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உங்கள் ஊழசிைங்களுக்்கொன புதை்கங்கதை   howtobeachildofgod.com 
என்ை இதைைைைதைசிைசிருநது ்வொங்கசிக் ச்கொள்ைைொம்.
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அைசிமு்கம் 

“்கசிைசிஸ்துத்வயும், அ்வருத்டை �சிலுத்வதையும் 
்பற்ைசிை முழு ்வி்பரமும் நமக்குக் 

்கசித்டதது்விட்டொல, நம் ்கசிைசிஸ்ை்வ ்வொழக்த்கதை 
முைல நொைிைசிருநதை நசிதை்வொன அனு்ப்வதது்டன் 

ஆரம்்பிக்்கைொம். ஆனொல, இ்வற்தைப 
்பற்ைசிை அைசி்கமொன மற்றும் முழு ்வி்பரங்கள் 

த்பொ்கபத்பொ்கதைொன் நமக்குக் ்கசித்டக்கும். 

்வொடச்மன் நீ, ை நொரமல ்கசிைசிஸ்டிைன் தைஃப 

இதைசு ்கசிைசிஸ்துத்வ ்கரதைரொ்கவும், தை்வனொ்கவும், 
இரட�்கரொ்கவும், ்வொழ்வொ்கவும் ஏற்றுக்ச்கொணடு 

அ்வர மீது நம்்பிக்த்க த்வக்கும்த்பொது, நம் 
�சிதைததையும் ்வொழக்த்கதையும் அ்வர 

ச்பொறுபத்பற்றுக் ச்கொள்ளுமொறு அ்வரி்டம் த்கடடுக் 
ச்கொள்ைவும் ச�ய்்கசிதைொம். உணதமைில, அ்வதர 
நம் ்வொழ்வொ்கசிைொர. நொம் மறுரூ்பமத்ட்கசிதைொம்; 
�சிை�மைங்கைில துரிைமொ்கவும், மற்றும் �சிை 
தநரங்கைில சமது்வொ்கவும் மொைசினொலும், 
நசிச்�ைமொ்க மொற்ைம் ்வரும். தை்வனுத்டை 

ஆ்விைொன்வர ைொதம நமக்குள் ்வொழும்்படி ்வநது, 
நம்தம முழுதமைொக்்கவும், ்பிதழதைசிருக்்கவும், 

பூரைப்ப்டவும் ச�ய்்கசிைொர. நொம் தை்வதன 
்விசு்வொ�சிதது, நம் இைைங்கதை அ்வரி்டம் 
ச்கொடுதது்விடும்த்பொது, ்வொழக்த்க இனி 
முன்்பிருநைது த்பொை இருப்பைசிலதை.

த்ட்விட த�ொச்வல 



்பரதைொ்கதைசிைசிருநை தை்வன் ஒரு மனிைனொ்க பூமசிக்கு ்வநைொர.

்பிைசிப்பிைர 2:6-8, தைொ்வொன் 1:14, எ்பிசரைர 1:3, தரொமர 8:3ஆ, தைொ்வொன் 10:30, 
ச்கொதைொச�ைர 1:15  ச்கொதைொச�ைர 2:9, எ்பிசரைர 2:11-17, மததையு 1:20-211



அ்வர அற்புை்விைமொ்க உரு்வொ்கசிைிருநைொலும், நம்தமப 
த்பொைத்வ ஒரு ச்பணைின் ்வைிற்ைசிைசிருநது ்பிைநைொர. 

நொம் அ்வரு்டன் ைனிப்பட்ட ்விைதைசில உைவு ச்கொள்ைவும், 
அ்வதர ஒரு தை்வனொ்கவும் மனிைனொ்கவும் அைசிநது, 
தமலும் �சிைப்பொன ்விைதைசில ஒரு ை்கப்பனொ்க உைரநது 
ச்கொள்ளும்்படி அ்வர இதைச் ச�ய்ைொர. 
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குழநதைப ்பரு்வததையும் ்வொைசி்பப ்பரு்வததையும் ்க்டநது 
்வநது ஒரு சைொழசிதையும் ்கற்றுக் ச்கொண்ட இதைசு ைொம் 
ச�ய்்வைற்்கொ்க ்வநை ஊழசிைததைச் ச�ய்யும் தநரம் ்வநைத்பொது 
அதைச் ச�ய்ைத சைொ்டங்கசி, நம் அதன்வருக்கும் ைம்தம 
தை்வனொ்கவும் இரட�்கரொ்கவும் ச்வைிப்படுதைசினொர.  

மததையு 3:13-17, மததையு 7:28-29, மொற்கு 6:2-3, லூக்்கொ 2:40,  
லூக்்கொ 2:41-47, லூக்்கொ 2:523



இநை உை்கதைசில ைம் தநொக்்கததை நசிதைத்வற்ைசி முடிதை இதைசு 

�சிலுத்வைில அதைைப்படும்்படி ைம்தமதைொதம ஒபபுக்ச்கொடுதைொர. 
அ்வதரச் �சிறுதமப்படுதைசி, �சிதர்வதை ச�ய்து, �சிலுத்வைில அதைநைொர்கள். 
நீங்களும் நொனும் நொம் ச�ய்ை ்பொ்வங்களுக்்கொன ்பரி்கொரததைச் 

ச�லுதை அ்வ�சிைமசிலைொை்படி, இதைத்கை மசி்கக் 
ச்கொடிை மரைததை ஏற்றுக்ச்கொண்டொர. அ்வர 

ைொம் அனு்ப்விதைத்வ்கைின் ்பைதன நம் 
அத்டைொைமொ்கக் ச்கொணடிருக்்க 

த்வணடுசமன்று ்விரும்பு்கசிைொர. 
தை்வன் மடடுதம அைசிநை 

மததையு 26:28-29, மததையு 27:57-61, தரொமர 5:6, தரொமர 8:3, எத்ப�சிைர 1:7 
எ்பிசரைர 2:14-15, எ்பிசரைர 9:22, 1 த்பதுரு 2:24, 1 தைொ்வொன் 1:7 

்விைதைசில, இதைசு ்கசிைசிஸ்து 
ச�லுதைசிை ்பைசியும், அ்வரது 
இரதைமும் நம்முத்டை 
்பொ்வங்கதைக் ்கழு்வி, 
என்சைன்தைக்குமொ்க நம்தமச் 

சுதைசி்கரிக்்கசின்ைன. இதைசுத்வப 
த்பொைத்வ தை்வன் நம்தமயும் 
ைம் ்பிள்தை்கைொ்கப 
்ப ொ ர க் ்க த ை க் ்க ை ொ ்க 
முற்ைசிலும் அன்்பொன 
இநைச் ச�ய்த்க நம்தமத 

தூய்தமப்படுதது்க சிைது .
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லூக்்கொ 24:1-7, லூக்்கொ 24:50-51,  தைொ்வொன் 16:28, எ்பிசரைர 1:3

இதைசு மரிதது அ்டக்்கம் ்பணைப்பட்ட 
்பின்னர தை்வன் அ்வதர மீணடும் 
உைிதரொடு எழுப்பினொர. அைன் ்பின்னர 
அதந்க நொட்கள் அ்வர உைிதரொடு 
இருப்பதை எலதைொரும் ்பொரதைொர்கள். 

்பின்னர மீணடும் அ்வர ்பரதைொ்கதைசிற்குத ைசிரும்்பினொர. நொம் 
அ்வரு்டன் ைனிப்பட்ட ்விைதைசில உைவு ச்கொணடிருக்்கவும், 
நமக்கு நசிதைசிை ்வொழவு என்னும் ்பரித�க் ச்கொடுக்்கவுதம இதைசு 
்வநைொர. நசிதைசிை ்வொழவு என்்பது ்கசிைசிஸ்து்வின் ்வொழவு. அதற்கு 
துவககமும் முடிவும் இலடலை.
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ஆைசிைொ்கமம் 2:8-9, ஆைசிைொ்கமம் 3:2-6, ஆைசிைொ்கமம் 2:16-17,  
ஆைசிைொ்கமம் 3:23, I ச்கொரிநைசிைர 15:45-46 

அதுமுைல, மனிைன் �ரீரததையும், ஆததுமொத்வயும் (ஆள்ைதது்வம்) 

ச்கொணடிருநைொலும், தை்வனுக்கு முன்்பொ்க அ்வனுத்டை ஆ்வி மரிதைசிருநைது. 

முழுதமதை இழநை அ்வன் தை்வன் த்வதைசிருநை ஆ�ீர்வொைங்கதை அனு்ப்விக்்க 

முடிைொமல த்பொைிற்று. 

இதைசைலைொம் ச�ய்ை த்வணடுசமன்று அ்வருக்கு அ்வ�சிைசமன்ன? 

ஏசனன்ைொல, தை்வன் முைல மனிைனொ்கசிை ஆைொதம ்பத்டதைத்பொது, அ்வனுக்கு 

்பரைீ�சில ஒரு அருதமைொன ்வொழத்வக் ச்கொடுதைொர. ஆனொல ஆைொதமொ ைன் 

்பரம ை்கப்பனுக்குக் ்ீகழப்படிைொமல த்பொனொன்.

ஆைொம் இவ்வொறு 

சுைநைதது்டன் 

்ீகழப்படிைொமல த்பொனைொல, 

தை்வனி்டமசிருநது 

்பிரிக்்கப்படடு, ஆ்விைில 

மரிததுப த்பொனொன். 
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ஏதைன் தைொட்டதைசில ஆைொமு்டன் நொமும் ஆ்விைில மரிததுப 
த்பொதனொம்.நொம்  அநை ்வம்�தைசின் ்பொரங்கதையும், நம்முத்டை 
்பொ்வ ்பொரங்கதையும், இநை உை்கதைசில ்வொழும்த்பொது 
நமக்கு ஏற்்படு்கசிை உைரவுபூர்வமொன ்பொரங்கதையும் சுமநது 
ச்கொணடிருக்்கசிதைொம். அது, அ்வமொனம், குற்ை உைரவு, ்க்டநை ்கொை 
்பிரச்�தன்கள், ைத்ட்கள், மற்றும் நம் ்பொ்வங்கதையும் குைதைசில 
உள்ை குதைவு்கதையும் குைசிதை தமொ�மொன உைரவு்கள் ஆ்கசிை 
குபத்ப்கதைக் ச்கொண்ட ஒரு த்ப த்பொை இருக்்கசிைது. எனத்வ, 
நமக்கு ஒரு புைசிை ்வம்�மும் புைசிை குடும்்பமும் அ்வ�சிைமொ்கசிைது. 

நம் ச்பற்தைொருக்குப ்பிள்தை்கைொன நம்முத்டை ்வம்�ம் 
ஆைொமசிைசிருநது சைொ்டஙகு்கசிைது. 

தரொமர 3:23, தரொமர 5:12, தரொமர 5:18அ 7



ஒருநொள், ஒரு்வர ்வநது இதைசு்வின் ்கதைதைச் ச�ொன்னொர. இதைசு 
நமக்்கொ்க மரிதது, நமக்குத ைம் நசிதைசிை ்வொழத்வக் ச்கொடுதைைன் 
மூைம் எவ்வொறு நம் அதன்வதரயும் நசிதைசிை மரைதைசிைசிருநது 
்கொப்பொற்ைசினொர என்று அ்வர ்விைக்்கசினொர. நமக்கு ஒரு 
்வழசிதைத ைசிைக்கும்்படிைொ்கவும், முழுதமைொன மன்னிபத்பயும், 
நசி்பநைதனைற்ை அன்த்பயும், நசிதைசிை ்வொழ்வின் நம்்பிக்த்கதையும் 
நொம் ச்பற்று  அனு்ப்விக்கும்்படிைொ்கவும் இதைசு மரிதைொர. 

எத�க்்கசிதைல 36:26-27, அபத்பொஸ்ைைர 4:12, தரொமர 5:9, 1 ச்கொரிநைசிைர 
15:57, 2 ச்கொரிநைசிைர 5:18அ  ்கைொதைசிைர1:15-16, எத்ப�சிைர 2:8-9,  

1 ைீதமொததையு 2:5-6 8



தமலும் இதைசு, இநை உை்கதைசில அ்வரு்டன் உைவு 
ச்கொணடிருப்பைன் மூைம் நொம் �மொைொனததையும், ்பரிபூரை 
்வொழத்வயும் ச்பற்றுக் ச்கொள்ளும்்படிைொ்கவும் ்வநைொர. 
்வொழக்த்கைின் ்பிரச்�தன்கதை எப்படி �மொைிப்பது என்்பதை 
அ்வர நமக்குக் ்கொண்பிக்்க ்விரும்பு்கசிைொர. இதைசு, ்வொழ்வைற்்கொன 
நம்்பிக்த்கதையும், ஒரு புைசிை அதமபத்பயும் நமக்குக் 
ச்கொடுக்்கசிைொர. நொம் இைல்பொ்க ச்கொணடிருக்கும் ்வழசி்கள் 
நம்தமப ்பற்ைசிதை நசிதனதது, த்வைதனைிதைதை இருநது ்வி்டச் 
ச�ய்்கசின்ைன. அத்வ நமக்கு உைவு்வைசிலதை.

