நாள் 1
அநநக அவயங் கள் , ஆனால் ஒரு சரீரம்
'நம் முடைய நவறுபாடுகள் நம் டம ஒருவடரயயாருவர் உயர்ந்தவர்களாகநவா

அல் லது தாழ் ந் தவர்களாகநவா ஆக்குகின்றன என்று நம் புவடத நிறுத்துநவாம் '
1 யகாரிந் தியர் 12: 14-20 (தயவுசெய் து படிக்கவும் )
பன்முகத்தன்மமயில் (வேறுபாட்டில் ) ேலிமமயும் சபரும் நன்மமயும் உள் ளன.
ெரீரம் ஒவர அேயங் களில் ஆனது என்றால் , அது ஒரு ெரீரமாக இருக்காது. எனவே,
அவதவபால ஒரு ெரீரம் என கூறப்படும் ெமபயானது பல திறமமகள் , திறன்கள்
மற் றும் ஆளுமம ஆகியேற் றில் வேறுபட்ட உறுப்பினர்களால் உருோனது.
ஒரு கால் பந்து அணியானது, அந்த அணியின் சேற் றிக்காக சேே் வேறு
திறன்கமளக் சகாண்ட பல் வேறு வீரர்கமளக் சகாண்டு உருோக்கப்படுகிறது.
அவதவபால் ெமபயின் நல் ோழ் வு மற் றும் ேளர்ெ்சிக்காக, சேே் வேறு
திறனுமடய சேே் வேறு உறுப்பினர்களால் ெமப வதேனால் வேண்டுசமன்வற
உருோக்கப்பட்டது. ஒவர ேமகயான உறுப்பினர்கள் ெமபயில் இருந்தால் சபரிய
மற் றும் பல பிரெ்சிமனகள் இருக்கும் .
வதேனின் ெமபயில் ஒரு சீஷராக, நீ ங் கள் ஒருவபாதும் உங் கமள
மற் ற உறுப்பினர்களுக்கு தாழ் ந்தேராகவோ அல் லது குமறோகவோ
பார்க்கக்கூடாது. உங் கள் சேளி அனுபேத்திலும் , கல் வியிலும் மற் றும் சுற் றுெ்சூழல்
மூலம் வதேனால் ேழங் கப்பட்ட மற் றும் காலப்வபாக்கில் கிமடத்த உங் கள் திறன்கள்
சகாண்டு வதேனுமடய வநாக்கத்மத முன்வனற் றம் செய் ய மற் ற சீஷர்கமள
ஊக்குவிக்க பயன்படுத்த வேண்டும் .
ஆம் , ஒரு கால் பந்து அணியில் ஒரு வீரர் வகப்டனாக இருக்கலாம் , வமலும் சிலர்
மற் றேர்கமள விட திறமமயானேர்களாக இருக்கலாம் அல் லது அதிக திறன்
சகாண்டேர்களாக இருக்கலாம் அல் லது அணிக்கான வபாட்டிகளில் சேற் றிசபறும்
வகால் களுக்கு சபாறுப்பாகவும் இருக்கலாம் . மற் றேர்கள் மிகெ்சிறந்த வீரராகவோ
அல் லது நட்ெத்திர வீரராகவோ வதர்ந்சதடுக்கப்படலாம் என்ற உண்மம
இருந்தவபாதிலும்
வபாட்டியின் ஒே் சோரு பங் வகற் பாளரும் அணிக்கு இன்னும் முக்கியம் என்பமத
அறிவோம் .
அவதவபால் , ெமபயில் உள் ள சில உறுப்பினர்கள் முன்னணியிலிருந்து
சபாறுப்புகமள செய் யலாம் ; ஒரு குறிப்பிட்ட கண்ணியமான திறனில் பணியாற் ற
வமமடயில் அமழக்கப்படலாம் அல் லது தேறாமல் பயன்படுத்தப்படலாம் , அந்த
ெந்தர்ப்பம் உங் களுக்கு இல் மல என்றால் , ெமபயில் உள் ள திட்டத்தில் நீ ங் கள்
வதமேயற் றேர்கள் என்று அர்த்தமல் ல.
நராமர் 12: 3-8 (தயவுசெய் து படிக்கவும் )
ஆமாம் , நீ ங் கள் எந்த நிமலயிலும் அல் லது திறனிலும் தாழ் மமயுடன் இருக்க
வேண்டும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறீர்கள் , இன்னும் உங் களுக்கு என்ன
இருக்கிறவதா, அமத ெமப (கிறிஸ்துவின் உடல் ) ேல் லமமயுடன்

செயல் படுேதற் கு நீ ங் கள் பயன்படுத்த வேண்டும் என்று வதேன் எதிர்பார்க்கிறார்.
உங் கமள 'பயன்படுத்த முடியாது என்று நீ ங் கள் நிமனத்து, ெமப பலவீனமாகி
வீழ் ெசி
் யமடேமத பார்க்க நீ ங் கள் இங் கு இல் மல. நீ ங் கள் ஆசீர்ேதிக்கப்பட்டேர்கள் ,
மற் றேர்களுக்கும் ஒரு ஆசீர்ோதமாக என்சறன்றும் கட்டாயம் இருக்க வேண்டும் தயவுசெய் து பங் களிக்கவும் .
பத்தாயிரம் அல் லது நூற் றுக்கணக்கான சீஷர்கமளப் பிரெங் கிக்கவும் மன
உறுதிப்படுத்தவும் உங் களுக்கு பிரெங் கம் செய் யும் ேரம் இல் லாமல் இருக்கலாம் ,
ஆனால் அவத விஷயத்மத ஒவர ஒரு நபரிடம் கூட நீ ங் கள் வபெலாம் .
நீ ங் கள் செய் த “சிறந்த” ொதமனகள் அல் லது நீ ங் கள் செய் த சில “அற் புதமான”
ொதமனகளுக்கு, சீஷர்களின் மத்தியில் உங் கள் சபயர் குறிப்பிடப்படாமல் பாராட்டு
சதரிவிக்காமல் இருந்திருக்கலாம் . நீ ங் கள் செய் யும் “சிறிய” வெமேெ்
செயல் களுக்காக குமறந்தது ஒரு நபரிடமாேது உங் கள் சபயர் குறிப்பிடப் பட
வேண்டும் . எனினும் , உங் கள் செல் ோக்கிற் கு அப்பால் நீ ங் கள் ேளர முடியாது.
இன்டறய யசயல் திை்ைம் :
• ஒரு மிக முக்கியமான ெரீரத்தில் ஒரு முக்கியமான பகுதியாக உங் கமள பார்க்க
முடிசேடுத்து இன்று நராமர் 12: 3-5 ோசித்து தியானிக்கவும் .
"ெமபக்கு ேருபேர்கள் சநருப்பில் நிலக்கரி வபான் றேர்கள் , அேர்கள்
ஒன் றாக வெர்ந்திருக்கும் வபாது, அேர்கள் சுடமர பிரகாசிக்க மேத்திருக்கிறார்கள் ;
எப்சபாழுது அேர்கள் பிரிகிறார்கவளா , அேர்கள் இறந்துவிடுகிறார்கள் ”. - சார்லஸ்
டி நகாநல
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பலவீனமுள் ளடவகநள மிகவும் நவண்டியடவகளாயிருக்கிறது.
1 யகாரி 12: 22-24
22. ெரீர அேயேங் களில் பலவீனமுள் ளமேகளாய் க் காணப் படுகிறமேகவள மிகவும்
வேண்டியமேகளாயிருக்கிறது. 23. வமலும் , ெரீர அேயேங் களில் கனவீனமாய் க்
காணப் படுகிறமேகளுக்வக அதிக கனத்மதக் சகாடுக்கிவறாம் ; நம் மில்
இலட்ெணமில் லாதமேகவள அதிக அலங் காரம் சபறும் ; 24. நம் மில்
இலட்ெணமுள் ளமேகளுக்கு அலங் கரிப் பு வேண்டியதில் மல”, “இரும் பு” (Fe ) அதன் இயல் பான ேடிேத்தில் , கார்பன் (C) இல் லாமல் அதன் ேலிமம /
கடினத்தன்மம குறிப் பிட்ட அளவுக்கு இல் மல என்று நான் முதன்முதலில் படித்தவபாது
எனக்கு ெந்வதகம் ஏற் பட்டது, அவதவபால் , சுத்த தங் கமானது மிகவும் சமன்மமயாக
இருப் பதால் , மற் ற கூறுகளுடன் இமணந்து மட்டுவம ஒரு நியாயமான ேலிமமமயக்
சகாடுக்கும் என்பதால் அமத ஆடம் பரத்திற் கு மட்டுவம பயன்படுத்த முடியும் என்றும்
ெந்வதகித்வதன்.
“கார்பன் என்கிற ஒரு ோயு உவலாக இரும் பின் கடினத்தன்மமமய எப் படி அதிகரிக்கும் ?
” என்று நாவன என்மன வகட்வடன்.
இயற் மகயின் பல அம் ெங் கமள நிர்ேகிக்கும் இந்த சகாள் மகக்கான எளிய பதில்
இதுவே: நமக்கு ஒற் றுமமமய கற் பிப் பது வதேனின் புத்திொலித்தனமான ேடிேமமப் பு.
ஒற் றுமமயில் உள் ள நல் லிணக்கத்மதப் பற் றி நமக்கு கற் பிக்க இயற் மகக்கு நிமறய
இருக்கிறது. உங் கள் அமறமயெ் சுற் றிப் பார்த்து, உபகரணங் கள் சிலேற் மறக்
கேனிக்கவும் . ஒே் சோரு கருவியும் அல் லது சபாருளும் ஒன்றுக்கும் வமற் பட்ட
சபாருட்களின் கலமேயாகும் என்பமதக் கேனத்தில் சகாள் ள வேண்டும் . தனிப்பட்ட
முமறயில் , இந்த சபாருட்கள் பயனற் றமே. இவத சகாள் மக நமது சுற் றுெ்சூழல்
அமமப் பில் நன்கு ேமரயறுக்கப்பட்டுள் ளது; ஒே் சோரு கூறுகளுக்கும் ஒரு பங் கு
இருக்கும் என்கிற ஒரு உள் ளடக்கிய அமமப் மப காணலாம் . பலவீனமான அல் லது
ேலுோன, திடமான, திரேமாக அல் லது ோயுோக,ெக்திோய் ந்த அல் லது
நிமலயானதாக இருந்தாலும் , நமது சுற் றுெ்சூழல் அமமப் பின் நல் லிணக்கம் , பயனுள் ள
சதாடர்புக்கும் மற் றும் அமமப் பின் ஒே் சோரு அங் கத்தினரின் பாராட்டிற் கும் மிகவும்
ொர்ந்துள் ளது.
மனித உடமலயும் அதன் பாகங் கமளயும் பயன்படுத்தி, அப் வபாஸ்தலராகிய பவுல்
ஒன்றிமணக்கும் இந்த சகாள் மகயின் அேசியத்மத சகாரிந்து ெமபக்கு விளக்கினார்.
ெமபயில் பிரிவு நிலவிய சூழ் நிமல மற் றும் மதப் பிரிவிமன உெ்ெத்தில் இருந்தது (1
யகாரிந் தியர் 1: 10-12) . மதப் பிரிவில் சபரும் பாலும் "ேலுோனதாகத் வதான்றும் "
அேயத்திற் க்கு மட்டுவம மரியாமத அளிக்கும் சகாரிந்திய முமறக்கு மாறாக
ஒே் சோரு அேயத்திற் க்கும் ெம அக்கமறமய காட்டவேண்டும் என்று அேர்
ேலியுறுத்தினார்.. உண்மமயில் , பலவீனமுள் ளடவகநள மிகவும்
நவண்டியடவகளாயிருக்கிறது என்படத பவுல் நமக்குப் புரிய மேத்தார் .
நகள் வி : எந்த அேயங் கள் பலவீனமானமே, எமே ேலுோனமே?
நகள் வி : எது மிகவும் கனமுள் ளது மற் றும் எது கனவீனமானது?

உள் ளுணர்வின்படி, மனிதர்கள் ஒரு ேலுோன கிமளமய வநாக்கி
ேமளந்துசகாள் கிறார்கள் . செயலற் றமத (இது செயலற் றதாக இருக்காது, ஆனால்
சபாதுோக ஒரு நிமலயற் ற நிமலயில் செயலில் இருக்கும் முமற) விட ஒரு அமமப் பில்
“செயலில் ” இருப் பதாக கருதும் பாகங் களுக்கு நாம் அதிக கேனம் செலுத்துகிவறாம் .
இந்த காரணத்திற் காகவே, சகாரிந்திய கிறிஸ்தேர்கள் பலத்மதயும்
ஆன்மீகத்மதயும் அங் கீகரிப் பதற் கு ஆவியின் கனி இருக்கும் ஒருேமரக் காட்டிலும்
அன்னியபாமஷயில் வபசுேதாகக் கூறும் வியத்தகு மத தற் சபருமம உள் ள
ஆன்மீகத்திற் கு சபாருத்துகிறார்கள் என்று நாம் நிமனக்க முடியும் . இது, பலவீனமான
மற் றும் ேலுோன சீஷர்கமள வேறுபடுத்துேதற் கான ஒரு ெரீர மற் றும் குமறபாடுள் ள
தேறான முமற. அேமானத்துடன் சொல் கிவறன், நான் ஒரு முமற இந்த தேறான
கருத்மத சகாண்டிருந்வதன்.
அறிவிற் கான என் தீராத பசி, ெமபயின் நடேடிக்மககமள தீவிரமாக
இயக்கும் வேதாகம கலந்துமரயாடல் தமலேர்கள் , பிரெங் கிப் பேர்கள் மற் றும்
சீஷர்கமள வநாக்கி ேமளத்தது. ெவகாதரர்கள் தான் “நிகழ் ெசி
் மய” நடத்துகிறார்கள்
என்பதால் "ெவகாதரிகமள விட ெவகாதரர்கள் ேலிமமயானேர்கள் " என்று நான்
சொல் லவும் துணிவேன் அதிர்ஷ்டேெமாக, பிரபலமாக சேளிவய சதரியாமல் வெமே
செய் பேர்கள் மற் றும் முகமற் ற ெவகாதர ெவகாதரிகளுடன் தரமான வநரத்மத
செலவிடும் வபாது அேர்கள் என் பலவீனத்மத எனக்கு சேளிப் படுத்தியுள் ளனர்.
அருகில் இருந்து பார்ப்பதன் பலவீனம் - எல் லாரிடத்திலும் ேலிமமமயக் காண
முடியாமல் வபாய் விடுகிறது.
வதேன் தான் பமடத்தமே அமனத்தும் " நல் லது " என்றும் , வதேன் தனது பமடப் பில்
பலவீனமான அல் லது ேலுோன, சிறந்த அல் லது மிகெ் சிறந்தது என்று
வேறுபடுத்தவில் மல என்பது வபால, பவுலும் ெமபயில் எந்தசோரு பிரத்வயக பிரிமேயும்
ஆதரிக்கவில் மல.
"ெமபக்கு ேருபேர்கள் சநருப் பில் நிலக்கரி வபான் றேர்கள் , அேர்கள்
ஒன் றாக வெர்ந்திருக்கும் வபாது, அேர்கள் சுடமர பிரகாசிக்க மேத்திருக்கிறார்கள் ;
எப் சபாழுது அேர்கள் பிரிகிறார்கவளா , அேர்கள் இறந்துவிடுகிறார்கள் ”. - சார்லஸ் டி
நகாநல
நம் முமடய ெமபயின் பலம் , பலமானமேக்கும் பலவீனத்துக்கும் இமடயிலான
விளிம் பில் இல் மல, நம் முமடய ெமபயின் பலமானது ஒே் சோரு நபரிடமிருந்தும்
நாம் சபறும் இனேலிமமயில் உள் ளது, ஏசனனில் நீ ங் களும் நானும்
நவண்டியவர்களாயிருக்கிநறாம் .
இன்டறய யசயல் திை்ைம் :
• உங் களுக்கும் (பலமான அல் லது பலவீனமான) சீஷர்களுக்கும் உறவுமுமற எப் படி
இருக்கிறது: நீ ங் கள் ேரவேற் கிறீர்களா?
ெமபமய பாராட்டத்தக்க ேழிகமள உருோக்குங் கள் .
நமலும் வாசிக்க:




1 யகாரிந் தியர் 12: 25-26
நராமர் 12: 3-8
எநபசியர் 4: 11-13

நாள் 3
ஒரு அவயவம் பாடுபை்ைால்
1 யகாரிந் தியர் 12:26(அ) பின்ேருமாறு:
ஆதலால் ஒரு அவயவம் பாடுபை்ைால் எல் லா அவயவங் களும் கூைப் பாடுபடும் ;
இது நம் முமடய ெரீரத்துடன் சபாருந்தும் விதத்தில் இருப் பதால் நாம் அமனேரும்
இமத சதாடர்புபடுத்தலாம் . இது எனக்கு பல முமற நடந்திருந்தாலும் ,என் உடலின்
ஒரு சிறிய பகுதியில் ஏற் படும் அெவுகரியம் அல் லது ேலி என் உடல் நிமலமய
பாதித்தவபாது நான் ஒருவபாதும் ஆெ்ெரியப்படுேதில் மல.இது நம் உடலின்
ஒே் சோரு அேயத்தின் ஆவராக்கியமும் முக்கியமானது என்பமத நமக்குக்
கற் பிக்கிறது.
அமதப் பற் றி சிந்தியுங் கள் . ெமபயிலும் இப்படிப்பட்ட முமறதான் இருக்க வேண்டும் .
உயிரியல் அடிப்பமடயில் இரத்தத்தின் பிமணப்பு தடியாக இருக்கும் .ஆன்மீக
ரீதியில் , இவயசுவின் இரத்தத்தில் உள் ள பிமணப்பும் தடிமனாக இருக்கிறது.
அேருமடய இரத்தத்தில் ஞானஸ்நானம் சபற் றவுடன் நாம் உலகிலுள் ள ஒே் சோரு
விசுோசிகளுடான ேலுோன பிமணப்பில் பிமணக்கப்பட்டு
இருக்கிவறாம் ."நாம் ஒன்றாக இருக்கிவறாம் " என்பது ஒரு நல் ல ோெகம் மட்டுமல் ல;
இது ஒரு முக்கிய தாக்கங் கள் சகாண்ட உண்மம. .
உங் கள் தனிப்பட்ட ஆன்மீக நிமல முழு ெமபயின் நிமலமய பாதிக்கிறது. இதன்
விமளோக, மிகவும் ேலுோனது சீஷர்கமள சகாண்ட ெமபயானது ேலுோன
ெமபயாக இருக்கிறது. அவதவபால் , மிகவும் பலவீனமான சீஷர்கமள சகாண்ட
ெமபயானது பலவீனமான ெமபயாக இருக்கிறது. இது பல ேழிகளில் சதளிோகத்
சதரிகிறது. உதாரணமாக, உங் கள் ஆன்மீக நிமலயானது, நன்மம அல் லது தீமம
இரண்டிலும் மற் றேர்கமள பாதிக்கும் . சில நிமலமமகள் (எ.கா.பிறர் மீது தேறான
எண்ணங் கள் ) மிகவும் சதாற் றுவநாயாக பரேக்கூடியமத கண்டதுண்டா?
அதுமட்டுமின்றி, நீ ங் கள் பலவீனமாக இருக்கும் வபாது மற் றேர்கமள
பலப்படுத்துேதற் கு உங் களால் உதே முடியாது. அதனால் தான் எபியரயர் 3: 1213க்குக் கீழ் ப்படியும் படி அறிவுறுத்தப் படுகிவறாம் . (தயவு செய் து படிக்கவும் )
உங் கள் தனிப்பட்ட வேதாகம படிப்பில் நீ ங் கள் பலவீனமாக இருக்கும் வபாது, நீ ங் கள்
பாேத்தில் சிக்குேதற் கான ோய் ப்புகள் அதிகம் இருக்கிறது. நீ ங் கள் ெமபயின்
கூட்டங் கமள தேறவிடும் பழக்கத்தில் இருக்கும் வபாது மற் ற சீஷர்கமள
அன்பிற் கும் மற் றும் நற் கிரிமயக்கும் ஊக்குவிக்க எப்படி முடியும் ?
எபியரயர் 10: 24-25 -ஐ வாசியுங் கள் .
இது உங் களுக்கு எே் ோறு சபாருந்தும் என்பமதப் பற் றி சிந்தியுங் கள் . உங் களின்
தற் வபாமதய நிமலயில் நீ ங் கள் ெமபமய பலப்படுத்துகிறீர்களா அல் லது
பலவீனப்படுத்துகிறீர்களா? நீ ங் கள் நம் பினாலும் நம் பவில் மல என்றாலும் ,
ெமபயின் ஆவராக்கியம் உங் கமளயும் ொர்ந்துள் ளது.

சில காரியத்தில் பலமாகவும் , அவத வநரத்தில் மற் ற காரியங் களில் பலவீனமாகவும்
இருக்க முடியும் . ஒரு கிறிஸ்தேர், பாேசுபாேத்தின் காரணமாக பாேம்
செய் யக்கூடும் , நம் முமடய , பாேத்மத நாம் சதாடராமல் இருப்பது முக்கியம் .
நராமர் 8: 1-17 (மிகவும் கேனமாக) படியுங் கள் .
பரிசுத்த ஆவியின் உதவிக்காக வதேமனத் துதியுங் கள் . மனந்திரும் புதல் என்பது
அன்றாட விஷயம் . வதேனால் மன்னிக்க முடியாத அளவிற் கு மிகப்சபரிய பாேம்
எதுவும் இல் மல. மறுபுறம் , எந்தசோரு பாேமும் தீவிரமாக மனந்திரும் பும்
அளவிற் கு மிகெ் சிறியதும் அல் ல, ஏசனன்றால் எல் லா பாேங் களும் ெமபமய
பாதிக்கின்றன.
மனித துன்பங் களிலிருந்து ெமபக்கு விலக்கு அளிக்கப்படவில் மல. மனிதனுமடய
துன்பமானது ெரீரம் அல் லது உணர்ெ்சி ரீதியானதாக இருக்கலாம் . இது எந்தசோரு
கிறிஸ்தேரும் துன்பப்பட்டால் அேன் / அேள் தனியாக கஷ்டப்பட மாட்டார்கள்
என்பவத வதேனின் விருப்பமும் எங் களின் குறிக்வகாளும் . அப் நபாஸ்தலர் 2: 42-47
ஒரு உன்னதமான உதாரணத்தின் மாதிரி. வேதாகமத்தில் யாக்நகாபு 2: 14-17- ல் ,
மற் றேர்கள் கஷ்டப்படும் வபாது அேர்களுக்கு அன்மபக் காட்டும் செயல் களில் நாம்
ேளர வேண்டும் என்று நமக்குக் கற் பிக்கிறது.
இன்டறய யசயல் திை்ைம் :

உங் கள் பலவீனங் களும் பாேங் களும் ெமபமய எந்த ேழிகளில்
பாதிக்கின்றன?


இந்த பலவீனங் கமள பலமாக மாற் ற இந்த ோரம் என்ன
செய் யப்வபாகிறீர்கள் ?



துன்பமான வநரத்மத கடந்து செல் லும் அளவிற் கு நீ ங் கள் உதேக்கூடிய
குமறந்தது 2 சீஷர்களின் சபயர்கமள கீவழ எழுதவும் .

