ஒருவன் என் பின்னன வர விரும் பினால் ,
அவன் தன்னனத் தான் வவறுத்து,
தன் சிலுனவனை அனுதினமும் எடுத்துக்வகாண்டு,
என்னனப் பின்பற் றக்கடவன்.



ஒரு குறிப் பபட்டில் நீ ங் கள் கற் றுக்ககொள் பவைகவள எGதிைொருங் கள்



நொள் ப ொறும் எGதி முடி ் பின் பு இந் ப் பட்டியலில் (டிக்)குறியிட்டுக் ககொள் ளுங் கள்



25 நொட்களுக்கொன பொடங் கவள முடி ் பின் இந் ப் பட்டியவல பிரதி எடு ்து உங் கள்
மண்டல ்

வலைரிடம் ககொடு ்து சொன் றி iHப் கபற் றுக் ககொள் ளுங் கள் .

நொள்

நொள் 4

வலப்பு
ப ைவன நிவனவில்
ககொள் ளுங் கள்
சிலுவைவயயும்
பரபலொக ்வ யும் நிவனவில்
ககொள் ளுங் கள்
நீ ங் கள் ப ைனுக்கு
முக்கியமொனைர்
ப ைன் உங் களுடன் இருக்க
ஏங் குகிறொர்.

நொள் 5

ப ைனுடன் பபசுைது - 1

நொள் 6

ப ைனுடன் பபசுைது - 1

நொள் 7

உபைொசம்

நொள் 8

ப ைனுக்கு கசவிககொடு ் ல் -1

நொள் 9

ப ைனுக்கு கசவிககொடு ் ல் -2

நொள் 10

நம் உறவுகள்

நொள் 11

நம் பொ ்திரமும் பரிசும்

நொள் 12

பொை அறிக்வக

நொள் 13
நொள் 14

ஒருைவர ஒருைர் சீர்திரு ்து ல்
கிறிஸ்துவை பநக்கிய
சீஷ ்துைம்

நொள் 15

ஒருைவர ஒருைர் ைழிநட ்து ல்

நொள் 16

இபயசுவின் இரக்கம் – 1

நொள் 17

இபயசுவின் இரக்கம் – 2

நொள் 18

நற் கசய் தி அறிவியுங் கள் -1

நொள் 19

நற் கசய் தி அறிவியுங் கள் -2

நொள் 20

ஏவழகளுக்கு உ வு ல் – 1

நொள் 21

ஏவழகளுக்கு உ வு ல் – 2

நொள் 22

சுய கட்டுப்பொடு

நொள் 23

ஒழுக்கம்

நொள் 1

நொள் 2
நொள் 3

ப தி

டிக்

நொள் 24

சம பொகமும் கொணிக்வகயும் -1

நொள் 25

சம பொகமும் கொணிக்வகயும் -2

கசய் ய பைண்டியன
கெபக்குறிப்பபடு
உங் கள் மனமொற் றம் பற் றிய கவ வய
எழுதுங் கள்
உங் கள் ைளர்ப்வபக் குறி து
் எழுதுங் கள்
ப ைனின் குணம் பற் றிய பை
ைொக்கியங் கவள எழுதுங் கள்
நொள் ப ொறும் குறிப்பிட்ட கெபபநர ்வ
ஒதுக்குங் கள்
உங் கள் குறிப்பபட்வடப் பயன் படு ்தி
கெபிக்கவும்
குடும் ப சவபயொக உபைொசிக்க நொள்
ப ர்ந்க டுங் கள்
பை ம் ைொசி து
் யொருடனொைது பகிர்ந்து
ககொள் க
பை ம் ைொசி து
் யொருடனொைது பகிர்ந்து
ககொள் க
வீட்டு சவபயிபலொ, சவபயிபலொ பசைகம்
கசய் க
யொருக்பகனும் விருந்து உபச்சொரம் கசய் க
உங் கள் ைொழ் க்வகப் பபொரொட்டங் கவள
யைருடனொைது பகிர்ந்து ககொள் ளுங் கள் .
பொை ்திலிருக்கும் ஒருைருக்கு அதிலிருந் மீள
உ வுக
மும் மூைரொய் பசர்ந்து ஊக்கப்படு ்திப்
பபசுங் கள்
ஒை் கைொருைரும் என் ற கசொற் கள் ைரும்
பை ைொக்கியங் கவள ப டிக்கண்டுபிடியுங் கள்
உங் கவளச் சுற் றியுள் ள சரீர, ஆ ்ம
ப வைகவள கொண்க
உங் கவளச் சுற் றியுள் ள சரீர, ஆ ்ம
ப வைகவள கொண்க
சீஷரொக பைண்டும் என நீ ங் கள்
நிவனப்பைர்கவளப் பட்டியலிடுங் கள்
உங் கள் பட்டியலில் உள் பளொருக்கொக
கெபியுங் கள்
உங் கள் பகுதியிலுள் ள ஏவழகளுக்கு
உ வுங் கள்
வீதிபயொரம் ைசிப்பபொருக்கு உணவு சவம ்து
பகிர்ந்து ககொள் க
அன் றொட கசலவுகவளப் பட்டியலிடுக
ஏப னும் இரண்டு நவடமுவற
ச ்தியொனைற் வற எழுதுக
எனது மொ மு ல் கசலவினம் என் ன?
மொ ொந்திர ைரவுகசலவு பட்டியலிடுக –
உவறகளில் பண வ
்
கசலவினம் ைொரியொக
பிரி ்துக் ககொள் க

1.

njtid nerpj;jy; - epidt[ TWjy;

nehf;fk;:
,e;j ghlj;jpd; Kf;fpa nehf;f';fs; vd;dbtd;why;/ rP\h;fs;/ njtd; mth;fs;
thH;f;ifapy; bra;j fphpia epidt[Tw bra;tJ.
ehk; btF ehl;fshf rP\h;fshf ,Uf;Fk; nghJ njtd; ek;ik ,ul;rpj;jija[k;/
ek;Kila thH;f;ifapy; mth; vg;go fphpia bra;jhh; vd;gija[k; kw;Wk; njtd; ,y;yhjpUe;jhy;
ek;Kila thH;f;if vg;go bjhiye;J nghapUf;Fk; vd;gija[k; kwf;f bjhl';fp tpLnthk;.
Mdhy; mijbay;yhk; ehk; epidt[TWtJ jhd; rhj;jhDila jpl;l';fSf;Fk;/
jhf;Fjy;fSf;Fk; vjpuhf bray;gLk; ty;yikahd Ma[jkhFk;. rhj;jhd; ek;ik kwf;f
bra;af; TLk; vd;why;/ mJ ek;ik ,e;j cyfj;jpd; gf;fk; jpUg;gf;Toa xU J]z;Ljypd;
neukhfj;jhd; ,Uf;Fk;.
njtid epidt[TWjy;
ahj; 16:1-3
njtd; ,!;untyiu br';fliy gpse;J xU mw;g[jj;ij fhz bra;J vfpg;jpypUe;J
fhg;ghw;wpd nghJk; mth;fs; btF rPf;fpuj;jpy; njtid kwf;ff; Toath;fshf ,Ue;jhh;fs;.
fodkhd neu';fs; mth;fSila thH;f;ifapy; tUk;nghJ tpRthrj;jpy; Fiwat[k;/ njtid
kwf;ft[k; bjhlf;fp tpLthh;fs;. ,!;unty; #d';fs; thf;Fjj;jk; gz;zg;gl;l fhdhd;
njrj;jpw;Fs; EiHa[k; Kd;/ nahh;jhd; ejpia fle;J tUk;nghJ/ njtd; bghpa fw;fis mjpd;
eLtpy; ,Ue;J vLj;J mitfis epidt[ rpd;dkhf itf;f fl;lisapl;lhh;. (nahRth4:1-7)
ehKk; ,g;gog;gl;l epidt[TWk; fw;fis itg;gjd; _yk; njtDila ty;yik/ kw;Wk;
md;g[/ ek;Kila thH;f;ifapy; mth; cz;ikahf ,Ue;jija[k; epidt[rpd;d';fshf
itf;fyhk;. (xU gl;oaypy; njtd; gjpyspj;j b#g';fis vGjpita[';fs; my;yJ xU rpy
bghUl;fis njtDila md;g[/ cz;ik kw;Wk; ek;Kila thH;f;ifapy; mth; fphpia bra;jij
epidt[ rpd;dkhf itj;J bfhs;S';fs;). njtd; ek;Kila thH;f;ifapy; bra;jitfis
epidt[TWk; nghJ ek;Kila vjph;fhyj;jpy; mJ mtiu ek;g[tjw;F nghJkhdjhf ,Uf;Fk;.
cghfkk; 8:10-18
kw;WbkhU Mgj;J vd;dbtd;why;/ ehk; rP\h;fshf btFehl;fs; ,Uf;Fk; nghJ
njtida[k; ek;Kila thH;tpy; mtuJ g';ifa[k; kwf;f bjhl';Fnthk;.
ek;Kila
thH;f;ifapy; tUk; MrPh;thj';fis ek;Kila jpwikapdhYk; Kaw;rpapdhYk; te;jJ vd;W
ek;gj; bjhl';fptpLnthk;. ehk; Jd;gkhd NH;epiyfspy; kl;Lky;y mj[pf kfpH;r;rpahd
neu';fspYk; kwf;f bjhl';Fnthk; vd;W njtd; brhy;Yfpwhh;.
நிவனவில் வைக்க பைண்டிய ைசனம்
ககொபலொகசயர் 1:16 சகலமும்
சிரு\;டிக்கப்பட்டது
அைருக்குள் ளும் )

(அைவரக்ககொண்டும்

கைனிக்க பைண்டிய பகள் வி
என்வனச்சுற் றி இருக்கும் இ ் வன விளம் பரங் களுக்கு ம தி
் யில் நொன் ைொழ் ைது
எனக்கொக அன்று ப ைனுக்கொபை என்பவ நிவனவு படு ்திக்ககொள் ளமுடியும் .

கசய் ய பைண்டிவை:
பகட்கப்பட்ட கெபங் கள் பற் றிய ஒரு குறிப்பபட்வட பயன்படு ் வும் . ப ைனின்
நன்வமயும் விசுைொசமுள் ள ஈவும் என் ைொழ் வில் எப்படி கசயல் படுகிறது
என்பவ
நிவனவு படு து
் ம் ஒரு கபொருவள கசய் யுங் கள் அல் லது எடு து
்
வையுங் கள் .

2. njtid nerpj;jy; - rpYitia epidt[TWjy;
nehf;fk;:
,e;j ghlj;jpd; Kf;fpa nehf;f';fs; vd;dbtd;why;/ ew;fUizapy; vg;go g';F
bfhs;tJ vd;gij gw;wpaJk; MFk;.
mg;ngh!;jyhh; 20:7
rP\h;fs; thuj;jpy; xUKiwahtJ mg;gk; gpl;lhh;fs; vd;W g[jpa Vw;ghl;oy; Kjy;
Ew;whz;L rig _ykhf ekf;F tps';FfpwJ.
1 bfhhpe;jpah; 11:23-30
,naR ew;fUizia fw;W bfhLj;jhh;. “,ij vd;id epidt[TWk; go bra;a[';fs;”
vd;W kpft[k; bjspthf brhy;ypapUe;jhh;. fpwp!;JtpDila jpahfKk; cld;gof;ifa[k; ekf;F
kpft[k; ghpRj;jkhdJk; tpiynaw bgw;WJkhf ,Uf;fpwJ. ew;fUizapy; g';F bfhs;tJ
vd;gJ ek;ik ehnk nrhjpj;J ghh;g;gJ kw;Wk; kw;w rP\h;fSldhd xw;Wikiaa[k;
btspg;gLj;JfpwJ vd ntjk; TWfpwJ. ehk; ew;fUizapy; g';F bfhs;Sk; Kd;g[ ,e;j
nfs;tpfis nfl;f ntz;Lk;.
- mwpf;ifaplhj ek;ikj; bjhw;wpf; bfhz;oUf;Fk; ghtk; VjhtJ cz;lh?
- rigapy; vjhtJ cwt[Kiw rhp bra;ahglhky; ,Uf;fpwjh?
Y]f;fh22:14-20
“g!;fh gz;oif” vd;gJ njtd; vg;go mtuJ kf;fis fhg;gw;wpdhh; vd;gij
gw;wpajhFk;.
,d;W ew;fUiza[k; ek;kplj;jpy; mnj nehf;fj;ij Vw;gLj;JfpwJ.
,J
njtDil md;g[/ fpUig kw;Wk; mth; vg;go ek;ik ,ul;rpj;jhh; vd;gij gpujpgypg;gjhFk;.
-mg;gk;- fpwp!;JtpDila rhPuk; mtUila kf;fSf;fhf gpl;fg;gl;lJ.
- jpuhl;ir urk; - mtUila kf;fSf;fhf rpe;jg;gl;l fpwp!;JtpDila ,uj;;jj;ij
Fwpf;fpwJ.
-ehk; ew;fUizapy; g';F bfhs;Sk; nghJ
1. ehkf;fhf njtd; bra;j jpahfj;ij epidt[ TWtJk;/
2. ek;Kld; mth; Vw;gLj;jpd cld;gof;ifia g[Jg;gpj;jYkhFk;.
3. ehk; bfhz;lhLnthk;/ njtd;ek;ik ,ul;rpj;jw;fhf ed;wp brYj;Jnthk;.
gunyhfj;ij epidt[TWjy;
gpypg;gpah; 3:12-21
nf : gt[y; mtuJ fle;j fhyj;jpy; Vw;gl;l nghuhl;l';fisa[k;/ rthy;fisa[k; vg;g o
epidt[TWfpwhh;?
nf: eP';fs; vg;nghbjy;yhk;/ gunyhfj;ij gw;wp nahrpf;fpwPh;fs;? eP';fs; njtDld;
gunyhfj;jpy; ,Ug;gij c';fs; thH;f;ifapd; nehf;fkhf bfhz;oUf;fpwPh;fsh?
nf: xUth; gunyhfj;jpd; Fokfd; vd;why; vg;go tpthpg;gPh;fs;?

bray;Kiw:
c';fs; thH;f;if vg;go khwpaJ vd;gij vGJ';fs;. mij kpft[k; ghJfhg;ghf itj;J
eP';fs; "hd!;ehdk; bgw;w ehs; tUk; nghJ vLj;J goa[';fs;.
நிவனவில் வைக்க பைண்டிய ைசனம் :
சங் கீ ம் 25:14 கர் ் ருவடய இரகசியம் அைருக்குப் பயந் ைர்களிட ்தில்
இருக்கிறது. அைர்களுக்கு ம் முவடய உடன்படிக்வகவய க ரியப்படு து
் ைொர்.