தைொ்வொன் 10:10, தரொமர 6:16, தரொமர 6:21, தரொமர 8:37, எத்ப�சிைர 2:14, 
ச்வைிப்படுதைசின ்வித�ஷம் 3:209



நொம் தை்வனி்டமசிருநது ்பிரிநைசிருக்கும்த்பொது �மொைொனதது்டனிருக்்க 

முடிைொது. ஒவச்வொரு நொளும் நொம் ச�ய்ைத சைரிநது ச்கொள்ளும் 

்கொரிைங்கள் நம்தம தமைமொ்கக் ச்கொண்டைொ்க இருநது, நமக்கு மன 

உதைச்�தை ஏற்்படுதைசி, தை்வனு்டன் ஐக்்கசிைமொ்க இருப்பைசிைசிருநது 

்பிரிதது ்விடு்கசின்ைன. நொம் நம் ்பரம ை்கப்பனு்டன் மீணடும் �மொைொனமொன 

உைவுக்குள் ்வர அைசி்கமொ்க ஏங்கசினொலும், அநை ஆ்விக்குரிை சைொ்டரத்ப 

ஏற்்படுதை முடிைொமல ை்விக்்கசிதைொம். இநைக் குழப்பமொன நசிதைக்குக் 

்கொரைம், நொதம “�சிைப்பொ்க தைொ�சிதைதும்”, நம் நலசைணைங்களுதம.

்பிர�ங்கசி 3:11, தரொமர 6:16, லூக்்கொ 1:78-79, தைொ்வொன் 16:33,  
தரொமர 5:1-2, தரொமர 8:6 10



நமக்கும் தை்வனுக்கும் இருக்கும் இத்டச்வைிதை நசிரப்பி, 
அ்வரு்டனொன உைத்வ மீணடும் ஏற்்படுதைசிக் ச்கொள்ை 
நொம் எவ்வைவுைொன் முைற்�சி ச�ய்ைொலும், ஒன்றும் 
ந்டப்பைசிலதை. இதைசு ்கசிைசிஸ்து்வின் மீது நம்்பிக்த்க 
த்வப்பைன் மூைம் மடடுதம நொம் ்பிைொ்வொ்கசிை தை்வனு்டன் 
சைொ்டரபு ச்கொள்ை முடியும்.

நீைசிசமொழசி்கள் 14:12, தரொமர 6:23, தரொமர 3:2311



இ்வதர நம் அதன்வருத்டை ்க்டநை்கொை, நசி்கழ்கொை, 
மற்றும் எைசிர்கொை ்பொ்வங்களுக்்கொ்கவும், ை்வறு்களுக்்கொ்கவும், 
குைதைசிலுள்ை குதை்பொடு்களுக்்கொ்கவும் மரிதை்வர. அ்வருத்டை 
இரதைதைசின் மூைமொ்கத்வ நொம் சுதைசி்கரிக்்கப்படடு தை்வனுக்கு 
முன்்பொ்க நீைசிமொன்்கைொக்்கப்ப்ட முடியும். ்பிைொ்வொ்கசிை 
தை்வனி்டமசிருநது முழுதமைொன ்பொ்வமன்னிபத்பயும், 
நசி்பநைதனைற்ை அன்த்பயும் ச்பற்றுக் ச்கொள்ை முடியும். 
இதைசு மரிதது உைிரு்டன் எழுநைைன் மூைம் தை்வனுக்கும் 
மனிைனுக்கும் நடு்விைசிருநை இத்டச்வைிதை நசிரப்பினொர. 
அைனொலைொன் அ்வர உை்கதைசின் இரட�்கரொ்க இருக்்கசிைொர.

தைொ்வொன் 3:16, 1 த்பதுரு 3:18, 1 ைீதமொததையு 2:5-6, தரொமர 5:1 12



இநைச் �தைசிைததை ஏற்றுக்ச்கொள்ைத்வொ அலைது மறுக்்கத்வொ நமக்கு 
்வொய்பபு உணடு. இநைச் �ம்்ப்வங்கதை உணதம என்று ஏற்றுக் ச்கொணடு 
இதைசுத்வ தை்வன் என்று நம்பும்த்பொது, இதைசுவுக்கு இருக்கும் 
எலைொ்விைமொன உரிதம்களு்டனும் ்பொக்்கசிைங்களு்டனும் நொமும் 
தை்வனுத்டை ்பிள்தை்கைொ்க மொறு்கசிதைொம். நொம் இதைசு ்கசிைசிஸ்துவுக்கு 
உ்டன் ்வொரிசு்கைொ்கவும், �த்கொைரன் அலைது �த்கொைரிைொ்கவும் 
மொறு்கசிதைொம். அைனொல, நீங்கள் ்விருபபு ச்வறுபபு்கதை ்விடடு உங்கள் 
்வொழக்த்கதை முற்ைசிலுமொ்க அ்வருத்டை ்பரொமரிப்பில ்விடடு்விடுங்கள். 
அது �சிக்்கைொனது அலை என்ைொலும், நீங்கள் ச�ய்ை்வற்ைசிதைதை மசி்கவும் 
்கடினமொன ஒன்ைொ்க இருக்்கைொம். நீங்கள் உணதமைில தை்வனுத்டை 
்வொக்குதைதைங்கதையும், அ்வரு்டனொன ஐக்்கசிைதைசினொல ்கசித்டக்கும் 
�நதைொஷததையும் அனு்ப்விக்்க ்விரும்்பினொல, உங்கள் ்வொழக்த்கதைப 
ச்பொறுபச்படுததுக் ச்கொள்ளுமொறு அ்வரி்டம் த்களுங்கள். இதை நீங்கள் 
உணதமைொ்கச் ச�ய்்வரீ்கள் என்ைொல, ஒரு எைிை சஜ்பம் மடடும் 
த்பொதும்... ஏசனன்ைொல, தை்வன் நம் இருைைததைப ்பொரக்்கசிைொர. இநை 
எைிை சஜ்பததை ஏசைடுதது, உங்கதை அ்வரி்டம் ச்கொடுதது்விடுங்கள். 
நீஙகள நம்பி விசுவாசசிப்பபீரகள என்ால, ததடவயானததலலைாம் 
அது மடடுதம. 

எபேசியர ்2:13, பயோவோன் 14:6, எபிரரயர ்4:3, எபிரரயர ்4:713



“பரம தகப்பதன, எனடன உம்மசிைம் 
படைககசித்ன – நீர எனடன மாற்்சி, 
உமககுச் சசிததமானடத எனககுச் 

தசய்யும். என வாழகடகடய 
தபாறுப்தபடுததுக தகாண்டு, நான 

உம்முடைய சசிதததடதச் தசய்யும்படி 
என சுயநலைமான வழசிகளைிலைசிருந்து 
எனடன விடுவியும். உம்முடைய 

வலலைடமயினாலும் அனபினாலும் 
நான யாருகதகலலைாம் உதவி 

தசய்ய தவண்டுதமா அவரகளுககு 
ஒரு மாதசிரியாக இருககும்படி, 
என பாவஙகளைின மீது எனககு 

தவற்்சிடயத தாரும். வாழவிற்கான 
உமது வழசிககு எனடன 

ஒப்புவிககசித்ன. நான எப்தபாதும் 
உம்டம நம்பி உம்முடைய 
சசிதததடததய தசய்யடடும்! 

கரததராகசிய இதயசுதவ, நீர வந்து 
என மூலைமாக உம் வாழடவ 

வாழந்தருளும். ஆதமன.”
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இதைசு மரிதது, அ்டக்்கம் ்பணைப்படடு, மீணடும் உைிரு்டன் 
எழுநைொர என்று உங்கள் ்வொைினொல அைசிக்த்கைிடடு, 
இருைைதைசில ்விசு்வொ�சியுங்கள். அ்வதர மனிை உரு்வில ்வநை 
தை்வன் என்று அ்வதர நம்்பி, தை்வனுத்டை ்பிள்தைைொ்கவும் 
்கசிைசிஸ்துவு்டன் உ்டன் ்வொரி�ொ்கவும் மொைசி்விடுங்கள்.

தைொ்வொன் 11:25-26, தைொ்வொன் 14:6-7, தரொமர 10:9, தரொமர 10:13,  
1 ச்கொரிநைசிைர 6:17, எத்ப�சிைர 1:5-8, எத்ப�சிைர 2:8-10,  

ச்கொதைொச�ைர 2:6-7, 1 தைொ்வொன் 5:12-1315



தை்வனுத்டை ஆ்விதைப ச்பற்றுக்ச்கொள்ளும் நீங்கள் 
முழுதமைத்டநது, தை்வனுக்்கொ்க ்பிதழதைசிருப்பபீர்கள்.
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நீங்கள் இதைசு ்கசிைசிஸ்துத்வ உங்கள் ்வொழ்விற்குள் ்வருமொறு 
த்கடடுக் ச்கொள்ளும்த்பொது, ஆைொமசிற்குள் இருக்கும் உங்களுத்டை 
பூதைொ்கக் குடும்்பதைசின் ்வம்�தைசிைசிருநது ்கசிைசிஸ்து்வின் நசிதைசிை 
்வொழ்விற்குள் மொற்ைப்படு்கசிைரீ்கள். அந்த வாழவு கைந்த 
காலைததசிலும்,  எதசிரகாலைததசிலும், எனத்னட்ககும் இருககும் 
ஒரு வாழவு. �சிலுத்வக்கு மொற்ைப்பட்ட உங்களுத்டை ்பதழை 
சு்பொ்வம் ்கசிைசிஸ்துவு்டன் மரிக்்கசிைது. 

தரொமர 5:18-19, தரொமர 8:1-2, 1 ச்கொரிநைசிைர 15:22, ்கைொதைசிைர 5:24,  
எத்ப�சிைர 1:13-14, எத்ப�சிைர 3:14-15, 1 த்பதுரு 1:18-1917



நீங்கள் அ்வரு்டன் ஒன்ைொ்கசி ்விடு்கசிைரீ்கள். ்கசிைசிஸ்துவு்டன் 
ஒன்ைசிதைக்்கப்பட்ட நீங்கள் ஒருத்பொதும் மொறு்வதைைிலதை. 
இபத்பொது இதைசு உங்களுக்குள் ்வ�சிக்்கசிைொர, நீங்கள் அ்வருக்குள் 
்வ�சிக்்கசிைரீ்கள். அ்வர த்பொகுமசி்டசமலைொம் நீங்களும் த்பொ்கசிைரீ்கள். 
நீங்கள் த்பொகுமசி்டசமலைொம் அ்வரும் ்வரு்கசிைொர.

தைொ்வொன் 14:20, தரொமர 6:6, ்கைொதைசிைர 2:20, ்கைொதைசிைர 4:4-7, 
 ்கைொதைசிைர 5:24, எத்ப�சிைர 1:11, ச்கொதைொச�ைர 2:10 18



�சிலுத்வைில உங்களுத்டை “்பதழை மனுஷன்” இதைசுவு்டன் 

மரிதது்விட்டத்பொது, நீங்களும் அ்வரு்டன் அ்டக்்கம் ச�ய்ைப்படடீர்கள். 

உங்களுத்டை புைசிை ஆ்விக்குரிை சு்பொ்வம் ்கசிைசிஸ்துவு்டன் உைிரதசைழுநது, 

அ்வரு்டதன ்பரதைொ்கதைசிற்கு ஏைசிச் ச�ல்கசிைது. அபத்பொது குதைவு்கள், 

குற்ை உைரவு்கள், ்பொ்வங்கள் மற்றும் அ்வமொனம் என்னும் ்பொரங்கதை 

இஙத்கதை ்விடடுச் ச�ல்கசிைரீ்கள்.  நீங்கள் ்கசிைசிஸ்துவுக்குள்ளும், 

அ்வர உங்களுக்குள்ளும் இருக்்கசிைரீ்கள். உங்கள் ்பதழை 

்வொழ்விற்கு ்பைசிைொ்க புைசிை ்வொழவு ஒன்று 

்கசித்டதது்விடு்கசிைது. இபத்பொது உங்களுக்குள் 

தை்வனுத்டை ஆ்விைொன்வர 

்வ�சிக்்கசிைொர, அைனொல உங்களுத்டை 

மனிை ஆ்வி தை்வனு்டன் 

உைிரப்பிக்்கப்படடிருக்்கசிைது. 

நீங்கள் ்கசிைசிஸ்துவுக்குள் 

இருக்்கசிைரீ்கள்; அ்வர 

உங்களுத்டை மொச்பரும் நசிதைசிை 

்வொழ்விற்்கொன ்பைைதைசில 

உங்களு்டன் இருக்்கசிைொர. 

நீஙகள மறுபடியும் 

பி்ந்தசிருககசி்ீரகள!

தைொ்வொன் 3:6, தைொ்வொன் 11:25-26, தரொமர 5:5, தரொமர 6:4-6,  
தரொமர 8:10, ச்கொதைொச�ைர 2:12-14, ச்கொதைொச�ைர 3:1-3,  

எத்ப�சிைர 1:13ஆ, எத்ப�சிைர 2:619



நீங்கள் உணதமைொ்க சஜ்பம் ச�ய்ைசிருப்பபீர்கள் என்ைொல, இபத்பொது 
ஒரு புைசிை குடும்்பதைசின் அங்கதைசினர ஆ்கசிைிருக்்கசிைரீ்கள் – அது 
தை்வனுத்டை குடும்்பம். ்பிைொ்வொ்கசிை தை்வன் நம் அதன்வதரயும் 
ைம் ச�ொநைப ்பிள்தை்கைொ்கத ைதசைடுததுக் ச்கொள்்கசிைொர. 
அைனொல நொம் நம் மூதை �த்கொைரரொ்கசிை இதைசு்வின் உ்டன் 
்வொரிசு்கைொ்க மொறு்கசிதைொம். அ்வர உங்கதைத ைம் குடும்்பதைசில 
ஒரு அங்கமொ்க ஏற்றுக் ச்கொணடு, எவ்விை நசி்பநைதனயும் 
இலைொமல தந�சிக்்கசிைொர. நீஙகள ததவனுடைய பிளடளை!

