இருதயத்தில் சுத்தமுள்ளவர்கள்

நாள் 1

மத்ததயு 5: 8 இருதயத்தில் சுத்தமுள்ளவர்கள் பாக்கியவான்கள்; அவர்கள் ததவனைத்
தரிசிப்பார்கள்.
ஏதாவது ஒன்று தூய்மையானது என்று நைக்கு எப்படித் ததரியும்? தண்ணீர்
பார்ப்பதற்கு ததளிவாக இருந்தால் அது சுத்தைானது என்று சில நநரங்களில் நாம்
புரிந்துதகாள்கிநறாம். பால் தூய்மையானது என்று அமத ருசித்த பிறகு நாம் கூறலாம்.
எனநவ ஏதாவது ஒன்மற தூய்மையானது என்று கூற நைக்கு தவவ்நவறு முமறகள்
உள்ளன.
எல்லாவற்றிலும், எல்லா சூழ்நிமலயிலும் ைற்றும் அமனத்து உறவுமுமறகளிலும்
நம்ைால் நதவமனக் காண முடிந்தால் , நைக்கு தூய்மையான இருதயம் இருக்கிறது
என்று த ால்ல முடியுைா…..?
(தீத்து

1:15)
சுத்தமுள்ளவர்களுக்குச்
கலமும்
சுத்தைாயிருக்கும்;
அசுத்தமுள்ளவர்களுக்கும் அவிசுவா முள்ளவர்களுக்கும் ஒன்றும் சுத்தைாயிராது;
அவர்களுமைய புத்தியும் ைனச் ாட்சியும் அசுத்தைாயிருக்கும்.
(பிரசங்கி 7:14) வாழ்வுகாலத்தில் நன்மைமய அநுபவித்திரு, தாழ்வுகாலத்தில்
சிந்தமனத ய்; ைனுஷன் தனக்குப்பின் வருவததான்மறயும் கண்டுபிடியாதபடிக்கு
நதவன் இவ்விரண்மையும் ஒன்றுக்தகான்று எதிரிமையாக மவத்திருக்கிறார்.
சசயல்முனை:நீங்கள் எதிர்தகாள்ளும் கடினைான சூழ்நிமலகமளப் பற்றி சிந்திக்க நநரம் ஒதுக்கி,
நதவன் அமத ஏன் அனுைதித்தார் என்பமதக் கண்ைறியவும்.
உங்கள் வாழ்க்மகயில். நீங்கள் எதிர்தகாள்ளும் எல்லாவற்றிலும் நதவமனக் காண
அவரிைம் உதவி நகளுங்கள்.

ஒரு உயர்ந்த நல்ல இருதயம்
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15. நல்ல நிலத்தில் வினதக்கப்பட்டவர்கள் வசைத்னதக் தகட்டு, அனத உண்னமயும்
நன்னமயுமாை
இருதயத்திதல
காத்துப்
சபாறுனமயுடதை
பலன்
சகாடுக்கிைவர்களாயிருக்கிைார்கள்.
ஒரு உன்னதைான ைற்றும் நல்ல இதயைானது ஒரு பயிமர உற்பத்தி த ய்கிறது. அதிக
விைாமுயற்சியினால் ஒரு பயிர் உற்பத்தி த ய்யப்படுகிறது. அந்த விமதகமள எல்லா
சூழ்நிமலகளிலும் ைண் தக்க மவத்துக் தகாள்ள நவண்டும்.
(யாக்தகாபு 5: 7) இப்படியிருக்க,
நகாதரநர, கர்த்தர் வருைளவும் நீடிய
தபாறுமையாயிருங்கள்.
இநதா,
பயிரிடுகிறவன்
பூமியின்
நற்பலமன
அமையநவண்டுதைன்று,
முன்ைாரியும்
பின்ைாரியும்
வருைளவும்,
நீடிய
தபாறுமைநயாநை காத்திருக்கிறான்.
நதவனுமைய வார்த்மதநய விமத. அமதக் நகட்க நாம் தயாராக இருக்கிநறாைா,
அமதத் தக்க மவத்துக் தகாள்ள தயாரா…?

சசயல்முனை:உங்கள் வாழ்க்மகயில் உங்கமள பாதித்ததும், நீங்கள் அமத தக்க மவத்துக் தகாண்ை
காரணத்தால் உங்களிைம் தபரிய பலன்கமள உற்பத்தி த ய்ததும் ைற்றும் நீங்கள்
நிமனவில் மவத்திருக்கும் குமறந்தபட் ம் ஐந்து வ னங்கமள எழுதுங்கள். அந்த
வ னங்களின் மூலம் நதவன் உங்கள் வாழ்க்மகயில் உங்களுைன் நபசியதற்கு நன்றி
த லுத்துங்கள்.

வாழ்க்னகயின் ஜீவஊற்று

நாள் 3

நீதிசமாழிகள் 4:23

23. எல்லாக் காவதலாடும் உன் இருதயத்னதக் காத்துக்சகாள், அதினிடத்தினின்று
ஜீவஊற்று புைப்படும்.
ஜீவஊற்று என்பதன் அர்த்தம்- ஏநதாதவான்றிலிருந்து வரக்கூடிய அல்லது
ததாைங்கக்கூடிய ைற்றும் ததாைர்ச்சியாக விநிநயாகிக்ககூடிய இைைாகும்.
ஒரு சிறந்த வாழ்க்மகமய நாம் வாழ விரும்பினால், நம் இருதயம் முக்கியம். இருதயம்
ததாைர்ந்து வழங்கநவண்டும்.
நம்முமைய இருதயம் திடீதரன துடிப்பமத நிறுத்தினால் எப்படியிருக்கும் என்று
கற்பமன த ய்து பாருங்கள். அது நம் இருதயைாக இருந்தாலும் ரி, நம்முமைய
குடும்ப உறுப்பினர்களின் இருதயைாக இருந்தாலும் ரி அல்லது நவறு யாருமையதாக
இருந்தாலும் ரி அது ஆபத்தானது. அந்த உைலின் இருதயத்மத பாதுகாக்க எத்தமகய
விழிப்புணர்மவ நாம் காணவும் நகட்கவும் நவண்டியுள்ளது.
அநதநபால், நம்முமைய ஆத்மீக இருதயமும் திடீதரன நிறுத்தப்படுவதற்கான
வாய்ப்பு உள்ளது. அது நிறுத்தப்பட்ைால் மிகவும் ஆபத்தாகிவிடும். நம்முமைய
ஆன்மீக இருதயத்மதக் பாதுகாக்க நாம் எவ்வளவு முயற்சிகள் த ய்கிநறாம்?

எல்லாக் காவநலாடும் உன் இருதயத்மதக் காத்துக்தகாள், என்று நவதம் கூறுகிறது.
சசயல்முனை:நம்முமைய ரீர இருதயத்மத 24 * 7 ைணிநநரம் நவமல த ய்ய மவத்த நதவனுக்கு
நன்றி த லுத்துங்கள். அவருமைய சித்தத்தின்படி ஆத்மீக இருதயத்மத பாதுகாக்க
நதவனிைம் உதவி நகட்டு தெபியுங்கள்.

இருதயத்திற்கு மகிழ்ச்சி
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9.
பரிமளனதலமும்
சுகந்ததூபமும்
இருதயத்னதக்
களிப்பாக்குவதுதபால,
ஒருவனுனடய சிதநகிதன் உட்கருத்தாை ஆதலாசனையிைால் பாராட்டும் இன்பமாைது
களிப்பாக்கும்.
நீதிசமாழிகள் 15:30

30. கண்களின் ஒளி இருதயத்னதப் பூரிப்பாக்கும்; நற்சசய்தி எலும்புகனளப்
புஷ்டியாக்கும்.
சங்கீதம் 19: 8

8.
கர்த்தருனடய
நியாயங்கள்
சசம்னமயும்,
இருதயத்னதச்
சந்ததாஷிப்பிக்கிைதுமாயிருக்கிைது; கர்த்தருனடய கற்பனை தூய்னமயும், கண்கனளத்
சதளிவிக்கிைதுமாயிருக்கிைது.

தின ரி பயன்படுத்தப்படும் வா மன திரவியங்கமள நாம் ைறப்பது கடினம். நாம் ஒரு
நாமளக்கு பல முமற கூை அமதப் பயன்படுத்துகிநறாம். ைற்றவருமைய வா மன
திரவியத்மதக் நகட்டு அமதப் பயன்படுத்த நாம் நயாசிக்கைாட்நைாம்.
ைகிழ்ச்சியான நதாற்றத்மத தவளிப்படுத்த நாம் முடிந்தவமர முயற்சி த ய்கிநறாம்.
நாம் கஷ்ைப்படுவமத ைற்றவர்கள் பார்க்க நாம் விரும்புவதில்மல.
நாம் நம்முமைய துக்கங்கமள ைமறத்து, ைகிழ்ச்சியான நதாற்றத்மதக் காட்ை
முடிந்தால், நாம் நன்றாக உணருநவாம்.
கர்த்தருமைய கட்ைமளகமளநய நாம் தபரும்பாலும் புறக்கணிக்கிநறாம். ஆனால்
இருதயத்திற்கு ைகிழ்ச்சிமயத் தரும் மூன்றில் மிக முக்கியைான இதுநவ.
யாராவது அமத நைக்கு வழங்கினால் சில நநரங்களில் நாம் அமத நிராகரிக்கிநறாம்.
சசயல்முனை:நதவனுமைய வார்த்மதமயக் நகட்பதற்கு நல்ல நநரத்மத த லவிடுங்கள். உங்கள்
நவதாகை வாசிப்பிலிருந்து ஒரு வ னத்மத ைனப்பாைம் த ய்யுங்கள்.

