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g+kpAk; mjpd; epiwTk;> cyfKk; mjpYs;s FbfSk; fh;j;jUilaJ. mtNu mijf; 

fly;fSf;F Nkyhf m];jpghug;gLj;jp> mij ejpfSf;F Nkyhf ];jhgpj;jhh;. ahh; fh;j;jUila gh;tjj;jpy; VWthd;? ahh; 

mtUila ghpRj;j ];jyj;jpy; epiyj;jpUg;ghd;? iffspy; Rj;jKs;stDk; ,Ujaj;jpy; khrpy;yhjtDkhapUe;J> jd; 

Mj;Jkhit khiaf;F xg;Gf;nfhlhkYk;> fglha; MizaplhkYk; ,Uf;fpwtNd. 
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fh;j;jUila thh;j;ijapdhy; thdq;fSk;> mtUila thapd; Rthrj;jpdhy; mitfspd; rh;tNridAk; 

cz;lhf;fg;gl;lJ. mth; rKj;jpu [yq;fisf; Ftpayhfr; Nrh;j;J> Mokhd [yq;fisg; nghf;fp\itg;ghf itf;fpwhh;. 

g+kpnay;yhk; fh;j;jUf;Fg; gag;gLtjhf@ cyfj;jpYs;s Fbfnsy;yhk; mtUf;F mQ;rpapUg;gjhf. mth; nrhy;y MFk;> 

mth; fl;lisapl epw;Fk;. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 [hjpfSf;Fs; mtUila kfpikia tpthpj;Jr; nrhy;Yq;fs;”. 

];Njhj;jphpf;fg;glj;jf;ftUkhapUf;fpwhh;@ vy;yh Njth;fspYk; gag;glj;jf;fth; mtNu” 

 fh;j;jUf;Nf mijr; nrYj;Jq;fs;.;”

 

 

 g+kpnaq;Fk; vt;tsT Nkd;ikAs;sjhapUf;fpwJ”  

mg;nghOJ [hjpfs; fh;j;jUila ehkj;Jf;Fk;> g+kpapYs;s uh[hf;fnsy;yhUk; ck;Kila 

kfpikf;Fk; gag;gLthh;fs;.
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 vy;yhUf;Fq; fh;j;juhdth; jk;ikj; njhOJnfhs;Sfpw ahtUf;Fk; IRthpark;gd;duhapUf;fpwhh; ” 

 

 fPo;g;gbahjth;fSk; vjph;j;Jg; NgRfpwth;fSkhapUf;fpw [dq;fsplj;jpw;F ehs;KOJk; vd; iffis 

ePl;bNdd; vd;W mtd; nrhy;ypapUf;fpwhd;” 

  

 

 

 

 

 

 

 

 IRthpaj;ijr; rk;ghjpf;fpwjw;fhd ngyid cdf;Ff; nfhLf;fpwth;.”

 

cq;fs; rhPukhdJ ePq;fs; NjtdhNy ngw;Wk;…. fpuaj;Jf;Ff; nfhs;sg;gl;Bh;fNs@ Mifahy;…. Njtid 

kfpikg;gLj;Jq;fs;.” 

 

ek;Kila fh;j;juhfpa ,NaRfpwp];Jtpd; fpUigia mwpe;jpUf;fpwPh;fNs@ mth; IRthpaKs;stuhapUe;Jk;> 

ePq;fs; mtUila jhpj;jpuj;jpdhNy IRthpathd;fshFk;gbf;F> cq;fs; epkpj;jk; jhpj;jpuuhdhNu.

 

 

8. mePjpAs;s cf;fpuhzf;fhud; Gj;jpaha;r; nra;jhd; vd;W v[khd; fz;L> mtid nkr;rpf;nfhz;lhd;. ,t;tpjkha; 

xspapd; gps;isfisg;ghh;f;fpYk; ,e;jg; gpugQ;rj;jpd; gps;isfs; jq;fs; re;jjpapy; mjpf Gj;jpkhd;fshapUf;fpwhh;fs;. 9. 

ehd; cq;fSf;Fr; nrhy;YfpNwd;> ePq;fs; khSk;NghJ cq;fis epj;jpakhd tPLfspNy Vw;Wf;nfhs;thUz;lhFk;gb> 

mePjpahd cyfg;nghUshy; cq;fSf;Fr; rpNefpjiur; rk;ghjpAq;fs;. 
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10. nfhQ;rj;jpNy cz;ikAs;std; mNefj;jpYk; cz;ikAs;stdhapUf;fpwhd;. nfhQ;rj;jpNy mePjpAs;std; 

mNefj;jpYk; mePjpAs;stdhapUf;fpwhd;. 11. mePjpahd cyfg;nghUisg;gw;wp ePq;fs; cz;ikahapuhtpl;lhy;> ahh; 

cq;fis ek;gp cq;fsplj;jpy; nka;ahd nghUis xg;Gtpg;ghh;fs;? 12. NtnwhUtDila fhhpaj;jpy; ePq;fs; 

cz;ikAs;sth;fshapuhtpl;lhy;> cq;fSf;F ahnjhd;iwr; nrhe;jkhff; nfhLg;gth; ahh;? 

 

 

13. ve;j Copaf;fhuDk; ,uz;L v[khd;fSf;F CopaQ;nra;af;$lhJ@ xUtidg; gifj;J kw;wtidr; rpNefpg;ghd;> 

my;yJ xUtidg; gw;wpf;nfhz;L kw;wtid mrl;ilgz;Zthd;. NjtDf;Fk; cyfg;nghUSf;Fk; CopaQ;nra;a 

cq;fshNy $lhJ vd;whh;. 

 

 

 14. ,itfisnay;yhk; nghUshirf;fhuuhfpa ghpNraUk; Nfl;L> mtiug; ghpahrk;gz;zpdhh;fs;. 15. mth; mth;fis 

Nehf;fp: ePq;fs; kD\h;Kd;ghf cq;fis ePjpkhd;fshff; fhl;LfpwPh;fs;> NjtNdh cq;fs; ,Ujaq;fis mwpe;jpUf;fpwhh;@ 

kD\Uf;Fs;Ns Nkd;ikahf vz;zg;gLfpwJ NjtDf;F Kd;ghf mUtUg;ghapUf;fpwJ. 
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1 jPNkh 6:17-19. ,t;Tyfj;jpNy IRthpaKs;sth;fs; ,Wkhg;ghd rpe;ijAs;sth;fshapuhkYk;> epiyaw;w IRthpaj;jpd; 

Nky; ek;gpf;if itahkYk;> ehk; mDgtpf;fpwjw;Fr; rfytpj ed;ikfisAk; ekf;Fr; rk;G+uzkha;f; nfhLf;fpw 

[PtDs;s Njtd;Nky; ek;gpf;if itf;fTk;> ed;;iknra;aTk;> ew;fphpiafspy; IRthpathd;fshfTk;> jhuhskha;f; 

nfhLf;fpwth;fSk;> cjhuFzKs;sth;fSkhapUf;fTk;> epj;jpa [Ptidg; gw;wpf;nfhs;Sk;gb tUq;fhyj;jpw;fhfj; 

jq;fSf;F ey;y Mjhuj;ijg; nghf;fp\khf itf;fTk; mth;fSf;Ff; fl;lisapL. 

 

 

 

 

 

 

  

 
வாரம் 2 : உக்கிராணக்காரர்கள் (இறுதியானது)  

“ததவதன அனனத்திற்கும் உரினையாளர்; நான் அவருனைய தைலாளர்” ராண்டி அல்கார்ன், ப ாக்கிஷக் ககாட் ாடு 
வாரம் 2: கேவகே வாேத்ேிற்கும் பூமிக்கும் ஆண்டவர் என்று நாம் ஒத்துக்பகாள்கிக ாம்; அனேத்துக் காரியங்களும் அவருனடயனவ; அோவது 
அவகர எேக்கும் என்னுனடய ப ாத்துகளுக்கும் க ர்த்கே ஆண்டவர். இந்ே வாரம் கேவன் நம்னம கமலாளர்களாக இருக்கும் டி நமக்கு ேந்ே 
 ாத்ேிரத்ேின் மீது கவேம் ப லுத்ே இருக்கிக ாம். 
ைனப்பாை வசனம்: மத்கேயு 25:21 அவனுனடய எஜமான் அவனே கநாக்கி: நல்லது, உத்ேமமும் உண்னமயுமுள்ள ஊழியக்காரகே, 
பகாஞ் த்ேிகல உண்னமயாயிருந்ோய், அகநகத்ேின்கமல் உன்னே அேிகாரியாக னவப்க ன், உன் எஜமானுனடய  ந்கோஷத்ேிற்குள்  ிரகவ ி 
என் ான். 
நாள் 8: உண்னையுள்ள உக்கிராணக்காரன் 
“இப் டியாக, எந்ே மனுஷனும் எங்கனளக் கி ிஸ்துவின் ஊழியக்காரபரன்றும், கேவனுனடய இரக ியங்களின் உக்கிராணக்காரபேன்றும் 
எண்ணிக்பகாள்ளக்கடவன். கமலும், உண்னமயுள்ளவபேன்று காணப் டுவது அவ ியமாம். அன் ியும் உன்னே விக ஷித்ேவோகும் டி 
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ப ய்கி வர் யார்? உேக்கு உண்டாயிருக்கி னவகளில் நீ ப ற்றுக்பகாள்ளாேது யாது? நீ ப ற்றுக்பகாண்டவோோல் ப ற்றுக்பகாள்ளாேவன் 
க ால் ஏன் கமன்னம ாராட்டுகி ாய்?” (1.பகாரிந்ேியர் 4:1,2,7)  

• கவோகமப்பூர்வ உக்கிராணம் என் து : கேவனுனடய அனேத்து வளங்கனளயும் கேவனுனடய வழியில் கேவனுனடய மகினமக்காக 
னகயாள்வோகும். 

• உங்கனளப் ப ாறுத்ேவனரயில் நீங்கள் ஒரு “ஊழியக்காரன்” மற்றும் “உக்கிராணக்காரன்” என் ேன் அர்த்ேம் என்ே?  
• ”ஒப்பனைத்தல்” என் து “ஒருவருனடய கவேிப் ில் (அ)  ாதுகாப் ில் னவப் ோகும்”. கேவன் நம்மிடம்  ல காரியங்கனள 

ஒப் னடத்ேிருக்கி ார்.  
கேவன் உங்களிடம் ஒப் னடத்துள்ள காரியங்கனளப்  ட்டியலிடுங்கள். 

 குடும் ம், உ வுமுன கள், ப ாத்துகள், ோலந்துகள், வாய்ப்புகள், கவனல, மற் னவ 
• உரிைம் என் னே “ ஒருவர்  ாக்கியங்கனள அனு விக்கும் ேகுேினய (அ)  ி ப்பு கவேிப்ன ” இயல் ாக ப ற்றுக்பகாண்டனே நம்புவது 
எே விளக்கலாம். இனே கேவன் நம்மிடம் ஒப் னடத்ேிருக்கும் வளங்களால் ேிருப்ேி அனடயாமல் இருப் னே உோரணமாக ப ால்லலாம். 
நமக்கு உரிமம் உள்ளது என்கி  உணர்வு நம்னம உண்னமயுள்ள உக்கிராணக்காரராக இருப் னே எப் டி  ாேிக்கி து? 
• உரிைம் உள்ளது என்  உணர்வு இல்லாமல் கேவன் உங்களிடம் ஒப்பனைத்துள்ள அனேத்னேயும் ஒரு உண்னமயுள்ள 
உக்கிராணக்காரராக இருந்து நீங்கள் எப் டி னகயாள்கி ரீ்கள் என் னேக் கு ித்து பஜ ியுங்கள். 

 
நாள் 9: உக்கிராணக்கார உவனை 
மத்கேயு 25:14-29 - இரண்டு உண்னமயுள்ள உக்கிராணக்காரர்கள் மற்றும் ஒரு க ாம்க  ி உக்கிராணக்காரேின் குணாேி ியத்னே விவரிக்கி து. 

• இந்ே உவனம நமக்கு ப ாருந்தும்: கேவன் ோன் எஜமான்; நாகமா கமலாளர்கள் / உக்கிராணக்காரர்கள். 10 ஆண்டுகளில் நம்மால் 10 
லட் த்னே 10 ககாடியாக மாற் முடியுமா? உங்களுனடய வங்கி கணக்கு மூலம் லட் ங்கள் & ககாடிகள் கடந்து ப ன் ால் அனே 
நீங்கள் எப் டி கருதுவரீ்கள் எே நினேக்கி ரீ்கள்?  

• கேவன் ஒவ்பவாரு உக்கிராணக்காரரிடமும் பவவ்கவறு விேமாே வளங்கனள ஒப் னடத்துள்ளார் என் னேக் கவேியுங்கள். 
உங்களுக்கு உரிமம் உள்ளது என்  உணர்வு உங்களிடம் கேவன் ஒப் னடத்துள்ள வளங்கனளயும் மற் வர்களிடம் ஒப் னடத்துள்ள 
வளங்கனளயும் ஒப் ிட்டுப்  ார்ப் ேற்கு எப் டி தூண்டுகி து?  

• எப் டி உண்னமயில்லாே, க ாம்க  ி உக்கிராணக்காரன் ேன்னுனடய ப யல் டாேத் ேன்னமனய நியாயப் டுத்ேிோன் (னகயாள்வேற்கு 
விருப் மின்னம) ? 

• நீங்கள் கேவனே எப் டி விவரிப் ரீ்கள் (வ ேம் 21)? உண்னமயுள்ள உக்கிராணத்ேேத்ேிற்கு எப் டி கேவன்  ரி ளித்ோர்?  

ைத்ததயு 25:21 ஐ ைனப்பாைம் சசய்யுங்கள் ! 
 
 
 
நாள் 10: என்னுனைய உக்கிராணக்கார குணாதிசியம்  
சிக்கன தன்னை (அ) தாராளத் தன்னை என்கிற 2 தன்னையில் நீங்கள் எந்த வனக? 
சிக்கனமுள்ளவர்: அளவாக  யன் டுத்துேல் (அ) ப லவழித்ேல்; ஞாேமாய் க மித்ேல் (அ) வணீாவனேத் ேவிர்த்ேல்; அோவது ோராளாய் 
ப லவழிக்காமல் இருத்ேல். 

நீேிபமாழிகள் 14:23 – சகல பிரயாசத்தினாலும்  ிரகயாஜேமுண்டு; உேடுகளின் க ச்க ா வறுனமனய மாத்ேிரம் ேரும். 

நீேிபமாழிகள் 21”17 –  ிற் ின் ப் ிரியன் ேரித்ேிரோவான்; மது ாேத்னேயும் எண்பணனயயும் விரும்புகி வன் ஐசுவரியவாோவேில்னல. 

நீேிபமாழிகள் 21:20 – கவண்டிய ேிரவியமும் எண்னணயும் ஞாேவானுனடய வா ஸ்ேலத்ேில் உண்டு; மூடகோ அனேச் ப லவழித்துப் 
க ாடுகி ான். 