�ங்ீகைம் 16:11, தரொமர 5:11, தரொமர 8:15-17அ, 2 ச்கொரிநைசிைர 5:17,  
்பிைசிப்பிைர 3:20அ,  எ்பிசரைர 2:11-12, ச்வைிப்படுதைசின ்வித�ஷம் 21:2 20



்கசிைசிஸ்து �சிலுத்வைில சுமநது ைீரதை ்பொ்வ ்பொரங்களு்டன் உங்கள் 
்பதழை மனுஷனும் மரிததுப த்பொனொன். இனி ்பொ்வங்கைொலும், 
அடிதமதைனங்கைொலும், மனிைனின் மற்ை சுைநைமொன 
்வழசி்கைொலும் நீங்கள் �சிதைப்படுதைப்ப்ட த்பொ்வைசிலதை 
என்்பைொல நசிம்மைசிைொ்க இருக்்கைொம். 

நீங்கள் ்கசிைசிஸ்துவு்டன் மரிதைசிருக்்கசிைரீ்கள். �ொதைொனின் ்பைம் 
என்னும் ஆயுைம் ்பைனற்றுப த்பொன்படிைினொல, மரைததைக் 
்கணடு நீங்கள் ்பைப்ப்ட த்வணடிைைசிலதை. இநைப புைசிை நசிதைசிை 
்வொழவு்டன் புைசிைசைொரு தைரிைமும் துைிச்�லும் நமக்குக் 
்கசித்டக்்கசிைது. இனி மரைம் உங்கள் மீது ைொக்்கததைதைொ 
ஆைசிக்்கததைதைொ ச�லுதை முடிைொது. ்வஞ�சிதைல, ைசிருடுைல, 
ச்பொய் ச�ொலலுைல த்பொன்ை ஏரொைமொன நம் ்பொ்வங்களுக்்கொ்க 
்கசிைசிஸ்து மரிதைொர. நம்முத்டை ்பொ்வ சு்பொ்வததை ்விடடு்விடும்்படி 
நொமும் அ்வதரொடு மரிதைசிருக்்கசிதைொம். நம் ்வழசி்கைிதைொ அலைது 
தை்வனுத்டை ்வழசி்கைிதைொ எலைொ்வற்தையும் ச�ய்்வைற்கு 
நமக்குச் சுைநைசிரம் உணடு. நம் �சிதைததையும் ்வொழக்த்கதையும் 
இதைசு ்கசிைசிஸ்து்வின் மூைம் தை்வனுத்டை ்பரொமரிபபுக்கு 
ஒபபு்விப்பைற்கு முன்னர நமக்கு இநை சுைநைசிரம் இலதை. 

தரொமர 6:11-13, தரொமர 8:1-2, தரொமர 8:15-17அ, ்கைொதைசிைர 5:16, 
ச்கொதைொச�ைர2:6-7,  2 ைீதமொததையு 1:7, எ்பிசரைர 2:14-1521



நம் �ரீரங்களும் ஆததுமொக்்களும் அ்டங்கசிை நம்முத்டை ஆள்ைதது்வம் 
இன்னும் இநை உை்கதைசில ்வொழநது ச்கொணடிருப்பைொல, இநைச் 
�தைசிைததை முழுதமைொ்க ்விைங்கசிக் ச்கொள்்வது ்கடினமொ்க இருக்்கைொம். 
ஆனொல, இபத்பொது ்கசிைசிஸ்து்வின் ஆ்வி நமக்குள் ்வ�சிப்பைொல நொம் 
ஆ்விக்குரிை ஜ்ீவன்்கைொ்கசி்விடத்டொம். நொம் அனு்ப்விக்்க த்வணடும் என 
தை்வன் ்விரும்பும் ்பரிபூரை ்வொழத்வப ச்பற்ைசிருபத்பொமொனொல, இநைச் 
�ம்்ப்வங்கதை ்விசு்வொ�தைொல ஏற்றுக் ச்கொள்ைத்வணடும். உங்கள் 
�சிநதைதை மொற்ைசி, நீங்கள் ைொர என்்பதையும் எஙகு நசிற்்கசிைரீ்கள் 
என்்பதையும் உைரநது ச்கொள்ளுங்கள். அனுைசின உை்க ்வொழக்த்கைின் 
குபத்பைொன ்விஷைங்கள் மீது மனதைச் ச�லுதைொமல, உங்கள் ்பிைொ 
இருக்கும் ்பரதைொ்கதைசில உள்ை ்கொரிைங்கள் மீது மனதைச் ச�லுததுங்கள். 
அபத்பொது தை்வனுத்டை குடும்்பதைசில இருப்பைன் தூய்தமைொன 
ம்கசிழச்�சிதை அனு்ப்விதது ம்கசிழ்வரீ்கள். உங்கள் ்பதழை மனுஷன் 
மரிததுப த்பொனொன், இதைசு ்கசிைசிஸ்துவுக்குள் உங்களுக்கு புது ்வொழவு 
்கசித்டதைசிருக்்கசிைது. அது முற்ைசிலும் புைசிைொன ஒரு �சிநைதனைினொல 
்வரு்வது. நீஙகள மறுரூபமாககப்படடுக தகாண்டிருககசி்ரீகள!

தரொமர 8:5-6, தரொமர 12:2, 1 ச்கொரிநைசிைர 2:16, எத்ப�சிைர 2:6, 
 ்பிைசிப்பிைர 2:5, ்பிைசிப்பிைர 3:20அ ்பிைசிப்பிைர 4:6-8,  

ச்கொதைொச�ைர 3:1-3, 2 ைீதமொததையு 1:7 22



நம்முத்டை சுைநைசிரம் ஒன்று உை்கப ச்பற்தைொர 
மற்றும் ஆைொமசின் ்வம்�ொ்வழசிைில இருக்்க த்வணடும் 
அலைது தை்வனுத்டை குடும்்பதைசில இருக்்க த்வணடும். 
இதைதை்விர த்வறு ்வழசி்கள் இலதை. 

இதைசு ்கசிைசிஸ்துத்வ ்விசு்வொ�சிக்்க்விலதை என்ைொல நொம் 
ஆைொமசில இருக்்கசிை்வர்கைொ்க ்கொைப்படுத்வொம். அதந்க 
்விசு்வொ�சி்கள் ஒரு ்கொதை ஆைொமசின் ்வம்�ொ்வழசிைிலும் 
(அலைது இவவுை்கக் குடும்்பதைசின் ்வழசிைிலும்), 
மற்சைொரு ்கொதை தை்வனுத்டை குடும்்பதைசிலும் 
த்வததுக் ச்கொள்ைைொம் என்று நசிதனக்்கசிைொர்கள். 
அைனொல நமக்குள்ைொ்க த்பொரொட்டங்களும், ஆ்விக்குரிை 
குழப்பங்களுதம தநரிடும். சைைி்வொ்கத சைரிவு ச�ய்ைத 
ை்வைசினொல, குழப்பதது்டனும் தை்வன் நமக்்கொ்க 
த்வதைசிருக்்கசிை ச்வற்ைசிதை அனு்ப்விக்்க முடிைொமலும் 
இருக்்க தநரிடும். 

மததையு 7:13-14, தரொமர 6:16, தரொமர 7:14-25, தரொமர 8:1-2,  
1 ச்கொரிநைசிைர 15:22, ்கைொதைசிைர 5:16, ்பிைசிப்பிைர 3:2023



தை்வன் (்பிைொ, குமொரன், ்பரிசுதத ஆ்வி என) மூன்று 
ந்பர்கைொ்க இருப்பது த்பொை, நொமும் மூன்று ்பரிமொைங்கதைக் 
ச்கொணடிருக்்கசிதைொம். சுற்றுபபுைதது்டன் நம் புைன்்கள் மூைம் 
சைொ்டரபு ச்கொள்ளும் ஒரு �ரீரதைசில நொம் ்வொழ்கசிதைொம். 
மனம், �சிதைம், உைரவு்கதைக் ச்கொண்ட ஆததுமொ என்னும் 
ஆள்தைதது்வமும் நமக்குணடு. இதைசு்வின் மீைொன 
நம்்பிக்த்கைினொலும் அ்வதரப ்பற்ைசிை அைசி்வினொலும், அ்வரு்டன் 
�சிலுத்வைில மரிதது, அ்டக்்கம் ்பணைப்படடு, உைிதரொடு 
எழுநைைன் மூைம் இபத்பொது நொம் ஆ்விைொ்க இருக்்கசிதைொம். நம் 
ஆ்விக்குரிை ்பரிமொைதம தை்வனு்டன் சைொ்டரபு ச்கொள்ளும் நம் 
அங்கமொகும்.

ஆைசிைொ்கமம் 2:7, மததையு 3:13-17, தைொ்வொன் 3:6, தரொமர 8:10,  
1 ச்கொரிநைசிைர 3:16-18, 1சை�தைொனிக்த்கைர 5:23-24, எ்பிசரைர 4:12 24



இதைசு ்கசிைசிஸ்துவுக்கு நம்தம முற்ைசிலுமொ்க, ஒடடுசமொதைமொ்க 
அரப்பைிப்பதை இைசில நம்முத்டை ்பங்கொ்க இருக்்கசிைது. அ்வர 
ைம் தநொக்்கததை இநை உை்கதைசில நசிதைத்வற்ை ைம் ்வொழத்வ 
நம்மசிலும், நம் மூைமொ்கவும் ்வொழ ்விரும்பு்கசிைொர. 

நொதம ்கசிைசிஸ்து்வின் �ரீரமொ்க இருக்்கசிதைொம், அ்வர நம் 

ஒவச்வொரு்வதரயும் ்பைன்்படுதைசி மற்ை்வர்கதைச் �நைசிதது 

குடும்்பததை ்விரி்வொக்்க ்விரும்பு்கசிைொர. தை்வனுத்டை குடும்்பதைசிற்கு 

உங்கதை ்வரத்வற்்கசிதைொம். நீங்கள் இபத்பொது ஒரு புது �சிருஷ்டிைொ்க 

இருக்்கசிைரீ்கள்! உங்கள் ்பதழை மனுஷனுக்கு “குட த்ப” ச�ொலலுங்கள், 

இதைசு ்கசிைசிஸ்து உங்கைில ்வொழ்வைொன உங்கள் புைசிை மனுஷனுக்கு 

“�தைொ” ச�ொலலுங்கள்.

தரொமர 6:11-13, தரொமர 8:10, தரொமர 12:1, தரொமர 12:4-5, 1ச்கொரிநைசிைர  3:16,  
1 ச்கொரிநைசிைர 6:19-20, 2 ச்கொரிநைசிைர 5:16-21, எத்ப�சிைர 4:21-24,  

்பிைசிப்பிைர 2:5-8, ச்கொதைொச�ைர 1:27, 1 தைொ்வொன் 3:1-3, 
1 தைொ்வொன் 3:9-10, 1 தைொ்வொன் 5:18-1925



தை்வனுத்டை ்பிள்தை்களும், இதைசுவுக்கு உ்டன் ்வொரிசு்களுமொன நொம் 
அ்வருத்டை சுைநைசிரததைப ்ப்கசிரநது ச்கொணடு, ்பரிபூரை ்வொழத்வக் ்கொைத 
சைொ்டஙகு்கசிதைொம். அ்வருத்டை புைசிைொன ஆ்வி உங்களுக்குள் இருப்பைொல, நீங்கள் 
அ்வதரப ்பின்்பற்றும்்படி தை்வனுத்டை ்வழசி்கதைப ்பற்ைசி தமலும் அைசி்கமொ்கத 
சைரிநது ச்கொள்ை ்விரும்பு்வரீ்கள். தை்வன் ைம்தம மசி்க முழுதமைொ்கத ைம் 
குமொரனொ்கசிை இதைசு்வில ச்வைிப்படுதைசிைிருக்்கசிைொர. ஆ்கத்வ, அ்வதரப ்பற்ைசி எநை 
அைவுக்கு முடியுதமொ அநை அைவுக்குக் ்கற்றுக் ச்கொள்ளுங்கள். ஒரு த்வைொ்கமததை 
்வொங்கசி, இதைசு்வின் ்வொழக்த்கதைப ்பற்ைசிை புைசிை ஏற்்பொடத்ட ்வொ�சியுங்கள். 
தைொ்வொன் சு்வித�ஷததை ்வொ�சிக்்கத சைொ்டஙகு்வது நலைது. ்பதழை ஏற்்பொடடின் 
ஆைசிைொ்கமதைசில உள்ை முைல ்பன்னிரணடு அைசி்கொரங்கள் எலைொ்வற்ைசின் 
து்வக்்கததையும் ்வி்வரிக்்கசின்ைன. இநைப புதை்கதைசின் ்பக்்கங்கைின் ்ீகழப்பகுைசிைில 
உள்ை ்வ�னக் குைசிபபு்கதைப ்பொரதது, உங்களுத்டை த்வைொ்கமதைசிதைொ அலைது 
இபபுதை்கதைசின் குைசிபபு ்பகுைசிைில உள்ை த்வை ்வ�னங்கதைதைொ ்வொ�சிதது, 
இபபுதை்கதைசின் ஒவச்வொரு ்பக்்கததையும் நன்ைொ்க ்விைங்கசிக் ச்கொள்ளுங்கள்.