சபாங்கிவழியும் உங்கள் இருதயம்
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45. நல்ல மனுஷன் தன் இருதயமாகிய நல்ல சபாக்கிஷத்திலிருந்து நல்லனத எடுத்துக்
காட்டுகிைான்;
சபால்லாத
மனுஷன்
தன்
இருதயமாகிய
சபால்லாத
சபாக்கிஷத்திலிருந்து
சபால்லாதனத
எடுத்துக்காட்டுகிைான்
இருதயத்தின்
நினைவிைால் அவைவன் வாய் தபசும்.
யாநரா ஒரு முமற த ான்னார், நீங்கள் ஒரு ஆப்பிமள அழுத்தினால் ஆப்பிள் பழச் ாறு
கிமைக்கும், திராட்ம மய அழுத்தினால்
திராட்ம ாறு கிமைக்கும். நீங்கள் ஆப்பிள்கமள அழுத்தினால் திராட்ம ாற்மறப்
தபற முடியாது. எது ந மிக்கப்பட்டிருக்கிறநதா அதுதான் தவளிநய வரும்.
.
நம் இருதயத்தில் ந மித்து மவக்கப்பட்ைமவ ைட்டுநை தவளிநய வரும். நாம்
நல்லவற்மற ந மித்து மவத்தால், நல்ல விஷயங்கள் தவளிநய வரும்.. நாம்
தீயவற்மற ந மித்து மவத்தால், தீய விஷயங்கள் தவளிநய வரும்.
(மத்ததயு 7: 17-18) அப்படிதய நல்ல மரசமல்லாம் நல்ல கனிகனளக் சகாடுக்கும்;
சகட்ட மரதமா சகட்ட கனிகனளக் சகாடுக்கும். 18. நல்ல மரம் சகட்ட கனிகனளக்
சகாடுக்கமாட்டாது; சகட்ட மரம் நல்ல கனிகனளக் சகாடுக்கமாட்டாது.
அநதநபால் உங்கள் இருதயத்தில் என்ன ந மிக்கப்பட்டிருக்கிறது என்பமத அறிய,
கைந்த ஒரு வாரம் உங்கள் வாயிலிருந்து தவளிவந்த அந்த வார்த்மதகமளப் பற்றி
சிந்தியுங்கள் நாம் நல்ல விஷயங்கமள ந மித்து மவப்நபாம்.
சசயல்முனை:கைந்த வாரம் உங்கள் வாயில் தகட்ைவார்த்மதகள் ஏநதனும் இருந்ததா? தயவுத ய்து
நதவனிைம் அறிக்மகயிடுங்கள் இதுநபான்ற வார்த்மதகளால் காயப்பட்ை நபரிைம்
ைன்னிப்பு நகளுங்கள்.

ததவனின் சசாந்த இருதயத்திற்கு ஏற்ைவன்
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22. பின்பு அவர் அவனைத் தள்ளி, தாவீனத அவர்களுக்கு ராஜாவாக ஏற்படுத்தி,
ஈசாயின் குமாரைாகிய தாவீனத என் இருதயத்துக்கு ஏற்ைவைாகக் கண்தடன்; எைக்குச்
சித்தமாைனவகனளசயல்லாம் அவன் சசய்வான் என்று அவனைக்குறித்துச் சாட்சியுங்
சகாடுத்தார்.
நாம் அமனவரும் நதவனுமைய இருதயத்தின் ைனுஷனாகவும் ைனுஷியாகவும்
இருக்க விரும்புகிநறாம். ஆனாலும் தபரும்பாலான நநரங்களில்,நதவன் நம்மிைம்
விரும்பிய அமனத்மதயும் த ய்வதில் நபாராடுகிநறாம். ஒரு வகுப்பின் தமலவராக,
அணித் தமலவராக, நகப்ைனாக… நாம் வழிநைத்துவமத அமனவரும் த ய்ய
நவண்டும் என்று நாம் விரும்பிநனாம்.
ஒரு தந்மதயாக / தாயாக, நாம் த ால்வமத நம் குழந்மதகள் த ய்ய நவண்டும் என்று
விரும்பிநனாம்.
ஒரு மூத்த நகாதரராக/ மூத்த நகாதரியாக நம்முமைய இமளய உைன்பிறப்புகள்
த ய்வமத நாம் த ய்ய நவண்டும் என்று விரும்பிநனாம். ஒரு சீஷராக இருப்பதால்,
நதவன் என்ன த ய்ய நவண்டுதைன்று விரும்புகிறாநரா அமதச் த ய்ய நாம் தயாராக
இருக்கிநறாைா? அவர் நம்முமைய சிறந்த தந்மத, தமலவர், எெைான் ைற்றும்
ஆண்ைவர்.
சசயல்முனை:நதவனுக்குக் கீழ்ப்படிய நீங்கள் நபாராடும் பகுதிகமள பட்டியலிடுங்கள். அந்த
பட்டியலின் மூலம் நதவனுைன் நல்ல உமரயாைமல நைற்தகாள்ளுங்கள்

என் இருதயத்தின் தியாைம்
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சங்கீதம் 19:14
14. என் கன்மனலயும் என் மீட்பருமாகிய கர்த்தாதவ, என் வாயின் வார்த்னதகளும், என்
இருதயத்தின் தியாைமும், உமது சமுகத்தில் பிரீதியாயிருப்பதாக.
தியானம் த ய்வது என்பது ஒருவரது ைனமத ஒரு குறிப்பிட்ை காலத்திற்கு, ைதரீதியான
அல்லது ஆத்மீக நநாக்கத்திற்காக அல்லது இமளப்பாறுதலின் முமறயாகநவா
கவனம் த லுத்துவதாகும் நாம் தியானிக்கிநறாைா? நாம் தியானிக்கும் நபாது எப்படி
தியானம் த ய்வது? இது நதவனுக்கு பிரியைானதா?
லூக்கா 18: 9-14-ல் உள்ள இரண்டு நபரின் சிறிய தெபங்கமள நாம் அறிநவாம். தான்
எப்படி “அற்புதைாக” இருந்நதன் என்றும் ைற்றவன் எவ்வளவு “நைா ம்”
(தகட்ைவன் ) என்றும் பரிந யன் கூறினார்.
வரி வசூலிப்பவர் தான் எவ்வளவு “நைா ம்” (தகட்ைவன் ) என்றும் ைற்றும் நதவன்
அற்புதைானவர் என்றும் கூறினார். நாம் இருதயத்தில் தியானக்கும்நபாது, நதவன்
தபரியவராகவும்
அற்புதனைானவராகவும்
இருக்கிறார்
என்பதில்
கவனம்
த லுத்துகிநறாைா? அல்லது நாம் எவ்வளவு தபரியவர்கள் ைற்றும் அற்புதைானவர்கள்
என்பமதப் பார்க்கிறீர்களா?

சசயல்முனை:நதவன் எவ்வளவு தபரியவர், அற்புதைானவர் என்று அவமரத் துதித்து தெபியுங்கள்.
உங்களுக்கு பிடித்த ங்கீதம் ஒன்றின் மூலம் தெபியுங்கள்.

கவனலயாை இருதயம்
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25. மனுஷனுனடய இருதயத்திலுள்ள கவனல அனத ஒடுக்கும்; நல்வார்த்னததயா அனத
மகிழ்ச்சியாக்கும்.
கவமல என்பதன் அர்த்தம் கவமலமய உணர்வது அல்லது காண்பிப்பது, ஒரு
நிச் யைற்ற முடிமவத்தரும் ஏநதாதவான்மறப் பற்றி பதற்றைாக அல்லது
அ வுகரியைாக
உணர்வது.
நதவனிைமிருந்து
நம்மைத்
திம திருப்பப்
பயன்படுத்தப்படும் மிகப்தபரிய ஆயுதம் இதுவாகும்.
இன்று நாம் எமதப்பற்றி கவமலப்படுகிநறாம்? ஒரு நல்ல நவமல நவண்டும்
எனவும் , திருைணம் த ய்து தகாள்ள நவண்டும் எனவும், அல்லது ைாதானைான
திருைணம் அமையவும் அல்லது குழந்மதகளின் எதிர்காலம்…குறித்தும் கவமல
இருக்கலாம்.
(பிலிப்பியர் 4: 6-7)

6. நீங்கள் ஒன்றுக்குங் கவனலப்படாமல், எல்லாவற்னையுங்குறித்து உங்கள்
விண்ணப்பங்கனள ஸ்ததாத்திரத்ததாதட கூடிய சஜபத்திைாலும் தவண்டுதலிைாலும்
ததவனுக்குத் சதரியப்படுத்துங்கள்.
7.
அப்சபாழுது,
எல்லாப்
புத்திக்கும்தமலாை
ததவசமாதாைம்
உங்கள்
இருதயங்கனளயும் உங்கள் சிந்னதகனளயும் கிறிஸ்து இதயசுவுக்குள்ளாகக்
காத்துக்சகாள்ளும்.
சசயல்முனை:உங்களிைம் உள்ள கவமலகள் அமனத்மதயும் ஒரு புத்தகத்தில் எழுதி நதவனிைம்
ஒப்பமைக்கவும். ஒரு வருைம் கழித்து அவற்மறப் படிக்க முயற்சித்து, நீங்கள்
நதவமன நம்பும்நபாது அவர் என்ன த ய்திருக்கிறார் என்பமதப் பார்க்கவும்.
பிரசங்கி 11:10) நீ உன் இருதயத்திலிருந்து சஞ்சலத்னதயும், உன் மாம்சத்திலிருந்து
தீங்னகயும் நீக்கிப்தபாடு; இளவயதும் வாலிபமும் மானயதய.