நீேிபமாழிகள் 31:13,17 – ேன் னககளிோல் உற் ாகத்கோகட கவனலப ய்கி ாள். ேன்னேப் ப லத்ோல் இனடக்கட்டிக்பகாண்டு, ேன் னககனளப் 
 லப் டுத்துகி ாள். 

o  ிக்கேமுள்ளவராக இருப் னேக் கு ித்து இந்ே வ ேங்களில் இருந்து நீங்கள் என்ேக் கற்றுக் பகாண்டீர்கள்? 

உதார குணமுள்ளவர் : பகாடுப் ேில் (அ)  கிர்வேில் சுயநலமில்லாமல் ோராளமாக பகாடுப் வர். 

  ங்கீேம் 112:5 – இரங்கி கடன் பகாடுத்து, ேன் காரியங்கனள நியாயமான் டி நடப் ிக்கி  மனுஷன்  ாக்கியவான். 
 நீேிபமாழிகள் 11:25 – உோரகுணமுள்ள ஆத்துமா ப ழிக்கும்; எவன் ேண்ணரீ்  ாய்ச்சுகி ாகோ அவனுக்குத் ேண்ணரீ்  ாய்ச்ச்ப் டும். 
 நீேிபமாழிகள் 31:20 –  ிறுனமயாேவர்களுக்குத் ேன் னகனயத் ேி ந்து, ஏனழகளுக்குத் ேன் கரங்கனள நீட்டுகி ாள். 

o உோரகுணமுள்ளவராக இருப் னேப்  ற் ிய இந்ே வ ேங்கனளப்  ற் ி நீங்கள் என்ேக் கற்றுக் பகாள்கி ரீ்கள்?  

உங்களுக்கு மிகவும் ப ாருந்ேக்கூடிய  ேினல வட்டமிடுங்கள் ! 

1.  ணத்னேக் னகயாள்வேில், நான்  
அ) ேிட்டநிேி அ ிக்னக ேயாரித்து அேில் நினலத்ேிருப்க ன். 
ஆ)  ணத்னேப்  ற் ி மிகவும் கவேமாக இருப்க ன். 
இ) அனு விப் ேில் கவேம் ப லுத்துகவன். 
ஈ) இன்ன க்கு எது ப ாருத்ேகமா அேற்கு ப லவிடுகவன் கமலும் நானளனயப்  ற் ிக் கவனலக் பகாள்ள மாட்கடன். 
2. பவளிகய நான்  ாப் ிடச் ப ல்லும்க ாது, நான் 
அ)  ிக்கேமாக இருப்க ன்  
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ஆ) உணவகத்ேில் நுனழயும்முன் முேலில் வினலனயப்  ார்ப்க ன் 
இ) வினலனயப்  ற் ிக்  ார்க்காமல் எேக்கு என்ேப்  ிடித்ேிருக்கி கோ அனே வாங்குகவன். 
ஈ) உணனவ அனு வித்து & மிச் த்னேோன் வடீ்டிற்கு எடுத்துச் ப ல்கவன். 
3) கனடக்கு ப ல்வனே  ற் ி விவரிக்கும் க ாது… 
அ) வாங்க கவண்டிய ப ாருள்  ட்டியனல நான் ேயாரித்து அேில் நினலத்ேிருப்க ன். 
ஆ) கேனவ ஏற் ட்டால் மட்டுகம நான் வாங்குகவன் 
இ) நான்  ட்டியல்  யன் டுத்துவேில்னல, நான் அந்ே அனு வத்னே விரும்புகவன். 
ஈ) எேக்கு  ிடித்ேனே நான்  ார்த்ோல், நான் வாங்குகவன். 
4.  ணத்னே னகயாள்வேில் நான் மிகவும் அேிகமாக மேிப் ிடுவது என்ேபவன் ால்…. 
அ) க மிப் து & முேலீடு ப ய்வது   
ஆ) மனழ நாளுக்காக எவ்வளவு க மிக்கப் ட்டிருக்கி து  
இ) என்னுனடய குடும் த்ேிற்கு பகாடுப் து  ற் ி 
ஈ) கேவனுக்கும் மற் வர்களுக்கும் பகாடுக்க ப லவழிப் து. 
 
நீங்கள் வட்டமிட்டனேப்  ார்த்து நீங்கள் அேிகமாக “ ிக்கேமுள்ளவரா” (அ) “உோரகுணமுள்ளவரா” எே கவேியுங்கள். [ 1&2 – 
 ிக்கேமுள்ளவர், 3&4 – உோரகுணமுள்ளவர்] 
 
ஒரு உக்கிராணக்காரராக உங்களுனடய ஒரு  ில  லம் என்ே?  
ஒரு உக்கிராணக்காரராக உங்களுனடய ஒரு  ில  லவேீம் என்ே?  
உங்களுனடய உக்கிராணக்கார  லவேீங்களில் எப் டி  ாத்ோன் ோக்ககூடும்?  
எப் டி கேவன் உங்களுனடய  லத்னே அவருனடய ராஜ்ஜியத்ேிற்கு  யன் டுத்ே முடியும்?  
 
நீேிபமாழிகள் 23: 4-5 –  
4. ஐசுவரியவாோக கவண்டுபமன்று  ிரயா ப் டாகே; சுயபுத்ேினயச்  ாராகே. 
5. இல்லாம்ற்க ாகும் ப ாருள் கமல் உன் கண்கனளப்   க்க விடுவாகேன்? அது கழுனகப்க ாலச்  ி குகனளத் ேேக்கு 
உண்டு ண்ணிக்பகாண்டு, ஆகாயமார்க்கமாய்ப்   ந்துக ாம். 
 
 
 
 
நாள் 11 : உக்கிராண முன்னுதாரணங்கள் : பனைய ஏற்பாடு 
 
அவேவன் ப ற்  வரத்ேின் டிகய நீங்கள் கேவனுனடய  ற் ல கிருன யுள்ள ஈவுகனளப்  கிர்ந்துபகாடுக்கும் நல்ல 
உக்கிராணக்காரர்க ால ஒருவருக்பகாருவர் உேவிப ய்யுங்கள். (1.க துரு 4:10) 

 நம்மில் “ ிக்கேமாே” உக்கிரணாேக்காரர்களாக இருப் வர்கள் வ ேங்கள் நம்னம  ி ந்ே கமலாளர்கனள இருக்கும் டி அனழக்கும் 
க ாது ஒருகவனள உோரகுணமுள்ளவர்கள்  ற் ிய முன்னுோரணங்கனள  ார்க்கும் க ாது அேிக  வாலாக இருந்ோலும் ேங்கனள நியாயமாக 
உணரலாம். 

“உோரகுணமுள்ள” உக்கிராணக்காரர்கள் வ ேங்கள் ேி னமயாே கமலாண்னமனயப்  ற் ி விவரிப் னே  ார்க்கும் க ாது அேிக  வாலாக 
உணர்ந்ோலும், அகே  மயத்ேில் உோரகுணத்னே  ாராட்டுவனேப்  ார்க்கும் க ாது ேங்கனள நியாயப் டுத்ேிக் பகாள்ளலாம். ஒருகவனள நாம் 
நம்முனடய உக்கிராண ஆளுனமனயப் புரிந்துக்பகாள்கவாமாோல், நம்மால் ப ாறுப்புள்ள கமலாளர்களாகவும், உோரத்துவமாய் 
பகாடுப் வர்களாகவும் இருக்கமுடியும்.  ின்வரும் வ ேங்கனள கவேிக்கும் க ாது நாம் மிக ப ரிய உக்கிராணக்காரர்களாக ஆக உேவும். 

 

1. வடீு: ஆேியாகமம் 12:1-9 கேவன் ஆ ிரகானம ேன்னுனடய வடீ்னட விட்டு விட்டு வர ப ான்ோர். எப் டி இந்ே கனே ஒரு  ிக்கேமாே 
(அ) உோரத்துவமுள்ள உக்கிராணக்காரராக நீங்கள் எங்கு வாழ கவண்டும் என் னே கேவேிடம் ஒப் னடத்து விட்டு  வானல 
பநருங்குவேற்கு உேவுகி து.?  

2. குடும்பம் : ஆேியாகமம் 22: 1-18 – ஆ ிரகாம் ேன்னுனடய மகனே  லியிடும் டி அனழக்கப் ட்டார். எப் டி இந்ே கனே ஒரு 
 ிக்கேமாே (அ) உோரத்துவமுள்ள உக்கிராணக்காரராக உங்கள் குடும் த்னே கேவேிடம் ஒப் னடத்து விட்டு  வானல 
பநருங்குவேற்கு உேவுகி து.?  

3. வாழ்க்னகக்கான தவனல: ோேிகயல் 6:1-28 – ோேிகயல் ேன்னுனடய கவனலனய ேியாகம் ப ய்ோர். எப் டி இந்ே கனே ஒரு 
 ிக்கேமாே (அ) உோரத்துவமுள்ள உக்கிராணக்காரராக உங்கள் வாழ்க்னகக்காே கவனலனய குடும் த்னே கேவேிடம் ஒப் னடத்து 
விட்டு  வானல பநருங்குவேற்கு உேவுகி து.?  

4. பதவி: 1 இராஜாக்கள் 11 –  ாலகமான் ேன்னுனடய அேிகாரத்னேயும்  ேவினயயும்  யன் டுத்ேி அகநக மனேவிகனள ேிருமணம் 
ப ய்வேற்கும், ஏராளமாே ப ல்வத்னே க ர்ப் ேற்கும் ேன்னுனடய அேிகாரத்னே  ாேகமாக்கிக் பகாண்டார். அவருனடய ேவ ாே 
முன்னுோரணத்ேின் மூலம் உக்கிராணக்காரேேத்னே  ற் ி நீங்கள் என்ே  ாடங்கனள கற்றுக்பகாள்கி ரீ்கள்?  
 
பிரதிபலிப்பு:  எப் டி இந்ே  த்ேிகள் கேவனுனடய வளங்களின் கமலாளராக உங்கள்  ங்னக புரிந்து பகாள்ள உேவுகி து?  
  
நாள் 12: உக்கிராண முன்னுதாரணங்கள் : புதிய ஏற்பாடு 
 
நாம் புேிய ஏற் ாட்டுக்குள் கடந்து வரும் க ாது, இகயசு உயர்நினல  ரணனடேனலக்கு நம்னம அனழக்கும் அகநக உோரணங்கள் 
உள்ளே. இகயசுகவ கர்த்ேர் = எஜமான். நம்முனடய வாழ்க்னக இேிகமற் ட்டு நமக்கு ப ாந்ேமல்ல.  ின்வரும் உோரணங்கனள 
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கருத்ேில் பகாண்டு எப் டி இந்ே உோரணங்கனள உங்களுனடய உக்கிராணகார வாழ்க்னகக்கு ஒரு  ிக்கேமாே (அ) உோரத்துவமுள்ள 
உக்கிராணக்காரராக ப யல் டுத்ே முடியும் எேப்  ாருங்கள்.  
 

1. வாழ்க்னகக்கான தவனல:  மத்கேயு 4:18-22 – எல்லா அப்க ாஸ்ேலர்களுகம ேங்களுனடய வாழ்க்னகக்காே கவனலகளாே 
மீன் ிடித்ேல், வரிவசூல் ப ய்ேல் இன்னும்  வுல் ஒரு  ரிக யோக விட்டுக்பகாடுத்ேேர். நாம் நம்முனடய வாழ்க்னகக்காே 
கவனலனய விட்டுக்பகாடுக்க கவண்டியேில்னல, ஆோல் கவனலக்கும் கமலாக கேவனுக்பகன்று பகாடுக்கலாம்.  

2. உறவுமுனறகள்: கயாவான் 15:18-25 – இகயசு நாம்  ிகநகிேர்கனள இழந்து க ாகவாம் என்று எச் ரிக்கி ார். “ எல்கலாரும் நம்னம 
 னகப் ார்கள்”  ஒருகவனள நம்மிடம் நன் ாக க சுகி ார்கள் என் ால் நாம் அவனர  ின் ற்று வர்களாக இருக்கவில்னல எேலாம். 
நம்முனடய அனேத்து உ வுமுன களும் கேவனுக்கு ப ாந்ேமாேது.  

3. சசாத்துக்கள்: அப்க ாஸ்ேலர் 4:32-37 – விசுவா ிகள்  ந்கோஷமாக ேங்களுனடய ப ாத்துகனளபயல்லாம், இன்னும் ேங்களுனடய 
வடீுகனளயும் கூட ேங்களுனடய ஆவிக்குரிய குடும் த்ேிற்கு,  ககாேரர்கள்,  ககாேரிகள், அம்மாக்களுக்பகன்று பகாடுத்து விட்டார்கள். 
(மாற்கு 10:29-30)  

4. எதிர்காலம்: யாக்ககாபு 4:13-17 – யாக்ககாபு விசுவா ிகள் யாபராருவர் ேங்களுனடய எேிர்காலத்னே  ற் ி ேிட்டமிடுகி ார்ககளா 
அவர்களிடம்  வால் விடுகி ார். முேலில் அது கேவ  ித்ேமா எே ககட்டு  ின்ேர் அவரிடம் ேங்களுனடய எேிர்காலத்னே 
அர்ப் ணிக்கும் டி கூறுகி ார்.  

5. அனனத்னதயும்: லூக்கா 14:33 – அப் டிகய உங்களில் எவோகிலும் ேேக்கு உண்டாேனவகனளபயல்லாம் பவறுத்து விடாவிட்டால் 
அவன் எேக்குச்  ீஷோயிருக்கமாட்டான்.  

வினை: மத்கேயு 19:29 – என் நாமத்ேிேிமித்ேம் வடீ்னடயாவது,  ககாேரனரயாவது,  ககாேரிகனளயாவது, ேகப் னேயாவது, ோனயயாவது, 
மனேவினயயாவது,  ிள்னளனயயாவது, நிலங்கனளயாவது விட்டவன் எவகோ, அவன் நூ த்ேனேயாய் அனடந்து, நித்ேிய ஜவீனேயும் 
சுேந்ேரித்துக்பகாள்ளுவான். 

பிரதிபலிப்பு:  எப் டி இந்ே  த்ேிகள் கேவனுனடய வளங்களின் கமலாளராக உங்கள்  ங்னக புரிந்து பகாள்ள உேவுகி து?  
 
நாள் 13: உக்கிராணத்துவத்தின் சவால்கள் 
 ாத்ோன் கேவனுனடய ேிட்டத்னே அ ிந்ேிருக்கி  டியால் “நாம் நமது மேம் புேிோகி ேிோகல மறுரூ மனடயாமல்” “இந்ே 
 ிர ஞ் த்ேிற்கு ஒத்ே கவஷம் ேரிக்கும் டி” (கராமர் 12:2)  ல விேங்களில் தூண்டுகி ான். “அவனுனடய ேந்ேிரங்கனள 
அ ிந்ேிருக்கி  டியால்” நாம் எப்ப ாழுதும் கண்டிப் ாக பஜ ித்து, முன்கூட்டிகய நம்முனடய தூண்டுேல்கனள பேரிவிக்க கவண்டும். 
இந்ே வ ேங்கள்  ிக்கேமாே மற்றும் உோரத்துவமுள்ள உக்கிராணக்காரர்களாக  ில  வால்கனள அனடயாளம் காண உேவுகி து.  
 