நமலும் வாசிக்க:
• எநபசியர் 4: 15-16

நாள் 4
அவயங் கள் மகிடமயடைந் தால்
1 யகாரி 12:26
26. ஆதலால் ஒரு அவயவம் பாடுபை்ைால் எல் லா அவயவங் களும் கூைப்
பாடுபடும் ; ஒரு அவயவம் மகிடமப் பை்ைால் எல் லா அவயவங் களும் கூைச்
சந் நதாஷப் படும் .
"ஒருவர் தன் யசாந் த சரீரத்திற் க்கு மரியாடத யசய் வதும் மற் றும் புரிதலில்

வளர்வதும் மனிதனின் முதிர்சசி
் மற் றும் சுய விழிப் புணர்வின் முக்கியமான
அடையாளமாகும் .நம் முடைய ஆன்மீக வாழ் க்டகயில் இதற் கு இடணயானது
இருக்கிறது: நாம் இநயசு கிறிஸ்துவுக்குள் முதிர்சசி
் யடையும் நபாது,
கிறிஸ்துவின் சரீரமாகிய சடபடயப் பற் றிய ஆழமான புரிதடலயும் அதிக
மரியாடதக்குரிய பாராை்டையும் நாம் யபறுகிநறாம் . ”. - ைக் நகாயின்ஸ்
கிறிஸ்துவின் ெரீரவம ெமப என்பது வமற் கண்ட ேெனத்தின் முந்மதய
ேெனங் களிலிருந்து நிறுேப்பட்ட உண்மம. கிறிஸ்துவின் ெரீரம் ஒன்று.
சீஷர்களாகிய நாம் , கிறிஸ்துவின் ெரீரத்மத நம் தனிப்பட்ட
அேயங் களால் உருோக்குகிவறாம் .இந்த பகுதியில் வேதத்தின் கமடசி
அம் ெமாகிய " ஒரு அவயம் மகிடமப் பட்டால் " என்பதில் கேனம் செலுத்துவோம் .
நகள் வி : கனம் செய் ேது என்பதற் கு உங் களின் அர்த்தம் என்ன ?
சேப்ஸ்டரின் அகராதியில் “honor” என்ற ோர்த்மதமய இே் ோறு ேமரயறுக்கிறது:
" ஒரு நபமர மிகவும் மதிக்க வேண்டும் " அல் லது "மிகுந்த மரியாமதயுடன்
நடந்துசகாள் ேது"
ஒருேருக்சகாருேர் மதிப்புடன் நடந்துசகாள் ள நாம் கடமமப்பட்டுள் வளாம் .
ஒருேருக்சகாருேரின் உறவுமுமறயில் மரியாமத செலுத்துேது நம் முமடய ஒரு
பண்பாக மாற வேண்டும் .. இது ஒரு ெரீரத்தின் மனநிமலமய நீ ண்ட காலம்
பராமரிக்க உதவும் .
"நாம் மற் றவர்களுக்கு யசய் யும் யசயல் களால் வடரயறுக்கப் படுகிநறாம் ,
மற் றவர்கள் நம் டம நநாக்கி யசய் யும் யசயல் களால் அல் ல" .
நகள் வி : நம் டம நாம் கனம் யசய் வது கிறிஸ்துவுக்குள் நம் முடைய
ஒருவருக்யகாருவர் உறவின் பண்பாக எப் படி மாறும் ?
முதலாவது நதவன் “என் இரை்சிப் பும் , என் மகிடமயும் நதவனிைத்தில் இருக்கிறது; யபலனான என்
கன்மடலயும் என் அடைக்கலமும் நதவனுக்குள் இருக்கிறது.” - சங் கீதம் 62: 7
முதலில் வதேனுக்கு மகிமம செலுத்துேதன் மூலம் ஒருேருக்சகாருேர் மரியாமத
செலுத்துேது சதாடங் குகிறது. நாம் நம் மமவய மகிமமப்படுத்திக்சகாள் ள வொதிக்க

படுகிவறாம் , இமத நம் முமடய ோழ் நாள் முழுேதும் செய் துள் வளாம் . இவயசு நம்
ோழ் வில் முதலிடம் ேகிக்கும் வபாது, உங் கமள மகிமமப்படுத்த வேண்டும்
என்கிற ஆமெ மமறயத் சதாடங் குகிறது.
பியனகாஸ் தன் வதேனுமடய மகிமமக்காக ோஞ் மெமய காண்பித்தது
வபால நாமும் இருக்க வேண்டும் (எண்ணாகமம் 25: 11-13).
ஏலியின் முன்மாதிரிமயப் பின்பற் ற வேண்டாம் , அேர் வதேனுக்கு கனம் செய் ேமத
காட்டிலும் தன்னுமடய பாேம் நிமறந்த மகன்களுக்கு கனம் செலுத்தினார்,
அதற் காக அேர் கண்டிக்கப்பட்டார்.(1 சாமு 2: 29)
மற் றவர்கள் அடுத்து
“சநகாதர சிநநகத்திநல ஒருவர்நமயலாருவர் பை்சமாயிருங் கள் ;
கனம் பண்ணுகிறதிநல ஒருவருக்யகாருவர் முந் திக்யகாள் ளுங் கள் - நராமர் 12:10
இவயசு மற் றேர்களுக்கு முன்பாக தன்மனத் தாழ் த்திக் சகாண்டார். அேர் ஒரு
ஊழியரின் இதயத்மதயும் , பிதாவிற் கு மரியாமத செலுத்தும்
ேமகயில் அணுகுமுமறமயயும் எடுத்துக் சகாண்டார்.
நடைமுடற பரிந் துடரகள் :
மற் றேர்கள் உங் களுக்காக என்ன செய் தார்கள் என்பமதப் பாராட்ட வநரம்
ஒதுக்குங் கள் . இது நன்றியுணர்மே உருோக்கும் . தேறாக எண்ணும் வொதமனமய
அழிக்கும் .
உங் கள் பதவிமய விட இவயசுவின் ஊழியத்மத வநசிக்க ஒரு முடிமே எடுக்கவும் .
இது எந்த பாேத்மதயும் அழிக்கிறது.
இன்டறய யசயல் திை்ைம் :
மற் றேர்களுக்கு கிமடக்க வேண்டிய பாராட்டுக்கமள சகாடுக்கத் சதாடங் குங் கள் .
மற் றேர்கள் செய் யும் காரியங் கமள ஊக்குவிக்கவும் .
நீ தியான எதிர்பார்ப்புகளுக்கு உங் கள் மனமதப் பயன்படுத்துேதன் மூலம்
வதேனின் கனத்மத நாடுங் கள் .
ஆன்மீக ரீதியில் ேளர உங் களுக்கு உதவியேர்கமள உறுதிப்படுத்தவும் .
நமலும் வாசிக்க:
பிலிப் பியர் 2: 5-11
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சரீரத்திற் கு அளிக்கப் பை்ை நதவனுடைய வரம் .
“6. நமக்கு அருளப் பை்ை கிருடபயின்படிநய நாம் யவவ் நவறான
வரங் களுள் ளவர்களானபடியினாநல, நம் மில் தீர்க்கதரிசனஞ் யசால் லுகிற
வரத்டதயுடையவன் விசுவாசப் பிரமாணத்துக்நகற் றதாகச் யசால் லக்கைவன். 7.
ஊழியஞ் யசய் கிறவன் ஊழியத்திலும் , நபாதிக்கிறவன் நபாதிக்கிறதிலும் , 8.
புத்தியசால் லுகிறவன் புத்தியசால் லுகிறதிலும் தரித்திருக்கக்கைவன்; பகிர்ந்து
யகாடுக்கிறவன் வஞ் சடனயில் லாமல் யகாடுக்கக்கைவன்; முதலாளியானவன்
ஜாக்கிரடதயாயிருக்கக்கைவன்; இரக்கஞ் யசய் கிறவன் உற் சாகத்துைநன
யசய் யக்கைவன். ”- நராமர் 12: 6-8
1 யகாரிந் தியர் 12: 12-31
கிறிஸ்துவின் ெரீரத்மத மனித உடலுடன் ஒப்பிடலாம் . முழு உடலின் ேளர்ெ்சி மற் றும்
முன்வனற் றத்திற் காக ஒே் சோரு அேயத்தின் ஒரு குறிப் பிட்ட செயல் பாடு
வதமேப்படுகிறது. கிறிஸ்துவின் ெரீரமானது ெமபயாகவும் மற் றும் நாம்
அெ்ெமபயின் உறுப்பினர்களாக அேயங் கமள உருோக்குகிவறாம் .
ஒே் சோரு அேயமும் ஒரு வநாக்கத்திற் காக வேறுபட்டதாயும் மற் றும் தனித்துேமாக
வேறுபட்டிருந்தாலும் ெமபயின் நன்மமக்காக அமே ஒன்றாக இமணந்து செயல் பட
வேண்டும் .
கிறிஸ்துவின் சீஷராக, நீ ங் கள் தனித்துேமானேர் மற் றும் கிறிஸ்துவின் ெரீரமாகிய
ெமபக்கு ஒரு ேரம் - உங் கமள அேருமடய பூமிக்குரிய குடும் பத்தில் ஒரு
அங் கமாக்கி, நீ ங் கள் அேரது நாமத்தின் மகிமமக்கான இலக்மக அமடய
மற் றேர்களுடன் வெர்ந்து ஒற் றுமமயுடன் செயல் பட வேண்டும் என்று விரும் புகிறார்.
.
இரண்டு யபாதுவான பிடழகடள நாம் தவிர்க்க நவண்டும் :
1. உங் கள் திறன்கமளப் பற் றி மிகவும் சபருமமப்படுேது, அல் லது
2. நீ ங் கள் கிறிஸ்துவின் ெமபக்கு சகாடுக்க எதுவும் இல் மல என்று நிமனப்பது.
இந் த உண்மமமயத் தவிர வேறு எதுவும் இல் மல!
நம் மம ஒருேருக்சகாருேர் ஒப் பிடுவதற் கு பதிலாக, சதாமலந்துவபான இந்த
உலகத்திற் கு இரட்சிப்பின் நற் செய் திமய பரப்பும் நிமலயில் ஒருேருக்சகாருேர்
பாராட்டும் விதமாக நம் முமடய சேே் வேறு தாலந்துகமளப் பயன்படுத்த வேண்டும் .
நமக்கு ஒருேருக்சகாருேர் வதமே! நீ ங் கள் எங் களுக்கு வதமே!!
பல் வேறு பின்னணி, இனங் கள் , சமாழிகள் , தாலந்து, திறன்கள் மற் றும் பல
ேமகயான மக்களால் ஆனது ெமப .இந்த வேறுபாடுகள் நம் மமப் பிரிக்க
அனுமதிப்பது எளிது. இருப்பினும் , நம் மிடம் சபாதுோக ஒன்று இருக்கிறது என்பமத

நாம் புரிந்து சகாள் ள வேண்டும் - கிறிஸ்து இவயசு மீது மேத்துள் ள நம் முமடய
விசுோெம் ! இதில் தான் ெமபயானது ஒற் றுமமமயக் காண்கிறது.
நம் முமடய தனிப்பட்ட அமடயாளத்தில் , கிறிஸ்துவின் மீதுள் ள
விசுோெத்தின்படி வதேன் தம் முமடய ஞானத்தில் நமக்கு ஏற் ப ஒரு புதிய
குடும் பத்தில் ஒரு புதிய பிறப்மபக் சகாடுத்திருக்கிறார். நீ ங் கவள உங் கமள இங் கு
சகாண்டு ேரவில் மல; வதேன் உங் கமள ோங் கி விசுோசிகளின் வீட்டாரிடத்தில்
அமழத்து ேந்தார்.அவநகராக இருக்கும் நம் மம ஒருேராக ஆக்குேதுதான்
அேருமடய வநாக்கம் .
நகள் வி: உங் கள் ோழ் க்மகயில் மற் றேர்கள் சகாண்டு ேரும் சேே் வேறு
தாலந்துகமள நீ ங் கள் மதிக்கிறீர்களா?
நகள் வி: உங் களிடம் உள் ள தாலந்து என்னசேன்று உங் களுக்குத் சதரியுமா?
ெமபயில் மற் றேர்கமள ஆசீர்ேதிக்க உங் கள் தாலந்மதப் பயன்படுத்த நீ ங் கள்
தயாரா?
ஒரு நபர் ஒரு கிறிஸ்தேராக மாறும் வபாது, வதேன் நம் மம முத்திமரயிட்டு ,
நம் முமடய இருதயங் களில் ஆவிசயன்னும் அெ்ொரத்மதயும் சகாடுத்து அேருமடய
ெந்ததியில் பிள் மளகளாக மேத்திருக்கிறார். இது ஒரு ஈவு, எனவே யாரும் சபருமம
சகாள் ள முடியாது. எனவே, நாம் ஒருவபாதும் நம் மமவயா பிறமரவயா அெட்மட
செய் து பார்க்கக்கூடாது
கிறிஸ்துவின் ெரீரத்திற் க்கு நீ ங் கள் ஒரு ஆசீர்ோதம் ! எழுந்து பிரகாசிக்கவும் !!!
இன்டறய யசயல் திை்ைம் :
• ெமபக்கு வெமே செய் ய நீ ங் கள் என்ன தாலந்மதப் பயன்படுத்துகிறீர்கள் ? - - - - - ெந்வதகம் இருந்தால் , நீ ங் கள் எே் ேளவு சிறப்பாகப் உங் களின் தாலந்து அல் லது
ேரங் கமள பயன்படுத்தலாம் என்று நம் பகமான சீஷரிடம் வகளுங் கள் .
நமற் படி வாசிக்க:





எநபசியர் 4: 15-16
அப் நபாஸ்தலர் 11:17
1 யகாரி 7: 7
2 யகாரி 9:15

நாள் 6
ஆவியினால் வழி நைத்தப் படுதல்
“13. மாம் சத்தின்படி பிடழத்தால் சாவீர்கள் ; ஆவியினாநல சரீரத்தின் யசய் டககடள
அழித்தால் பிடழப் பீர்கள் . 14. நமலும் எவர்கள் நதவனுடைய ஆவியினாநல
நைத்தப் படுகிறார்கநளா, அவர்கள் நதவனுடைய புத்திரராயிருக்கிறார்கள் . ”- நராமர் 8:
13-14
இன்று நம் ோழ் க்மகயில் பரிசுத்த ஆவியின் மிக முக்கியமான பாத்திரங் களில் ஒன்மறக்
கற் றுக் சகாள் ளப் வபாகிவறாம் . அேர் நம் மம வதேனுமடய புத்திரராக
ேழிநடத்துகிறார்.வேறு ோர்த்மதகளில் கூறுேதானால் , பரிசுத்த ஆவியானேர் நமக்கு
ேழிகாட்டுகிறார், நமக்கு முன்னால் சென்று செல் ல வேண்டிய பாமதமய நமக்குக்
காட்டுகிறார். அேர் நம் மம நம் சொந்த சுயநலமான விருப் பங் களுக்கு ேழிநடத்தாமல் , நாம்
வதேனுக்காக சேற் றிகரமாக ோழ வேண்டும் என்பதற் காக
நம் முமடய பாே சுபாேத்திலிருந்து ேரும் விஷயங் கமள சதாடர்ந்து அழித்து ேருகிறார்.
ஆவியானவர் நம் டம எவ் வாறு வழிநைத்துகிறார்?




அேர் வதேனுமடய ோர்த்மதயின் மூலம் நம் மம ேழிநடத்துகிறார். நயாவான் 6.63 இல் அேருமடய ோர்த்மத ஆவி என்று இவயசு கூறுகிறார். வதேனுமடய
ோர்த்மதமய நாம் படித்து தியானிக்கும் வபாது, அேருமடய ஆவியானேவர நம்
இருதயங் களில் வபெவும் , வதேனுமடய ோர்த்மதமய
நடைமுடறபடுத்தினால் நமக்கு புரிதல் , மனவுறுதி மற் றும் ஆன்மீக ேளர்ெ்சிமயயும்
தருகிறார்.
உள் தூண்டுதலின் மூலம் அேர் நம் மம ேழிநடத்துகிறார்.

அப் நபாஸ்தலர் 8:29
வதேனுக்காக எளிதில் செய் ய முடியாத எமதயாேது ஒன்மற செய் ய வேண்டும் என்று
உங் களுக்குள் ஒரு ேலுோன வேண்டுவகாவளா அல் லது சமன்மமயான அழுத்தவமா
அல் லது "ஒரு சிறிய குரவலா" உணர்ந்த ஒரு வநரத்மத நீ ங் கள் எப் வபாதாேது
அனுபவித்திருக்கிறீர்களா?ஆம் , பரிசுத்த ஆவியானேராக இருக்கலாம் ! பிலிப் என்பேர்
ஆவியின் ஊந்துதலுக்குக் கீழ் ப்படிந்தார், இதன் விமளோக ஒரு ஆத்மாமே மாற் றினார்.
ெரி, இது எண்ணம் ொர்ந்தும் மற் றும் துஷ்பிரவயாகம் செய் யப் படலாம் என்பமத
நாம் உணர்கிவறாம் . எனவே நீ ங் கள் வயாசிப் பதும் மற் றும்
உணர்ேதும் வதேனிடமிருந்து ேந்ததா என்று உங் களுக்கு எப் படி சதரியும் ? அமத
வதேனுமடய ோர்த்மதக்கு உட்படுத்துேதன் மூலம் ! இது வதேனின் சித்தத்திற் கு
எதிரானதா?
ஆவியானேரால் ேழிநடத்தப் படுேது என்பது வதேனுமடய ோர்த்மதமய உங் களின்
உணர்வுகளுக்குள் உட்படுத்துேது அல் ல, மாறாக.

உமக்குப் பிரியமானடதச் யசய் ய எனக்குப் நபாதித்தருளும் , நீ நர என் நதவன்;
உம் முடைய நல் ல ஆவி என்டனச் யசம் டமயான வழியிநல நைத்துவாராக. - சங் . 143: 10


அேர் நம் முமடய ஆபத்துகள் , வொதமனகள் அல் லது பலனற் ற முயற் சிகளிலிருந்து
நம் மம விலக்குகிறார்.

அப் நபாஸ்தலர் 16: 6 - இல் , அப் வபாஸ்தலர்கள் பித்தினியா நாட்டுக்குப் வபாகப்
பிரயத்தனம் பண்ணினார்கள் ; ஆவியானேவரா அேர்கமளப் தடுத்து மக்சகவதானியாக்கு
ேழிநடத்தினார். .
எல் லா சூழ் நிடலகளும் “நதவனிைமிருந் து” இல் டல.
1 சாமுநவல் : 26- இல் , ெவுல் ராஜாவின் சமய் க்காப் பாளர்கள் அேமர கேனிக்க தேறினர்.
தாவீதும் அபிொயும் ெவுமல எளிதில் சகான்றிருக்கலாம் , ஆனால் அதற் கு பதிலாக, அேர்கள்
அேருமடய ஈட்டிமயயும் தண்ணீர ் குடத்மதயும் மட்டுவம எடுத்துக் சகாண்டனர். அந்த
நிமலமம குறித்த அபிொயின் விளக்கத்மதப் படியுங் கள் :
"இன்று நதவன் உம் முடைய சத்துருடவ உம் முடைய டகயில் ஒப் புக்யகாடுத்தார்" (1
சாமு. 26: 8 )
அபிொய் ோதிட்டார், விமளவு, "இவதா, இது வதேனிடமிருந்து ேந்தது;
தாவீவத, இந்த நிகழ் வுகள் வதேனுமடய சித்தத்மத உங் களுக்கு சேளிப் படுத்துகின்றது
"என்றான். இருப் பினும் , வதேமனுஷன் தாவீது தனக்கு ஒரு உயர்ந்த சகாள் மக ஆபத்தில்
இருப் பமத அறிந்தான்.
1சாமுநவல் 24 இல் இவத வபான்ற நிமலமம ஏற் படுகிறது, ெவுல் தன்மன விடுவிப்பதற் காக
ஒரு குமகக்குள் நுமழந்தவபாது, முற் றிலுமாக பாதுகாப் பின் றி இருந்தான்.
கர்த்தரால் அபிவஷகம் செய் யப் பட்டேர்களின் மீது மக மேக்க தாவீது மறுத்துவிட்டார். (1
சாமு. 24: 6, 26:11 )
நம் மம சுற் றி நடக்கும் நிகழ் வுகள் அமனத்தும் வதேனுமடய சித்தத்தின் நம் பத்தக்க
அமடயாளம் இல் மல .
ஆம் , என்ன நடந்தாலும் , வதேன் அமத நடக்க அனுமதித்துள் ளார், இது இந்த
இமறயாண்மமயின் ஒரு பகுதியாகும் , ஆனால் நிகழ் வுகள் மூலம் நம் முமடய வநாக்கங் கள்
மற் றும் செயல் கமள வதேன் பரிவொதிக்கிறார்.
ஆவியானவரால் வழிநைத்தப் படுவது என்பது ஒரு கற் றுக்யகாள் ளும் முடறயாகும் , இது
உணர்வு மற் றும் தூண்டுதல் கடளப் பின்பற் றுவது மை்டுமல் ல. (சங் கீதம் 143: 10)
ஆவியானவரால் வழிநைத்தப் படுவது என்பது மாம் சத்டத அழிப் பது (நராமர் 8: 13-14 |
கலாத்தியர். 5: 16-18)
இன்மறய செயல் திட்டம் :





வதேனின் வபாதமனகமள நீ ங் கள் வகட்கும் வபாது வதேனுமடய ோர்த்மதயில்
ஒே் சோரு நாளும் ஒரு நிமலயான வநரத்மத செலவிட முயற் சி செய் யுங் கள் .
வதேஆவியானேர் அேமர மகிமமப் படுத்தும் ேமகயில் ஏதாேது செய் ய
தூண்டுகிறாரா? முன் சென்று அமதெ் செய் யுங் கள் .அதன் ஆசீர்ோதம்
உங் களுமடயதாக இருக்கும் .
வகளுங் கள் ! பரிசுத்த ஆவியின் உதவிமய நாம் வகட்டால் மட்டுவம சகாடுப் வபன் என்று
இவயசு ோக்குதத்தம் அளித்திருக்கிறார்.