கைனிக்க பைண்டிய பகள் வி: நொன் அடிக்கடி ப ைவன நிவனவுகூர்ந்து
அைருடன் பபச பைண்டும் என்பவ நொன் எப்படி நிவனவு படு ்திக் ககொள் ள
முடியும்
கசய் ய பைண்டிவை: உங் கள் மனமொற் ற கவ வய ஒரு குறிப்பபட்டில் எழுதி
ப ்திரமொன இட தி
் ல் வை து
் மொ ொந்திரம் ைொசிக்கவும் .

3. njtd; c';fis md;g[ bra;fpwhh; eP';fs; njtDf;F Kf;fpakhd egh;
nehf;fk;:
,g;ghlj;jpd; Kf;fpa nehf;f';fs; vd;dbtd;why; rP\h;fSf;F ntjj;jpd; mog;gilapy;
njtidg;gw;wpa cz;ikahd njhw;wj;ij g[hpe;J bfhs;Sjy;/ ntjj;jpd; mog;gilapy;
njtid gw;wpd rhpahd fz;nzhl;lk;.
nf: eP';fs; thH;f;ifapy; tsh;e;J tUk; nghJ re;jpj;j mDgt';fs; njtidg;gw;wpa
njhw;wj;ij c';fSf;F vg;go totikj;jJ?
nf: c';fs; je;ijnahL ,Ue;j cwt[Kiw vg;go ,Ue;jJ? mjpfhuj;ij gw;wp c';fSila
fUj;J vd;d? c';fs; fle;j fhy thH;f;ifapy; mjpfhuj;jhy; Vw;gl;l vjhtJ frg;ghd
mDgt';fs; cz;lh?
ehk; ,e;j cyfj;jpy; itj;jpUf;Fk; ek;Kila je;ija[ld; cz;lhd cwt[Kiw kw;Wk;
mjpfhuj;jhy; Vw;gLj;jpa mDgt';fs; jhd;/ ehk; njtid vg;go ghh;f;fpnwhk; vd;gij
jPh;khdpj;jpUf;fpwJ. njtd; xUnghJk; J]ukhdtnuh/ tpyfpnah/ ek;kplk;
tpUg;gpkpy;yhjtnuh/ nfhgk; milgtnuh/ vhpr;ry; milgtnuh/ md;g[ bra;ahjtnuh my;yJ
ePjpapy;yhjtnuh fpilahJ. njtd; ve;j gpiHa[kpy;yhjtUk; ek;kplk; jpde;njhWk;
cz;ikahd cwt[Kiw itj;Jf;bfhs;s tpUk;g[fpwtUkhf ,Uf;fpwhh;.
eP';fs; njtDf;F Kf;fpakhd egh;
Y]f;fh 15:3-6
eP';fs; xUth; jhd; fhg;ghw;wgl ntz;oatuhf ,Ue;jhYk; ..... c';fSf;fhf epr;rak;
mth; xo te;jpUg;ghh;! c';fis kpft[k; mjpfkhf md;g[ bra;fpwhh;. ,g;goahfj;jhd; njtd;
,Uf;fpwhh;.
eP';fs; njtDf;F tpiynawg; bgw;wth;
Y]f;fh 15:8-10
nf:
eP';fs; bjhiyj;j VjhtJ xU bghUis kpf Mh;tkhf njoapUf;fpwPh;fsh? mJ
vd;d?

nf:
xU %gha;f;fhf Fg;igfspy; njog;ghh;g;gPh;fsh? my;yJ mJ xU 1000 %ghahf
,Ue;jhnyh my;yJ ghpR tpGe;j yhl;lhp rPl;lhf ,Ue;jhy; njo ghh;g;gPh;fsh?
ehk; xU bghUis Mh;tj;Jld; njLtJk; kWgoa[k; mij fz;Lgpog;gJk; (ek;ik
fiwgLj;Jtjw;Fk;) me;j bghUspd; kjpg;ig bghWj;jpUf;fpwJ. ntjj;jpy; gy trd';fs; ehk;
ve;j mstpw;F njtDf;F tpiynaw bgw;wth;fs; vd;gij bjhptpf;fpwJ. giHa Vw;ghl;oy;/
njtd; #d';fis jd; brhe;j #d';fs; (ahj;19:5/cgh7:6/26:14/18:2/r';fPjk;135:4) vd;W
brhy;ypapUf;fpwhh;. g[jpa Vw;ghl;oy;/ Fkhuh; Fkhuj;jpfs; vd;Wk;/ Mrhhpa Tl;lk;/ bjhpe;J
bfhs;sg;gl;l #dk;/ ghpRj;j njrk;/ rhPuk;/ fpwp!;Jtpd; kzthl;o kw;Wk; ek;ik md;g[
bra;tjjw;fhf jkJ brhe;j Fkhuid ekf;fhf rpYitapy; xg;g[f;bfhLj;jhh; vd;Wk;
brhy;ypapUf;fpwhh;. (vng1:4-8/1 ngJU 2:9/nahthd;3:16)
ehk; njtDf;F kpft[k; tpiynaw bgw;wth;fs; vd;W ntjk; TWfpwJ.
r';fPjk; 40:1-4 nf: ve;j nrw;wpypUe;J njtd; c';fis fhg;ghw;wpdhh;?
நிவனவில் வைக்க பைண்டிய ைசனம் :
ஏசொயொ 44:2 உன்வன உண்டொக்கினைரும் ,
ொயின்
உருைொக்கினைரும் உனக்கு ் துவண கசய் கிறைரும் ...
கைனிக்க பைண்டிய பகள் வி: ப ைன் என்வன ்
என்பவ

உன்வன

னி ்துை ்துடன் பவட ் ொர்

நொன் அறிபைன். என் ைொழ் க்வகயின் எந்

ஏற் றக்ககொள் ள முடியொமல்

கர்ப ்தில்

பகுதிகவள நொன்

விக்கிபறன் (குணங் கள் , உருை அவமப்பு, குடும் பப்

பின்னணி)
கசய் ய பைண்டிவை: ககொஞ் சம் பநரம் ஒதுக்கி உங் கள் ைளர்ப்வபப் பற் றி
ப ைனுக்கு ஒரு கடி ம் ைவரயுங் கள் .

4. njtd; c';fis md;g[ bra;fpwhh; njtd; c';fSld; ,Uf;f tpUk;g[fpwhh;
nehf;fk;:
,g;ghlj;jpd; Kf;fpa nehf;f';fs; vd;dbtd;why; jpdKk; njtDldhd cwt[Kiwia
tsh;f;f cw;rhfg;gLj;JtJkhFk;.
Y]f;fh 15:11-32
nf: eP';fs; ghtk; bra;J njtid fhag;gLj;Jk; nghJ/ njtDld; neuk; brytHpf;f mJ
jl';fyhf ,Uf;fpwjh?
nf: bfl;l Fkhud; jhd; jtW bra;j gpd;g[ bjhlf;fj;jpnyna jd; jfg;gdplk; tu tpUk;gpdhd;
vd;W epidf;fpwPh;fsh?
nf: kfd; jpUk;gp te;jt[ld; mtDila jfg;gdhhpd; gjpy; vd;dthf ,Ue;jJ? kfdplKs;s
jfg;gDila md;ig tpthpa[';fs;.
nf: eP';fs; kde;jpUk;gp njtdplk; tUtij tpl bjhlh;e;J me;j ght nrw;wpy; ,Uf;f tpUk;g[k;
nghJ njtd; vg;go czUthh;?

nf: eP';fs; kWgoa[k; kik; jpUk;gp mthplk; te;J neuk; brytHpf;f tpUk;g[k; nghJ njtd; vg;go
czUthh;?
njtd; ek;ik md;g[ bra;fpwhh;. kw;Wk; ek;Kld; jpde;njhWk; cwt[Kiw itj;Jf; bfhs;s
tpUk;g[fpwhh;. Mdhy; ehk; bra;a[k; jtW vd;dbtd;why; njtd; ek;ik md;g[ bra;jij kwe;J/
rhj;jhd; brhy;fpwgo me;j gd;wpfnshL ,Uf;ft[k; (nrw;wpy; ,Uf;ft[k;) my;yJ ehk; jpUk;g
brd;why; njtd; ek;ik Vw;Wf; bfhs;skhl;lhh; vd;w vz;zj;njhLk; mthplk; bry;yhky;
,Uf;fpnwhk;.
நிவனவில் வைக்க பைண்டிய ைசனம் :
1 பயொைொன் 2:17 உலகமும் அ ன் இச்வசயும் ஒழிந்துபபொம் , ப ைனின்
சி ்

்தின் படி கசய் கிறைபனொ என்கறன்வறக்கும் நிவல ்திருப்பொன்.

கைனிக்க பைண்டிய பகள் வி:
நொன் நிவல ்திருக்கும் படி உருைொக்கப்பட்டதினொல் நொன் இப்பபொது கசய் கிற
எைற் வற கசய் யொமல் விட்டுவிட்டு பைறு எைற் வற கசய் ய ் துைங் க பைண்டும் .
கசய் ய பைண்டிவை:
பநரம் ஒதுக்கி ப ைவனப் பற் றிய கரு ்வ

பை ொகம ்திற் பகற் ப துல் லி மொக

எழு வும் .

5. njtd; c';fis md;g[ bra;fpwhh; - njtndhL ngRtJ -1
nehf;fk;
,g;ghlj;jpd; Kf;fpa nehf;f';fs; vd;dbtd;why; ,naR fpwp!;Jtpd; b#gj;jpd; MW
gphpt[fisf; bfhz;L rP\h;fSf;F vg;go b#g thH;f;if (b#gg; gl;oaiy vGjj;
bjhl';F';fs;) ,Uf;f ntz;Lk; vd;gJ.
nf:
cwt[Kiwapy; bjhlh;g[ bfhs;Sjy; vd;gJ ve;j mstpw;F Kf;fpaj;Jtk; bfhz;lJ?
ed;whf bjhlh;g[ bfhs;Sjy; jhd; cwt[Kiwf;F rpwe;j bray; MFk;. njtndhL
cwt[Kiw itj;Jbfhs;Stjw;Fk; bjhlh;g[ bfhs;Sjy; Kf;fpakhdjhFk;. ehk; b#gpf;Fk;
nghJ njtndhL ngrt[k; mthplkpUe;J jdpg;gl;l Kiwapy; nfl;ft[k; bra;fpnwhk;.
trd';fs;
khw;F 1:35
,naR mjpf ntiy epiwe;j kdpjuhf ,Ue;jhYk;/ njtDld; b#gpg;gjw;f;fhf
tdhe;jpukhd ,lj;jpw;F bry;y neuk; xJf;fpdhh;.
nf: eP';fs; njtdplj;jpy; b#gpg;gjw;F neuk; kw;Wk; xJf;Ftjw;F ,lj;ij
ve;bje;j
fhhpa';fs; bghpa rthy;fshf ,Uf;fpwJ?
vjw;fhf ehk; b#gpf;f ntz;Lk;
Y]f;fh11:1-4
md;wd;Ws;s mg;gj;ij jhUk;. xU Kjy; E]w;whz;L a{jh; mDjpd mg;gk; vd;w
thh;j;ijia nfl;lt[ld; cldoahf mtUf;F ahj;jpuhfkj;jpy; fpilj;j kd;dh epidtpw;F
tUk;. ahj;jpufkkk; 16-k; mjpfhuj;jpy; ,!;untyh;fs; j';fs; bgyj;jpw;fhf njtid
rhh;e;jpUf;f ntz;oapUe;jJ. mth;fs; kd;dhit nrfhpj;jt[ld; mJ xU ehisf;F kl;Lk;jhd;
gad;gLj;j Koa[k;. (mjpfkhf nrfhpj;jhy; bfl;L ngha;tpLk;). ,e;j fhhpak; ,!;untyh;
gpiHg;gjw;fhf njtid mDjpdKk; rhh;e;jpUf;f itj;jJ.

mnj nghy; ehKk; thuj;jpw;F xUKiw kl;Lk; fpwp!;Jtj;ij gpd;gw;whky; mDjpdKk;
njtid rhh;e;jpUf;f ntz;Lk;. ehk; thuj;jpw;F xUKiw kl;Lk; me;epnahd;aj;jpy; fye;J
bfhs;tjpYk;/ Muhjidapy; fye;J bfhs;tjhy; kl;Lk; ek;Kila Mtpf;Fhpa thH;f;if
epiyj;jpUf;fhJ. ,!;untyh;fis nghy; mWjpdKk; ek;Kila bgyj;jpw;fhf bjhlh;e;J
njtid rhh;e;jpUf;f ntz;Lk;.
nf: xU ntis ,!;untyh;fs; mDjpdKk; kd;dhtpw;fhf bry;yhjpUe;jhy; vd;d
ele;jpUf;Fk;?
nf: ehk; njtndhL mDjpdKk; neuk; brytHpf;fhky; ,Ue;jhy; ekf;F vd;d nehpLk;?
நிவனவில் வைக்க பைண்டிய ைசனம் :
சங் கீ ம் 147:11 மக்குப் பயந்து மது கிருவபக்கு கொ தி
் ருக்கிறைர்கள் பமல்
கர் ் ர் பிரியமொய் இருக்கிறொர்.
கைனிக்க பைண்டிய பகள் வி:
ப ைனுக்பக எது நன்வமயொனது என்பது க ரியுமொ லொல் நொன் என் ைொழ் வில்
எைற் றிகலல் லொம் அதிகமொக நம் பிக்வக வைக்க பைண்டும் ?
கசய் ய பைண்டிவை:
இவடயூரற் ற பநர ்வ யும் இட ்வ யும் ப ர்ந்க டு து
் கெபம் கசய் யுங் கள் .
ஊக்கமூட்டக்கூடிய கெபிக்கும் இடங் கவள ப ர்ந்க டுங் கள் . லூக்கொ 11
அல் லது கெபக்குறிப்பபட்வடப் பயன்படு ்தி அடு ்

ைொர ்தில் ஒன்றொய்

பசர்ந்து கெபியுங் கள் .

