
நீதிமான் 

விசுவாசத்தினாலே நீதிமான் பிழைப்பான்   நாள் 1 

 

எபிரெயர் 10:38.  

விசுவாசத்தினாலே நீதிமான் பிழைப்பான், பின்வாங்கிப்லபாவானானால் அவன்லமல் என் ஆத்துமா 

பிரியமாயிராது என்கிறார். 

 

நீதியுள்ளவர்களுக்கு, அவர்களின் வாழ்க்ழகயில் ககாள்ழக என்பது கபருழமக்கு பதிோக சுயமாகத் 

லதான்றும் விசுவாசலம ஆகும். உண்ழமயான விசுவாசம் என்பது கர்த்தராகிய லதவனிடமாகவும், 

கபருழம எப்கபாழுதும் சுயமாக நம்ழம லநாக்கியும் பார்க்கிறது. 

 

விசுவாசத்தினால் வாை நாம் அழைக்கப்படுகிலறாம், லவறு ஒன்றும் இல்ழே. சிே கிறிஸ்தவர்கள் 

அர்ப்பணிப்பால் வாழ்கிறார்கள், சிேர் கிரிழயகளினால், சிேர் உணர்வுகளால், சிேர் சூழ்நிழேகளால் 

மற்றும் பேவற்றால் வாழ்கிறார்கள். இழவ ஒவ்கவான்றும் அர்த்தமற்றழவ, விசுவாசமின்றி 

ஆபத்தானழவ. நாம் பின்வாங்கினால் லதவன் மகிழ்ச்சியழடவதில்ழே. 

 

ரசயல்முழை: 

எபிகரயர் 11-ஆம் அதிகாரத்ழதப் படித்து தியானியுங்கள். 

 

நீதிமான் பழனழயப்லபால் ரசழிப்பான்     நாள் 2 

 

சங்கீதம் 92:12 

நீதிமான் பழனழயப்லபால் கசழித்து, லீபலனானிலுள்ள லகதுருழவப்லபால் வளருவான். 

 

துன்மார்க்கன் ஒரு குறிப்பிட்ட காேத்திற்கு மாத்திரம் தழைத்லதாங்குகிறான், ஆனால் நீதிமான்கள் 

எப்லபாதும் பசுழமயான பழனமரத்ழதப் லபாே கசழிப்பார்கள். இந்த உேகம் அவர்கள் 

அனுபவிக்கும் மிகச் சிறந்தழத வைங்குகிறது என்பழத துன்மார்க்கர் புரிந்து ககாள்ள லவண்டும், 

லமலும் இந்த உேகம் அவர்கள் அனுபவிக்கும் லமாசமானழத வைங்குகிறது என்பழத நீதிமான்கள் 

அறிந்து ககாள்ள லவண்டும்.   

 

ஒரு உன்னதமான பழன நிமிர்ந்து நிற்பழதக் காணும்லபாது, அதன் வலிழமழய ஒரு ழதரியமான 

கநடுவரிழசயில் அனுப்புவழதயும், பாழேவனத்தின் பற்றாக்குழற மற்றும் வறட்சிக்கு மத்தியில் 

வளர்ந்து வருவழதயும் காணும்லபாது, லதவபக்தி நிழறந்த ஒரு மனிதனின் சிறந்த உருவத்ழத 



பிரதிபலிப்பதுடன், அது அந்த அம்மனிதனுழடய லநர்ழமயில் லதவனுக்கு மாத்திரலம மகிழமழய 

ககாடுப்பதில் லநாக்கமாகக் ககாண்டவர்லபால் அது லதாற்றமளிக்கிறதது; லமலும், கவளிப்புற 

சூழ்நிழேகளிலிருந்து சுயாதீனமாக, எல்ோவற்ழறயும் அழிந்துலபாகும் இடத்தில் வாைவும் 

வளரவும் கதய்வீக கிருழபயால் அது உருவாக்கப்படுகிறது. 

 

லீபலனானின் லகதுரு மரங்கள் அவற்றின் அளவு, வலிழம, ஆயுள், அைகு மற்றும் பயன் 

ஆகியவற்றால் அறியப்பட்டன. நீதிமான்கள் மீது வரவிருக்கும் ஆசீர்வாதங்களும் அலத 

பண்புகழளக் ககாண்டுவருகின்றன. 

 

ரசயல்முழை: 

நீங்கள் வாழ்க்ழகயில் எதிர்ககாண்ட சிே லமாசமான சூழ்நிழேகழளப்பற்றி சிந்தித்து,  நீங்கள் 

நீதியுள்ளவர்களாக இருந்ததால் லதவனின் ஆசீர்வாதங்களுக்காக அவழரத் துதியுங்கள். 

 

நீதிமான் தன் வழிழய உறுதியாய்ப் பிடிப்பான்    நாள் 3 

 

லயாபு 17:9 

நீதிமான் தன் வழிழய உறுதியாய்ப் பிடிப்பான்; சுத்தமான ழககளுள்ளவன் லமன்லமலும் 

பேத்துப்லபாவான். 

வசனத்தில், லயாபு ஒரு இறுதியான, உறுதியான கருத்ழதச் லசர்த்து, நீதிமான்களின் கவற்றிழய 

அறிவித்தார். அவரது கநருக்கடியில் கூட, அவருழடய துயரத்தின் இரழவ ஒளிரச் கசய்யும் 

விசுவாசத்தின் பிரகாசங்கள் அவருக்கு இருந்தன. 

இந்த கவற்றி சகிப்புத்தன்ழமயுடன் வருகிறது, ஏகனனில் நீதிமான்கள் அவருழடய வழிழயப் 

பிடிப்பார்கள். தனது கடுழமயான மற்றும் நீண்ட காே கநருக்கடியின் மூேம் சகித்ததால் இந்த 

கவற்றிழய லயாலப அனுபவிப்பார். 

 

இந்த சுத்தமான ழககழளக் ககாண்டவன் வலிழமயான வலிழமயாகவும் இருப்பதால் இந்த கவற்றி 

முன்லனற்றத்தில் வருகிறது.  லயாபினுழடய  நிழேழம ஒரு கணகபாழுதில் சிறப்பாக மாறவில்ழே. 

அங்லக உத்லவகம் மற்றும் கதளிவின் பிரகாசங்கள் இருந்தன, ஆனால் ஒட்டுகமாத்தமாக ஒரு 

நீண்டகாே அனுபவத்தின் கநருக்கடியின் மூேம் லதவன் அவழர வழிநடத்தி ககாண்டு வந்தார். 

 

ரசயல்முழை: 

உங்கழளப்கபாறுத்தவழர ஒரு நீதிமானுக்கு இருக்கலவண்டிய சிே முக்கிய மனஉறுதியளிக்கும் 

காரியங்கள் எழவ? அவற்ழற பட்டியலிட்டு, லதவன் உங்கழள சக்திவாய்ந்த முழறயில் வழிநடத்த 



முடியும் என்று பிரார்த்தழன கசய்யுங்கள். 

 

 

நீதிமானுழைய லபர் புகழ்ரபற்று விளங்கும்    நாள் 4 

 

நீதிரமாழிகள் 10:7 

நீதிமானுழடய லபர் புகழ்கபற்று விளங்கும்; துன்மார்க்கனுழடய லபலரா அழிந்துலபாகும். 