நமலும் வாசிக்க:
எண்ணாகமம் 20: 2-12 | 1 இராஜா 12: 1-15 | எண்ணா . 20: 2-12 | எநசக்கிநயல் 36:27

நாள் 7
ஆவியானவடர எதிர்க்க நவண்ைாம் .
ஞானஸ்நானம் சபற் றவபாது பரிசுத்த ஆவியின் ேரத்மதப் சபற் வறாம் என்று
அப் நபாஸ்தலர் 2: 38-39 நமக்கு உறுதியளிக்கிறது. நம் முமடய ோழ் க்மகயில்
பரிசுத்த ஆவியின் வநாக்கத்மத நராமர் 8: 9-17 நமக்கு ஆழமாக நிமனவூட்டுகிறது.
பரிசுத்த ஆவியானேர் நம் மம வதேனுமடய பிள் மளகளாக குறிப்பிடுகிறார்.
ஏசனனில் நம் முமடய பாே சுபாேத்மத வமற் சகாள் ள அேருமடய
ஆவியானேர் நமக்கு உதவுகிறார். கலாத்தியர் 5: 22-25 படி நாம் ஆவியின்படி
ோழும் வபாது, இத்தமகய ஆன்மீக கனிகமள நம் முமடய குணத்தில் உருோக்க
முடியும் . இப்படிப்பட்டமேகளுக்கு விவராதமான பிரமாணம் ஒன்றுமில் மல”
என்கிறது. ொந்தமும் சபாறுமமயும் நிமறந்த ஒருேமரெ் சுற் றி இருக்க
விரும் பாதேர்கள் யார்?
நாம் அமனேரும் இந்த ேழியில் ோழவும் ேளரவும் விரும் புகிவறாம் , ஆனாலும் நாம்
சபரும் பாலும் வீழ் கிவறாம் . ஆவிக்வகற் றபடி நடக்க விருப்பம் இருந்தவபாதிலும்
சில ெமயங் களில் ஆவியானேமர நாம் எதிர்க்கிவறாம் .
அப் நபாஸ்தலர் 7- ல் 1- ஆம் ேெனத்தில் , யூதர்களின் முன்வனார்கள் வமாவெமய
எே் ோறு நிராகரித்தார்கள் என்பமத ஸ்வதோன் நிமனவுபடுத்துகிறார். 51-53
ேெனங் களில் , தற் நபாடதய யூதர்கள் தங் கள் முன்வனார்கமளப் வபாலவே
இருக்கிறார்கள் ஏசனனில் ஸ்வதோன் நாட்களில் இருக்கும் யூதர்களும் இவயசு
கிறிஸ்துமே நிராகரித்தார்கள் என்று ஸ்வதோன் சுட்டிக்காட்டினார். பரிசுத்த
ஆவியானேமர எதிர்ப்பதற் கான கடுமமயான பாேத்மத அேர்கள் செய் தார்கள் .
நாம் பரிசுத்த ஆவியானவடர எதிர்ப்படத தவிர்ப்பது எப் நபாயதன்றால் :
நவதவசனங் கடள வாசித்து கீழ் ப் படியும் நபாது (சங் கீதம் 119: 9)
யூதர்கள் ஒே் சோரு ஓய் வுநாளிலும் சஜப ஆலயத்தில் வேதங் கமள ோசித்தனர்.
அேர்களின் பிரெ்சிமன அறிவு இல் லாமம அல் ல, ஆனால் கீழ் ப்படிதல்
இல் லாததுதான். வேதேெனங் களுக்குக் கீழ் ப்படிேது உண்மமயில் கடினம் ,
இருப்பினும் , விசுோெத்தாலும் மனத்தாழ் மமயாலும் அது ொத்தியமாகும் . மனஉறுதி
அமடய மறுப்பது, ோதம் செய் ேது, ொக்கு சொல் ேது, தற் காப்புடன் இருப் பது
நம் முமடய இருதயங் கள் வேதேெனங் களுக்கு கடினப்பட்டும் அதன் மூலம்
ஆவியானேமர எதிர்க்கிவறாம் என்பமதயும் நமக்கு காட்டுகின்றன.
வேதேெனங் ளுக்குக் கீழ் ப்படிேமத நீ ங் கள் நிறுத்திய காரங் கமள
அறிக்மகயிட்டு மனந்திரும் ப முடிவு செய் யுங் கள் . அப் நபாஸ்தலர் 3:19 ஐப்
படியுங் கள் .
ஆவியின் கனியில் வளருங் கள் . (கலாத்தியர் 5:22)
ஆவியின் கனிமய நமக்குள் உருோக்க நாம் சதாடர்ந்து ேளர வேண்டியது
அேசியம் . இளம் கிறிஸ்தேர்களுக்கு, இது மிகவும் முக்கியமானது, ஏசனன்றால்
உங் கள் கிறிஸ்தே குணங் கமள ேளர்த்துக் சகாள் ளாமல் , நீ ண்ட காலத்திற் கு நீ ங் கள்
கிறிஸ்துவுக்குள் ோழ முடியாது. அதிக ேருட கிறிஸ்தேர்கவள, கிறிஸ்துமேப் வபால

மாற இன்னும் அவநக ேழிகள் உள் ளன என்பமத நாம் உணர வேண்டும் . "நாங் கள்
சேன்றுவிட்வடாம் " என்று நம் மில் யாரும் சபருமமயுடன் மார்தட்டி சொல் லமுடியாது.
எனவே, நாம் அமனேரும் நம் மமத் தாழ் த்திக் சகாண்டு ேளர வபாராட
வேண்டும் .கலாத்தியர் 5: 22- ல் உள் ள பட்டியமல கேனமாக பாருங் கள் . ஆவியின்
கனிகளில் ஒன்மறத் வதர்ந்சதடுத்து அந்த அம் ெத்மத உங் களின் குணத்தில்
ேளர்ப்பதற் கு பணியாற் றுங் கள் .நீ ங் கள் அடுத்த சில ோரங் களில் கேனம் செலுத்த
வேண்டிய ஒரு கனிமயக் குறித்து உங் களின் ேழி நடத்துனர் அல் லது நண்பருடன்
பகிர்ந்து சகாள் ளுங் கள் , அேர்கள் உங் கமள ஊக்குவிக்கவும் , உங் களுக்காக
சஜபிக்கவும் , அதற் கு சபாறுப்பாகவும் இருப்பார்கள் .
அன்பிலும் நற் கிரிடயகளிலும் வளருங் கள் . (எபியரயர் 10:24)
அன்பிலும் நற் கிரிடயகளிலும் நாம் ேளர பல ேழிகள் உள் ளன.
நற் கிரிடயகளில் பின்ேருேன அடங் கும் :
நம் முமடய விசுோெத்மதப் பகிர்ந்துசகாள் ேதில் சிறப்பாக செயல் படுேது (2 தீநமா.
4: 2 );
உபெரிப்பு செய் ேது ( நராமர் 12:13, 1 நபதுரு 4: 9 );
ஏமழகளுக்கு உதவி செய் ேது (நீ தியமாழிகள் 22: 9 );
ெமபக்கு சகாடுப்பது ( லூக்கா 21: 1-4 );
ெமபயில் வெமே செய் ேது ( நராமர் 12: 5-8 ) மற் றும்
புத்திொலித்தனமாக ோழ் ேது ( எநபசியர் 5: 17-20 ).
நாம் அமனேரும் இந்த காரியங் களில் ஒே் சோன்றாக ேளர்ந்தால் நம் முமடய
ோழ் க்மக மிகெ்சிறப்பாக மாறும் . இதன்படி , நாம் நிெ்ெயமாக
ஆவிக்வகற் றபடி நடப்வபாம் .
" வதேன் ஒருவபாதும் நம் மம சபருமமயுள் ள , இறுமாப்புள் ள , மன் னிக்காத,

ஒழுக்கமற் ற அல் லது வொம் வபறியான அல் லது பயம் நிமறந்தேராக இருக்க
ேழிநடத்த மாட்டார். நமக்குள் இருக்கும் பரிசுத்த ஆவியின் தமலமமக்கு நாம்
உணர்ெ்சியற் றேர்களாக இருப்பதால் தான் இந்த விஷயங் களில் நாம் அடிசயடுத்து
மேக்கிவறாம் . ” - சார்லஸ் ஸ்ைான்லி
இன்மறய செயல் திட்டம்


பரிசுத்த ஆவியானேமர எதிர்ப்பமதத் தவிர்ப்பதற் கு வமவல குறிப்பிட்டுள் ள 3
பகுதிகளிலிருந்தும் நீ ங் கள் செய் யத் சதாடங் கும் குறிப்பிட்ட விஷயங் கமளத்
தீர்மானிக்கவும் .

நமலும் வாசிக்க:
1 நபதுரு 4: 9 | 1 யதசநலானிக்நகயர் 5:19 | எபியரயர் 10:29 | ஏசாயா 63:10 |
யவளிப் படுத்துதல் 2:7

நாள் 8
ஆவியினால் வாழ் தல்
வராமர் 8: 4-11 ோழ் க்மகமய ோழ இரண்டு ேழிகள் மட்டுவம உள் ளன என்பமத
நம் முமடய உமர சேளிப்படுத்துகிறது - பாே இெ்மெகளால் கட்டுப்படுத்தப்பட்டு
ோழ் தல் மற் றும் பரிசுத்த ஆவியினால் கட்டுப்படுத்தப்படும் ோழ் க்மக.ஆவியினுள்
நடப்பது என்பது ஆவியுடன் "படிப்படியாக" இருக்க வேண்டும் . ஆவியின் ோழ் க்மக
என்பது அேருமடய ேழிமயப் பின்பற் றி அேருமடய கட்டுப்பாட்டில்
நிமலத்திருப் பதாகும் .
ஒரு நபர் ஆவியுடன் படிப்படியாக இல் லாவிட்டால் , அேர் மாம் ெத்தால்
கட்டுப்படுத்தப்படுோர். அேர் பாேமுள் ள மனித இயல் புகளால் ஆதிக்கம் செலுத்தும்
ஒரு விதத்திலும் முமறயிலும் ோழ் கிறார், அதன் கேனமும் கேனத்தின் மமயமும்
சுயமாகும் . இந்த நபரின் ோழ் க்மக சுயநல, மனித விருப் பத்மத பூர்த்தி
செய் ேதற் காக மட்டுவம ோழ் கிறது. ஒே் சோரு நபரும் அேர் பின்பற் றும்
மனநிமலக்கு சபாறுப்பு. மாம் ெத்தால் ஆளப்படும் ோழ் க்மகக்கும் , ஆவியினால்
ஆளப்படும் ோழ் க்மகக்கும் இமடயில் பவுல் பல முரண்பாடுகமள ேமரகிறார்.
ஆவியால் கட்டுப்படுத்தப்படுபேர்கள் ஆவியின் காரியங் கமள (நீ திமய) விமதக்க
எல் லா முயற் சிகமளயும் செய் கிறார்கள் , இது நீ ண்ட காலமாக வதேவனாடு நித்திய
ஜீேனுக்கு ேழிேகுக்கிறது, அவத வநரத்தில் பாே இெ்மெகளால்
கட்டுப்படுத்தப்படுபேர்கள் மாம் ெத்தின் விஷயங் கமள வநாக்கி செல் கிறார்கள்
(அநீ தி), இது நீ ண்ட காலத்திற் கு அழிமேக் சகாண்டுேருகிறது (கலா 6: 7-8).
எந்த விசுோசியும் ஆவியின் கனிகமளத் தயாரிக்க முடியாது, வதேன் தம்
பிள் மளகளுக்காகக் கற் பமன செய் த இந்த காரியம் பரிசுத்த ஆவியினால்
ேழிநடத்தப்பட்டும் மற் றும் ேழிநடத்தப்படாவிட்டால் நிகழாது. பாே இயல் பு மற் றும்
உள் ளார்ந்த ஆவி ஆகியமே முரண்படுகின்றன. ஆவியின் பின்னால் நடப்பது
என்பது ஆவியின் செயல் களுக்கு தன்மன இமணத்துக் சகாள் ேது அல் லது
உட்படுத்துேது. ஆவியின் பின்னால் நடப்பேர் அேரிடமிருந்து சுயாதீனமாக
செயல் பட முடியாது. அேர் பரிசுத்த ஆவியானேருக்குக் கீழ் ப்படிந்து
செயல் படுகிறார். அேர் பல வதால் விகமளக் சகாண்டிருக்கலாம் , ஆனால்
அேருமடய அடிப்பமட வநாக்குநிமல மற் றும் உயர்ந்த கேமலகள் ஆவியின்
விஷயங் களுடன் சதாடர்புமடயமே. ஆவியின் விஷயங் கள் ஆவியானேர்
முன்சமாழிகின்ற மற் றும் அங் கீகரிக்கும் விஷயங் கள் (கலா .5: 16-18). சேற் றி அல் லது
வதால் வி நடக்கும் வபார்க்களம் உங் கள் மனம் . "மாம் ெத்தின் மீது மேக்கப்பட்டுள் ள
சிந்மத மரணம் , ஆனால் ஆவியின் மீது மேக்கப்பட்டுள் ள சிந்மத ஜீேனும்
ெமாதானமும் ஆகும் " (வராமர் 8: 6).
கிறிஸ்தேர்களாகிய நாம் உடல் ஒழுக்கத்தில் மட்டுமல் ல, நம் எண்ணங் களிலும் சுய
ஒழுக்கத்துடன் இருக்க வேண்டும் . நம் மனதின் கேனத்மத இழப்பது பிொசுக்கு

இமரயாகிவிடுேதாகும் . ொத்தான் உங் கள் மனமதக் கட்டுப்படுத்த விரும் புகிறான்.
அேன் உங் கமள கட்டுப்படுத்தவும் , உங் கமள (ஆன்மீக ரீதியில் ) வதாற் கடிக்கவும் ,
இறுதியில் உங் கமள விழுங் கவும் உங் கள் சிந்தமனமய தனது ஆயுதமாக
பயன்படுத்துோன். உங் கள் எண்ணங் கமளக் கட்டுப்படுத்த / ஆளுமக செய் ய
நீ ங் கள் கற் றுக்சகாள் ளவில் மல என்றால் , ொத்தான் உங் கள் மனதுக்குள் நடக்கும்
வபாமர சேல் ோன். உங் கள் மனதிற் கான வபாரில் நீ ங் கள் சேல் ல வேண்டும் ! (ஆதி. 4:
7)
ஆவியால் ேழிநடத்தப்படுேது, வகட்கும் விருப்பம் , வதேனுமடய ோர்த்மதக்குக்
கீழ் ப்படியத் தயாராக இருப்பது மற் றும் உணர்வுகளுக்கும் பரிசுத்த ஆவியானேரின்
தூண்டுதலுக்கும் இமடயில் புரிந்துசகாள் ளும் உணர்திறன் ஆகியேற் மற
உள் ளடக்கியது. ஆவியின் பழம் என்பது ஒரு விசுோசியின் ோழ் க்மகயில் பரிசுத்த
ஆவியின் தன்னிெ்மெயான வேமல. அமே இவயசுமேப் பின்பற் றுபேர்கமளக்
கட்டுப்படுத்துேதன் துமண தயாரிப்புகளாகும் , அேருடன் சநருங் கிய உறவு
இல் லாமல் சபற முடியாது (வயாோன் 15: 4-5)
வக: இந்த ஆண்டு உங் கள் ோழ் க்மகயில் பரிசுத்த ஆவியானேர் எந்த குணங் கமள
உருோக்க விரும் புகிறார்?
பரிசுத்த ஆவியின் பாத்திரங் கள் / செயல் பாடுகள்
* அேர் ஒரு ஆறுதலாளராகவும் ஆவலாெகராகவும் பணியாற் றுகிறார், அது ஒரு விசுோசிமய
(குறிப் பாக பாமதமாறி செல் லும் வபாது) நாம் அமழக்கப் பட்ட ோழ் க்மகமய கற் பிக்கும்
மற் றும் நிமனவூட்டுகிறதுமாயிருக்கிறது (வயாோன் 14: 16-17; 26).
* அேர்பாேத்மதக்குறித்தும் , நீ திமயக்குறித்தும் , நியாயத்தீர்ப்மபக்குறித்தும் , உலகத்மதக்
கண்டித்து உணர்த்துோர். (வயாோன் 16: 7-11).
* கிறிஸ்து ேழிநடத்துகிறபடி செயல் பட விசுோசிகளுக்கு அேர் உதவுோர் (வராமர் 8: 5)
வமலும் சஜபங் கள் மூலம் பாேத்திற் கு எதிரான தனது அன்றாட வபாராட்டங் களிலும்
ெோல் களிலும் உதவி சபறுோர் (வராமர் 8: 26-27).
* வதேமன வெவிக்கவும் அேருமடய சித்தத்மதெ் செய் யவும் அேர் நம் மம தயார்படுத்தி
அதிகாரம் அளிப் பார் (அப் வபாஸ்தலர் 1: 8).
* அேருமடய ெமபமய கட்டிசயழுப் புேதற் கான வதேனுமடய திட்டத்தின் ஒரு பகுதியாக
மாற அேர் நமக்கு உதவுோர் (எவப 4: 12-13).
இன்டறய யசயல் திை்ைம் :
* நீ ங் கள் ஆவியால் ோழத் சதாடங் குேது குறித்த உங் கள் திட்டங் கமள எழுதுங் கள் , ஒரு
சீஷமர சபாறுப் புக்கூற மேக்க வேண்டும் .
வமலும் ோசிக்க: வயாோன் 14: 16-17; 26 | வயாோன் 16: 7-11 | வராமர் 8: 5 | வராமர் 8: 26-27 |
அப் வபாஸ்தலர் 1: 8

நாள் 9
ஆவியின் ஆலயம்
1 சகாரி 6:19 "உங் கள் ெரீரமானது நீ ங் கள் வதேனாவல சபற் றும் உங் களில் தங் கியும்
இருக்கிற பரிசுத்த ஆவியினுமடய ஆலயமாயிருக்கிறசதன்றும் , நீ ங் கள்
உங் களுமடயேர்களல் லசேன்றும் அறியீர்களா?"
யூதர்கள் ஆலயத்மத வதேனின் புனிதத்தன்மம மற் றும் உறுதிப்பாட்டின்
புனிதமான அமடயாளமாக கருதினர். அது ேழிபாட்டு மற் றும் தியாக இடமாக
இருந்தது. இது சுத்திகரிப்பு மற் றும் சுத்திகரிப்புக்கான இடமாக இருந்தது. இமத
யாராலும் வகேலப்படுத்தவோ, இழிவுபடுத்தவோ முடியவில் மல. இது பமழய
ஏற் பாட்டின் பார்மே மற் றும் நம் பிக்மக. இன்று, கிறிஸ்தேர்களாகிய நம் முமடய
உடல் கமள பரிசுத்த ஆவியின் ஆலயமாகக் காண அமழக்கப்படுகிவறாம் . இனி நம்
உடல் நமக்கு சொந்தமல் ல! இது வதேனுக்கு பரிசுத்தமானது, புனிதமானது !!
பலர் தங் கள் உடலால் எமத வேண்டுமானாலும் செய் ய உரிமம உண்டு என்று
கூறுகிறார்கள் . கிறிஸ்துவின் சீஷர்களுக்கு அப் படி இல் மல! இது சுதந்திரம் என்று
அேர்கள் நிமனத்தாலும் , அேர்கள் தங் கள் பாே ஆமெகளுக்கு மட்டுவம
அடிமமப்படுகிறார்கள் . இவயசு சிலுமேயில் சென்று பாேத்தின்
அடிமமத்தனத்திலிருந்து நம் மம விடுவிப்பவத அது.
நாம் கிறிஸ்தேர்களாக மாறும் வபாது, பரிசுத்த ஆவியினால் நிரப்பப்படுகிவறாம் ,
இனி நம் உடல் களுக்கு நாம் சொந்தமில் மல. நாம் "ஒரு விமலக்கு ோங் கப்பட்வடாம் "
(இவயசுவின் விமலமதிப்பற் ற இரத்தம் ). கிறிஸ்துவின் மரணம் நம் மம
பாேத்திலிருந்து விடுவித்தது, ஆனால் அேருமடய வெமேக்கு நம் மம
கட்டாயப்படுத்தியது. நாம் இனி நமக்கு சொந்தமல் ல, ஆனால் பாேத்தின்
அடிமமத்தனத்திலிருந்து நம் மம மீட்டுக்சகாண்ட வதேனுக்கு. எனவே, நாம் இனி
நமக்கு சொந்தமல் ல. கிறிஸ்தேர்கள் வதேனு க்காக இருக்கக்கூடிய அமனேருவம
சுதந்திரமாக இருக்கிறார்கள் , ஆனால் அேர்கள் வதேனிடமிருந்து விடுபடவில் மல!
நம் முமடய உடல் கள் வதேனுக்கு சொந்தமானமே என்பதால் , நாம் கிறிஸ்துவின்
சீஷர்களாக இருக்கும் ேமர அேருமடய ோழ் க்மகத் தரத்மத மீறக்கூடாது.
கலாத்தியர் 5: 13, 16-23 (தயவுசெய் து படிக்கவும் )
வதேனுமடய ஆலயத்துடன் நாம் என்ன செய் ய வேண்டும் ?
அன்பில் ஒருேருக்சகாருேர் வெமே செய் யுங் கள் ! மற் றேர்களின் வெமேக்கு
உங் கமள செலேழிக்க வெமே செய் யும் பகுதிகமளத் வதடுங் கள் . உங் கமள
வநசிப்பமதப் வபாலவே மற் றேர்கமளயும் வநசிக்க வேண்டும் என்ற இவயசுவின்
கட்டமளமய நிமனவூட்டுங் கள் (மத்வதயு 22: 39). ஒே் சோரு பாேத்தின் இதயத்திலும்
சுயநலமும் சபருமமயும் உள் ளன. ஆவியின் பலமனத் தாங் கும் சுதந்திரம் நமக்கு

இருக்கிறது. ஆவியின் கனிவய பரிசுத்த ஆவியின் தன்னிெ்மெயான மற் றும்
வேண்டுசமன்வற செய் யப்படும் வேமல. இது கிறிஸ்துவின் இயல் பில் காணப்படும்
இந்த குணநலன்கமள உருோக்குகிறது.
22-23 ேெனத்மதப் பாருங் கள்
இந்த குணங் களில் எேற் மற ஆவியானேர் உங் களில் உருோக்க வேண்டும் என்று
விரும் புகிறீர்கள் ? நிமனவில் சகாள் ளுங் கள் , நியாயப்பிரமாணத்மத அனுப்பிய
வதேன் பரிசுத்த ஆவிமயயும் அனுப்பினார், ஆவியால் நிரப்பப்பட்ட ோழ் க்மகயின்
துமண தயாரிப்பு வதேனுமடய நியாயப்பிரமாணத்தின் வநாக்கத்துடன்
முழுமமயான இணக்கத்துடன் இருக்கிறது. ஆவியின் கனிகமள சேளிப்படுத்தும்
ஒருேர் ெடங் குகமள கமடபிடிக்கும் மற் றும் இருதயத்தில் சிறிதளவு அன்பு சகாண்ட
ஒரு நபமர விட நியாயப்பிரமாணத்மத மிகெ் சிறப்பாக நிமறவேற் றுகிறார்.
ெமபக்கு சென்று ேருகிற நபர்களுக்கும் வமலாக கிறிஸ்துவின் ொயலாக
மாற் றப்படும் நபர்களாயிருப்வபாம் .
இன்டறய யசயல் திை்ைம் :
கலாத்தியர் 5: 22-23-ல் ஆவியின் பலன்களின் பட்டியமல உருோக்குங் கள் , நீ ங் கள் ஒரு
மாற் றத்மத உருோக்கும் ேமர வேதோசிப்பு, சஜபம் மற் றும் உபோெம்
ஆகியேற் றில் ஈடுபட நிறுத்தாதீர்கள் .

நாள் 10
ஆவியின் கனி
கலாத்தியர் 5:22-23 ஆவியின் கனிவயா, அன்பு, ெந்வதாஷம் , ெமாதானம் ,
நீ டியசபாறுமம, தயவு, நற் குணம் , விசுோெம் , 23. ொந்தம் , இெ்மெயடக்கம் ;
இப்படிப்பட்டமேகளுக்கு விவராதமான பிரமாணம் ஒன்றுமில் மல.
பாப் வினாடி வினாவுக்கு நீ ங் கள் தயாரா?
ஆவியில் எத்தமன கனிகள் உள் ளன?
உங் கள் யூகம் என்னுமடயது வபாலவே சிறந்தது, நம் மனதில் ேருேது ஒன்பது,
நிெ்ெயமாக, ஒன்பது, ஆனால் நீ ங் கள் மிகவும் தேறு என்று சொல் ேதற் கு
ேருந்துகிவறன்!
குறிப்பு: அந்த “கனி” ஒருமம மற் றும் பன்மம அல் ல.
பத்தியின் படி ஒன்பது சேே் வேறு கனிகள் அல் ல, ஆவியினால் நம் மில் உருோகும்
ஆவியின் கனியின் பகுதிகள் ஆகும் . பத்தியில் ஒன்பது தனித்துேமான குணங் களில்
சேளிப்படும் ஒரு ஒற் மற கனிமய அறிமுகப்படுத்துகிறது.
"ஆவியின் கனி" என்பது ஒரு உண்மமயான சீஷனின் காணக்கூடிய ஒன்பது
பண்புகமள சதாகுக்க பயன்படும் வேதாகம சொல் . அந்த ஒன்பதும் கிறிஸ்துவின்
ோழ் க்மகயின் சிறப்பியல் பு. பரிசுத்த ஆவியானேர் நம் ோழ் க்மகமய
கட்டுப்படுத்தும் வபாது, ஆவி உண்மமயிவலவய கிறிஸ்தேர்களாக ோழ் பேர்களில்
சபாதிந்துள் ள ஒன்பது மடங் கு (கனிகமள) உருோக்கும் . ஆவியின் கனிமயப் பற் றிய
பவுலின் பார்மே உண்மமயான சுதந்திரத்தின் சூழலில் காணப்பட வேண்டும் , அவத
வநரத்தில் ஆவிமய நிராகரிக்காதபடி ஒரு சதளிோன எெ்ெரிக்மகமயயும்
ஒலிக்கிறது.
ஆவிக்கு எதிர்மமறயாக பதிலளிக்கக்கூடிய சில ேழிகள்
* ஆவிமய எதிர்ப்பது - அப்வபாஸ்தலர் 7:51
* ஆவிமய துக்கப்படுத்துேது - ஏொயா 63: 10, எவப 4:30
* ஆவிமயத் தணித்தல் - 1 சதெ. 5:19
ஆவியின் கனியின் முழுமமமய அனுபவிக்க, நாம் விடுவிக்கப்படவும் , இந்த
ோழ் க்மகயின் அடிப்பமட ஆவியின் அடிமமத்தனத்தின் அடிமமத்தனத்திலிருந்து
விடுவிக்கப்பட வேண்டும் .