மரத்துப்தபாை இருதயம்
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27. இவர்கள் கண்களிைால் காணாமலும், காதுகளிைால் தகளாமலும், இருதயத்திைால்
உணர்ந்து
குணப்படாமலும்,
நான்
இவர்கனள
ஆதராக்கியமாக்காமலும்
இருக்கும்படிக்கு, இந்த ஜைத்தின் இருதயம் சகாழுத்திருக்கிைது; காதுகளிைால்
மந்தமாய்க் தகட்டுத் தங்கள் கண்கனள மூடிக்சகாண்டார்கள் என்று இந்த
ஜைத்தினிடத்தில் தபாய்ச் சசால்லு என்பனதப் பரிசுத்த ஆவி ஏசாயா
தீர்க்கதரிசினயக்சகாண்டு நம்முனடய பிதாக்களுடதை நன்ைாய்ச் சசால்லியிருக்கிைார்.
தடித்த (விளக்கம்): நதால் அல்லது தைன்மையான திசுக்களின் அைர்த்தியான ைற்றும்
கடினப்படுத்தப்பட்ை பகுதி, குறிப்பாக ஒரு உராய்வுக்கு உட்பட்ை பகுதி. ஒரு
ைரத்துப்நபான இருதயம் என்றால், உணர்ச்சி ரீதியாக கடினப்பட்டிருக்கும் தடித்த

த யல்கள் இருதயத்திற்குள் இருக்கிறது என்று அர்த்தம். இந்த நிமலயில் இருப்பது
மிகவும் ஆபத்தானது. ைரத்துப்நபான ருைத்திற்கு எந்த உணர்வும் கிமையாது.
அநதநபால்,ஒரு ைரத்துப்நபான
இருதயதிற்க்கும் எந்த
உணர்வும்
இல்மல.
குணைமைவது எப்படி?
நதவன்அதமன குணைாக்கும்படி, நம் கண்களால் பார்க்கவும், காதுகளால் நகட்கவும்
ைற்றும் நம்முமைய இருதயங்களால் புரிந்து தகாள்ளவும் முயற்சி த ய்ய
நவண்டுதைன நவதம் நம்மை அமழக்கிறது.
சசயல்முனை:உங்கள் இதயம் ைரத்துப்நபாய் இருக்கிறதா? ஆம் எனில்,அதற்கு சிகிச்ம யளிக்க
நவண்டிய நநரம் இது. நதவனுமைய வார்த்மதயினால் உங்கமள வழிநைத்தும்
ஒருவரிைம் உங்கள் இருதயத்மதப் பற்றி நபசுங்கள்.

இருதயத்தில் தசார்ந்துதபாக தவண்டாம்
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2 சகாரிந்தியர் 4: 1,16

1. இப்படிப்பட்ட ஊழியத்னத உனடயவர்களாகிய நாங்கள் இரக்கம் சபற்றிருப்பதால்
தசார்ந்துதபாகிைதில்னல.
16. ஆைபடியிைாதல நாங்கள் தசார்ந்துதபாகிைதில்னல; எங்கள் புைம்பாை
மனுஷைாைது அழிந்தும், உள்ளாை மனுஷைாைது நாளுக்குநாள் புதிதாக்கப்படுகிைது.
ஒரு விமளயாட்டு, நவமல அல்லது வாழ்க்மகயில் இருதயத்மத இழக்கும் ஒருவமர
நீங்கள் பார்த்திருக்கிறீர்களா? நாம் இருதயத்மத இழக்கும்நபாது எளிதாகத் காண
முடியும்.நாம் இருதயத்மத இழக்கும்நபாது, நம்முமைய சிறந்த ஆற்றமல தகாடுக்க
ைாட்நைாம்.
நதவன் இரக்கமுள்ளவர். அவர் இன்னும் முடிந்தவமர அநநகமர இரட்சிக்க
விரும்புகிறார். இன்னும் நம்மை ஊழியத்தில் பயன்படுத்த விரும்புகிறார்.

ஆனபடியினாநல நாங்கள் ந ார்ந்துநபாகிறதில்மல; எங்கள் புறம்பான ைனுஷனானது
அழிந்தும், உள்ளான ைனுஷனானது நாளுக்குநாள் புதிதாக்கப்படுகிறது. ஆதலால்,
இருதயத்தில் நாம் ந ார்ந்து நபாக நவண்ைாம்.
(எபிசரயர் 12: 3) ஆனகயால் நீங்கள் இனளப்புள்ளவர்களாய் உங்கள் ஆத்துமாக்களில்

தசார்ந்துதபாகாதபடிக்கு, தமக்கு விதராதமாய்ப் பாவிகளால் சசய்யப்பட்ட
இவ்விதமாை விபரீதங்கனளச் சகித்த அவனரதய நினைத்துக்சகாள்ளுங்கள்.
சசயல்முனை:நதவனுமைய ஊழியத்மதச் த ய்வதற்கு அவர் உங்கள் இருதயத்தில் மவத்துள்ள சில
நயா மனகள் என்ன? ஒருநவமள நீங்கள் கைந்த காலத்தில் இமத த ய்தவர்களாக
இருக்கலாம். நீங்கள் இன்னும் அமதச் த ய்துக்தகாண்டிருக்கலாம். இன்று நதவனுக்கு
இன்னும் சிறப்பாக த ய்யுங்கள்..

மாறுபாடாை இருதயம்
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நீதிசமாழிகள் 17:20 மாறுபாடாை இருதயமுள்ளவன் நன்னமனயக் கண்டனடவதில்னல;
புரட்டு நாவுள்ளவன் தீனமயில் விழுவான்.
ைாறுபாைான (விளக்கம்): நியாயைற்ற அல்லது ஏற்கதகாத ஆம யினால் திட்ைமிட்டு
பிடிவாதைாக நைந்து தகாள்ளுதல்.

ைாறுபாைான இதயம் என்பது நதவனுக்கு பிரியமில்லாத வழியில் நவண்டுதைன்நற
நைந்து தகாள்ளுதல். எபிதரயர் 10:26-27  த்தியத்மத அறியும் அறிமவ அமைந்தபின்பு,
நாம் ைனப்பூர்வைாய்ப் பாவஞ்த ய்கிறவர்களாயிருந்தால், பாவங்களினிமித்தம்
த லுத்தத்தக்க நவதறாரு பலி இனியிராைல்,
நியாயத்தீர்ப்பு வருதைன்று
பயத்நதாநை எதிர்பார்க்குதலும், விநராதிகமளப் பட்சிக்கும் நகாபாக்கிமனயுநை
இருக்கும்.
(நீதிதைாழிகள் 28:18) உத்தைனாய் நைக்கிறவன் இரட்சிக்கப்படுவான்; ைாறுபாைான
இருவழியில் நைக்கிறவநனா அவற்றில் ஒன்றிநல விழுவான்.
சசய்முனை:
நம்முமைய நத த்துக்காக தெபியுங்கள், நைக்குத் ததரிந்த ைாறுபாடுள்ள
இருதயமுமையவர்களுக்காக தெபிக்கவும். (நீதிதைாழிகள் 11:20) ைாறுபாடுள்ள
இருதயமுமையவர்கள் கர்த்தருக்கு அருவருப்பானவர்கள்;

பாவிகள் மீது சபாைானமசகாள்ளும் இருதயம்
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நீதிசமாழிகள் 23:17. உன் மைனதப் பாவிகள்தமல் சபாைானமசகாள்ள விடாதத; நீ
நாதடாறும் கர்த்தனரப் பற்றும் பயத்ததாடிரு.
தபாறாமை (விளக்கம்): (நவதறாருவருக்கு) த ாந்தைான ஒரு தரம், உமைமை அல்லது
பிற விரும்பத்தக்க விஷயங்கள் மீது வரக்கூடிய விருப்பம்.
பாவிகளிைம்
நாம்
தபாறாமைப்படுகிநறாைா,
அவர்களிைம்
இருப்பமத
விரும்புகிநறாைா? இது அறிவுறுத்தப்பைத்தக்கதல்ல. (நீதிதைாழிகள் 14:30)
த ாஸ்தைனம் உைலுக்கு ஜீவன்; தபாறாமைநயா எலும்புருக்கி.
நதவனுக்குப்
பயப்படுவதற்காக
நாம்
மவராக்கியைாக
பாவிகள்நைல் தபாறாமைப்படுவதிலிருந்து நாம் விடுபைலாம்.

இருக்கும்நபாது,

சசயல்முனை:
73-ஆம் ங்கீதத்மதப் படித்து அதன் மூலம் தெபியுங்கள்.