 

இந்த உேகத்ழதப் கபாருத்தவழர, நாம் ஒவ்கவாருவரும் விழரவில் ஒரு மனிதனாகலவ 

நின்றுவிடுலவாம், லமலும் ஒரு நிழனழவ விட அதிகமாக இருக்க மாட்லடாம். ஒவ்கவாரு 

மனிதனும் ஒருவித நிழனழவ அவனுக்கு பின்னால் விட்டுவிடுகிறான்; அந்த நிழனவு என்னவாக 

இருக்கும் என்பது அந்த மனிதன் இருந்தழதப் கபாறுத்தது. அழுகும் நிழனவுகளும் உள்ளன; 

அழவகள் மீது குடியிருக்கிறவர்கள், அழவகழள மகிழ்விப்பவர்கள். 

 

எவ்வளவு குறுகிய ஆயுளாக இருந்தாலும், ஒரு மனிதன் உேகில் ஒரு நிழனழவ விட்டுச்கசல்லும் 

ஒன்ழறச் கசய்ய நீண்ட காேம் ஆகிறது,   அவன் மழறந்து விட்டால், மற்ற நபர்களுக்கு அந்த 

நிழனவு ஒரு ஆசீர்வாதமாக இருக்கும். ஒவ்கவாரு ஆணும் கபண்ணும் புகழ்வதற்கு 

நிழனவுகூரப்படுகிறார்களா அல்ேது அவமானப்படுகிறதற்கா என்பழத லதர்வு கசய்யும் கபாறுப்பு 

அவர்களிடம் இருக்கிறது. 

 

ரசயல்முழை: 

மக்கள் உங்கழளப் பற்றி என்ன லபசோம் என்று நிழனக்கிறீர்கள்? இது ஒரு ஆசீர்வாத நிழனவாக 

மாற்ற நீங்கள் கசய்ய லவண்டிய சிே மாற்றங்கள் என்ன? அதன் மூேம் கெபியுங்கள். 

 

நீதிமான் என்றும் அழசக்கப்படுவதில்ழே    நாள் 5 

 

நீதிரமாழிகள் 10:30 

நீதிமான் என்றும் அழசக்கப்படுவதில்ழே; துன்மார்க்கர் பூமியில் வசிப்பதில்ழே. 

 

லதவனுழடய நீதியுள்ள ஆண்களுக்கும் கபண்களுக்கும்  பாதுகாப்பான, அழசக்க முடியாத ஒரு 

அற்புதமான எதிர்காேம் எதிர்லநாக்கியுள்ளது. அழவ ஒவ்கவாரு பக்கத்திலும் கடினமாக 

அழுத்தப்படோம், ஆனால் அவர்கள் எப்பக்கத்திலும் கநருக்கப்பட்டும் ஒடுங்கிப்லபாகிறதில்ழே; 

கேக்கமழடந்தும் மனமுறிவழடகிறதில்ழே; துன்பப்படுத்தப்பட்டும் ழகவிடப்படுகிறதில்ழே; 

கீலை தள்ளப்பட்டும் மடிந்து லபாகிறதில்ழே. (2 ககாரிந்தியர் 4: 8-9). 



 

நீதிமான்கள் ஒருலபாதும் லதவனுழடய அன்பிலிருந்தும், கிறிஸ்துவின் ழககளிலிருந்தும், 

லதவனுழடய குடும்பத்தினரிடமிருந்தும் அகற்றப்பட மாட்டார்கள். கிறிஸ்துவின் அன்ழபவிட்டு 

நம்ழமப் பிரிப்பவன் யார்? உபத்திரவலமா, வியாகுேலமா, துன்பலமா, பசிலயா, நிர்வாணலமா, 

நாசலமாசலமா, பட்டயலமா? (லராமர் 8:36) 

 

ரசயல்முழை: 

உங்கள் வாழ்க்ழகயில் நீங்கள் எதிர்ககாள்ளும் உங்கள் கஷ்டங்கள் / துன்பங்கள் அழனத்ழதயும் 

கெபியுங்கள். 

 

கர்த்தருழைய கண்கள் நீதிமான்கள்லமல் லநாக்கமாயிருக்கிைது    நாள் 6 

 

I லபதுரு 3:12 

கர்த்தருழைய கண்கள் நீதிமான்கள்லமல் லநாக்கமாயிருக்கிறது, அவருழடய கசவிகள் அவர்கள் 

லவண்டுதலுக்குக் கவனமாயிருக்கிறது; தீழமகசய்கிறவர்களுக்லகா கர்த்தருழைய முகம் 

விலராதமாயிருக்கிறது. 

 

நீதிமான்கள் எப்லபாதும் கதய்வீக அறிவிப்பினால் ஈர்க்கப்படுகிறார்கள், அவர்கள் எங்கிருந்தாலும் 

லதவனுழடய  காது அங்லக இருக்கிறது; ஏகனன்றால், ஒவ்கவாரு நீதியுள்ள மனிதனும் கெபம் 

நிழறந்த மனிதனாக இருப்பதால், அவன் கெபிக்கிற இடகமல்ோம், லதவனுழடய காது இருக்கிறது, 

அதில் கெபம் உருவானவுடன் அந்த கெபம் அதில் நுழைகிறது. 

 

அந்த நபர் கதாடர்ந்து லதவனுழடய அறிவிப்பிலும் கவனிப்பிலும் இருக்கிறார்; லதவன் கதாடர்ந்து 

அவழரக் கண்காணித்து, அவழரக் கவனிக்கிறார், அவர் கதாடர்ந்து லதவனுழடய பாதுகாப்பில் 

இருக்கிறார். 

 

தம்ழமப்பற்றி உத்தம இருதயத்லதாடிருக்கிறவர்களுக்குத் தம்முழடய வல்ேழமழய 

விளங்கப்பண்ணும்படி, கர்த்தருழடய கண்கள் பூமிகயங்கும் உோவிக்ககாண்டிருக்கிறது; (II 

நாளாகமம் 16:9) 

 

ரசயல்முழை: 

லதவன் உங்கழள லநாக்கி கவனம் கசலுத்தியதற்கு நன்றி கசால்ே லநரம் ஒதுக்குங்கள். உங்களுக்கு 

பதிேளித்த எல்ோ கெபங்கழளயும் நிழனவில் ழவத்துலதவனுக்கு நன்றி கசலுத்துங்கள். 

 

 



நீதிமான் ரசய்யும் ஊக்கமான லவண்டுதல் மிகவும் ரபேனுள்ளதாயிருக்கிைது    நாள் 7 

 

யாக்லகாபு 5:16 

நீங்கள் கசாஸ்தமழடயும்படிக்கு, உங்கள் குற்றங்கழள ஒருவருக்ககாருவர் அறிக்ழகயிட்டு, 

ஒருவருக்காக ஒருவர் கெபம்பண்ணுங்கள். நீதிமான் கசய்யும் ஊக்கமான லவண்டுதல் மிகவும் 

கபேனுள்ளதாயிருக்கிறது. 

 

லதவன் தனது சழபயில் சிே குறிப்பிட்ட லவழேகழளச் கசய்ய வடிவழமக்கும்லபாது, அவர் 

தம்ழமப் பின்பற்றுபவர்களுக்கு கிருழப மற்றும் லவண்டுதலின் ஆவிழய தருகிறார்; ஒரு 

தனிநபருக்காக சிே சிறப்புப் பணிகழளச் கசய்யவிருக்கும் லபாது அவர் சிே சமயங்களில் இழதச் 

கசய்வார். 