1. கவனல :  மத்கேயு 6:25 – “ஆனகயால், என்ேத்னே உண்க ாம், என்ேத்னேக் குடிப்க ாம் என்று உங்கள் ஜவீனுக்காகவும்; 
என்ேத்னே உடுப்க ாம் என்று உங்கள்  ரீரத்துக்காகவும் கவனலப் டாேிருங்கள் என்று, உங்களுக்குச் ப ால்லுகிக ன்; 
ஆகாரத்னேப்  ார்க்கிலும் ஜவீனும், உனடனயப்  ார்க்கிலும்  ரீரமும் விக ஷித்ேனவகள் அல்லவா? “ 

 நாம் எப்ப ாழுது அேிக உணர்வுகளால் நிரம்பும் க ாது, நம்முனடய தூண்டுேல் கிகல மாக இருக்குகம ேவிர 
நம் ிக்னகயாக இருக்காது. அந்ே சூழலில் கேவன் உண்னமயிகலகய அக்கன  ப லுத்துகி ாரா, நமக்கு 
கேனவயாேவற்ன  எல்லாம் அளித்ேிருக்கி ாரா, எேிர்காலத்ேில் நம்னம அவர்  ார்த்துக்பகாள்வாரா எே ககட்க ாம். 
நம் ிக்னகக்கு அர் ணிக்க, முடிபவடுக்க ஒரு கண்கணாட்டம் கேனவப் டுகி து.  

 கேவத்துவ கண்கணாட்டம், ஒரு  ீஷனுனடய அர்ப் ணிப்பு மற்றும் நம்புவேற்காே முடிவு பகாண்டிருக்க பஜ ியுங்கள்.  

2. முன்னுரினைகள்: மத்கேயு 6:33 “முேலாவது கேவனுனடய ராஜ்ஜியத்னேயும் அவருனடய நீேினயயும் கேடுங்கள், அப்ப ாழுது 
இனவகனளல்லாம் உங்களுக்குக்கூடக் பகாடுக்கப் டும்.” 

  ிக்கேமாேவர் ப ாறுப் ிற்கு அேிக முன்னுரினம பகாடுக்கும் டியும், உோரத்துவமுள்ளவர் பகாடுப் ேற்கு அேிக 
முன்னுரினம பகாடுக்கும் டியும் தூண்டப் டலாம். முேலாவது இராஜ்ஜியத்னேத் கேடுவபேன் து ப ாறுப்புணர்வு 
மற்றும் உோரத்துவத்னே  மமாக னகயாள்வகே உக்கிராணத்துவத்னே ப யல் டுத்துவோகும். ததவனுனைய 
அனனத்து வளங்கனளயும் ததவனுனைய வைிகளில் ததவனுனைய ைகினைக்காக னகயாள்வதாகும். 

 நம்முனடய  ார ட் மின் ி கேவனுனடய  ித்ேத்ேின் டி முன்னுரினமகனள அளிக்கக்கூடிய இருேயத்ேிற்காக 
பஜ ியுங்கள்.  

3. ஜாக்கிரனத:  
நீேிபமாழிகள்: 13: 4 – க ாம்க  ியுனடய ஆத்துமா விரும் ியும் ஒன்றும் ப  ாது; ஜாக்கிரனேயுள்ளவர்களுனடய ஆத்துமாகவா 
புஷ்டியாகும்.  
நீேிபமாழிகள் 10:4 – க ாம் ற்னகயால் கவனலப ய்கி வன் ஏனழயாவான்; சுறுசுறுப்புள்ளவன் னககயா ப ல்வத்னே உண்டாக்கும்.  
 இருப் ினும்  ில மக்கள் இயற்னகயாககவ மற் வர்கனளவிட அேிக கடிே உனழப் ாளிகளாகவும் 

ஜாக்கிரனேயுள்ளவர்களாகவும் இருப் ர். உண்னமபயன்ேபவன் ால், நாம் அனேவருகம  ில  குேிகளில் கடிேமாக 
உனழத்துவிட்டு மற்   குேிகனள னக நழுவி ப ல்ல விட்டு விடுகவாம்.  

 இகயசு நம்னம “இடுக்கமாே வா ல் வழியாக உட் ிரகவ ிக்க  ிரயா ப் டுங்கள்” என்று  வால் விடுக்கி ார்.  ீஷத்துவம் 
என் து “ நம்முனடய இரட் ிப்பு நின கவ   ிரயா ப் டுவது” என்  அர்ப் ணிப்ன யும் உள்ளடக்கியது என்று நாம் புரிந்து 
பகாள்கிக ாம்.( ிலிப் ியர் 2:12) கமலும் கிரினய ோன் நம்முனடய விசுவா த்னே பவளிக்காட்டுகி து. (யாக்ககாபு 2:14) 

 உங்களுனடய வளங்கனள னகயாள்வேற்கு மேதுண்டாகும் டியாகவும், மாறுவேற்கு ேனடயுண்டாக்குகின்  எந்ே 
க ாம்க  ிேேத்னேயும் கமற்பகாள்வேற்கும் பஜ ியுங்கள்.  

 மற்ப ாரு  ீஷருக்கு க ேத்னே உண்டாக்கும் க ாம்க  ிேேத்னே கு ித்து அ ிக்னகயிட்டு, கேவனுனடய வளங்கனள 
 ி ப் ாகக் னகயாள்கி  உக்கிராணக்காரராக நீங்கள் இருப் ேற்கு ேயார் டுத்ேவும் உங்களுனடய இருேயத்னே  ரி ப ய்து 
பகாள்ளுங்கள்.  
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4. முடிவுகள்: கயாசுவா 24:15 – கயாசுவா இஸ்ரகவலர்களிடம் “ யானரச் க விப் ரீ்கள் என்று இன்று பேரிந்துபகாள்ளுங்கள்”  என்று 
 வால் விடுக்கி ார். முடிபவடுக்காமல் குணாேி ிய மாற் ம் வராது. இன்று உங்களுனடய உக்கிராணத்துவ  வால்கனள 
கமற்பகாள்வேற்கு எடுத்ே  ில முடிவகனள எழுதுங்கள்.  
 
முடிவு 1:  
முடிவு 2: 
முடிவு 3:  

 
நாள் 14: ததவனுனைய சந்ததாஷம்  
எரிக் லிடில் என் வருனடய  ிர லமாே வார்த்னே என்ேபவன் ால் “ நான் எப்ப ாழுது ஓடிகேகோ அப்ப ாழுது கேவனுனடய 
 ந்கோஷத்னே உணர்ந்கேன்” எப்ப ாழுது கேவனுனடய வளங்கனள நன் ாக னகயாள்கிக ாகமா அப்ப ாழுது நாம் பகாடுப் வர்களாக 
இருந்து கேவனுனடய  ந்கோஷத்னே உணர முடியும்.  ின்வரும் வ ேங்கனள கருத்ேில் பகாண்டு நம்முனடய பகாடுப் ேில் 
கேவனுனடய  ந்கோஷத்னே  ற் ி எந்ே  ிரேி லிப்ன யும் எழுதுங்கள்.  
1.  ததவனுனைய சந்ததாஷம்:  

கயாவான் 3:16 – அவர் ேன்னுனடய மகனேகய மேோர, மகிழ்ச் ிகயாடு, எேிர் ார்த்து பகாடுத்ோர்.  
2. இதயசுவின் சந்ததாஷம்:  

எ ிகரயர் 12:2 – “அவர் ேமக்குமுன் னவத்ேிருந்ே  ந்கோஷத்ேின் ப ாருட்டு, அவமாேத்னே எண்ணாமல்,  ிலுனவனயச்  கித்து,”  
லூக்கா 9:57-58 – இகயசு  வால் மிகுந்ே வாழ்க்னகமுன னய பேரிந்து பகாண்டார்.  இன்னும்  ரகலாகத்ேில் இருக்காமல் இங்கு 
வருவனேத் பேரிந்து பகாண்டார். 

3. நம்முனைய சந்ததாஷம்: 
 அப்க ாஸ்ேலர் 20:35 – “வாங்குகி னேப்  ார்க்கிலும் பகாடுக்கி கே  ாக்கியம்”  ாக்கியவான் = அேிக டியாே 

 ந்கோஷமுள்ளவன். 
 2.பகாரிந்ேியர் 9:7 – “உற் ாகமாய்க் பகாடுக்கி வேிடத்ேில் கேவன்  ிரியமாயிருக்கி ார்” பகாடுப் கே  ந்கோஷம்.  

 
பகாடுப் ேில் கேவனுனடய  ந்கோஷத்னேப்  ற் ி நீங்கள் நினேக்கும் க ாது என்ே  டம் கோன்றுகி து?  
 

முடிவுனர: பண வரவு திட்ைம் தயாரித்தல் (வரவு சசலவு திட்ைக் கணக்கு)  
வரவு ப லவு ேிட்டமாேது உங்களுனடய  ணம் எங்கு ப ன் து என்று ேினகக்க னவக்காமல், எங்கு ப ல்லகவண்டும் என்று 
கூறுவோகும்.  

 நீங்கள் ரூ.20,000/- ம் கூடுேலாக 10 ஆண்டுகளுக்கு  ம் ாேித்ோல் உங்கள் கணக்கில் ரூ.24 லட் ங்கள் க ரும். 
 ஒவ்பவாரு ரூ ாய்க்கும் அது எந்ே  ிரிவில் ப லவிடப் ட கவண்டும் எே நிர்ணயிக்க கவண்டும். அேன் மூலம் வரவு – 

சசலவு = பூஜ்ஜியம். 
  வால் என்ேபவன் ால் ஒவ்பவாரு மாேமும் வரவு ப லவு ேிட்டத்னே  மன் டுத்ே கவண்டும். 
 உங்களுக்கு உேவி கவண்டுமாோல் உங்களுனடய ேனலவரிடம் க  ி மாே நிேிநினல அ ிக்னக ோனள ப ற்றுக் 

பகாள்ளுங்கள்.  
o ப லவுகள் உள்ளடக்கியது : காணிக்னக, வடீ்டு வாடனக,  ள்ளி கட்டணம், ேண்ணரீ், மின் ாரம்,  னமயல் எரிவாயு, 

ப ட்கரால்,  யணங்கள், மளினக  ாமாங்கள், உனடகள், மாே ேவனண, பவளியில்  ாப் ிடுேல், ேேி  ராமரிப்பு (முடி, நகம் 
பவட்டுேல், ) மருத்துவ ப லவு, ககளிக்னக (ேினரப் டம், வினளயாட்டுகள்),  ரிசுகள் மற்றும் க மிப்புகளும். 

 நம்மில் யாரும் நாம் துவங்கும் க ாது நன் ாக வரவு ப லவு ேிட்டம் ப யல் டுத்துேில்னல.  
o க ார்ந்து க ாகாேீர்கள் ! இது ப ாதுவாக “நல்ல” வரவு ப லவு ேிட்டம் ேயாரிக்க மூன்று மாேங்கள் எடுக்கும்.  

 நீங்கள் கடிேமாக உனழத்து உங்கள் லட் ங்கனள  ம் ாேிப் து அனே இழக்கத்ோோ?  
 உேவி எடுத்துக் பகாள்ளுங்கள். உங்களுக்பகே கணக்கு ககட்கும் கூட்டாளினய கேடிக் பகாள்ளுங்கள் !  

 
 

3வது வாரம் : கைன் யானன 
“என்னுனைய இருதயம் எப்சபாழுதுதை ததவனுனைய பணத்னததய பின்பற்றுகிறது” ராண்டி அல்கார்ன், ப ாக்கிஷ ககாட் ாடு 
வாரம் 1: நாங்கள் வாேத்ேிற்கும் பூமிக்கும் ஆண்டவனர அங்கிகரிக்கிக ாம். 
வாரம் 2: கேவன் எங்கனள நம் ி ஒப் னடத்துள்ள ஒவ்பவாரு வளங்களுக்கும் கமலாளர்களாக / உக்கிராணக்காரராக ஊழியம் ப ய்கிக ாம்.  
வாரம் 3: இப்ப ாழுது  ாத்ோேின் ேந்ேிரங்களில் ஒன் ாே கடனே பவளிப் டுத்ே கவண்டும்.  

ைனப்பாை வசனம்: கராமர் 13:8 – ஒருவரிடத்ேிபலாருவர் அன்பு கூருகி  கடகேயல்லாமல், மற்ப ான் ிலும் ஒருவனுக்கும் கடன் டாேிருங்கள்; 
 ி ேிடத்ேில் அன்புகூருகி வன் நியாயப் ிரமாணத்னே நின கவற்றுகி ான்.  

 

நாள் 15 : ததவனுனைய பினைப்பூட்ைல் 

ஆேியாகமம் 22:14 – ஆ ிரகாம் அந்ே இடத்துக்கு கயககாவாயகீர என்று க ரிட்டான்; அேிோகல கர்த்ேருனடய  ர்வேத்ேிகல 
 ார்த்துக்பகாள்ளப் டும் என்று இந்நாள் வனரக்கும் ப ால்லப் ட்டு வருகி து. 

 கேவன் ஆ ிரகாமிடம் அவருனடய மகனே  லியிடச் ப ான்ோர். இருப் ினும் ஆ ிரகாமுனடய காலத்ேின் மிகப் ப ரிய கேனவயாக 
இருந்ேனே வழங்கிோர். 

 என்ே சூழ்நினலகளில் கேவன் உங்களுக்கு ேரமாட்டார் என்று கேவனே நம்  முடியாமல் தூண்டப் டுகி ரீ்கள்?  
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2. மத்கேயு 6:26 – ஆகாயத்துப்  ட் ிகனளக் கவேித்துப்  ாருங்கள்; அனவகள் வினேக்கி துமில்னல, அறுக்கி துமில்னல, 
களஞ் ியங்களில் க ர்த்து னவக்கி துமில்னல; அனவகனளயும் உங்கள்  ரம  ிோ  ினழப்பூட்டுகி ார்; அனவகனளப்  ார்க்கிலும் 
நீங்கள் விக ஷித்ேவர்கள் அல்லவா?  

 இகயசுவின்  வால்: ஆகாயத்துப்  ட் ிகளுக்கு  ினழப்பூட்டுகி  கேவன் உங்களுக்கும்  ினழப்பூட்டுவார் என்று நம்புங்கள்.  
 எப் டி கேவன் உங்களுக்கு  ினழப்பூட்டுகி ார்?  

3.  ிலிப் ியர் 4:19 – என் கேவன் ேம்முனடய ஐசுவரியத்ேின் டி உங்கள் குன னவபயல்லாம் கி ிஸ்து இகயசுவுக்குள் மகினமயிகல 
நின வாக்குவார்.  

  வுல்  ீஷர்கனள அவர்களுனடய கேனவகனளபயல்லாம் கேவன் நின வாக்குவார் எே உற் ாகப் டுத்துகி ார். 
 எந்ே  குேிகளில் கேவன் உங்களுனடய கேனவகனள உடேடியாக நின கவற்  கவண்டும் எே பஜ ிக்க கவண்டும்?  

