடவைடெ சிறிைோைவும் சிரியடவைடெ ளபரிைோைவும் நிட க்கினறோமோ?அைன் மூலம் 

ளெபம் ளசய்யுங்ைள். 

 

கர்த்தருமடய உண்மை தமலமுமை தமலமுமைக்கும் உள்ளது     நாள்  14 

 

சங்கீதம் 100:5 ைர்த்ைர் நல்லவர், அவருடைய கிருடப என்ளறன்டறக்கும், அவருடைய உண்டம 

ைடலமுடற ைடலமுடறக்கும் உள்ெது. 

 

ைடலமுடற ைடலமுடறக்கும் ைர்த்ைடர நம்பலோம். இன்று ைந்டையர்ைள் மற்றும் அன்ட யர்ைளின் 

இன்டறய ஆரோைட  அவர்ைளின் குழந்டைைள் மீது முக்கிய ைோக்ைத்டை பிற்ைோலத்தில் ஏற்படுத்தும் 

என்பது குறிப்பிைத்ைக்ைது. 

 

எல்லோத் ைடலமுடறைளிலும் நம்முடைய னைவன் ைம் வோக்குத்ைத்ைங்ைளுக்கு உண்டமயுள்ெவரோை 

ைோண்பிக்கிறோர்.அவருடைய வோக்குத்ைத்ைங்ைளுக்கு உண்டமயோை இல்லோை மற்றும் 

சத்தியத்டை  னநசிக்ைோை னைவட  நோம் னநசிக்ைவும் ை ம் ளசய்யவும் இயலோது.மோறுபோடுள்ெ 

மற்றும் வடெந்துளைோடுக்ைக்கூடிய ஒருவரும்  - ஒரு ைடலமுடறயில் ஒரு ைோரியத்டையும்,அடுத்ை 

ைடலமுடறயில் னவளறோன்டற னநசிப்பவடர நம்மோல் ை ம் ளசய்ய இயலோது. 

 

சசயல்முமை:-  

உங்ைளுடைய  ளபற்னறோரின் அரோைட   உங்ைள் மீது எத்ைடைய ைோக்ைத்டை ஏற்படுத்தியது என்று 

சிந்தியுங்ைள்? அைன் மூலம் ளெபம் ளசய்யுங்ைள்.உங்ைள் வோழ்க்டையிலிருந்து அடுத்ை ைடலமுடறக்கு 

நீங்ைள் எடைக் ளைோண்டு ளசல்ல விரும்புகிறீர்ைள் என்ற முடிவின் பட்டியடல உருவோக்ைவும். 

 

நியாயப்பி ைானத்திற்கு நீதியாய்…          நாள்  15 

 

ைத்ததயு 1:19 அவள் புருஷ ோகிய னயோனசப்பு நீதிமோ ோயிருந்து, அவடெ அவமோ ப்படுத்ை 

ம தில்லோமல், இரைசியமோய் அவடெத் ைள்ளிவிை னயோசட யோயிருந்ைோன். 

 

யூைர்ைள் பின்பற்றத் தீர்மோனித்ை விஷயங்ைளில் ஒன்று னமோனசயின் நியோயப்பிரமோ மோகும்.அவர்ைள் 

நியோயப்பிரமோ த்திற்கு உண்டமயுள்ெவர்ைெோை இருப்பதில்  உறுதியோை இருந்ைோர்ைள்.னயோனசப்பு 

நியோயப்பிரமோ த்திற்கு உண்டமயுள்ெவரோய் அைற்க்கு கீழ்படிந்ைவரோயும்  அனை னநரத்தில் 

மரியோடெ அவமோ ப்படுத்ைோைபடிக்கு உறுதியோய் இருந்ைோர்.  

 



இன்று நம்டம சுற்றிலும் நம்முடைய ைனிப்பட்ை வோழ்க்டையிலும் கூை, நோம் நியோயப்பிரமோ த்டை 

பின்பற்றும் சூழலில், மற்றவர்ைடெ அவமோ ப்படுத்துவைற்கு னசோதிக்ைப்படுகினறோம். நம்டம 

உயர்த்தி மற்றவர்ைடெ கீனழ ைள்ளும்னபோது அதில் ஒரு திருப்திடய ைோண்கினறோம். 

 

சசயல்முமை :- 

நம்மிைம் இரண்டு பிரைோ  ைட்ைடெைள் உள்ெ . அட த்து நியோயப்பிரமோணங்ைளும் 

தீர்க்ைைரிச ங்ைளும் இந்ை இரண்டு ைட்ைடெைளில்  அைங்கி இருக்கின்ற . 

னைவட  அன்புகூருவோயோை, பிறடர அன்புகூறுவோயோை.இந்ை இரண்டு ைட்ைடெைளுக்கும் 

உண்டமயோய் இருக்ை இன்னும் அதிைமோை நமக்கு என்  னைடவ. 

 

ததவன்  தைது பரிசுத்தவான்களின் பாதங்கமளக் காப்பார்     நாள்  16 

 

1 சாமுதவல் 2:9  அவர் ைமது பரிசுத்ைவோன்ைளின் போைங்ைடெக் ைோப்போர்; துன்மோர்க்ைர் இருளினல 

ளமௌ மோவோர்ைள்; ளபலத்தி ோல் ஒருவனும் னமற்ளைோள்வதில்டல. 