6. njtd; c';fis md;g[ bra;fpwhh; - njndhL ngRtJ -2
nehf;fk;
,g;ghlj;jpd; Kf;fpa nehf;f';fs; vd;dbtd;why; ,naR fpwp!;Jtpd; b#gj;jpd; MW
gphpt[fisf; bfhz;L rP\h;fSf;F vg;go b#g thH;f;if (b#gg; gl;oaiy vGjj;
bjhl';F';fs;) ,Uf;f ntz;Lk; vd;gJ.

,naR ,e;j mog;gilahd ,e;j khjphpia rP#h;fSf;F b$gk; bra;a fw;W je;jhh;.
- v';fs;gpjhnt -njtid giwr;rhw;;Wjy;
- ehkk; kfpikg;gLtjhf- njtid Jjpj;jy;
( cw;rhfgLj;Jtjw;fhf r';fPj';fis goa[';fs;)
- ck;Kila ,uh#;#[pak; tUtjhf kw;wth;fSf;fhf b#gpj;jy; (rig/ FLk;gk;/ vjphpfs;/
jiyth;fs; kw;Wk; eP';fs; ahiu gunyhfj;jpy; ghh;f;f tpUk;g[fpwPh;fnsh mth;fSf;fhf)
-mDjpd mg;gj;ij v';fSf;F jhUk;-mDjpd njitfSf;fhf b#gpj;jy; (Mtpf;Fhpa
fhhpa';fs;/ czh;t[ g{h;tkhd njitfs;/ rhPu njitfs; kw;Wk; me;j ehspy; elf;Fk; xt;bthU
braYf;fht[k; b#gpa[';fs;)
v';fs; ght';fis v';fSf;F kd;dpa[k; - ght';fis mwpf;if bra;J kd;dpg;gpw;fhf
b#gpa[';fs;. (c';fs; jdpg;gl;l ght';fSf;fhf b#gpa[';fs;. eP';fs; ve;j mstpw;F c';fs;
ght';fis gw;wp mwpe;jpUf;fpwPh;fnsh me;j mstpw;F njtDf;F ed;wpa[s;sth;fshf
,Ug;gPh;fs; Y]f;fhf7:36-50)

nrhjidf;Fl;glhjgo fhj;J bfhs;Sk;- Mtpf;Fhpa Ma[j';fis vLj;Jf;
bfhs;S';fs; (njtdplk; ghJfhg;gpw;fhf b#gpa[';fs;)
Y]f;fh 11:5-13
nf:
,e;j epfH;tpypUe;J ,naR b#g thH;f;ifiag; gw;wp vd;d nghjpf;fpwhh;?
- ijhpakhf ,Ug;gJ (t-8)
- njtd; c';fis md;g[ bra;fpwhh; vd;gija[k;/ kw;Wk; c';fSf;F rpwe;jij tpUk;g[fpwhh;
vd;gija[k; mwpe;J bfhs;S';fs; (t-13)
(gpypg;gah; 4:6-7, 1 ngJU 5:7)
njtd; c';fis tprhhpf;fpwth;/ Mjyhy; c';fSila ghu';fs;/ kdr;Rikfs; kw;Wk;
ftiyfis njtdplk; vLj;J bry;y b#gnk rhpahd neukhf ,Uf;fpwJ.
1bjr 5:17 ,iltplhky; b#gk; gz;Q';fs;. b#gk; vd;gJ bjhlh;e;J bra;a[k; gHf;fkhf khw
ntz;Lk;. ehk; kw;w ntiyfs; gy bra;jhYk; ek;Kila ,Ujaj;ija[k;/ epidt[fisa[k;
vg;nghJk; njtDld; ,izf;f ntz;Lk;.
nf: ehk; ,iltplhky; b#gk; gz;Qk; nghJ ek;Kila bray;fSk; mDjpd ntiyfSk; vg;go
khWfpd;wJ?
நிவனவில் வைக்க பைண்டிய ைசனம் : எபிகரயர் 13:5 ... நொன் உன்வன விட்டு
விலகுைதும் இல் வல உன்வனக் வகவிடுைதும் இல் வல என்று கர் ் ர்
கசொல் லுகிறொர்.
கைனிக்க பைண்டிய பகள் வி: அைர் என்வன விட்டு bjhiytpypUg;gjhf கருதும்
பநரங் களில் நொன் எப்படி ப ை சன்னிதியில் இருப்ப ொக உணர முடியும் ?
கசய் ய பைண்டிவை: ,naR jd; rP\h;fSf;F bfhLj;j khjphp b#gj;jpd;go b#gg; gl;oaiy
jahh; bra;a[';fs;. jilapy;yh neuj;ija[k; c';fSf;F rpwg;ghd/ cw;rhfKl;Lk; ,lj;ija[k; b#gk;
bra;tjw;fhf njh;t[ bra;a[';fs;. mLj;jthuk; kw;wth;fSld; nrh;e;J b#gpf;f neuj;ij
gad;gLj;J';fs.; (Y]f;fh 11 / b#gg; gl;oaiy cgnahfg;gLj;J';fs;)

7. cgthrk;
nehf;fk;:
cgthrj;jpd; mog;gil fhhpa';fis g[hpe;J bfhs;Sjy; kw;Wk; Vd;? vg;nghJ? kw;Wk; vg;go?
cgthrk; ,Uf;f ntz;Lk; vd;gij rP\h;fSf;F fw;W bfhLg;gJ jhd; ,g;ghlj;jpd; Kf;fpa nehf;fkhFk;.
cgthrk; vd;gJ ek;ik njtndhL beUf;fkhf bfhz;L bry;tJk; mtUila rpj;jj;ij g[hpe;J
bfhs;Sjy; kw;Wk; mtiu rhh;e;jpUg;gJkhFk;. ,naR tdhe;jpuj;jpy; ,Ue;jJ nghy/ ehk; njtid
rhh;e;jpUg;gjw;F cgthrk; kw;bwhU tHpahFk;.
trd';fs;:
kj;nja[ 9:14-15
,naR jd; rP\h;fsplkpUe;J gphpe;J brd;w gpd;g[/ mthfs;; Mtpf;Fhpa fhhpakhd cgthrj;ij
mDrhpf;f ntz;Lk; vd;W vjph;ghh;j;jhh;.
ehk; cgthrk; ,Ug;gjw;F ntjhfkk; gy fhuz';fis nghjpf;fpwJ.
 kde;jpUk;g[jy;
jhtPJ gj;nrghSld; ghtk; bra;j gpd;g[ cgthrpj;jhh; (2 rhK 12:15-16/22)
epdpnt njrj;jhh; njtDila ,uf;fj;jpw;fhf cgthrpj;jhh;fs; (nahdh3:5-8/10)
gt[y;/ ,naR jd;id foe;J bfhz;l gpd;dh; cgthrpj;jhh; (mg;ngh 9:9)
 njtdplk; beU';Ftjhw;fhf
nkhnr 40 ehl;fs; cgthrpj;jhh; (ahj;34:27-28) Muhjida[ld (mg;ngh!;13:13)



njtDila kPl;gpw;fhf
jhdpnay;/ ,!;unty; #d';fs; moikj;jdj;jpy; ,Ue;J tpLjiy bgw cgthrpj;jhh; (jhdp 9:3)
njtDila rpj;jj;jpd;go jiyth;fis epakpf;f kw;Wk; tHpelj;Jtjw;fhf (mg;ngh!; 14:23 )
 kw;wth;fSf;fhf
jhtPJ jd; neha[w;w ez;gh;fSf;fhf cgthrpj;jhh; (r';fPjk; 35:13)
njtd; jd; #d';fis jd;dykpy;yhky; Muhjid bra;at[k;/ b#gpf;ft[k; cgthrpf;ft[k; Vrhah
_ykhf miHj;jhh; (Vrhah 58:6-8)
Vrhahtpd; ehl;fspy; kf;fs; j';fSila jdpg;gl;l tpLjiyf;fhf cgthrpj;jhh;fs;. Mdhy;
mth;fis Rw;wpapUe;j kf;fs; grpahYk;/ cilapy;yhkYk;/ tPL ,y;yhky; ,Ug;gij fz;L ftiy
gltpy;iy. njtd; kw;wth;fSila Mtpf;Fhpa njitfs; kw;Wk; j';fSila Mtpf;Fhpa
njitfSf;fhft[k; kw;Wk; ew;fhhpa';fs; bra;a Kd; tut[k; ntz;Lbkd;w ,Ujak; ,Uf;f tpUk;gpdhh;.
cgthrk; ,Ug;gJ ek;ik njtDila rpj;jj;jpw;F beU';f bra;fpwJ vd;W njtd; TWfpwhh;.
njtDila rpj;jkhdJ ehk; jhH;ikahf ,Ug;gJk;/ md;nghLk; kw;wth;fs; nky; mf;fiu
bfhs;tJkhFk;. ehk; njtndhL beUf;fkhf ,Ug;gJk;/ mtUila ePjp kw;Wk; mtUila rpj;jj;ij
njLtJk; jhd; cgthrj;jpd; Kf;fpa nehf;fkhFk;
ntjk; ehk; vg;go cgthrk; ,Uf;f ntz;Lk; vd;gij nghjpf;fpwJ
 cgthrk; jhH;iknahLk; me;ju';fkhft[k; ,Uf;f ntz;Lk; (kj;nja[ 6:16-18)
 cgthrk; b#gj;njhLk;/ ntj thrpg;nghLk; nrh;e;jpUf;f ntz;Lk; (benf 1:4; 9: 1-3; nahnty; 2:12;
mg;ngh!;13:1-3)
 cgthrkhdJ gFjpahdjhft[k; (xU rpy fhhpa';fis kl;Lk; xJf;FtJ) my;yJ
KGikahdjhft[k; (czt[ kw;Wk; jz;zPh; ,y;yhky;) ,Uf;fyhk;.
- KGikahdJ (v!;wh 10:6, v!;jh; 4:16 )
- gFjpahdJ (jhdpnay;10:3 )
 cgthrkhdJ xU FGthf (Tl;lkhf) my;yJ jdpg;gl;ljhft[k; (jdp eguhf) ,Uf;fyhk;.
- FGthf ,Ug;gJ ( 1rhK 7:5-7/ v!;wh 8:21-23/ mg;ngh!; 13:1-3)
- jdpg;gl;lJ (jhdpnay; 9:3/ r';fPjk;35:13 )
cgthrk; vd;gJ fpwp!;jt thH;f;ifapy; xU bjhlh;r;rpahd g';fhf ,Uf;f ntz;Lk;. cgthrkhdJ
ek;ik njtdplk; beU';fp bry;yt[k;/ rhh;e;jpUf;ft[k; kw;Wk; mtuhy; bgydilat[k;/ ty;yik bgwt[k;
bra;a[k; ntjj;jpy; njtndhL kpfr;rpwe;j cwt[Kiw itj;jpUe;j egh;fs; (nkhnr/ vypah/ jhtPJ)
cgthrpj;jhh;fs;.
bray;Kiw:
eP';fs; cgthrk; gz;Qtjw;F Kd;ghf kUj;Jthplk; Mnyhrid nfS';fs; Vbdd;why; njtd;
ek;Kila rhPuj;jpw;F ek;ik cf;fpuzfhuuhf itj;jpUf;fpwhh; ehk; mij rpwg;ghf ftdpf;f ntz;Lk; (1
bfhhpe;jpah;6:19-20) cgthrk; ,Uf;f Kot[ bra;a[';fs;. (njtDld; beU';Ftjw;fhf/ ez;gUf;fhf/
kde;jpUk;g[jYf;fhf…..) cgthrk; ,Uf;f ve;j ehs; kw;Wk; vg;gog;gl;l cgthrk; ,Uf;f c';fis
mh;g;gzpf;fg; nghfpwPh;fs;. c';fSf;Fk; njtDf;Fk; kj;jpapy; me;j cgthrj;ij ita[';fs;.
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nehf;fk;:
பயனுள் ள முறையில் தினமும் வேதாகமத்றத எப் படி ஆராய் ந்து படிப் பது.
கடவுளின் ோர்த்றத எே் ேளவு முக்கியம் என் பறத புரிந்துககாள் ள வேண்டும் .
தினந்வதாறும் தனிப் பட்ட வேதாகம படிப் பு என் ோழ் றக முக்கியம் .
லூக்கா 4: 1-13
வேதாகமத்தின் ஞானம் மூலம் தனக்கு ஏை் படும் சலனமான சூழ் நிறலகறள கடப் பது
கிறிஸ்துவின் பழக்கம் khf இருந்தது. அேர் ேசனம் நன் கு கதரிந்தேர்.
அேiu சாத்தான் தேைாக பயன் படுத்Jfpwhd; நடந்துககாள் கிைான் என் பறதயும் நன் ைாக
பார்க்க முடிந்தது. (ே .10-12; 2 வபதுரு 3: 15-16)

சாத்தானுறடய
வசாதறனகshy;
ஏமாை் றுத்தனங் கள்
அறனத்தும்
நாம்
சந்திதுககாண்டிருகிவைாம் /
அதிலிருந்து
மீண்டுேர
வதேனுறடய
ோர்த்றத
கிறிஸ்துit வபான் று பதில் அளிக்கும் பழக்கம் வேண்டும் .