 

அத்தழகய வல்ேழமயான கெபம் பதிேளிக்கப்படும்லபாது, ஆசீர்வாதம் வைங்கப்படும்படி, 

விசுவாசத்ழத உடனடியாக நழடமுழற பயிற்சிக்கு அழைக்க லவண்டும்: கெபத்தின் ஆவியானது 

குணமழடவதற்கு லதவனின் சக்தி இருக்கிறது என்பதற்கு சான்றாகும். நீண்ட கெபங்கள் கதய்வீக 

உத்லவகத்திற்கு குறிப்பிட்ட ஆதாரங்கழள அளிக்கவில்ழே. 

 

ரசயல்முழை: 

உங்கள் வாழ்க்ழகழய ஒருவருடன் பகிர்ந்து ககாண்டு, அவர்களுடன் கெபிக்கவும். 

 

தீங்குவொததற்குமுன்லன நீதிமான் எடுத்துக்ரகாள்ளப்படுகிைான்    நாள் 8 

 

ஏசாயா 57:1 

நீதிமான் மடிந்துலபாகிறான், ஒருவரும் அழத மனதில் ழவக்கிறதில்ழே; புத்திமான்கள் 

எடுத்துக்ககாள்ளப்படுகிறார்கள், ஆனாலும் தீங்குவராததற்குமுன்லன நீதிமான் 

எடுத்துக்ககாள்ளப்படுகிறான் என்பழதச் சிந்திப்பார் இல்ழே. 

. 

முந்தின அதிகாரத்திலிருந்து யூதாவின் தழேவர்கழளக் கண்டிப்பழதக் ககாண்டு, கர்த்தர் 

நீதிமான்கழளத் துன்புறுத்துவழதப் லபசுகிறார். யூதாவின் கபால்ோத தழேவர்களால் நீதிமான்கள் 

புறக்கணிக்கப்பட்டு துன்புறுத்தப்பட்டாலும், லதவன் அவர்கழள ழகவிட மாட்டார். அவர்கள் 

அழிந்தலபாது, இரக்கமுள்ள மனிதர்கள் அழைத்துச் கசல்ேப்பட்டலபாது, நீதிமான்கழள 

ஆசீர்வதிப்பதற்கும், அவர்கழள தீழமயிலிருந்து விேக்குவதற்கும், அவர்கழள சமாதானத்திற்குள் 

நுழைய அனுமதிப்பதற்கும் லதவன் அழதப் பயன்படுத்தினார். 

 



கதய்வபக்தி நிழறந்தவர்கள் இழளப்பாறுதழேயும் சமாதானத்ழதயும் கண்டார்கள், 

லதவபக்தியற்றவர்கலளா சிழறபிடிக்கப்பட்டார்கள், அவர்களில் சிேர் ககால்ேப்பட்டனர். 

கர்த்தருழைய பரிசுத்தவான்களின் மரணம் அவர் பார்ழவக்கு அருழமயானது. (சங்கீதம் 116:15) 

 

ரசயல்முழை: 

உங்கள் கெப லநரத்தில், நீதியால் துன்புறுத்தப்பட்டு ககால்ேப்பட்ட மக்கழள நிழனவில் 

ழவயுங்கள். 

 

நீதிமானுக்கு வரும் துன்பங்கள் அலநகமாயிருக்கும்    நாள் 9 

 

சங்கீதம் 34:19 

நீதிமானுக்கு வரும் துன்பங்கள் அலநகமாயிருக்கும், கர்த்தர் அழவககளல்ோவற்றிலும் நின்று 

அவழன விடுவிப்பார். 

விசுவாசம் மற்றும் கீழ்ப்படிதல் வாழ்க்ழக என்பது லதவனுழடய பிள்ழளகழள சிக்கலில் இருந்து 

விேக்காது. நாம் லதவழன நம்பி அவழர அழைத்தால், கர்த்தர் நம்முழடய கஷ்ட லநரங்களில் 

நம்ழமக் கண்டு, அழவ நமக்கு ஒரு ஆசீர்வாதமாக மாற உதவுவார். 

 

நம்முழடய இருதயங்கள் உழடந்து, நம்முழடய ஆவிகள் நசுக்கப்படும்லபாது, நாம் அவ்வாறு 

உணர்ந்தாலும் இல்ோவிட்டாலும், லதவன் நமக்கு அருகில் இருக்கிறார் என்பது உறுதி. இது 

நிபந்தழனகளுடன் இழணக்கப்பட்ட வாக்குறுதி அல்ே; அது ஒரு உண்ழம. நீதியினிமித்தம் 

துன்பப்படுகிறவர்கள் பாக்கியவான்கள்; பரலோகராஜ்யம் அவர்களுழடயது. (மத்லதயு 5:10) 

ரசயல்முழை: 

இன்று உங்கள் இருதயத்ழத கதாந்தரவு கசய்வது என்ன? அந்த கதால்ழேகழளப் பற்றி லதவன் 

என்ன கசய்யலவண்டுகமன நீங்கள் விரும்புகிறீர்கள்? லதவனுழடய சித்தத்திற்கு சரணழடயக்கூடிய 

இருதயத்திற்காக கெபியுங்கள். 

 

நீதிமானுழைய வீட்டில் அதிக ரபாக்கிஷமுண்டு  நாள் 10 

 

நீதிரமாழிகள் 15:6 

நீதிமானுழடய வீட்டில் அதிக கபாக்கிஷமுண்டு; துன்மார்க்கனுழடய வருமானத்திலோ 

துன்பமுண்டு. 

நீதிமான்களின் வீட்டில் உள்ள புழதயல் கபாருள் மட்டுமல்ே; கபரிய புழதயல் ஆன்மீகம். 

ஒவ்கவாரு நீதியுள்ள மனிதனும், அவனுக்கு இந்த வாழ்க்ழகயின் விஷயங்கள் அதிகமாகலவா 



அல்ேது குழறவாகலவா இருந்தாலும் அவன் ஒரு பணக்காரன். 

கபால்ோத ஆலணா கபண்லணா சம்பாதிப்பதுகூட ஒரு பிரச்சிழனயாக இருக்கோம். புழதயலுக்கு 

பதிோக, அவர்களுக்கு சிக்கல் உள்ளது. அவர்கள் கபரும் வருவாழயப் கபறோம் என்றாலும், 

அவர்கள் மிகவும் துன்பத்துடன் அதில் பங்குகபறுகிறார்கள். 

 

ரசயல்முழை: 

நீங்கள் எந்த வழகயான புழதயலில் கவனம் கசலுத்துகிறீர்கள்? நீங்கள் ழவத்திருக்க விரும்பும் சிே 

ஆன்மீக புழதயழே பட்டியலிடுங்கள், அழத அழடவதற்கு நீங்கள் எவ்வாறு கசயல்படுகிறீர்கள். 

 

நீதிமான் ஏழைகளின் நியாயத்ழதக் கவனித்தறிகிைான்       நாள் 11 

 

நீதிரமாழிகள் 29: 7 

நீதிமான் ஏழைகளின் நியாயத்ழதக் கவனித்தறிகிறான்; துன்மார்க்கலனா அழத அறிய விரும்பான். 