 

னைவனுடைய ெ ங்ைள் இந்ைப் பூமியில் நைக்கும்னபோதும், ளவளிச்சத்தில் நைக்கும்னபோதும், ைர்த்ைர் 

அவர்ைளுடைய போைங்ைடெ வழிநைத்திப் போதுைோப்போர், ஆ ோல் துன்மோர்க்ைர்ைனெோ ைங்ைள் ளசோந்ை 

ஞோ த்டையும் ளபலத்டையும் சோர்ந்து இருப்பைோல் ஆன்மீை இருளில் நைப்போர்ைள் 

 

துன்மோர்க்ைர்ைள் ளெயித்ைதுனபோல் னைோன்றலோம், ஆ ோல் ஒரு நோள் னைவனுடைய னைோபோக்கிட  

ைடுடமயோ  நியோயத்தீர்ப்பின் மூலம் அவர்ைள் மீது ளவடிக்கும். னைவன் ைம்டம எதிர்ப்பவர்ைளிைம் 

நீடிய ளபோறுடமயுைன் இருக்கிறோர்,ஆ ோல் அவர்ைளின் நோள் சமீபமோய் இறுகிறது.. 

 

சசயல்முமை:- 

நீங்ைள் எப்னபோளைல்லோம் உங்ைளுடைய ளசோந்ை  திறடம அல்லது ஞோ ம் அல்லது மற்றும் பல 

ைோரியங்ைளில் நம்பி, னைவட  விை அதிைமோை போதுைோப்பு இதில் கிடைக்கும் என்று நம்பியும் 

அதிலிருந்து னைவனிைம் மீண்டும் னசர னைவனுடைய கிருடபடய  நம்முடைய வோழ்க்டையில் 

ைோண்பித்ைைற்கு அவருக்கு  நன்றி ளசலுத்துனவோம். 

 

உண்மையும் விதவகமுமுள்ள ஊழியக்கா ன்        நாள்  17 

 

ைத்ததயு 24:45-47 

45. ஏற்றனவடெயினல ைன் னவடலக்ைோரருக்குப் னபோெ ங்ளைோடுத்து அவர்ைடெ விசோரிக்கும்படி 

எெமோன் டவத்ை உண்டமயும் வினவைமுமுள்ெ ஊழியக்ைோரன் யோவன்? 46. எெமோன் வரும்னபோது 

அப்படிச் ளசய்கிறவ ோைக் ைோணப்படுகிற ஊழியக்ைோரன  போக்கியவோன். 47. ைன் ஆஸ்திைள் 

எல்லோவற்றின்னமலும் அவட  விசோரடணக்ைோர ோை டவப்போள ன்று ளமய்யோைனவ உங்ைளுக்குச் 

ளசோல்லுகினறன். 

 

எெமோன் இல்லோைனபோது நோம் விைோமுயற்சியுைன் ளசயல்பை னவண்டும் என்று இனயசு 

கூறியிருக்கிறோர். எெமோன்  ளைோடலவில் இருக்கும்னபோது அவருடைய னவடலடயக் 

ைவனித்துக்ளைோள்ளும் உண்டமயுள்ெ மற்றும் ஞோ முள்ெ ஊழியக்ைோர ோை நோம் இருக்ை 

னவண்டும். 

. 

நம்முடைய விைோமுயற்சிக்கு ளவகுமதி கிடைக்கும் என்றும் இனயசு உறுதியளித்துள்ெோர். 

ஊழியக்ைோரர்ைள் எெமோனுக்கு ஊழியம் ளசய்வோர்ைள், ஆ ோல் ஊழியக்ைோரடர எப்படி ைவனிப்பது 

மற்றும் என்  ளவகுமதி அளிப்பது என்பது எெமோ ருக்கு ளைரியும். 

 

சசயல்முமை:- 

னைவனுக்கு ளசய்யும் ஊழியத்தில் நோம் னமம்படுத்ை னவண்டிய சில விஷயங்ைள் என் ?ைர்த்ைர் 

திரும்பி வரும்னபோது அவர் நமக்கு ளவகுமதி அளிப்போர். 

 

 



நாம் உண்மையில்லாதவர்களாயிருந்தாலும், அவர் உண்மையுள்ளவ ாயிருக்கிைார்  நாள்  18 

 

2 தீதைாத்ததயு 2:11-13 

11. இந்ை வோர்த்டை உண்டமயுள்ெது; என் ளவனில், நோம் அவனரோனைகூை மரித்னைோமோ ோல், 

அவனரோனைகூைப் பிடழத்துமிருப்னபோம்; 12. அவனரோனைகூைப் போடுைடெச் சகித்னைோமோ ோல் 

அவனரோனைகூை ஆளுடையும் ளசய்னவோம்; நோம் அவடர மறுைலித்ைோல், அவரும் நம்டம 

மறுைலிப்போர்; 13. நோம் உண்டமயில்லோைவர்ைெோயிருந்ைோலும், அவர் உண்டமயுள்ெவரோயிருக்கிறோர்; 

அவர் ைம்டமத்ைோம் மறுைலிக்ைமோட்ைோர். 

 

எப்படிப்பட்ை  இரட்டை முரண்போடுைள்! மரணம் ஜீவனுக்கு வழிவகுக்கிறது! போடுைள்   மகிடமக்கு 

வழிவகுக்கிறது! நோம் பயப்படுவைற்கு ஒன்றுமில்டல! முக்கிய விஷயம் என் ளவன்றோல் நோம் 

நம்முடைய ைர்த்ைடர “மறுைலிக்ை” கூைோது, அவடர நோம் இங்கு மறுைலித்ைோல், 

பரனலோைத்திலிருக்கிற என் பிைோவின் முன்போை நம்டம அவர் மறுைலிப்போர். (மத்னையு 10:33) 

  

மகிடமயில் நம்டம அடழத்து,நமக்கு பைக்ைங்ைள் ளைோடுக்ைப்படும்னபோது, அவடர 

மறுைலிக்கிறவர்ைள் யோவரும் அந்ை ளவகுமதிடய இழப்போர்ைள். வச ம் 13- யில்  நம்முடைய 

சந்னைைமும் அவிசுவோசமும் அவடர மோற்றோது என்று பவுல் ளைளிவோை கூறியிருக்கிறோர். அவர் 

உண்டமயுள்ெவரோயிருக்கிறோர்; அவர் ைம்டமத்ைோம் மறுைலிக்ைமோட்ைோர்.நோம் நம்முடைய 

விசுவோசத்டை நம்முடைய விசுவோசத்தின் மீதும் நம் உணர்விலும் டவக்ைக் கூைோது ஏள ன்றோல் அது 

ஒரு நோள் மோற்றமடைந்து னைோல்வி அடையும். 