4. 1.ேீகமாத்கேயு 6:17-19 – இவ்வுலகத்ேிகல ஐசுவரியமுள்ளவர்கள் இறுமாப் ாே  ிந்னேயுள்ளவர்களாயிராமலும், நினலயற்  
ஐசுவரியத்ேின் கமல் நம் ிக்னக னவயாமலும், நாம் அனு விக்கி ேற்குச்  கலவிே நன்னமகனளயும் நம்க்குச்  ம்பூரணமாய்க் 
பகாடுக்கி  ஜவீனுள்ள கேவன் கமல் நம் ிக்னக னவக்கவும், நன்னம ப ய்யவும், நற்கிரினயகளில் ஐசுவரியவான்களாகவும், 
ோராளமாய்க் பகாடுக்கி வர்களும், உோரகுணமுள்ளவர்களுமாயிருக்கவும், நித்ேிய ஜவீனேப்  ற் ிக் பகாள்ளும் டி 
வருங்காலத்ேிற்காகத் ேங்களுக்கு நல்ல ஆோரத்னேப் ப ாக்கிஷமாக னவக்கவும் அவர்களுக்குக் கட்டனளயிடு.  

 எது ஐசுவரியவான்கனள பகாடுக்ககூடிய கேவன் கமல் நம் ிக்னகக் பகாள்ள ப ய்யாமல்க ாகி து எே  வுல் நம்புகி ார்?  
 “ எல்லாவற்ன யும் கேவன் நாம் அனு விக்க கவண்டும் என்று நம்னம ஆ ிர்வேித்ேிருக்கி ார் என்று ஏன் நீங்கள் 

நினேக்கி ரீ்கள்?  
 எப் டி இந்ே கட்டனள உங்களுக்கு ப யல் டக் கூடும்?  
 கேவன் உங்களுனடய வாழ்க்னகயில் பகாடுத்துள்ளவற்ன ப்  ற் ிய கண்கணாட்டத்ேிற்காக பஜ ியுங்கள்.  

 
 
நாள் 16 : உலகத்தினுனைய சசய்தி 1 
 

முன்னுனர :  ாத்ோேின் ேந்ேிரங்கள் 
 

யாத்ேிராகமம் 22: 25 – உங்களுக்குள்  ிறுனமப் ட்டிருக்கி  என் ஜேங்களில் ஒருவனுக்கு நீங்கள்  ணம் கடோகக் பகாடுத்ேிருந்ோல், வட்டி 
வாங்குகி வர்கள் க ால அவேிடத்ேில் வட்டி வாங்க கவண்டாம். 

கயாவான் 8:44 – நீங்கள் உங்கள்  ிோவாகிய  ி ா ாேவோல் உண்டாேவர்கள்; உங்கள்  ிோவினுனடய இச்ன களின் டி ப ய்ய 
மேோயிருக்கி ரீ்கள்; அவன் ஆேிமுேற் பகாண்டு மனுஷ பகானல ாேகோயிருக்கி ான்;  த்ேியம் அவேிடத்ேிலில்லாே  டியால் அவன் 
 த்ேியத்ேிகல நினல நிற்கவில்னல; அவன் ப ாய்யனும் ப ாய்க்குப்  ிோவுமாயிருக்கி   டியால் அவன் ப ாய் க சும் க ாது ேன் 
ப ாந்ேத்ேில் எடுத்துப் க சுகி ான். [ப ய்ேி] 

பவளிப் டுத்ேிே விக ஷம் 12:9 – உலகமனேத்னேயும் கமா ம் க ாக்குகி   ி ாசு என்றும்  ாத்ோன் என்றும் ப ால்லப் ட்ட  னழய  ாம் ாகிய 
ப ரிய வலு ர்ப் ம் ேள்ளப் ட்டது; அது பூமியிகல விழத்ேள்ளப் ட்டது, அேகோகட கூட அனேச் க ர்ந்ே தூேரும் ேள்ளப் ட்டார்கள்.  

1. நீங்கள் குறி னவக்கப்பட்டிருக்கிறரீ்கள்: 
வரலாற் ில் மிக அேிகமாக  ந்னேப் டுத்ேப் ட்ட ப ாருள் ோன் கடன்!  

 1910 –  ியர்ஸ் கு ிப்க டு ப ால்கி து, “ கடனுக்கு வாங்குவது என் து முட்டாள்ேேம்” ஃக ார்டு கடனுக்கு வாங்குவனே ேனட 
ப ய்துள்ளது. 

 1950 – னடேர்’ஸ் கிளப் – உணவகங்களில் வ ேியாே முன யில்  ணம் ப லுத்தும் முன னய உருவாக்கியது.  
 1958 – அபமரிக்க வங்கி 60,000 க ருக்கு “ ாங்க் அபமர்க்கார்ட்” எனும் அட்னடனய அனுப் ியது. –  ின்ேர் “ வ ீா” என்று 1976 ம் 

ஆண்டு ப யர் மாற் ப் ட்டது. 
 2010 – கடன் அட்னட போழிலில் $150  ில்லியன் பமாத்ே வருமாேமாக / ஆண்டிற்கு ஈட்டியது.  

நம்முனடய முன்கோர்கள் கடனே ஒரு  ாவமாக  ார்த்ோர்கள் . (இகயசு பஜ ிக்கும் க ாது “ எங்களுனடய கடனே எங்களுக்கு 
மன்ேியும்” என்று பஜ ித்ோர். 
 
என்ே மா ியுள்ளது? அவர்கள் ேவ ிோர்களா? கடனுடன் வாழ்வனே “ ரவாயில்னல” என்று நம்  ஆரம் ித்து விட்டீர்களா?  
 

2.  சபாய்களுக்கு பிதாவாயிருக்கிறான்!!!  
பவகுஜே  ிரச் ாரத்ேின் வினளவாக நாமும் அகநக ப ாய்கனள நம்  ஆரம் ித்து விட்கடாம்:  
ப ாய்: எங்களுனடய ப ாத்துகனள னகயாள்வேற்கு கடன் உேவுகி து.  
உண்னம: ப ாத்து  மன் ாட்டின் ேவ ாே  க்கத்ேில் உங்கனள இடுகி து.  
 
ப ாய்: மாே அடிப் னடயில்  ணம் ப லுத்துவேற்கு கணக்கிடுவது ஒருகவனள என்ோல் ஒரு ப ாருனள வாங்க முடியுமா எே 
 ார்க்க உேவுகி து. 
உண்னம: எந்ே விற் னேயாளரும் மாே ேவனணயில்  ணம் ப லுத்துவது  ற் ி க சுவது என் ாகல ப ாருளுனடய உண்னமயாே 
வினலனயப்  ற் ி கயா ிக்க விடாமல் இருப் ேற்காககவ கடனே  ற் ி தூண்டுகின் ேர்.  
 
ப ாய்: கடன் அட்னடகள் ேிரும்  ேரும்  ணம் (அ)  ண க மிப்பு  லுனககள் அளிக்கி து.  
உண்னம: பராக்கம் பகாடுத்து ப லவிடுவனேக் காட்டிலும் நீங்கள் 20% அேிகமாககவ ப லவிடுவரீ்கள். ஆககவ நீங்கள் 20% ேிரும் ப் 
ப  வில்னலபயன் ால், நீங்கள் எந்ே  ணத்னேயும் க மிக்கவில்னலபயன்று அர்த்ேம்!  
 
என்ே ப ாய்களுக்கு நீங்கள் உரிமம் னவத்ேிருக்கி ரீ்கள்? 
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நாள் 17: உலகத்தினுனைய சசய்தி 2 

நீேிபமாழிகள் 18:11 – ஐசுவரியவானுனடய ப ாருள் அவனுக்கு அரணாே  ட்டணம்; அது அவன் எண்ணத்ேில் உயர்ந்ே மேில் க ாலிருக்கும். 

 நினேவூட்டல் : நீங்கள் ஐசுவரியவான். ஆமாம், நான் உண்னமயில் ோன் ப ால்கிக ன். 
 எச் ரிக்னக : நீங்கள் உலகத்ோல் ஏமாற் ப் ட்டிருக்கி ரீ்கள். 
 ஆ த்து : ப ாத்துகள் மீது அேிக டியாே  ாதுகாப்ன  னவத்ேிருக்கி ரீ்கள். 
  ிரச் னே : ப ாய்யாே கேவனே துரத்ேிக்பகாண்டு உங்கனள நீங்ககள பநரித்துக் பகாள்கி ரீ்கள்.  உங்களால் கேவனுக்கும் 

 ணத்ேிற்கும் ஊழியம் ப ய்யமுடியாது. 
 

1. நம்முனைய அண்னைவடீ்ைாதராடு னவத்துக்சகாள்ளுங்கள்:  
நாபமல்கலாரும் இந்ே வாக்கியத்னே ககட்டிருப்க ாம். ஆோல் உங்களுனடய ப லவழிக்கும்  ழக்கங்கனள கவேியுங்கள் கமலும் 
உங்களுக்கு உண்னமயில் அருனமயாே வடீு, ப ாகுசு உந்து , ப ரிய போனலக்காட் ி, (அ) அந்ே நாகரீக உனடகள் கேனவயா எே 
முடிசவடுங்கள். இந்ே ஆடம் ரங்கள் கோற் த்னே விளம் ரப் டுத்துகின் ே. அனவகள் உங்களுனடய வாழ்வதற்கான தரத்னத 
அேிகரிக்கின் ே, உங்களுனடய ேகுேிக்கு மீ ி வாழ தூண்டுகின் ே. இந்ே ேந்ேிரம் உங்களுனடய பகாடுக்கும் ேரத்னே குன த்து 
விட்டோ?  

2. சைீபத்திய ைின்னணு சாதனங்கள்:  நம் அனேவருக்கும்  ள ளக்கும் புேிய ப ாம்னமகள்  ிடிக்கும். எப் டி உலகத்ேினுனடய 
விளம் ரத்ேின் ப ய்ேி உங்களுனடய உண்னமயாே வாங்கும் ேி னுக்கு மிஞ் ி  மீ த்ேிய மின்ேணு  ாேேங்கனள வாங்க 
தூண்டுகி து.?  

3. தைம்பட்ை காரியங்கள்: உண்னமயில் நம்முனடய  லவேீம் ப ாகுசு ோன். நாம் பவளியில் அருனமயாே உணவகங்களில் 
உணவருந்ே விரும்புகின்க ாம்.அருனமயாே விடுமுன கனள கழிக்க விரும்புகின்க ாம். அழகு நினலயங்களில் நம்னம அழகு டுத்ேி 
 ராமரிக்க விரும்புகிக ாம். இந்ே காரியங்கள் எதுவுகம  ாவங்கள் இல்னல. ஆோல் முன்ேோக இந்ே ப லவிேத்னே உங்களால் 
ோங்க முடியுமா எே கணக்கிட்டு  ார்த்ேிருக்கி ரீ்களா? (அ) ஒரு  அழுத்ேம் உண்டாேவுடன் நீங்களாககவ உடேடி முடிபவடுத்து 
ப லவிடுகி ரீ்களா? உண்னமயில் நீங்கள் உலகத்ேின் ப ய்ேினய வாங்கியுள்ளரீ்கள்? “ இன்ன க்கு உங்களுக்கு ஒரு நிறுத்ேம் கேனவ” 
ஏன் விளம் ரோரர்கள் “ நம்னம நாகம அழித்துக்பகாள்ளும் டி” நம்மிடம் கூறுகி ார்கள்? அேோல் அவர்களுனடய ப ாருட்கனள 
வாங்குகவாம்.  
 
பகாஞ் ம் கநரம் ப லவழித்து எப் டி  ாத்ோனும் உலகமும் நமக்கு உண்னமயில் கேனவயில்லாே காரியங்கனள உங்களுக்கு ஏகோ 
கேனவயாேது க ான்  ப ய்ேினய விற் னே  ற் ி பஜ ம் ப ய்யுங்கள். இந்த காரியங்கள் உங்கனள சந்ததாஷப் படுத்துகிறதா?  

 

22: 7. IRthpathd; jhpj;jpuid MSfpwhd;@ fld;thq;fpdtd; fld; nfhLj;jtDf;F mbik.

22: 26. ifabj;J cld;gl;L> flDf;fhfg; gpizg;gLfpwth;fspy; xUtdhfhNj. 27. nrYj;j cdf;F 
xd;Wkpy;yhjpUe;jhy;> eP gLj;jpUf;Fk; gLf;ifiaAk; mtd; vLj;Jf;nfhs;sNtz;bajhFNk. 

 

12x2 + 24

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
நாள் 19: கணக்கு தபாடுங்கள் – கூட்டு வட்டி விதி 
நீேிபமாழிகள் 13:11 – வஞ் னேயிோல் கேடிே ப ாருள் குன ந்துக ாம்; னகப் ாடாய்ச் க ர்க்கி வகோ விருத்ேியனடவான். 
கூட்டுவட்டி விேியாேது ஒன்று உங்களுக்கு எேிராக (கடன்) ப யல் டும் அல்லது உங்களுக்காக (முேலீடு) ப யல் டும்.  

 இரண்டு உோரணங்கள்:  
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  கடன் கூடுேல்: 30 வயதுள்ள ேம் ேியாே ஜான் மற்றும் கஜன், ரூ.10,000/- ஐ ேங்களுனடய மகன்களின் முேல்  ி ந்ே நாளின் 
விருந்ேிற்காக கடோக வாங்கிோர்கள். அவர்களிடம் ஒவ்பவாரு 100 ரூ ாய்க்கும் ரூ.3 /- வட்டி எேக் கூ ப் ட்டது. அவர்கள் இவ்வளவு  ி ிய 
போனக ோகே வட்டியாக வாங்கப் டுகி து எே நினேத்து கடன் வாங்கிோர்கள். ஆோல் உண்னமயாே வட்டி மாேத்ேிற்கு 3% என் ோய் 
இருந்ேது. அேன் டி ரூ. 14,258 ஐ வருட முடிவில் வட்டியுடன் கட்ட கவண்டும் என் ோய் இருந்ேது. ஆககவ கூட்டு வட்டி மட்டும் 42.58% எகி ி 
விட்டது. ஒருகவனள நீங்கள் கடன் வாங்கி விட்டு அனே 2 ஆண்டுகள் கழித்து ேிருப் ி ப லுத்துவது என் ால் ரூ. 20,328 ஐ ப லுத்ே கவண்டும். 
[ நீங்கள் வாங்கிய கடனேக் காட்டிலும் இரண்டு மடங்கு அேிகம் ] இப் டியாக ோன் கடன் அட்னட நிறுவேம் மற்றும்  ல கடன் ேரு வர்கள் 
கடன் பகாடுக்கி ார்கள். 

 

கடன் கூடுேல்: டீோவின் ப ற்க ார் அவளுனடய ேிருமணத்ேிற்கு எே பகாஞ் ம் நனக வாங்கலாம் எே நினேத்ோர்கள். ஆககவ ேங்களுனடய 
அண்னடவடீ்டுக்காரரிடம்  

ரூ.50,000 /- வாங்கி 2 வருடங்களில் ேிருப் ி ேருவோக கூ ி வாங்கிோர்கள். அண்னட வடீ்டுக்காரர் 2 வருடங்களுக்கு மாேத்ேிற்கு ரூ.1,268 /-வட்டி 
எேக் கூ ிோர். ஆககவ கடனுக்காே  ி ிய போனக ோன் வட்டி எே நினேத்து வாங்கிோர்கள். ஆோல் உண்னமயில் இது பவறும் வட்டி 
மட்டும் கூட்டிோல் ரூ. 30,422 /- 2 வருடங்களுக்கு ப லுத்ே கவண்டும், கமலும் ரூ. 50,000 /- அ ல் போனக வாங்கியது கவறு ப லுத்ே 
கவண்டும். இறுேியில் நீங்கள் ரூ. 80,422/- ஐ 2 ஆண்டு முடிவில் ப லுத்ே கவண்டியிருந்ேது.  