 

ஒரு நீதியுள்ள ஆண் அல்ேது கபண்ணின் அழடயாளம்  என்னகவன்றால், அவர்கள் ஏழைகளின்மீது 

அக்கழறககாள்வார்கள். இது பரிதாபமான  உணர்வுகழள கவளிப்படுத்துவழதகாட்டிலும் 

லமோனது; அவர்கள் ஏழைகளுழடய  நிழேழமயின் காரணத்ழத நிழனப்பவர்கள். இது அவர்களின் 

மனதுருக்கத்தின் கசயோக இருக்கிறது. 

 

கபால்ோதவர்களும் மற்றும்  லதவனுக்கும் அவருழடய ஞானத்திற்கும் எதிராகப் 

லபாராடுபவர்களும்   இந்த மனதுருக்கத்ழதப்  புரிந்துககாள்ள முடியாது. இது அவர்களின் 

சுயநேத்திற்கு லநரடியாக உதவாது என்பதால், அவர்களால் அழத புரிந்து ககாள்ள முடியாது. 

அவர்களுழடய அறியாழமயும்  மற்றும் புரிதல் இல்ோழமயும் ஒரு அறிவார்ந்த குழறபாடு அல்ே, 

ஆனால் ஒரு தீய எண்ணத்தின் கவளிப்பாடாகும். 

 

ரசயல்முழை: 

ஏழைகளுக்காக ஏதாவது கசய்யத் திட்டமிடுங்கள். 

 

நீதிமான் விரும்புகிை காரியம் அவனுக்குக் ரகாடுக்கப்படும்     நாள் 12 

 

நீதிரமாழிகள் 10:24 

துன்மார்க்கன் பயப்படும் காரியம் அவனுக்கு வந்து லநரிடும்; நீதிமான் விரும்புகிற காரியம் 

அவனுக்குக் ககாடுக்கப்படும். 

 



துன்மார்க்கமான ஆணுக்கும்  கபண்ணுக்கும் தாங்கள் கசய்வது அழனத்தும் தவறு என்றும் அவர்கள் 

கணக்கு ஒப்புவிக்கும் நாள்வருகமன்றும் அறிவார்கள். எனலவ அவர்கள் பயத்தில் வாழ்வார்கள், 

அவர்கள் பயந்ததுலபாேலவ ஒரு நாள் அவர்களுக்கு லநரிடும். நீதிமான்கள் தங்களுக்கு 

வரப்லபாவழதப் பற்றிய உணர்ழவ ககாண்டிருக்கிறார்கள், எனினும் அதழன நம்பிக்ழகயுடனும் 

எதிர்ப்பார்ப்புடனும் சரியாக நிரப்பப்பட்டு எதிர்பார்த்திருப்பார்கள்.அவர்களுழடய லதவனுக்லகற்ற 

விருப்பம் ககாடுக்கப்படும். 

 

நீதிமான்களுழடய ஆழச நன்ழமலய; துன்மார்க்கருழடய நம்பிக்ழகலயா லகாபாக்கிழனயாய் 

முடியும். (நீதிகமாழிகள் 11:23) 

 

ரசயல்முழை: 

உங்களிடம் உள்ள விருப்பங்கழள பட்டியலிடுங்கள், அதன் மூேம் லதவனிடம் கெபிக்கவும். 

 

நீதிமானுக்கு அநியாயக்காென் அருவருப்பானவன்      நாள் 13 

 

நீதிரமாழிகள் 29:27 

நீதிமானுக்கு அநியாயக்காரன் அருவருப்பானவன்; சன்மார்க்கனும் துன்மார்க்கனுக்கு 

அருவருப்பானவன். 

 

லநர்ழமயற்றவர்கழள நாம் கவறுக்கவில்ழே என்றால் நாம்  நீதிமான்கள் அல்ே. நீதிமான்களாக 

இருப்பதினால் நாம் கவறுக்கப்பட்டால், நம்ழம கவறுப்பவர்கள் நீதிமான்கள் அல்ே. 

 

நீதிமான்கள் துன்மார்க்கழர கவறுக்கிறார்கள், ஏகனன்றால் அவர்களால் கபால்ோத ஆவிழயயும் 

துன்மார்க்கரின் கசயல்கழளயும் கபாறுத்துக்ககாள்ள முடியாது.நீதிமான்களுழடய கவறுப்பானது  

தீய மனிதர்களிடத்திலும்  அவர்களுழடய தீய கசயல்களில் மட்டுலம  இருக்கிறது. ஆனால் 

துன்மார்க்கன், நீதிமான்களின் நற்கசயல்கழள கவறுக்கிறார்கள்; அவர்களுழடய கவறுப்பு நல்ே 

மனிதர்களிடமும் நல்ே கிரிழயகளின் லமலும் இருக்கிறது. மருத்துவர் லநாழய கவறுக்கிறார், 

ஆனால் லநாயாளிழய லநசிக்கிறார், லநாயாளி குணமழடய அவர் முயற்சிக்கிறார். அவர்  தீழமழய 

கவறுக்கிறார், பரிபூரணமாக அழத கவறுக்கிறார். 

 

ரசயல்முழை:  

சரியானழதச் கசய்யாத ஒருவழரப் பற்றி சிந்தியுங்கள். அவருழடய அநீதியிலிருந்து கவளிலய வர 

உதவுவதற்கு லநரம் ஒதுக்குங்கள். 

 

 



நீதிமாலனா அறிவினால் தப்புகிைான்        நாள் 14 

 

நீதிரமாழிகள் 11: 9 

மாயக்காரன் தனக்கு அடுத்தவழன வாயினால் ககடுக்கிறான்; நீதிமாலனா அறிவினால் தப்புகிறான். 

 

மாயக்காரரின் அழடயாளங்களில் ஒன்று, தங்களுழடய வார்த்ழதகளால் மற்றவர்கழள 

அழிப்பார்கள். கமய்யான அன்பானது  மற்றவர்கழளக் கட்டிகயழுப்பப்  பார்க்கும், அழிக்காது. 

நீதிமான்களுக்கு அவர்களுழடய ஞானம் மற்றும் லதவனுடனான தனிப்பட்ட உறவுமுழறயினால் 

உண்டான அறிவின் மூேமாக லதவனிடத்தில் விடுதழே கிழடக்கிறது. 

 

உங்களில் ஒருவன் தன் நாழவ அடக்காமல், தன் இருதயத்ழத வஞ்சித்து, தன்ழன 

லதவபக்தியுள்ளவகனன்று எண்ணினால் அவனுழடய லதவபக்தி வீணாயிருக்கும்.(யாக்லகாபு 1:26) 

 

ரசயல்முழை: 

சமீபத்தில் உங்கள் வார்த்ழதகளால் நீங்கள் யாழரயாவது காயப்படுத்தியிருந்தால், அவர்களிடம் 

கசன்று சமரசம் கசய்யுங்கள். 

 

நீதிமான் தனக்குத் திருப்தியாகப் புசிக்கிைான்       நாள் 15 

 

நீதிரமாழிகள் 13:25 

நீதிமான் தனக்குத் திருப்தியாகப் புசிக்கிறான்; துன்மார்க்கருழடய வயிலறா பசித்திருக்கும். 