 

கிறிஸ்துவின் மீது நம் விசுவோசத்டை டவக்ைனவண்டும்.தெ.அட்சன் சடய்லர், மிைப்ளபரிய சுவினசஷை 

மிஷ ரி அடிக்ைடி ளசோல்வது என் ளவன்றோல், ”உண்டமயோய் இருப்பைற்கு முயற்சிப்படை விை 

உண்டமயுள்ெ னைவட  போர்க்கும்னபோது ளவற்றிடய ளவல்னவோம்” என்கிறோர். 

 

சசயல்முமை:- 

விசுவோசமற்ற னநரங்ைடெ நிட த்து, மற்றும் னைவன் நம்டம எப்படி விடுைடல அடைய ளசய்ைோர் 

என்படையும் நிட வுகூருங்ைள்.   

னைவட  மறுைலிக்ை மோட்னைன் என்று முடிவு ளசய்யுங்ைள் 

 

உங்கள் முழுஇருதயத்ததாடும் உண்மையாய் அவம ச் தசவியுங்கள்     நாள் 19 

 

1 சாமுதவல் 12:24-25 

24. நீங்ைள் எப்படியும் ைர்த்ைருக்குப் பயந்து, உங்ைள் முழுஇருையத்னைோடும் உண்டமயோய் அவடரச் 

னசவிக்ைக்ைைவீர்ைள்; அவர் உங்ைளிைத்தில் எவ்வெவு மகிடமயோ  ைோரியங்ைடெச் ளசய்ைோர் 

என்படைச் சிந்தித்துப்போருங்ைள். 25. நீங்ைள் இன்னும் ளபோல்லோப்டபச் ளசய்யனவ ளசய்வீர்ைெோ ோல், 

நீங்ைளும் உங்ைள் ரோெோவும் நோசமடைவீர்ைள் என்றோன். 

 

நம்முடைய எல்லோ னசடவயும், எல்லோ கீழ்ப்படிைலும், னைவன்மீதுள்ெ முழு அன்பும் இதில் 

னசர்க்ைப்பை னவண்டும்.அவர் நமக்ைோைச் ளசய்ை மைத்ைோ  ைோரியங்ைெோல் நோம் இடைச் 

ளசய்கினறோம்.னைவன் நமக்ைோை ளபரிய ைோரியங்ைடெச் ளசய்யும்படி அவடர வற்புறுத்தி நோம் இந்ை 

னசடவைடெ ளசய்வதில்டல. நமக்ைோை ளபரிய ைோரியங்ைடெ ளசய்து அடை விசுவோசத்தின் மூலம் 

ளபற்றுக் ளைோள்ளும்படி னைட்டிருக்கிறோர்.அவர் நமக்கு ளசய்ை ளபரிய ைோரியங்ைளினிமித்ைம்.நோம் 

அவருக்கு னசடவ ளசய்கினறோம் 

 

னைவன் உங்ைளுக்ைோை ளசய்ை ளபரிய ைோரியங்ைளில் ைவ ம் இருந்ைோல் மட்டுனம நம் கிறிஸ்ைவ 

வோழ்க்டையில் முன்ன ோக்ை போர்டவடய டவத்திருக்ை முடியும்.நோம் ைண்னணோட்ைத்டை இழந்ைோல், 

எல்லோம் சிடைந்துவிடும்.அனநைர் ைங்ைளின் பிரச்சிட ைடெப் ளபரிைோக்ை முயற்சித்து, னைவன் 

உங்ைளுக்ைோை ளசய்ை ளபரிய ைோரியங்ைடெப் ைவனிக்ை மறந்ை ர்.  

 

சசயல்முமை:- 

னைவன் உங்ைளுக்ைோை ளபரிய ைோரியங்ைடெ ளசய்திருக்கிறோர்.அதில் சிலவற்டற குறிப்பிட்டு 

னைவனுக்கு மகிடம ளசலுத்தி அவருக்கு உண்டமயோய் னசடவ ளசய்ய முடிளவடுங்ைள். 



 

பக்தியுள்ளவமனக் கர்த்தர் தைக்காகத் சதரிந்துசகாண்டார்      நாள்  20 

 

சங்கீதம்  4:2-3 

2. மனுபுத்திரனர, எதுவடரக்கும் என் மகிடமடய அவமோ ப்படுத்தி, வீணோ டை விரும்பி, 

ளபோய்டய நோடுவீர்ைள். (னசலோ.) 

3. பக்தியுள்ெவட க் ைர்த்ைர் ைமக்ைோைத் ளைரிந்துளைோண்ைோளரன்று அறியுங்ைள்; நோன் ைர்த்ைடர 

னநோக்கிக் கூப்பிடுடையில் அவர் னைட்போர். 