அவிசுவாசமுள்ள சபால்லாத இருதயம்
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எபிசரயர் 3:12-13 சதகாதரதர, ஜீவனுள்ள ததவனை விட்டு விலகுவதற்தகதுவாை
அவிசுவாசமுள்ள சபால்லாத இருதயம் உங்களில் ஒருவனுக்குள்ளும் இராதபடிக்கு
நீங்கள் எச்சரிக்னகயாயிருங்கள்.
உங்களில் ஒருவைாகிலும் பாவத்தின்
வஞ்சனையிைாதல கடிைப்பட்டுப் தபாகாதபடிக்கு, இன்று என்ைப்படுமளவும்
நாதடாறும் ஒருவருக்சகாருவர் புத்திசசால்லுங்கள்.
நாம் நம் கண்கமளயும், நம் எண்ணங்கமளயும் இநயசுவின் மீது மவக்காதநபாது நாம்
நவறு சில காரியங்களில் கவனம் த லுத்துகிநறாம் என்று தான் அர்த்தம். பாவத்தின்
வஞ் கத்தால் நாம் கடினைாவதற்கு அது ஒரு தபரிய வாய்ப்பாக உள்ளது.

(எபிதரயர் 3:7-10) ஆமகயால், பரிசுத்த ஆவியானவர் த ால்லுகிறபடிநய: இன்று
அவருமைய த்தத்மதக் நகட்பீர்களாகில், வனாந்தரத்திநல நகாபமூட்டினநபாதும்,
ந ாதமனநாளிலும்
நைந்ததுநபால,
உங்கள்
இருதயங்கமளக்
கடினப்படுத்தாதிருங்கள். அங்நக உங்கள் பிதாக்கள் என்மனச் ந ாதித்து, என்மனப்
பரீட்ம பார்த்து, நாற்பது வருஷகாலம் என் கிரிமயகமளக் கண்ைார்கள். ஆதலால்,
நான் அந்தச் ந்ததிமய அநராசித்து, அவர்கள் எப்தபாழுதும் வழுவிப்நபாகிற
இருதயமுள்ள ெனதைன்றும், என்னுமைய வழிகமள அறியாதவர்கதளன்றும்
த ால்லி; 
அந்த தமலமுமறயினரிைம் நதவன் நகாபப்படுவமத நாம் கவனிக்க முடியும். அந்த
உதாரணத்மதப் பயன்படுத்தி, நம்முமைய கண்கள் ைற்றும் இநயசுமவப் பற்றிய நம்
எண்ணங்கமள ரித ய்ய நாம் தினமும் ஒருவமர ஒருவர் ஊக்குவிக்க நவண்டும்
என்று அவர் விரும்பினார்.
சசய்முனை:
உங்களுக்கு உற் ாகம் நதமவயா? உங்கள் நபச்ம க் நகட்டு ஊக்குவிக்கக்கூடிய
ஒருவருைன் நநரத்மதச் த லவிடுங்கள். அல்லது உற் ாகம் நதமவப்படும் ஒருவமர
இன்று ஊக்குவிக்கவும். இநயசுமவப் பற்றிய நநாக்கத்மதயும் எண்ணங்கமளயும்
ரித ய்ய அவர்கமள ஊக்குவிக்கவும்.

உங்கள் இருதயத்தில் இனசயனமயுங்கள்
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எதபசியர் 5:19-21 ச ங்கீதங்களிைாலும் கீர்த்தனைகளிைாலும் ஞாைப்பாட்டுகளிைாலும்
ஒருவருக்சகாருவர் புத்திசசால்லிக்சகாண்டு, உங்கள் இருதயத்தில் கர்த்தனரப் பாடிக்
கீர்த்தைம்பண்ணி,
நம்முனடய கர்த்தராகிய இதயசுகிறிஸ்துவின் நாமத்திைாதல
எப்சபாழுதும் எல்லாவற்றிற்காகவும் பிதாவாகிய ததவனை ஸ்ததாத்திரித்து,
சதய்வபயத்ததாதட ஒருவருக்சகாருவர் கீழ்ப்படிந்திருங்கள்.
நதவன் பாடுவமத விரும்புகிறார். (த ப்பனியா 3:17) உன் நதவனாகிய கர்த்தர் உன்
நடுவில் இருக்கிறார்; அவர் வல்லமையுள்ளவர், அவர் இரட்சிப்பார்; அவர் உன்நபரில்
ந்நதாஷைாய் ைகிழ்ந்து, தம்முமைய அன்பினிமித்தம் அைர்ந்திருப்பார்; அவர்
உன்நபரில் தகம்பீரைாய்க் களிகூருவார்.
நீங்கள் பாடுவமத விரும்புகிறீர்களா? நீங்கள் பாை எதிர்பார்க்கிறீர்களா? நீங்கள்
ஒருவருக்தகாருவர் பாைல்களுைன் நபசுகிறீர்களா? ங்கீதம், துதிப்பாைல்கள் ைற்றும்
ஆவிக்குறிய பாைல்களுைன் நாம் ஒருவருக்தகாருவர் நபசினால் எவ்வளவு சிறப்பாக
இருக்கும்.
பாடுவது பலிமய விை நதவனுக்கு பிரியைாகயிருக்கிறது. ( ங்கீதம் 69:30-31)
நதவனுமைய நாைத்மதப் பாட்டினால் துதித்து, அவமர ஸ்நதாத்திரத்தினால்
ைகிமைப்படுத்துநவன். தகாம்பும் விரிகுளம்புமுள்ள காமளதயருமதப்பார்க்கிலும்,
இதுநவ கர்த்தருக்குப் பிரியைாயிருக்கும்.

சசய்முனை:
உங்களுக்கு பிடித்த 10 பாைல்கமளத் நதர்வுத ய்க. த்தைாக பாடி கைவுமளத்
துதியுங்கள். ஒரு பாைலுைன் ைற்தறாரு நகாதரர் அல்லது நகாதரியிைம் நபசுங்கள்!

தீங்கினைக்கும் இருதயம்
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நீதிசமாழிகள் 26:24-26 ப
 னகஞன் தன் உள்ளத்தில் கபடத்னத மனைத்து, தன்
உதடுகளிைால் சூதுதபசுகிைான். அவன் இதம்தபசிைாலும் அவனை நம்பாதத; அவன்
இருதயத்தில் ஏழு அருவருப்புகள் உண்டு.
பனகனய வஞ்சகமாய் மனைத்து
னவக்கிைவசைவதைா,
அவனுனடய
சபால்லாங்கு
மகா
சனபயிதல
சவளிப்படுத்தப்படும்.
தீங்கு (விளக்கம்): ஒருவருக்கு தீங்கு விமளவிக்கும் விருப்பம் / தவறான விருப்பம்.
அருவருப்பானது (விளக்கம்): தவறுப்மப அல்லது தவறுப்மப ஏற்படுத்தும் ஒரு
விஷயம்.
நம்முமைய
இருதயங்களில்
தீங்கு
நிமறந்திருக்கிறதா?
நம்முமைய
அந்நயான்யத்திநலா அல்லது தவளிநய யாருக்கும் தீங்கு த ய்ய விரும்புகிறீர்களா?
நம் இருதயத்தில் வஞ் கத்மத மவத்திருக்கிநறாைா?
தீத்து 3:3 ஏதனனில், முற்காலத்திநல நாமும் புத்தியீனரும், கீழ்ப்படியாதவர்களும்,
வழிதப்பி
நைக்கிறவர்களும்,
பலவித
இச்ம களுக்கும்
இன்பங்களுக்கும்
அடிமைப்பட்ைவர்களும்,
துர்க்குணத்நதாடும்
தபாறாமைநயாடும்
ஜீவனம்பண்ணுகிறவர்களும், பமகக்கப்பைத்தக்கவர்களும், ஒருவமரதயாருவர்
பமகக்கிறவர்களுைாயிருந்நதாம்.
இத்தமகய தீங்கிமழக்கும் நபருைன் நாம் என்ன த ய்ய நவண்டும் என்று நதவன்
விரும்புகிறார்?
தீத்து
3:9-10
புத்தியீனைான
தர்க்கங்கமளயும்,
வம் வரலாறுகமளயும்,
ண்மைகமளயும், நியாயப்பிரைாணத்மதக்குறித்து உண்ைாகிற வாக்குவாதங்கமளயும்
விட்டு
விலகு;
அமவகள்
அப்பிரநயாெனமும்
வீணுைாயிருக்கும்.
நவதப்புரட்ைனாயிருக்கிற ஒருவனுக்கு நீ இரண்தைாருதரம் புத்தித ான்னபின்பு
அவமன விட்டு விலகு.
சசய்முனை:
நீங்கள் யாருக்கும் தீங்கு த ய்ய விரும்பி இருக்கிறீர்களா?
உங்கள் இருதயத்தில்
உள்ள தீங்மக நீக்கி, நதவன் விரும்பியமத நீங்கள் த ய்யும்படி
தயவுத ய்து
தெபியுங்கள்.