ப ாத்து உருவாக்கம்: ஒவ்பவாரு மாேமும் ரூ. 500 ஐ வங்கியில் போடர் னவப்பு நிேியில் 8.5% வருட வட்டிக்கு 5 ஆண்டுகளுக்கு முேலீடு 
ப ய்வரீ்கள் என் ால் 5 ஆண்டுகள் முடிவில் ரூ. 37,425 /- கினடக்கும். இது ஒரு  ிறு போனக என் ாலும் மாேமாேம் நீங்கள் புத்ேி ாலிேேமாே 
க மிப் ாக இருக்கும்.  

  ணக்காரராவேற்காே ேி ன் வாய்ந்ே எந்ே ேந்ேிரமும் இதுவனர இல்னல. 
 லட் ாேி ேிகள்  யன் டுத்ேப் ட்ட கானர மட்டுகம வாங்குவார்கள் கமலும் ேங்களால்  மாளிக்க முடியாே அளவிற்கு கவரக்கூடிய 

வடீுகளில் வ ிப் ேில்னல. 
 அேிர்ஷ்ட குலுக்கல்  ீட்டுகள் கீழ் ேட்டு மக்கனள இனரயாக்கி மாநிலத்ேிற்கு  ணத்னே க ர்க்கி து.  
 கேவன் உங்களிடம் ஒப் னடத்ே  ில வளங்கனள னகயாள்வேில் நீங்கள் உண்னமயுள்ளவர்களாக இருக்கும் க ாது மட்டும் அேிகமாக 

எேிர் ாருங்கள். 
லூக்கா 16:10 ஐ மீண்டும்  ிரேி லியுங்கள். “ பகாஞ் த்ேிகல உண்னமயுள்ளவன் அகநகத்ேிலும் உண்னமயுள்ளவோயிருக்கி ான். 
பகாஞ் த்ேிகல அநீேியுள்ளவன் அகநகத்ேிலும் அநீேியுள்ளவோயிருக்கி ான். 

 நீங்கள் எப் டி உங்களுனடய வாழ்க்னகயில் கூட்டு வட்டி விேினய ப யல் டுத்ேப் க ாகி ரீ்கள்?  

நாள் 20 : என்னுனைய கைனன சசாந்தங்சகாண்ைாடுதல் 
 ங்கீேம் 37 : 21-26 – துன்மார்க்கன் கடன் வாங்கிச் ப லுத்ோமற்க ாகி ான்; நீேிமாகோ இரங்கிக் பகாடுக்கி ான். 
22. துன்மார்க்கன் கடன் வாங்கிச் ப லுத்ோமற் க ாகி ான்; நீேிமாகோ இரங்கிக் பகாடுக்கி ான். 
23. நல்ல மனுஷனுனடய நனடகள் கர்த்ேரால் உறுேிப் டும், அவனுனடய வழியின் கமல் அவர்  ிரியமாயிருக்கி ார். 
24. அவன் விழுந்ோலும் ேள்ளுண்டு க ாவேில்னல; கர்த்ேர் ேமது னகயிோல் அவனேத் ோங்குகி ார். 
25. நான் இனளஞோயிருந்கேன், முேிர்வயதுள்ளவனுமாகேன்; ஆோலும் நீேிமான் னகவிடப் ட்டனேயும், அவன்  ந்ேேி அப் த்துக்கு இரந்து 
ேிரிகி னேயும் நான் காணவில்னல. 
26. அவன் நித்ேம் இரங்கிக் கடன் பகாடுக்கி ான், அவன்  ந்ேேி ஆ ிர்வேிக்கப் டும். 

 துன்மார்க்கன் கடன் வாங்கி அேனுனடய எேிர்வினளவுகனள ப லுத்துகி ான். 
 கேவன் நீேிமானே  ார்த்துக் பகாள்கி ார் – பஜ ித்து, அ ிவுனரகனள ப ற்று, கடன் வாங்குவனேத் ேவிர்ப் ேற்காக என்ேபவல்லாம் 

ப ய்ய கவண்டுகமா அனே ப ய்யுங்கள். 
 நாம் எப்ப ாழுது கடன் வாங்குகிக ாகமா, நாம் கேவகோடு “ நீ எேக்கு என்ேக் பகாடுத்ேிருக்கி கீரா அது க ாதுமாேது அல்ல” என்று 

ப ால்கிக ாம். 
  ங்கீேக்காரன் எப் டி நீேிமானேப்  ற் ி விவரிக்கி ார்?  

  

விக்கி டீியா கட்டுனரயில் கடன்  ற் ிச் ப ால்லப் டும் க ாது, அேிக டியாே கடன் வாங்குேல் மிக கமா மாே  மூக 
எேிர்வினளவுகளாே, ப ாருளாோர கஷ்டம், கமா மாே உடல் மற்றும் மே ஆகராக்கியம், குடும்  அழுத்ேம், அவமாே உணர்வு, 
கவனல ப றுவேில்  ிக்கல், அடிப் னட ப ாருளாோர க னவயிலிருந்து விலக்கு, கவனல வி த்துகள் மற்றும் போழிற் ானல வியாேி, 
 மூக உ வில் ஏற் டக்கூடிய கன , கவனலக்கு விடுப்பு எடுத்ேல் மற்றும் நிறுவே அர்ப் ணிப் ில் குன வு,  ாதுகாப் ற்  உணர்வு 
மற்றும் உ வில்  ேற் ங்கள் உண்டாகும். 
 
கடன்  ாேிப்புகள்: ஆகராக்கியம், குடும் ம், வாழ்க்னகக்காே கவனல, ப யல் ாடு, உ வுமுன கள், மற்றும் சுய ஆய்வு / மேிப்பு ! 
எப் டி கடன் உங்கனள  ாேித்ேிருக்கி து எேப்  ாருங்கள். இந்ே  குேிகளில் ஏகேனும் ஒன் ில் நீங்கள் கவனலயுற்று 
இருப் ரீ்களாோல் அனே உங்களுனடய உணர்வுகளில்  ப யல் ட்டு உேவுக்கூடிய ஒருவரிடம்  கிர்ந்துக் பகாள்ளுங்கள். ஒருகவனள 
இது மே அழுத்ேத்ேிற்கு, எேிர் ார்க்காே குணமாற் ங்கள், ேீவிர கயா னேகள் (அ)  யத்ேிற்கு இட்டு ப ல்லுமாோல் போழிற்முன  
உேவிகனளப் ப ற்றுக்பகாள்ளவனேப்  ற் ி கயா ியுங்கள். 
 
மீண்டும் 15ம் நாளின் (கேவனுனடய வழங்கல்) வ ேங்கனள வா ியுங்கள். மற்றும் கேவன் என்ே பகாடுத்துள்ளாகரா அேில் கேவனே 
முற் ிலும் நம்புவேற்குரிய இருேயத்னே ப   பஜ ியுங்கள். 

நாள் 21 : முடிசவடுங்கள்:  
நீேிபமாழிகள் 23:4 – ஐசுவரியவாோக கவண்டுபமன்று  ிரயா ப் டாகே; சுயபுத்ேினயச்  ாராகே. 
நீேிபமாழிகள் 21:25-26 – க ாம்க  ியின் னககள் கவனல ப ய்யச்  ம்மேியாேேிோல், அவன் ஆன  அவனேக் பகால்லும். 
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26. அவன் நாள்கோறும் ஆவலுடன் இச் ிக்கி ான்; நீேிமாகோ  ி ிேித்ேேமில்லாமல் பகாடுப் ான். 
 கடன் வங்கினய  ணக்காரராகவும் ஜேங்கனள ஏனழயாகவும் மாற்றுகி து. 
  ணக்காரராவேற்காே ேி ன் வாய்ந்ே எந்ே ேந்ேிரமும் இதுவனர இல்னல. 
 கடன் பகாடுத்ேவருக்கு கடன் வாங்கியவர் எப்ப ாழுதுகம அடினம ோன் ! 
 கடன்  ற் ி கணக்கிட முடிபவடுங்கள், உங்களுனடய நிேி  ற் ி  ீர்ேிருத்ேம் ப ய்யுங்கள், வரவு ப லவின்  டி வாழ கவண்டும் 

எே ேீர்மாேித்து, கடேிலிருந்து விடு டுங்கள் !  

கராமர் 13:8 – ஒருவரிடத்ேிபலாருவர் அன்புகூருகி  கடகேயல்லாமல், மற்ப ான் ிலும் ஒருவனுக்கும் கடன் டாேிருங்கள்;  
இந்ே வாரத்ேில் கடன்  ற் ிய  ாடங்கனள  ற் ி உங்களுனடய ேீர்மாேங்கள் என்ே?   

 

வாரம் – 4 
பரல ாகத்திலுள்ள பபாக்கிஷம்  (இறுதி) 

பகாடுக்கும் குணலே  நாம் பபாருளாசையிலிருந்து பவளிவருவதற்க்கான  ஒலர ோற்று வழி – ரண்டி அல்லகான், புத்தகம்- பபாக்கிஷ 

பகாள்சக.  

 

கடனிலிருந்து பவளிவருவசதக் காட்டிலும் பபாருளாசையிலிருந்து பவளி வர லபாராடுவலத அதிக முயற்ைி லதசவ.பரல ாகத்திலுள்ள 

பபாக்கிஷ த்சத எளிதாக விட்டுவிடுலவாோனால் ைக வித பபாக்கிஷத்சதயும் இவ்வு கம் நேக்கு தரும். ைீஷர்களாக, பபாக்கிஷத்சதத் 

லதடி லதவசனக் கண்டசடந்லதாம்! எல் ா வழிகளிலும் எல் ா ஆத்துோவிற்க்கும் இப்பபாக்கிஷத்சத தருவதின் மூ ம் பரல ாகத்தில் 

நம்முசடய பபாக்கிஷத்சத லைர்த்து சவக்கில ாம். லதவனின் ேிகுதியான ஏற்பாடு  நான் பைாகுைாக வாழ்வதற்கு அல் . அது நான் 

பி ருக்கு உதவுவதற்காகலவ லதவன் ஏற்பாடு பைய்திருக்கி ார் - ரண்டி அல்லகான். 

 

ேனப்பாட வைனம் 

II பகாாிந்தியர்9 : 11.  

லதவனுக்கு எங்களால் ஸ்லதாத்திரமுண்டாவதற்கு ஏதுவாயிருக்கும் ேிகுந்த உதாரகுணத்தில  நீங்கள் எவ்விதத்திலும் 

ைம்பூரணமுள்ளவர்களாவீர்கள். 

 

 

நாள் – 22 

 

பபாக்கிஷ லவட்சட  

  
பபாக்கிஷம், இந்த வார்த்சதலய நம்சே லதடவும் ேற்றும் லவட்சடயாடவும் வைீகாிக்கும்.   

 

ஒருலவசள, நேக்கு அதிர்ஷ்டம் கிசடத்தால் அது நம்முசடய பணப் பிரச்ைிசனகசள தீர்க்கும். பபாக்கிஷம் என்பதுஅசனவரும் லதடும் 

ஒன்று. அது பணோகலவ இருக்க லவண்டிய அவைியம் இல்ச . அது நல்வாழ்க்சகக்கான இரகைியோகலவா அல் து  

வாழ்க்சகப் பிரச்ைிசனகளின் தீர்வாகலவா இருக்க ாம்.   

 

பபாக்கிஷத்சத லதடிக்பகாண்டிருக்கில ாம் என்று இலயசு அ ிந்திருக்கி ார்.அலநகர் பபாக்கிஷத்சதயும்  பைாத்துக்கசளயும் ஒன்று 

எனத் தவ ாக நிசனப்பார்கள் என்பசதயும் இலயசு அ ிவார். பவப்ஸ்டாில் பபாக்கிஷம் என்  வார்த்சதக்கு, “ேிகச் ைி ந்த ேதிப்புள்ள 

ஒன்ச ” அர்த்தோக விளக்குகி து. “ேதிப்பிற்குாிய, எங்கும் கிசடக்காத விச ேதிப்பற்  ஒரு நபசரயும் அல் து விச ேதிப்பற்  

பபாருளின் பதாகுப்பாகும்”. 

 

 

 

 

ேத்லதயு6: 19 – 21– சய வாைிக்கவும்,  

19. பூேியில  உங்களுக்குப் பபாக்கிஷங்கசளச் லைர்த்து சவக்கலவண்டாம்; இங்லக பூச்ைியும் துருவும் அசவகசளக் பகடுக்கும்; 

இங்லக திருடரும் கன்னேிட்டுத் திருடுவார்கள். 

 

20. பரல ாகத்தில  உங்கள் பபாக்கிஷங்கசளச் லைர்த்து சவயுங்கள்; அங்லக பூச்ைியாவது துருவாவது பகடுக்கி தும் இல்ச ; 

அங்லக திருடர் கன்னேிட்டுத் திருடுகி தும் இல்ச . 
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21. உங்கள் பபாக்கிஷம் எங்லகயிருக்கி லதா அங்லக உங்கள் இருதயமும் இருக்கும். 

 

இலயசு தன் ேச ப் பிரைங்கத்தில் இதசன திருத்தம் பைய்திருக்கி ார்.  தன்சன பின்பற்றுவது என்ன என்பசதப்  புாிந்துபகாள்வதற்கு  

பபாக்கிஷம் ேிக முக்கியம் என்று ைாியாக விளக்குகி ார். 

 

பபாக்கிஷமும்  ஆஸ்தியும்   ைேம் என்கி  கருத்சத இலயசு திருத்துகி ார். இந்த கருத்சத புாிந்து பகாண்டீர்கள் என்று உடலன யூகிக்க 

லவண்டாம்,ஏபனனில்  நம்முசடய ஆன்ேீகேற்  ைிந்சதக்கு இது புதிதானது ேட்டுேின் ி க ாைாரத்திற்கும் எதிரானது.       
ஆஸ்திசயப் பற் ிய  இலயசுவின் லபாதசனசய  ைாியான அர்த்தத்லதாடு விளக்குவதில் பைல்வந்தர்கள் ைி லர.  

 

ேத்லதயு19 : 23 

23. அப்பபாழுது, இலயசு தம்முசடய ைீஷர்கசள லநாக்கி: ஐசுவாியவான் லதவனுசடய ராஜ்யத்தில் பிரலவைிப்பது அாிபதன்று, 

பேய்யாகலவ உங்களுக்குச் பைால்லுகில ன், என் ார். 

 

நம்முசடய வாழ்வில் முக்கியோனசவ பபாருட்கள் அல் ! 