 

ைோவீது ஒரு நியோயமோ  னைள்விடயக் னைட்ைோர். னைவபயமற்றவர்ைள் எவ்வெவு ைோலம் ைங்ைள் 

வழியில் இருப்போர்ைள்?அவர்ைெோல் அடை என்டறக்கும் ைடைப்பிடிக்ை முடியோது, எ னவ அவர்ைள் 

அடை இப்னபோனை டைவிட்டுவிட்ைோல் ஆசிர்வோைத்டை ளபறலோம்.ைோவீதும் மற்ற ஆன்மீை 

ெ ங்ைளும் னைவனுக்ைோை ளைரிந்துளைோள்ெப்பட்ைவர்ைள் என்படை ைோவீது அறிந்திருந்ைோர். 

 

னைவன், நம்முடைய  இன்பத்திற்ைோைவும், மிைப்ளபரிய பரிசுத்ைத்திற்க்ைோைவும், சிறப்போ  

னசடவக்ைோைவும் நம்டம ளைரிந்துளைோண்டிருக்கிறோர்... னைவன் நம்முடைய  ளெபங்ைடெக் னைட்போர் 

என்ற நம்பிக்டையுைன் இருக்ை னவண்டும் . ளெபம் ளசய்தும் பதிலில்டல எ  

னைோன்றி ோல்,பதிலளிக்ைப்பைோைைற்கு ஏனைனும் ைோரணம் இருக்கிறைோ என்று ஆன்மீை 

னநோக்ைத்துைன் போர்ப்பது நல்லது.  

 

சசயல்முமை:- 

னைவன்  உங்ைடெ ைமக்ைோை ளைரிந்து டவத்திருக்கிறோர் என்று நீங்ைள் எந்ை விைத்தில் உணர்கிறீர்ைள்?  

சமீபத்தில் எந்ைந்ை ளெபங்ைளுக்கு பதில் கிடைத்ைது?  

னைவனுக்கு மகிடம ளசலுத்துங்ைள். 

 

கர்த்தருமடய சத்தியம் உனக்குப் பரிமசயும் தகடகமுைாகும்      நாள் 21  

 

சங்கீதம் 91:3-4 

3. அவர் உன்ட  னவைனுடைய ைண்ணிக்கும், போழோக்கும் ளைோள்டெனநோய்க்கும் ைப்புவிப்போர். 

4. அவர் ைமது சிறகுைெோனல உன்ட  மூடுவோர்; அவர் ளசட்டைைளின் கீனழ அடைக்ைலம் புகுவோய்; 

அவருடைய சத்தியம் உ க்குப் பரிடசயும் னைைைமுமோகும். 

 

னைவன் ஒரு பறடவயோைக் ைோட்ைப்படுகிறோர், அவரது சிறகுைளின் கீழ் இெம் குட்டிைளுக்கு 

அடைக்ைலம் ளைோடுக்கிறோர். நம்டம குட்டிைெோைவும், னைவட  னைோழியோைவும் ஆக்குவது 

விசுவோசனம, அை ோல்ைோன்  நோம் அவருடைய சிறகுைளுக்குக் கீனழ ஒளிந்துளைோள்ெவும், நம்பவும், 

அங்கும் இங்கும் திரியவும், மடறந்து ளைோள்ெவும் முடியும், ஏள ன்றோல் அவருடைய சிறகுைளில் 

ஆனரோக்கியம் இருக்கிறது. 

 

சிறகுைளில் மடறந்திருக்கும் ஆரோைட  மற்றும் அதில் இட ந்திருப்பதின் இந்ை வோழ்க்டை, 

கீழ்ப்படிைல் மற்றும் னசடவயின் ளபோது வோழ்க்டைடய சோத்தியமோக்குகிறது. இந்ை னைவன் 

னைருபீன்ைளின் சிறகுைளின் கீழ் நமக்கு அடைக்ைலம் ைருகிறோர், ஆ ோலும் அவர் நமக்கு 

னைடவயோ   

சர்வோயுைவர்க்ைத்டையும் ைரித்துக்ளைோள்ளுங்ைள் ைருகிறோர்.(எனபசி 6:10-18)  

 

அவருடைய வோக்குத்ைத்ைங்ைடெ னைட்டு கீழ்ப்படியும்னபோது அவருடைய உண்டமயும் விசுவோசமும் 

நம்டம போதுைோக்கும். 

 

சசயல்முமை:- 

எனபசியர் 6:10-18 வோசித்து அடை தியோனிக்ைவும். 

 

 



உண்மையான ைனுஷமனக் கண்டுபிடிப்பவன் யார்?              நாள்  22  

 

நீதிசைாழிகள் 20:6 மனுஷர் ளபரும்போலும் ைங்ைள் ையோெத்டைப் பிரசித்ைப்படுத்துவோர்ைள்; 

உண்டமயோ  மனுஷட க் ைண்டுபிடிப்பவன் யோர்? 

 

 

ஏறக்குடறய ஒவ்ளவோருவரும் ைங்ைள் போர்டவயில் ைோங்ைள் நல்லவர்ைள் என்று நிட ப்பது 

உண்டமைோன். மற்றவர்ைள் நம்முடைய அட த்து நன்டமைடெயும் அறியனவண்டுளம  விரும்பி, 

அடை அறிவிப்பதில் பலர் மகிழ்ச்சியடைகிறோர்ைள்.  

 

ஒரு உண்டமயோ  மனிைர் என்பவர் ைன்னுடைய நன்டமடய சுய விெம்பரம் ளசய்யும் நபடர விை 

னவறுபட்ைவர். ஒரு உண்டமயுள்ெ மனிைன் ை து ளசோந்ை நன்டமடய விரும்பனவோ அல்லது 

அறிவிக்ைனவோ னைடவயில்டல. 