தினமும்
வதறே.

சாத்தான் தினமும் எந்த விதத்தில் பாேத்தில் விழ தூண்டுகிைான் ? இதிலிருந் து கேளிேர
வேதேசனம் எப் படி உதே முடியும் ?
ெங் கீதம் 1: 1-3
தினமும் வேதாகம வநரம் வேண்டும் என் று இல் றல. அதை் குவமல் கசால் லபட்டிருகிைது
கர்த்தருறடய
வேதத்தில்
பிரியமாயிருந்து/
இரவும்
பகலும்
அேருறடய
தியானமாயிருக்கிை மனுஷன் பாக்கியோன் .
(ஏவதா காறலயில் 30 நிமிடங் கள் மட்டும் இல் றல )
தியானம் மை் றும் கேறும் ோசிப் பு இறடவய என் ன வேறுபாடு உள் ளது?

வேதத்தில்

வேதத்தில் தியானமாக இருந்ததால் உங் கள் ோழ் க்றகயில் எப் படி கேை் றிக்கு ேழிேகுத்தது?
நிவனவில் வைக்க பைண்டிய ைசனம் :

னைாவான் 8: 31-32
நீ ங் கள் என் உபவதசத்தில் நிறலத்திருந்தால் / நீ ங் கள் என் சீ\ர்கள் உண்றமயிவலவய மை் றும்
நீ ங் கள் சத்தியத்றதயும் அறிவீர்கள் / சத்தியம் உங் கறள விடுதறலயாக்கும் என் ைார்.
கைனிக்க பைண்டிய பகள் வி: வேதேசனத்தில் இன் னும் நhன் கசய் ய கதாடங் காதது என் ன ?
கசய் ய பைண்டிவை: இருேர் வசர்ந்து வேதேசனத்றத ஆராய் ந்து படிக்க வேண்டும்
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nehf;fk;:

பயனுள் ள முறையில் தினமும் வேதாகமத்றத எப் படி ஆராய் ந்து படிப் பது.
கடவுளின் ோர்த்றத எே் ேளவு முக்கியம் என்பறத புரிந்துககாள் ள வேண்டும் .
தினந்வதாறும் தனிப் பட்ட வேதாகம படிப் பு என் ோழ் றக முக்கியம் .
ெங் கீதம் 119
மிக நீ ண்ட அத்தியாயம் - கடவுளின் ோர்த்றத நை் பண்புகள் / நன்றமகள் பை் றி கசால் லபடுகிைது (ே 9-10)
(மாை் கு 7) மனிதனின் இதயத்தில் பாேநிறல கதாடங் குகிைது என்று இவயசு நமக்கு வபாதிக்கிைார். எங் கள்
இதயங் கறள பரிசுத்த ஆவியின் வேறல மூலம் மை் றும் நம் இதயங் களில் கடவுளின் ோர்த்றத மூலம்
மாறியது.
நாம் பாேத்தில் விழாமல் தடுக்க நாம் தை் காப் பு நடேடிக்றககறள எடுக்க முடியும் .
நாம் வதேனுறடய கட்டறளகளுக்கு கீழ் ப்படிய தாமதிக்க கூடாது. (t.59-60)
நாம் கை் றுக்ககாண்டேை் றைக் நறடமுறையில் பயன்படுத்தவில் றல என்ைால் றபபிள்
படிப் பு
பயனை் ைறே ஆக்கிவிடுகிைது (யாக்வகாபு 1 : 22-25) .
நீ ங் கள் வதேனுறடய கட்டறளகளுக்கு கீழ் ப்படிய தாமதிக்க சில காரணங் கள் என்ன?
எத்திவயாப் பிய மந்திரி வேறல அதிகமான முக்கிய மனிதர். கடவுளின் ோர்த்றத படிக்க வநரம் ஒJf;கினர்.
அேர் கை் று ககாள் ள ஆறசahft[k; மை் றும் இதயம் இருந்தது. (அப் வபாஸ்தலர் 8: 26-29)
னவதாகமம் படிக் க நனடமுனற குறிப் பு :
நீ ங் கள் என்ன படிக்க வேண்டும் என்று முன்கூட்டிவய தீர்மானியுங் கள் .
ஆவலாசறனகள் :
• வேதாகமத்தில் ஒரு புத்தகம் (படிj;J வகாடிட்டு ஆய் வு கசய் க )
• ஒரு புத்தகம் பிரிவில் படிக்க (மறல பிரசங் கம் / ராவபாஜனம் வபான்ைறே) .
• ஒரு தறலப் றப (அதாேது கிருறப/விசுோசம் /ஒை் றுறம/அசுத்தம் ) ஆய் வு.

• ஒரு பாத்திரம் (ஆபிரகாம் / வமாவச/ தாவீது/ ரூத்/ வபான்ைறே ...) ோழ் க்றக ஆய் வு.
• (11 அப் வபாஸ்தலர் 17) கபரhah gl;lzj;jhh; வபால இருக்க நீ ங் கள் வகட்டிருக்கிw ஒரு பிரசங் கம் படிக்க.
• நீ ங் கள் ஒரு வகள் விறயக் வகளுங் கள் ...பதில் வதடி கண்டுபுடியுங் கள் .
• சத்தம் இட்டு ோசியுங் கள் .
• ோசிக்க கேே் வேறு ஆங் கில கமாழிகபயர்ப்புகis
• உங் கள் வேதாகமத்தில் படிப் பு பை் றி எண்ணங் கள் மை் றும் வகள் விகறள ஏை் கனவே எழுதி ஒரு வநாட்புக்
பயன்படுத்தt[k;.
• நீ ங் கள் படித்தறத மை் ைேர்களுடன் பகிரவும் .
நிவனவில் வைக்க பைண்டிய ைசனம் :
2 ககாரிந்தியர் 4: 18. ஏகனனில் காணப் படுகிைறேகள் அநித்தியமானறேகள் காணப் படாதறேகவளா
நித்தியமானறேகள் .
கைனிக்க பைண்டிய பகள் வி:
பூமியில் ோழ் க்றக தை் காலிகமகா நான் ோழ் கிவைன் என்பறத உணர்ந்து ோழ் கிவைனா?
கசய் ய பைண்டிவை: இருேர் வசர்ந்து வேதேசனத்றத ஆராய் ந்து படிக்க வேண்டும்

10. கிறிஸ்துவின் உடல் (ெனப ) - நம் உறவுகள்
nehf;fk;:
கிறிஸ்துவின் சறபயில் சீஷர்கள் உள் ள உைவுகறள பை் றி கை் பிக்க
நமக்கு உள் ள தாலந்துகறள சறபயில் எப் படி பணியாை் ை உதவும்
நாம் சறபயில் நுறழயும் வபாது உைவுகள் தீவிரமாக மறுத்தல் ஏை் படும் .
நாம் நம் றம பை் றி மட்டும் அதிக கேனம் கசலுத்தாமல் அதை் கு பதிலாக
மனத்தாழ் றமயினாவல ஒருேறரகயாருேர் தங் களிலும் வமன் றமயானேர்களாக
எண்ணக்கடவீர்கள் (பிலிப் பியர் 2: 3).
சறப என் பது நாம் ேந்து கசல் லும் bghGJnghf;F கூடம் இல் றல. அது வசறே மை் றும் மை் ைேர்கள்
வதறேகறள g{h;j;jp bra;a ஒரு ோய் ப் பு என் று நமக்கு கை் றுக்ககாடுக்கிைது.
வயாோன் 13: 34-35
இவயசு கிறிஸ்து நாம் ஒருேரிகலாருேர் அன் பாயிருங் கள் என் றுகட்டறள ககாடுத்தார்.
இந்த பரிசுத்தமான அன் பும் மை் ைேர் வமலுள் ள உைவுமுறைகshYம் தான் நம் றம கிwpஸ்துேர்
என் று காட்டுகிைது.
இவயசுவின் முழுறமயான அன் றப அேர் பணிவிறட அேர் தியாகம் மூலம் கேளிப் படுத்jpனர்.
நாம் ஒருேருக்ககாருேர் அவத அன் றப (வசறே மை் றும் தியாகம் ) காட்டவேண்டும் .
1வயாோன் 3: 17.
ஒருேன் இே் வுலக ஆஸ்தி உறடயேனாயிருந்து தன் சவகாதரனுக்குக்
குறைச்சலுண்கடன் று கண்டு தன் இருதயத்றத அேனுக்கு அறடத்துக்ககாண்டால் அேனுக்குள்
வதே அன் பு நிறலககாள் ளுகிைகதப் படி?
ககாவலாகசயர் 1: 28 மை் ைேர்கள் Mன் மிக வதறேகள் கசன் று சந்திக்கவேண்டும் .
மாை் கு 3:35 நாம் வதேனுறடய சித்தத்தின் படி கசய் தால் இவயசுவின் சவகாதரனும் / சவகாதரியும்
தாயுமாய் இருக்கிnwhம் . இதன் காரணமாக ,ரத்த கசாந்தங் கள் விட கிwpஸ்துே உைவுகள்
அதிக பலமாக இருக்கிைது.
நிவனவில் வைக்க பைண்டிய ைசனம் :
எவபசியர் 1 : 6. தம் முறடய தயவுள் ள சித்தத்தின் படிவய நம் றம இவயசுகிறிஸ்துமூலமாய் த்
தமக்குச் சுவிகாரபுத்திரராகும் படி முன் குறித்திருக்கிைார்.

கைனிக்க பைண்டிய பகள் வி:
நான் சீடர்கறள என் கசாந்தக் குடும் ப உறுப் பினர்கள் வபான் ை பார்த்துக்ககாள் ள என் ன
கசய் ய வேண்டும் ?
கசய் ய பைண்டிவை:
நீ ங் கள் சறப / குடும் ப சறபயில் பணியாை் ை / உதவி கசய் ய ஒரு பகுதிறய வதர்ந்J vடுங் கள் .

11. கிறிஸ்துவின் உடல் (ெனப ) - நம் பங் கு / நம் பரிசு
nehf;fk;:

கிறிஸ்துவின் சறபயில் சீஷர்கள் உள் ள உைவுகறள பை் றி கை் பிக்க
நமக்கு உள் ள தாலந்துகறள சறபயில் எப் படி பணியாை் ை உதவும்
எவபசியர் 4: 14- 16
எல் வலாருக்கும் சறபயில் உதேவும் பங் குேகிக்கவும் நிறைய ோய் ப் பு உள் ளது.
அந்த ோய் ப் பு கண்டுனர்e;து அறத கசயல் முறை படுத்துேவத சறப வமலும் ேளர்ந்து முதிர்ச்சி அறடய
உதவும் .
1ககாரிந்தியர் 12: 12- 26
சரீரத்தின் அேயேங் ககளல் லாம் வதேன் தமது சித்தத்தின்படி பறடத்தார். ஆiனதும் முf;கியமனறேகள்
தான்.
பலவீனமான பகுதிகூட நம் பமுடியாத முக்கியkhd gFjp MFk;.
நாம் சறபயில் அறனேரின் பரிசுகள் / திைறமகள் / தாலந்துகள் / கபாறுப்புகள் அறனத்றதயும் மதித்து
நாம் ஒருேருக்ககாருேர் வதறே என்று புரிந்து ககாள் ள வேண்டும் .
நாம் சந்வதாஷத்வதாடு மகிழ் வோம் (முழு இருதயத்வதாடு உண்றமயான அன்பு -1 வபதுரு 1:22)
உங் கள் பரிசு என்ன?
ஆன்மீக tuங் fs; உங் கள் ோழ் க்றகயில் வதேன் தந்துள் ளார். அது என்ன குறிப் பிட்ட திைறம/ திைன்
உள் ளது என்று வதடுங் கள் .
சில ஆன்மீக பரிசு அை் புதங் கள் (அது இந்த பரிசுகறள அg;ngh!;தலர் காலம் / குறிப் பிட்ட நாள் / நமக்கு
இனி கிறடக்காது என்பது நம் நம் பிக்றக); கிறிஸ்துவின் சறப ேளர அை் புதங் கள் அை் ை பரிசுகள்
முக்கியமானறே மை் றும் சக்திோய் ந்தறே .
அை் புதங் கள் அை் ை பரிசுகள் -வராமர் 12: 4-8
தறலறம பரிசு - எவபசியர் 4:11
1 வபதுரு 4:10
நீ ங் கள் கபை் ை பரிசு கடவுளின் மக்களுக்கு வசறே கசய் ய பயன்படுத்த வேண்டும் .
நம் தனிப் பட்ட ோழ் வில் வதேன் பரிசுகள் / திைன்கறள ககாடுத்துள் ளார். அது வதேனுறடய ராஜ் யத்றத
கட்ட பயன்படுத்த வேண்டும் .
வக: உங் கள் பரிசுகறள யாறே? எப் படி நீ ங் கள் கடவுளின் மக்கSf;F வசறே கசய் ய அந்த பரிசுகறள
பயன்படுத்த முடியும் ?
உதாரணங் கள் : தறலறம குழந்றதகள்
கஜபவீரர்கள் குழு, ேரவேை் பளர்கள் .