 

நீதிமான் தான் வாை லபாதுமான திறனுடன் ஆசீர்வதிக்கப்படுகிறார்; அவர் தன்னிடம் உள்ளவற்றில் 

திருப்தி அழடந்து, அழத மிதமாகப் பயன்படுத்துகிறார்; அவரிடம்  சாப்பிட லபாதுமானது உள்ளது , 

மற்றும் அவருழடய பங்கு அவருக்கு திருப்தி ககாடுக்கிறது, லபாதுமானழத விட அதிகமாக 

சாப்பிடுவதில்ழே; அவரது பசிழய திருப்திப்படுத்தும் அளவு அவர் சாப்பிடுகிறார், லமற்படி எதுவும் 

இல்ழே; அவர் அதிகப்படியான ஆடம்பரத்தில் ஈடுபடுவதில்ழே. 

. 

ஆனால் துன்மார்க்கரின் வயிலறா , ஆன்மீக உணவிற்கு எந்த பசியும் இல்ோமல், சரிரீரத்திற்க்கான  

உணவு அவருக்கு  ஏராளமாக இருந்தும் பட்டினி கிடப்பார். அந்த உணழவ தன் வாயில் லபாடவும், 

அவரது வயிற்ழற அதில் நிரப்பவும் அவருக்கு இருதயமிருக்காது. . 

 

ரசயல்முழை: 

நீங்கள் உண்ணும் உணழவ உங்களுக்கு ஆசீர்வதித்த லதவனுக்கு நன்றி கசலுத்துங்கள். 

 



நீதிமானுழைய லவர் கனி ரகாடுக்கும்        நாள் 16 

 

நீதிரமாழிகள் 12:12 

துன்மார்க்கன் துஷ்டருழடய வழேழய விரும்புகிறான்; நீதிமானுழடய லவர் கனி ககாடுக்கும். 

 

கபால்ோத மனிதர்களின் ககாள்ழளப்கபாருளாக இருந்தாலும்,  மற்றவர்களிடம் இருப்பழத 

இச்சிப்பது துன்மார்க்கனின் இயற்ழகயான இயல்பாகும்.இதினிமித்தம் அவர்கள் லபராழசயினால் 

பாவம் கசய்து,தீய மனிதர்களால் கபறப்பட்ட கபாருட்களுக்கும் ஏங்குவார்கள். 

 

லதவனுழடய நீதியுள்ள ஆண்களும் கபண்ணும் தீய மனிதர்களின்  ககாள்ழளப்கபாருளுக்கு  

ஆழசப்படத் லதழவயில்ழே, ஏகனன்றால் அழவ கனிககாடுக்கும் மரங்கழளப் லபான்றழவ. இது 

அவர்கள் எப்படிப்பட்டவர்கலளா அந்த லவரிலிருந்து வருகிறது. 

 

அவருழடய நாட்களில் நீதிமான் கசழிப்பான்; சந்திரனுள்ளவழரக்கும் மிகுந்த சமாதானம் 

இருக்கும்.(சங்கீதம் 72: 7) 

 

ரசயல்முழை: 

உங்கள் ஆசீர்வாதங்கழள ஒருவரிடம் பகிர்ந்து ககாள்ளுங்கள் / யாராவது ஒருவருக்கு பரிசு 

ககாடுங்கள். 

 

நீதிமாலனா இெங்கிக்ரகாடுக்கிைான்         நாள் 17 

 

சங்கீதம் 37:21 

துன்மார்க்கன் கடன்வாங்கிச் கசலுத்தாமற்லபாகிறான்; நீதிமாலனா இரங்கிக்ககாடுக்கிறான். 

 

துன்மார்க்கன் எடுத்துக்ககாள்பவர்கள், கடன் வாங்குகிறார்கள், திருப்பிச் கசலுத்த மாட்டார்கள்.  

ஒன்று, அவர் கடழனச் கசலுத்த மாட்டார், மற்கறான்று அவரால் ககாடுக்க இயோது. லதழவ  

என்பது லதழவ இல்ோதது பின்கசல்லும் மற்றும் கடன் கசலுத்தப்படாமலே இருக்கும்.. 

கபரும்பாலும் துன்மார்க்கன் தன் வாழ்க்ழகயில் வறுழமயிலேலய இருக்கிறான்.  

 

நீதிமான் ககாடுப்பவர்கள். இரக்கத்தினால் நிரம்பியவர்கள். அவர் தாராளமாகவும் கசழிப்பாகவும் 

இருக்கிறார். அவர் கடன் வாங்குபவர் அல்ே, ஆனால் ககாடுப்பவர். கசய்ய முடிந்தவழர,  நல்ே 

மனிதழரப்லபால் லதழவ உள்ளவர்களின் லகாரிக்ழககளுக்கு  கசவி சாய்த்து உதவுபவர், மற்றும் 

அவர் ககாடுப்பதன் மூேம்  அவருழடய நிழேழமயில் வறுழமயழடயாமல்  அதற்க்கு பதிோக, 

அவர் ஐஸ்வர்யமுள்ளவராக வளர்கிறார், லமலும் பேவற்ழறச் கசய்யக்கூடியவர். 

 



ரசயல்முழை: 

நீங்கள் ககாடுக்க லவண்டியது / திருப்பிச் கசலுத்த லவண்டியது ஏதாவது  இருந்தால், அதழன சீக்கிரம் 

கசய்யுங்கள். 

 

நீதிமான்களிைம் உள்ள சிறியது சிைந்தது       நாள் 18 

 

சங்கீதம் 37:16 

பே துன்மார்க்கர்களின் கசல்வத்ழத விட நீதிமான்களிடம் உள்ள சிறியது சிறந்தது; 

 

துன்மார்க்கன் ழவத்திருக்கும் அழனத்தும் நீடிக்காது என்பதால், துன்மார்க்கன் ழவத்திருக்கும் 

எல்ோவற்ழறயும் விட நீதிமானுக்கு இருக்கும் சிறியழவகள் மிகச்சிறந்தது. லதவனிடத்தில் 

நம்பிக்ழக ககாண்ட நீதியான வாழ்க்ழகலய மிகச்சிறந்த நீண்ட காே முதலீட்ழடப்லபான்ற 

யுக்தியாகும். 

 

அவரது ஆசீர்வாதம் ஒரு சிறிய கசயழேப்  கபரிய திறழமயாக்கும் , ஆனால் அவரது சாபலமா ஒரு 

திறழமழய சுருக்கிவிடும்.ஒரு மனிதனின் மகிழ்ச்சி தன்னிடம் ழவத்திருக்கும் தங்கக் குவியல்களில் 

இல்ழே. 

 

ரசயல்முழை: 

உங்களுழடய எல்ோ ஆசீர்வாதங்கழளயும் நிழனவில் ககாண்டு, லதவனுக்கு உங்கள் நன்றிழயக் 

காட்டுங்கள். 

 

நீதிமான் ரபாய்ப்லபச்ழச ரவறுக்கிைான்       நாள் 19 

 

நீதிரமாழிகள் 13: 5 

நீதிமான் கபாய்ப்லபச்ழச கவறுக்கிறான்; துன்மார்க்கலனா கவட்கமும் இேச்ழசயும் 

உண்டாக்குகிறான். 

 

நீதியுள்ள ஆணும் கபண்ணும் சத்தியத்ழத லநசித்து, கபாய்ழயத் தவிர்ப்பது மட்டுமின்றி, அவர்கள் 

உண்ழமயில் கபாய்ழய கவறுக்கிறார்கள் . லதவபக்தியாக இருப்பதால், லதவனுக்கு 

இருப்பதுலபால் அவர்களுக்கும் சத்தியத்தின் மீது அன்பும் கபாய்யின் மீது கவறுப்பும் இருக்கிறது.  