 

சசயல்முமை:- 

னைவனுடைய வோர்த்டையின் ைண்ணோடியில் உங்ைடெப் போர்க்ைவும். உங்ைளுடைய குடும்ப நபனரோ, 

குடும்ப நண்பனரோ  நீங்ைள் உண்டமயுள்ெ நண்பர் எ  அறிந்து ளைோள்வோர்ைெோ? னைவட ப் 

பிரியப்படுத்துவைற்கு முயற்சி எடுங்ைள். 

 

உண்மையும் விதவகமுமுள்ள விசா மணக்கா ன்                 நாள்  23  

 

லூக்கா  12:42-44 

42. அைற்குக் ைர்த்ைர்: பணிவிடைக்ைோரருக்குத் ைகுதியோ  ைோலத்தினல படிளைோடுக்கும்படி எெமோன் 

அவர்ைள்னமல் அதிைோரியோை டவக்ைத்ைக்ை உண்டமயும் வினவைமுமுள்ெ விசோரடணக்ைோரன் யோவன்? 

43. எெமோன் வரும்னபோது அப்படினய ளசய்கிறவ ோய்க் ைோணப்படுகிற ஊழியக்ைோரன் போக்கியவோன். 

44. ை க்குள்ெளைல்லோவற்றின்னமலும் அவட  விசோரடணக்ைோர ோை டவப்போன் என்று 

ளமய்யோைனவ உங்ைளுக்குச் ளசோல்லுகினறன். 

 

இனயசுவின் னசவைர்ைெோ  அட வரும் அவர் திரும்பி வருவைற்கு ையோரோை இருக்ை னவண்டும், 

ஆ ோல் அவருடைய னசவைர்ைளின் ஊழியக்ைோரர்ைள்(மினிஸ்ைர்ைள்)  இன்னும் ையோரோை இருக்ை 

னவண்டும். 

 

னைவனுடைய அறியோடம போவிைடெ முழுவதுமோை மன்னிக்ைோது, அவன் அடிக்ைப்படுவோன், 

ஆ ோல் அவ து அடியின் னைோடுைள் குடறவோைனவ இருக்கும், 

எெமோ னின் விருப்பத்டை அறிந்தும், மற்றவர்ைளுக்கு ைற்பித்துவிட்டு, ஆ ோல் அடைச் ைோன  

ளசய்யோை ஊழியக்ைோரனுைன் ஒப்பிடும்னபோது போவிைளின் மீைோ  சோபம் ளமன்டமயோை இருக்கும்;   

 

ளபோல்லோை, ைெர்வோ , அவதூறோ  மற்றும் தீங்கு நிடறந்ை ஊழியர்ைடெ னைவன் மிைப் ளபரிய 

போவிைெோைப் போர்க்கிறோர், அவர்ைடெ ஆரோய்ந்து ைடிந்துளைோள்வோர். 

 

சசயல்முமை:- 

உங்ைடெ நம்பி உங்ைளிைம் ஒப்படைக்ைப்பட்ை அட த்து ளபோறுப்புைள் குறித்தும் உங்ைள் 

இருையத்டை ஆரோய்ந்து போருங்ைள்.  

னைவன் உங்ைடெக் குறித்து  எப்படி உணருவோர்?  

னைவன் நம்டம அதிை ைோரியங்ைளுக்கு ளபோறுப்போை டவப்போரோ? 

 

அவர் நியாயக்தகடில்லாத சத்தியமுள்ள ததவன்                  நாள்  24  

 

உபாகைம் 32:4 அவர் ைன்மடல; அவர் கிரிடய உத்ைமமோ து; அவர் வழிைளெல்லோம் நியோயம், அவர் 

நியோயக்னைடில்லோை சத்தியமுள்ெ னைவன்; அவர் நீதியும் ளசம்டமயுமோ வர். 

 



னைவன் ை து இயல்பில் நிடலயோ வர், அவரது வல்லடமயில் ளவல்லமுடியோைவர், அவரது 

ஆனலோசட ைள், வோக்குத்ைத்ைங்ைள் மற்றும் வழிைளில் நிடலயோ வர் மற்றும் என்றும் மோறோைவர்; 

ஆைலோல் உங்ைளுடைய ைோரியங்ைளில் னசோைமோ  சூழல்  ஏற்பட்ைோல்,அது உங்ைளிைமிருந்தும், 

னைவனுக்ைோ  போடையில் இருந்து நீங்ைள் மோறியதிலிருந்தும் வருகிறனை  ைவிர, னைவனிைமிருந்து 

அல்ல என்படை நிட வில் ளைோள்ளுங்ைள். 

 

அவரின்  கிரிடய உத்ைமமோ து. படைப்போை இருந்ைோலும் சரி, போதுைோப்போை  இருந்ைோலும் சரி, 

அவரது கிரிடயைள் அட த்தும் குற்றமற்றடவ, பரிபூரணமோ டவ, ஞோ மோ டவ, நீதியோ டவ. 

அவருடைய ெ ங்ைெோகிய உங்ைனெோடு அவர் டையோள்வதும், அட த்து மனிைகுலைத்தின்  உலை 

நிர்வோைங்ைளும் மிை உயர்ந்ை அெவில் நீதியும் பரிசுத்ைமுமோ டவ ஆகும்.. 

 

சசயல்முமை:-  

உங்ைள் வோழ்க்டையில் னைவன் ஏைோவது ைவறு ளசய்துவிட்ைோர் என்று சந்னைகிக்கிறீர்ைெோ ? 

னைவனுடைய திட்ைத்டை அறிந்துளைோள்ளும் ஞோ த்திற்ைோை ளெபியுங்ைள். 