மூடனின் இருதயம்
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பிரசங்கி 10:2
ஞானியின் இருதயம் வலதுனகயிலும், மூடனின் இருதயதமா
இடதுனகயிலும் இருக்கும்.
ரியானமதச் த ய்ய நாம் முமனகிநறாைா? மூைனின் இருதயம் என்ன த ய்கிறது
என்பதற்கான பிற வ னங்கமளப் பார்ப்நபாம்.
(1) நதவன் இல்மல என்று த ால்கிறார்கள்.
ங்கீதம் 14:1
“நதவன் இல்மல” என்று ைதிநகைன் தன் இருதயத்தில்
த ால்லிக்தகாள்ளுகிறான்.
அவர்கள்
தங்கமளக்தகடுத்து,
அருவருப்பான
கிரிமயகமளச் த ய்துவருகிறார்கள்; நன்மைத ய்கிறவன் ஒருவனும் இல்மல.
(2) அவர்கள் நம்புவதில் ைந்தைாக உள்ளனர்
லூக்கா 24:25 அப்தபாழுது அவர் அவர்கமள நநாக்கி: தீர்க்கதரிசிகள் த ான்ன
யாமவயும் விசுவாசிக்கிறதற்குப் புத்தியில்லாத ைந்த இருதயமுள்ளவர்கநள,
(3) மூைரின் இருதயம் களிப்பு வீட்டிநல இருக்கும்.
பிர ங்கி 7:4 ஞானிகளின் இருதயம் துக்கவீட்டிநல இருக்கும்; மூைரின் இருதயம்
களிப்பு வீட்டிநல இருக்கும்.
(4)ைதியீனத்மதப் பிரசித்தப்படுத்தும்.
நீதிதைாழிகள் 12:23 விநவகமுள்ள ைனுஷன் அறிமவ
மூைருமைய இருதயநைா ைதியீனத்மதப் பிரசித்தப்படுத்தும்.

அைக்கிமவக்கிறான்;

சசய்முனை:
நம்முமைய
வாழ்க்மகயில் ஏநதனும் பகுதிகளிள் முட்ைாளின் இருதயத்மத
காட்டியுள்நளாைா? அதன் மூலம் தெபியுங்கள், ஞானைாக இருங்கள்.

இருதயம் திருக்குள்ளது
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எதரமியா 17:9-10 எல்லாவற்னைப்பார்க்கிலும் இருதயதம திருக்குள்ளதும் மகா
தகடுள்ளதுமாயிருக்கிைது, அனத அறியத்தக்கவன் யார்?
கர்த்தராகிய நாதை
ஒவ்சவாருவனுக்கும், அவைவன் வழிகளுக்கும் சசய்னககளின் பலன்களுக்கும்
தக்கனதக் சகாடுக்கும்படிக்கு, இருதயத்னத ஆராய்கிைவரும் உள்ளிந்திரியங்கனளச்
தசாதித்தறிகிைவருமாயிருக்கிதைன்.
நைக்கு அதிகம் ததரியாத ஒரு சில கருவிகள் அதிக சிக்கமலக் தகாடுத்தால் என்ன
த ய்நவாம்? அந்த கருவிமய
பற்றி அறிந்த ஒருவரிைமிருந்து நாம் உதவி
தபற்றுக்தகாள்நவாம். அமத நாநை கண்டுபிடித்து ரித ய்ய முயற்சிப்பமத விை
அமத அவர்களுக்குக் தகாடுப்பது நல்லது. இது நம் பணத்மதயும் நநரத்மதயும்
மிச் ப்படுத்தும்.

நைற்கண்ை வ னத்தில் “ைகா” என்ற வார்த்மத அது ாத்தியைற்றது என்று தபாருள்
தகாள்ளலாம். நீங்கள் எமதயாவது ாத்தியைற்றது என்று புரிந்து தகாள்ளாவிட்ைால்
அமத ரித ய்யநவா அல்லது ைாற்றங்கமளச் த ய்யநவா முடியாது.
நதவன் ைட்டுநை எல்லா இருதயங்களுக்கும் ததாழில்நுட்ப வல்லுநர். நம்
இருதயத்மத அவரிைம் ஒப்பமைப்பது நல்லது. சில நநரங்களில் அமத நாநை
ரித ய்ய முயற்சிக்கும்நபாது அதிக ந தத்தில் முடிந்துவிடும். அவநர குயவன், நாம்
களிைண். நாம் எளிதில் வடிவமைக்கக்கூடிய களிைண்ணாக இருக்கிநறாைா?
சசய்முனை:
வாழ்க்மகயில் உங்கள்
இருதயம் உங்கமள ஏைாற்றிவிட்ை காலங்கமளயும்
சூழ்நிமலகமளயும் பற்றி சிந்தித்துப் பாருங்கள். அந்த காலங்களில் அவமரநய
ார்ந்திருந்து நம்புவதற்கு உதவிய நதவனுக்கு நன்றி த லுத்துங்கள்.

பிரிக்கப்படாத இருதயம்
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சங்கீதம் 86:11 கர்த்தாதவ, உமது வழினய எைக்குப் தபாதியும், நான் உமது சத்தியத்திதல
நடப்தபன்; நான் உமது நாமத்திற்குப் பயந்திருக்கும்படி என் இருதயத்னத
ஒருமுகப்படுத்தும்.
பிரிக்கப்பைாத இருதயம் என்பது நதவனுக்கு முற்றிலும் அர்ப்பணித்த ஒன்றாகும்.
அத்தமகய இருதயம் நைக்கு இருக்கிறதா? அத்தமகய இருதயத்திற்காக நாம்
தெபிக்கிநறாைா?
1 தகாரிந்தியரில் பவுல், நதவனுக்காக கவமலயில்லாைல் கர்த்தமரப் பற்றிக்
தகாண்டிருக்க நவண்டுதைன்ற இருதயத்மத தபறும்படி திருைணம் த ய்து தகாள்ள
நவண்ைாம் என்று ைக்கமள ஊக்குவிக்கிறார். 1 தகாரிந்தியர் 7:35 இமத நான்
உங்கமளக் கண்ணியில் அகப்படுத்தநவண்டுதைன்று த ால்லாைல், உங்களுக்குத்
தகுதியாயிருக்குதைன்றும்,
நீங்கள்
கவமலயில்லாைல்
கர்த்தமரப்
பற்றிக்தகாண்டிருக்கநவண்டுதைன்றும்,
உங்கள்
சுயபிரநயாெனத்துக்காகநவ
த ால்லுகிநறன்.
ஒரு திருைணைான ைனிதன் இந்த உலக விவகாரங்கள் ைற்றும் அவன் ைமனவிமய
எவ்வாறு
ைகிழ்விக்க
முடியும்
என்பதில்
அக்கமற
தகாண்டுள்ளான்.
ஒற்மறயர்களாகிய உங்களுக்கு நதவன் மீது பிரிக்க முடியாத பக்தி இருக்கிறதா?
2 நாளாகைம் 16:9 தம்மைப்பற்றி உத்தை இருதயத்நதாடிருக்கிறவர்களுக்குத்
தம்முமைய வல்லமைமய விளங்கப்பண்ணும்படி, கர்த்தருமைய கண்கள்
பூமிதயங்கும்
உலாவிக்தகாண்டிருக்கிறது;
இந்த
விஷயத்தில்
ைதியில்லாதவராயிருந்தீர்; ஆமகயால் இதுமுதற்தகாண்டு உைக்கு யுத்தங்கள் நநரிடும்
என்றான்.
சசய்முனை:
பிரிக்கப்பைாத இதயம் இருக்க நீங்கள் த ய்ய நவண்டிய ைாற்றங்கள் என்தனன?
நீங்கள் சிக்கியுள்ள விஷயங்களிலிருந்து விடுபடுவதற்காக தெபியுங்கள்.

கல்லாை இருதயத்திற்கு எதிராை சனதயாை இருதயம்
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எதசக்கிதயல் 11:19 அவர்கள் என் கட்டனளகளின்படி நடந்து, என் நியாயங்கனளக்
னகக்சகாண்டு, அனவகளின்படி சசய்ய நான் அவர்களுக்கு ஏக இருதயத்னதத் தந்து,
அவர்கள் உள்ளத்தில் புதிய ஆவினயக்சகாடுத்து, கல்லாை இருதயத்னத அவர்கள்
மாம்சத்திலிருந்து எடுத்துப்தபாட்டு, சனதயாை இருதயத்னத அவர்களுக்கு
அருளுதவன்.
உங்களிைம் எந்த வமகயான இருதயம் இருக்கிறது என்பமத உங்களால் அமையாளம்
காண முடிகிறதா? கல்லான இருதயம் அல்லது மதயான இருதயம். கல் என்றால்
கடினம், மத என்றால் தைன்மையானது.
ஒரு குயவன் சில களிைண்மண எடுத்துக்தகாள்வமத கற்பமன த ய்து பாருங்கள்.
களிைண் கடினைாகவும், வடிவமைக்கப்பை கூைாைலும் இருந்தால் அவர் என்ன
த ய்வார்? அவர் அமத கடினைாக அழுத்தி தைன்மையாக்க எமத நவண்டுைானாலும்
த ய்ய முயற்சிப்பார். ஏதனன்றால், அந்த களிைண்மண ஒரு அழகான, பயனுள்ள
தபாருளாக வடிவமைக்க அவர் விரும்புகிறார்.
களிைண்ணில் ஏராளைான கற்கள் இருந்தால் என்ன த ய்வது? அவர் அமத ஒதுக்கி
எறியக்கூடும். நதவன் குயவன் என்பதால் அவர் நம்மை ஒதுக்கித் தள்ள
விரும்பவில்மல. அவரால் மதயான இருதயத்மத தகாடுக்க முடியும்.
சசய்முனை:
உமைக்க கடினைாக இருக்கும் நம் இருதயத்தில் உள்ள சில கற்கள் எமவ, நம்
பாவங்கள், சில ைரபுகள், சில நம்பிக்மககள், சில உறவுகள்? அவற்மற ைாற்றி நம்
இருதயத்மத வடிவமைக்க நதவனிைம் தெபியுங்கள்.