 

துன்மார்க்கமான ஆண்களும் கபண்களும் கபாய்ழய விரும்புகிறார்கள், இது அவர்களுக்கு 

அவமானத்ழதயும் அவமதிப்ழபயும் ககாடுக்கிறது. துன்மார்க்கர்கள் அருவருப்பானவர்களாகவும் 

கவறுக்கத்தக்கவர்களாகவும், அவர்களுழடய ககாள்ழகயும் மற்றும் கசயல்களும் 



மாறுபாடுள்ளவர்களாக வும் இருக்கிறார்கள். 

 

ரசயல்முழை: 

நாம் சமீபத்தில் கபாய் கசால்லியிருந்தால் அழத சரிகசய்லவாம். 

 

நீதிமானுழைய வாய் ஜீவஊற்று        நாள் 20 

 

நீதிரமாழிகள் 10:11 

நீதிமானுழடய வாய் ஜீவஊற்று; ககாடுழமலயா துன்மார்க்கனுழடய வாழய அழடக்கும். 

. 

ஒரு நீதியுள்ள ஆணும் கபண்ணும் உயிர்ப்பிக்கும் வார்த்ழதகழளலய  லபசுகிறார்கள், கபரும்பாலும் 

மற்றவர்களிடமும் சிே லநரங்களில் தங்களிடத்திலும் லபசுகிறார்கள். கிணற்று நீழரப் பாய்ச்சுவது 

மிகவும் விழேமதிப்பற்றது மற்றும் மக்கள் அழதச் சுற்றிக் கூடுவார்கள். நீதிமான்களின் 

கவளிப்பழடயான, கருழணமிக்க லபச்சு ஒரு சமூகத்திற்கு மிகவும் அவசியமானதும், 

அழனவருக்கும் நிழறவான வாழ்க்ழகழயயும் ககாடுத்து, தற்காலிக,அறிவார்ந்த, நீதியான மற்றும் 

ஆன்மீக வாழ்க்ழகழயயும் வைங்குகிறது. 

 

துன்மார்க்கமான ஆணும் கபண்ணும் தங்கள் வார்த்ழதகளால் தீங்ழகயும் காயத்ழதயும் 

விழளவிக்கிறார்கள். அவர்கள் வாழ்க்ழகழயக் ககடுத்துக்ககாள்கிறார்கள். 

 

ரசயல்முழை: 

இன்று நீங்கள் சந்திக்கும் எவரிடமும் லநர்மழறயான விஷயங்கழளச் கசால்வதற்கு  உங்களால் 

முடிந்த அளவுக்கு முயற்சியுங்கள். அவர்களிடம் உற்சாகமளிக்கும் வார்த்ழதகளுடன் லபசுங்கள். 

 

நீதிமான் தன் மிருகஜீவழனக் காப்பாற்றுகிைான்                     நாள் 21 

 

நீதிரமாழிகள் 12:10 

நீதிமான் தன் மிருகஜீவழனக் காப்பாற்றுகிறான்; துன்மார்க்கருழடய இரக்கமும் ககாடுழமலய.  

 

லதவன் விேங்குகழள கவனித்துக்ககாள்கிறார். நீதிமான்கள் அல்ேது கதய்வபக்தியுள்ள மனிதர் 

தனது மிருகஜீவன்களின் மீது அக்கழறழயயும் இரக்கத்ழதயும் காண்பிப்பார்கள். விேங்கு 

அவனுழடயது என்பதில் ஒரு உண்ழமயான உணர்வு இருக்கிறது, லதவன் அவனுக்கு மிருகத்தின்மீது 

அதிகாரத்ழத அளிக்கிறார்; ஆனால் அவன் அந்த அதிகாரத்ழத அக்கழறயுடனும் பரிவுடனும் 

பயன்படுத்த லவண்டும். 

 



ஒரு நல்ே மனிதன் தனக்கு ககாடுக்கப்படடழவகழள விேங்குகளாக இருந்தாலும் கூட 

கவனித்துக்ககாள்கிறான் என்று லவதம் கற்பிக்கிறது. துன்மார்க்கன் மட்டுலம அழவகழள 

சுயநேத்திற்காகப் பயன்படுத்துகிறான் . 

 

ரசயல்முழை: 

நீங்கள்  கசல்ேப்பிராணிகழள ழவத்திருந்தால் அழவகளுக்கு கூடுதல் தயழவக் காட்டுங்கள். 

உங்களிடம் கசல்ேப்பிராணிகள் இல்ோவிட்டால், நீங்கள் அடிக்கடி பார்க்கும் சிே விேங்குகளுக்கு 

உணழவக் ககாடுங்கள். 

 

நீதிமாலனா பாடி மகிழுகிைான்          நாள் 22     

 

நீதிரமாழிகள் 29:6 

துஷ்டனுழடய துலராகத்திலே கண்ணியிருக்கிறது; நீதிமாலனா பாடி மகிழுகிறான்.  

 

ஒரு மனிதன் தன் குணத்தில் தீயவனாக இருக்கோம், ஆனாலும் அவனுழடய  பாவச் கசயல்கலள  

அவழன அழிக்கின்றன. கபரும்பாோன தீய மனிதர்கள் தங்கள் பாவத்தின் மூேம் வாழ்க்ழகழயயும் 

சுதந்திரத்ழதயும் ககாண்டாடோம்  என்று நிழனக்கிறார்கள், ஆனால் அது அவர்களுக்கு ஒரு 

கபாறியாகவும் வழேயாகவும் இருக்கிறது. 

 

பாவம் தீயவனுக்கு கசாந்தமானது என்றால், பாடுவதும் சந்லதாஷப்படுவதும் நீதிமான்களுக்கு 

கசாந்தமானது. பாடுவதும் சந்லதாஷப்படுவதும் அவர்களுக்குள் உள்ளவற்றின் கவளிப்பாடாகும், 

அலதலபால் பாவமும் தீய மனிதனுக்குள் இருப்பழத கவளிப்படுத்துகிறது. 

 

ரசயல்முழை: 

சத்தமாக சிே பாடல்கழளப் பாடுங்கள், லதவழன துதியுங்கள். 

 

நீதிமான்கள் நன்ைாயிருந்தால் பட்ைணம் களிகூரும்        நாள் 23     

 

நீதிரமாழிகள் 11:10 

நீதிமான்கள் நன்றாயிருந்தால் பட்டணம் களிகூரும்; துன்மார்க்கர் அழிந்தால் ககம்பீரம் உண்டாகும்.  

 

லதவன் தம்முழடய நீதிமான்கழள  மனிதர்களிழடலய தயவு கபற கசய்கிறார், அவர்கள் 

ஆசீர்வதிக்கப்படும்லபாது சமூகம் மகிழ்கிறது. அத்தழகய மனிதர்கள் ஊக்குவிக்கப்பட்டு, வல்ேழம  

மற்றும் நம்பிக்ழகக்குரிய இடங்களுக்கு முன்லனறும்லபாது, நகரம் மகிழ்ச்சியழடகிறது; அந்த 

அரசாங்கத்தின் குடிமக்கள்  மகிழ்ச்சியழடகிறார்கள், ஏகனன்றால் நீதிமான்கள் கபாது 



விவகாரங்கழள நிர்வகிப்பதன் மூேம் நீதி, அழமதி மற்றும் பே நன்ழமகழள நம்பிக்ழகயுடன் 

எதிர்பார்க்கிறார்கள். 