“மாம் ெத்தின் செயல் களிலிருந்து” நாம் விடுபடும் வபாது, வதேனுமடய ஆவியால் நாம்
உற் ொகமமடந்து உயிர்ப்பிக்கப்படலாம் .
கிறிஸ்து இவயசுவில் காணக்கூடிய ேளர்ெ்சிவய ஆவியின் கனியாகும் . பவுல்
சுதந்திரத்மதயும் அதற் கு என்ன வதமே என்பமதயும் கேனமாக ேமரயறுக்கிறார்.
கிறிஸ்துவில் சுதந்திரம் என்பது சுயமாக இன்பத்திமன அனுபவிக்கும் சுதந்திரம்
அல் ல என்பமதயும் , அன்பினால் செய் யக்கூடிய வெமேமய செய் ேவத அதன்
உண்மமயான ேடிேம் என்றும் சேளிப்படுத்துகிறார்.
சீஷர்களாக நாம் எமத செய் ேதற் கு சுதந்திரமாக இருக்கிவறாம் ?
1. ோழ விடுதமலயாக்கப்பட்டிருத்தல் (கலா 5: 13-18)
2. வெமே செய் ய விடுதமலயாக்கப்பட்டிருத்தல் (லூக்கா 22:27)
3. உலமக மாற் றுேதற் கு விடுதமலயாக்கப்பட்டிருத்தல் (கலா 5: 1 / எவர 17: 5-10)
4. நீ தியின் “அடிமமகளாக” இருக்க விடுதமலயாக்கப்பட்டிருத்தல் (வராமர் 6; 18)
ஒரு சீஷராக இருப்பது உங் கமள வதேனால் உரிமம வகார அனுமதிக்கிறது,
கிறிஸ்துோல் ேடிேமமக்கப்பட்டு உருோனது, அேருமடய உருேத்தில் ஒரு புதிய
நபராக மாறுேதற் கும் உலகில் வித்தியாெமாக ோழ் ேதற் கும் உங் கமள
அனுமதிக்கிறது.
இந்த ஆவி உற் பத்தி செய் யும் பண்புகமளயும் நாம் கருத்தில் சகாள் ள வேண்டும் .
1. முதல் மூன்று குணங் கள் கிறிஸ்துவின் மூலம் வதேனுடனான நமது உறவின்
தாக்கத்தின் அளவோடு சதாடர்புமடயது; “அன்பு, மகிழ் ெசி
் , அமமதி”
2. 2 ேது மூன்று குணங் கள் செய் ய வேண்டியது, முதன்மமயாக மக்களுடனான உறவு
மற் றும் சதாடர்புகளுடன்; "சபாறுமம, தயவு, நன்மம"
3. 3 ேது மூன்று குணங் கள் செய் ய வேண்டியது, முதன்மமயாக நம் முமடய சொந்த
உள் நிமலயில் இருப்பது; "விசுோெம் , சமன்மம, சுய கட்டுப்பாடு"
நான் இளமமயாக இருந்தவபாது, ஒரு கட்டத்தில் எங் கள் பக்கத்து வீட்டுக்காரருக்கு
ஒரு ஆரஞ் சு மரம் இருந்தது, அே் ேப்வபாது அதன் கிமளகளில் இருந்து ஒரு ஆரஞ் சு
பறிக்க நான் பதுங் க விரும் புவேன். ஒரு நாள் , நான் மரத்திலிருந்து ஒரு சிறிய
கிமளமய உமடத்து, அமத என் சகால் மலப்புறத்திற் கு எடுத்துெ் சென்று, தமரயில்
பறித்து, அமத பாய் ெ்சிவனன், தினமும் என் சொந்தமாக வொதித்வதன். அந்த ஆரஞ் சு,
நிெ்ெயமாக ேரவில் மல. ஆரஞ் சு உற் பத்தி செய் யும் ெக்தி சிறிய கிமளயில்
இருப்பதாக நான் நிமனத்வதன், ஆனால் கிமள பழங் கமள மட்டுவம தாங் கியது, அது
பழத்மத உற் பத்தி செய் யவில் மல, அது மரத்திலிருந்து துண்டிக்கப்பட்டது, கிமளக்கு
எதுவும் செய் ய முடியவில் மல. இவயசுவும் இவதவபால் என்னிலும் , நான் உன்னிலும்
இருங் கள் என்றார்.

என்னில் நிமலத்திருங் கள் , நானும் உங் களில் நிமலத்திருப்வபன்; சகாடியானது
திராட்ெெ்செடியில் நிமலத்திராவிட்டால் அது தானாய் க்
கனிசகாடுக்கமாட்டாததுவபால, நீ ங் களும் என்னில் நிமலத்திராவிட்டால் ,
கனிசகாடுக்கமாட்டீர்கள் . நாவன திராட்ெெ்செடி, நீ ங் கள் சகாடிகள் . ஒருேன்
என்னிலும் நான் அேனிலும் நிமலத்திருந்தால் , அேன் மிகுந்த கனிகமளக்
சகாடுப்பான்; என்மனயல் லாமல் உங் களால் ஒன்றும் செய் யக்கூடாது. (வயாோன் 15:
4-5)
பரிசுத்த ஆவியின் ொர்புமடய சதாடர்மபத் தவிர பரிசுத்த ஆவியின் கனிமய
நம் மால் உருோக்க முடியாது.
இன்டறய யசயல் திை்ைம்
ஆவியின்படி ோழ மற் றும் ஆவியின் கனிமய நிரூபிக்க இன்று முயற் சி செய் யுங் கள் .
வமலும் ோசிக்க
* எவபசியர் 5: 8-9
* வராமர் 5: 5
* சகாவலாசெயர் 3:14
* 1 சகாரிந்தியர் 13: 4-8

நாள் 11
ஆவிக்கும் பாவத்திற் கும் எதிரான நபாராை்ைம்

கலாத்தியர் 5:16-21
16 பின்னும் நான் சொல் லுகிறசதன்னசேன்றால் , ஆவிக்வகற் றபடி நடந்துசகாள் ளுங் கள் ,
அப் சபாழுது மாம் ெ இெ்மெமய நிமறவேற் றாதிருப் பீர்கள் . 17 மாம் ெம் ஆவிக்கு
விவராதமாகவும் , ஆவி மாம் ெத்துக்கு விவராதமாகவும் இெ்சிக்கிறது; நீ ங் கள்
செய் யவேண்டுசமன்றிருக்கிறமேகமளெ் செய் யாதபடிக்கு, இமேகள் ஒன்றுக்சகான்று
விவராதமாயிருக்கிறது. 18 ஆவியினால் நடத்தப் படுவீர்களானால் , நீ ங் கள்
நியாயப்பிரமாணத்திற் குக் கீழ் ப்பட்டேர்களல் ல. 19 மாம் ெத்தின் கிரிமயகள்
சேளியரங் கமாயிருக்கின்றன; அமேயாேன: விபொரம் , வேசித்தனம் , அசுத்தம் ,
காமவிகாரம் , 20 விக்கிரகாராதமன, பில் லிசூனியம் , பமககள் , விவராதங் கள் ,
மேராக்கியங் கள் , வகாபங் கள் , ெண்மடகள் , பிரிவிமனகள் , மார்க்கவபதங் கள் . 21
சபாறாமமகள் , சகாமலகள் , சேறிகள் , களியாட்டுகள் முதலானமேகவள;
இப் படிப் பட்டமேகமளெ் செய் கிறேர்கள் வதேனுமடய ராஜ் யத்மதெ்
சுதந்தரிப் பதில் மலசயன்று முன் வன நான் சொன்னதுவபால இப் சபாழுதும் உங் களுக்குெ்
சொல் லுகிவறன்.
காமல ேணக்கம் !
இது அதிகாமல ஐந்து மணி!, “உங் கள் ஆவிக்கும் மாம் ெத்திற் குமான வபாராட்டம்
ஆரம் பிக்கிறது" கனவு உலகத்திற் கும் யதார்த்தத்திற் கும் இமடயில் பிடிபட்ட அந்த
வபாட்டியின் அறிவிப்பாளரின் குரமல நீ ங் கள் வகட்கலாம் . தினமும் காமலயில் நீ ங் கள்
வகட்கும் அவத குரலும் ஒலியும் இதுதான்… “ேலது மூமலயில் ‘ ஆவியின் ெத்தம் ’இடதுபுறத்தில்
ஒரு ேலிமமயான எதிர்ப்பாளர்,‘ மாம் ெ இெ்மெ ’!
இன்று, எப் வபாதும் வபால, இரு தரப் பினரும் ஆதிக்கத்திற் காக வபாராடுகிறார்கள் . யார்
இன்று சேல் ோர்கள் என்று நிமனக்கிறீர்கள் ? வமவல சென்று உங் கள் பந்தயத்மத
மேக்கவும் , மதிப் சபண்கள் நாள் முடிவில் மட்டுவம அறிவிக்கப் படும் ! ஒே் சோரு காமல
வநரத்திலும் உங் களுக்குத் சதரியும் ... "இன்று என் மனதில் ஆதிக்கம் செலுத்துேது எது யார் ?"
என்று.
மாம் ெ இெ்மெ
நம் மம எதிர்க்கும் மாம் ெ இெ்மெயானது ேலுோனதும் , சதாடர்ெ்சியாக நம் மம
கட்டாயபடுத்தி அதன் தாகமும் பசியும் எளிதாகவும் தற் காலிகமாகவும் திருப் தி அமடய
செய் கிறது . இந்த அசுரன் சேற் றிசபற மூமலமய ஏமாற் றுகிறது. அமனத்தும்
வதால் வியுற் றால் , சுய அழிவுக்கு திட்டமிடப் படுகிறது.
பக்க குறிப் பு: பலர் இந்த மாம் ெ இெ்மெமய கேர்ெ்சிகரமானதாகவும் , தங் கள் வநரத்திற் கு
தகுதியானதாகவும் , கடினமாக ெம் பாதித்த ேளமாகவும் காண காரணம் , இது சபரும் பாலும்
வதேனின் விருப் பத்திற் கு மாறாக இருப்பமதக் ேலியுறுத்துகிறது (எவப 2: 1-3). இந்த
வபாட்டியாளரின் டி.என்.ஏ (DNA) கலாத்தியர் 5: 19-21-ல் சதளிோகக் கூறப் பட்டுள் ளது
இப் வபாது இதற் கு எதிராக:ஆவிக்வகற் றபடி நடந்துசகாள் ளுதல்

வதேனின் சொந்த இயல் பு. மிகவும் சமன்மமயான, நம் பமுடியாத அளவிற் கு
விடாமுயற் சியுள் ள, சபாறுமமயான, அமமதியான மற் றும் கட்டாய படுத்தாத
இயல் புமடயது. இந்த தன் மம சேற் றியமடய செய் கிறது . சேற் றிசபறும் வபாது கூட
மகிழ் ெசி
் யாகவே இருக்கும் . கலாத்தியர் 5: 22-23 ல் இதன் “டி.என்.ஏ ” (DNA) சதளிோகக்
குறிப் பிடப் பட்டுள் ளது.
நமக்குள் தினெரி வபார்கமள நடத்தும் உள் ெக்திகளின் வமற் கண்ட நமகெ்சுமேயான
விளக்கம் அதன் தீவிரத்மத குமறக்கவோ அல் லது குமறக்கவோ அல் ல. ஆவியுடன் யார்
செல் ல விரும் ப மாட்டார்கள் ?
துரதிர்ஷ்டேெமாக, சில ெமயங் களில் நம் முமடய மாம் ெ இெ்மெ நம் மம மூழ் கடிக்க
அனுமதிக்கிறது.
வராமர் 8: 13-ல் வேதம் எெ்ெரிப் பமத நாம் எப் வபாதும் நிமனவில் மேத்திருக்க வேண்டும் , 13
மாம் ெத்தின்படி பிமழத்தால் ொவீர்கள் ; ஆவியினாவல ெரீரத்தின் செய் மககமள அழித்தால்
பிமழப் பீர்கள்
நாம் எப் படி மாம் ெத்மத எதிர்த்து வபாரிட முடியும் ?
2 சகாரிந்தியர் 10: 3-5
3 நாங் கள் மாம் ெத்தில் நடக்கிறேர்களாயிருந்தும் , மாம் ெத்தின்படி வபார்செய் கிறேர்களல் ல.
4 எங் களுமடய வபாராயுதங் கள் மாம் ெத்துக்வகற் றமேகளாயிராமல் , அரண்கமள
நிர்மூலமாக்குகிறதற் கு வதேபலமுள் ளமேகளாயிருக்கிறது. 5 அமேகளால் நாங் கள்
தர்க்கங் கமளயும் , வதேமன அறிகிற அறிவுக்கு விவராதமாய் எழும் புகிற எல் லா
வமட்டிமமமயயும் நிர்மூலமாக்கி, எந்த எண்ணத்மதயும் கிறிஸ்துவுக்குக் கீழ் ப்படியெ்
சிமறப் படுத்துகிறேர்களாயிருக்கிவறாம் .
அே் ேளவுதான்! கிறிஸ்துவுக்குக் கீழ் ப்படிேதற் கு ஒே் சோரு தீய சிந்தமனமயயும்
சிமறபிடிக்கவும் , உங் கள் மனதில் என்ன நடக்கிறது என்பமதக் கட்டுப் படுத்தும் திறன்
உங் களுக்கு உள் ளது. நீ ங் கள் அந்த பாேமான பழக்கத்மத உமடக்க வேண்டும் , ஏசனன்றால்
அது உங் கமள வதேனிடம் சநருங் கி ேரவிடாமல் , உங் கள் மாம் ெ இெ்மெயின் ஆமெகமள
ஏன் பூர்த்திசெய் கிறது. உடனடியாக ோழ் க்மகமய மாற் ற வேண்டும் , ேருத்தமும் சுய
கண்டனமும் நிமறந்திருக்க வேண்டும் ?
இன்டறய யசயல் திை்ைம் :
நீ ங் கள் செய் யும் எல் லாேற் றிலும் , ஆவியினால் ோழ தீர்மானியுங் கள் , ஏசனன்றால்
அப் வபாது தான் இன்மறய இறுதிக்குள் இந்த வபாரில் சேற் றி சபறுேது உறுதி. மற் சறாரு
சுற் றுக்கு தயாராகுங் கள் … நாமள!
நமலும் வாசிக்க:






கலாத்தியர் 5:16
மத்நதயு 5:28
நராமர் 6:23
நயாவான் 8:34
யாக்நகாபு 4: 7

நாள் 12
நம் பிக்டகயுைன் இருக்க அடழக்கப் பை்நைாம்
நம் பிக்மக - மதரியமான எதிர்பார்ப்பு
வேதத்தில் , “நம் பிக்மக” என்ற ோர்த்மத நம் பிக்மகயின் செயல் (வராமர் 4:18; 1
சகாரிந்தியர் 9:10) மற் றும் எதிர்பார்த்த விஷயம் ஆகிய இரண்மடயும் குறிக்கிறது
(சகாவலா. 1: 5; 1 வபதுரு 1: 3). நம் பிக்மக என்பது தனிநபரின் ஆமெகளிலிருந்வதா
அல் லது விருப்பங் களிலிருந்வதா எழுேதில் மல, அதற் கு மாறாக வதேனிடமிருந்து
ேருகிறது: “என் நம் பிக்மக உம் மிடத்தில் உள் ளது.” (ெங் 39: 7). உண்மமயான
நம் பிக்மக என்பது ஆமெக்குரிய சிந்தமன அல் ல, அதற் கு மாறாக காணப்படாத
விஷயங் கமளப் பற் றிய உறுதி (வராமர் 8: 24-25; எபி. 11: 1, 7).

நம் பிக்மக என்பது விசுோெமற் றேரிடமிருந்து கிறிஸ்தேமர வேறுபடுத்துகிறது
(எவப 2:12; 1 சதெ. 4:13). உண்மமயில் , ஒரு கிறிஸ்தேர் நம் பிக்மக சகாண்டேர் (1
வபதுரு 3:15; 1 வயாோன் 3: 3). இதற் கு மாறாக, கிறிஸ்தே நம் பிக்மக பமழய ஏற் பாட்டு
நம் பிக்மகமய விட மிக உயர்ந்தது (எபி. 7: 9).
கிறிஸ்தே நம் பிக்மக வதேமன மமயமாகக் சகாண்டுள் ளது (வராமர் 15:13) மற் றும்
குறிப்பாக அேருமடய அமழப்பு (எவப 1:18; 4: 4), அேருமடய கிருமப (2 சதெ. 2:16),
அேருமடய ோர்த்மத (வராமர் 15: 4) மற் றும் அேருமடய நற் செய் தி (சகாவலா. 1:23).
இந்த நம் பிக்மக, வதேமனயும் (அப்வபாஸ்தலர் 24: 15; 1 வபதுரு 1: 21) மற் றும்
அேருமடய குமாரனாகிய இவயசு கிறிஸ்துமேயும் வநாக்கி செல் கிறது (1 சதெ. 1: 3; 1
தீவமா. 1: 1). நம் பிக்மகயின் சபாருத்தமான சபாருள் கள் நித்திய ஜீேன் (தீத்து 1: 3; 3: 7),
இரட்சிப்பு (1 சதெ. 5: 8), நீ தி (கலா. 5: 5), வதேனின் மகிமம (வராமர் 5: 2; சகாவலா 1:. 27),
கிறிஸ்துவின் ேருமக (தீத்து 2:13), மரித்வதாரிலிருந்து உயிர்த்சதழுதல்
(அப்வபாஸ்தலர் 23: 6; 26: 6-7) ஆகியமே.
உங் கள் நம் பிக்மகயின் சபாருள் கள் யாமே?
அமே வேதத்தில் வதேனின் ோக்குறுதிகளுக்கு இணங் குமா?
எநபசியர் 1:15-23
15ஆனபடியினாவல, கர்த்தராகிய இவயசுவின்வமலுள் ள உங் கள் விசுோெத்மதயும் ,
பரிசுத்தோன்கசளல் லார்வமலுமுள் ள உங் கள் அன்மபயுங் குறித்து நான்
வகள் விப்பட்டு, 16இமடவிடாமல் உங் களுக்காக ஸ்வதாத்திரம் பண்ணி, என்
சஜபங் களில் உங் கமள நிமனத்து, 17நம் முமடய கர்த்தராகிய இவயசுகிறிஸ்துவின்
வதேனும் மகிமமயின் பிதாவுமானேர் தம் மம நீ ங் கள் அறிந்துசகாள் ேதற் கான
ஞானத்மதயும் சதளிமேயும் அளிக்கிற ஆவிமய உங் களுக்குத்
தந்தருளவேண்டுசமன்றும் , 18தாம் நம் மம அமழத்ததினாவல நமக்கு
உண்டாயிருக்கிற நம் பிக்மக இன்னசதன்றும் , பரிசுத்தோன்களிடத்தில் தமக்கு
உண்டாயிருக்கிற சுதந்தரத்தினுமடய மகிமமயின் ஐசுேரியம் இன்னசதன்றும் ;