 

ஒரு உண்மையான ஆசாரியன்                     நாள்  25  

 

1 சாமுதவல் 2:35 நோன் என் உள்ெத்துக்கும் என் சித்ைத்துக்கும் ஏற்றபடி ளசய்யத்ைக்ை உண்டமயோ  

ஒரு ஆசோரியட  எழும்பப்பண்ணி, அவனுக்கு நிடலயோ  வீட்டைக் ைட்டுனவன்; அவன் என் ோல் 

அபினஷைம் பண்ணப்பட்ைவனுக்கு முன்போைச் சைல நோளும் நைந்துளைோள்ளுவோன். 

 

• இந்ை வோக்குத்ைத்ைம் சோமுனவலில் ஓரெவு நிடறனவற்றப்பட்ைது, ஏள ன்றோல் அவர் ஒரு ஆன்மீை 

ஆசோரியரோை ளசயல்பட்ைோர், ஏலியின் துன்மோர்க்ைமோ  மைன்ைளுக்கு  மோற்றோை திறம்பை 

ளசயல்பட்ைோர். 

 

• சோளலோனமோனின் நோட்ைளில் சோனைோக்கின் மூலம் இந்ை வோக்குத்ைத்ைம் ஓரெவு 

நிடறனவற்றப்பட்ைது, ஏள னில் அவர் ஆசோரியத்துவத்தில் ஏலியின் குடும்ப வம்சத்டை மோற்றி ோர். 

 

• இந்ை வோக்குத்ைத்ைம் இறுதியில் இனயசு கிறிஸ்துவில் நிடறனவற்றப்பட்ைது, ஏள னில் அவர் 

ளமல்கினசனைக்கின் முடறடமயின்படி என்ளறன்டறக்கும் ஆசோரியரோை இருக்கிறோர் (எபிளரயர் 7:12-

17). 

 

1 தபதுரு 2:4-5  - 4. மனுஷரோல் ைள்ெப்பட்ைைோயினும், னைவ ோல் ளைரிந்துளைோள்ெப்பட்ைதும் 

விடலனயறப்ளபற்றதுமோயிருக்கிற ஜீவனுள்ெ ைல்லோகிய அவரிைத்தில் னசர்ந்ைவர்ைெோகிய நீங்ைளும், 

 

5. ஜீவனுள்ெ ைற்ைடெப்னபோல ஆவிக்னைற்ற மோளிடையோைவும், இனயசுகிறிஸ்து மூலமோய் 

னைவனுக்குப் பிரியமோ  ஆவிக்னைற்ற பலிைடெச் ளசலுத்தும்படிக்குப் பரிசுத்ை 

ஆசோரியக்கூட்ைமோைவும் ைட்ைப்பட்டுவருகிறீர்ைள். 

 

சசயல்முமை:-  

னைவன் ஏற்றுக்ளைோள்ெக்கூடிய ஆன்மீை பலிைடெ ளசலுத்துங்ைள் - அதில்  தியோனியுங்ைள். 

 

தயவுள்ளவனுக்கு நீர் தயவுள்ளவர்                       நாள்  26 

 

2 சாமுதவல் 22:26-27 

26. ையவுள்ெவனுக்கு நீர் ையவுள்ெவரோைவும், உத்ைமனுக்கு நீர் உத்ைமரோைவும், 

27. புனிைனுக்கு நீர் புனிைரோைவும், மோறுபோைோ வனுக்கு நீர் மோறுபடுகிறவரோைவும் னைோன்றுவீர். 

 

மனிைன் மற்றவர்ைடெ எப்படி நைத்துகிறோன ோ அனை மோதிரினய ளபரும்போலும் னைவனும் ஒரு 

மனிைட  நைத்துகிறோர். மடலப்பிரசங்ைத்தில் இந்ைக் ளைோள்டைடய  இனயசு விெக்கி ோர். 

“ஏள னில், நீங்ைள் மற்றவர்ைடெத் தீர்க்கிற தீர்ப்பின்படினய நீங்ைளும் தீர்க்ைப்படுவீர்ைள்; நீங்ைள் 

மற்றவர்ைளுக்கு அெக்கிற அெவின்படினய உங்ைளுக்கும் அெக்ைப்படும்”(மத்னையு 7:2). 

 



மற்றவர்ைளுைன் சிறிய அெவிலோ  இரக்ைத்டைப் பயன்படுத்ை விரும்புவது மனிை இயல்பு, ஆ ோல் 

ளபரிய அெவிலோ  இரக்ைத்டை னைவனிைத்திலிருந்து விரும்புகிறது. நோம் மற்றவர்ைளுக்கு எந்ை 

அெவு ளைோடுக்கினறோனமோ அனை அெடவ னைவனிைத்திலிருந்து எதிர்போர்க்கும்படி இனயசு கூறி ோர்.  

. 

சசயல்முமை:-  

சங்கீைம் 18 படித்து அதில் ளெபிக்ைவும்.  

 

உண்மையானவமனக் கர்த்தர் தற்காத்து சகாள்வார்       நாள் 27  

 

சங்கீதம் 31:23-24  

23. ைர்த்ைருடைய பரிசுத்ைவோன்ைனெ, நீங்ைளெல்லோரும் அவரில் அன்புகூருங்ைள்; 

உண்டமயோ வட க் ைர்த்ைர் ைற்ைோத்து, இடும்புளசய்கிறவனுக்குப் பூரணமோய்ப் பதிலளிப்போர். 

24. ைர்த்ைருக்குக் ைோத்திருக்கிறவர்ைனெ, நீங்ைளெல்லோரும் திைம ைோயிருங்ைள், அவர் உங்ைள் 

இருையத்டை ஸ்திரப்படுத்துவோர். 

 

னைவட  உண்டமயோை னநசிக்கும் ஒரு ஆத்துமோ, அவடர னநசிப்பைற்கு எந்ை ைோரணமும் கூறோது. 