 

துன்மார்க்கன் அழிந்துலபாகும்லபாது, மகிழ்ச்சி இருக்கிறது: நீதிமான்களின் ஆசீர்வாதத்ழதப் பற்றி 

சமூகம் எவ்வளவு மகிழ்ச்சியழடகிறலதா, அலதலபால் துன்மார்க்கரின் லபரழிழவயும் முடிழவயும் 

ககாண்டாடுகிறார்கள். கபால்ோத ஆண்களும் கபண்களும் மழறயும்லபாது தவறவிடுவதில்ழே. 

 

'நீதிமான்கள் களிகூரும்லபாது மகா ககாண்டாட்டம் உண்டாகும்; துன்மார்க்கர் எழும்பும்லபாலதா 

மனுஷர் மழறந்து ககாள்ளுகிறார்கள். ' (நீதிகமாழிகள் 28:12). 

 

'நீதிமான்கள் கபருகினால் ெனங்கள் மகிழுவார்கள்; துன்மார்க்கர் ஆளும்லபாலதா ெனங்கள் 

தவிப்பார்கள். ' (நீதிகமாழிகள் 29:2). 

 

ரசயல்முழை:  

குைந்ழத பருவத்திலிருந்லத நீதிமான்களாக இருக்க உங்களுக்கு உதவிய அழனவழரயும் நிழனவில் 

ழவத்துக் ககாள்ளுங்கள், அவர்களுக்காக லதவனுக்கு நன்றி கசால்லுங்கள். முடிந்தால் அவர்களுக்கு 

ஒரு நன்றி குறிப்ழப அனுப்பவும். 

 

நீதிமாலனா நித்திய அஸ்திபாெமுள்ளவன்       நாள் 24 

 

நீதிரமாழிகள் 10:25 

சுைல்காற்று கடந்துலபாவதுலபால் துன்மார்க்கன் கடந்துலபாவான்; நீதிமாலனா நித்திய 

அஸ்திபாரமுள்ளவன்.  

 

துன்மார்க்கன் நிற்கும் நிழேயற்ற மற்றும் ஆபத்தான இடத்ழத பற்றி  இந்த வசனம் 

வலியுறுத்துகிறது. எல்ோ மனிதர்களுக்கும் பிரச்சழனகள்  (புயல்) வருகிறது, ஆனால் 

துன்மார்க்கருக்கு வரும்லபாது நிற்க எந்த அஸ்திபாரமும் இல்ழே.லதவனுழடய லகாபம் ஒரு 

சூறாவளி லபாே அவர்களுக்கு முன்னால் எல்ோவற்ழறயும் அழிக்கும்; அது அவழர கிழள அல்ேது 

லவர் ழவத்திருக்க விடாது. 

கற்பாழறயின் மீது கட்டப்பட்ட புத்தியுள்ள மனிதனின் உவழமழயப் லபாேலவ (மத்லதயு 7: 24-27), 

நீதிமானுக்கு உறுதியான, நித்திய அஸ்திபாரம் உள்ளது, லமலும் புயழேத் தாங்கக்கூடியது. 

 

ரசயல்முழை: 

உங்கள் வாழ்க்ழகயில் நீங்கள் எதிர்ககாள்ளும் புயல் அழனத்ழதயும் ழகயாள உங்களுக்கு ஞானம் 

ககாடுக்க லதவனிடம் கெபியுங்கள். 

 



நீதிமான்களுழைய வீலைா நிழேநிற்கும்       நாள் 25   

 

நீதிரமாழிகள் 12:7 

துன்மார்க்கர் கவிழ்க்கப்பட்டு ஒழிந்துலபாவார்கள்; நீதிமான்களுழடய வீலடா நிழேநிற்கும்.  

 

நீதியில் லவர் இல்ோததால், துன்மார்க்கர்  நிற்க முடியாது. அவர்கள் ஒரு நாள் தூக்கி எறியப்பட்டு 

கவறுமலன அழிந்து லபாவார்கள். 

 

லதவன் தம்மிடம் நீதியுள்ளவர்கழள பாதுகாப்பார். துன்மார்க்கரின் வீட்ழடத் தூக்கிகயறிவழத 

அவர்களும் அவர்களுழடய வீடும் கபாறுத்துக்ககாள்ள லவண்டும். 

 

ரசயல்முழை: 

எப்படி அதிக நீதியுள்ளவர்களாக இருப்பது  என்று  ஒரு குடும்பமாக கேந்துழரயாடி, ஒன்றாக 

கெபிக்கவும். 

 

நீதிமான்களின் ரவளிச்சம் சந்லதாஷிப்பிக்கும்       நாள் 26 

 

நீதிரமாழிகள் 13:9 

நீதிமான்களின் கவளிச்சம் சந்லதாஷிப்பிக்கும்; துன்மார்க்கரின் தீபலமா அழணந்துலபாகும்.  

 

நீதியானது - நிெ வாழ்க்ழகயில் கவளிப்படுத்தப்பட்ட லதவபக்தி - ஒளியுடனும் மகிழ்ச்சியுடனும் 

கதாடர்புழடயது. தன்ழன  நீதிமான் எனக் கூறும் நபருக்கு தம்மிடம்  ஒளி மற்றும் மகிழ்ச்சிக்கான 

சான்றுகள் அரிதாகலவ இருந்தால் அவரிடத்தில் ஏலதா தவறு இருக்கிறது.   

 

நீதியானது ஒளியுடன் கதாடர்புழடயது, ஆனால் துன்மார்க்கர்  இருலளாடு கதாடர்புழடயவர்கள் . 

நீதியுள்ள லதவனின்  ஆக்கிழன தீர்ப்பால் இருளில் உள்ளவர்கள் நீக்கப்படுவார்கள். 

 

ரசயல்முழை: 

மத்லதயு 6-ஆம் அதிகாரத்ழதப் படித்து நீதியின் கசயல்கழளத் தியானியுங்கள். 

 

நீதிமான்களுழைய சந்ததிலயா விடுவிக்கப்படும்      நாள் 27 

 

நீதிரமாழிகள் 11:21 

ழகலயாலட ழகலகாத்தாலும், துஷ்டன் தண்டழனக்குத் தப்பான்; நீதிமான்களுழடய சந்ததிலயா 

விடுவிக்கப்படும்.  



 

தனிப்பட்ட முழறயில்  லதவழன எதிர்க்கும் அளவுக்கு மனிதன் வலிழமயானவன் அல்ே; 

கூட்டமாகவும்  எதிர்க்கக்கூடாது . பாலபல் லகாபுரத்தின் நாட்களில் லதவழன எதிர்ப்பதற்காக 

அவர்கள் மனிதர்கள்  இழணந்தலபாது லதவன் நியாயந்தீர்த்தார் (ஆதியாகமம் 11: 1-9). 

 

ஆனால் நீதிமான்களின் சந்ததி விடுவிக்கப்படும்: லதவனின்  ஆசீர்வாதம் அவருழடய 

நீதியுள்ளவர்கள் மீதும், அவர்களின் சந்ததியினரின் மீதும் இருக்கும் (அவர்களின் சந்ததி). 

 

ரசயல்முழை: 

உங்கள் அடுத்த தழேமுழறயினருக்கு நீதிமானாக வாழ்வழத பற்றி கற்பிக்க லநரம் ஒதுக்குங்கள். 