19தாம் கிறிஸ்துமே மரித்வதாரிலிருந்து எழுப்பி, அேரிடத்தில் நடப்பித்த தமது
பலத்த ெத்துேத்தின் ேல் லமமப்படிவய விசுோசிக்கிறேர்களாகிய நம் மிடத்திவல
காண்பிக்கும் தம் முமடய ேல் லமமயின் மகா வமன்மமயான மகத்துேம்
இன்னசதன்றும் , நீ ங் கள் அறியும் படிக்கு, அேர் உங் களுக்குப் பிரகாெமுள் ள
மனக்கண்கமளக் சகாடுக்கவேண்டுசமன்றும் வேண்டிக்சகாள் ளுகிவறன். 20எல் லாத்
துமரத்தனத்துக்கும் , அதிகாரத்துக்கும் , ேல் லமமக்கும் , கர்த்தத்துேத்துக்கும் ,
இம் மமயில் மாத்திரமல் ல மறுமமயிலும் வபர்சபற் றிருக்கும் எல் லா நாமத்துக்கும்
வமலாய் அேர் உயர்ந்திருக்கத்தக்கதாக, 21அேமர உன்னதங் களில் தம் முமடய
ேலதுபாரிெத்தில் உட்காரும் படி செய் து, 22எல் லாேற் மறயும் அேருமடய
பாதங் களுக்குக் கீழ் ப்படுத்தி, 23எல் லாேற் மறயும் எல் லாேற் றாலும்
நிரப்புகிறேருமடய நிமறோகிய ெரீரமான ெமபக்கு அேமர எல் லாேற் றிற் கும்
வமலான தமலயாகத் தந்தருளினார்.
கிறிஸ்துவில் வதேன் நம் மம அமழத்த நம் பிக்மகமயப் பற் றி நாம் அறியாதவபாது,
ஒரு பயணத்தில் செல் ல நீ ண்ட காலமாக தனது பணத்மத மிெ்ெப்படுத்திய
மனிதமரப் வபால ஆகிவறாம் . பயணசீட்டின் விமல அேருமடய எல் லா
பணத்மதயும் எடுத்துக் சகாண்டது, எனவே அேர் உணவுக்கு பணம் இல் மல. ஒரு
ோரம் அேர் தனது சூட்வகஸில் சகாண்டு ேந்த உணவுகமள மட்டும் ொப்பிட்டார்.
பயணத்தின் கமடசி நாளில் , ஒருேர் , கப்பலின் உணவில் ஏவதனும் தேறு
இருக்கிறதா என்று வகட்டார். அந்த நபர் அேருக்கு இது மிகவும் நல் லது என்று
உறுதியளித்தார், ஆனால் அேரால் அமத ோங் க முடியாது என்றார்.
பணிப்சபண்ணின் பதில் , “ஆனால் , ஐயா, உங் களுக்கு புரியவில் மல. நீ ங் கள் ொப்பிட
வேண்டிய அமனத்து உணவுகளும் டிக்சகட்டின் விமலயில் வெர்க்கப்பட்டுள் ளன! ”
நிமறய உணவு இருந்தது; அது ஏற் கனவே தன்னுமடயது என்று அேருக்குத்
சதரியாது.
அேர் செய் ய வேண்டியசதல் லாம் அமதக் சபற் றுக்சகாள் ேது தான்!
கிறிஸ்துவில் நமக்கு அளித்த சபரிய மற் றும் விமலமதிப் பற் ற ோக்குறுதிகளின்
அடிப் பமடயில் நமக்கு ஒரு நம் பிக்மகமயயும் எதிர்காலத்மதயும் தருேதாக வதேன்
தம் முமடய ோர்த்மதயில் ோக்குறுதி அளிக்கிறார் (எவரமியா 29: 11-14) (2 வபதுரு 1: 4).
மக்கள் உங் கமள எே் ோறு விேரிப் பார்கள் ?
நம் பிக்மகயுள் ள நபராகோ அல் லது எளிதில் விரக்தியமடந்தேராகோ ?
உங் கள் மகிழ் ெசி
் நிமல, ோழ் க்மகயின் சூழ் நிமலகமளப் சபாறுத்ததா அல் லது உங் கள்
நம் பிக்மக வதேனுமடய ோர்த்மதயின் திடமான பாமறயில் கட்டப் பட்டதா?
ோழ் க்மகயின் எதிர்பாராத ெோல் களுக்கு நீ ங் கள் எப் படி நடந்து சகாள் கிறீர்கள் என்பது
உங் களுக்கு மேக்கப் படும் வொதமன.
இன்டறய யசயல் திை்ைம் :
உங் கள் சநருங் கிய நண்பர்களிடவமா அல் லது உங் கள் மமனவியிடவமா (நீ ங் கள்
திருமணமானேராக இருந்தால் ) ோழ் க்மகயின் ெோல் களுக்கு நீ ங் கள் நடந்துசகாள் ளும்
விதம் குறித்து அேர்கள் என்ன நிமனக்கிறார்கள் என்று வகளுங் கள் .
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எல் லா நம் பிக்டகடயக்கும் எதிராக
“நம் பிக்மக” எல் லா தர்க்கங் களுக்கும் எதிராக “எல் லா நம் பிக்மகமயயும் எதிர்த்து
நிற் கும் ” ஆபிரகாம் மிகெ் சிறந்த ெோமல எதிர்சகாள் ளும் வபாது, அேர் எே் ேளவு
ேயதாக இருக்கிறார் என்பமதயும் , அேரது மமனவி குழந்மத பிறக்கும் ேயமதத்
தாண்டிெ் சென்றமதயும் ெரியாகெ் செய் ய வேண்டியிருந்தது.
வராமர் 4:18-21
18உன் ெந்ததி இே் ேளோயிருக்கும் என்று சொல் லப்பட்டபடிவய, தான் அவநக
ஜாதிகளுக்குத் தகப்பனாேமத நம் புகிறதற் கு ஏதுவில் லாதிருந்தும் , அமத
நம் பிக்மகவயாவட விசுோசித்தான். 19அேன் விசுோெத்திவல
பலவீனமாயிருக்கவில் மல; அேன் ஏறக்குமறய நூறு
ேயதுள் ளேனாயிருக்கும் வபாது, தன் ெரீரம் செத்துப்வபானமதயும் , ொராளுமடய
கர்ப்பம் செத்துப்வபானமதயும் எண்ணாதிருந்தான். 20வதேனுமடய
ோக்குத்தத்தத்மதக்குறித்து அேன் அவிசுோெமாய் ெ் ெந்வதகப்படாமல் , 21வதேன்
ோக்குத்தத்தம் பண்ணினமத நிமறவேற் ற ேல் லேராயிருக்கிறாசரன்று முழு
நிெ்ெயமாய் நம் பி, வதேமன மகிமமப்படுத்தி, விசுோெத்தில் ேல் லேனானான்.
எல் லா நம் பிக்மகமயயும் விசுோெத்மதயும் எதிர்ப்பதற் கு வநரடி சதாடர்பு உள் ளது.
ஆபிரகாமின் "விசுோெம் " வதேனின் ோக்குறுதிமய நிமறவேற் றுேமதக் காணும்
"நம் பிக்மகமய" தக்க மேத்துக் சகாண்டது (எண் 23:19).
இந்த வநரத்தில் நீ ங் கள் எதிர்சகாள் ளும் ொத்தியமற் ற சூழ் நிமலகள் யாமே?
உங் கள் சூழ் நிமலயில் வதேன் தனது ோக்குறுதிமயக் கமடப்பிடிக்க முடியும் என்ற
நம் பிக்மக உங் களுக்கு இருக்கிறதா?
இந்த குறிப்பிட்ட சூழ் நிமலகளுக்கு சபாருந்தும் வதேனின் குறிப்பிட்ட ோக்குறுதிகள்
உங் களுக்குத் சதரியுமா?
இன்டறய யசயல் திை்ைம் :
ஒே் சோரு முமறயும் நீ ங் கள் ொத்தியமற் றதாகத் வதான்றும் ெோல் கமள
எதிர்சகாள் ளும் வபாது உங் கள் நிமலமமக்கு சபாருந்தக்கூடிய குறிப்பிட்ட
ோக்குறுதிகமளக் கற் றுக்சகாள் ளுங் கள் .
இந்த ோக்குறுதிகள் மனிதர்களுக்கு ொத்தியமற் றதாக வதான்றும் வபாதும் அமத
நிமலநிறுத்த முயற் சிமய வமற் சகாள் ளுங் கள் .
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மகிடமயின் நம் பிக்டக, உங் களில் கிறிஸ்து
சகாவலாசெயர் 1:27 புறஜாதிகளுக்குள் வள விளங் கிய இந்த இரகசியத்திலுள் ள
மகிமமயின் ஐசுேரியம் இன்னசதன்று, வதேன் தம் முமடய பரிசுத்தோன்களுக்குத்
சதரியப்படுத்தெ் சித்தமானார்; கிறிஸ்துோனேர் மகிமமயின் நம் பிக்மகயாக
உங் களுக்குள் இருப்பவத அந்த இரகசியம் .
நம் முமடய சேகுமதி அமனத்தும் இங் வக பூமியில் முடிேமடந்தால் அது
எப்படிப்பட்ட துன்பம் ! கிறிஸ்து நம் மில் இருப்பதால் நித்திய மகிமமக்கான
நம் முமடய நம் பிக்மக உறுதி செய் யப்படுகிறது.
நம் முமடய ோழ் க்மகயில் ஒரு காலத்தில் , நாம் அமனேரும் அழிவுக்கு
விதிக்கப்பட்வடாம் , நாம் ஒே் சோருேரும் நம் சொந்த ேழியில் சென்வறாம் , ஒரு நாள்
நாம் வதேவனாடு ஆட்சி செய் வோம் என்ற நம் பிக்மகயுடன் நம் மால் முடிந்தமதெ்
செய் கிவறாம் . வதேனின் நிபந்தமனயற் ற அன்புக்கு நன்றி (வராமர் 5: 6)
தனிப்பட்ட முமறயில் , என் ஆத்துமாமே காப்பாற் றியதற் காக நான் வதேனுக்கு
எப்வபாதும் நன்றியுள் ளேனாக இருக்கிவறன். தர்ெஸின் ெவுமலப் வபாலவே,
அப்வபாஸ்தலனாகிய பவுல் ஆேதற் கு முன்பு, நான் ஒரு கிறிஸ்தேனாக மாறுேதற் கு
முன்பு என் ோழ் க்மகமயயும் நிமனவில் சகாள் கிவறன்; நான் "வதேனின்
விஷயங் களில் " மிகவும் ஆர்ேமுள் ளேனாக இருந்வதன், "என் நம் பிக்மகமய"
பகிர்ந்து சகாள் ேதற் கான சபாறுப்புகமள நான் ஏற் றுக்சகாண்வடன், ஆராதமனக்கு
முன் ஞாயிற் றுக்கிழமம காமல கூட, நான் வீடு வீடாகெ் செல் வேன்; அமறக்கு அமற,
சில வநரங் களில் நான் எனது ேழக்கமான வேமலக்குெ் செல் ேதற் கு முன்பு
பிரெங் கிக்க ஒரு சபரிய வபருந்து நிறுத்தத்திற் குெ் செல் வேன். இமே அமனத்தும் ,
நான் வதேனுமடய பார்மேயில் ெரியானேன், நீ திக்கான கிரீடம் எனக்காகக்
காத்திருக்கிறது என்ற நம் பிக்மகயுடன் செய் வதன். மகிமமக்கான எனது நம் பிக்மக
அதுதான்! நான் கிறிஸ்துவிடமிருந்து சேகு சதாமலவில் இருக்கிவறன் என்று
வேதத்மத கேனமாக ஆய் வு செய் த பிறகு நான் கண்டுபிடித்வதன்!
என்ன அற் புதமான கிருமப எனக்குக் கிமடத்தது! நான் கிறிஸ்துமேெ் ெந்தித்வதன்,
வேதத்தின் ேழிமயப் பின்பற் றுேதற் கான முடிமே எடுக்க அேர் எனக்கு உதவினார்,
இப்வபாது, தாழ் மமயுடன், நித்திய மகிமமயின் நம் பிக்மக எனக்கு இருக்கிறது
என்பமத நான் உறுதியாக அறிவேன்.
இருப்பினும் , இது மகிமமக்கான ஒரு முமற மற் றும் அமனத்திற் கும் கிமடத்த
டிக்சகட் அல் ல என்பமத வேதாகமும் எனக்கு புரியமேத்தது (1 தீவமா 4:16, எபி. 6: 4-6;
10:26)
இதன் சபாருள் என்னசேன்றால் , நான் இந்த ரயிலில் இருக்கும் ேமர, நான் விரும் பிய
இடத்திற் கு ேருவேன், வதேனுமடய ராஜ் யத்தில் நிமலத்திருக்க நான் முயற் சிகமள
வமற் சகாள் ள வேண்டும் , இது ஒரு கடினமான பயணம் என்று முழுமமயாக
அறிந்திருக்கிவறன். இப்வபாது, விசுோெத்தின் இந்த உறுதிசமாழி இருந்தவபாதிலும் ,

நான் "பாடுகளில் மகிமம" சபறுவேன் என்று எதிர்பார்க்கிவறன் (வராமர் 5: 1-5)
ஏசனன்றால் அமேகள் என்னில் மிகெ் சிறந்தமத உருோக்கும் . என் கர்த்தராகிய
இவயசுமே மகிமமயுடன் ெந்திக்கும் ேமர என்மனத் தக்கமேத்துக்சகாள் ளும் .
“என் ோழ் க்மகயின் முடிவில் நான் வதேனுக்கு முன்பாக நிற் கும் வபாது, என்னிடம்
ஒரு திறமம கூட மிெ்ெமில் மல என்று நம் புகிவறன், வமலும் ,‘ நீ ங் கள் எனக்குக்
சகாடுத்த அமனத்மதயும் நான் பயன்படுத்திவனன் ’- எர்மா பாம் சபக்
நமலும் வாசிக்க:






1 வபதுரு 3:15
தீத்து 2:13
கலாத்தியர் 5: 5
வராமர் 5: 1-5
வராமர் 15:13
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நம் பிக்டகயிநல சந் நதாஷமாயிருங் கள்
வராமர் 12:12
9உங் கள் அன்பு மாயமற் றதாயிருப்பதாக, தீமமமய சேறுத்து, நன்மமமயப்
பற் றிக்சகாண்டிருங் கள் . 10 ெவகாதரசிவநகத்திவல ஒருேர்வமசலாருேர்
பட்ெமாயிருங் கள் ; கனம் பண்ணுகிறதிவல ஒருேருக்சகாருேர் முந்திக்சகாள் ளுங் கள் .
11 அெதியாயிராமல் ஜாக்கிரமதயாயிருங் கள் ; ஆவியிவல அனலாயிருங் கள் ;
கர்த்தருக்கு ஊழியஞ் செய் யுங் கள் . 12 நம் பிக்மகயிவல ெந்வதாஷமாயிருங் கள் ;
உபத்திரேத்திவல சபாறுமமயாயிருங் கள் ; சஜபத்திவல உறுதியாய் த் தரித்திருங் கள் .
13பரிசுத்தோன்களுமடய குமறவில் அேர்களுக்கு உதவிசெய் யுங் கள் ; அந்நியமர
உபெரிக்க நாடுங் கள் . (வராமர் 12: 9-13)
வராமர் 12 முழு அத்தியாயத்மதயும் கேனமாகப் படியுங் கள் . இந்தெ் சூழலில் தான்
நம் பிக்மகயில் ெந்வதாஷமாக இருக்க ஊக்குவிக்கப்படுகிவறாம் .
பல முமற நான் வகாபமாகவும் , நன்றியற் றேனாகவும் இருக்கிவறன். அது நான்
மட்டும் தானா? பின்ேருபமே எனக்கு உதவும் என்று நான் நிமனக்கிவறன், அது
உங் களுக்கும் உதவும் என்று நான் நம் புகிவறன்.
மகிழ் ெசி
் யுடன் திரும் பிப் பாருங் கள் (நன்றியுணர்வு)
கடந்த காலத்தில் வதேனின் செயல் கமள நிமனவுபடுத்தும் பழக்கத்மத
உருோக்குங் கள் . இவயசு கடந்த காலங் களில் எே் ோறு கிரிமய செய் தார் என்பமதப்
பற் றி சீஷர்களுக்கு மீண்டும் மீண்டும் நிமனவுபடுத்த வேண்டியிருந்தது. அேர் 5000
வபருக்கு உணேளித்தவபாது (மாற் கு 6: 30-44), இந்த அற் புதத்மத தம் முமடய சீஷர்கள்
நிமனவில் மேத்துக் சகாள் ோர்கள் என்றும் , அமத மீண்டும் செய் ோர் என்று
நம் புேதாகவும் அேர் எதிர்பார்த்தார். மாற் கு 8: 1-9-ல் இவதவபான்ற நிமல
ஏற் பட்டவபாது, சீஷர்களின் நம் பிக்மக ேளர்ந்துவிடும் என்று அேர் எதிர்பார்த்தார்.
அவதவபால் , வதேன்நம் மிடம் பல முமற ேந்துள் ளார்; உங் கள் ோழ் க்மகயில்
வதேனின் கடந்த கால செயல் கமள நிமனவுகூருங் கள் . "நன்றி தந்மதவய ..." என்று
சொல் ேமத வகட்டு அேர் வொர்ேமடேதில் மல. நீ ங் கள் ஒரு கடினமான
சூழ் நிமலயில் இருந்தால் , கடந்த காலங் களில் அேர் உங் களுக்கு எே் ோறு உதவினார்
என்பமத நிமனவூட்டுங் கள் . அப்வபாது உங் கள் தற் வபாமதய சூழ் நிமலயில் கூட
நீ ங் கள் மகிழ் ெசி
் யுடன் சஜபிக்க முடியும் . பிலிப்பியர் 4: 6; ெங் கீதம் 50: 14
மகிழ் ெசி
் யுடன் சுற் றிப் பாருங் கள் (விசுோெம் )
எபிசரயர் 11: 1 நமக்கு விசுோெம் என்பது நாம் காணாத சில விஷயங் களில் இருப்பது
என்று கூறுகிறது. ‘விசுோெக் கண்கள் ’ இல் லாமல் நாம் ஒருவபாதும் வதேமன
பிரியப்படுத்த முடியாது (எபிசரயர் 11: 6). இதனால் தான் மத்வதயு 8: 5-13-ல் உள் ள
நூற் றுக்கதிபதி கண்டு இவயசு ஈர்க்கப்பட்டார்: "நான் உங் களுக்கு சொல் கிவறன்,
இஸ்ரவேலில் யாரிடமும் இே் ேளவு சபரிய விசுோெத்மத காணவில் மல." என்றார்.
‘விசுோெக் கண்கள் ’ ேழியாக நீ ங் கள் சுற் றிப் பார்க்கும் வபாது, உங் கள் நம் பிக்மக

அதிகரிக்கும் , உங் கள் மகிழ் ெசி
் நிரம் பி ேழியும் . உங் கள் நிமலமமமயப் பாருங் கள் .
அது வமாெமாக இருந்தாலும் , உங் களுக்கு சதரியாமல் பல ஆசீர்ோதங் கள் உள் ளன.
நீ ங் கள் மகிழ் ெசி
் யுடன் சுற் றிப் பார்க்கும் வபாது உங் கள் உண்மமயான
நம் பிக்மகயினாலும் விசுோெத்தினாலும் வதேன் ஈர்க்கப்படுோர்.
மகிழ் ெசி
் யுடன் முன்னால் பாருங் கள் (நம் பிக்மக)
நம் பிக்மகமய ேளர்ப்பதற் கான பயணம் சபரும் பாலும் துன்பத்தின்
சதாடக்கத்திலிருந்வத சதாடங் குகிறது. வராமர் 5: 3-5 ஐ கேனமாகப் படியுங் கள் .
நீ ங் கள் நன்றியுடனும் நம் பிக்மகயுடனும் ேளரும் வபாது, உங் களிடம் கிறிஸ்தே
தன்மம உருோகிறது. இமே வதேனில் முதிர்ெ்சியமடந்த நம் பிக்மகமய ேளர்க்கும் .
கிறிஸ்தேர்களாகிய நாம் இறுதியில் இந்த நம் பிக்மக இந்த பூமிக்குரிய
ோழ் க்மகக்கு அப்பாற் பட்டது என்பமத நிமனவூட்டுகிவறாம் . "... வமலும் நமக்கு
அருளப்பட்ட பரிசுத்த ஆவியினாவல வதே அன்பு நம் முமடய இருதயங் களில்
ஊற் றப்பட்டிருக்கிறபடியால் , அந்த நம் பிக்மக நம் மம சேட்கப்படுத்தாது." (வராமர் 5:
5). அேருமடய பரிசுத்த ஆவியானேர் நம் முமடய இறுதி இரட்சிப்மபயும் பரவலாக
நம் பிக்மகமயயும் உறுதிப்படுத்துகிறார்.
தயவுசெய் து 2 சகாரிந்தியர் 5: 5 ஐப் படியுங் கள் . தம் முமடய ஆவிமய ஒரு
மேப்புத்சதாமகயாகக் சகாடுத்த வதேன் நிெ்ெயமாக நமக்காக திரும் பி ேருோர்.
இன்டறய யசயல் திை்ைம் :
இன்று நம் பிக்மகயில் மகிழ் ெசி
் யாக இருக்க முடிமே எடுங் கள் .
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நம் பிக்டக எனபது யபாறுடம
வராமர் 8: 22-25
22 ஆமகயால் நமக்குத் சதரிந்திருக்கிறபடி, இதுேமரக்கும் ெர்ே சிருஷ்டியும்
ஏகமாய் த் தவித்துப் பிரெேவேதமனப்படுகிறது. 23 அதுவுமல் லாமல் , ஆவியின்
முதற் பலன்கமளப் சபற் ற நாமுங் கூட நம் முமடய ெரீர மீட்பாகிய புத்திரசுவிகாரம்
ேருகிறதற் குக் காத்திருந்து, நமக்குள் வள தவிக்கிவறாம் . 24 அந்த நம் பிக்மகயினாவல
நாம் இரட்சிக்கப்பட்டிருக்கிவறாம் . காணப்படுகிறமத நம் புகிறது நம் பிக்மகயல் ல;
ஒருேன் தான் காண்கிறமத நம் பவேண்டுேசதன்ன? 25 நாம் காணாதமத
நம் பிவனாமாகில் , அது ேருகிறதற் குப் சபாறுமமவயாவட காத்திருப்வபாம் .
நீ ங் கள் ஒரு பாமதயில் நடந்து சகாண்டிருக்கிறீர்கள் என்று ஒரு கணம் கற் பமன
செய் து பாருங் கள் . சூரியன் மமறயப் வபாகிறது மற் றும் சேப்பநிமல முற் றிலும்
சிறப்பானதாக : மிகவும் குளிராகவும் அதிக சேப்பமாகவும் இல் மல. பாமத
சமன்மமயானது மற் றும் எளிதானது, மற் றும் காட்சி அழகாக இருக்கிறது, உங் கள்
இடதுபுறத்தில் கடல் மற் றும் உங் கள் ேலதுபுறம் மமலகள் உள் ளன. உங் கள்
உணர்வுகமள மகிழ் விக்க நிழல் மற் றும் அழகான பூக்கமள ேழங் க மரங் கள்
உள் ளன. நீ ங் கள் நாள் முழுேதும் நடந்தாலும் , நீ ங் கள் வொர்வோ, பசிவயா, தாகவமா
இல் மல. நீ ங் கள் எந்த ேலிமயயும் , அசெௌகரியத்மதயும் , துன்பத்மதயும் ,
பிரெ்ெமனமயயும் அனுபவிப்பதில் மல. உங் கள் நமட மற் றும் , ோர்த்மதயின்
ஒே் சோரு அர்த்தத்திலும் , சதாடக்கத்திலிருந்து முடிவுேமர ெரியாக உள் ளது.
மகிமமக்கு நாம் செல் லும் பாமத இந்த பாமத வபால இருந்தால் அது மிகெ்
சிறந்ததல் லோ? பூமியில் நம் ோழ் க்மக பிரெ்ெமனகள் இல் லாமல் இருந்தால்
எே் ேளவு அற் புதம் : ேலி, கேமலகள் , சிரமங் கள் , துன்பங் கள் , மன வேதமனகள்
எதுவுமில் மல? சதாடக்கத்திலிருந்து முடிவுேமர சமன்மமயான ஓட்டம் . பின்னர்,
மகிமம!
எே் ோறாயினும் , சிருஷ்டிக்கப்பட்டமேகள் மட்டும் எதிர்கால மகிமமக்காக
ஏங் குகிற ஒவர விஷயம் அல் ல. அதற் காக நாமும் ஏங் குகிவறாம் . நம் ெரீரத்தின்
மீட்பிற் காக ஆேலுடன் காத்திருக்கிவறாம் (ேெ 23).
நாம் இரட்சிக்கப்பட்டு, ஆவியின் முதல் பலன்கமளக் சகாண்டிருப்பதால் , இப்வபாது
மகிமமமயப்பற் றி அறிந்திருக்கிவறாம் , மீதமுள் ளேற் றிற் காக ஏங் குகிவறாம் .
உண்மமயில் , எதிர்கால மகிமமயின் இந்த நம் பிக்மகயில் , நாம்
இரட்சிக்கப்பட்வடாம் . நற் செய் தி என்பது இந்த ோழ் க்மகமயயும் ேரவிருக்கும்
ோழ் க்மகமயயும் பற் றியது.
ஆகவே, நம் மனமும் ோழ் க்மகயும் எதிர்காலத்மத வநாக்கியதாக இருக்க வேண்டும் .
நம் பிக்மக என்பது கிறிஸ்தேமர ேமரயறுக்கும் பண்பு. பவுல் சொல் ேது வபால்
நாங் கள் நம் புகிவறாம் , நாம் இன்னும் காணவில் மல அல் லது அனுபவிக்கவில் மல
(ேெ 24). சிப்பாய் வபாருக்குெ் செல் லும் வபாது, அேன் திரும் பி ேருோன் என்ற

நம் பிக்மகயில் மமனவி காத்திருக்கிறாள் . ஆனால் நம் உடல் களின் மீட்மபயும்
பமடப்மபயும் நாம் காணவோ அனுபவிக்கவோ இல் மல. ஆயினும் நம் பிக்மகயுடன்
ோழ் கிவறாம் , அதற் காக சபாறுமமயுடன் காத்திருக்கிவறாம் (ேெ 25).

நாம் ஒரு நாள் அனுபவிக்கும் மகிழ் ெசி
் இந்த ோழ் க்மகயின் ேலிமய மறக்கெ்
செய் யும் . இந்த காலத்தின் ெோல் கள் , இப்வபாது மிகவும் உண்மமயானமே
என்றாலும் , நமக்கு சேளிப்படுத்தப்பட வேண்டிய மகிமமயுடன் ஒப்பிடும் வபாது
மதிப்புக்குரியது அல் ல. 2 சகா. 4:17: "வமலும் காணப்படுகிறமேகமளயல் ல,
காணப்படாதமேகமள வநாக்கியிருக்கிற நமக்கு, அதிசீக்கிரத்தில் நீ ங் கும்
இவலொன நம் முமடய உபத்திரேம் மிகவும் அதிகமான நித்திய கனமகிமமமய
உண்டாக்குகிறது."
இந்த ேருங் கால, மகிமமயான , மற் றும் ஒப்பிடமுடியாத ெத்தியம் தான் நாம்
துன்பத்தின் பாமதயில் நடக்கும் வபாது சிந்தித்து மகக்சகாள் ள வேண்டும் .
வதேன் உங் களுக்கு முன் மேத்த பந்தயத்மத வநாக்கி ஓடும் வபாது, அேர் சகாடுத்த
பரிசில் உங் கள் கண்கமள மேத்திருங் கள் .
இன்டறய யசயல் திை்ைம் :
இவயசுவில் நமக்குள் ள நம் பிக்மகமய எழுதி சிறிது வநரம் ஒதுக்கி தியானிக்கவும் .
சபாறுமமயாக அமேகளுக்காக காத்திருப்பது மதிப்புக்குரியதா?
பின்ேரும் ேெனங் கமள படிக்கவும் : பிலிப்பியர் 3: 20-21, 1 சகாரி 15: 57-58, 1 சதெ 4: 1517

நாள் 17
மாற் றத்தின் நம் பிக்டக
“நம் பிக்மக ஒருேமர சதாடர செய் கிறது” என்று பிசரஞ் சு சமாழியில் ஒரு பழசமாழி
உள் ளது. நம் பிக்மக என்பது ஒரு எதிர்பார்ப்பின் வநர்மமறயான உணர்மேக்
சகாண்டுேரும் . விசுோெமும் ெகிப்புத்தன்மமயும் நம் பிக்மகயின் பண்புகளாகக்
காணப்படுகின்றன. இறக்கும் நபர் கடுமமயான வேதமனயில் இருக்கும் வபாது,
நம் பிக்மகமய இழக்கும் ேமர அேர் உயிருடன் இருப்பார்.
1 வயாோன் 3: 2-3
2 பிரியமானேர்கவள, இப்சபாழுது வதேனுமடய பிள் மளகளாயிருக்கிவறாம் , இனி
எே் விதமாயிருப்வபாசமன்று இன்னும் சேளிப்படவில் மல; ஆகிலும் அேர்
சேளிப்படும் வபாது அேர் இருக்கிறேண்ணமாகவே நாம் அேமரத் தரிசிப்பதினால் ,
அேருக்கு ஒப்பாயிருப்வபாசமன்று அறிந்திருக்கிவறாம் . 3 அேர்வமல் இப்படிப்பட்ட
நம் பிக்மக மேத்திருக்கிறேசனேனும் , அேர் சுத்தமுள் ளேராயிருக்கிறதுவபால,
தன்மனயும் சுத்திகரித்துக்சகாள் ளுகிறான்.
இவயசுவின் சீஷர்களாக நம் முமடய பாேங் கலிலிருந்து மனந்திரும் பி,
மன்னிக்கப்படுேதற் காக ஞானஸ்நானம் சபற் றிருக்கிவறாம் , அேருமடய
கிருமபயினாவல, நாம் வதேனுமடய பிள் மளகள் என்பமத அறிவோம் . ஆனாலும் ,
நாம் என்ன ஆகப்வபாகிவறாம் என்பது சதரியவில் மல. எதிர்காலம் முற் றிலும்
வதேனின் மககளில் உள் ளது. நாம் பாேத்தில் ோழ் ந்தவபாது இருந்தமத கணக்கிட
முடியாது, ஏசனன்றால் இவயசுவுக்குக் கீழ் ப்படிேதும் , அேருக்காக சதாடர்ந்து நம்
ோழ் க்மகமய ோழ் ேதும் கடந்த காலத்மத அழித்துவிட்டது.
கிறிஸ்துவில் இருக்கும் நமது எதிர்காலம் என்ன? நமக்கு சதரியாது. ஆனால்
நம் முமடய நிகழ் காலம் நம் எதிர்காலத்மத ேடிேமமக்கிறது, அதாேது நாம்
உண்மமயில் அேமரப் வபாலவே ோழ் கிவறாம் என்பதால் நாம் இவயசுமேப்
வபாலவே இருப்வபாம் என்பதில் உறுதியாக இருக்கிவறாம் . வமலும் , இவயசுவின்
முகத்மதப் பார்ப்வபாம் . இவயசுமேப் வபால இருக்க வேண்டும் என்ற இந்த
ஏக்கம் தான் கிறிஸ்துமே வபான்ற ோழ் க்மகமய ோழ மேக்கிறது.
மத்வதயு 24: 12-13-ல் யூதர்களின் முடிமேப் பற் றி இவயசு வபசியவபாது, துன்மார்க்கம்
அதிகரிக்கும் வபாது அன்பு தணியும் என்று கூறினார், ஆனால் இறுதிேமர
நம் பிக்மகயுடன் இருப்பேர்கள் இரட்சிக்கப்படுோர்கள் (அல் லது தப்பிப்பார்கள் ).
இன்றும் கூட, துன்மார்க்கம் எே் ோறு உயர்ந்துள் ளது என்பமதப் பார்ப்பது
ஆெ்ெரியமாக இருக்கிறது. இவயசுவின் ோர்த்மதகமள வகட்பதிலிருந்தும்
பின்பற் றுேதிலிருந்தும் நம் மமத் திமெதிருப்பவே ொத்தானின் திட்டங் கள்
இருக்கிறது; பாேத்தின் மூலம் நம் மமக் கேர்ந்திழுப்பதன் மூலம் அமதெ்
செய் கிறான். அப்வபாதிருந்து, கிறிஸ்துவில் நம் முமடய நம் பிக்மக மங் கத்
சதாடங் குகிறது.