உங்கள் இருதயம் எங்தக இருக்கிைது?
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மத்ததயு 6:19-21 பூமியிதல உங்களுக்குப் சபாக்கிஷங்கனளச் தசர்த்துனவக்கதவண்டாம்;
இங்தக பூச்சியும் துருவும் அனவகனளக் சகடுக்கும்; இங்தக திருடரும் கன்ைமிட்டுத்
திருடுவார்கள். பரதலாகத்திதல உங்களுக்குப் சபாக்கிஷங்கனளச் தசர்த்துனவயுங்கள்;
அங்தக பூச்சியாவது துருவாவது சகடுக்கிைதும் இல்னல; அங்தக திருடர் கன்ைமிட்டுத்
திருடுகிைதும் இல்னல. உங்கள் சபாக்கிஷம் எங்தகயிருக்கிைததா அங்தக உங்கள்
இருதயமும் இருக்கும்.
உங்கள் தபாக்கிஷம் எங்நகயிருக்கிறநதா அங்நக உங்கள் இருதயமும் இருக்கும். நாம்
நகட்க நவண்டிய நகள்வி என்னதவன்றால், இன்று நாம் புதபாக்கிஷைாக என்ன
கருதுகிநறாம்? பூமியிலுள்ள தபாக்கிஷங்களிலா அல்லது பரநலாகத்தில் உள்ள
தபாக்கிஷங்களிலா நாம் எதில் அதிக கவனம் த லுத்துகிநறாம்?
தபரும்பாலும், நாம் காணும் விஷயங்களில் கவனம் த லுத்துகிநறாம்.
காணப்படுவது தற்காலிகைானது என்பமத நிமனவில் தகாள்நவாம், ஆனால்
காணப்பைாதமவகநளா நித்தியைானமவகள்.

2 தகாரிந்தியர் 4:18 ஏதனனில், காணப்படுகிறமவகள் அநித்தியைானமவகள்,
காணப்பைாதமவகநளா நித்தியைானமவகள்.
சசய்முனை:
உங்கள் உண்மையான தபாக்கிஷங்கள் எமவ, அவற்மற எங்நக ந மித்து மவப்பது
என்று சிந்திக்க சிறிது நநரம் ஒதுக்குங்கள். பரநலாகத்தில் தபாக்கிஷங்கமளச் ந ர்த்து
மவக்க திட்ைமிடுநவாம்.

கர்த்தர் இருதயத்ததப் பார்க்கிறார்
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1 சாமுவேல் 16: 7 கர்த்தர் சாமுவேதை வநாக்கி: நீ இேனுதைய முகத்ததயும்,
இேனுதைய சரீரேளர்ச்சிதயயும் பார்க்கவேண்ைாம்; நான் இேதைப் புறக்கணித்வதன்;
மனுஷன்
பார்க்கிறபடி
நான்
பாவரன்;
மனுஷன்
முகத்ததப்
பார்ப்பான்; கர்த்தவரா இருதயத்ததப் பார்க்கிறார் என்றார்.
வெளிப்புற ததோற்றம் அல்லது இருதயம், இெற்றில் நோம் எததப் போர்க்கிதறோம். வபரும்போலோன சமயங்களில் வெளிப்புறமோக கோணப்படும் விஷயங்கதைதய நோம்
போர்க்க
ஆதசப்படுகிதறோம்.
உதைதமகள்,
பின்னணி ,
தகுதி ,
வதோழில்….தபோன்றதெகைோக இருக்கலோம். ததென் எப்தபோதும் இருதயத்ததப்
போர்க்கிறோர்.
நீங்கள் முழு இருதயத்துைன் ததடினோல் அெதைக் கோண்பீர்கள். உங்களிைம் எவ்ெைவு
பணம் இருக்கிறது அல்லது என்ன தகுதி இருக்கிறது என்பதில் அெருக்கு விருப்பம்
இல்தல…. ஒருெருக்வகோருெர் நோம் கோட்டும் அன்பும் மரியோததயும் வெளிப்புற
ததோற்றத்திற்கு அப்போற்பட்ைதோக இருக்க தெண்டும்.
(யோக்தகோபு 2: 8) 8. உன்னிைத்தில் நீ அன்புகூருகிறதுதபோலப் பிறனிைத்திலும்
அன்புகூருெோயோக என்று தெதெோக்கியம் வசோல்லுகிற ைோஜரீக பிைமோணத்தத நீங்கள்
நிதறதெற்றினோல் நன்தமவசய்வீர்கள்.
ஆனோல்
நீங்கள்
பட்சபோதமுள்ைெர்கைோயிருப்பீர்கைோனோல்,
மீறினெர்கவைன்று நியோயப்பிைமோணத்தோல் தீர்க்கப்படுவீர்கள்..

போெஞ்வசய்து,

சசயல்முதற:நோம்
பட்சபோதம்
கோட்டுகிதறோமோ? இததன
ஆைோய்ந்து, உங்கதை தபோலதெ பிறதையும் தநசியுங்கள்.

சிங்கத்தின் இருதயம்

நோம்
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2 சாமுவேல் 17:10 அப்சபாழுது சிங்கத்தின் இருதயத்திற்சகாத்த இருதயமுள்ள
பைோைாயிருக்கிறேனுங்கூை கைங்கிப்வபாோன்; உம்முதைய தகப்பன் சவுரியோன்
என்றும், அேவராடிருக்கிறேர்கள் பைசாலிகள் என்றும், இஸ்ரவேைர் எல்ைாரும்
அறிோர்கள்.
நோம் ததெனுதைய பக்கம் இருந்ததோமோனோல் , நமக்கு ததரியமோன இருதயம்
இருக்கிறது. ஏவனன்றோல், அெர் நமக்கோக தபோைோடுகிறோர் என்பதத நோம்
அறிதெோம். நோம் ததெனுதைய பக்கம் இல்தல என்றோல், விசுெோசத்திற்கு பதிலோக
பயமோனது நம் இருதயத்தத ஆளுமக த ய்யும்.

ததெனுதைய பக்கத்தில் இல்லோதெர்களின் இருதயமோனது, சிங்கத்தத தபோன்ற
இருதயம் வகோண்ைெர்கைோக இருந்தோலும்கூை , ததென் நமக்கோக தபோைோடுெததக்
கோணும்தபோது அது பயத்தில் உருகும்.
நமக்கு
எப்படிப்பட்ை
இருதயம்
இருக்கிறது,
இருதயமோ (ததரியமோன) அல்லது பயந்த இருதயமோ?

,

சிங்கத்தின்

( சங்கீதம் 34:10) சிங்கக்குட்டிகள் தோழ்ச்சியதைந்து பட்டினியோயிருக்கும்; கர்த்ததரத்
ததடுகிறெர்களுக்தகோ ஒரு நன்தமயுங் குதறவுபைோது.
சசயல்முதற:ததெதன தினமும் ததடுெதற்கு முடிவு வசய்யுங்கள் . இதயசுவுக்கோக நிற்க ததரியமோக
இருங்கள்.

விவேகமுள்ள இருதயம்
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நீதிசமாழிகள் 18:15 புத்திமானுதைய மைம் அறிதேச் சம்பாதிக்கும்; ஞானியின் சசவி
அறிதே நாடும்.
சோவலோதமோதன ஞோனியோக ஆக்கினது எது? தனக்கு ஞோனமுள்ை இருதயத்ததக்
வகோடுக்கும்படி ததெனிைம் தெண்டினோர். (1 இைோஜோக்கள் 3: 9 )ஆதகயோல் உமது
ஜனங்கதை நியோயம் விசோரிக்கவும், நன்தம தீதம இன்னவதன்று ெதகயறுக்கவும்,
அடிதயனுக்கு ஞோனமுள்ை இருதயத்ததத் தந்தருளும்; ஏைோைமோயிருக்கிற இந்த உமது
ஜனங்கதை நியோயம் விசோரிக்க யோைோதல ஆகும் என்றோன்.
நோம் தினமும் நூற்றுக்கணக்கோன முடிவுகள் எடுக்க தெண்டியுள்ைது. நோம் எடுக்கும்
முடிவுகள் நம்முதைய விதைவுகதையும் இலக்தகயும் தீர்மோனிக்கிறது . ஞோனமுள்ை
இருதயத்திற்கோக நோம் வஜபிக்கிதறோமோ?
( நீதி 14:15) தபததயோனென் எந்த ெோர்த்தததயயும் நம்புெோன்; விதெகிதயோ தன்
நதையின்தமல் கெனமோயிருக்கிறோன்.
( நீதி 22: 3) விதெகி ஆபத்ததக் கண்டு மதறந்துவகோள்ளுகிறோன்; தபததகள்
வநடுகப்தபோய் தண்டிக்கப்படுகிறோர்கள்.
சசயல்முதற:நீங்கள் ஏததனும் நடுப்போததயில் நின்றுவகோண்டு எந்த பக்கம் தபோகலோம் என்று
தயோசித்துக்வகோண்டிருக்கிறீர்கைோ? ஞோனமுள்ை
இதயத்தத
உங்களுக்குக்
வகோடுக்கும்படி ததெனிைத்தில் வஜபியுங்கள்.