 
• உங்கள் புைசிை ை்கப்பனி்டம் அனுைசினமும் சஜ்பதைசில த்பசுங்கள். 
உங்களுத்டை புைசிை ்வொழ்விற்்கொ்கவும் புைசிை குடும்்பதைசிற்்கொ்கவும் அ்வருக்கு 
நன்ைசி ச�லுததுங்கள். அ்வர உங்கள் அரு்கசில இருப்பைொ்க நசிதனதது, ஒரு 
நண்பனி்டம் த்பசு்வது த்பொை ைசிைநை மனது்டன் அநநசிதைொன்ைமொ்க அ்வரு்டன் 
த்பசுங்கள். ஒரு மூதை �த்கொைரனொ்க உங்கதை ஒதை இதைசு்வின் உரு்வில 
அ்வதரக் ்கற்்பதன ச�ய்து ச்கொள்ளுங்கள்.
• த்வைொ்கமததை ்வொ�சியுங்கள். இபத்பொது தை்வ ஆ்விைொன்வர 
உங்களுக்குள் இருப்பைொல நீங்கள் ஒரு புைசிை ஆ்விதைப ச்பற்ைசிருக்்கசிைரீ்கள். 
எனத்வ, த்வை்வ�னங்கதை புைசிை ்விைதைசில அைசிநது ச்கொள்்வரீ்கள். 
த்வைொ்கமதைசின் ்வ�னங்கள் தை்வனுத்டை ்வொரததைைொ்க இருக்்கசின்ைன. 
அ்வற்ைசின் மூைமொ்க உங்கள் புைசிை ை்கப்பன் உங்களு்டன் த்பசு்வொர. நீங்கள் 
்கற்்பதன ச�ய்து ்பொரக்்க முடிைொை அை்விற்கு அ்வர உங்கதை தந�சிக்்கசிைொர.
• மற்ை்வர்கதைச் �நைசிதது, ்விசு்வொ�தைசில ்வைரநது, அரப்பைிப்பில 
நசிதைதைசிருக்கும் ்விைதைசில ஒரு �த்ப, குழு அலைது த்வை்பொ்ட கூடுத்கதைக் 
்கணடு்பிடியுங்கள். மற்ை ்விசு்வொ�சி்கள் மூைம் உங்கள் ்பரம ை்கப்பன் அடிக்்கடி 
உங்களு்டன் த்பசு்வொர.
• உங்கள் ்வொழக்த்கதை இதைசுவுக்கு அரப்பைிதைவு்டதன நீங்கள் 
ைணைரீில மூழ்கசி ஞொனஸ்நொனம் ச்பற்றுக் ச்கொள்ை த்வணடும். இது 
அ்வதரப ்பின்்பற்ைசி, அ்வருக்குக் ்ீகழப்படிநது, அ்வதரொடு நம்தம அத்டைொைம் 
்கொண்பிததுக் ச்கொள்ளும் ஒரு ச�ய்த்கைொ்க இருக்்கசிைது.
• ்கசிைசிஸ்ை்வ ்விசு்வொ�ததைச் த�ரநை ஒரு்வதர உங்கதை �ீஷரொக்்க 
அலைது உரு்வொக்்கசி ்பைிற்று்விக்கும் ஆைர்வொைரொ்கத சைரிநது ச்கொணடு, 
அ்வரி்டமசிருநது நீங்கள்  ்கற்றுக் ச்கொள்்வைொ்கவும், அ்வரி்டம் உங்கதைக் 
குைசிதை ்கைக்த்க ஒபபு்விப்பைொ்கவும் இருக்்க த்வணடும். 
• இதைசு்வின் மீைொன் உங்கைின் புைசிை ்விசு்வொ�ததையும் 
நம்்பிக்த்கதையும் புைப்படடுப த்பொய் மற்ை்வர்களுக்குச் ச�ொலலுங்கள்.
• ஒரு த்வைொ்கமததை ்வொங்கசிக் ச்கொள்ளுங்கள் என்று உங்களுக்கு 
ஆதைொ�தன ச்கொடுக்்கசிதைொம்.

தை்வன் உங்கள் ஆ்விக்குரிை ்பைைததை ஆ�ீர்வைசிப்பொரொ்க!

தைொசு்வொ 1:8, மததையு 3:13-17, மததையு 7:7-8, மததையு 10:32,  
தைொ்வொன் 14:13-14, தைொ்வொன் 15:7, ்பிைசிப்பிைர 4:6-7,  
எ்பிசரைர 4:12, ைொக்த்கொபு 5:15-16, 1 தைொ்வொன்  1:9 26



நீங்கள் இநைப ்பிர்பஞ�தைசிற்கு ஒதை 
த்வஷநைரிைொமல, தை்வனுத்டை நன்தமயும் 

்பிரிைமும் ்பரிபூரைமுமொன �சிதைம் இன்னசைன்று 
்பகுதைைசிைதைக்்கைொ்க, உங்கள் மனம் 
புைசிைொ்கசிைைசினொதை மறுரூ்பமொகுங்கள். 

தரொமர 12:2
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இன்னும் ச்கொஞ�க்்கொைதைசிதை உை்கம் என்தனக் 
்கொைொது, நீங்கதைொ என்தனக் ்கொண்பபீர்கள்; நொன் 

்பிதழக்்கசிை்படிைினொல நீங்களும் ்பிதழப்பபீர்கள். நொன் 
என் ்பிைொ்விலும், நீங்கள் என்னிலும், நொன் உங்கைிலும் 

இருக்்கசிைதை அநநொைிதை நீங்கள் அைசி்வரீ்கள். 

தைொ்வொன்14:19ஆ-20
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நொம் அ்வரு்டதன �சிலுத்வைில அதைைப்படத்டொம், அ்வரு்டதன 
அ்டக்்கம் ்பணைப்படத்டொம், அ்வரு்டதன உைிரு்டன் 
எழுப்பப்படத்டொம், இபத்பொது அ்வரு்டதன தை்வனுத்டை 
்பிர�ன்னதைசில உட்கொர த்வக்்கப்படடிருக்்கசிதைொம்.

்கசிைசிஸ்து இதைசுவுக்குள் நம்தம அ்வதரொத்டகூ்ட எழுப்பி, 
உன்னைங்கைிதை அ்வதரொத்டகூ்ட உட்கொரவும் ச�ய்ைொர.  

எத்ப�சிைர 2:7
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்கசிைசிஸ்துவு்டதனகூ்டச் �சிலுத்வைிைதைைப்படத்டன்; 
ஆைினும், ்பிதழதைசிருக்்கசிதைன்; இனி நொன் அலை, 
்கசிைசிஸ்துத்வ எனக்குள் ்பிதழதைசிருக்்கசிைொர; நொன் 
இபச்பொழுது மொம்�தைசில ்பிதழதைசிருக்்கசிைதைொ, 

என்னில அன்புகூரநது எனக்்கொ்கத ைம்தமதைொதம 
ஒபபுக்ச்கொடுதை தை்வனுத்டை குமொரதனப்பற்றும் 

்விசு்வொ�தைசினொதை ்பிதழதைசிருக்்கசிதைன். 

்கைொதைசிைர 2:20   
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நீஙகள இப்தபாது ததவனுடைய பிளடளையாக 
இருப்பதால.. .

தை்வனுத்டை புைசிை ்பிள்தைைொ்கசிை உங்களுக்கு அ்வரது ம்கனொ்க 
அலைது ம்கைொ்க இருப்பைனொல ்கசித்டக்கும் எலைொ உரிதம்களும் 
உணடு. நீங்கள் அ்வரு்டன் ஐக்்கசிைம் ச்கொணடு, அ்வதர ்பிைொத்வ என்று 
அதழதது, அ்வரது மடிைில அமரநது, அ்வரி்டம் உங்கள் இருைைதைசில 
இருப்பதை எலைொம் ச்கொடடி்வி்டைொம். அ்வதர என்சைன்றும் தந�சிக்கும் 
அப்பொ்வொ்கவும், துதைைொ்கவும், நண்பரொ்கவும், அருள் ச�ய்்கசிை்வரொ்கவும், 
நம்்பிக்த்கக்கு உரிை்வரொ்கவும் ச்கொள்ைைொம். இநை உரிதம்களு்டன் �சிை 
ச்பொறுபபு்களும் உங்களுக்கு உணடு. அ்வற்தைப ்பற்ைசி இனி ்கொைைொம். 
நீங்கள் ்கசிைசிஸ்துத்வ ச்பற்றுக் ச்கொண்டவு்டதன த்பொய் இன்னும் 
ஒரு்வருக்கு அ்வதரப ்பற்ைசிச் ச�ொலலும்்படி அைசிவுறுதது்கசிதைொம்.

மனுஷர முனபாக எனடன அ்சிகடகபண்ணுகசி்வன எவதனா, 
அவடன நானும் பரதலைாகததசிலைசிருககசி் என பிதாவின முனபாக 
அ்சிகடகபண்ணுதவன. மதததயு  10:32

இதை எப்படிச் ச�ய்ை த்வணடும் எனச் �ரிைொ்க ைொரும் ்கற்றுக் 
ச்கொடுக்்கொைதுைொன் ்பிரச்�தனைொ்கசி ்விடு்கசிைது. ஆனொல, மசி்கவும் 
எைிதமைொன இதைப ்பற்ைசி உஙகள கடதடயச் தசாலவது எப்படி 
என்ை ைதைப்பில அடுதை �சிை ்பக்்கங்கைில ்கொைைொம்.  இைற்கு 
அ்வ�சிைமொனது உங்கள் ்விருப்ப மனப்பொன்தமதை. நீங்கள் இதைசு்வி்டம் 
உங்கள் �சிதைததையும் ்வொழக்த்கதையும் அ்வர ச்பொறுபச்படுக்குமொறு 
உணதமைொ்க சஜ்பிதைசிருப்பபீர்கள் என்ைொல, இது மசி்கவும் எைிதமைொன 
ஒன்ைொ்கசிைது. இபத்பொது உங்களுக்குள் இருக்கும் அ்வர நீங்கள் 
தைொ�சிக்்கசிை, ைீரமொனிக்்கசிை, உைர்கசிை ்விைங்கைில மொற்ைங்கதை 

ஏற்்படுதைசிக் ச்கொணடிருக்்கசிைொர. 
இந்தக கருதது, நான 
கு ரு ை ன ா ய ி ரு ந் த த ன , 
இப்தபாழுது காண்கசித்ன 
(தயாவான 9:25) என்்பதைப 
த்பொன்ைது. உங்கள் ்கதைதைச் 
ச�ொலலும்த்பொது, ்ீகழப்படிநது, 
நீங்கள் ச�ய்ை த்வணடுசமன்று 
தை்வன் ்விரும்பு்வதைச் 
ச�ய்்கசிைரீ்கள். ஒரு புைசிை 
்வொழத்வ ஆரம்்பிக்்கசிைரீ்கள். 
அது உங்கைொல அலை, 
உங்களுக்குள் இருக்கும் 
்கசிைசிஸ்து்வொல என்்பதை 
நசிதன்வில ச்கொணடு, அ்வர 
த்பசு்வைற்கு ்விடடுக்ச்கொடுங்கள்.

நோன் முன்பு எதிலும் அக்கறை 
கோண்பித்ததில்றல; இே்பேோபதோ 
அே்ேடியில்றல. முன்பு எனக்கு 
அன்பு என்ைோல் என்னரவன்பை 
ரதரியோது; இே்பேோது 
அே்ேடியில்றல... நோன் மோறிக் 
ரகோண்டிருக்கிபைன்.
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... பி்ருககுக தகாண்டு தசலலுஙகள! 