சீஷராக எனக்குத் சதரிந்த மிக மதிப்புமிக்க சொல் ‘தியாகம் ’ அல் லது
“தன்மனத்தான் சேறுப்பது”. இந்த நாட்களில் , வதேமன அறிேதாக அறிவிக்கும்
சிலரிமடவய அர்ப்பணிப்பு ெந்வதகத்திற் குரியது.
இமதப் பற் றி வயாசித்துப் பாருங் கள் : மபபிள் கமளயும் பிற கிறிஸ்தேப்
புத்தகங் கமளயும் வெமிக்க நம் மிடம் அதிகமான ொதனங் கள் உள் ளன, ஆனால்
நம் மில் சபரும் பாவலார் குமறோகப் படித்து வதேமனப் பற் றி குமறோகக்
கற் றுக்சகாள் கிவறாம் ; ெமூக ஊடகங் களில் நாங் கள் அதிகமான நண்பர்கமளெ்
ெந்திக்கிவறாம் , ஆனால் குமறோன சுவிவெஷம் அறிவிக்கின்வறாம் ; நம் முமடய
சஜபங் கள் கூட இவயசுமேப் வபால இருப்பமதப் பற் றி அதிகம் இல் மல, ஆனால்
பணரீதியாகவும் , சபாருள் ரீதியாகவும் ேளமாக இருப்பமதப் பற் றியதுமாக
இருக்கிறது. நாம் நம் பிக்மகமய இழக்கிவறாம் என்பதற் கான ேலுோன அறிகுறி
இது.
நமது உண்மமயான மற் றும் வநர்மமயான நிமலமமக்கு நமது கேனத்மத
அமழத்வதன்.
இதற் கு ஒரு ேழி இருக்கிறது.
இராஜாக்களும் இஸ்ரவேலின் ஆொரியர்களும் ேழிநடத்தத் தேறியவபாது, வதெத்தில்
துன்மார்க்கம் அதிகரித்தது. மக்கள் மற் றும் அேர்களின் தமலேர்களின் தீய
செயல் களுக்கு எதிராக வபெவும் , கீழ் ப்படிதலுக்கு அேர்கமள மீண்டும் அமழக்கவும்
வதேன் தீர்க்கதரிசிகமள எழுப்பினார்.
யாராேது வபெ வேண்டும் :
நம் புங் கள் , வதேனின் பல தீர்க்கதரிசிகள் என்மனெ் சுற் றி நான் காண்கிவறன். என்ன
நிமனக்கிவறன்? நீ ங் கள் அேர்களில் ஒருேர்! இந்த செய் தி உங் களிடமிருந்து
ஆரம் பிக்கப்பட வேண்டும் , மனந்திரும் பி கிறிஸ்துவில் உங் கள் நம் பிக்மகமய
மீட்சடடுக்க உங் கமள அமழத்துக் சகாள் ளுங் கள் . நீ ங் கள் உறுதியாக
இருக்கும் வபாது மற் றேர்கமள மனந்திரும் ப அமழக்கலாம் . வதேன், முதலில் ,
பார்மேயாளர்கமள விட வபாதகர்கள் மாற் றுேதில் ஆர்ேம் காட்டுகிறார். இமத
எழுதுமகயில் , வதேன் முதலில் என்மன மாற் ற விரும் புகிறார் என்பமத அறிவேன்,
நீ ங் களும் மற் றேர்களும் நம் மூலம் !
வநர்மமமயப் சபறுவோம்
பின்ேருபமே உங் களிடம் இருக்கும் ொக்குப்வபாக்குகள் : ோழ் க்மக கடினமானது,
நல் லது அல் லது சபரிய வேமலகமள கண்டுபிடித்து தக்கமேத்துக்சகாள் ேது
கடினம் , நல் ல வேமலகள் அதிகம் வதமேப்படுகின்றன, சபாருளாதாரம் வமாெமாக
உள் ளது, வபாரும் குற் றமும் அதிகரித்துள் ளன, வநாயும் ேறுமமயும் பரேலாக
உள் ளன, எனது சபரும் பாலான நண்பர்கள் ஏற் கனவே ெமபகளுக்கு செல் கிறார்கள் ,
வமலும் அேர்களின் நம் பிக்மககளுடன் ெரி.
வமலும் வயாசிக்க முடியுமா?

இந்த "ொக்குவபாக்குகள் " மற் றும் இன்னும் பல இந்த பகுதிமயப் படிக்கும் எேரும்
பிறப்பதற் கு முன்வப இருந்தன. விசுோெம் மூழ் கிப்வபான ஒரு மனிதன் பழிமய
சுமத்த யாமரயாேது அல் லது எமதயாேது வதடுோன்.
“சபாருளாதாரம் வமாெமானது” இது உண்மமதான், ஆனால் நீ ங் கள் ஏன்
சஜபிக்கவோ சுவிவெஷம் செய் யவோ தேறிவிட்டீர்கள் என்பது உங் களுக்கு
நன்றாகத் சதரியும் . உங் களுக்கு பிடித்த விமளயாட்டுக் குழு சேற் றிக்காக
பிரார்த்தமனகமள செய் திருக்கிறீர்களா அல் லது விமளயாட்டு வநரத்மத
நிமனவூட்டுேதற் காக அல் லது சேற் றிமயக் சகாண்டாட நண்பர்கமள
அமழப்பீர்களா? நீ ங் கள் இப்வபாது என் கருத்மதப் சபறுவீர்கள் என்று
நிமனக்கிவறன்!
"எரிசபாருள் சநருக்கடி உள் ளது" இதுவும் உண்மமதான், ஆனால் உண்மமயில்
அதற் காக ெமபமய தேறவிடுேதில் மல. எந்தசோரு சதாழிலாளியும் தனது
வேமலயிவலா அல் லது மாணேர்கள் பரீடம
் ெகளுக்கு தாமதமாகசெல் ேதில் மல.
உண்மமதான் நம் மம விடுவிக்கும் ஒவர விஷயம் . வநர்மமயாக இருப்பது மட்டுவம,
நீ ங் கள் கிறிஸ்துமேப் பற் றிய நம் பிக்மகமய இழந்துவிட்டீர்கள் அல் லது
வபாராடினீர ்கள் என்பமத ஒப்புக் சகாள் ளுங் கள் .
மாற் றம் அல் லது மாற் றப்படுேது என்பது "தற் வபாமதய நிமலக்கு வமல் செல் ேது"
என்பதாகும் . உங் கள் தற் வபாமதய ஆவிக்குரிய நிமலயிலிருந்து ேளர நீ ங் கள்
தயாரா? நம் மிடம் இருக்கும் நம் பிக்மகயால் ஈர்க்கப்பட்டு, கிறிஸ்தேர்களாகப்
விசுோெத்மத பகிர்ந்து சகாள் ளுங் கள் .
இன்டறய யசயல் திை்ைம் :
கிறிஸ்துமேப் பற் றிய உங் கள் நம் பிக்மகமய மீண்டும் சபறுேதற் கான உங் கள்
தயார்நிமலமயப் பற் றி ஒருேருடன் பகிர்ந்து சகாண்டு சதாடர்ந்து உதவி
எடுத்துக்சகாள் ளுங் கள் .

நாள் 18
நம் பிக்டகயின் யபாறுடம
1 சதெவலானிக்வகயர் 1:2-4
2 வதேனுக்குப் பிரியமான ெவகாதரவர, உங் கள் விசுோெத்தின் கிரிமயமயயும் ,
உங் கள் அன்பின் பிரயாெத்மதயும் , நம் முமடய கர்த்தராகிய
இவயசுகிறிஸ்துவின்வமலுள் ள உங் கள் நம் பிக்மகயின் சபாறுமமமயயும் ,
நம் முமடய பிதாோகிய வதேனுக்குமுன்பாக நாங் கள் இமடவிடாமல்
நிமனவுகூர்ந்து, 3 நீ ங் கள் சதரிந்துசகாள் ளப்பட்டேர்கசளன்று நாங் கள் அறிந்து, 4
எங் கள் சஜபங் களில் இமடவிடாமல் உங் கமளக்குறித்து விண்ணப்பம் பண்ணி,
உங் கசளல் லாருக்காகவும் எப்சபாழுதும் வதேமன ஸ்வதாத்திரிக்கிவறாம் .
மூன்று ஆண்டுகளுக்கு முன்பு, எனது நாடுகளில் கட்டாயமாக ஒரு ஆண்டு வதசிய
இமளஞர் வெமே திட்டத்தில் நான் பங் வகற் றவபாது, எனது நாட்டிற் கும் வதேனுக்கும்
சபருமம அமடய வேண்டும் என்பமத மனதில் மேத்திருந்வதன். நான்
ெந்வதகத்திற் கு இடமின்றி எதிர்சகாள் ளும் தமடகள் மற் றும் ொமலத் தமடகள்
இருந்தவபாதிலும் சில குறிக்வகாள் கமள ேகுத்வதன். எனது வெமே ஆண்டில் ,
ோனிமல, மக்கள் (மாறுபட்ட பின்னணி) மற் றும் எனது வமாெமான உடல் நலம்
வபான்ற சில தவிர்க்க முடியாத ெோல் கமள நான் எதிர்சகாண்வடன், இமே
அமனத்திலும் , வதேன் எனக்கு உதவினார், என்னால் முடிந்தது!
எனக்கு பல வயாெமனகள் இருந்தன, பல வநரங் களில் வொர்ேமடந்வதன். ஆனால்
எனக்கு நம் பிக்மககள் இருப்பதாக எனக்குத் சதரிந்ததிலிருந்து எனது
குறிக்வகாள் கமள நிமனவூட்டிக் சகாண்வட இருந்வதன்! என் தமலயில் ஒலித்துக்
சகாண்டிருக்கும் பழசமாழி என்னசேன்றால் - “ஒரு விருப் பம் இருக்கும் இடத்தில் , ஒரு
ேழி இருக்கிறது”.
நாட்கள் ோரங் களாகவும் , ோரங் கள் மாதங் களாகவும் மாறியது. நான் ஒரு நபமர
ஞானஸ்நானம் செய் தவபாது வதேமன உணரமுடிந்தது. நான் சகாடுக்கப்பட்ட
நிலத்தில் ஒரு குடும் ப ெமப சதாடங் கிவனன். எங் கள் ேழக்கமான கூட்டங் களுக்கு 15
பார்மேயாளர்கள் ேமர கலந்து சகாண்டனர். ஒே் சோரு சேள் ளிக்கிழமமயும்
சுவிவெஷம் அறிவிப்பதற் காக ேதற் கான முடிமே நாங் கள் எடுத்ததால் இது ஒரு
அற் புதமான அனுபேம் .
நான் இப்வபாது திரும் பிப் பார்க்கும் வபாது, எனது முழு NYSC ஆண்டும் நம் பிக்மகயால்
ஈர்க்கப்பட்ட ஒரு ெகிப்புத்தன்மமயால் ஊக்குவிக்கப்பட்டது என்று நான் நம் புகிவறன்.
இந்த கட்டத்தில் , சதெவலானிக்வகயர், “நம் பிக்மகயால் ஈர்க்கப்பட்ட
ெகிப்புத்தன்மம” என்பதற் காக பவுல் பாராட்டிய வேதத்தின் கமடசி
சொற் சறாடமரக் கருத்தில் சகாள் வோம் . ெகிப்புத்தன்மமயின் சிறப்பியல் பு தரத்மத
வேதம் அடிக்கடி ேலியுறுத்தியது, இது வபான்ற சொற் கள் ; "மீதமுள் ள",
"வொதமனகமளத் தாங் குதல் " மற் றும் மதரியம் சகாண்டமே "
ஆனால் , இது இன்று சில சீடர்களிமடவய இல் லாத ஒன்றாகும் .

வக: வதேன் மீதான உங் கள் ஆர்ேத்மதத் தூண்டுேதற் கான ஒரு ோய் ப்பாக நீ ங் கள்
ெோல் கமளப் பார்க்கிறீர்களா?
வக: எல் லா நம் பிக்மகயும் இழந்து, கனவுகளும் தரிெனங் களும் சிமதந்து
வபாகும் வபாது நீ ங் கள் இன்னும் ெகித்துக்சகாள் வீர்களா?
நம் முமடய கிரிமயகள் விசுோெம் , அன்பு, ெகிப்புத்தன்மம ஆகியேற் றால்
வொதிக்கப்படும் .
இன்டறய யசயல் திை்ைம் :
1. தனிப்பட்ட முமறயில் உங் கள் மிகப்சபரிய நம் பிக்மககள் எமத ொர்ந்தது ?
2. கிறிஸ்தேர்களின் நம் பிக்மககள் மற் றும் உலகின் நம் பிக்மகக்கு இமடயிலான
இயல் பு மற் றும் உள் ளடக்கம் என்ன?
3. நம் முமடய நம் பிக்மகயின் நிமறவேற் றத்திற் காகக் காத்திருக்கும் வபாது
கிறிஸ்தேர்கள் பலம் சபறுேதற் கான இரகசியம் என்ன என்று நீ ங் கள்
நிமனக்கிறீர்கள் ?

2 சகாரிந்தியர் 4: 17-18 (மனப்பாட ேெனம் )

நமலும் வாசிக்க:





நராமர் 8:24-25
எபியரயர் 12: 2
சங் கீதம் 130: 6
யாக்நகாபு 5: 7-8

நாள் 19
என் நாளின் ஆண்ைவர்
"இவயசுவே ஆண்டேர்" என்ற சேளிப்பாடு வேகமாக மற் சறாரு ோெகமாக மாறி
ேருகிறது. ஏவதா அதிர்ெ்சியின் சேளிப்பாடாக, ஒரு ஆடம் பரமான ஸ்டிக்கர் அல் லது
சிலர் தங் கள் நிகழ் வுகளுக்குத் தயாராகும் ேமகயில் மமக்வராஃவபான்கமளெ்
வொதிக்கும் வபாது கூறப்பட்ட ஒன்று என்று கூறுகிறார்கள் .
ஆண்டேர் என்றால் எஜமான் என்று அர்த்தம் . ஆட்சி, கட்டுப்பாடு , மற் றும் ஆதிக்கம்
என்ற அர்த்தங் கமள சகாட்டுள் ளது.
நீ ங் கள் இவயசுமே உங் கள் நாளின் ஆண்டேராக்கும் வபாது, அன்மறய
தினத்திற் கான உங் கள் நடேடிக்மககமள அேர் முன் மேப்பதன் மூலம்
சதாடங் குவீர்கள் . சஜபத்தில் அந்த நாமள அர்ப்பணிப்பதன் மூலம்
சதாடங் குகிறீர்கள் . இமத நீ ங் கள் ஏற் கனவே செய் துள் ளீர ்களா? இன்று காமல
நீ ங் கள் அேரிடம் செய் த “அர்ப்பணிப்பாக இருக்கிறதா ” அல் லது மற் சறாரு
உணர்ெ்சிபூர்ேமான பயணமாக இருக்கிறதா?

மாற் கு 1:35 அேர் அதிகாமலயில் , இருட்வடாவட எழுந்து புறப்பட்டு, ேனாந்தரமான
ஓரிடத்திற் குப் வபாய் , அங் வக சஜபம் பண்ணினார்.
நம் முமடய கர்த்தரும் இரட்ெகராகிய இவயசு கூட அேருமடய முன்னுரிமமகமள
வநராகக் சகாண்டிருந்தார். இந்த அளவிலான அர்ப்பணிப்புக்கு அேர் ேழிேகுத்தார்.
வதேவனாடு ஒரு ஆழமான உறவு அேருடன் சதாடர்புசகாள் ேதிலிருந்து நமக்கு
உண்டாக வேண்டும் என்பது சதளிோகிறது. ஒே் சோரு உறவிலும்
சதாடர்புசகாள் ளுதல் மிகவும் முக்கியமானது. வதேன், யுகங் களாக, நம் மிடம்
வபசிசகாண்டிருக்கிறார்:
எபிசரயர் 1: 1-2
1 பூர்ேகாலங் களில் பங் குபங் காகவும் ேமகேமகயாகவும் , தீர்க்கதரிசிகள்
மூலமாய் ப் பிதாக்களுக்குத் திருவுளம் பற் றின வதேன், 2 இந்தக் கமடசி நாட்களில்
குமாரன் மூலமாய் நமக்குத் திருவுளம் பற் றினார்; இேமரெ் ெர்ேத்துக்கும்
சுதந்தரோளியாக நியமித்தார், இேமரக்சகாண்டு உலகங் கமளயும்
உண்டாக்கினார்.
இன்று நீ ங் கள் புறப்படுமகயில் , இவயசுமே உங் கள் நாளின் ஆண்டேராக
ஆக்குேதன் மூலம் சதாடங் குவீர்களா?

நாள் 20
என் சிந் தடனயின் ஆண்ைவர்
2 சகாரி 10: 1-6
4 எங் களுமடய வபாராயுதங் கள் மாம் ெத்துக்வகற் றமேகளாயிராமல் , அரண்கமள
நிர்மூலமாக்குகிறதற் கு வதேபலமுள் ளமேகளாயிருக்கிறது. 5 அமேகளால் நாங் கள்
தர்க்கங் கமளயும் , வதேமன அறிகிற அறிவுக்கு விவராதமாய் எழும் புகிற எல் லா
வமட்டிமமமயயும் நிர்மூலமாக்கி, எந்த எண்ணத்மதயும் கிறிஸ்துவுக்குக்
கீழ் ப்படியெ் சிமறப்படுத்துகிறேர்களாயிருக்கிவறாம் . 6 உங் கள் கீழ் ப்படிதல்
நிமறவேறும் வபாது, எல் லாக் கீழ் ப்படியாமமக்குந்தக்க நீ தியுள் ள தண்டமனமயெ்
செலுத்த ஆயத்தமாயுமிருக்கிவறாம் .
வமற் கண்ட ேெனத்தின் 3 ேெனத்திற் கு முன்பு, பவுல் கிறிஸ்துவின் தாழ் மமமயப்
பற் றி வபசினார். இதன் சபாருள் உங் கள் ேல் லமமமய கட்டுக்குள் மேப்பது. பவுல் ,
இவயசு கிறிஸ்துோகிய ஆண்டேருக்கு தன்மன ஒப்புக்சகாடுத்தார் என்று சொல் ல
வேண்டும் . பவுல் அேமரகுறித்து வநர்மமயாக இருந்தார், அேர் மக்களுடன் வநருக்கு
வநர் ேரும் வபாது நடுக்கத்துடன் இருந்தார், ஆனால் எழுதும் வபாது மதரியமாக
இருக்கிறார். உலகத்தின்படி ோழும் கிறிஸ்தேர்களுடன் அேர் வபசினார்.
“சிமற”என்ற ோர்த்மதமயப் பற் றி ஒரு கணம் வயாசித்துப் பாருங் கள் … உங் கள்
மனதில் சிமறோெம் , கூண்டில் , பூட்டப்பட்டிருக்கும் … வபான்ற ோர்த்மதகள் மனதி
வதான்றும் .
உங் கள் எண்ணங் கள் எதனால் “சிமறபிடிக்கப்பட்டமே”?
சிமறப்பிடிக்கப்பட்டேர் மகது செய் யப்பட்டு ஒழுங் குபடுத்தப்படுகிறார். நம்
எண்ணங் கமள வதேனுமடய ோர்த்மதயால் கட்டுப்படுத்த வேண்டும் .
மனதும் இருதயமும் சில ெமயங் களில் நம் முமடய உள் மனிதமன விேரிக்க
வேதாகமத்தில் ஒன்றுக்சகான்று மாற் றாகப் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. கீவழ உள் ள
பின்ேரும் ேெனங் கள் இமதப் பற் றி என்ன கூறுகின்றன என்பமதப் பார்ப்வபாம் :
மத் 15: 17-20
17ோய் க்குள் வள வபாகிறசதல் லாம் ேயிற் றில் சென்று ஆெனேழியாய் க்
கழிந்துவபாகும் என்பமத நீ ங் கள் இன்னும் அறியவில் மலயா? 18ோயிலிருந்து
புறப்படுகிறமேகள் இருதயத்திலிருந்து புறப்பட்டுேரும் ; அமேகவள மனுஷமனத்
தீட்டுப்படுத்தும் . 19 எப்படிசயனில் , இருதயத்திலிருந்து சபால் லாத சிந்தமனகளும் ,
சகாமலபாதகங் களும் , விபொரங் களும் , வேசித்தனங் களும் , களவுகளும் ,
சபாய் ெ்ொட்சிகளும் , தூஷணங் களும் புறப்பட்டுேரும் . 20இமேகவள மனுஷமனத்
தீட்டுப்படுத்தும் ; மககழுோமல் ொப்பிடுகிறது மனுஷமனத் தீட்டுப்படுத்தாது
என்றார்.
லூக்கா 6:45 நல் ல மனுஷன் தன் இருதயமாகிய நல் ல சபாக்கிஷத்திலிருந்து நல் லமத
எடுத்துக் காட்டுகிறான்; சபால் லாத மனுஷன் தன் இருதயமாகிய சபால் லாத

சபாக்கிஷத்திலிருந்து சபால் லாதமத எடுத்துக்காட்டுகிறான்; இருதயத்தின்
நிமறவினால் அேனேன் ோய் வபசும் .
நீ தி 4: 23-27
23எல் லாக் காேவலாடும் உன் இருதயத்மதக் காத்துக்சகாள் , அதினிடத்தினின்று
ஜீேவூற் று புறப்படும் . 24ோயின் தாறுமாறுகமள உன்மன விட்டகற் றி, உதடுகளின்
மாறுபாட்மட உனக்குத் தூரப்படுத்து. 25உன் கண்கள் வநராய் வநாக்கக்கடேது; உன்
கண்ணிமமகள் உனக்கு முன்வன செே் மேயாய் ப் பார்க்கக்கடேது. 26உன்
கால் நமடமயெ் சீர்தூக்கிப்பார்; உன் ேழிகசளல் லாம் நிமலேரப்பட்டிருப்பதாக.
27ேலதுபுறமாேது இடதுபுறமாேது ொயாவத; உன் காமலத் தீமமக்கு
விலக்குோயாக.
கணினிகமளப் பற் றி அறிந்த எேரும் கணினிகளுக்கு உள் ளடு
ீ , சேளியீடு,
செயலாக்கம் மற் றும் வெமிப்பக ொதனங் கள் இருப்பமத ஒப்புக்சகாள் ோர்கள் ;.
உங் கள் மனமத ஒரு கணம் இந்த ேழியில் சிந்தியுங் கள் . நீ ங் கள் உள் ளடு
ீ
செய் யாதமத நீ ங் கள் செயலாக்க முடியாது, நீ ங் கள் உள் ளடு
ீ செய் யாதமத
வெமிக்கவோ அல் லது சேளியிடவோ முடியாது. கணினியின் உரிமமயாளருக்கு
கணினிமயப் பாதுகாக்கும் படி பல பாதுகாப்புகள் சகாடுக்கப்பட்டுள் ளது.; ஒரு
மேரஸ் தடுப்பு வபான்ற சமன்சபாருள் நிறுேப்பட்டுள் ளது.
காமம் , ஆபாெப் படங் கள் , சேறுப்பு, ேஞ் ெகம் , சபாய் களுக்கு எதிராக உங் கள்
எண்ணங் கமளக் காக்க நீ ங் கள் எே் ேளவு முயற் சி செய் கிறீர்கள் … சஜபிக்கும் வபாது
உங் கள் எண்ணங் கள் எே் ோறு சிதறுகிறது?
இவயசு இன்று உங் கள் எண்ணங் களுக்கு ஆண்டேராக இருப்பாராக!