ஊழியம் ,

இறளஞர் ஊழியம் /

நிர்ோகம் /

விருந்வதாம் பல் /

நிவனவில் வைக்க பைண்டிய ைசனம் :
யாக்வகாபு 4: 8. வதேனிடத்தில் வசருங் கள் / அப் கபாழுது அேர் உங் களிடத்தில் வசருோர்.
பரிசீலிக்க வேண்டிய வகள் வி:
வதேனிடம் கநருக்கமாக ேளர நான் என்ன நறடமுறையான தீர்மானங் கள் கசய் ய வேண்டும் ?
கசய் ய பைண்டிவை:
வேW ஒருேவராடு கேளிவய கசன்று விருந்வதாம் பல் /உதவி/உழியம் கசய் ய வேண்டும்

12. ஒருவர்வகாருவர் அன்பு வெை் யுங் கள் - பாவ அறிக்னக

nehf;fk;:

பாேங் கறள அறிக்றகயிட்டு வதேவனாடு ஒப் புரோக கை் றுக்ககாள் ள.

நீ திகமாழிகள் 17:17) சிவநகிதன் எல் லாக் காலத்திலும் சிவநகிப் பான்; இடுக்கணில் உதேவே சவகாதரன்
பிைந்திருக்கிைான்.
நாம் ோழ் வில் பாதகமான விறளவுகறள எதிர்ககாள் ள/ வதேன் ஆன்மீக நட்பு/ ஆன்மீக குடும் ப சறப
நமக்கு ககாடுத்துள் ளார். நமக்கு Mன்பு கசய் ய Mதரோக/ உதே நல் ேழி காட்ட ேடிேறமக்கப் பட்டது.
உதவனவ ெனகாதரன் பிறந் திருக் கிறான்
இவயசுவின் சீடh;ரhக என்ன ேறகயான சோல் கள் / துன்பத்ij நீ ங் கள் சந்திதிருகிறீர்கள் ?
துன்புறுத்தல் /தூண்டுதல் /குடும் ப சோல் கள் /சுகாதார பிரச்சிறனகள் /பணகஷ்டங் கள் /உைவுகளில்
பிரச்சறனகள் / வமாதல் கள் / பள் ளியில் பிரச்சிறனகள் / வேறல சார்ந்த பிரச்சறனகளுக்கு ..
பிரசங் கி 4: 9-10 - வக: ஒரு கநருக்கமான ஆன்மீக நண்பர் இருந்தால் பயன் என்ன?
ஒண்டியாயிருந்து விழுகிைேனுக்கு ஐவயா அேறனத் தூக்கிவிடத் துறணயில் றலவய
நாம் விழும் வபாது உதே நமது ஆன்மீக ோழ் வில் சிவநகிதன் வேண்டும் .
பாவ அறிக் னக
1 வயாோன் 1: 5-10 - ஒளியிவல நடத்தல் என்ைால் நம் ோழ் றக ஒரு திைந்த புத்தகம் வபான்று
காட்சிகபாருள் வபான்று மை் ைேர்களுக்கு ேழிகாட்ட இருக்கவேண்டும் .
வதேன் ஒளியாயிருக்கிைார் அேரில் எே் ேளவேனும் இருளில் றல.
வக: நாம் இருளில் ோழும் வபாது, கடவுளுக்கு கநருக்கமாக அருகில் இருக்க முடியுமா?
பாேம் இல் றல என்று கசான்னால் நாம் நம் றம ஏமாை் றி வதேறன கபாய் யர் என்கிnwhம் . நாம் பாேம்
அறிக்றகயிட்டால் கேளிச்சத்தில் நடக்க; அனுமதிக்கிைது. இந்த 2 விறளவுகறள ஏை் படுத்துகிைது
நாம் ஒருேவராடு ஒருேர் ஆழமான உண்றமயான நட்புைவு உருோக்குகிnwhம் .
இவயசுவின் இரத்தம் நம் றம சுத்தமாகி வதேவனாடு உைவு அனுமதிக்கிைது.
உங் கள் ோழ் க்றக பை் றி கேளிபறடயாக இருக்க / பாேம் அறிக்றகயிட சில தறடகள் என்ன?
நீ திகமாழிகள் 28:13 பாேத்றத மறைப் பேன் ோழ் ேறடயமாட்டான் ஆனால் அறிக்றகயிட்டு
விட்டுவிடுபேவனா கிருறப கபறுோன்.
நிவனவில் வைக்க பைண்டிய ைசனம் : கலாத்தியர் 6: 2. ஒருேர் பாரத்றத ஒருேர் சுமந்து இப் படிவய
கிறிஸ்துவினுறடய பிரமாணத்றத நிறைவேை் றுங் கள் .
பரிசீலிக்க வேண்டிய வகள் வி:
மை் கைாரு சீஷவராடு உண்றமயான / கேளிப் பறடயான இருக்க நான் என்ன கசய் ய வேண்டும் ?
கசய் ய பைண்டிவை:
ஒரு ஆன்மீக நண்பரிடம் உங் கள் ோழ் றகறய கேளிபறடயாக வபசவும் . இருேரும் கஜபியுங் கள் .

13. ஒருவர்வகாருவர் அன்பு வெை் யுங் கள் - ஒப் புரவாக உதவுதல்

nehf;fk;:

பாேங் கறள அறிக்றகயிட்டு வதேவனாடு ஒப் புரோக கை் றுக்ககாள் ள.

கலாத்தியர் 6: 1-2
ஒருேர் தன் பாேத்றத அறிறகapட்டால் நாம் என்ன கசய் ய வேண்டும் ?
முக்கிய குறிப் பு
அேர் வமல் கடுறமயாக இருக்க கூடாது. உணர்r;சிேசபடாதிருங் கள் . கடவுள் அேர்கறள கமன்றமயாக
மீட்க வேண்டும் அேர் நம் றம அறழக்கிைார்.

ஆகமன் சவகாதரா கேளிபறடயாக இருந்ததுக்கு நன்றி என்று கசால் லி முடித்துவிடாதீர்கள் . வதேன்
அேர்கறள மீட்க முழுமனவதாடு உதே உங் கறள அறழதிருகிைார்.
அேர்கள் அறனத்து விஷயங் கறள கேளிச்சத்திை் கு ககாண்டுேர உதவுங் கள் . மனந்திரும் புதலுக்கு
உதவி கசய் யுங் கள் . இருேரும் கஜபியுங் கள் .
எப் கபாழுதும் மனந்திரும் புதல் பை் றி என்ன நிறனக்கிறீர்கள் ? என்று வகளுங் கள்
அேர்கறள இருளிருந்து மீட்கடடுக்க உதவி கசய் ய வேண்டும் (அப் 3:19)
ஒன்ைாக பிரார்த்தறன கசய் ேது எப் வபாதும் உதவியாக இருக்கும் .
யாக்வகாபு 5: 15-17
பாேத்றத அறிட்றகட்டு கஜபிக்கும் வபாது வதேன் உண்றமயிவலவய முழு சுகமளிக்கிைார். இது
முக்கியத்துேம் ோய் ந்ததாக இருக்கிைது.
1 ககாரிந்தியர் 10: 13.
மனுஷருக்கு வநரிடுகிை வசாதறனவயயல் லாமல் வேவை வசாதறன உங் களுக்கு வநரிடவில் றல. வதேன்
உண்றமயுள் ளேராயிருக்கிைார்; உங் கள் திராணிக்கு வமலாக நீ ங் கள் வசாதிக்கப் படுகிைதை் கு அேர்
இடங் ககாடாமல் வசாதறனறயத் தாங் கத்தக்கதாக வசாதறனவயாடுகூட அதை் குத்
தப் பிக்ககாள் ளும் படியான வபாக்றகயும் உண்டாக்குோர்.
வகள் வி பரிசீலிக்க வேண்டியறே:
நான் வசாதறனக்குள் / சலனப் படும் வபாது ஒரு ஆன்மீக நண்பனிடம் எப் படி தாழ் றமயாக உதவி
வகட்கலாம் ?
கசய் ய:
நீ ங் கள் பாேத்தில் இருக்கும் வபாது எப் படி உதவி வகட்பீர்கள் ? மை் கைாருேர் பாேங் கறள
அறிக்றகயிடும் வபாது எப் படி உதவி கசய் வீர்கள் ? கசய் து காண்பிக்கவும் .

14. ஒருவர்வகாருவர் அன்பு வெை் யுங் கள்
கிறிஸ்து வழிநடத்துதலின் மத்திைஸ்தராக இருக்கிறார்
nehf;fk;:

இந்த பாடத்தின் மூலம் , சீஷர்கள் ேழிநடத்துதலின் முக்கியதுேத்றத புரிந்துககாள் ளவும் ஆவராக்கியமான ேளர்ச்சி
மை் றும் ஒருேர்ககாருேர் உைவுகளில் ேளர உதவும் .
1 ககாரிந்தியர் 11:1
நம் முறடய ேழிநடத்தும்
ோழவேண்டும் .

உைவுமுறையில்

நம்

ோழ் றக

கிwpஸ்துறே

முன் மாதிரியாக

றேத்து

உதரணமாக

ேழிநடத்துதல் என் பது நம் றம கிwpஸ்துறே வபால மாை் றும் பயிை் சியும் கை் றுககாள் ளும் முறைa[k; ஆகும் .
சீஷத்துேம் மை் றும் ேழிநடத்துதல் புதியஏை் பாட்டில் முழுேதும் நிறைந்திருகிைது. அg;வபாஸ்தyர்கள் ஆவியால்
நிறைந்து வதசத்றத சீர்படுத்தவும்
கீழ் படிதறல கை் றுககாடுக்கவும் தனி தனியாகவும் குழுக்களாகவும் கசயல்
பட்டனர்.
வக : நாம் உதாரணமுள் ள ோழ் றக ோழ் ேதை் கும் நம் ோழ் றகறய தரமாக நிர்ணயப்பதை் கும் உள் ள வித்தியாசம்
என் ன ?
வக : ஏன் இந்த வித்தியாசத்றத புரிந்து ககாள் ேது அேசியம் ?
நாம் ஒருேர்ககாருேர் தாழ் றமயாக கிறிஸ்துவின் குணங் கறள கேளிக்காட்ட ஆர்ேம் உள் ளேர்களாக இருக்க
வேண்டும் . ேழிநடத்துதலின் அடிப்பறட வநாக்கம் எப்கபாழுதும் இவயசுறேப் வபால மாை ஆர்ேமுள் ளேர்களாக இருபது
தான் .

கற் றுவகாடு/ கடிந் துவகாள்
ககாவலாகசயர் 3:16
வக : ேழிநடத்தும் முறையில் எது அதிகம் இருக்க வேண்டும் ?
வக : கை் றுககாடுதலுக்கும் கடிந்துககாள் ளுதலுகும் உள் ள வித்தியாசம் என் ன ?
கை் றுககாடுப்பது என் பது அறிறேயும் திைறமயும் ேளர்பதாக இருக்கிைது.
(இது முன் எச்சரிக்றக ேழிநடத்துதல் )
கடிந்துககாள் ளுதல் என் பது எச்சரிg;பது/ தேறை அன் பாக சுட்டி காட்டுதல் . தேைான பழக;fங் களிருந்து மாை
ஆவலாசறன கசால் ேது. மாைவில் றல என் ைால் விறளவுகறள கசால் ேது,ஆபத்றத குறித்து எச்சரிபது.
நாம் வதேவனாடு ஆவராக்fpயமாக நடக்க இந்த இரண்டு ேறகயும் அேசியம் .
நீ திகமாழிகள் 27: 4-5
(மறைோன சிவநகதம் ) நம் றம மாை் ை உதோத சிவநகத்றதப்பார்க்கிலும் கேளிப்பறடயான கடிந்துககாள் ளும் நட்வப
சிைந்தது.

பரிசீலிக்க வேண்டிய வகள் வி:

உங் கறள சீர்படுத்தவும் /கடிந்துககாள் ளவும் ஆன் மீக நண்பர்கள் இருகின் ைார்களா?
உங் கள் ஆன் மீக நண்பர்கள் 3 கபயர்கறள எழுதுவும் .........................................................................................
உங் கள் ோழ் க்றகக்கு வதறேயானறேகறள கசால் லுபேர்கள் நல் ல நண்பர்களா?
கசால் லுபேர்கள் நல் ல நண்பர்களா?

நீ ங் கள்

விரும் புேறத

கசய் ய பைண்டிவை: நீ ங் கள் குழுோக (குறைந்தது 3 வபர் ) சந்தித்து : கிறிஸ்துறே வபான் று இருக்கும் 3 குணங் களும்
மாை வேண்டிய 1 குணமும் குறித்து பகிரவும் . ஒருேர்ககாருேர் உை் சாகபடுதவும் .

15. ஒருவர்வகாருவர் அன்பு வெை் யுங் கள்
ஒருவர்வகாருவர்

nehf;fk;:

இந்த பாடத்தின் மூலம் சீஷர்கள் ேழிநடத்துதலின் முக்கியதுேத்றத புரிந்துககாள் ளவும்
ஆவராக்கியமான ேளர்ச்சி மை் றும் ஒருேர்ககாருேர் உைவுகளில் ேளர உதவும் .
ஒருவர்வகாருவர் பற் றிை வெனங் கள்
இந்தப் பத்திகள் கிறிஸ்தேர்கள் எப் படி கசயல் படவேண்டும் எப் படி கசயல் படகூடாது
என் பறத எளிய விதத்தில் கசால் கிைது.
எபிகரயர் 3: 13 தினந்வதாறும் ஒருேர்ககாருேர் உை் சாகபடுத்துங் கள் .
எபிகரயர் 10:24-அன் புக்கும் நல் ல கசயல் களுக்கும் ஒருேருக்ககாருேர் தூண்டுங் கள் .
கலாத்தியர் 5:13 ஒருேர் மை் கைாருேருக்கு வசறே கசய் யுங் கள் .
கலாத்தியர் 6: 2 - பாரத்றத ஒருேருக்ககாருேர் பகிர்ந்து ககாள் ளுங் கள் .
முக்கிை வழிநடத்துதல் குறிப் பு:
உங் கள் ோழ் க்றகயில் நியமிக்கப் பட்ட ேழிநடதினறரவயா/ ேழி நடத்தும் குழுறே தினமும்
கதாடர்ச்சியாக சந்திக்க வேண்டும் ;
ோரம் வதாறும் ேழிநடத்தும் வநரத்றத முடிவு கசய் யுங் கள் . உங் கள் பாேங் கள்
அறிக்றகயிடுதல் / சோல் கs;/ ஒன் ைாக உங் கள் விசுோசத்றத பகிருங் கள் / ஒன் ைாக
பிரார்த்தறன நீ ங் கள் கடவுள் இருந் து கை் றுக்ககாண்டறத பை் றி வபச சுறமகள் ....
நிவனவில் வைக்க பைண்டிய ைசனம் :
வராமர் 12 :18
கூடுமானால் உங் களாலானமட்டும் எல் லா மனுஷவராடும் சமாதானமாயிருங் கள் .