 

நீதிமானுழைய மனம் பிெதியுத்தெம் ரசால்ே லயாசிக்கும்     நாள் 28 

 

நீதிரமாழிகள் 15:28 

நீதிமானுழடய மனம் பிரதியுத்தரம் கசால்ே லயாசிக்கும்; துன்மார்க்கனுழடய வாலயா தீழமகழளக் 

ககாப்பளிக்கும்.  

 

லதவனின் நீதிமான்கள்  - ஞானமுள்ளவர்கள்  -  தாங்கள் என்ன கசால்ே லவண்டும் என்பழத முன்லப 

லயாசிப்பார்கள். அவர்களின் வார்த்ழதகள்  உந்துதல் மற்றும் எதிர்விழன ஆகியவற்ழற 

அடிப்பழடயாகக் ககாண்டழவ அல்ே. 

 

துன்மார்க்கரின் நாவில் சுய கட்டுப்பாடு குழறவாகலவ இருக்கிறது. புத்திசாலித்தனமான 

லயாசழனயில்ோமல், தீய கசாற்களும் லயாசழனகளும் அவர்களின் வாயிலிருந்து கவறுமலன 

வருகின்றன.  

 

ரசயல்முழை: 

லபசுவதற்கு முன் லயாசிப்பழதப் பயிற்சி கசய்யுங்கள். 

 

நீதிமான்கள் கர்த்தருழைய வழிகளில் நைப்பார்கள்      நாள் 29 

 

ஓசியா 14:9 

இழவகழள உணரத்தக்க ஞானமுள்ளவன் யார்? இழவகழளக் கிரகிக்கத்தக்க புத்தியுள்ளவன் யார்? 

கர்த்தருழடய வழிகள் கசம்ழமயானழவகள், நீதிமான்கள் அழவகளில் நடப்பார்கள்; 

பாதகலராகவன்றால் அழவகளில் இடறிவிழுவார்கள். 

இரண்டு லதர்வுகள்நம் வாழ்வில் உள்ளது ஒன்று லதவனுக்கு எதிராகக் கேகம் கசய்து, கதாடர்ந்து 

தடுமாறுகின்றன, மற்கறான்று  லதவனிடம் திரும்பி அவருழடய வழிகளில் பாதுகாப்பாக நடப்பது. 



முதல் லதர்வு முட்டாள்தனம்; இரண்டாவது லதர்வு புத்திசாலித்தனம். 

 

லதவன் தனது கருழணயில், மனந்திரும்புதலுக்கும் இரடசிப்புக்கும்  ஒரு அருழமயான வாய்ப்ழப 

அளிக்கிறார் என்பழதயும் அந்த அழைப்ழப புறக்கணிப்பது ஆபத்தானது மற்றும் முட்டாள்தனம் 

என்றும் புத்திசாலி புரிந்துககாள்வார். 

 

வாக்குதத்தம் பண்ணப்பட்ட தீர்ப்பின் நடுவிலும்  ஞானமுள்ள மற்றும் புரிந்துககாள்ளும் மனிதன் 

கர்த்தருழடய வழிகழள சரியானழவகளாக காண்கிறான், நியாயத்தீர்ப்ழப எப்லபாதும் அறிவிப்பது 

மனந்திரும்புதலுக்கான அழைப்பாகும். 

 

ரசயல்முழை: 

கர்த்தருழடய வழிகளில் நீங்கள் தடுமாறுகிறீர்களா? மற்றவரிடம்  லபசி ஆலோசழன கபறவும். 

 

நீதிமான் சுகமாயிருப்பான்         நாள் 30   

 

நீதிரமாழிகள் 18:10 

கர்த்தரின் நாமம் பேத்த துருகம்; நீதிமான் அதற்குள் ஓடிச் சுகமாயிருப்பான்.  

 

லதவன் ஒரு அற்புதமான மற்றும் வலுவான பாதுகாப்ழப வைங்குகிறார். இது லவரூன்றியுள்ளது, 

அவருழடய நாமம் மந்திரலமா, மாயாொே கசால்லோ அல்ே, மாறாக கர்த்தருழடய நாமம் என்பது 

அவருழடய குணத்தின் அறிவிப்பாகவும் , நபராகவும் கவளிப்படுத்துகிறது. 

 

இப்படிப்படட  அரணுக்குள், கூர்ழமயான அம்புகள்  நமக்கு தீங்கு விழளவிக்கும் என்று நாம் ஏன் 

கவழேப்பட லவண்டும்? நாம் விசுவாசமாக இருக்கும்லபாது கவளிப்புற பிரச்சழனகளிலிருந்து  

இருந்து நமது பாதுகாப்ழப  உணர்கிலறாம். லதவனின் ஆக்கிழன தீர்ப்பிலிருந்து , 

நியாயப்பிரமாணத்தின் சாபத்திலிருந்து, பாவத்திலிருந்து, கண்டனத்திலிருந்து, இரண்டாவது 

மரணத்திலிருந்து  பாதுகாப்பாக இருக்கிலறாம். 

 

அவருழடய நாமத்தில் அழடக்கேம் லதட லதவன் நம் அழனவழரயும் அழைக்கிறார்; கர்த்தருழடய 

நாமத்தில் கூப்பிடுகிறவன் இரட்சிக்கப்படுவான். தாழ்ழமயுடன் லதவனிடம் ஓடி, அவரிடம் 

அழடக்கேம் லதடுபவர்கள் அவருழடய நீதிமான்கள். 

 

ரசயல்முழை: 

உங்கள் கெபத்தில் நீங்கள் லதவனிடம் தப்பி ஓடிய லநரங்கழள நிழனவில் ககாள்ளுங்கள். 

 



கர்த்தர் நீதிமாழன ஆசீர்வதித்து, காருணியம் என்னுங் லகைகத்தினால் அவழனச் சூழ்ந்து 

ரகாள்ளுகிைார்           நாள் 31 

 

சங்கீதம் 5:12 

கர்த்தாலவ, நீர் நீதிமாழன ஆசீர்வதித்து, காருணியம் என்னுங் லகடகத்தினால் அவழனச் சூழ்ந்து 

ககாள்ளுவீர். 

 

லதவதயவு நம் அழனவருக்கும் மிகப்கபரிய ஆசீர்வாதம் . லதவன் நம்லமல்  தயவுகூர்ந்து 

மகிழ்ச்சியுடன் பார்க்கிறார் என்பழத அறிவது உேகின் மிகப்கபரிய கவளிப்பாடு. இது நம்லமல் 

லதவன் ழவக்கும்  கிருழபயின் நிழேப்பாடு. 

 

ஒரு கவசம் உடலின் எந்த ஒரு பகுதிழயயும் பாதுகாக்காது. இந்த கிருழப நம்முழடய உடலின் 

எந்தப் பகுதிழயயும் உள்ளடக்கும் அளவுக்கு கபரியது. இது கவசத்திற்கு லமோன கவசம். இது  

லதவனின் முழுழமயான தயவான கிருழபயில்  நிற்பது அது நம்ழமப் பாதுகாக்கிறது. 

 

ரசயல்முழை: 

நீதிமான்களாக இருக்க உறுதியான முடிழவ எடுங்கள். லதவனின் தயவிற்காகவும், வல்ேழமயான  

கசயல்களுக்காகவும், அவருழடய மகத்துவத்திற்காகவும்  அவழரத் துதியுங்கள். 
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