மற்ை்வர்கள் இதைசுத்வ அைசிநது ச்கொள்ைச் ச�ய்ைவும், தை்வரொஜைததை 
்விரி்வொக்்கவும் நமக்கு  ச்பொறுபபு ஒபபு்விக்்கப்படடிருக்்கசிைது. 
(இழந்துதபானடதத ததைவும் இரடசசிககவுதம மனுஷகுமாரன 
வந்தசிருககசி்ார. லூககா 19:10). ்கசிைசிஸ்து்வின் �ரீரமொ்க இருக்கும் 
நீங்கள் இதை எப்படிச் ச�ய்ைைொம் என்்பதைப ்பற்ைசி அடுதை �சிை 
்பக்்கங்கைில ்கொைைொம். இைற்கு அ்வ�சிைமொனது நீங்கள் அைற்்கொ்க தநரம் 
ச்கொடுப்பதை. இதைசு ்கசிைசிஸ்து உங்கள் மூைமொ்கத ைம் ்வொழத்வ ்வொழநது, 
மற்ை்வர்கதைச் �நைசிக்கும்்படி அ்வருக்கு தநரம் ச்கொடுதது உங்கதை 
நீங்கள் ்விடடுக் ச்கொடுக்்க த்வணடும். புைசிை ந்பர்கைி்டம் ச�ன்று த்பசுமொறு 
அ்வர உங்களு்டன் த்கட்கமொட்டொர, நீங்கள் ஏற்்கனத்வ அனுைசினமும் 
்பொரதது, அைசிநது, �நைசிததுக் ச்கொணடிருக்்கசிை்வர்கைி்டம் இதைப ்பற்ைசிச் 
ச�ொலலுமொறு அதழக்்கசிைொர. அப்படிப்பட்ட்வர்கதை அ்வர ஏற்்கனத்வ 
சைரிநது த்வதைசிருக்்கசிைொர. இதைசுத்வ ைொதரனும் அைசிநது ச்கொள்ை 
த்வணடும் என்று நீங்கள் எபத்பொது நசிதனக்்கத சைொ்டஙகு்கசிைரீ்கதைொ  
அதுமுைல ்கசிைசிஸ்து்வின் மனதைக் ச்கொணடு �சிநைசிக்்கசிைரீ்கள் என்று 
அரதைம். ஒரு்வர இதைசு ்கசிைசிஸ்துத்வ அைசிநது, தை்வனு்டன் �மொைொனம் 
ச�ய்து ச்கொள்ை உைவு்வைற்கு சாடசசியாயிருப்பது எப்படி என்ை ்பகுைசி 
உைவும். அைசிலுள்ை ஆதைொ�தன்கள் ்கடினமொனத்வைலை. உங்களுத்டை 
்விருப்ப மனப்பொன்தமயும், இதைசு ைம் ்வொழத்வ உங்களுக்குள் இருநது 
்வொழ அனுமைசிப்பதும் த்பொதுமொனது.  

 

நான பிரதானமாய்ச் தசாலலுகசி் புததசிதயனனதவனில, எலலைா 
மனுஷருககாகவும் விண்்ணப்பஙகடளையும் தெபஙகடளையும் 
தவண்டுதலகடளையும் ஸததாததசிரஙகடளையும் பண்்ணதவண்டும். 
1 ததீமாதததயு 2:1 
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உஙகள கடதடயச் தசாலவது எப்படி 
கசி்சிஸதவரகள தஙகள தசாந்த சாடசசியின மூலைம் சாடசசியாயிருககசி்ாரகள
இதைசு ்கசிைசிஸ்துத்வ அைசிநது அ்வர மீது நம்்பிக்த்க த்வதைதைப 
்பற்ைசிை உங்கள் ச�ொநை �ொட�சிதை ்ப்கசிரநது ச்கொள்்வதை ைனிதைொள் 
சு்வித�ஷமைசி்விதைைசின் முைல ்படி. ச�ொநை �ொட�சிைில இரு ்வத்க்கள் 
உணடு. ஒன்று �ரிதைசிரததைச் ச�ொல்வது, இதைசு ்கசிைசிஸ்துத்வ உங்கள் 
்கரதைரொ்கவும் இரட�்கரொ்கவும், உங்கள் ஆததுமொ்வின் இரட�்கரொ்கவும் ஏற்றுக் 
ச்கொணடு நம்்பத சைொ்டங்கசிைைற்கு முநதைை உங்கள் ்வொழக்த்கதையும், 
நம்்பத சைொ்டங்கசிைத்பொது இருநை மொற்ைம் அைற்கு ்பின்்பொன உங்கள் 
்வொழக்த்கதையும் ச�ொல்வது. மற்சைொன்று, ்கருபச்பொருள் ்வத்க �ொட�சி. 
அைசில, உங்கள் இரட�சிப்பின் �ம்்ப்வததையும், அதுமுைல உங்கள் ்வொழக்த்க 
எப்படி இருக்்கசிைது என்்பதைப ்பற்ைசியும் ்ப்கசிரநது ச்கொள்ைைொம். இது, ஒரு 
குழநதைைொ்க ்கசிைசிஸ்துவுக்குள் ்வநது, மொற்ைம் அத்டநைது முைைொன 
அ்வரது ்வொழக்த்கதைப ்பற்ைசிை �ொட�சிைொ்க இருக்்கைொம். மற்சைொரு 
உைொரைம்: ைன் ்வொழநொள் முழு்வதும் ைொன் ஒரு ்கசிைசிஸ்ை்வனொ்க இருநைைொ்க 
நசிதனததுக் ச்கொணடிருநது, ்பின்பு தை்வதன அைசிைொமைசிருநைதை அைசிநது, 
மனநைசிரும்்பி ஒபபுச்கொடுதை ஒரு்வர. நீங்கள் ்ப்கசிரநது ச்கொள்்ப்வருக்கும் 
உங்களுக்கும் ச்பொது்வொன ஒரு ்விஷைததைப ்பற்ைசிப த்பசு்வைசில இருநது 
உங்கள் �ொட�சிதைத சைொ்டஙகுங்கள். அது ஒதர தசாந்த ஊர, ஒதர தவடலை, 
ஒதர பளளைி, தபாலை ஏதாவது ஒன்ாக இருககலைாம். இருவரும் ஆரவம் 
தகாண்டிருககும் ஏததனும் ஒரு விஷயதடதக கண்டுபிடியுஙகள.

நொன் 

குரு்டனொைிருநதைன், 

இபச்பொழுது 

்கொண்கசிதைன்! 

தைொ்வொன் 9:25

நொன் முன்பு எைசிலும் அக்்கதை 
்கொண்பிதைைசிலதை; இபத்பொதைொ 
அப்படிைிலதை. முன்பு எனக்கு 
அன்பு என்ைொல என்னச்வன்தை 
சைரிைொது; இபத்பொது 
அப்படிைிலதை... நொன் மொைசிக் 
ச்கொணடிருக்்கசிதைன்.
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முந்தசின வாழகடக எப்படி இருந்தது 
உங்கள் ்கதைதைச் ச�ொலலும்த்பொது, உங்கள் ்வொழக்த்கைில நீங்கதை 
தைொ�சிதது ்வொழநது ்வநை ்விைததை மொற்றும்்படி உங்கதை ந்டதைசிச் ச�ன்ை 
்பொதைதை நசிதனததுப ்பொரதது, அதை  சுருக்்கமொ்கப ்ப்கசிரநது ச்கொள்ளுங்கள். 
நொம் எலதைொருதம ்வொழ்வில தமொ�மொனத ைீரமொனங்கதையும் 
ை்வைொன சைரிவு்கதையும் ச�ய்ைசிருக்்கசிதைொம். அ்வற்தைச் ச�ய்ைொமல 
இருநைசிருக்்கைொதம என்றும் மீணடும் அ்வற்தைச் ச�ய்ைக் கூ்டொது 
என்றும் நசிதனதைசிருபத்பொம். அ்வற்தைத ைசிருதைசி அதை 
நொட்களுக்குச் ச�ன்று ்வொழ ்வொய்பபுக் ்கசித்டதைொல 
எப்படிைிருக்கும் என்றும் ஏஙகு்கசிதைொம். �சிை 
தநரங்கைில சைொ்டரநது ந்டக்கும் �ம்்ப்வங்கதைொ 
அலைது ஒரு ச்பரிை ை்வதைொ அலைது ஒரு 
எைசிர்பொரொை நசி்கழத்வொ நம்தம ்பின்னிடடு 
மீணடும் தைொ�சிததுப ்பொரக்்கச் ச�ய்்கசின்ைன. 
சூழநசிதை எது்வொ்க இருநைொலும், நம் ச�ைல்கள் 
அலைது ந்டததைைின் ்விதைவு்கள் நம்தம 
நொம் உைரநது, நம்மொல முடிைொது என்னும் 
நசிதைக்குத ைள்ளும் ்கசிரிைொ ஊக்்கசி்கைொ்கசி 
்விடு்கசின்ைன. அதுைொன் நீங்கள் முன்பு 
ந்டநை ்விைதைசில இனி ந்டக்்க முடிைொது 
என்றும், மொைொ்விட்டொல ்கடுதமைொன ்விதைக்்கசிரைம் ச�லுதை 
த்வணடிைிருக்கும் என்றும் அைசியும் தநரம். இப்படிப்பட்ட ்விதைவு்கதை 
நீங்கள் ஏற்்கனத்வ அனு்ப்விததுக் ச்கொணடிருக்்கைொம். நம்மசில அதந்கர 
்வொழக்த்கப ்பைைதைசில இனி நம்தம நொதம நம்்பிக் ச்கொணடிருக்்க 
முடிைொது என்னும் நசிதைக்கு ஆைொ்கசிதைொம். நம்மொல ஒன்றும் ச�ய்ை 
முடிை்விலதை. உணதமைொன தை்வன் ைொர என்று ்கண்டைசிநது, நொம் 
ந்டநது ச்கொள்ளும் ்விைததை மொற்ை த்வணடும்.

நைந்தது எனன 
நம்தம நொதம ைொழதைசி, நொம் இநை உை்கதைசின் எஜமொன்்கள் அலை 
என்று அைசியும்த்பொது, நமக்கு முன்்பொ்கத சைரிவு ச�ய்யும்்படி இருக்கும் 
்வொய்பபு்கதைக் ்கொைத சைொ்டஙகு்கசிதைொம். அபத்பொது புைசிதும் அற்புைமொன 

ஒரு ்விைதைசில நமக்கு அைசி்விப்ப்வர 
ஒரு்வர ்வரு்கசிைொர; அ்வர �சிைப்பொன 
மற்றும் நசிதைசிைமொன ்வொழத்வப ்பற்ைசியும், 
தை்வனு்டன் �மொைொனமொ்க இருப்பதைப 
்பற்ைசியும் நமக்குச் ச�ொல்கசிைொர. அ்வர ஒரு 
நண்பரொ்கத்வொ, ஒரு உை்வினரொ்கத்வொ, ஒரு 
குழநதைைொ்கத்வொ, ஒரு �த்கொைரனொ்கத்வொ 
அலைது �த்கொைரிைொ்கத்வொ ்வரைொம். 
அ்வர ்வநது, ஒரு �த்பக்த்கொ அலைது 
த்வை்பொ்ட ்வகுப்பிற்த்கொ ்வருமொறு 
உங்கதை அதழப்பொர.
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அ்வர உங்கைி்டம் (ைன் ச�ொநை �ொட�சிதைச்) ச�ொலைசி, முைைொ்வது 
இதைசுத்வத தைடி, உங்கள் �க்ைசிைினொல ்கொரிைங்கதைச் ச�ய்ை முடிைொைதை 
ஒபபுக் ச்கொள்்வைசில உங்களுக்குள்ை ்பிரச்�தன்களுக்்கொ்க �சிைப்பொன  ஒரு 
ஆ்விக்குரிை அணுகுமுதைதை முைற்�சி ச�ய்து ்பொரக்குமொறு ஆதைொ�தன 

ச்கொடுக்்கைொம். நீங்கள் தை்வதனத 
தைடி, ஒரு புைசிை ்வொழக்த்கமுதைதை 
ஏற்றுக் ச்கொணடு அைற்கு உங்கதை 
அரப்பைிக்்கத ைைொரொகும்த்பொது எதைொ 
ஒன்று உங்கதை ஈரக்்கசிைது. அைனொல 
நீங்கள்  தை்வனுத்டை்பிள்தைைொ்க 
மொை �்கை ்விைதைசிலும் முைற்�சி 
ச�ய்்கசிைரீ்கள். அது ந்டநதும் 
்விடு்கசிைது. நீங்கள் ்கரதைரொ்கசிை 
இதைசு ்கசிைசிஸ்துத்வ நம்்பி, உங்கள் 
�சிதைததையும் ்வொழக்த்கதையும் 
அ்வர ச்பொறுபச்படுக்குமொறு அ்வரி்டம் 
த்கடடுக் ச்கொணடிருக்்கசிைரீ்கள். புைசிை 
்வொழவு சைொ்டங்கசி்விட்டது.