பரிசீலிக்க வேண்டிய வகள் வி:
இன் று யாரிடம் நான் உறடந்த உைறே சீர் கசய் ய புதுபிக்க வேண்டும் ?
உங் கள் ேழிநடத்துனர் யார்? உங் கள் ேழிநடத்தும் வநரம் எப் வபாது?
நீ ங் கள் ஒருேர்ககாருேர் உைவில் நிறலத்திருகிறீர்களா?
நீ ங் கள் ோஞ் றசவயாடு அேர்கறள வதடுகிறீர்களா?
கசய் ய பைண்டிவை:
வேதாகமத்தில் ஒருேர்ககாருேர் உைறே பை் றிய ேசனங் கள் கண்டுபுடியுங் கள் .

16. உங் கள் அயலொவர பநசியுங் கள் - இபயசுவின் இரக்கம் - 1.
ந ோக் கம் – இந்
பொட தி
் ன் இரு பநொக்கங் கள் சீடர்கவள இபயசுவின் கண்ககொண்டு இந்
உலவகக்
கொணச் கசய் ைதும் , இபயசுவின் இ ய ்வ யும் , இரக்க ்வ யும் ரி ்துக் ககொள் ள ஊக்குவிப் பதும் ஆகும் .
நேதேோக் கியங் கள் – மத்நதயு 9: 35-38

பகள் வி : இபயசு திரொளொன கூட்ட ்தினவரக் கண்டபபொது என் ன கசய் ொர்? மக்கள் மீது இரக்கம்
ககொள் ளுைக ன் றொல் என் ன கபொருள் ?
எபிபரய ப ச மக்கள் இபயசுவின் கொல ்தில்
கசயல் படுைவ பய இரக்கம் என்று கருதினொர்கள் .

யைொலும் ,

ொரொள ் ொலும் , அன்பொலும்

கநகிழ் ந்து

பகள் வி : நீ ங் கள்
யைொலும் ,
ொரொள ் ொலும் , அன் பொலும் கநகிழ் ந்து மனமிரங் கிய
ருணங் கள்
எவைபயனும் உண்டொ? (பட்டினிகிடக்கும் குழந்வ கவளப் பற் றிய விளம் பரங் கபளொ, வீடற் றைர்களொக ்
க ருபைொரம் ைசிப் பைர்கவளப் பொர்க்கும் பபொப ொ, பபரழிவுகளில் சிக்கி ் விக்கும் மக்கவள கசய் திகளில்
கண்படொ மனமிரங் கியது உண்டொ?)
பகள் வி : பமய் ப்பனில் லொ ஆடுகள் என் று அைர் கசொல் லுை ன் கரு ்து என் ன?
பமய் ப் பனில் லொ
ஆடுகவள யொரும்
ப டுைதில் வல, அைர்கவள
ொக்கக்கூடியைர்களியமிருந்து
பொதுகொப் பைர் எைரும் இல் வல. சொ ் ொன் கர்ஜிக்கிர சிங் கம் பபொல நம் ஆ ்மீக ைொழ் க்வகவய அன்றொடம்
ொக்குை ொக பை ம் கூறுகிறது. நொம் கடந்து பபொகிற எ ் வனபயொ பபர் ஆ ்மீகமொய் ைழிகொட்ட
எைருமின் றி ைழியறியொமல் எல் லொ ் திவசகளிலும் அவலபமொதுகிறொர்கள் . நொம் நொள் ப றும் அைர்கவள
இை் வி மொய் பொர்க்க பைண்டும் .
மோற் கு 6:30-44
ைொழ் க்வக பசொர்வுறச் கசய் ை ொய் இருக்கலொம் . இபயசுவும் சீடர்களும் பசொர்ைவடந்து ஓய் வு ப டிச்
கசன்றொர்கள் . அைர்கள் கசல் லுமிட ்வ
அவடந் பபொப ொ இன்னும் அபநகர் ப வையுள் ளைர்களொய்
இருப் பவ க் கண்டொர்கள் .

பகள் வி : இபயசுவின் இ ய ்தில் என் ன ப ொன் றியது? அைர்கள் ப வைவயச் சந்திக்கும் படி அைவர எது
தூண்டியது?
பகள் வி : நீ ங் கள் பசொர்வுற் றிருந் நொவள எண்ணிப் பொருங் கள் (பைவலயினொபலொ, பள் ளிப் படிப் பினொபலொ,
குடும் பப் கபொறுப் புகளினொபலொ, சவப ஊழிய தி
் னொபலொ) - நீ ங் கள் அந்நிவலயிலும் , மற் றைர்களின்
ப வைகவள நிவறபைற் ற ் க்க இரக்கம் உவடயைர்களொக இருப் பீர்களொ?

நொமும் இந்
சீடர்கவளப் பபொல இந்
மக்களின் ப வைவய சந்திக்கப் பபொதுமொன சரீர பலபமொ
மனப் பொங் பகொ இல் லொதிருக்கலொம் . நொம் விசுைொசமொய் பணியொற் ற விரும் பினொல் ப ைன் அ ற் கு ்
ப வையொன பலங் கவளயும் ைொய் ப் புகவளயும் ககொடு ்து மற் றைர்களுடன் நொமும் பலமவடயச் கசய் ைொர்.
நிவனவில் வைக்க பைண்டிய ைசனம் :
2 வகாரிந் திைர் 3:18
நாவமல் லாரும் திறந் த முகமாை் க் கர்த்தருனடை மகினமனைக் கண்ணாடியினல காண்கிறதுனபாலக்
கண்டு ஆவிைாயிருக் கிற கர்த்தரால் அந் தெ் ொைலாகத்தானன மகினமயின்னமல் மகினமைனடந் து
மறுரூபப் படுகினறாம் .
பரிசீலிக்க வேண்டிய வகள் வி:
என் வாழ் க் னகயில் என்ன விஷைத்தில் / பகுதியில் / குணத்தில் நான் மனம் திரும் ப னவண்டும் ?
ஆ ்மீக பயிற் சி:
இபயசுவின் இ ய ்வ ப் பின் பற் றி மக்கள் மீது இரக்கமுள் ளைர்களொய் யவுள் ள கசயல் கவளச் கசய் ய
முற் படுங் கள் . உங் கவளச் சுற் றியுள் ளைர்களின் ஆ ்மீக, சரீர ் ப வைகவள கண்டுககொள் ள ்
தீர்மொனியுங் கள்

17. உங் கள் அயலொவர பநசியுங் கள் - இபயசுவின் இரக்கம் - 2.
ந ோக் கம் – இந்
பொட தி
் ன் இரு பநொக்கங் கள் சீடர்கவள இபயசுவின் கண்ககொண்டு இந்
உலவகக்
கொணச் கசய் ைதும் , இபயசுவின் இ ய ்வ யும் , இரக்க ்வ யும் ரி ்துக் ககொள் ள ஊக்குவிப் பதும் ஆகும் .
மோற் கு 1:40-42
இபயசு இந்
மனி னுக்கு உ வுை ற் கு,
ன் ஆபரொக்கிய ்வ யும் , சமூக ககௌரை ்வ யும் ,
ன்
ைொழ் க்வகவயயுபம ககொடுக்க ் துணிந் ொர். இபயசு சமூக ்தில் சரீர கொரணங் களுக்கொகபைொ, ஒழுக்க
கநறிகளுக்கொகபைொ, ொழ் நிவலயில் ஒதுக்கப் பட்டிருந் ைர்கவள பநசிக்கும் இ யம் ககொண்டிருந் ொர்.

பகள் வி : நீ ங் கள் யொபரொக்பகனும் உ வி கசய் ய உங் கள் ஆபரொக்கியம் , சமூக ககௌரைம் , உயிர்
ஆகியைற் வற இழக்க சம் மதிப் பீர்களொ?
பகள் வி : உங் கவளச் சுற் றியுள் ள சமூக ்தில் சரீர, கநறிமுவறக் கொரணங் களுக்கொக ஒதுக்கப் பட்ட மக்கவள
பநசிப் பீர்களொ?
மோற் கு 2:13-17
இபயசு மக்களின் சரீர உணர்வு ் ப வைகவள மட்டுமின் றி ஆ ்மீக ் ப வைகவளயும் கண்டொர். அைர்கள்
கைளிப் புறமொய் நன்றொக இருப் ப ொக ் ப ொன்றினொலும் அைர்கள் ஆ ்மீகமொக ப வையுள் ளைர்களொய் ,
பநொயுற் றைர்களொய் கொயப் பட்டிருக்கிறொர்கள் .

பகள் வி : உங் கவளச் சுற் றியுள் ளைர்களின் ஆ ்மீக ் ப வைகவளக் கொண்கிறொர்களொ?

சங் கீதம் 116:5-6
ப ைன் கிருவபயும் நீ தியுமுள் ளைர், மிகுந் இரக்க ்தினொபல நொன் ப வையுள் ளைனொய் இருந் பபொது
அைர் என்வனக் கொப் பொற் றினொர்.
இபயசுவின் சீடர்களொகிய நொம் ஏன் பசவை கசய் கிபறொம் , ஏன் ஊழியம் கசய் கிபறொம் , நொம் நம்
ப வைகவளயும் விட்டுக்ககொடு ்து மற் றைர்கள் ப வைகவள ஏன் சந்திக்கிபறொம் எப்பபொதும் நிவனவில்
வை ்துக் ககொள் ள பைண்டும் . நொம் ப ைவனப் பின் பற் ற எ ் னிக்கிபறொம் ஏகனன்றொல் நொன் மிகுந்
ப வையிலிருந் பபொது அைபர இரக்க ்தினொல் என்வனக் கொப் பொற் றினொர்!
நிவனவில் வைக்க பைண்டிய ைசனம் :
னராமர் 12: 2
நீ ங் கள் இந் தப் பிரபஞ் ெத்திற் கு ஒத்த னவஷந் தரிைாமல் னதவனுனடை நன்னமயும் பிரிைமும்
பரிபூரணமுமான சித்தம் இன்னவதன்று பகுத்தறிைத்தக் கதாக/ உங் கள் மனம் புதிதாகிறதினானல
மறுரூபமாகுங் கள் .
பரிசீலிக்க வேண்டிய வகள் வி:
என் ோழ் றகயில் எதில் என் ேழியில் சிந்திப் பறத நிறுத்தி வதேனுறடய ேழியில் சிந்திக்க கதாடங் க
வேண்டும் ?
ஆ ்மீக பயிற் சி:
இபயசுவின் இ ய ்வ ப் பின் பற் றி மக்கள் மீது இரக்கமுள் ளைர்களொய் யவுள் ள கசயல் கவளச் கசய் ய
முற் படுங் கள் . உங் கவளச் சுற் றியுள் ளைர்களின் ஆ ்மீக, சரீர ் ப வைகவள கண்டுககொள் ள ்
தீர்மொனியுங் கள் .

18. உங் கள் அயலொவர பநசியுங் கள் - நற் கசய் திவய அறிவி ் ல் - 1.
ந ோக் கம் – சீடர்கவள துணிவும் மரியொவ யொன பண்பும் உள் ளைர்களொகவும் எல் லொைற் றிற் கும் பமலொக
ஊழிய சிந்வ யுள் ளைர்களொக இருக்க ஊக்கப் படு ்து ல் .
ஊழியம் என்பது இபயசு ககொடு ்
மொகபரும் கட்டவளவய (ம ்ப யு28) ைொழ் க்வகயில் ைொழ் ந்து
கொண்பிப் பவ பய குறிக்கிறது, இந்
கடவம எல் லொக் கிறிஸ்துைருக்கும் உள் ளது.
ஊழியம் என்பது
நற் கசய் திவய அறிவிப் ப ொகும் . நற் கசய் திவய அறிவிப் பதில் இளம் கிறிஸ்துைர்களிடம் துணிபைொ அல் லது
எச்சரிக்வகபயொ குவறவு உள் ளவைகளொக இருக்கிறது. சிலபரொ எச்சரிக்வகயின் மிகுதியொல் கைகுக்
குவறைொகப் பபசுைதும் , மற் றைர்கபளொ துணிவின் மிகுதியொல் எச்சரிக்வகவயயும் மரியொவ வயயும்
இழந்து ங் கவள ஆப தி
் ற் குள் உட்படு ்திக் ககொள் ளுைப ொ நிகழ் கிறது. இந் ப் பொடம் நொம் எப் படி ்
திறம் பட நற் கசய் திவய அறிவிக்க முடியும் என்பவ பபொதிக்கிறது.