நாள் 21
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நநரத்தின் நதவன்

எநபசியர் 5:15-17
15. ஆனபடியினாவல, நீ ங் கள் ஞானமற் றேர்கமளப்வபால நடோமல் ,
ஞானமுள் ளேர்கமளப்வபாலக் கேனமாய் நடந்துசகாள் ளப்பார்த்து,
16. நாட்கள் சபால் லாதமேகளானதால் காலத்மதப்
பிரவயாஜனப்படுத்திக்சகாள் ளுங் கள் .
17. ஆமகயால் , நீ ங் கள் மதியற் றேர்களாயிராமல் , கர்த்தருமடய சித்தம்
இன்னசதன்று உணர்ந்துசகாள் ளுங் கள் .

பல சபரிய நிறுேனங் கள் இன்று மனித ேள வமம் பாட்டு அமமப்புகளுக்கு ஒரு
சபரிய சதாமகமய செலவிட்டு , அேர்கள் மூலம் தங் கள் பணியாளர்களுக்கு வநர
வமலாண்மம செயல் பயிற் சி அளிக்கின்றன . மக்கள் தங் கள் வநரத்மத எே் ோறு
"நிர்ேகிக்கிறார்கள் " என்பமத மேத்வத உற் பத்தித்திறன் உயரும் என்ற நம் பிக்மக
உள் ளது.

மனித நடத்மத அறிவியல் துமறயில் பல ஆண்டுகளாக ஆராய் ெ்சி பிறகு,
"நிபுணர்கள் " பல ெகாப்தங் களாக நாம் மகயாண்டு பல் வேறு அணுகுமுமறகள்
மற் றும் முமறகள் மறுபரிசீலமன செய் ய சதாடங் கியுள் ளனர். முக்கியமான
விஷயம் என்னசேன்றால் , நீ ங் கள் கூட வநரத்மத நிர்ேகிக்க சதாடங் கு முன் ,
வநரம் என்றால் என்ன என்பமத அறிந்துசகாள் ள வேண்டும் . ஒரு அகராதி
காலத்மத "விஷயங் கள் நிகழும் புள் ளி அல் லது காலம் " என ேமரயறுக்கிறது.
எளிமமயாகெ் சொன்னால் , வநரம் என்பது ஒரு விஷயம் நடக்கும் சபாழுது.

வநரத்தில் இரண்டு ேமககள் உள் ளன . கடிகார வநரம் மற் றும் நிகழ் வநரம் . கடிகார
வநரத்தில் , ஒரு நிமிடத்தில் 60 விநாடிகள் , ஒரு மணி வநரத்தில் 60 நிமிடங் கள் , ஒரு
நாளில் 24 மணி வநரம் மற் றும் ஒரு ேருடத்தில் 365 நாட்கள் உள் ளன. எல் லா வநரமும்
ெமமாகத்தான் கழிகிறது. ஒருேருக்கு 50 ேயதாகும் வபாது, அேர்களுக்கு ெரியாக 50
ேயது இருக்கும் , அதற் கு வமவலா அல் லது குமறோகவோ இருப்பதில் மல.
நிகழ் வநரத்தில் , வநரம் பல விஷயங் கவளாடு சதாடர்பில் உள் ளது. வநரம்
கண்ணிமமப்பதற் குள் பறந்து வபாேதுவதா அல் லது வநரம் வபாகாததுவபால்
இழுத்துக்சகாண்டிருப்பவதா, நீ ங் கள் என்ன செய் கிறீர்கள் என்பமதப் சபாறுத்தது.
கடினமான வேமல செய் துசகாண்டிருக்கும் சபாழுது 2மணி வநரம் 12 ஆண்டுகள்
வபால் வதான்றும் . 12 ேயது குழந்மத சேறும் இரண்டு மணி வநரத்தில் ேளர்ந்து
விட்டது வபால் சதரிகிறது!
நல் ல செய் தி என்னசேன்றால் நிகழ் வநரம் மனமத ொர்ந்தது. அது உங் கள்
காதுகளுக்கு இமடவய உள் ளது. நீ ங் கள் அமத உருோக்குகிறீர்கள் . நீ ங் கள்

உருோக்கும் எமதயும் , நீ ங் கள் நிர்ேகிக்க முடியும் . உங் களது சதாடர்ந்து தனிப்பட்ட
மபபிள் ஆய் வுகள் , பிரார்த்தமன வநரம் அல் லது உங் கள் ெக பணியாளர் அல் லது
அண்மட வீட்டாரிடம் உங் க நம் பிக்மக பகிர்ந்து சகாள் ேது வபான்ற வேமலகளுக்கு
, "வபாதுமான வநரம் இல் மல," அல் லது "இன்று வநரம் ெரி இல் மல' என்று உங் கமள
அழிக்கக்கூடிய சுய கட்டுப்பாடுகளிலிருந்து நீ ங் கள் சேளிவய ேர வேண்டும் .
வநரத்மத செலவிட சேறும் மூன்று ேழிகள் மட்டுவம உள் ளன: எண்ணங் கள் ,
உமரயாடல் கள் மற் றும் செயல் கள் . உங் கள் சதாழிவலா, ோழ் மக முமறவயா
எப்படிப்பட்டதாய் இருந்தாலும் , உங் கள் வநரம் இந்த மூன்று விதமாகவே
செலவிடப்படும் .
இப்வபாது அது உங் கள் மகயில் இருக்கிறது . வநரத்மத முமறப்படுத்துேது உங் கள்
ோழ் மே முமறப்படுத்துேதற் கு ெமம் . வநரம் கிமடக்கவில் மல என்றால் நீ ங் கவள
வநரத்மத உருோக்குங் கள் .
நாம் எதற் கு முக்கியத்துேம் சகாடுக்கிவறாம் , எமத காலம் தாழ் த்தி செய் கிவறாம்
என்பவத நம் ோழ் க்மக வமம் பாட்டில் முக்கியமான காரணியாகும் .
நாம் கண்டிப்பாக ஒரு வகாட்பாட்மட கற் றுக்சகாள் ள வேண்டும் , அதாேது
"அேெரமானது" மற் றும் "முக்கியமானது" . சபரும் பாலான மக்கள் , அமத
உணராததால் , ோழ் க்மகயில் "முக்கியமான" விஷயங் கமள புறக்கணித்து ,
"அேெரமான " விஷயங் களில் தங் கள் சபரும் பாலான வநரத்மத செலவிடுகின்றனர்.
அேெரமான காரியங் கள் முன் கூட்டிய அறிவிப்பு இன்றி உங் கள் கேனத்மத
ஈர்க்கும் நடேடிக்மககள் . அமே சபாதுோக திட்டமிடப் படாதமேகள் . உங் கள்
முக்கியமான ஒரு வேமலயின் மத்தியில் அது தமடபடும் விதமாக பிறர் வகட்கும்
"அேெர" உதவிகள் பற் றி சிந்தித்துப் பாருங் கள் .
மாறாக அேர்கள் வகாரிக்மகமய எமடயிட்டு , உங் கள் முக்கியமான வேமலமய
செய் து முடித்த பிறகு அதற் க்கான வநரத்மத ஒதுக்குங் கள் .
பலர் அேெரமாக வதான்றும் வேமலக்காக முக்கியமான வேமலகமள பாதியில்
விட்டுவிடுகிறார்கள் .
வபஸ்புக், ோட்ஸ் அப் , ேமலப்பதிவுகள் மற் றும் உடனடி முக்கியத்துேம் இல் லாத
மின்னஞ் ெல் கமளப் படித்து நாம் வொம் வபறிதனமாக செலவிடும் அந்த கணக்கில்
ேராத தருணங் கமள மீண்டும் வயாசித்துப் பாருங் கள் .

"முக்கியம் " என்கின்ற , அந்த விஷயங் கமள செய் யவில் மல என்றால் நாமள
உங் களுக்கு பாதிப்பு உண்டாகும் . ஆமாம் , எப்வபாதும் அேெர வேமலகள்
இருந்துசகாண்டுதான் இருக்கும் , சில வேமலகள் உங் கள் கேனத்மத சபறவும் ,
உங் கள் வநரத்மத திருடவும் ,அேெரம் வபால் வதான்றுவம தவிர உண்மமயில்
அேெரமனதாக இருப்பதில் மல .

இன்டறய யசயல் திை்ைம் :

கிமடக்கும் ஒே் சோரு ோய் ப்மபயும் மிகவும் ெரியாக பயன்படுத்திக்சகாள் ள
உதவுமாறு வதேனிடம் வகளுங் கள் .
ேழக்கமாக "செயல் பட்டியல் " வபாடும் வபாவத தவிர்க்க வேண்டிய
விஷயங் கமளயும் தனியாக பட்டியல் வபாடுங் கள் .
இந்த பட்டியலில் நீ ங் கள் உங் கள் வநரத்மத கட்டுப்பாவடாடு செலவிட , நீ ங் கள்
நிறுத்த வேண்டிய விஷயங் கமள எழுதுங் கள் .
இந்த முமறமய பின்பற் றுேதால் நீ ங் கள் எப்வபாதும் அமடய விரும் பிய அந்த
முக்கியமான விஷயங் கமள செய் து முடிக்கவும் , எே் ேளவு அதிகமான வநரத்மத
உங் களால் வெமிக்க முடிகிறது என்பதயும் கண்டு ஆெ்ெரியப்படுவீர்கள் .
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நராமர் 10:9
என்னசேன்றால் , கர்த்தராகிய இவயசுமே நீ உன் ோயினாவல
அறிக்மகயிட்டு, வதேன் அேமர மரித்வதாரிலிருந்து எழுப்பினாசரன்று உன்
இருதயத்திவல விசுோசித்தால் இரட்சிக்கப்படுோய் .
எனக்குள் நான் வயாசித்வதன் , நாம் சேளிப்பமடயாக "ஏசுவே வதேன்" என்று
அறிக்மக செய் ய வேண்டிய அேசியம் என்ன ?
இங் கு “அறிக்மக செய் ேது” என்பது, “சொல் ேது” என்பமதயும் தாண்டி ஆழமான
சபாருள் சகாண்டதாய் உள் ளது .
இது எப்சபாழுது சதாடங் கியது என்று வயாசித்துப்பார்க்மகயில் , ஆரம் ப ெமப
ெவகாதர ெவகாதரிகள் உண்மமயாய் கிறிஸ்துமே பின்பற் ற மேராக்கியமான
நிமலப்பாடுள் ளேர்களாக இருக்கவேண்டியிருந்தது .
அேர்களுக்கு வதர்ந்சதடுக்க இரண்டு ோய் ப்புகள் இருந்தது. சீெர் தான் வதேன்
என்று சேளிப்பமடயாக அறிக்மக செய் ேது அேர்களுக்கு ொதகமாகவும் அமத
மறுப் பது தனக்குத் தாவன மரணத் தீர்ப்பு விதிப்பது வபாலவும் இருந்தது.
நீ ங் கள் எந்த வநரத்திலும் மகது செய் யப்பட்டு சகால் லப்படலாம் என்பதால் நீ ங் கள்
ஏசுவிற் க்காக மரணத்தின்விளிம் பில் ோழ தயாராக இருக்கிறீர்கள் என்று அர்த்தம் .
என்ன ஒரு ோழ் க்மக!
வேதத்தில் பல ேெனங் கள் சீஷர்கமள பயப்படவேண்டாம் என ஊக்குவிப்பதாகி
பார்க்கின்வறாம் . வதேன் கண்டிப்பாக அேருமடய மக்கமள அேர் குறித்த காலம்
ேமரக்கும் பாதுகாப்பேராக இருக்கிறார் . 2000 ஆண்டுகளுக்கு முன் சொன்ன இந்த
ேெனங் கள் இன்றய காலகட்டத்திலும் அவத அர்த்தத்மத தருகிறதா ?
நமக்கு சதரியும் , ேெனம் (1திவமா 6: 12) நம் மம "ஏசுவே வதேன்" என "நல் ல
அறிக்மக" செய் ேது கட்டாயம் என்கிறது. அனால் வகள் வி என்னசேன்றால் இன்றும்
உங் கள் ோழ் வில் ஏசுவே வதேனாக உள் ளாரா? அல் லது அந்த பதவிமய
அேரிடமிருந்து பரித்துவிட்டீர்களா? நீ ங் கள் அேவர உங் கள் வதேசனன்று முதன்
முதலில் அறிக்மக செய் தபிறகு சில மாதங் கவளா, அல் லது சில ேருடங் கவளா
மட்டுவம அேர் உங் கள் ோழ் வின் வதேனாக இருந்திருக்கலாம் .
உங் கள் ேழிகமளயும் , பின்பற் றும் விதத்மதயும் கேனியுங் கள் ! இவயசுமே நீ ங் கள்
நடத்துேது வபாலவே உங் கமள பின்பற் றுபேர் உங் களிடம் நடந்துசகாண்டால்
நீ ங் கள் விரும் புவீர்களா?
ஒரு கமதயில் , ஒரு கனோன் இவயசுமே தனது ோழ் க்மகயின் வதேன் என்று
அறிவித்தார். இங் கு அேரது முழு ோழ் க்மக பல அமறகள் சகாண்ட ஒரு கட்டிடமாக
சித்தரிக்கப்படுகிறது.ஒருநாள் இவயசு அேரது வீட்மட வொதிக்க ேந்தவபாது, அந்த
கணேன் ெந்வதாஷமாக அேருக்கு ஒே் சோரு அமறயாக கட்டினான்.

அேர்கள் "பிமரவேட்" என்று முத்திமர குத்தப்பட்ட ஒரு அமறமயக் கடந்து
சென்றவபாது, அந்த அமறயிலிருந்து ஒரு பலமான துர்நாற் றம் சேளிவய ேந்து, அந்த
கனோன் இவயசு கேனிக்கமாட்டார் அல் லது வகள் விகள் வகட்கமாட்டார் என்ற
நம் பிக்மகயில் அந்த அமறமய வேகமாக கடந்து சென்றார் .
துரதிர்ஷ்டேெமாக, இவயசு அந்த அமறமய ஆய் வு செய் ய ேலியுறுத்தினார், ஒரு
வொகமான முகத்துடன் அேர் தயக்கத்துடன் அமறயின் கதமேத் திறந்ததும் அந்த
மனிதன் ஆெ்ெரியத்தில் ஆழ் ந்தார் . இவயசு அேமர வகட்டார்: ஏன் நீ ங் கள்
ஆெ்ெரியப்படுகிறீர்கள் ? அமறயின் நிமல உங் களுக்குத் சதரியாதா?
அேர் நிதானமான குரலில் பதிலளித்தார், "நான் இங் கு கமடசியாக சென்ற வபாது
இது இே் ேளவு வமாெமாக இல் மல".
படிப் பிடன:
இவயசு உங் கள் ோழ் க்மகயின் வதேனாக இருந்தால் அங் கு ரகசிய அமற
இருக்காது. எல் லாம் அேர் சபாறுப்பில் இருக்கும் . சில சிமதவுகளிலிருந்து மீள
முடியாது என்று நமக்கு வதான்றுேதன் காரணமாக சதாடர்ந்து சில பாேங் களில்
மூழ் கியிருக்கிவறாம் . இப்வபாதும் இந்த ேமலயிலிருந்து மீள ேழி உள் ளது. நீ ங் கள்
வதேனிடம் திரும் பினால் , அேர் உங் களிடம் திரும் புோர். இவயசுமே உங் கள்
ோழ் வின் வதேனாக அறிக்மக செய் து இரட்சிப்பமடயுங் கள் ! (யாக்வகாபு 4:8)
நமலும் வாசிக்க:
வயாோன் 14:16
லூக்கா 6:46
வயாோன் 8:31, 3:36
யூதா 1:4
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யகாநலாயசயர் 1:15-16
15. அேர் அதரிெனமான வதேனுமடய தற் சுரூபமும் , ெர்ே சிருஷ்டிக்கும் முந்தின
வபறுமானேர்.
16. ஏசனன்றால் அேருக்குள் ெகலமும் சிருஷ்டிக்கப்பட்டது;
பரவலாகத்திலுள் ளமேகளும் பூவலாகத்திலுள் ளமேகளுமாகிய
காணப்படுகிறமேகளும் காணப்படாதமேகளுமான ெகல ேஸ்துக்களும் ,
சிங் காெனங் களானாலும் , கர்த்தத்துேங் களானாலும் , துமரத்தனங் களானாலும் ,
அதிகாரங் களானாலும் , ெகலமும் அேமரக்சகாண்டும் அேருக்சகன்றும்
சிருஷ்டிக்கப்பட்டது.
2 யகாரிந் தியர் 4:4
அப்வபாஸ்தலனாகிய பவுல் சொல் கிறார், கடவுள் யார் என்பமத கிறிஸ்து
அவிசுோசிகமளத் தவிர மற் ற அமனேருக்கும் சேளிப்படுத்தினார் என்று.
ொத்தானின் வநாக்கம் , சுவிவெஷத்தின் சேளிெ்ெத்தில் இருப்பேர்கமளயும் பணம் ,
ேல் லமம, இன்பம் ஆகியேற் மற காட்டி குருடர்களாக்கி ஏமாற் றுேவத .
கண்ணுக்குத் சதரியாத வதேனுமடய உருேமாக கிறிஸ்து இருக்கிறார் என்பது ,
மபபிளில் எங் கும் காணப்படும் கிறிஸ்துவின் சதய் வீக தன்மமமயப் பற் றிய
ேலுோன அறிக்மககளில் ஒன்றாகும் .
நயாவான் 1:18
கிறிஸ்துவே கடவுளின் ெரியான பிரதிபலிப்பாயிருக்கிறார் , அேர் கடவுமள
பிரதிபலிக்கிறது மட்டும் அல் ல , அேர் நமக்கு கடவுள் சேளிப்படுத்துதேறாக
இருக்கிறார் . கிறிஸ்துவுக்குள் , வதேன் தம் முமடய இயல் மபயும் ொரத்மதயும்
காணக்கூடிய, சதாடக்கூடிய விதத்தில் சேளிப்படுத்தினார். கிறிஸ்துவுக்குள் ,
வதேன் பூமியில் ோழ் ந்த ஒரு மனிதனாக ஆனார். ஒரு தந்மதயாக, என்மன
அறிந்தேர்கள் , என் மகமன பார்க்கும் வபாசதல் லாம் , நான் உடல் ரீதியாக அங் கு
இல் லாத வபாதும் கூட அேமர அமடயாளம் காண்டுசகாள் ோர்கள் .
கிறிஸ்து கடவுளின் முழு சேளிப்படுத்துதலாக இருக்கிறார் . கிறிஸ்துமே
பார்க்காமல் , வதேமன சதளிோக காண்பது இயலாத காரியம் ஆகும் .வயசுகி
கிறிஸ்துே மனித உருவில் வதேமன முழுமமயாக சேளிப்படுத்துபேராக உள் ளார் .

எபிநரயர் 1:3
கிறிஸ்து உலகத்மதப் பமடத்தேர் மட்டுமல் ல, அேர் அமத காப்பேர். அேனிடம் ,
எல் லாம் ஒன்றிமணந்துள் ளது . அேர் நம் மம பாதுகாக்கிறேராகவும்
அண்டெராெரம் முழுேமதயும் அழிவிலிருந்து காப்பேராகவும் உள் ளார். கிறிஸ்து
எல் லா உயிர்கமளயும் வபணுபேர் என்பதால் , நம் மில் யாரும் அேமர விட்டு
சுயாதீனமாக இல் மல. நாம் அமனேரும் அேருமடய ஊழியக்காரர், நாம்
அமனேரும் பாதுகாப்பு, கேனிப்பு மற் றும் ஆகாரத்திற் காக அேமர அனுதினமும்
நம் பவேண்டும் .

கடவுள் உங் கள் பாேங் கமள மன்னிக்க முடியாது என்று நீ ங் கள் நிமனப்பது உங் கள்
தேறான சிந்தமனயாகும் . அண்டெராெரத்தின் அதிபதி க்கு நம் முமடய
பாேங் கமள மகயாள் ேது சபரிய விஷயவம இல் மல. நீ ங் கள் மனம் திறந்து அேரது
மகனாகிய வயசுகி கிறிஸ்துவின் மூலம் அேரிடம் செல் லும் வபாது , அேரால்
உங் கமள மன்னிக்க முடியும் மற் றும் நிெ்ெயமாக மன்னிப்பார்.

நயாவான் 14:8-14
இவயசுமே அறிேது என்பவத வதேமன அறிேது , என்று பிதாமே பார்க்க விரும் பிய
பிலிப்புக்கு இவயசு விளக்கினார். கடவுள் , உண்மம மற் றும் சமய் ப்சபாருளுக்கான
வதடல் கிறிஸ்துவுக்குள் முடிேமடகிறது. வபாதகர், ஆசிரியர்கள் மற் றும் இவயசு
கிறிஸ்து பற் றி வபசும் வேறு யாே ரும் அேர்கள் கடவுளின் முன்னிமலயில்
நிற் கிறார்கள் என்பமத நிமனவுகூர வேண்டும் . கிறிஸ்து மே நிராகரித்து தங் கள்
சொந்த வநாக்கங் கமள விரும் பி செல் பேர்கள் தங் கமளயும் அறியாமல் ொத்தாமன
தங் கள் கடவுளாக ஏற் றுக்சகாள் கிறார்கள் .

வயாோனுமடய பிரெங் கத்தின் மமயமாக இருந்தது அேர் அல் ல, கிறிஸ்துவே!
நீ ங் கள் வபாதிக்கும் வபாதும் , கிறிஸ்து என்ன செய் தார் என்பமதவய வபசுங் கள் ,
உங் கள் திறமமகமள பற் றி அல் ல. கிறிஸ்துமேவிட தன்மன உயர்த்திவயா அல் லது
அேரது சொந்த கருத்துக்கமள யாராேது பிரெங் கிப்பமத வகட்டால் , ஜாக்கிரமத,
அேர் நிெ்ெயமாக ஒரு கள் ள வபாதகராகவே இருப்பார் .
கிறிஸ்து நம் வமாடு இருக்கும் வபாது, மனித ேடிவில் வதேன் முழுமமயாக நம் வமாடு
இருக்கிறார்.

முடிவு :இமறேனின் தன்மமமய திறந்த மனங் களுடன் உற் றுப் பார்ப்பதன் மூலம் , நாம்
அதிகமாக அேமரப் வபாலவே மாற முடியும் . சுவிவெஷத்தில் , நாம் கிறிஸ்துபற் றிய
ெத்தியத்மதக் காண்கிவறாம் , அமத நாம் புரிந்து சகாண்டு நம் ோழ் வில் அமதப்
பயன்படுத்துேதாது நம் மம ஒழுக்கரீதியாக மாற் றுகிறது. இவயசுவின்
ோழ் க்மகமயப் பற் றி நாம் அறிந்து,நம் ோழ் வில் அமதப் பயன்படுத்தும் வபாது,
வதேன் எே் ேளவு அற் புதமானேர், அேர் உண்மமயிவலவய யார் என்பமதயும் நாம்
புரிந்து சகாள் ள முடியும் . வயசுமேப் பற் றிய நமது அறிவு ஆழமக மாறும் வபாது ,
பரிசுத்த ஆவியானேரும் நாம் மாற உதவுகிறார்.