னைவன், நோம் அவடர னநசிப்பைற்கு பல ைோரணங்ைடெக் நமக்கு ளைோடுத்திருக்கிறோர். னைவன்மீது 

அன்பு நிடறந்ை இருையங்ைடெக் ளைோண்ைவர்ைள், மற்றவர்ைளும் அவடர னநசிக்ை னவண்டும் என்று 

விரும்புவடைத் ைவிர்க்ை முடியோது: ஏள ன்றோல் அவருடைய அன்பில் எதிரிக்கு பயப்பை னவண்டிய 

அவசியமில்டல. 

 

ளபருடமயுள்ெவர்ைளுக்கு எதிர்த்து நிற்கிறோர், ைோழ்டமயுள்ெவர்ைளுக்னைோ கிருடப அளிக்கிறோர். 

னைவட த் துதிப்பைற்ைோ  இந்ை ஊக்ைம், அவ்வோறு ளசய்ய மறுப்பவர்ைளுக்கு ஒரு எச்சரிக்டைடயக் 

ளைோண்டுள்ெது. னைவனுடைய ெ ங்ைளுக்கு நல்ல டைரியத்திற்ைோ  ைோரணம் இருக்கிறது, 

ஏள ன்றோல் னைவன் நம்பிக்டையுள்ெ, இருையத்டை பலப்படுத்துகிறோர். 

 

சசயல்முமை:- 

விசுவோசமுள்ெவர் அல்லது ளபருடமயுள்ெவர்  - நீங்ைள் இதில் யோளர   அறியப்பட்டிருக்கிறீர்ைள்? 

ஏன்? நீங்ைள் இருக்கும் நிடலடயக்குறித்து ளெபம் ளசய்யுங்ைள். 

 

உண்மையுள்ளவசனன்று காணப்படுவது உக்கி ாணக்கா னுக்கு  அவசியம்               நாள்  28  

 

1 சகாரிந்தியர் 4:1-2 

1. இப்படியோை, எந்ை மனுஷனும் எங்ைடெக் கிறிஸ்துவின் ஊழியக்ைோரளரன்றும், னைவனுடைய 

இரைசியங்ைளின் உக்கிரோணக்ைோரளரன்றும் எண்ணிக்ளைோள்ெக்ைைவன். 

2. னமலும், உக்கிரோணக்ைோரன் உண்டமயுள்ெவள ன்று ைோணப்படுவது அவனுக்கு அவசியமோம். 

 

பவுலும் மற்ற அப்னபோஸ்ைலர்ைளும் னைவனுடைய வீட்டில் என்  “நிர்வகித்ை ர்”? மற்றவற்றுைன், 

அவர்ைள் னைவனின் இரைசியங்ைளின் உக்கிரைோர ோை (ளபோறுப்போெர்ைெோை) இருந்ை ர். அவர்ைள் 

னைவனுடைய சோத்தியத்டை  "நிர்வகித்ை ர்" (போதுைோத்ைல் என்ற னநோக்கில்) மற்றும் "விநினயோைம் 

ளசய்ை ர்" (விநினயோைம் என்ற ளபோருளில்). 

 

உக்கிரைோரனுக்கு, விசுவோசம் என்பது மிைவும் முக்கியமோ  விஷயம். அவர்ைள் எெமோனுடைய 

வெங்ைளின் திறடமயோ  னமலோெர்ைெோை இருக்ை னவண்டும். ஒரு உக்கிரைோரன் அவர் நிர்வோைம் 

ளசய்ை ளசோத்து அல்லது வெத்டை ஒருனபோதும் ளசோந்ைமோை டவத்திருக்ைவில்டல; அவர் அடை ை து 

எெமோ ருக்ைோை நிர்வகித்ைோர் மற்றும் அடை உண்டமயோை நிர்வகிக்ை னவண்டியிருந்ைது. 

 

சசயல்முமை:-  

நீங்ைள் ளபோக்கிஷமோை டவத்திருக்கும் சில னவைவச ங்ைடெ பட்டியலிட்டு, அந்ை வச ங்ைடெ 

ஏன் ளபோக்கிஷமோை ைருதுகிறீர்ைள் என்படை சிலரிைம் பகிர்ந்து ளைோள்ளுங்ைள். 

 

 



ஆவியின் கனி                         நாள் 29  

 

கலாத்தியர் 5:22-23  

22. ஆவியின் ைனினயோ, அன்பு, சந்னைோஷம், சமோைோ ம், நீடியளபோறுடம, ையவு, நற்குணம், விசுவோசம், 

23. சோந்ைம், இச்டசயைக்ைம்; இப்படிப்பட்ைடவைளுக்கு வினரோைமோ  பிரமோணம் ஒன்றுமில்டல. 

 

நம்முடைய வோழ்வில் னைவன் விரும்பும் குணோதிசயங்ைள் அட த்தும் (ஒன்பதுவடை)  ஆவியின் 

ைனியில் ைோணப்படுகின்ற . னைவஆவியோ வர் னைவனுக்கும் ெ ங்ைளுக்கும் உண்டமயோை 

ளசயல்படுகிறோர். இது நம்பைமோ  மனிைனின் பண்பு. 

 

பல வருைங்ைெோை அனநை வோழ்வின் னசோைட ைளின் மத்தியில் னைவனுக்கு உண்டமயோய் ஊழியம் 

ளசய்யும் திறன் நம்முடைய வீர குணத்ைோல் நோம் அடையக்கூடிய ஒன்றல்ல. அது 

ஆவியோ வரிைத்திலிருந்து வருகிறது. 