ஊக் கப் படுத்துதல்
2 ககோரி ் தியர் 5: 10-21
நொம் ப ைவன அறிந்திருப் ப ொலும் , அைருக்பக அஞ் சிநடப் ப ொலும் மனி ர்கவள அைவரப் பின் பற் றும் படி
ஊக்கப் படு ்தி நற் கசய் திவயப் பரப்புகிபறொம் . பமலும் , அைரது தூதுைர்கவளப் பபொல ைொழ, கிறிஸ்துவின்
அன்பு நம் வம கநருக்கி ஏவுகிறது. ப ைன் நமக்கு ஒப் புறைொக்கு லின் ஊழிய ்வ க் ககொடு ்திருக்கிறொர்.
நரோமர் 1:16-017
சுவிபஷச ்வ க் குறி ்து கைட்கப் பட ஏதுமில் வல ஏகனனில் அ ற் கு நம் வம இரட்சிக்கிற ைல் லவம
உள் ளது.
லூக் கோ 9: 23-26
நொம் இபயசுவைக் குறி து
் ம் அைரது சுவிபஷச ்வ க் குறி ்தும் கைட்கப் பட்டொல் அைரும் நம் வமக் குறி ்து
கைட்கப் படுைொர்.
திறம் பட ஊழியம் கசய் ை ற் கொன ஆ ்மீக கநறிமுவறகள் .
நிவனவில் வைக்க பைண்டிய ைசனம் :
எனபசிைர் 2 : 10
நற் கிரினைகனளெ் வெை் கிறதற் கு நாம் கிறிஸ்து இனைசுவுக் குள் சிருஷ்டிக் கப் பட்டு னதவனுனடை
வெை் னகைாயிருக் கினறாம் ; அனவகளில்
நாம்
நடக் கும் படி அவர் முன்னதாக அனவகனள
ஆைத்தம் பண்ணியிருக்கிறார்.
பரிசீலிக்க வேண்டிய வகள் வி:
வதேனுறடய ஊழியத்றத கசய் ய / வேதாகமத்றத மை் ைேர்களுக்கு கசால் ல எது எனக்கு தறடயாக
இருக்கிைது?
ஆ ்மீக பயிற் சி:
யொகரல் லொம் ைரும் ஆண்டில் சீடரொைவ நீ ங் கள் விரும் புகிறீர்கபளொ (குடும் ப ்தினர், நண்பர்கள் , உடன்
பணியொற் றுபைர்கள் , உடன்
படிக்கும்
மொணைர்கள்
பபொன்றைர்கள் ) அைர்களது கபயர்கவளப்
பட்டியலிடுங் கள் . உங் கள் கெப பநரப் பு ் க ்துடன் இவ யும் பசர் ்துக் ககொள் ளுங் கள் .

19. உங் கள் அயலொவர பநசியுங் கள் - நற் கசய் திவய அறிவி ் ல் - 2.
ந ோக் கம் – சீடர்கவள துணிவும் மரியொவ யொன பண்பும் உள் ளைர்களொகவும் எல் லொைற் றிற் கும் பமலொக
ஊழிய சிந்வ யுள் ளைர்களொக இருக்க ஊக்கப் படு ்து ல் .
மத்நதயு 10: 11-14
ப ைவனப் பற் றி அக்கவரயில் லொ ைர்கவளக் குறி ்து மனச்பசொர்ைவடயொமல் உங் கள் ஊழிய ்தில்
கைனமொய் இருங் கள் .
1 கதசநலோனிக் நகயர் 2:7-8
நட்புடன் பழகுங் கள் , பை பொடங் கவளச் பசர்ந்து படிப் பது மட்டுமில் லொமல் , ஒன்றொய் கூடி மகிழ் சசி
் யொன
ருணங் கவள ககொண்டொடுங் கள் , விவளயொட்டுக்களில் ஈடுபடுங் கள் , பசர்ந்து சொப் பிடுங் கள் . உங் கள்
ைொழ் க்வகவயப் பற் றிப் பகிர்ந்து ககொள் ளுங் கள் .
மத்நதயு 5:14-16
நீ ங் கள் கசய் யும் எல் லொக் கொரியங் களிலும் ப ைன் மகிவமப் படும் வி மொக எல் லொைற் றிலும் முன்
உ ொரணமொக நடந்து ககொள் ளுங் கள் .
பகள் வி: உங் கள் ைொழ் க்வகயின் (படிப் பு, நிதி நிர்ைொகம் , பணியிட து
்
பநர்வம பபொன் ற) எல் லொப்

பகுதிகளிலும்
ப ைனுக்கு ஏற் றவி மொக உ ொரணமொய் நடந்து ககொள் கிறீர்களொ அல் லது உங் கள்
ைொழ் க்வகயின் சில பகுதிகளில் நீ ங் கள் கசய் யைது அைமொனகரமொன ொக உங் களுக்பக ப ொன் றுகிற ொ?
அப் நபோஸ்தலர் 4:29-31
துணிவுக்கொக கெபியுங் கள் . ப ைன் உங் கள் கெபங் களுக்கு பதிலளிப் பொர்.
1 நபதுரு 3:15-16
இனிவமவயயும் மரியொவ வயயும் கொண்பியுங் கள் .

உ விகரமொன குறிப் புகள் .
1.
நீ ங் கள் எங் கு கசன்றொலும் எல் லொரிடமும் நட்புமுவறயொகப் பபசிப் பழகுங் கள் .
2.
நீ ங் கள் சந்திக்கும் நபர்களின் க hவலபபசி எண்கவளயும் , முகைரி பபொன்றவையும் குறி ்துக்
ககொள் ள ் க்க வகபயடு ஒன்வற வை ்துக் ககொள் ளுங் கள் .

நிவனவில் வைக்க பைண்டிய ைசனம் :
1வகாரிந் திைர் 12:6
கிரினைகளினலயும் வித்திைாெங் களுண்டு எல் லாருக் குள் ளும் எல் லாவற் னறயும் நடப் பிக்கிற னதவன்
ஒருவனர.
பரிசீலிக்க வேண்டிய வகள் வி:
நான் மை் ைேர்களுக்கு எப் படி/ எதில் முழுமனவதாடு உதவு முடியும் ?
ஆ ்மீக பயிற் சி:
துணிவுக்கொக கெபி ்து அ ன் பின் பு கைளிபய கசன்று நற் கசய் திவயப் பகிர்ந்து ககொள் ளுங் கள் .

20. உங் கள் அயலொவர பநசியுங் கள் - ஏவழகளுக்கு உ வுங் கள் - 1.
ந ோக் கம் – சீடர்களுக்கும் , ஏவழகளுக்கும் உ வுை ன் முக்கிய ்வ யும் தியொக ்துடன் கூடிய பசவை
மனப் பொன்வம உள் ளைர்களொக இருப் பவ யும் பபொதிப் ப ொகும் .
ர்ம கொரியங் களுக்கொக உ வி கசய் ைது ஏவழகளுக்கு உ வும் பணிகளில்
ன்னொர்ை ்துடன்
பங் ககடுப் பது ஆகியைற் றில் னிப் பட்ட விருப் ப து
் டன் ஈடுபடுைவ ஊக்குவிக்க பைண்டும் . சீடர்களுக்கு
ஏவழகளுக்கு உ வும் உள் ளம் இருப் பது மிகவும் முக்கியமொன ொகும் .
மத்நதயு 25 : 31-46
இபயசு கைள் ளொடுகளுக்கும் கசம் மறியொடுகளுக்கும் இவடபய நியொயம் தீர்க்கிறொர்.
கைள் ளொடுகள் = பொகுபொடு பொரொமல் மற் றைர்களுக்கு ககொடுப் பைர்கள் .
கசம் மறியொடுகள் = ககொடொமல் மக்ககன்பற எல் லொைற் வறயும் எடு ்துக் ககொள் பைர்கள் .
நொம் ஏவழ எளியைர்களுக்கு ொரொளமொய் ககொடுப் பவ ப் கபொறு ்ப நீ தி தீர்க்கப் படுபைொம் என பை ம்
கூறுகிறது.
பகள் வி: இந் சிறிபயொரில் என்று இபயசு குறிப் பிடுகிறைர்கவள உங் கள் ைொழ் க்வகயில் அவடயொளம்
கொண முடிகிற ொ?
பகள் வி: அைர்களுக்கு நீ ங் கள் எ ் வகய ஊழியம் கசய் யக்கூடும் ?
ீ திகமோழிகள் 21:13
நொம் எை் ைொறு ஏவழ எளியைர்களொக இருப் பைர்கவள நட ்துகிபறொம் என்பவ ப் கபொரு ்ப
நட ்துைொர் என்ப ற் கொன ஆ ொரங் கவள நொம் கொண்கிபறொம் .

ப ைன்

ீ திகமோழிகள் 14:31
நொம் ஏவழகளுக்கு இரங் கும் பபொது ப ைவன கனம் பண்ணுகிபறொம் .
நிவனவில் வைக்க பைண்டிய ைசனம் :
னபதுரு 4 : 10
அவனவன் வபற் ற வரத்தின்படினை நீ ங் கள் னதவனுனடை பற் பல கிருனபயுள் ள ஈவுகனளப்
பகிர்ந்துவகாடுக் கும் நல் ல உக் கிராணக் காரர்னபால ஒருவருக்வகாருவர் உதவிவெை் யுங் கள் .
பரிசீலிக்க வேண்டிய வகள் வி:
நான் கடவுள் ககாடுத்த திைன்/ தாலந்றத / அனுபேம்

மை் ைேர்களுக்கு என்ன ேழங் க முடியும் ?

ஆ ்மீக பயிற் சி:
க ொடர்ந்து ஏவழகளுக்கொன கொணிக்வக கசலு து
் ங் கள் . உங் கள் சமூக ்தில் உள் ள ஏவழ எளிபயொருக்கு
க ொடர்ந்து உ வுங் கள் . ப
ொப் நிறுைன ்தின்
ஏவழகளுக்கு பசவை கசய் யும் நிகழ் சசி
் களில்
பங் ககடு ்துக் ககொள் ளுங் கள் .

21. உங் கள் அயலொவர பநசியுங் கள் - ஏவழகளுக்கு உ வுங் கள் - 2.
ந ோக் கம் –
சீடர்களுக்கு ஏவழகளுக்கு உ வுை ன் முக்கிய ்வ யும் தியொக ்துடன் கூடிய பசவை மனப் பொன்வம
உள் ளைர்களொக இருப் பவ யும் பபொதிப் ப ொகும் .
யோக் நகோபு 1:27
துன்பப் படுகிறைர்கள் மீதும் எளிவமயொனைர்கள் மீதும்
இயலொ ைர்கள் மீதும் ப ைன் பநொக்கமொயிருக்கிறொர்.

ங் கவள ்

ொங் கபள பொதுகொ ்துக் ககொள் ள

கலோத்தியர் 2: 9-10
உலகம்
முழுதும்
கசய் யப் படும்
சுவிபஷசப்
பிரசங் க ்துடன்
ஏவழகளுக்கொன
முன்கனடுக்கப் படபைண்டும் . இவையிரண்டும் ஒபர பநர ்தில் கசயல் பட பைண்டும் .
பகள் வி: அப் பபொஸ் லர்களுக்கு சுவிபஷச ஊழியம் கசய் யப் படும் பபொப
ஊழியம் கசய் யப்பட பைண்டும் என்பது ஏன் மிக முக்கியமொக இருந் து?

உ விகளும்

ஏவழகளுக்கும் கசய் யப் படும்

பகள் வி: இப் பபொது நமது ஊழியங் களும் பசவையுடன் கூடியவையொக இருக்கபைண்டிய ன் அைசியம்
என்ன?
பகள் வி: ஏவழகவள நிவனவுகூற நீ ங் கள் எை் ைளவு ஆைலொக இருக்கிறீர்கள் ?
நொம் சுவிபஷச ஊழியம் கசய் யும் பபொப ஏவழகவளயும் நிவனவுகூற பைண்டும் . நொம் இவ கசய் யும்
பபொது ப ைவன மகிவமப் படு ்துகிபறொம் , உலக ்திற் கும் ஒளியொகவும் இருக்கிபறொம் . இபயசு கூறியவ ப்
பபொல உங் கள் ஒளி மனுஷருக்கு முன்பொக பிரகொசிக்கக் கடைது. உங் கள் நற் கிரிவயகவளப் பொர் ்து
பரபலொக ்திலிருக்கும் பி ொைொனைவர மகிவமப் படு ்துைொர்கள் .
நிவனவில் வைக்க பைண்டிய ைசனம் :
பிலிப் பியர் 2 : 5 கிறிஸ்து இவயசுவிலிருந்த சிந் றதவய உங் களிலும் இருக்கக்கடேது;
பரிசீலிக்க வேண்டிய வகள் வி:
நான் பிைருக்கு வசறே கசய் ய ேழிகறள கண்டுபிடித்து ேருகின்வைனா?
வசறே கசய் ய வேண்டும் என்று கேறல படுகிவைனா?

அல் லது மை் ைேர்கள் எனக்கு

ஆ ்மீக பயிற் சி:
உணவு கசய் து அல் லது உணவு ோங் கி அறத சாறலயில் சில ஏறழக்கு ககாடுக்க.
அருவக ஆதரேை் வைார் அல் லது முதிவயார் இல் லம் கசன் று அேர்களுடன் பகிர்ந்து ககாள் ளலாம் .

22. உங் கள் ஒளி பிரகாசிக்கட்டும் - சுை ஒழுக்கம் - 1
வதேன் நம் றம எப்படி பயன் படுத்த வபாகிைார் என் று கபரிய கனவுகள் இருந்ததா?
எப்படி நம் றம இருக்க வேண்டும் என் று நம் றம ேடிேறமக்கிைார்?
தை் வபாது கடினமான சூழ் நிறல மை் றும் நறடமுறை பிரச்சறனகள் சந்திக்கும் வபாது நாம் பின் ோங் கிவபாகிவைாம் .
சிலர் இயை் றகயாகவே ஒழுக்கமாக உள் வளாம் ; ஒழுக்கம் கை் றுககாள் ளபடவேண்டும் . இன் னும் அது இல் லாமல் நாம்
உலகின் எல் லா இடத்துக்கும் சுவிவசஷத்றத கசால் ல வேண்டும் என் று எப்படி நிறனக்கிறீர்கள் ? நிச்சயமாக இந்த
கை் பறன/ ஒழுக்கம் எனவே கூடிய விறரவில் இந்த வநரத்தில் இருந்து நம் கிறிஸ்துே ோழ் வில் கட்டப்பட வேண்டும் .
1 தீவமாத்வதயு 4: 7
ஆன் மிகமாக இருக்க நமக்கு பயிை் சி வதறே. உடல் பயிை் சி (விறளயாட்டு) குறைந்த மதிப்பு உள் ளது ஆனால் ஆன் மீக
பயிை் சி அளவிட முடியாத கேகுமதியானதாகும் .
கிறிஸ்துே ோழ் க்றக என் பது நீ தியாக இருக்க உதவும் பயிை் சி ஆகும் .