 

உங்கள் பபாக்கிஷம் எங்லகயிருக்கி லதா அங்லக உங்கள் இருதயமும் (எண்ணம்) இருக்கும் என்கி  இந்த வைனத்சத தவ ாக 

புாிந்து பகாள்ள ாம்,ஏபனனில், நம்முசடய எண்ணத்சத (அசவகள் நன்சேயானசவ என யூகித்து) ேதிப்பிட முற்படுகில ாம், 

எனினும் நம்முசடய வாழ்க்சகயின் உண்சேகசள நம் வாழ்க்சக ோறுவதற்கான லதசவயுள்ள  அடித்தளோய் எண்ணாேல் 

விட்டுவிடுகில ாம்.      

இலயசு இங்கு ேிகவும் வல் சேயான பகாள்சகசய லபாதிக்கி ார். உங்கள் இருதயத்சத எங்கு பகாடுக்கி ீர்கலளா அங்குதான் அது 

பைல்லும். உங்களின் முயற்ைிசயயும், லநரத்சதயும் ேற்றும் பணத்சதயும் பூேியில ா அல் து பரல ாகத்தின் பபாக்கிஷத்தில ா  முதலீடு 

பைய்யம் லபாது, உங்கள் இருதயமும் அதசன பின்பற்றும்.  

 

பூேியில் பபாக்கிஷ பபாருட்கசள லைர்ப்பதற்கு ோற்று ேருந்சத  இலயசு பகாடுத்திருக்கி ார்: பரல ாக பபாருசள பபாக்கிஷோய் 

எண்ணுங்கள். 

 

பரல ாகத்தில் பபாக்கிஷத்சத லைர்ப்பசத இலயசு எவ்வாறு விளக்குகி ார். 

 

1. இரகைியோய் பைய்யும் நீதியான கிாிசயகள்.  

ேத்லதயு6:1. ேனுஷர் காணலவண்டுபேன்று அவர்களுக்கு முன்பாக உங்கள் தர்ேத்சதச் பைய்யாதபடிக்கு எச்ைாிக்சகயாயிருங்கள்; 

பைய்தால் பரல ாகத்திலிருக்கி  உங்கள் பிதாவினிடத்தில் உங்களுக்குப் ப னில்ச . 

 

2. உனக்கு உண்டானசவகசள விற்று, தாித்திரருக்குக் பகாடு:- 

 

ேத்லதயு19:21, லூக்கா 12:33, ேற்றும் 18:22.அதற்கு இலயசு: நீ பூரண ைற்குணனாயிருக்க விரும்பினால், லபாய், உனக்கு 

உண்டானசவகசள விற்று, தாித்திரருக்குக் பகாடு, அப்பபாழுது பரல ாகத்தில் உனக்குப் பபாக்கிஷம் உண்டாயிருக்கும். பின்பு 

என்சனப் பின்பற் ிவா என் ார். 

 

3. பரல ாகத்தில் பபாக்கிஷத்சத லைர்க்க அல் து கண்டசடய எண்ண பைய்ய ாம் என்று நீங்கள் நிசனக்கி ீர்கள்.  

 

நாள்  23 : பபாக்கிஷம் பகாடுப்பவர் 

 

 

லயாவான் 3 :16  

16. லதவன், தம்முசடய ஒலரலப ான குோரசன விசுவாைிக்கி வன் எவலனா அவன் பகட்டுப்லபாகாேல் நித்தியஜீவசன 

அசடயும்படிக்கு, அவசரத் தந்தருளி, இவ்வளவாய் உ கத்தில் அன்புகூர்ந்தார். 

லதவலன நம்ேக்கு எசதயும் பகாடுப்பவர்! லதவசன – பகாடுப்பவராக விவாிக்கவும்? 
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ஆதியாகேம்1 :26. பின்பு லதவன்: நேது ைாய ாகவும் நேது ரூபத்தின்படிலயயும் ேனுஷசன உண்டாக்குலவாோக; அவர்கள் ைமுத்திரத்தின் 

ேச்ைங்கசளயும், ஆகாயத்துப் ப சவகசளயும், ேிருகஜீவன்கசளயும், பூேியசனத்சதயும், பூேியின்லேல் ஊரும் ைக ப் பிராணிகசளயும் 

ஆளக்கடவர்கள் என் ார். 

 

நாம் லதவனுசடய ைாயலில் உண்டாக்கபட்லடாோனால், நாம் பகாடுப்பவர்களாகவும் உண்டாக்கபட்டிருக்கில ாம். லதவனுசடய 

பபாக்கிஷத்சத பகிர்ந்து பகாள்ள நாம் தாராள குணமுள்ளவராய் இருக்க லவண்டும் இது எவ்வாறு  உங்களுக்கு புாிந்துபகாள்ள 

உதவுகி து?   

 

லதவன் பகாடுப்பவர் என்பசத நிசனவு கூறும் லவறு வைனங்கள் யாசவ?
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II பகாாிந்தியர்9 :10. விசதக்கி வனுக்கு விசதசயயும், புைிக்கி தற்கு ஆகாரத்சதயும் அளிக்கி வர் உங்களுக்கு விசதசய 

அளித்து, அசதப் பபருகப்பண்ணி, உங்கள் நீதியின் விசளச்ைச  வர்த்திக்கச் பைய்வார். 

 

11. லதவனுக்கு எங்களால் ஸ்லதாத்திரமுண்டாவதற்கு ஏதுவாயிருக்கும் ேிகுந்த உதாரகுணத்தில  நீங்கள் எவ்விதத்திலும் 

ைம்பூரணமுள்ளவர்களாவீர்கள். 

 

லதவன் அவருசடய பபாக்கிஷத்சத நேக்கு தருபவர். லதவன் தருகி  அவருசடய இராஜ்ஜியத்தின் வழிந்லதாடும் ஆஸ்திசய 

நாம் பகிர்ந்து பகாள்கில ாம். 

 

லதவன் நம்சே வளப்படுத்துகி ார் என்று பவுல் எந்த காரணத்திற்க்காக கூறுகி ார்? 

 

லதவனுக்கு நன் ிகூறும்படி நம்முசடய பகாடுக்கும் ேனப்பான்சே ேக்களுக்கு எவ்வாறு உதவும்?       

 
                    

 
  

நாள் 24 : பபாக்கிஷம் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது! 

 

ேத்லதயு13:44 -அன் ியும், பரல ாகராஜ்யம் நி த்தில் புசதந்திருக்கி  பபாக்கிஷத்துக்கு ஒப்பாயிருக்கி து; அசத ஒரு ேனுஷன் 

கண்டு, ேச த்து, அசதப் பற் ிய ைந்லதாஷத்தினால  லபாய், தனக்கு உண்டான எல் ாவற்ச யும் விற்று, அந்த நி த்சதக் 

பகாள்ளுகி ான். 

 

பபாக்கிஷத்சத லதடுபவர் எசத லதடிக்பகாண்டிருக்கி ார்,எசத கண்டுபிடித்தார்  என்பசத புாிந்து பகாண்டார்  என்று 

உங்களுக்கு எப்படித் பதாியும்? 

 

லதவனுசடய இராஜ்ஜியத்தில் நீங்கள் கண்டசடந்த பேய்யான பபாக்கிஷத்சதக் கு ித்து விவாிக்க? 

 

இந்த வைனங்களின் மூ ம், பபாக்கிஷத்சத பகாடுக்கும் நம்முசடய உசடசேகசள எப்படி பதாடர்பு படுத்தமுடியும் என்று 

எண்ணுங்கள்? 

 

லூக்கா 3 – லயாவான் ஸ்நானகன்  : உசடகள்/உணவு,  யாசரயும் ஏோற் ாேல், கிசடப்பதில் திருப்தி அசடலவாம். 

 

ேத்லதயு 19:21 ஐஸ்வர்யோன அதிபதி - உனக்கு உண்டானசவகசள விற்று, தாித்திரருக்குக் பகாடு........பபாக்கிஷத்சத 

கண்டுபிடி. 

 

லூக்கா  19:1-10–ைலகயு– தன்னுசடய உசடசேகளில் பாதிசய பகாடுத்த பின்பு, இலயசு அவசன லநாக்கி: 

இன்ச க்கு இந்த வீட்டுக்கு இரட்ைிப்பு வந்தது” என் ார். 

 

அப்லபாஸ்த ர் 2/4 ஆதியில் ோ ியவர்கள், தங்களுசடய உசடசேகசள விற்று தாித்திரருக்கு 

பகாடுத்தார்கள்..........பபாக்கிஷத்சத கண்டசடந்தார்கள்.   

 

அப்லபாஸ்த ர்19:19– எலபைியர்கள், 65  ட்ைம் ேதிப்புள்ள ோயச் சுருள்கசள எாித்தார்கள்..... ைி ந்த பபாக்கிஷத்சத 

கண்டசடந்தார்கள். 

 

பகாடுக்கும் ேனப்பான்சேசயயும், தியாகத்சதயும்  லதவன் பபாக்கிஷத்சத பபற்றுக்பகாள்வதற்கு  பநருக்கோகத் ஏன் 

பதாடர்பு படுத்துகி ார்  என்று நிசனக்கி ீர்கள்.? 
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நாள் 25: 

பசழய ஏற்பாட்டில் பகாடுக்கும் ேனப்பான்சே- இந்த  பசழய ஏற்பாட்டின் குணாதிையங்கசள எண்ண பகாடுத்தார்கள் என்று 

விவாிக்க? 

 

1. ஆதியாகேம் 14:20– ஆபிரகாம் பகாடுத்தது  ___________________________________ 

2. ஆதியாகேம்28:22– யாக்லகாபு பகாடுத்தது ___________________________________ 

 

3. ல வியராகேம் 27:30-32–பகாடுக்கும்படி இஸ்ரலவ ருக்கு ஆல ாைசன வழங்கப்பட்டது. 

 

4. எண்ணாகேம் 18:26 (பநலகேியா 10:38) ல வியர்கள் பகாடுத்தார்கள். 

5. எண்ணாகேம்28-29 -  NIV லவதாகேத்தின் தச ப்புகசளக் காணும்லபாது,  

இஸ்ரலவ ர்கள் பைலுத்தும் பலிகள் ேற்றும்  காணிக்சக கு ித்து விவாிக்கவும்.   

6. உபாகேம் 14:22-29, இஸ்ரலவ ர்கள் பைலுத்தும் மூன்று வசகயான காணிக்சககசள விவாிக்க? 

7. 2 ைாமுலவல் 24:24 -   II ைாமுலவல்24:24  

24. ராஜா அர்வனாசவப் பார்த்து: அப்படியல் ; நான் இ வைோய் வாங்கி, என் லதவனாகிய கர்த்தருக்கு ைர்வாங்க 

தகனபலிகசளச் பைலுத்தாேல், அசத உன் சகயில  விச க்கிரயோய் வாங்குலவன் என்று பைால்லும், - தாவீதின் 

பகாடுக்கும் இருதயத்சத விவாிக்க. 

 

 

 

 

8. ேல்கியா 1 –இஸ்ரலவல் ஜனங்களுக்கு ேல்கியா எத்தசகய வழிகளில் ைவால்கசள பகாடுத்தார் என்றும், அது இன்று 

நேக்கு எவ்வாறு உதவும் என்பசதயும் விவாிக்க? 

 

9. ேல்கியா 3 – இஸ்ரலவ ாின் பகாடுக்கும் ேனபான்சேசய ேல்கியா எவ்வாறு ைவால் பகாடுக்கி ார்? 

 

நாள் 26: புதிய ஏற்பாட்டில் பகாடுக்கும் ேனப்பான்சே-  புதிய ஏற்பாட்டின் குணாதிையங்கசள எப்படிக்  

பகாடுத்தார்கள் என்று விவாிக்க? 

 

1. ோற்கு  12:41-44 – விதசவக் பகாடுத்தது  ____________________________________ 
 

2. லூக்கா  7:36-50 பாவியாகிய ஸ்திாி பகாடுத்தது ____________________________________ 

3. அப்லபாஸ்த ர்-4:36-37-பர்னபா  _____________________________________________________________ 

4. 2 பகாாிந்தியர் 8:1-4 ேக்பகலதானியர்கள் ____________________________________ 

5. 2 பகாாிந்தியர் 8:9 இலயசு ____________________________________ 

 

 

நாள் 27;  ேிகுதி! 

 

ேிகுதி என்கி  வார்த்சதக்கு “முழுவதும்  வழிந்லதாடுகி ” என்னும் அர்த்தத்சத   அகராதி விளக்குகி து. 

 

தாராள குணமுசடயர்வகளாய் ஆகும்படி லதவன் நம்சே நிரப்புவார்.
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லூக்கா6 :38. பகாடுங்கள், அப்பபாழுது உங்களுக்கும் பகாடுக்கப்படும்; அமுக்கிக் குலுக்கிச் ைாிந்து விழும்படி நன் ாய் 

அளந்து, உங்கள் ேடியில  லபாடுவார்கள்; நீங்கள் எந்த அளவினால் அளக்கி ீர்கலளா அந்த அளவினால் உங்களுக்கும் 

அளக்கப்படுபேன் ார். 

 

நம்முசடய பகாடுக்கும் ேனப்பான்சேயானது லதவன்  நேக்கு தருவசத எவ்வாறு பாதிக்கி தா அல் து 

தடுக்கி து? 

 

லயாவான்10 :10. திருடன் திருடவும் பகால் வும் அழிக்கவும் வருகி ாலனயன் ி லவப ான்றுக்கும் வரான். நாலனா 

அசவகளுக்கு ஜீவன் உண்டாயிருக்கவும், அது பாிபூரணப்படவும் வந்லதன். 

 

லதவன் நம்ேிடத்தில் விரும்பும் வாழ்க்சகசய விவாிக்க?  

 

II பகாாிந்தியர்9 :8. லேலும், நீங்கள் எல் ாவற் ிலும் எப்பபாழுதும் ைம்பூரணமுசடயவர்களாயும், ைக வித 

நற்கிாிசயகளிலும் பபருகுகி வர்களாயுேிருக்கும்படியாக, லதவன் உங்களிடத்தில் ைக வித கிருசபசயயும் 

பபருகச்பைய்ய வல் வராயிருக்கி ார். 

 

புதிய ஏற்ப்பாட்டின் ேிகுதிசய விவாிக்க? 

 

1 தீலோத்லதயு 6:17-19–ஐசுவாியமுள்ள கி ிஸ்துவர்கள் தங்களுக்கு  

பபாக்கிஷங்கசள லைர்க்கபவுல் அவர்களுக்குக் எவ்வாறு கட்டசளயிடுகி ார்? 

 

 

 

நாள் 27 : பவகுேதி! 

 

ேத்லதயு6 :20. பரல ாகத்தில  உங்கள் பபாக்கிஷங்கசளச் லைர்த்து சவயுங்கள்;  

 

எபிபரயர்11 :6. ...ஏபனன் ால், லதவனிடத்தில் லைருகி வன் அவர் உண்படன்றும், அவர் தம்சேத்லதடுகி வர்களுக்குப் 

ப ன் அளிக்கி வபரன்றும் விசுவாைிக்கலவண்டும். 

 

உங்களுக்கான பப சன லதவன் சவத்திருக்கி ார் என்று விசுவாைிக்கி ீர்களா? 