இப்தபாது எப்படி இருககசி்து 

தை்வனுத்டை ்பிள்தைைொ்க மொைசிை நீங்கள் மறு்படியும் ்பிைநை 
்விசு்வொ�சிைொ்கசி இருக்்கசிைரீ்கள். ்கரதைரொ்கசிை இதைசு ்கசிைசிஸ்துத்வ 
ஆண்ட்வரொ்கவும், தை்வனொ்கவும், இரட�்கரொ்கவும், ்வொழ்வொ்கவும் ஏற்றுக் 
ச்கொணடு, அ்வதர தந�சிதது, நம்்பத சைொ்டங்கசிைிருக்்கசிைரீ்கள். உங்கள் 
்வொழக்த்க மொைசிைிருக்்கசிைது; ஒரு புைசிை மனப்பொன்தமயு்டனும், புைசிை 
்பணபு்களு்டனும் உங்கள் ்பைைததைச் �ரிைொ்கத சைொ்டங்கசிைிருக்்கசிைரீ்கள். 
இபத்பொது நீங்கள் உங்கள் ்பரம ை்கப்பனுக்கு ்கைக்கு ஒபபு்விக்்க 
த்வணடிை்வர்கைொ்கசி இருக்்கசிைரீ்கள். இநைப ்பகுைசிைில, உங்கள் ்வொழவும், 
உங்கள் �சிநைதனயும், உங்கள் ஆள்ைதது்வமும் கூ்ட மொைசிைிருக்கும் 
்விைததை தைொ�சிததுப ்பொருங்கள். ்வொழ்வின் �சிரமங்கதை �மொைிக்்க தை்வ 
்கசிருத்ப உங்கதை எப்படி ்பைிற்று்விக்்கசிைது என்றும், தை்வ ஆ்விைொன்வர 
�ரிைொனத்வ்கதைச் ச�ய்யும்்படி 
உங்கதை எப்படி ஏவு்கசிைொர என்றும், 
ை்வைொன ்வழசிைில ச�லலும்த்பொது 
எப்படித ைசிருதது்கசிைொர என்றும் 
்விைக்குங்கள். இநைப ்பகுைசிைில, 
நன்தம்கதையும், ைீதம்கதையும் 
நீங்கள் ்வி்வரிக்்கைொம். எலைொம் 
எபத்பொதுதம நன்தமைொ்க 
இருக்்கொது என்்பதை நொமைசித்வொம். 
உங்களுக்குள் இருக்கும் ்கசிைசிஸ்து 
ஒரு ்கசிரிதைதைச் ச�ய்து 
ச்கொணடிருக்்கசிைொர, நீங்கதை அநைக் 
்கசிரிதைைொ்க இருக்்கசிைரீ்கள் என்்பதை 
முக்்கசிைம்.
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அடுததது எனன 

இதுமுைல நொம் ்கசிைசிஸ்துவுக்குள் ்வைர்கசிதைொம். 
�சிை�மைங்கைில அநைப ்பொதை தமடு்பள்ைமொ்கவும், 
குழசி்கைொ்கவும் இருக்்கைொம், ஆனொல நொம் �நைசிக்கும் 
்பிரச்�தன்கதையும் ைத்ட்கதையும் �மொைிக்்க 
இபத்பொது நம்மசி்டம் புைசிை ்கரு்வி்கள் உணடு. நமக்குள் 
இருக்கும் ்பரிசுதை ஆ்விைின் மூைம், நமக்கு ்வழசி்கொடடி, 
்பதழை ்வொழக்த்கைின் ை்வைொனத சைரிவு்கதை இனி 
ச�ய்ைொைசிருக்கும்்படிக் ்கொக்கும் தை்வ ்வலைதம 
நம்மசி்டம் உணடு. நொம் த்வைொ்கமததை 
்வொ�சிதது, ்கசிைசிஸ்து்வின் ்வழசி்கதையும் 
ந்டததை்கதையும் அைசிநது, அ ்வ த ர ப 
்பின்்பற்ை ்கற்றுக் ச்கொள்்கசிதைொம். ்கசிைசிஸ்து மரிதைத்பொது அ்வதரொடு 
கூ்ட நம் ்பதழை மனுஷனும் மரிதது்விட்டதையும், இபத்பொது 
நொம் புைசிை ்பத்டபபு்கைொ்க இருப்பதையும் உைரநது 

அ ை சி ்க சி த ை ொ ம் . இதைசு ்கசிைசிஸ்து நமக்குள் 
்வொழ்கசிைொர என்்பதை அைசிநது உைரநது, இரட�சிக்்கப்படடு 
அ்வருத்டை �ொைதைப  த்பொை மறுரூ்பமொக்்கப்படும் 
நொம் அநை அடிப்பத்டச் �தைசிைததை நமக்கு உரிதைொக்்கசிக் 

ச்கொள்ை த்வணடும். ஒரு ்கசிைசிஸ்ை்வனொ்க முைசிரநது 
்வரும் நீங்கள் உைிரதசைழுநை இரட�்கதர அப்படிதை 

்பின்பற்று்கசிைரீ்கள். உைிருள்ை தை்வனொ்கசிை இதைசு 
்கசிைசிஸ்து ைம் ்வொழத்வ 
உ ங ்க ளு க் கு ள் ளு ம் 
உங்கள் மூைமொ்கவும் 
்வ ொ ழ ந து , 
ைம்முத்டை்வர்கைொன 
தை்வ ்பிள்தை்கதைப 
்பற்ைசிை ைம் 
்வ ி ரு ப ்ப ங ்க த ை 
ந சிதைத்வற்று்க சிைொர . 
நீஙகள கைந்த 
காலைதடத அப்படிதய 
வ ி ட டு வ ி ட டு , 
கசி்சிஸதுடவ பினபற்்சி 
அ த சி க த சி க ம ா க 
அவடரப் தபாலை 
மாறுக சி்ீரகள .

�ங்ீகைம் 40:3, தைொ்வொன் 9:25, தைொ்வொன் 12:17, ச்கொதைொச�ைர 4:5-6, 1 
சை�தைொனிக்த்கைர 1:6-8, 1 த்பதுரு 3:15, ச்வைிப்படுதைசின ்வித�ஷம் 12:11, 

ச்வைிப்படுதைசின ்வித�ஷம் 19:10

்கரதைருக்குப 
த்பொைசிக்்கதைக்்கைொ்க 

அ்வருத்டை �சிநதைதை 
அைசிநை்வன் ைொர? 

எங்களுக்த்கொ ்கசிைசிஸ்து்வின் 
�சிநதை உண்டொைிருக்்கசிைது.  

1 ச்கொரிநைசிைர 2:16
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சாடசசியாயிருப்பது எப்படி 
அவிசுவாசசி ஒருவருககு இதயசு கசி்சிஸதுடவ 
அ்சிமுகப்படுததுவதற்கான ஆதலைாசடனகள. ்பின்்வரும் ்பதது 
ஆதைொ�தன்கள் �சிலுத்வைின் ச�ய்ைசிதைச் ச�ொல்வைற்்கொன 
்பைனுள்ை ்வழசிைொ்க இருக்்கசின்ைன. இநை ஆதைொ�தன்கதை 
்க்வனமொ்கப ்பின்்பற்றும்த்பொது, நீங்கள் ச்வற்ைசிைத்டைைொம். 
நீங்கள் ்பைனுள்ை ்விைதைசில ்விதை ்விதைப்ப்வரொ்கவும்,  
ஆததுமஆைொைம் ச�ய்்ப்வரொ்கவும் மொைசி்விடு்வரீ்கள். எப்படியும் 
நீங்கள் தை்வரொஜைததை ்விரி்வொக்கும் ்பைிைில ஈடு்படடிருப்பபீர்கள், 
அதுத்வ உங்கள் ்வொழ்வின் முக்்கசிை தநொக்்கமொ்க இருக்்கசிைது.
 பதது நபரகடளை தயாசசிததுக தகாளளுஙகள. இ்வர்கள் 

நண்பர்கைொ்கத்வொ, உை்வினர்கைொ்கத்வொ, அன்்பொன்வர்கைொ்கத்வொ, 
உங்கள் சைொழசில அலைது அனுைசின ்வொழ்வில ்கத்டக்குப 
த்பொகும்த்பொதும், ்விதைைொடும்த்பொதும், த்வதை ச�ய்யும்த்பொதும் 
�நைசிக்கும் ந்பர்கைொ்கத்வொ இருக்்கைொம். 
 அவரகளைின தபயரகடளை எழுதசிக தகாளளுஙகள. அநைப 

்பதது ்வித�ஷசிதை ச்பைர்கதை எழுைசி த்வதை ்பின்னர, அநைத 
ைொதை உங்களுக்கு அனுைசினமும் நசிதனபபூட்டக் கூடிை ஒரு 
இ்டதைசில ஒடடி த்வயுங்கள். 
 அவரகள ஒவதவாருவரின இரடசசிப்புககாகவும் தெபிககத 

ததாைஙகுஙகள. அப்படி சஜ்பிக்கும்த்பொது, இதைசுத்வயும் அ்வரது 
நசிதைசிை ்வொழத்வயும் ்பற்ைசிக் த்கட்பைற்கு தை்வன் அ்வர்கைது 
மனதையும் இைைததையும் ைசிைக்கும்்படி அ்வரி்டம் த்களுங்கள். 
நொம் ச்கட்ட்வர்கதை நலை்வர்கைொ்க மொற்றும் முைற்�சிைில 
இலதை என்்பதையும், நீங்கள் ச்பற்றுக் ச்கொண்ட நசிதைசிை ்வொழவு 
என்னும் ்பரித� அ்வர்களுக்குக் ச்கொடுதது ஆ்விைில மரிதைசிருக்்கசிை 
அ்வர்கதை உைிரப்பிக்்கத்வ நொடு்கசிதைொம் என்்பதையும் நசிதன்வில 
ச்கொள்ளுங்கள். 
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 இருபதததாரு நாடகளுககு அவரகளுககாகத ததாைரந்து 
தெபியுஙகள. இநை ்வித�ஷமொன ஆததுமொக்்களுக்்கொ்க நீங்கள் 
எவ்வைவு தநரசமடுதது சஜ்பிக்்கசிைரீ்கள் என்்பதை தை்வன் 
்பொரப்பைசிலதை என்ைொலும், ஒரு ்பழக்்கததை ஏற்்படுதைசிக் ச்கொள்ை 
இரு்பதசைொரு நொட்கைொ்கசின்ைன என்்பதை நொமைசித்வொம். ஆ்கத்வ, 
இ்வர்களுக்்கொ்க நீங்கள் நசிச்�ைமொ்க இதைதன நொட்கள் சஜ்பிப்பது 
அ்வ�சிைம். அபத்பொது உங்களுக்கும் இரட�சிக்்கப்ப்டொை்வர்களுக்்கொ்க 
சஜ்பிக்கும் ்பழக்்கம் ஏற்்படும். 

 
 ஒவதவாருவராக ததாைரபு தகாளளைத ததாைஙகுஙகள. 

அநை இரு்பதசைொரு நொட்களுக்குப ்பின்னர, சஜ்பதைசில 
நீங்கள் எலைொ்வற்தையும் த்கடடு முடிதைசிருப்பபீர்கள், இது 
ச�ைல்படு்வைற்்கொன ைருைம். முைல ந்பதர அதழதது, 
அ்வரி்டம் நீங்கள் ஒன்தைக் ்கொண்பிக்்க த்வணடும் என்றும், அது 
அ்வருக்கு ஏற்ைைொ என்்பதைப ்பொரக்கும்்படியும் ச�ொலலுங்கள். 
ஒரு �சிற்றுணடிக்த்கொ அலைது மைசிை உை்விற்த்கொ உங்கள் 
நண்பதர அதழயுங்கள். அ்வர ஒபபுக் ச்கொள்ளும் ்வதர சைொ்டரநது 
அதழததுக் ச்கொணத்டைிருங்கள்.
 ததவனுடைய பிளடளையாக இருப்பது எப்படி என் 

புததகதடத அவரிைம் காண்பியுஙகள. இநைச் �சிறு புதை்கததை 
நீங்கள் ்வொ�சிதைத்பொது அது உங்களுக்குள் ஒரு ைொக்்கததை 
ஏற்்படுதைசிைைொ்கவும், அது அ்வர்களுக்கும் ஏற்ைைொ்க இருக்குமொ 
என்று ்பொரக்்க ்விரும்பு்வைொ்கவும் ச�ொலலுங்கள். உங்கைி்டம் ஒரு 
்கம்பயூட்டர அலைது ஐத்பட அலைது ஏதைனும் சமொத்பல ்கரு்வி 
இருக்குமொனொல, www.howtobeachildofgod.com என்ை இதைைைைதைசிற்குச் 
ச�ன்று, மசின் புதை்கததை ்வொ�சியுங்கள் அலைது உங்கைி்டம் 
புதை்கம் இலதைசைன்ைொல இைற்்கொன ்கொசைொைிதை ்பொருங்கள்.
 புததகம் முழுவடதயும் ஒவதவாரு பககமாக வாசசியுஙகள. 