ஒரு வநர்தமயாை இருதயம்
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எபிசரயர் 10:22 துர்மைச்சாட்சி நீங்கத் சதளிக்கப்பட்ை இருதயமுள்ளேர்களாயும், சுத்த
ஜைத்தால் கழுேப்பட்ை சரீரமுள்ளேர்களாயும், உண்தமயுள்ள இருதயத்வதாடும்
விசுோசத்தின் பூரண நிச்சயத்வதாடும் வசரக்கைவோம்.
நோம் ததெனிைம் வசல்லும்தபோது, நமக்கு தநர்தமயோன இருதயம் இருக்கிறதோ? நோம்
எதத வசய்தோலும் அதில் எவ்ெைவு தநர்தமதயோடு இருக்கிதறோம்? தநர்தமயோனது
ஒரு மிகச்சிறிய நபதை, மிகவும் திறதமயோன மோயக்கோைதன விை அதிக
மதிப்புள்ைெைோக ஆக்குகிறது.
ததென் வசவிசோய்ப்பதில் சிறந்தெர், நீங்கள் கத்ததெோ சத்தமோக அழதெோ
தததெயில்தல, ஏவனன்றோல் அெர் ஒரு தநர்தமயோன இருதயத்தின் மிகஅதமதியோன
வஜபத்ததயும் தகட்கிறோர்.
(அப்தபோஸ்தலர் 2: 46- 47)
46. அெர்கள் ஒருமனப்பட்ைெர்கைோய் ததெோலயத்திதல அநுதினமும் தரித்திருந்து,
வீடுகள்ததோறும் அப்பம்பிட்டு மகிழ்ச்சிதயோடும் கபைமில்லோத இருதயத்ததோடும்
தபோஜனம்பண்ணி,47.
ததெதனத்
துதித்து,
ஜனங்கவைல்லோரிைத்திலும்
தயவுவபற்றிருந்தோர்கள்.
இைட்சிக்கப்படுகிறெர்கதைக்
கர்த்தர்
அநுதினமும்
சதபயிதல தசர்த்துக்வகோண்டுெந்தோர்.
நோம் தநர்தமயோன இருதயத்துைன் ஊழியத்திற்குச் வசல்கிதறோமோ?
சசயல்முதற:உங்கள் தநர்தமயோன இருதயத்தத வெளிப்படுத்த இன்று ஏதோெது வசய்யுங்கள்.

வதேதைத் வதடும்படி உங்கள் இருதயத்தத அதமக்கவும்
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2 நாளாகமம் 19: 1-3 1. யூதாவின் ராஜாோகிய வயாசபாத், எருசவைமிலுள்ள தன்
வீட்டிற்குச் சமாதாைத்வதாவை திரும்பிேந்தான். 2. அப்சபாழுது அைானியின்
குமாரைாகிய சயகூ என்னும் ஞாைதிருஷ்டிக்காரன் புறப்பட்டு, அேதைச் சந்தித்து,
ராஜாோகிய வயாசபாத்தத வநாக்கி: துன்மார்க்கனுக்குத் துதணநின்று, கர்த்ததரப்
பதகக்கிறேர்கதள நீர் சிவநகிக்கைாமா? இதினிமித்தம் கர்த்தருதைய கடுங்வகாபம்
உம்வமல் ேர இருந்தது. 3. ஆகிலும் நீர் விக்கிரகத்வதாப்புகதள வதசத்தத விட்ைகற்றி,
வதேதைத் வதை உம்முதைய இருதயத்தத வநராக்கிை விஷயத்தில் நன்தமயாை
காரியங்கள் உம்மிைத்திவை காணப்பட்ைது உண்டு என்றான்.
தயோசபோத் இைோஜோவின் ெோழ்க்தகயில் சில விஷயங்கள் சரியோக இல்தல என்றோலும்,
அெர் ததெதனத் ததடும் மனமுள்ைெைோக அறியப்பட்ைோர். நோம் எதற்கோக
அறியப்படுகிதறோம்? நமக்கு சில ெைம்புகள் இருக்கலோம், ஆனோலும் இறுதியில்
ததெதனத் ததடும் மனம்வகோண்ை நபைோக நோம் அறியப்படுகிதறோமோ?
ததெதனத் ததடும் நபைோக நம்முதைய இதயங்கதை அதமத்துக் வகோள்ைோவிட்ைோல்
என்ன ஆகும்? (மல்கியோ 2: 2 )நீங்கள் தகைோமலும் என் நோமத்துக்கு மகிதமதயச்
வசலுத்தும்படி இததச் சிந்தியோமலுமிருந்தோல், நோன் உங்களுக்குள்தை சோபத்தத
அனுப்பி, உங்கள் ஆசீர்ெோதங்கதையும் சோபமோக்குதென்; ஆம், நீங்கள் அததச்

சிந்தியோமற்தபோனதினோல்
அதெகதைச்
தசதனகளின் கர்த்தர் வசோல்லுகிறோர்.

சபித்ததன்

என்று

சசயல்முதற:ததெதனத் ததைவும் அெருதைய நோமத்தத கனம் வசய்யவும் நம்முதைய
இருதயங்கதை அதமக்க இன்னும் பல திட்ைங்கதைத் வதோைைவும்.

உங்களுதைய முழு இருதயத்வதாடு ஊழியம் சசய்யுங்கள்
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சகாவைாசியர்
3:22-23
வேதைக்காரவர,
சரீரத்தின்படி
உங்கள்
எஜமான்களாயிருக்கிறேர்களுக்கு எல்ைாக் காரியத்திவையும் கீழ்ப்படிந்து, நீங்கள்
மனுஷருக்குப்
பிரியமாயிருக்க
விரும்புகிறேர்களாகப்
பார்தேக்கு
ஊழியஞ்சசய்யாமல்,
வதேனுக்குப்
பயப்படுகிறேர்களாகக்
கபைமில்ைாத
இருதயத்வதாவை
ஊழியஞ்சசய்யுங்கள்.
நீங்கள் கர்த்தராகிய கிறிஸ்துதேச்
வசவிக்கிறதிைாவை, சுதந்தரமாகிய பைதைக் கர்த்தராவை சபறுவீர்கசளன்று அறிந்து,
நம்முதைய தெதலகளில் மக்கள் நம்தம எவ்ெோறு போர்க்கிறோர்கள்? நம்முதைய
வீட்டில் அல்லது நமது குடும்ப சதபயில்? அெர்கள், நோம் முழு இருதயத்ததோடு
வசயல்படும் ஒருெைோக இருப்பதாக நம்தமப் போர்க்கிறோர்கைோ?
நோம் எததச் வசய்தோலும் அதத ததெனுக்வகன்று வசய்கிதறோதம தவிை
மனிஷருக்வகன்று இல்தல என்பதத நோம் புரிந்து வகோள்ை தெண்டும். மக்கள்
நம்தமச் சுற்றி இருக்கும்தபோது மட்டும் நோம் கோரியங்கதை வசய்தெோமோனோல் , அதத
நோம் மனிஷருக்வகன்று வசய்கிறது தபோலோகிவிடும்....
தற்தபோது நமக்கிருக்கும் தெதலயில் , குடும்பத்தில், நகைத்தில்…ததென் நம்தம
தெத்திருக்கிறோர். நோம் கர்த்தருக்கு ஊழியம்
வசய்ெது தபோல் நம்தமச்
சுற்றியுள்ைெர்களுக்கும் ஊழியம் வசய்ய தெண்டும்.
சசயல்முதற:உண்தமயோய் இருக்கவும், எததயும் சரியோன தநைத்தில் வசய்யவும் மற்றும்
விைோமுயற்சியுைன் ெைைவும் திட்ைங்கதை உருெோக்குங்கள்.

வேததை நிதறந்த இருதயம்
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ஆதியாகமம் 6: 5-6 மனுஷனுதைய அக்கிரமம் பூமியிவை சபருகிைது என்றும், அேன்
இருதயத்து
நிதைவுகளின்
வதாற்றசமல்ைாம்
நித்தமும்
சபால்ைாதவத
என்றும், கர்த்தர் கண்டு,
6.
தாம்
பூமியிவை
மனுஷதை
உண்ைாக்கிைதற்காகக் கர்த்தர் மைஸ்தாபப்பட்ைார்; அது அேர் இருதயத்துக்கு
விசைமாயிருந்தது.
ததெனுதைய இருதயம் தெததனயோல் நிதறந்தது. தோம் பூமியிதல மனுஷதன
உண்ைோக்கினதற்கோகக் கர்த்தர் மனஸ்தோபப்பட்ைோர். மனுஷனுதைய
அக்கிைமம்
பூமியிதல வபருகினது என்று கர்த்தர் கண்ைோர்.
ததென் நம்தமப் போர்த்து எப்படி உணர்கிறோர்? இன்று நம்முதைய இருதயம் எப்படி
இருக்கிறது? நம்
எண்ணங்கள்
எப்படி
இருக்கின்றன?
மனுஷனுதைய
அக்கிைமம் ததெனுதைய
இருதயத்திற்கு
மட்டும்
தெததனதயத் தைோமல்,

நீதிமோன்கைோக இருக்க விரும்பும் அெர்களின் வநருங்கினெர்களுக்கும் தெததனதயத்
தருகிறது. குழந்ததகள் வபோல்லோதெர்கைோக இருந்தோல், அெர்களுதைய வபற்தறோரின்
இருதயத்திற்கு தெததனதயத் தரும். அதததபோல் வபற்தறோரும் குழந்ததகளுக்கு
தெததனதய தைலோம்.
சசயல்முதற:உங்கள் ெோழ்க்தகயில் எந்வதந்த பகுதிகள் மற்றெர்களுக்கு இருதயத்தில் ெலிதய
ஏற்படுத்தக் கோைணமோயிருகின்றன? இதததபோன்ற எல்லோெற்றிலிருந்தும் உங்களுக்கு
விடுததலகிதைக்க ததெனிைம் வஜபியுங்கள், உங்களுக்கு உதெக்கூடிய நபர்களுைன்
தபசுங்கள்.