 

லயாவான்14 :1. உங்கள் இருதயம் க ங்காதிருப்பதாக; லதவனிடத்தில் விசுவாைோயிருங்கள், என்னிடத்திலும் 

விசுவாைோயிருங்கள். 

 

2. என் பிதாவின் வீட்டில் அலநக வாைஸ்த ங்கள் உண்டு; அப்படியில் ாதிருந்தால், நான் உங்களுக்குச் 

பைால்லியிருப்லபன்; ஒரு ஸ்த த்சத உங்களுக்காக ஆயத்தம்பண்ணப்லபாகில ன். 

 

3. நான் லபாய் உங்களுக்காக ஸ்த த்சத ஆயத்தம்பண்ணினபின்பு, நான் இருக்கி  இடத்தில  நீங்களும் 

இருக்கும்படி, நான் ேறுபடியும் வந்து உங்கசள என்னிடத்தில் லைர்த்துக்பகாள்ளுலவன். 

4. நான் லபாகி  இடத்சத அ ிந்திருக்கி ீர்கள், வழிசயயும் அ ிந்திருக்கி ீர்கள் என் ார். 

 

“உங்களுக்காக ஸ்த த்சத ஆயத்தம்பண்ணும்” இலயசுசவ லயாைித்துப்பாருங்கள் -  இது உங்கசள எப்படி 

உற்ைாகப்படுத்துகி து?  
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ஆதியாகேம் 15:1– “லதவலன நேக்கு ேிகச் ைி ந்த பப ன்”  இது உங்களுக்கு எசத புாிய சவக்கி து? 

 

பரல ாகம் விவாிக்கப்பட்டுள்ளது. நம்முசடய பபாக்கிஷம் எப்படி இருக்கும்? 

 

பவளி 21:18-26 

 

18. அதின் ேதில் வச்ைிரக்கல் ால் கட்டப்பட்டிருந்தது; நகரம் பதளிந்தபளிங்குக்கு ஒப்பான 

சுத்தப்பபான்னாயிருந்தது. 

 

19. நகரத்து ேதிலின் அஸ்திபாரங்கள் ைக வித இரத்தினங்களினாலும் அ ங்காிக்கப்பட்டிருந்தன; முத ாம் 

அஸ்திபாரம் வச்ைிரக்கல், இரண்டாவது இந்திரநீ ம், மூன் ாவது ைந்திரகாந்தம், நான்காவது ேரகதம், 

 

20. ஐந்தாவது லகாலேதகம், ஆ ாவது பதுேராகம், ஏழாவது சுவர்ணரத்தினம், எட்டாவது படிகப்பச்சை, 

ஒன்பதாவது புஷ்பராகம், பத்தாவது சவடூாியம், பதிலனாராவது சுநீரம், பன்னிரண்டாவது சுகந்தி இசவகலள. 

 

21. பன்னிரண்டு வாைல்களும் பன்னிரண்டு முத்துக்களாயிருந்தன; ஒவ்பவாரு வாைலும் ஒவ்பவாரு 

முத்தாயிருந்தது. நகரத்தின் வீதி பதளிவுள்ள பளிங்குலபா ச் சுத்தப்பபான்னாயிருந்தது. 

 

22. அதில  லதவா யத்சத நான் காணவில்ச ; ைர்வவல் சேயுள்ள 

லதவனாகிய கர்த்தரும் ஆட்டுக்குட்டியானவருலே அதற்கு ஆ யம். 

 

23. நகரத்திற்கு பவளிச்ைங்பகாடுக்கச் சூாியனும் ைந்திரனும் அதற்கு லவண்டுவதில்ச ; லதவனுசடய 

ேகிசேலய அசதப் பிரகாைிப்பித்தது, ஆட்டுக்குட்டியானவலர அதற்கு விளக்கு. 

 

24. இரட்ைிக்கப்படுகி  ஜனங்கள் அதின் பவளிச்ைத்தில  நடப்பார்கள் பூேியின் ராஜாக்கள் தங்கள் 

ேகிசேசயயும் கனத்சதயும் அதற்குள்லள பகாண்டுவருவார்கள் 

 

25. அங்லக இராக்கா ம் இல் ாதபடியால், அதின் வாைல்கள் பகலில் அசடக்கப்படுவலத இல்ச . 

 

26. உ கத்தாருசடய ேகிசேசயயும் கனத்சதயும் அதற்குள்லள பகாண்டுவருவார்கள். 

 

பரல ாகத்தின் பபாக்கிஷத்சத விவாிக்க? 

 

 

முக்கிய புள்ளிகள்:- 

 

இலயசுவின் பைய்தியில் பபாக்கிஷம் என்பது ேிக முக்கியோனது. 

 

உ க பபாக்கிஷத்தின் பின் வஞ்ைித்து பைல் ாேல், பேய்யான பபாக்கிஷத்சத லதட லவண்டும் என்று லதவன் 

விரும்புகி ார்  

பகாடுப்பதில் ேிகச் ைி ந்தவர்களாய் இருக்கும்படி நாம் உண்டாக்கபட்டிருக்கில ாம்.   

பரல ாகத்தின் பபாக்கிஷத்சத பபற்றுக்பகாள்வதற்கும் பபாருட்பைல்வத்திலிருந்து குணேசடவதற்கும் ஏற்  இரகைியம் 

பகாடுப்பலத. 

லதவன் ேிகுதியாய் பகாடுப்பவர்...அவர் பகாடுப்பதின் மூ ம் ேிகுதியான வாழ்க்சகசய நேக்கு திட்டேிட்டிருக்கி ார்.     

லதவனின் பப ன் நித்யமும், விவாிக்கமுடியாததும், ஏலதா ஒன்ச  நேக்காக ஆயத்தம்  பைய்கி வரும் ேற்றும் நாம் 

அதசன லதடிக் கண்டசடயவும் விரும்புகி ார். 
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நம்முசடய பரல ாகத்திலிருக்கி  பபாக்கிஷம் அவலர! 

 

 

வாரம் – 5 ப ாருளாதாரத்தத திட்டமிடுதல் 
“புள்ளிக்காக வாழாமல் ககாட்டிற்காக வாழுங்கள்” கரண்டி ஆல்கர்ன் 

இந்த வார தியானநேரங்கள் நதவன் ேமக்காக வவத்திருக்கும் தரிசனத்வத நோக்கியதாக இருக்கிறது: ேம்வம நிவையான 

ப ாருளாதாரத்தில் சமாதானமான ஒரு வாழ்க்வக வாழ்வதற்கான ஒரு திட்டத்வத அவமத்து அதில் வாழ்வவத 

 ற்றியதாகும். இந்த சாவையானது, கடின உவைப்பு, சிறந்த ஆநைாசகர்கள், ஞானமான திட்டங்கள் அவத கவடபிடிப் து 

எனும்  ை சவால்கவள பகாண்டதாகும். ஒரு ப ாருளாதார ஆநைாசகநராடு நசர்ந்து பசயல் டுங்கள் என 

அறிவுறுத்துகிநறன். 

 
எஜமானிடம் கற்றுக்பகாள்ளுங்கள்: மனப் ாட வசனம் நீதி 27:23 

23. cd; MLfspd; epiyikia ed;wha; mwpe;Jnfhs;@ cd; ke;ijfspd;Nky; 
ftdkhapU. 

 

நீதிபமாழிகளில், உைகிநைநய மிகவும் ஐஸ்வர்யவான் எப் டி ேம்முவடய ப ாருளாதாரத்வத வகயாள்வது என் வத 

குறித்து அவரது ஞனத்திலிருந்து  கிர்ந்து பகாள்கிறார். சாைநமான், ேம்வம அறிவுவர நகட்டவும்,கடினமாக 

உவைக்கவும் சவால் பகாடுத்து, திட்டத்வத எதிர் ார்த்து, ோம் மனவுறுதிநயாடு இருக்கும்ந ாது அதற்கான 

வாக்குத்தத்வதப்  ற்றியும் வாக்களிக்கிறார். அடுத்துவரந ாகும்  ாடங்கள் பசயல் டுத்தவதற்கு ஏதுவாக இருக்கும்,  

அதற்நகற்ற சவால்கவள பசய்வதற்காக நதவனுவடய வழிேடத்துதலுக்காக உங்களுக்கு நதவவயான அளவிற்கு 

பெ த்தில் நேரம் பசைவழியுங்கள். பெ த்நதாடு பின்வரும்  ாடங்களின் மூைமாக நதவனுவடய திட்டத்வதயும், 

அவரது சித்தத்வதயும், அவரது சர்வவல்ைவம மற்றும் ேம்பிக்வகயின் மூைமாக நீங்கள் உங்களுக்கு பகாடுக்கப் ட்ட 

வளங்கவள உத்தமமான நிர்வாகியாக நவண்டுபமன்று உற்சாகப் டுத்துகிநறாம்.    

 

நாள் 29: முதாலாவது ஒப்புவிக்க கவண்டும் 

நீதி 16:3 cd; nra;iffisf; fh;j;jUf;F xg;Gtp@ mg;nghOJ cd; Nahridfs; 
cWjpg;gLk;. 
நதவன் நீங்கள் திட்டமிடுவீர்கள் என்று யூகிக்கிறார் 

உங்கள் ப ாருளாதாரத்திற்காகவும்  நீங்கள் ஒரு உண்வமயான நிர்வாகியாகவும் மாறுவதற்காக  

பெபித்து நதவனிடம் ஒப்புவியுங்கள் 

நீதி 14:24  QhdpfSf;F Kb mth;fs; nry;tk;@ %lhpd; kjpaPdk; %lj;jdNk. 
ஒரு பவற்றிவய நதவனிடம் எதிர் ாருங்கள் – நதவன் ேம்  ட்சத்திலிருக்க ேமக்கு விநராதமாய் 

நிற் வன் யார்? 

ேம்முவடய திட்டங்களில் நிவைத்திருக்க நவண்டும் – ஆரம் த்தில் வலி நிவறந்ததாக இருந்தாலும் 

அதற்கான  ைவன ோம் ப றமுடியும்! 

நீங்கள் எப் டிப் ட்ட  ைவன எதிர் ார்க்கிறீர்கள்? 

பசல்வம் என்றால் எவத நிவனக்கிறீர்கள்? 

 

நாள் 30: ஆகலாசதன ககளுங்கள் 

நீதி 15:22 MNyhridapy;yhikahy; vz;zq;fs; rpj;jpahkw;Nghk;@ MNyhridf;fhuh; 
mNefh; ,Ue;jhy; mitfs; cWjpg;gLk;. 
நீதி 12:15 kjpaPdDila top mtd; ghh;itf;Fr; nrk;ikahapUf;Fk;@ MNyhridf;Fr; 
nrtpnfhLf;fpwtNdh QhdKs;std;. 
நீதி 13:10 mfe;ijapdhy;khj;jpuk; thJ gpwf;Fk;@ MNyhridiaf; Nfl;fpwth;fsplj;jpNyh 
Qhdk; cz;L. 
உங்களுவடய ப ாருளாதார ஆநைாசகர் யார்? 

உங்களுவடய ப ாருளாதாரத்தில் வழிேடத்துவதற்கு பெபித்து ஒரு ே வர நதர்ந்பதடுங்கள். 

ஆவிக்குரிய சநகாதர சநகாதரிகளிடம் பசன்று வழிேடத்துதல் மூைமாக கற்றுக்பகாள்ளவும், 

புத்தகங்கவள  டிக்கவும் மற்றும் ப ாருளாதார ஆநைாசவன கருத்தரங்குகளில்  ங்குபகாள்ளவும் 

முடிவு பசய்யுங்கள். 

 

நாள் 31 ஜாக்கிரததயாக கவதல பசய்யுங்கள் 

நீதி 14:23 rfy gpuahrj;jpdhYk; gpuNah[dKz;L@ cjLfspd; Ngr;Nrh tWikia 
khj;jpuk; jUk;. 
நீதி 21:5 [hf;fpuijAs;stDila epidTfs; nry;tj;Jf;Fk;> gjWfpwtDila 
epidTfs; jhpj;jpuj;Jf;Fk; VJthFk;. 
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அறிவுப்பூர்வமாக மட்டுமல்ைாமல் உங்களுவடய பசைவிடும்  ைக்கவைக்கங்களிலும் மாற 

நவண்டுபமன்று பெபியுங்கள். 

உங்களுவடய ப ாருளாதார ஆநைாசகநராடு நசர்ந்து உங்களுவடய வரவு பசைவுகவள சரியாக 

கணக்கிடுவதற்காக புத்தகங்கள்,  வையபசைவு கணக்குகள் ஆகியவற்வற நசர்த்து திட்டத்வத 

உருவாக்குங்கள். 

திட்டத்வத பசயல் டுத்துவதற்காக உங்கவள அர் ணியுங்கள். உங்களது வரவுபசைவுகள் 

கணக்கிடப் டாமல் இருந்தால்  நதவன் உங்களுக்கு பகாடுத்த  ணத்வத சரியாக நிர்வாகம் 

பசய்யமுடியாது. 

நாள் 32 : திட்டமிடுங்கள் 

லூக்கா 14:28-30  

28. cq;fspy; xUtd; xU NfhGuj;ijf; fl;l kdjhapUe;J>  
29. m];jpghuk; Nghl;lgpd;G Kbf;fj; jpuhzpapy;yhkw;Nghdhy;> ghh;f;fpwth;fnsy;yhUk;: 
30. ,e;j kD\d; fl;lj;njhlq;fp> Kbf;fj; jpuhzpapy;yhkw;Nghdhd; vd;W nrhy;ypj; 
jd;idg; ghpahrk; gz;zhjgbf;F> mijf; fl;bj; jPh;f;fpwjw;Fj; jdf;F 
eph;thfKz;Nlh ,y;iyNah vd;W Kd;G mtd; cl;fhh;e;J nry;YQ;nryitf; 
fzf;Fg; ghuhkypUg;ghNdh? 
ஞானமாகவும் முட்டாள்தனமாகவும் உங்கள் ப ாருளாதாரத்வத வகயாள முடியும். 

ஒரு ப ாருளாதார திட்டமில்வைபயன்றால் உங்களிடம் நதவவ  ட்டியல்மட்டுந்தான் இருக்கும் பசயல்முவற  ட்டியல் 

இருக்காது. 

உங்களுவடய ப ாருளாதார ஆநைாசகருடன் நசர்ந்துபுதிய திட்டத்வதநயா அல்ைது புதுப்பிக்கநவா பசய்யுங்கள். 

உங்களுவடய வரவுபசைவவ ஒவ்பவாரு  ரூ ாய்க்கும் கணக்கிட்டு உங்கள் வருமானம் = உங்கள் பசைவு என்று 

திட்டமிடுங்கள்  

 

 

நாள் 33 கசமிக்க பதாடங்குங்கள் 

நீதி13:11 tQ;ridahy; Njbd nghUs; Fiwe;JNghk;@ ifg;ghlha;r; Nrh;f;fpwtNdh 
tpUj;jpailthd;. 
நீதி13:22 ey;ytd; jd; gps;isfspd; gps;isfSf;Fr; Rje;juk; itj;Jg;Nghfpwhd;@ 
ghtpapd; M];jpNah ePjpkhDf;fhfr; Nrh;j;Jitf;fg;gLk;. 
உங்களுவடய ப ாருளாதார திட்டத்தில் நசமிப்பு நிச்சயம்  இருக்க நவண்டும்! 