நமலும் வாசிக்க:
வராமர் 8:29 | கலாத்தியர் 4:19 | பிலிப்பியர் 3:21
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கிறிஸ்துவுக்கு தனிப் பை்ை இைத்டத ஒதுக்குதல்

1 நபதுரு 3:15
நாம் நம் ோழ் வில் பல வநரங் களில் , சிறப்பு பயன்பாட்டிற் காக ஏதாேது ஒதுக்கி
மேப்பதுண்டு . விடுமுமற நாட்களுக்காகவோ அல் லது பணி ஓய் வு
காலங் களுக்காகவோ ேழக்கமான பணத்மத ஒதுக்கி மேப்பதுண்டு .
சபற் வறார்கள் தங் கள் குழந்மதகள் வதோலயத்திற் கு அணிந்து சகாள் ள வேண்டிய
ஆமடகமள ெனிக்கிழமம இரவே தயாராக ஒதுக்கி மேக்கலாம் . விசுோெமான
கிறிஸ்துேர் தனிப்பட்ட மற் றும் குடும் ப சஜபத்திற் க்காக ஒே் சோரு நாளும் ஒரு
குறிப்பிட்ட வநரத்மத ஒதுக்கி சகாள் ளலாம் .
அப்வபாஸ்தலனாகிய வபதுரு கிறிஸ்துமே ஆண்டேராகத் தனிப்பட்ட இடத்மத
ஒதுக்க நமக்கு அறிவுறுத்துகிறார். அதாேது கிறிஸ்து நமது ோழ் வில் ஒவர ஒரு
கர்த்தராக இருக்க, நமது ோழ் வில் விவெஷ இடத்மதயும் வநாக்கத்மதயும்
சகாண்டிருக்க வேண்டும் . வேறு யாருக்கும் அத்தமகய மரியாமதவயா, பட்டவமா
கிமடக்கக் கூடாது. அேருக்கு தனி இடத்மத நாம் ஒதுக்கும் வபாது , அேர் ஒருேவர
நமது இரட்ெகராக, நம் முமடய பரிபூரமான நண்பராக , நித்தியத்திற் கான நமது
நம் பிக்மகயாக இருக்கிறார் என்பமத ஒப்புக்சகாள் கிவறாம் . நம் பாராட்டுக்கும் , நம்
அன்பிற் கும் உரியேர் அேவர என்பமத ஒப்புக் சகாள் கிவறாம் .
கிறிஸ்துவே வதேன் என்று அேருக்கு தனியிடம் ஒதுக்குேது எப்படி?
அேர் சகாடுக்கும் நம் பிக்மகயில் ோழ் ேதன் மூலம் .
அந்த நம் பிக்மகயில் ோழ் ேது என்பது உங் கள் ோழ் க்மகயின் எல் லா
விஷயங் கமளயும் கர்த்தரது முழு கட்டுப்பாட்டில் மேத்துள் ளார் என்ற
ெமாதானத்வதாடும் நம் பிக்மகவயாடும் ஒே் சோரு நாளின் ெோல் கமளயும்
சபாறுப்புகமளயும் எதிர்சகாள் ேதாகும் .
நம் பிக்மகயுடன் ோழ் ேது என்பது, "மரணவமா, ஜீேவனா, வதேதூதர்கவளா,
பிொசுகவளா, நிகழ் காலவமா, எதிர்காலவமா, எந்த ெக்திகவளா, உயரவமா ஆழவமா,
அல் லது எல் லா பமடப்பினங் களிலும் உள் ள எந்த ெக்திகவளா, நம் முமடய
கர்த்தராகிய கிறிஸ்து இவயசுவுக்குள் இருக்கும் வதேனுமடய அன்பிலிருந்து நம் மம
பிரிக்க முடியாது" (வரா. 8:38-39) என்ற புதிய நம் பிக்மகயுடன் ஒே் சோரு நாளின்
ெோல் கமளயும் எதிர்சகாள் ளும் நித்திய நம் பிக்மகயுடன் நாம் ோழவேண்டும் .
எனவே, அன்பு ெவகாதர ெவகாதரிகவள நாம் கிறிஸ்துவுக்குள் இருக்கும்
விசுோெத்தில் ோழ் ந்து, நம் ோழ் வில் கிறிஸ்துமே வதேன் என அேருக்கு
தனியிடம் ஒதுக்குவோம் . எந்த நிெ்ெயமும் நிரந்தரமுமில் லாத இந்த உலகில்
சதாடர்ந்து நம் பிக்மகவயாடு இருப்பது மாறுபட்ட மற் றும் மன அமமதியான
ோழ் மே தரும் .
தனிப் பை்ை பகிர்வு:
கடந்த ஆண்டு எனக்கு மிகவும் ெோலானதாக இருந்தது. ஆண்டின்
சதாடக்கத்திலிருந்வத எனது ஊழியத்தில் சில சீடர்களின் சபற் வறார்களின் மரணம்
வபாராட்டமாக இருந்தது , குறிப்பாக ெம் பந்தப்பட்ட சீடர்களின் விசுோெத்தின் மீது
இந்த நிகழ் வுகள் தாக்கத்மத ஏற் படுத்தியது. அவத ஆண்டில் , எங் கள் இரண்டு

உறுப்பினர்கள் மரணம் மற் றும் வேறு சில சூழ் நிமலகள் எங் கள் நம் பிக்மகக்கும்
ெோலாக இருந்தது. நான் கிறிஸ்துவுக்குள் மேத்திருக்கும் அபார நம் பிக்மகயின்
பிரதிபலிப்பு தான் என்மன சதாடர்ந்து முன்வனாக்கி செல் ல உதவியது.என்
ோழ் வில் என்ன நடந்தாலும் , இவயசு எப்வபாதும் என் வதேனாக இருக்கிறார்,அேமர
நான் பிடித்துக்சகாண்டிருக்கும் ேமர, அேருடனான நித்தியோழ் க்மகக்கான என்
நம் பிக்மக , பாதுகாப்பாக உள் ளது.
கிறிஸ்துவே வதேன் என்று அேருக்கு தனியிடம் ஒதுக்குேது எப்படி?
உங் கள் நம் பிக்மகமய பகிர்ந்து சகாள் ள தயாராக இருப்பதன் மூலம் .
அந்த நம் பிக்மகயும் , உறுதியும் உங் கள் ோழ் க்மகயில் யாவரா ஒருேர் உங் களுடன்
உமரயாடும் விஷயமாக இருக்கலாம் . "உங் களுக்கு ஒரு ேலுோன நம் பிக்மக
இருக்கிறது", அல் லது, "நீ ங் கள் எப்வபாதும் எப்படி எதிர்மமறயான சூழ் நிமலகளில்
நன்மமமய பார்க்கிறீர்கள் ", அதன் ரகசியம் என்ன?”என்று அேர்கள் வகட்கலாம் .
இதுவே உங் களுக்கு ெரியான தருணம் . "தயாராக இருங் கள் ," என்று வபதுரு
கூறுகிறார். கிறிஸ்துவே வதேன் என்று அேருக்கு தனியிடம் ஒதுக்க தயாராக
இருங் கள் .
நீ ங் கள் சபலனுள் ளேர் அல் ல, கிறிஸ்து உங் களுடன் உங் களுக்குள் வேமல
செய் கிறார் என்பமத மக்கள் அறியட்டும் .
ஏசுவும் அேரது அன்பும் , உங் களுக்கு அந்த பலத்மத சகாடுத்து ஒே் சோரு நாளும்
ெோல் கமள ெந்திக்க வதமேயான
புதுப்பிக்கப்பட்ட உற் ொகம் மற் றும் அமமதியும் ,உறுதியும் தருகிறது. இவயசுவே
என் வதேன் மற் றும் நம் பிக்மக.

உங் கள் குடும் பத்தில் நித்திய ோழ் விற் க்வகதுோன ஆவிக்குரிய உமரயாடல் கமள
உற் ொகப்படுத்துங் கள் . மற் றும் கருவிகமள நிறுத்திவிட்டு ஒே் சோரு நாளும்
ஆன்மீக உயர்வு தாழ் வுகமள பற் றி பகிர உற் ொகப்படுத்துங் கள் .
உங் கள் குடும் ப உறுப்பினர்கள் , உங் கள் அண்மட வீட்டார், உங் கள் ெக ஊழியர்கள்
மற் றும் நண்பர்களுடன் சுவிவெஷத்மதப் பகிர்ந்து சகாள் ேதன் மூலம் கிறிஸ்துவில்
உங் கள் விசுோெத்மத பகிர்ந்து சகாள் ள தயாராகுங் கள் .
நகள் வி :
நீ ங் கள் கற் றுக்சகாண்ட காரியத்மதக் குறித்து , இன்று நீ ங் கள் வித்யாெமாக என்ன
செய் யப் வபாகிறீர்கள் ?

கிறிஸ்துமே வதேன் என அேருக்கு நம் இதயத்தில் தனியிடம் ஒதுக்க நம் மம நாம்
தயார் படுத்துவோம் .
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விசுவாசத்தின் வாழ் டக

வேதாகமம் முழுேதிலும் வதேமன பின் சதாடர்ந்த பலமர
குறித்து ேசிக்கிவறாம் .
ஏவதன் வதாட்டத்தில் ஆதாம் மற் றும் ஏோள் முதல் 21 ஆம்
நூற் றாண்டின் நவீன ஆண்கள் மற் றும் சபண்கள் ேமர,
கடவுமளப் பின் சதாடர்ேது இருேருக்கும் இமடயிலான
இயற் மகயான வேறுபாடுகளால் எப்வபாதும் ஒரு ெோலாக
இருக்கு., ஏசனன் றால் வதேன் ஆவியானேர், மனிதவனா
ெரீரமுமடயேனாய் இருக்கிறான் .
இந்த இமடசேளிமயக் குமறக்க, விசுோெத்தினால்
ோழும் படி எபிசரயர் 11: 6-ல் வதேன் நமக்குக்
கட்டமளயிடுகிறார்.
இந்த சதாடர் ஒற் றுமம ஒரு வதோலயத்திவலா அல் லது
வதே மக்களிடத்திவலா ஏற் படுத்தும் தாக்கத்மத புரிந்து
சகாள் ள உதவும்
இமதப் பற் றி பவுல் இப் படியாக கூறுகிறார்:
நராமர் 15 அதிகாரம்
5. நீ ங் கள் ஒருமனப் பட்டு நம் முமடய கர்த்தராகிய இவயசுகிறிஸ்துவின்
பிதாோகிய வதேமன ஒவர ோயினால் மகிமமப் படுத்தும் படிக்கு,
6. சபாறுமமமயயும் ஆறுதமலயும் அளிக்கும் வதேன், கிறிஸ்து
இவயசுவினுமடய மாதிரியின்படிவய, நீ ங் கள்
ஏகசிந்மதயுள் ளேர்களாயிருக்கும் படி உங் களுக்கு
அநுக்கிரகஞ் செய் ோராக.

கீழ் ப்படித்தலின் மூலமாக கிறிஸ்து இவயசுமேப்
பின் பற் றும் ோழ் க்மகமய ோழ் ேவத இங் கு நாம் கேனிக்க
வேண்டிய விஷயம் .
எபிசரயர் 11: 1-40 இல் நம் முமடய விசுோெ மாவீரர்களின்
பட்டியமல நாம் பார்க்கலாம் . அேர்களிடமிருந்து நாம்
என் ன கற் றுக்சகாள் ளலாம் ?
1. அேர்கள் காணாத ஒரு கடவுளுக்கு தங் கமள
ஒப்புக்சகாடுத்து, அர்ப்பணித்து சகாண்டார்கள் .
2. அேர்கள் அேருக்குக் கீழ் ப்படிந்து நடக்கும் வபாது,
அேர்கள் வதேனுமடய கிருமபமயயும் ேல் லமமமயயும்
தங் கள் ோழ் க்மகயில் அனுபவித்தார்கள் .
3. தங் கள் விசுோெத்திற் கு எல் லா ேமகயான ெோல் களும்
எதிர்ப்பும் ேந்தாலும் , அேர்கள் அமெக்கப்படாமல் ,
நம் பிக்மகயில் விடாமுயற் சியுடன் இருந்தனர்.
4. தற் வபாது அேர்களால் அமதப் பார்க்க முடியாவிட்டாலும் ,
வதேனிடத்தில் அேர்கள் எதிர்காலத்மதப் பற் றி உறுதியாக
இருந்தார்கள் .

நதவனிைத்தில் அன்புகூருவது.
ஒரு கமத சொல் ல விரும் புகிவறன் .
ஒரு சபண் ஒரு ஆணுடன் திருமணம் செய் துசகாண்டார்.
அேர்கள் ஒன் றாக ோழ் ேதற் கும் மகிழ் ெசி
் யாக
இருப் பதற் கும் கீழ் ப்படிய வேண்டிய விதிகமள அேர்
அேளுக்குக் சகாடுத்தார். இந்த விதிகளுக்கு
கீழ் ப்படிதலுடன் வபாராடியதால் இந்த சபண் ஒரு
கடினமான ோழ் க்மக ோழ் ந்தார். அேள் ெங் கடமாகவும்

மகிழ் ெசி
் யற் றேளாகவும் ஆனாள் , அேள் அேமன
சேறுத்தாள் . அேர்களது உறவு சதாடர்ந்து வமாெமமடந்து
ேந்ததால் , அந்த ஆன் விோகரத்து செய் து அேமள அனுப் பி
மேத்தார்.
சில ேருடங் கள் கழித்து, அேள் மறுமணம் செய் து
சகாண்டார், இந்த முமற அேள் நல் ல ோழ் மக ோழ
இயன்றேற் மற செய் ய தீர்மானித்தாள் . இந்த மனிதன்
அேளுமடய அன் மபத் திருப் பிக் சகாடுத்தார், அேமன
மகிழ் விக்க எல் லாேற் மறயும் செய் ேதில் அேள்
மகிழ் ெசி
் மயக் கண்டாள் . அமத உணராமல் , அேள்
உண்மமயில் தனது முதல் கணேனால் சகாடுக்கபட்ட
அவத விதிமுமறகளுக்குக் கீழ் ப்படிந்து சகாண்டிருந்தாள் .
உண்மமயில் அேளுமடய பிரெ்சிமன விதிகள் அல் ல,
அேளுமடய இதயம் மற் றும் திருமணத்திற் கான
அர்ப்பணிப் பு இல் லாததுதான் .
கற் றுயகாள் ளநவண்டியது:
அன் பு இல் லாமல் ஒரு நல் ல அணுகுமுமறயுடன்
கீழ் ப்படிேது கடினம் . அவதவபால் , யார் வேண்டுமானாலும்
அன் பில் லாமல் சகாடுக்க முடியும் , ஆனால் சகாடுக்காமல்
அன் பு செய் ேது ொத்தியமில் மல. வதேன் நம் முமடய
அன் பிற் கு பதிலளிப் பார்.
அவருடைய வசனத்டத நநசிப் நபாம் :
நயாவான் 14 அதிகாரம்
23. இவயசு அேனுக்குப் பிரதியுத்தரமாக: ஒருேன் என்னில்
அன்பாயிருந்தால் , அேன் என் ேெனத்மதக் மகக்சகாள் ளுோன்,
அேனில் என் பிதா அன்பாயிருப் பார்; நாங் கள் அேனிடத்தில் ேந்து
அேவனாவட ோெம் பண்ணுவோம் .

24. என்னில் அன்பாயிராதேன் என் ேெனங் கமளக்
மகக்சகாள் ளமாட்டான். நீ ங் கள் வகட்கிற ேெனம்
என்னுமடயதாயிராமல் என்மன அனுப் பின
பிதாவினுமடயதாயிருக்கிறது.

விசுோெத்தில் நம் முன்வனார்கள் மேத்திருக்கும் அவத
நம் பிக்மகக்கு வதேன் நம் மம அமழக்கிறார். அேர்களில்
சபரும் பாவலாருக்கு அேர்களின் நாட்களில் எழுதப்பட்ட
வதே ேெனம் இல் மல என் ற உண்மமமய கேனியுங் கள் ,
ஆனாலும் அேர்கள் தங் கள் கற் பமனகமளயும்
பகுத்தறிமேயும் பயன் படுத்தி கர்த்தமர காட்சிப்படுத்தி
அேருமடய ேல் லமம , மகிமம மற் றும் கம் பீரமத
உணர்ந்தார்கள் - அேர்கள் ஆேலுடன் அேருடன் ஒரு
உறமே நாடி, அேர்மீது நம் பிக்மக மேத்தார்கள் .
எபிசரயர் 11: 6
ஆபிரகாம் , ொராள் , யாக்வகாபு, வயாவெப் பு, வமாவெ,
வயாசுோ மற் றும் பலர் விசுோெத்தினாவலவய ோழ் ேமதக்
விட்டு, தங் கள் விசுோெக் கமதகமள அடுத்த
தமலமுமறயினரிடம் ஒருவபாதும் சொல் லவில் மல
என் றால் , இன் று நாம் பின் பற் ற உதாரணங் கள் இருக்குமா?
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கிரிமய இல் லாத விசுோெம்

யாக்வகாபு 2:26
அப் படிவய, ஆவியில் லாத ெரீரம் செத்ததாயிருக்கிறதுவபால, கிரிமயகளில் லாத
விசுோெமும் செத்ததாயிருக்கிறது.
கிரிமய இல் லாத விசுோெம் செத்ததாய் இருக்கிறது, ஏசனன்றால் கிரிமய
இல் மலசயன்றால் அது ஒருேன் பமழய ோழ் விலிருந்து மாறவில் மல என்பமதயும்
அேனது இதயம் ஆன்மீகத்தில் இல் மல என்பமதயும் சதளிவுபடுத்துகிறது. வேதாகமத்தில்
நிமறய ேெனங் கள் உண்மமயான விசுோெம் புதிய மாறுபட்ட ோழ் மே தருேவதாடு
நம் முமடய கிரிமயகளின் மூலமாக விசுேெம் சேளிப் படும் என்பதயும் சொல் கின்றன.
யாக்வகாபு 2:14-26 சிலெமயங் களில் நம் முமடய கிரிமயகளில் நம் நீ திமான்களாக்கப் படுேது
வபான்ற அர்த்தத்தில் வதான்றினாலும் மற் ற ேெங் கவளாடு ஒப்பிட்டுப் பார்க்கும் வபாது
யாக்வகாபு, நாம் கிரியர்களால் வதேனுக்கு முன்பாக நீ திமான் அேதில் மலசயன்றும் , நம்
கிரிமயகள் நம் விசுோெத்மத சேளிப் படுத்துேதாக உள் ளசதன்றும் கூறுகின்றார்.
கிரிமயகளால் நாம் ரட்சிக்கப் படுேதில் மல மாறாக கிரிமயகள் நம் ரட்சிப் புக்கு
ொட்சியாக உள் ளன. கிறிஸ்துவின் மீதான விசுோெம் எப் வபாதும் நம் மம நல் ல
கிரிமயகளுக்குள் ளாக ேழிநடத்தும் . ஒரு மனிதன் கிறிஸ்துவின் சீஷன் என்று தன்மன
சொல் லிக்சகாண்டும் வேண்டுசமன்வற கீழ் ப்படியாத்ஸ் ோழ் க்மக
ோழ் ந்துசகாண்டிருந்தால் , அேனது விசுோெம் சபாய் யானதாகவும் செத்ததாகவும்
கருதப் படும் .
பலர் சபயரளவில் கிறிஸ்துேர்களாகவும் சீஷர்களாகவும் இருந்தாலும் அேர்களது
ோழ் க்மக தமலகீழாக இருப் பமத காண்கிவறாம் . ஆனால் இவயசு இே் விதமாக
சொல் கிறார், " அேர்களுமடய கனிகளினாவல அேர்கமள அறிவீர்கள் ; முட்செடிகளில்
திராட்ெப் பழங் கமளயும் , முட்பூண்டுகளில் அத்திப் பழங் கமளயும் பறிக்கிறார்களா?
அப் படிவய நல் ல மரசமல் லாம் நல் ல கனிகமளக் சகாடுக்கும் ; சகட்ட மரவமா சகட்ட
கனிகமளக் சகாடுக்கும் . நல் ல மரம் சகட்ட கனிகமளக் சகாடுக்கமாட்டாது; சகட்ட மரம்
நல் ல கனிகமளக் சகாடுக்கமாட்டாது. நல் ல கனி சகாடாத மரசமல் லாம் சேட்டுண்டு
அக்கினியிவல வபாடப் படும் . ஆதலால் , அேர்களுமடய கனிகளினாவல அேர்கமள
அறிவீர்கள் .
"பரவலாகத்திலிருக்கிற என் பிதாவின் சித்தத்தின்படி செய் கிறேவன பரவலாகராஜ் யத்தில்
பிரவேசிப் பாவனயல் லாமல் , என்மன வநாக்கிக் கர்த்தாவே! கர்த்தாவே! என்று
சொல் லுகிறேன் அதில் பிரவேசிப்பதில் மல. அந்நாளில் அவநகர் என்மன வநாக்கி:
கர்த்தாவே! கர்த்தாவே! உமது நாமத்தினாவல தீர்க்கதரிெனம் உமரத்வதாம் அல் லோ? உமது
நாமத்தினாவல பிொசுகமளத் துரத்திவனாம் அல் லோ? உமது நாமத்தினாவல அவநக
அற் புதங் கமளெ் செய் வதாம் அல் லோ? என்பார்கள் . அப்சபாழுது, நான் ஒருக்காலும்
உங் கமள அறியவில் மல; அக்கிரமெ் செய் மகக்காரவர, என்மனவிட்டு அகன்றுவபாங் கள்
என்று அேர்களுக்குெ் சொல் லுவேன்" - மத்வதயு 7:16-23
வதேனுக்கு கீழ் ப்படிேது விசுோெத்திற் கான அங் கீகாரமாகும் . யாக்வகாபு ஆபிரகாம் ,
ராகாப் வபான்ற உதாரணங் கமளக் சகாண்டு கீழ் ப்படிதல் எப் படி ரட்சிப் வபாடு
இமணந்துள் ளது என்பமத விளக்குகிறார். சுலபமாக அெ்சொல் மல வேண்டுமானால் , நன்
ஏசுவின் மீது விசுோெமாகஉள் வளன் என்று சொல் ேவதா மத ரீதியான ெடங் குகமள
பின் பற் றுேவதா நமக்கு ரட்சிப் மப அளிப் பதில் மல.

கிரிமய இல் லாத விசுோெம் செத்ததாகும் ஏசனனில் அது வதேனால் மாற் றப் படாத
இதயத்மத காட்டுகிறது. நாம் பரிசுத்த ஆவியால் புதுப் பிக்கப் படும் வபாது நம் ோழ் வும்
அந்த புது மாற் றத்மத சேளிப் படுத்துேதாகவே இருக்கும் . நம் ோழ் வு கீழ் ப்படிதலுள் ள
ோழ் ோகவே இருக்கும் . நம் ோழ் வு கீழ் ப்படிதலுள் ள ோழ் ோகவே இருக்கும் . காணபட
முடியாத விசுோெமானது, ஆவிக்குரிய கனிகள் மூலமாக நம் ோழ் வில்
சேளிப் படக்கூடியதாக உள் ளது ( காலத்தியர் 5:22). அேருமடய ஆடாக அேரது
குரமலக்வகட்டு பின் சதாடர்வோம் (வயாோன் 10:26–30).
கிரிமய இல் லாத விசுோெம் செத்ததாகும் ஏசனனில் விசுோெம் புதிய மனிதமன
உருோக்குவமயல் லாமல் பமழய பாேத்தின் சுபாேத்தில் சதாடர இடம் சகாடுக்காது. பவுல்
2சகாரிந்தியர் 5:17 ல் சொல் ேதுவபால, "இப் படியிருக்க, ஒருேன் கிறிஸ்துவுக்குள் ளிருந்தால்
புதுெ்சிருஷ்டியாயிருக்கிறான்; பமழயமேகள் ஒழிந்துவபாயின, எல் லாம் புதிதாயின".
எேசனாருேன் தன உதடுகளால் மட்டும் கிரிமய செய் து விசுோெத்மத
விட்டுக்சகாடுப் பேன் ஏசுவே தன்னிடம் , "அப் சபாழுது, நான் ஒருக்காலும் உங் கமள
அறியவில் மல; அக்கிரமெ் செய் மகக்காரவர, என்மனவிட்டு அகன்றுவபாங் கள் என்று
அேர்களுக்குெ் சொல் லுவேன்"- என்று சொல் ேமத வகட்பான்.
இன்மறய செயல் திட்டம் :
இன்மறய நாளில் உங் களது அண்மடவீட்டாரிடவமா, உடன் வேமல செய் பேர்களிடவமா,
நண்பர்களிடவமா உங் களது செயல் கள் மூலமாக விசுோெத்மத சேளிப் படுத்துங் கள் .