ஞாைத்தின் இருதயம்
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சங்கீதம் 90: 11-13. உமது வகாபத்தின் ேல்ைதமதயயும், உமக்குப் பயப்பைத்தக்க
விதமாய் உமது உக்கிரத்ததயும் அறிந்துசகாள்ளுகிறேன் யார்? 12. நாங்கள் ஞாை
இருதயமுள்ளேர்களாகும்படி, எங்கள் நாட்கதள எண்ணும் அறிதே எங்களுக்குப்
வபாதித்தருளும். 13. கர்த்தாவே, திரும்பிோரும், எதுேதரக்கும் வகாபமாயிருப்பீர்?
உமது அடியாருக்காகப் பரிதபியும்.
இது தமோதசயின் வஜபம். ராநைஸிலிருந்து தங்கள் பயணத்ததத் வதோைங்கியதபோது
ஸ்திரீகள் மற்றும் குழந்ததகதைத் தவிை சுமோர் 600,000 இஸ்ைதெலின்
புருஷர்கள் கோல்நதையோக ெந்தனர் . சுமோர் 40 ஆண்டுகளில், தமோதசவும் அெருதைய
பிள்தைகளும், தயோசுெோ மற்றும் கோதலப்தபத் தவிை கிட்ைத்தட்ை அதனெரும்
இறந்து தபோெதத தமோதச பார்ப்பமத கற்பதன வசய்து போருங்கள். ததெனுதைய
சிட்தசயின் கோைணமோக தமோதசயின் ெோழ்க்தகயில்
பலமுதற மைணங்கள்
ஏற்பைக்கூடும் என்பதற்கு அதநக சம்பெங்கள் இருந்தன.
ஆனோலும் அெர் வித்தியோசமோக இருக்க விரும்பினோர், அெர் தனது நோட்கதை நீதியோன
முதறயில் எண்ண விரும்பினோர். நீதியோன ெோழ்க்தகதய ெோழ நோம் எவ்ெைவு
அதிகமோக முயற்சி வசய்கிதறோதமோ அந்தைவு ஞோனத்தின் இதயத்ததயும்
வபறுகிதறோம்.
சசயல்முதற:சங்கீதம் 90ன் மூலம் வஜபியுங்கள். ததென் நம்மீது பட்சமோய் இருந்ததற்கு நன்றி
கூறுங்கள்.

நீதிமோன்களின் இருதயம்
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நீதிசமாழிகள் 15:28 நீதிமானுதைய மைம் பிரதியுத்தரம் சசால்ை வயாசிக்கும்;
துன்மார்க்கனுதைய ோவயா தீதமகதளக் சகாப்பளிக்கும்.
மற்வறோரு வமோழிவபயர்ப்பில், “நீதிமோன்களின் இருதயம் எவ்ெோறு பதிலளிக்க
தெண்டும் என்பதத ஆய்வு வசய்கிறது” என்று கூறுகிறது. நீதிமோன்கள் தோங்கள் என்ன
வசோல்ல தெண்டும் என்பதத முன்தப சிந்திக்கிறோர்கள். அெர்கள் தபசும் ெோர்த்ததகள்
உணர்ச்சி நவகம் மற்றும் எதிர்விதன ஆகியெற்தற அடிப்பதையோகக் வகோண்ைதெ
அல்ல.

யாக்வகாபு 1:19 – 20 19. ஆதகயோல், என் பிரியமோன சதகோதைதை, யோெரும்
தகட்கிறதற்குத் தீவிைமோயும், தபசுகிறதற்குப் வபோறுதமயோயும், தகோபிக்கிறதற்குத்
தோமதமோயுமிருக்கக்கைெர்கள்; 20. மனுஷருதைய தகோபம் ததெனுதைய நீதிதய
நைப்பிக்கமோட்ைோதத.
) நீதி 10:19) வசோற்களின் மிகுதியில் போெமில்லோமற்தபோகோது; தன் உதடுகதை
அைக்குகிறெதனோ புத்திமோன்.
சசயல்முதற:ெோர்த்ததகதை கெனமோக தபசெதற்கு நோங்கள் எங்கைோல் முடிந்த எல்லோ
முயற்சிகதையும் வசய்தெோம். (எதப 4:29) வகட்ை ெோர்த்தத ஒன்றும் உங்கள்
ெோயிலிருந்து புறப்பைதெண்ைோம்; பக்திவிருத்திக்கு ஏதுெோன நல்ல ெோர்த்தத
உண்ைோனோல் அதததய தகட்கிறெருக்குப் பிைதயோஜனமுண்ைோகும்படி தபசுங்கள்.

மகிழ்ச்சியாை இருதயத்தின் நன்தமகள்
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நீதிசமாழிகள் 15:15 சிறுதமப்பட்ைேனுதைய நாட்கசளல்ைாம் தீங்குள்ளதேகள்;
மைரம்மியவமா நித்திய விருந்து.
நீதிசமாழிகள் 17:22 மைமகிழ்ச்சி நல்ை ஒளஷதம்; முறிந்த ஆவிவயா எலும்புகதள
உைரப்பண்ணும்.
மகிழ்ச்சியோன )வபோருள் ): கவனத்திற்குரிய மகிழ்ச்சி மற்றும் தளரா நம்பிக்தகயுைம்
இருப்பது . நல்ல விஷயங்கள் நைக்கும் என்று நோம் நம்பினோல், நல்ல விஷயங்கள்
நைக்கும். நோம் எதத நம்புகிதறோதமோ அதத
வபறுகிதறோம். நோம் ெோழ்கின்ற
ெோழ்க்தகதய உருெோக்குெது நம்முதைய நம்பிக்தகயிலிருக்கிறது.
வதோைர்ச்சியோன
விருந்தத
நம்முதைய
ெோழ்வில்
வகோண்டுெருெது
எப்படி? மகிழ்ச்சியோன
இருதயம்
தெண்டும். (எதைமியோ 29:11)
நீங்கள்
எதிர்போர்த்திருக்கும் முடிதெ உங்களுக்கு வகோடுக்கும்படிக்கு நோன் உங்கள்தபரில்
நிதனத்திருக்கிற நிதனவுகதை அறிதென் என்று கர்த்தர் வசோல்லுகிறோர்; அதெகள்
தீதமக்கல்ல, சமோதோனத்துக்தகதுெோன நிதனவுகதை.
சிறந்த ஆதைோக்கியதுைன் இருப்பது எப்படி? மகிழ்ச்சியோன இருதயம் தெண்டும். இது
நல்ல மருந்து. நம்முதைய இருதயத்தில் கெதலகள் நிதலத்திருக்க அனுமதிக்க
தெண்ைோம்.
சசயல்முதற:உங்கதைத் வதோந்தைவு வசய்யும் சில விஷயங்கதைப் பட்டியலிடுங்கள் . ததென் அதத
கெனித்துக்வகோண்ைோர் என்று கற்பதன வசய்து போருங்கள். நீங்கள் எப்படி
உணருவீர்கள்? அதத கெனித்துக்வகோண்நை ததெனுக்கு நன்றி கூறுங்கள்.

இருதயத்தில் சமன்தமயும் மற்றும் தாழ்தமயும்
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மத்வதயு 11: 28-30. ேருத்தப்பட்டுப் பாரஞ்சுமக்கிறேர்கவள! நீங்கள் எல்ைாரும்
என்னிைத்தில் ோருங்கள்; நான் உங்களுக்கு இதளப்பாறுதல் தருவேன். 29. நான்
சாந்தமும் மைத்தாழ்தமயுமாயிருக்கிவறன்; என் நுகத்தத உங்கள்வமல் ஏற்றுக்சகாண்டு,
என்னிைத்தில் கற்றுக்சகாள்ளுங்கள். அப்சபாழுது, உங்கள் ஆத்துமாக்களுக்கு
இதளப்பாறுதல் கிதைக்கும். 30. என் நுகம் சமதுோயும் என் சுதம இைகுோயும்
இருக்கிறது என்றார்.
ததென் இருதயத்தில் சோந்தமும் , மனத்தோழ்தமயுமுள்ைெர் . நோம் அெதைப் பின்பற்ற
தெண்டும் என்று ததென் விரும்புகிறார். நோம் நம்முதைய இருதயத்தில் சோந்தமோகவும்
மனத்தோழ்தமயுைனும் இருப்தபோமோனோல் எவ்ெைவு சிறப்போக இருக்கும்?
அதனெருக்கும் இதைப்போறுதல் தததெ. ததெனோல் மட்டுதம அத்ததகய
இதைப்போறுததலக் வகோடுக்க முடியும்.
ததெனின்
நுகத்தத
நம்மீது
எடுத்துக்வகோண்டு
அெரிைமிருந்து
கற்றுக்வகோள்ளும்தபோது மட்டுதம நம்முதைய ஆத்துமோவிற்கு இதைப்போறுததலக்
கோணமுடியும்.
இந்த
ெோழ்க்தகயின்
கெதலகதை
நோம்
சுமந்துவகோண்டிருக்கிதறோமோ ? அது
நம்தம
ெருதப்பைவும்
போைம்சுமக்கவும்
வசய்யும். சுலபமோன ததெனின் நுகத்ததச் சுமப்தபோம்.
சசயல்முதற:சோந்தமோன, மனத்தோழ்தமயோன இருதயத்திற்கோக வஜபிப்தபோம்.