எப் டி பதாடங்குவது? ஒவ்பவாரு ரூ ாவயயும் நசமிப் தற்கு பதளிவான திட்டமிடுங்கள். நீங்கள் 

பசல்வந்தராகி பசழிப் ாக இருப் தற்காக அல்ை அதற்கு மாறாக ப ாருப் ாகவும், தயாராகவும் 

உங்கள்  ணம் வளருவதற்காகவும் நசமிக்கிறீர்கள். 

 

நடவ் ராம்நச நசமிப் தற்காக மூன்று காரணங்கவள பதரிந்திருக்கிறார். 

அவசர  நிதி –உடனடியாக 10,000 ரூ ாவய அவசர நதவவகளுக்காக வங்கியில் ந ாட்டு வவயுங்கள் 

o எது அவசரம் / அவசரமில்வை என் வத கற்றுக்பகாள்ளுங்கள் 

o உங்களுவடய கடவன தீர்த்த பின்பு 3-6 மாதங்களில் இவத நசர்த்து வவயுங்கள் 

எதிர்காை பசைவுகள் – கார், வீட்டுப்ப ாருட்கள், விடுமுவற ோட்கள், வசதிக்கான ப ாருட்கள் 

அல்ைது வீ டு ஆகியவவ 

o எப்ந ாதுநம கடனாக ப ாருட்கவள வாங்காமல் நசர்த்து வவத்து வாங்குங்கள் 

பசல்வம் நசர்ப் து 

o உங்களுவடய ஓய்வுகாை ஊதியத்திற்கு நசமித்தபின் குைந்வதகளின் கல்லூரிக்காக 

நசமியுங்கள் 

o விடுமுவற ோட்கள், ஊழிய  யணங்கள், மற்றவர்களுக்கு பகாடுப் து, வீடு வாங்குவது…etc 

 

நாள் 34: கடதன  னிதயக ால உருக்குங்கள் 

நீதி 6:1-6 

1. vd; kfNd> eP cd; rpNdfpjDf;fhfg; gpizg;gl;L> me;epaDf;Ff; 
ifabj;Jf;nfhLj;jhahdhy;> 

  2. eP cd; tha;nkhopfshy; rpf;Fz;lha;> cd; thapd; thh;j;ijfshy; gpbgl;lha;.  

  3. ,g;nghOJ vd; kfNd> cd; rpNefpjDila ifapy; eP 
mfg;gl;Lf;;nfhz;lgbahy;> eP cd;idj; jg;Gtpj;Jf;nfhs;s xd;Wnra;.  
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  4. cd; fz;Zf;F epj;jpiuAk;> cd; fz;zpikf;Fj; J}f;fKk; tutplhky;> cd; 
rpNefpjdplj;jpy; Ngha;> cd;idj; jho;j;jp> mtid tUe;jpf; Nfl;Lf;nfhs;.  

  5. ntspkhd; Ntl;ilf;fhud; iff;Fk;> FUtp Ntld; iff;Fk; jg;GtJNghy> eP 
cd;idj; jg;Gtpj;Jf;nfhs;. 

  

பவளிமான் என் து மாவனப்ந ாை நவகமாக ஊடக்கூடிய ஒரு சிறு  விைங்கு. நடவ் ராம்நச இவத 

“பவளிமானின் நவகம்” என அவைக்கிறார். – கடன் பகாடுத்தவர்கள் உங்கவள துரத்துவார்கள், கடன் 

கண்ணிவயப்ந ாை சிக்கிக்பகாள்ளும். உங்களுவடயவாழ்க்வகக்காக ஓடுவநத ஒரு சிறந்த 

காரியமாகும்!  

 

கடன், நீங்கள் நதவனுடன் ேடப் வத பேருக்கி, உங்களுவடய ப ாருளாதார நிம்மதிவய பகடுத்து, 

உங்களுவடய உறவுமுவறகவளயும் பகடுத்து உங்களுவடய ேம்பிக்வகவயயும் பகடுத்துவிடும். 

 

கடவன திருப்பி பசலுத்துவதற்கான திட்டத்வத அவமயுங்கள் 

o நதவவயற்ற எந்த ப ாருவளயும் வாங்காதீர்கள் – உங்களுவடய கடன் தீருமளவும் எந்த 

அதிக பசைவுள்ள ப ாருவளயும் வாங்காதீர்கள் 

o உங்களுவடய Credit card-கவள துண்டித்துவிடுங்கள் 

o சிறிய கடவன தீர்க்க முயற்சி பசய்யுங்கள் அதன் பவற்றியின் சந்நதாஷத்தினால் மற்ற 

கடங்கவளயும் அவடத்து விடுங்கள். 

உங்களுவடய ப ாருளாதார ஆநைாசகர், நடவ் ராம்நசயின் அறிவுவரகள் மற்ற ஆநைாசவனகள் 

ப ற்றுக்பகாள்ளுங்கள். 

நாள் 35 உங்களுதடயதத  கிர்ந்து பகாள்ளுங்கள் : சத , சுவிகசஷ ஊழியங்கள்மற்றும் 

ஏதழகளுதடய கததவகதள சந்தியுங்கள் 

நதவனுவடய ேமக்கு பகாடுத்த வளங்கவள அவருவடய வழிகளில் அவருவடய மகிவமக்காக 

 யன் டுத்துகிற நிர்வாகியாக இருக்க நவண்டுபமன் நத ஒவ்பவாரு சீஷருவடய நோக்கமாக 

இருக்க நவண்டும்! நதவன் ேம்முவடய சமூகத்திற்கும் எல்ைா நதசங்களுக்கும் சுவிநசஷத்வத 

அறிவிப் தற்கு திட்டத்வத வவத்திருக்கிறார். அதுந ாை ேம்முவடய சமூத்திலிருக்கும் 

ஏவைகளுவடய நதவவகவள சந்திப் தற்கு ேம்வம ப ைப் டுத்துகிறார். 

 

1.சத  : வாராந்திர காணிக்தக 

1 பகாரிந்தியர் 9:14 me;jg;gbNa RtpNr\j;ij mwptpf;fpwth;fSf;Fr; RtpNr\j;jpdhNy 
gpiog;G cz;lhfNtz;Lnkd;W fh;j;jUk; fl;lisapl;bUf;fpwhh;. 
 

உங்களுவடய காணிக்வகயானாது  ை முழுநேர ஊழியர்கவள ஏற் டுத்த மிகவும் உதவியாக 

இருக்கிறது. நதவனுவடய மனிதர்கள் தங்களுவடய முழு நேரத்வதயும் நதவனுவடய 

இராஜ்ஜியத்வத கட்டுவதற்காக பசைவிடுகிறார்கள்! 

 

ேம்முவடய வார காணிக்வக ோம் சவ க்கூட்டதிற்காக சந்திக்ககூடிய இடங்களுக்கான பசைவிற்கும், 

மற்ற ஊழியங்களுவடய (singles, campus and teens) நதவவகவள சந்திக்கவும்  யன் டுகிறது. 

 
2 பகாரிந்தியர் 8:1-4  

1. md;wpAk; rNfhjuNu> kf;nfNjhdpah ehl;Lr; rigfSf;Fj; Njtd; mspj;j 
fpUigia cq;fSf;F mwptpf;fpNwhk;. 
2. mth;fs; kpFe;j cgj;jputj;jpdhNy Nrhjpf;fg;gLifapy;> nfhba 
jhpj;jpuKilath;fshapUe;Jk;> jq;fs; ghpG+uz re;Njh\j;jpdhNy kpFe;j 
cjhuj;Jtkha;f; nfhLj;jhh;fs;. 
3. NkYk; mth;fs; jq;fs; jpuhzpf;Fj; jf;fjhfTk;> jq;fs; jpuhzpf;F kpQ;rpAk; 
nfhLf;f> jhq;fNs kdJs;sth;fshapUe;jhh;fnsd;gjw;F> ehd; rhl;rpahapUf;fpNwd;;. 
4. jq;fs; cgfhuj;ijAk;> ghpRj;jthd;fSf;Fr; nra;ag;gLk; jh;k Copaj;jpd; 
gq;ifAk; ehq;fs; Vw;Wf;nfhs;Sk;gb mth;fs; vq;fis kpfTk; 
Ntz;bf;nfhz;lhh;fs;. 
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பகாடுக்கிறதில் சிறந்து விளங்குங்கள்! உங்களுவடய காணிக்வககவள நதவனுக்கு முதலிடம் 

பகாடுக்கும் விதமாக முதற் ைனாக பகாடுத்து விடுங்கள் 

 

2 பகாரிந்தியர் 9:6 gpd;Dk; ehd; nrhy;Yfpwnjd;dntdpy;> rpWf tpijf;fpwtd; rpWf 
mWg;ghd;> ngUf tpijf;fpwtd; ngUf mWg;ghd;. 

 

நதவனுவடய  ணத்திற்கு நிர்வாகியாக, தாராளமாக இருப் தற்கு திட்டமிடுங்கள். 

உங்கள் வாரக்காணிக்வககளில் ஏநதனும் மாற்றம் பசய்ய நிவனத்தால் உங்கள் ஆநைாசகரிடம் 

அறிவுவர எடுத்துக்பகாள்ளுங்கள். 

 

2. சுவிகசஷ ஊழியங்களுக்காக சிறப்பு காணிக்தக 

மத்நதயு 28:19-20  

19. Mifahy;> ePq;fs; Gwg;gl;Lg;Ngha;> rfy [hjpfisAk; rP\uhf;fp> gpjh Fkhud; 
ghpRj;j Mtpapd; ehkj;jpNy mth;fSf;F Qhd];ehdq;nfhLj;J>  

 20. ehd; cq;fSf;Ff;  fl;lisapl;lahitAk; mth;fs; iff;nfhs;Sk;gb 
mth;fSf;F cgNjrk;gz;Zq;fs;. ,Njh> cyfj;jpd; KbTghpae;jk; rfy ehl;fspYk; 
ehd; cq;fSlNd$l ,Uf;fpNwd; vd;whh;. Mnkd;. 
 
ேம்முவடய சிறப்பு காணிக்வகயானது ஒவ்பவாரு ஆண்டும் ெூன் மாதம் சவ  நிறுவுவதற்கு 

பசைவிடப் டுகிறது. 

ேம்முவடய ஊழியர்கவள ேம்முவடய மற்ற சவ களுக்கு அனுப்பி வசனத்வத ந ாதிக்கவும், 

ஒற்றுவமயாக இருப் தற்கும் சிறப்பு காணிக்வக மூைமாக உதவுகிநறாம்! 

நீங்கள் எப் டி உதவ முடியும்? நிவைத்திருந்து பகாடுக்கைாம் அல்ைது பசன்று வளரைாம் 

o சிைர் பசன்று சவ வய பதாடங்கி வளருவார்கள் மற்றவர்கள் தாராளமாக பகாடுத்து 

உதவுவார்கள் 

o எல்நைாருநம இந்த உைகிற்கு சுவிநசஷம் அறிவிக்க  ங்குப றுகிநறாம்!  நதவன் 

உங்களுக்காக வவத்திருக்கும் திட்டத்திற்கு வழிேடத்தப் டுவதற்கு பெபியுங்கள்! 

 

2 பகாரிந்தியர் 8:13:15  

13. kw;wth;fSf;Fr; rfhaKk; cq;fSf;F tUj;jKk; cz;lhFk;gbay;y> 
rkepiyapUf;Fk;gbahfNt nrhy;YfpNwd;. 

14. vg;gbnadpy;> kpFjpaha;r; Nrh;j;jtDf;F mjpfkhdJkpy;iy> nfhQ;rkha;r; 
Nrh;j;jtDf;Ff; FiwthdJkpy;iy vd;W vOjpapUf;fpwgpufhuk;> 

15. rkepiyg; gpukhzj;jpd;gbNa> mth;fSila nry;tk; cq;fs; tWikf;F 
cjTk;gbf;F ,f;fhyj;jpNy cq;fSila nry;tk; mth;fSila tWikf;F 
cjTtjhf. 

 
நதவன் எதற்காக சிைருக்கு மிக அதிகமாகவும் சிைருக்கு மிக குவறவாகவும் பகாடுத்திருக்கிறார்? 

மற்றவர்களுக்கு பகாடுத்து உதவுவதற்காக அல்ைவா? சமநிவை என்று  வுல் எவத குறிப்பிடுகிறார் 

உங்கவள அது எப் டி  ாதிக்கிறது?  

 

ோம் எல்நைாருநம உைகம் முழுவதும் சுவிநசஷம் அறிவிக்கப் ட நிதிஉதவி பசய்ய நவண்டும்! 

உங்களுவடய இருதயம் அந்த ஊழியத்திற்காக  ங்குபகாள்ளும் டி பெபியுங்கள்!   

 

உங்கள் சிறப்பு காணிக்வககளில் ஏநதனும் மாற்றம் பசய்ய நிவனத்தால் உங்கள் ஆநைாசகரிடம் 

அறிவுவர எடுத்துக்பகாள்ளுங்கள். 

 

 

3. கததவயுள்களார்: ஏதழகளுக்கான காணிக்தக 

உ ாகமம் 15:11 Njrj;jpNy vspath;fs; ,y;yhjpUg;gjpy;iy@ Mifahy; cd; Njrj;jpNy 
rpWikg;gl;ltDk; vspatDkhfpa cd; rNfhjuDf;F cd; ifiaj; jhuhskha;j; 
jpwf;fNtz;Lk; vd;W ehd; cdf;Ff; fl;lisapLfpNwd;. 
 

நீதி 21:13 Vioapd; $f;FuYf;Fj; jd; nrtpia milj;Jf;nfhs;Sfpwtd;> jhDk; 
rj;jkpl;Lf; $g;gpLk;NghJ Nfl;fg;glkhl;lhd;. 



 

24 

 

 

எநரமியா 22:16 mtd; rpWikAk; vspikAkhdtDila epahaj;ij tprhhpj;jhd;@ 
mg;nghOJ Rfkha; tho;e;jhd;@ mg;gbr; nra;tjy;yNth vd;id mwpfpw mwpT vd;W 
fh;j;jh; nrhy;Yfpwhh;. 
 

நதசத்தில் குவறவுள்ளவர்கவள கவனிக்கும்  டி உங்களுவடய தாரளமான குணம் வாய்ப் ளிக்க 

நவண்டும். 

நதவன் ேமக்கு பகாடுத்த வளங்களானது மாதம் ஒருமுவற மட்டும் ஏவைகளுக்காக பகாடுப் து 

மட்டுமில்ைாமல் உங்களுவடய குடும்  சவ , அந்நியர், குடும் த்தார், சமூகம் என அவனத்து 

மக்களுக்கும் உதவ முன்வர நவண்டும். திறந்த இருதயத்திற்காகவும் தாராளமான திறக்கிற 

வககளுக்காகவும் பெபியுங்கள்! 
 

உங்கள் ஏவைக்களுக்கான காணிக்வககளில் ஏநதனும் மாற்றம் பசய்ய நிவனத்தால் உங்கள் 

ஆநைாசகரிடம் அறிவுவர எடுத்துக்பகாள்ளுங்கள். 
 

 

 