14 ஆம் ்பக்்கதைசில உள்ை சஜ்பததை ்வொ�சிதது, ்பின்னர முழு 
புதை்கததையும் ்படியுங்கள். புதை்கதைசின் ்பின்புைதைசில இருக்கும் 
த்வை்வ�னங்கதை உங்கள் நண்பரி்டம் ்கொண்பிதது, அத்வ 
த்வைொ்கமம் இலைொை ்பட�தைசில சுை்பமொ்க த்வை்வ�னங்கதை 
அைசிநதுச்கொள்ை உைவும் என்று ச�ொலலுங்கள். புதை்கதைசில 
உள்ை்வற்தை எப்படி அநை ்வ�னங்கள் ்விைக்கு்கசின்ைன என்றும் 
்கொண்பியுங்கள்.
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 உஙகள கடதடயச் 
தசாலலுஙகள. அநைச் �மைதைசில 
நீங்கள் எப்படி இதைசு ்கசிைசிஸ்துத்வ 
அைசிநது ச்கொணடீர்கள் என்று 
உங்கள் ்கதைதைச் ச�ொலைத 
சைொ்டஙகுங்கள். ஒரு �ொட�சி 
்பின்்வரு்வன்வற்தை ்விைக்கு்வைொ்க 
இருக்்க த்வணடும்: முனபு எப்படி 
இருந்தது, எனன நைந்தது, 
இப்தபாது எப்படி இருககசி்து. உங்கள் 
�ொட�சி மற்ை்வர்கள் சைொ்டரபு்படுதைசி 
்பொரக்்கக்கூடிைைொ்க இலைொ்விட்டொல, 
ைனிைொ்க இநைப புதை்கததை ்வொ�சிதது, 14 
ஆம் ்பக்்கதைசில உள்ை சஜ்பததை உரக்்கச் 
ச�ய்து, நீங்கள் சஜ்பதைசில ச�ொன்னதை 
உங்கள் இருைைதைசில  ்விசு்வொ�சியுங்கள்.்பின்னர, நீங்கள் சைொ்டரநது 
உதரைொ்டைொம். இநைப ்பக்்கங்களுக்கு முன்்பொ்க உள்ை உஙகள 
கடதடயச் தசாலவது எப்படி: கசி்சிஸதவரகள தஙகள தசாந்த 
சாடசசியின மூலைம் சாடசசியாயிருககசி்ாரகள என்னும் ்பகுைசிதைப 
்பொரக்்கவும். 
 முககசியமான ஒரு தகளவிடயக தகளுஙகள. நீங்கள் 

ச�ொன்ன ்விஷைம் உங்கள் நண்பருக்கு புரி்கசிைைொ என்று அ்வரி்டம் 
த்களுங்கள். அ்வர மரிதைொல ்பரதைொ்கம் த்பொ்வொரொ என்று 
த்களுங்கள். அ்வர நசிதனததுக் ச்கொணடிருப்பதுைொன் நசிதைசிை 
்வொழ்வின் அரதைமொ என்று த்களுங்கள். ்கசிைசிஸ்துத்வ தமைமொ்கக் 
ச்கொண்ட ஆ்விக்குரிை உதரைொ்டலுக்குள் அ்வதர ்வர்வதழயுங்கள். 
உங்களுக்கு ்விருப்பமசிருநது நீங்கள் ்விடடுக் ச்கொடுதைொல த்பொதும், 
த்பசு்வைற்்கொன ்வொரததை்கதை தை்வன் உங்களுக்குக் ச்கொடுப்பொர. 
 உஙகள நண்பர இதயசு கசி்சிஸதுடவ அ்சிந்து 

தகாளளும்படி நைததுஙகள. அ்வர நலை முதைைில (“உங்கைி்டம் 
இருப்பது எனக்கும் த்வணடும். ்கசிைசிஸ்ை்வரொ்வது எப்படி? நொன் 
இன்னும் அைசிநது ச்கொள்ை ்விரும்பு்கசிதைன்”) ்பைசில ச்கொடுதைொல, 
தை்வனுத்டை ்பிள்தைைொ்க இருப்பது எப்படி என்னும் புதை்கதைசின் 
14 ஆம் ்பக்்கதைசில உள்ை சஜ்பதைசின் மூைம் அ்வதர ்கசிைசிஸ்து்வி்டம் 
ந்டததுங்கள். உங்கள் நண்பரும் உரக்்கத்வொ அலைது நீங்கள் 
ச�ொலைச் ச�ொலை உங்கதைப ்பின்்பற்ைசிதைொ அநை சஜ்பததைச் 
ச�ொலைடடும். அ்வரு்டன் த�ரநது சஜ்பிதை ்பின்னர 20-15 
்பக்்கங்கைில உள்ை ்விஷைங்கதையும் ்ப்டங்கதையும் ்பொரதது, 
�சிலுத்வதைப ்பற்ைசிை அதனததையும் அ்வர அைசிநது ச்கொண்டொரொ 
என்று நசிச்�ைிததுக் ச்கொள்ளுங்கள். முடிதை ்பின்னர ம்கசிதமைில 
அ்வருக்கு ஒரு புைசிை ச்பைர எழுைசி த்வக்்கப்படும், உங்கள் நண்பர 
தை்வனுத்டை ்பிள்தைைொ்கசி ்விடு்வொர!

்கசிைசிஸ்து 
உங்களுக்குள் 
ச்கொதைொச�ைர 1:27
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அறுவடை தசய்தல 

இநை எைிை ஆதைொ�தன்கதை ்பின்்பற்றும்த்பொது நீங்கள் ஆததும ஆைொைம் 

ச�ய்்ப்வரொ்க மொைசி்வி்டைொம். இைற்கு எநைக் த்கள்்வியும், நசி்பநைதனயும் 

இலதை. நீங்கள் ஏற்்கனத்வ அைசிநை ந்பர்கள் ்கசிைசிஸ்துத்வ ஏற்றுக்ச்கொள்ளும் 

்விைதைசில தை்வன் உங்கதை ஒரு ைனிப்பட்ட ஆள்தைதது்வதது்டன் 

்பத்டதைசிருக்்கசிைொர. நீங்கள் ச�ய்ை த்வணடிைசைலைொம் அ்வர்களுக்்கொ்க 

சஜ்பிதது அ்வர்கதை அணுகு்வதுைொன். மற்்வற்ட் அவர 

தசய்துவிடுவார! நீங்கள் ்படடிைைசில த்வதைசிருக்கும் ந்பர்கதை தை்வன் 

சைரிநது ச்கொண்ட ந்பர்கைொ்க இருக்்கவும் ்வொய்பபுணடு. அ்வர்களுக்கு 

அைசி்விக்்க த்வணடிை ஒரு்வர மடடும் தைத்வ, அது நீங்கள்ைொன்! நீஙகள 

உஙகள நண்பரிைம் தபசும்தபாது ததவன உஙகள மூலைமாக தபசுவார. 

இடவயடனததும் ஏற்கனதவ தசிடைமசிைப்படடிருககசின்ன எனபடதயும், 

நீஙகள வருவதற்காக ததவன காததசிருந்தார எனபடதயும் நசிடனவில 

தகாளளுஙகள. உங்கள் தநரததை ்பிைொவுக்குக் ச்கொடுப்பதை அ்வருக்குத 

தைத்வ. அநை ந்பர ்கசிைசிஸ்து்வி்டம் ்வர அது ஏற்ை தநரமொ்க இலைொமல 

த்பொ்கைொம் என்்பதை ஒதர நசி்பநைதன.

அப்படி இருக்குமொனொல, 

அநை நொைில நீங்கள் 

ஆததும ஆைொைம் 

ச�ய்்ப்வரொ்க இலைொமல 

த்பொ்கைொம், ஆனொல ்விதை 

்விதைப்ப்வரொ்க இருப்பபீர்கள். 

எப்படிைொனொலும், நீங்கள் 

உங்களுத்டை ்பரம 

்பிைொவுக்கு ்ீகழப்படி்கசிை்வர 

்க ை ொ ்க சி ்வ ி டு ்வ ீ ர ்க ள் . 

அதைதைொன் உணதமைில 

அ்வரும் த்கட்கசிைொர. நீங்கள் 

தை்வனுத்டை ்பிள்தைைொ்க 

இருப்பபீர்கள் என்ைொல, இநை 

த்வதைதைச் ச�ய்்வது 

நீங்கைலை, ்கசிைசிஸ்துத்வ.

மததையு 4:19-20, மததையு 10:32, லூக்்கொ 9:60, லூக்்கொ 10:2, 
 லூக்்கொ 19:10, தைொ்வொன் 15:16, அபத்பொஸ்ைைர 1:8,  

அபத்பொஸ்ைைர 9:28, 1 ைீதமொததையு 2:3-4 40



தவதவசனஙகள அகர வரிடசயில தகாடுககப்படடுளளைன.
அபத்பொஸ்ைைர 1:8 ்பரிசுதை ஆ்வி உங்கைி்டதைசில ்வரும்த்பொது நீங்கள் ச்பைனத்டநது, எரு�தைமசிலும், யூதைைொ 

முழு்வைசிலும், �மொரிைொ்விலும், பூமசிைின் ்கத்ட�சி்பரிைநைமும், எனக்குச் �ொட�சி்கைொைிருப்பபீர்கள் என்ைொர.   ்பக்்கம் 40

அபத்பொஸ்ைைர 4:12 அ்வரொதைைன்ைசி த்வசைொரு்வரொலும் இரட�சிபபு இலதை; நொம் இரட�சிக்்கப்படும்்படிக்கு ்வொனதைசின் 

்ீகசழஙகும், மனுஷர்களுக்குள்தை அ்வருத்டை நொமதமைலைொமல த்வசைொரு நொமம் ்கட்டதைைி்டப்ப்டவும் இலதை 

என்ைொன்.    ்பக்்கம் 8

அபத்பொஸ்ைைர 9:28 அைன்்பின்பு அ்வன் எரு�தைமசிதை அ்வர்கைி்டதைசில த்பொக்கும் ்வரததுமொைிருநது; ்கரதைரொ்கசிை 

இதைசு்வின் நொமதைசினொதை தைரிைமொய்ப ்பிர�ங்கசிதது.    ்பக்்கம் 40 

ஆைசிைொ்கமம் 2:16-17 தை்வனொ்கசிை ்கரதைர மனுஷதன தநொக்்கசி: நீ தைொட்டதைசிலுள்ை �்கை ்விருட�தைசின் ்கனிதையும் 

பு�சிக்்கத்வ பு�சிக்்கைொம். ஆனொலும் நன்தம ைீதம அைசிைதைக்்க ்விருட�தைசின் ்கனிதைப பு�சிக்்கத்வண்டொம்; அதை நீ 

பு�சிக்கும் நொைில �ொ்கத்வ �ொ்வொய் என்று ்கட்டதைைிட்டொர.    ்பக்்கம் 6

ஆைசிைொ்கமம்  2:7 தை்வனொ்கசிை ்கரதைர மனுஷதனப பூமசிைின் மணைினொதை உரு்வொக்்கசி, ஜ்ீவசு்வொ�ததை அ்வன் 

நொ�சிைிதை ஊைசினொர, மனுஷன் ஜ்ீவொததுமொ்வொனொன். ்பக்்கம் 24

ஆைசிைொ்கமம் 2:8-9 தை்வனொ்கசிை ்கரதைர ்கசிழக்த்க ஏதைன் என்னும் ஒரு தைொட்டததை உண்டொக்்கசி, ைொம் உரு்வொக்்கசின 

மனுஷதன அைசிதை த்வதைொர. தை்வனொ்கசிை ்கரதைர, ்பொரத்வக்கு அழகும் பு�சிபபுக்கு நைமுமொன �்கை்விை 

்விருட�ங்கதையும், தைொட்டதைசின் நடு்விதை ஜ்ீவ்விருட�ததையும், நன்தம ைீதம அைசிைதைக்்க ்விருட�ததையும் 

பூமசிைிைசிருநது முதைக்்கப்பணைினொர. ்பக்்கம் 6

ஆைசிைொ்கமம் 3:2-6 ஸ்ைசிரீ �ரப்பததைப ்பொரதது: நொங்கள் தைொட்டதைசிலுள்ை ்விருட�ங்கைின் ்கனி்கதைப பு�சிக்்கைொம்; 

ஆனொலும், தைொட்டதைசின் நடு்வில இருக்்கசிை ்விருட�தைசின் ்கனிதைக்குைசிதது, தை்வன்: நீங்கள் �ொ்கொை்படிக்கு அதைப 

பு�சிக்்கவும் அதைத சைொ்டவும் த்வண்டொம் என்று ச�ொன்னொர என்ைொள். அபச்பொழுது �ரப்பம் ஸ்ைசிரீதை தநொக்்கசி: நீங்கள் 

�ொ்கத்வ �ொ்வைசிலதை; நீங்கள் இதைப பு�சிக்கும் நொைிதை உங்கள் ்கண்கள் ைசிைக்்கப்படும் என்றும், நீங்கள் நன்தம 

ைீதம அைசிநது தை்வர்கதைபத்பொல இருப்பபீர்கள் என்றும் தை்வன் அைசி்வொர என்ைது. அபச்பொழுது ஸ்ைசிரீைொன்வள், 

அநை ்விருட�ம் பு�சிபபுக்கு நலைதும், ்பொரத்வக்கு இன்்பமும், புதைசிதைத சைைி்விக்்கசிைைற்கு இச்�சிக்்கப்ப்டதைக்்க 

்விருட�முமொய் இருக்்கசிைது என்று ்கணடு, அைசின் ்கனிதைப ்பைசிதது, பு�சிதது, ைன் புருஷனுக்கும் ச்கொடுதைொள்; 

அ்வனும் பு�சிதைொன். ்பக்்கம் 6

ஆைசிைொ்கமம்  3:23 அ்வன் எடுக்்கப்பட்ட மணதைப்பண்படுதை தை்வனொ்கசிை ்கரதைர அ்வதன ஏதைன் தைொட்டதைசிைசிருநது 

அனுப்பி்விட்டொர. ்பக்்கம் 6

எத�க்்கசிதைல 36:26-27உங்களுக்கு ந்வமொன இருைைததைக் ச்கொடுதது, உங்கள் உள்ைதைசிதை புைசிைொன ஆ்விதைக் 

்கட்டதைைிடடு, ்கலைொன இருைைததை உங்கள் மொம்�தைசிைசிருநது எடுததுபத்பொடடு, �தைைொன இருைைததை 

உங்களுக்குக் ச்கொடுபத்பன். உங்கள் உள்ைதைசிதை என் ஆ்விதை த்வதது, உங்கதை என் ்கட்டதை்கைில ந்டக்்கவும் 

என் நசிைொைங்கதைக் த்கக்ச்கொள்ைவும் அத்வ்கைின்்படி ச�ய்ைவும்்பணணுத்வன்.    ்பக்்கம் 8

எ்பிசரைர 1:3 இ்வர அ்வருத்டை ம்கசிதமைின் ்பிர்கொ�மும், அ்வருத்டை ைன்தமைின் ச�ொரூ்பமொைிருநது, �ர்வததையும் 

ைம்முத்டை ்வலைதமயுள்ை ்வ�னதைசினொதை ைொஙகு்கசிை்வரொய், ைம்மொதைைொதம நம்முத்டை ்பொ்வங்கதை நீக்கும் 

சுதைசி்கரிபத்ப உணடு்பணைி, உன்னைதைசிலுள்ை ம்கதது்வமொன்வருத்டை ்வைது ்பொரி�தைசிதை உட்கொரநைொர. ்பக்்கங்கள் 

1 & 2 & 5

எ்பிசரைர 2:14-15 ஆைைொல, ்பிள்தை்கள் மொம்�ததையும் இரதைததையும் உத்டை்வர்கைொைிருக்்க, அ்வரும் 

அ்வர்கதைபத்பொை மொம்�ததையும் இரதைததையும் உத்டை்வரொனொர; மரைததுக்கு அைசி்கொரிைொ்கசிை ்பி�ொ�ொன்வதனத 

ைமது மரைதைசினொதை அழசிக்கும்்படிக்கும், ஜ்ீவ்கொைசமலைொம் மரை்பைதைசினொதை அடிதமதைனதைசிற்குள்ைொன்வர்கள் 

ைொ்வதரயும் ்விடுைதை்பணணும்்படிக்கும் அப்படிைொனொர. ்பக்்கம் 4

எ்பிசரைர 4:12 தை்வனுத்டை ்வொரததைைொனது ஜ்ீவனும் ்வலைதமயும் உள்ைைொயும், இருபுைமும் ்கருக்குள்ை எநைப 

்பட்டைதைசிலும் ்கருக்்கொனைொயும், ஆததுமொத்வயும், ஆ்விதையும், ்கணுக்்கதையும் ஊதனயும் ்பிரிக்்கதைக்்கைொ்க 

உரு்வக் குதது்கசிைைொயும், இருைைதைசின் நசிதனவு்கதையும் தைொ�தன்கதையும் ்வத்கைறுக்்கசிைைொயும் இருக்்கசிைது.            