 

சசயல்முமை:- 

ஆவிக்னைற்றபடி நைப்பைற்கு நோம் அதிைமோைச் ளசய்ய னவண்டியது என் ? (ைலோத்தியர் 5:25-26 25. 

நோம் ஆவியி ோனல பிடழத்திருந்ைோல், ஆவிக்னைற்றபடி நைக்ைவும் ைைனவோம்.26. வீண் புைழ்ச்சிடய 

விரும்போமலும், ஒருவடரளயோருவர் னைோபமூட்ைோமலும், ஒருவர்னமல் ஒருவர் 

ளபோறோடமளைோள்ெோமலும் இருக்ைக்ைைனவோம்) 

 

ததவன் பரிசுத்தவான்களின் பாமதமயக் காப்பாற்றுகிைார்                 நாள்  30  

 

நீதிசைாழிகள்  2:7-9  

7. அவர் நீதிமோன்ைளுக்ளைன்று ளமய்ஞ்ஞோ த்டை டவத்துடவத்திருக்கிறோர்; உத்ைமமோய் 

நைக்கிறவர்ைளுக்கு அவர் னைைைமோயிருக்கிறோர். 

8. அவர் நியோயத்தின் ளநறிைடெத் ைற்ைோத்து, ைம்முடைய பரிசுத்ைவோன்ைளின் போடைடயக் 

ைோப்போற்றுகிறோர். 

9. அப்ளபோழுது நீதிடயயும், நியோயத்டையும், நிைோ த்டையும், சைல நல்வழிைடெயும் 

அறிந்துளைோள்ளுவோய். 

 

னைவன் ைம்முடைய வோர்த்டையில் ஞோ த்டை மட்டுமல்ல; அவருடைய போடையில் 

நைப்பவர்ைடெக் ைற்ைோத்துக்ளைோள்ெவும மற்றும் போதுைோக்ைவும் அவர் தீவிரமோைச் ளசயல்படுகிறோர். 

ஏள ன்றோல்,அவர் நியோயத்தின் ளநறிைடெத் ைற்ைோத்து, ைம்முடைய பரிசுத்ைவோன்ைளின் போடைடயக் 

ைோப்போற்றுகிறோர். 

 

னைவட ப் பற்றி ைற்பிக்ைப்பட்ைவர் நீதி, இரக்ைம்  னநர்டம மற்றும் சத்தியத்தின் முழு 

நியோயப்பிரமோ த்டையும் புரிந்துளைோள்வோர்; ைைவுள் இடை அவன் இையத்தில் எழுதி டவத்துள்ெோர். 

புத்ைைங்ைள் மூலம் மட்டுனம இவற்டறப் புரிந்துளைோள்பவர் ஒருனபோதும் அவற்டறப் 

ளசயல்படுத்ைனவோ அல்லது அதி ோல் பய டையனவோ வோய்ப்பில்டல. 

 

சசயல்முமை:-  

நீங்ைள் போதுைோக்ைப்பட்ைைோை உணர்கிறீர்ைெோ? நீங்ைள் எப்படி உணர்கிறீர்ைள், ஏன் அப்படி 

உணர்கிறீர்ைள் என்படைக் குறித்து ளெபியுங்ைள்? 

 

ததவன் தைது கிரிமயகளிசலல்லாம் கிருமபயுள்ளவருைாயிருக்கிைார்                நாள்  31  

 

சங்கீதம் 145:17-18  

17. ைர்த்ைர் ைமது வழிைளிளலல்லோம் நீதியுள்ெவரும், ைமது கிரிடயைளிளலல்லோம் 

கிருடபயுள்ெவருமோயிருக்கிறோர். 

18. ைம்டம னநோக்கிக் கூப்பிடுகிற யோவருக்கும், உண்டமயோய்த் ைம்டம னநோக்கிக் கூப்பிடுகிற 

யோவருக்கும், ைர்த்ைர் சமீபமோயிருக்கிறோர். 

 



கர்த்தர் ைமது வழிைளிளலல்லோம் நீதியுள்ெவரும், ைமது கிரிடயைளிளலல்லோம்  

பரிசுத்ைமோயும் இருக்கிறோர். அவருடைய வழிைள் மற்றும் கிரிடயைள் இரண்டும் துதிக்ைப்பை 

னவண்டியடவ. ளயனைோவோ அநீதியோைனவோ அசுத்ைமுள்ெவரோைனவோ இருக்ை முடியோது. அவருடைய 

கிரிடயைள் என் வோை இருந்ைோலும், அடவ அட த்தும் நீதியும் பரிசுத்ைமுமோ டவ. இதுனவ 

அவருடைய வழிைடெப் பின்பற்றும் ஆத்மீைமோ வரின் அறிக்டையும், அவருடைய கிரிடயைடெப் 

படிக்கும் கிருடபயுள்ெவரின் அறிக்டையுமோகும். 

 

னைவன் எடை ளசய்ைோலும் அது சரியோை இருக்ை னவண்டும். னைவன் அவருடைய மற்ற எந்ை 

வழிைளிலும் ளசயல்ைளிலும் இருந்ைது னபோலனவ ைம்முடைய ெ ங்ைளின் இரட்சிப்பிலும் 

நீதியுள்ெவரும்  பரிசுத்ைமோ வருமோய் இருந்ைோர்: அவர் நீதிடய இழந்து  இரக்ைத்டைக் 

ைோட்ைவில்டல, மோறோை அவர் ைமது குமோரனின் மரணத்தின் மூலம் ைமது நீதிடயப் ளபரிைோக்கி ோர். 

 

சசயல்முமை:- 

சங்கீைம் 145 இன்  மூலம் னைவட  துதியுங்ைள்.  

 