னொம் பல்
எபிகரயர் 6:11
வசாம் வபறி கூடாது. வசாம் பல் இளம் கிறிஸ்துே ோழ் க்றக அல் லது முதிர்ந்த கிறிஸ்துே ோழ் க்றகயில் ஒரு நிறலயான
அச்சுறுத்தல் உள் ளது.

கபாறுறமயும் உண்றமயும் ஒழுக்கமும் உள் ளேர்கறள பின் பை் ைவும் . நல் ல உதாரணங் கள் அேர்களிடம் இருந்து
கை் றுக்ககாள் ள பாருங் கள் . வசாம் பல் ஒரு பாேம் உணருங் கள் .
நீ திகமாழிகள் 12: 1/ 24: 30-34/ 26: 13-16.

னவனலயின்றி னநரத்னத வீணாகுதல்
1 கதசவலானிக்வகயர் 4: 1 - 12
சறபயில் / குடும் ப குழுவில் ஆக்கபூர்ேமாக கசயல் படுங் கள் .
கடினமாக உறழத்தால் மை் ைேர்களின் நன் மதிப்றப கபறுவோம் .
முடிந்தேறர யாறரயும் எப்வபாதும் சார்ந்து இருக்காதீர்கள் .
கடன் ோங் கும் பழக்கத்றத நிறுத்துங் கள் .
2 கதசவலானிக்வகயர் 3: 6
ஒழுக்கமான மக்களின் உதாரணத்றத பின் பை் ைவும் .

நிவனவில் வைக்க பைண்டிய ைசனம் :
2 தீவமாத்வதயு 1:7
வதேன் நமக்குப் பயமுள் ள ஆவிறயக் ககாடாமல் பலமும் அன் பும் கதளிந்த புத்தியுமுள் ள ஆவிறயவய
ககாடுத்திருக்கிைார்.

பரிசீலிக்க வேண்டியறே வகள் வி:

நீ ங் கள் உங் கள் அன் ைாட கசலவு எழுதும் பழக்கம் இருக்கிைதா?
உங் களுக்கு நிதி கடன் கள் இருக்கின் ைனோ?
உங் கள் மறனவி மை் றும் ேழிநடத்துனர் கலந்தாவலாசித்து அறத விட்டு கேளிவய ேர விடாமுயை் சி எடுங் கள் .
திட்டங் கறள பின் பை் ை முழு முயை் சி எடுங் கள் .

23. உங் கள் ஒளி பிரகாசிக்கட்டும் - சுை ஒழுக்கம் - 2
எபிகரயர் 12: 11
எந்தச் சிட்றசயும் தை் காலத்தில் சந்வதாஷமாய் க் காணாமல் துக்கமாய் க் காணும் .; ஆகிலும் பிை் காலத்தில் மிகவும்
திருப்திகரமான ோழ் க்றகறய அளிக்கின் ைது.
உங் கள் ோழ் க்றக.. உங் கள் றகயில் ..அறத பயனுள் ளதாக மாை் றுங் கள் .
நம் றம வதேனிடம் கநருங் கி ேர மை் ைேர்கள் உதவுகிைது வபாது எப்படி உணர்கிறீர்கள் ? உங் கள் மனநில் றல எப்படி
இருக்கிைது? நாம் அறத பாராட்டுகிவைாமா?
யாராேது பாேத்தில் வபாராடும் வபாது நீ ங் கள் அேர்களுக்கு உதே தயாரா?
நீ திகமாழிகள் 25:28
தன் ஆவிறய அடக்காத மனுஷன் மதிலிடிந்த பாழான பட்டணம் வபாலிருக்கிைான் .
தீத்து 1: 6-8
வதேனுக்கு பிரியமாக ோழ் பேர்.
சுயகட்டுப்பாட்டுடன் பரிசுத்தமாக ஒழுக்கமான

விருந்வதாம் பல்

கசயல் கறள வநசிக்க வேண்டும் ..

உங் கள் பரிந்துறரக்கு
1 ககாரிந்தியர் 9: 24-27/ 2 தீவமாத்வதயு 2: 4-6/ எபிகரயர் 5:14
ோழ் றகயில் நறடமுறை கசய் க:
நீ ங் கள் உங் கள் வநரத்றத கால அட்டேறண கசய் துககாள் ளுங் கள் . உதவி வதறேபட்டால்
பயன் படுத்த பரிந்துறரகறளப் கபறுக.

எப்படி ஞானமாக

உங் கள் குடும் பம் / சறபக்கு - தினசரி/ோராந்திர/மாத இலக்குகறள றேத்து அதை் கு முயை் சி கசய் யுங் கள் .
உங் கள் மறனவி மை் றும் குழந்றதகளிடம் தனித்தனியாக வநரம் கசலவிட ஒரு ோரத்தில் ஒரு நாறள அட்டேறண
கசய் யுங் கள் .
ஒரு ஒழுக்கமான நபரிடம் வநரம் கசலவிடுங் கள் . அேரிடம் இருந்து கை் றுக்ககாள் ளுங் கள் .
நீ ங் கள் எப்கபாழுதும் கூட்டங் களுக்கு தாமதமாக ேருபேரனால் குறைந்தது 10 நிமிடங் கள் முன் பாக இருக்க முயை் சி
கசய் யுங் கள் .

1ககாரிந்தியர் 9: 27
மை் ைேர்களுக்குப் பிரசங் கம் பண்ணுகிை நான் தாவன
கீழ் ப்படுத்துகிவைன் .

ஆகாதேனாய் ப்

வபாகாதபடிக்கு

என்

சரீரத்றத ஒடுக்கிக்

கசய் ய:
வமவல குறிப்பிட்டுள் ள நறடமுறை ஆவலாசறனகறளயும் எதாேது இரண்டு கசய் யுங் கள் .
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ந ோக் கம் : தெமபாகம் - னதவனின் னநாக் கம் குறித்தும் ெரிைான அணுகுமுனற பற் றி
கற் றுக்வகாள் ள னபாகினறாம் .
அன்புக்கு அடு ்

ொக பை ொகமம் அதிகமொக கசல் ை ்வ ப் பற் றி ் ொன் பபசுகிறது என ஒரு அறிஞர்

குறிப் பிட்டொர். நொம் எப் படிப் பண ்வ க் வகயொளுகிபறொம் என்பது நம் ஆ ்மீக நிவலவய கைளிப் படு ்தும் .
நொம் ைொரொந்திரக் கொணிக்வக அல் லது மொ ொந்திரக் கொணிக்வக ககொடுக்கும் பபொது அவ

சவபயின்

வலைரிட ்திபலொ அல் லது கபொருளொளரிட ்தில் ககொடுப் ப ொகபை கருதுகிபறொம் . (ைொடவககள் , சம் பளம் ,
கூலி, ஊழியச்கசலவுகள் , ஊழிய ைளர்ச்சி நிர்மொணங் கள் ஆகியைற் றுக்கொக) நொம் ககொடுக்கும் பணமொனது
சவபயின் ப வைகளுக்கொகப் பயன்பட்டொலும் , ககொடுப் பது குறி ்
இது ஏற் படு ்துை ொக இல் வல. ப ைன் நம் ப வைகளுக்கு ்

முழு ஆ ்மீகப் புரிந்து ககொள் ளு வல

க்க ொக நிவறைொகக் ககொடு ்திருக்கிறொர்.

நொம் அதில் ஒரு பங் வக பிரியமொன கொணிக்வகயொக அைருக்பக மீண்டும் ககொடுக்கிபறொம் . நொம்
ககொடுக்கும் பபொது ககொள் ள பைண்டிய மூன்று மனப் பொன்வமகவள பின் ைருமொறு பொர்ப்பபொம் .
பை ைொக்கியங் கள் :
ஒரு ஆவிக்குரிய கசயல் :


நீ தி கமொழிகள் 3:9-10 இஸ்ரபைலர்கள்

ங் கள்

சம பொகங் களொல் ப ைவன மகிவமப் படு ்தியது

பபொல நொம் கொணிக்வககளொல் ப ைவன மகிவமப்படு ்துகிபறொம் .


கொணிக்வக ககொடுப் பவ

எை் ைொறு கொண்கிறீர்கள் ? அது ஆ ்மீக்கொரியமொய் ப ொன்றுகிற ொ?

அல் லது சவப நிர்ைொகியின் வகயில் ககொடுப் ப ொக மட்டும் ப ொன்றுகிற ொ?
ஒரு தியொகம் :


மொற் கு 12:41-44 வி வையின் கொணிக்வக இபயசுவின் பொர்வையில் உயர்ந்
மிக அதிகமொன

ொக இருந் ொலும் , அதில்

னிப் பட்ட தியொகம் இருந் து. அது எை் ைளவு பணம் என்பவ யல் ல எை் ைளவு

தியொகம் என்பவ ப் கபொரு ் து.


கொணிக்வகவய நீ ங் கள்
ககொடுப் பவ

எை் ைொறு பொர்க்கிறீர்கள் ? க ொவகயொகைொ? தியொகமொகைொ? நீ ங் கள்

அது எை் ைொறு மொற் றும் ?

நிவனவில் வைக்க பைண்டிய ைசனம் :

உபாகமம் 15: 10

அவனுக் குத் தாராளமாை் க் வகாடுப் பாைாக; அவனுக் குக் வகாடுக் கும் னபாது உன்
இருதைம்
விெனப் படாதிருப் பதாக; அதினிமித்தமாக உன்
னதவனாகிை கர்த்தர் உன்னுனடை எல் லாக்
கிரினைகளிலும் நீ னகயிட்டுெ் வெை் யும் எல் லாக் காரிைங் களிலும் உன்னன ஆசீர்வதிப் பார்.
பரிசீலிக்க வேண்டிய வகள் வி:
வதேன் ககாடுத்து என் சம் பளத்தில் என் முதல் கசலோக நான் வதேனுக்கு காணிக்றக தருக்கிவைனா?
அல் லது நான் எஞ் சியிருப் பதிளிருந்து ககாடுக்கிவைனா?
நான் குறைந்தது 10% தசமபாகம் 10% வசமிப் பு மீதி 80% என் குடும் ப ோழ் றக என்று ஒே் கோரு மாதமும்
ோழ் கிவைனா?
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ந ோக்கம் : தெமபாகம் - னதவனின் னநாக் கம் குறித்தும் ெரிைான அணுகுமுனற பற் றி
கற் றுக்வகாள் ள னபாகினறாம் .

விருப் பமுள் ள இ யம் :




2 ககொரிந்தியர் 9:6-7 இரண்டு விதிகவள பவுல் ககொடுப் பது பற் றி குறிப்பிடுகிறொர்.
o

அதிகம் ககொடுங் கள் = அதிகம் கபற் றுக்ககொள் ளுங் கள் .

o

குவறைொகக்ககொடுங் கள் = குவறைொகப் கபற் றுக்ககொள் ளுங் கள் .

o

ப ைன் ைொஞ் வசயுடன் ககொடுக்கிறைவர பநசிக்கிறொர்.

ைொஞ் வசயுடன் ககொடுப் ப ற் கும் ஏபனொ ொபனொகைன்று ககொடுப் ப ற் கும் உள் ள
வி ்தியொசம் என்ன? ககொடுக்கும் பபொது நொம் என்ன உணருகிபறொம் என்பது
ப ைனுக்கு முக்கியமொன ொ?

ப ைனுக்கொக ைொரொந்திர கொணிக்வககள் :


ப ைனுக்கு ஏற் றவ

ககொடுக்க, கெபி ்து தீர்மொனியுங் கள் . (இது உங் களுக்கும்

ப ைனுக்கும் இவடயிலொனது)


ககொடுப் பதில்

நிவலயொய்

இருங் கள்

–

ஒருபைவள

ைற

விட்டிருந் ொல்

மூலம்

பசமிப் புக்கும்

அடு ் முவற பசர் து
் க்ககொடுக்க முயற் சி கசய் யுங் கள் .


ஒரு

ைரவு

கசலவு ்திட்ட ்வ

ஏற் படு ்தி

அ ன்

கொணிக்வகக்கும் திட்டமிடுங் கள் . 1ககொரிந்தியர் 16:1-4
மற் ற ப ்திகள் :
அப் பபொஸ் லர் 2:44-47 ஆதி கிறிஸ் ைர்களின் ககொடுக்கும் மனப் பொன்வம.
அப் பபொஸ் லர்

4:32-5:47

பர்னபொவின்

ஏற் க

க்க

கொணிக்வகயும்

அனொனியொ

சப் பீரொளின் ஏற் பற் ற கொணிக்வகயும்
ஆத்மீகப் பயிற் சி:
உங் கள் தனிப் பட்ட ேரவு கசலவே சீர்படுத்தவும் . (இல் வலகயனில் பட்கெட்
தயோரிக்கவும் ) – கெபியுங் கள் . மனமகிழ் ச்சியுடன் தீர்மோனத்வத ேோரோ ் திரம் /
மோதோ ் திரம் தியோகத்துடன் நதேனுக்குச் கசலுத்துங் கள் .