்பக்்கங்கள் 24 & 26

எ்பிசரைர 4:3 ்விசு்வொ�சிதை்வர்கைொ்கசிை நொதமொ அநை இதைப்பொறுைைசில ்பிரத்வ�சிக்்கசிதைொம்; அ்வருத்டை ்கசிரிதை்கள் 

உை்கததைொற்ைமுைல முடிநைசிருநதும்: இ்வர்கள் என்னுத்டை இதைப்பொறுைைசில ்பிரத்வ�சிப்பைசிலதைசைன்று 

என்னுத்டை த்கொ்பதைசிதை ஆதைைிடத்டன் என்ைொர. ்பக்்கம் 13

எ்பிசரைர 4:7 இன்று அ்வருத்டை �தைததைக் த்கட்பபீர்கைொ்கசில உங்கள் இருைைங்கதைக் ்கடினப்படுதைொைசிருங்கள் என்று 

ச்வகு்கொைதைசிற்குப்பின்பு ைொ்வைீசின் �ங்ீகைதைசிதை ச�ொலைசிைிருக்்கசிை்படி, இன்று என்று ச�ொல்வைசினொதை ்பின்னும் ஒரு 

நொதைக் குைசிதைசிருக்்கசிைொர. ்பக்்கம்13

எ்பிசரைர 9:22 நசிைொைப்பிரமொைதைசின்்படி ச்கொஞ�ஙகுதைை எலைொம் இரதைதைசினொதை சுதைசி்கரிக்்கப்படும்; 

இரதைஞ�சிநதுைைசிலைொமல மன்னிபபு உண்டொ்கொது. ்பக்்கம் 4

எத்ப�சிைர 1:11,12 தமலும் ்கசிைசிஸ்து்வின்தமல முன்தன நம்்பிக்த்கைொைிருநை நொங்கள் அ்வருத்டை ம்கசிதமக்குப 

பு்கழச்�சிைொைிருக்கும்்படிக்கு, ைமது �சிதைதைசின் ஆதைொ�தனக்குதைக்்கைொ்க எலைொ்வற்தையும் ந்டப்பிக்்கசிை 

அ்வருத்டை ைீரமொனதைசின்்படிதை, நொங்கள் முன்குைசிக்்கப்படடு, ்கசிைசிஸ்துவுக்குள் அ்வருத்டை சுைநைரமொகும்்படி 

சைரிநதுச்கொள்ைப்படத்டொம். ்பக்்கம் 18
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எத்ப�சிைர 1:13-14 நீங்களும் உங்கள் இரட�சிப்பின் சு்வித�ஷமொ்கசிை �தைசிை ்வ�னததைக் த்கடடு, ்விசு்வொ�சி்கைொனத்பொது, 

்வொக்குதைதைம்்பணைப்பட்ட ்பரிசுதை ஆ்விைொல அ்வருக்குள் முதைசிதரத்பொ்டப்படடீர்கள். அ்வருக்குச் 

ச�ொநைமொன்வர்கள் அ்வருத்டை ம்கசிதமக்குப பு்கழச்�சிைொ்க மீட்கப்படு்வொர்கள் என்்பைற்கு ஆ்விைொன்வர நம்முத்டை 

சுைநைரதைசின் அச்�ொரமொைிருக்்கசிைொர.      ்பக்்கங்கள் 17 & 19

எத்ப�சிைர 1:5-8 ்பிரிைமொன்வருக்குள் ைொம் நமக்குத ைநைருைின ைம்முத்டை ்கசிருத்பைின் ம்கசிதமக்குப பு்கழச்�சிைொ்க, 

ைம்முத்டை ைைவுள்ை �சிதைதைசின்்படிதை, நம்தம இதைசு்கசிைசிஸ்து மூைமொய்த ைமக்குச் சு்வி்கொரபுதைசிரரொகும்்படி 

முன்குைசிதைசிருக்்கசிைொர. அ்வருத்டை ்கசிருத்பைின் ஐசு்வரிைதைசின்்படிதை இ்வருத்டை இரதைதைசினொதை 

்பொ்வமன்னிப்பொ்கசிை மீடபு இ்வருக்குள் நமக்கு உண்டொைிருக்்கசிைது. அநைக் ்கசிருத்பதை அ்வர �்கை ஞொனததைொடும் 

புதைசிதைொடும் எங்கைி்டதைசில ச்பரு்கப்பணைினொர. ்பக்்கங்கள் 15 & 16

எத்ப�சிைர 1:7 அ்வருத்டை ்கசிருத்பைின் ஐசு்வரிைதைசின்்படிதை இ்வருத்டை இரதைதைசினொதை ்பொ்வமன்னிப்பொ்கசிை மீடபு 

இ்வருக்குள் நமக்கு உண்டொைிருக்்கசிைது. ்பக்்கம் 4

எத்ப�சிைர 2:13 முன்தன தூரமொைிருநை நீங்கள் இபச்பொழுது ்கசிைசிஸ்து இதைசுவுக்குள் ்கசிைசிஸ்து்வின் இரதைதைசினொதை 

�மீ்பமொனரீ்கள். ்பக்்கம் 13

எத்ப�சிைர 2:14 எப்படிசைனில, அ்வதர நம்முத்டை �மொைொன ்கொரைரொ்கசி, இருைசிைதைொதரயும் ஒன்ைொக்்கசி, ்பத்கைொ்க நசின்ை 

்பிரி்விதனைொ்கசிை நடுச்சு்வதரத ை்கரதது, ்பக்்கம் 9

எத்ப�சிைர 2:6 ்கசிைசிஸ்து இதைசுவுக்குள் நம்தம அ்வதரொத்டகூ்ட எழுப்பி, உன்னைங்கைிதை அ்வதரொத்டகூ்ட உட்கொரவும் 

ச�ய்ைொர.  ்பக்்கம் 19

எத்ப�சிைர 2:8-10 ்கசிருத்பைினொதை ்விசு்வொ�ததைக் ச்கொணடு இரட�சிக்்கப்படடீர்கள்; இது உங்கைொல உண்டொனைலை, 

இது தை்வனுத்டை ஈவு; ஒரு்வரும் ச்பருதம்பொரொட்டொை்படிக்கு இது ்கசிரிதை்கைினொல உண்டொனைலை. 

ஏசனனில, நற்்கசிரிதை்கதைச் ச�ய்்கசிைைற்கு நொம் ்கசிைசிஸ்து இதைசுவுக்குள் �சிருஷ்டிக்்கப்படடு, தை்வனுத்டை 

ச�ய்த்கைொைிருக்்கசிதைொம்; அத்வ்கைில நொம் ந்டக்கும்்படி அ்வர முன்னைொ்க அத்வ்கதை ஆைதைம்்பணைிைிருக்்கசிைொர.                   

்பக்்கங்கள் 8 & 15 & 16

எத்ப�சிைர 3:14-15 இைசினிமசிதைம் நொன் ்பரதைொ்கதைசிலும் பூதைொ்கதைசிலுமுள்ை முழுக்குடும்்பததுக்கும் நொம்கொரைரொ்கசிை, 

நம்முத்டை ்கரதைரொைிருக்்கசிை இதைசு்கசிைசிஸ்து்வினுத்டை ்பிைொத்வ தநொக்்கசி முழங்கொல்படிைிடடு, ்பக்்கம் 17

எத்ப�சிைர 4:21-22 இதைசு்வினி்டதைசிலுள்ை �தைசிைதைசின்்படிதை, நீங்கள் அ்வரி்டதைசில த்கட்டைசிநது, அ்வரொல 

த்பொைசிக்்கப்படடீர்கதை. அநைப்படி, முநைசின ந்டக்த்கக்குரிை தமொ�ம்த்பொக்கும் இச்த�்கைொதை ச்கடடுபத்பொ்கசிை ்பதழை 

மனுஷதன நீங்கள் ்கதைநதுத்பொடடு, ்பக்்கம் 25

்கைொதைசிைர 1:15-16 அப்படிைிருநதும், நொன் என் ைொைின் ்வைிற்ைசிைசிருநைதுமுைல, என்தனப ்பிரிதசைடுதது, ைம்முத்டை 

்கசிருத்பைினொல அதழதை தை்வன், ைம்முத்டை குமொரதன நொன் புைஜொைசி்கைி்டதைசில சு்வித�ஷமொய் அைசி்விக்கும் 

ச்பொருட்டொ்க, அ்வதர எனக்குள் ச்வைிப்படுதைப ்பிரிைமொைிருநைத்பொது, உ்டதன நொன் மொம்�ததைொடும் இரதைததைொடும் 

தைொ�தன்பணைொமலும்; ்பக்்கம் 8

்கைொதைசிைர 2:20 ்கசிைசிஸ்துவு்டதனகூ்டச் �சிலுத்வைிைதைைப்படத்டன்; ஆைினும், ்பிதழதைசிருக்்கசிதைன்; இனி நொன் 

அலை, ்கசிைசிஸ்துத்வ எனக்குள் ்பிதழதைசிருக்்கசிைொர; நொன் இபச்பொழுது மொம்�தைசில ்பிதழதைசிருக்்கசிைதைொ, என்னில 

அன்புகூரநது எனக்்கொ்கத ைம்தமதைொதம ஒபபுக்ச்கொடுதை தை்வனுத்டை குமொரதனப்பற்றும் ்விசு்வொ�தைசினொதை 

்பிதழதைசிருக்்கசிதைன்.      ்பக்்கம் 18

்கைொதைசிைர 4:4-7 நொம் புதைசிரசு்வி்கொரததைைத்டயும்்படி நசிைொைப்பிரமொைதைசிற்குக் ்ீகழப்பட்ட்வர்கதை 

மீடடுக்ச்கொள்ைதைக்்கைொ்க. ்கொைம் நசிதைத்வைசினத்பொது, ஸ்ைசிரீைினி்டதைசிற் ்பிைநை்வரும் நசிைொைப்பிரமொைதைசிற்குக் 

்ீகழொன்வருமொ்கசிை ைம்முத்டை குமொரதன தை்வன் அனுப்பினொர. தமலும் நீங்கள் புதைசிரரொைிருக்்கசிை்படிைினொல, அப்பொ, 

்பிைொத்வ! என்று கூப்பி்டதைக்்கைொ்க தை்வன் ைமது குமொரனுத்டை ஆ்விதை உங்கள் இருைைங்கைில அனுப்பினொர. 

ஆத்கைொல இனி நீ அடிதமைொைிரொமல புதைசிரனொைிருக்்கசிைொய்; நீ புதைசிரதனைொனொல, ்கசிைசிஸ்துமூைமொய் தை்வனுத்டை 

சுைநைரனொயுமசிருக்்கசிைொய். ்பக்்கம் 18

்கைொதைசிைர 5:16 ்பின்னும் நொன் ச�ொலலு்கசிைசைன்னச்வன்ைொல, ஆ்விக்த்கற்ை்படி ந்டநதுச்கொள்ளுங்கள், அபச்பொழுது மொம்� 

இச்த�தை நசிதைத்வற்ைொைசிருப்பபீர்கள். ்பக்்கம் 23

்கைொதைசிைர 5:24 ்கசிைசிஸ்து்வினுத்டை்வர்கள் ைங்கள் மொம்�ததையும் அைசின் ஆத� இச்த�்கதையும் �சிலுத்வைில 

அதைநைசிருக்்கசிைொர்கள். ்பக்்கங்கள் 17 & 18

1 ச்கொரிநைசிைர 15:22 ஆைொமுக்குள் எலைொரும் மரிக்்கசிைதுத்பொை, ்கசிைசிஸ்துவுக்குள் எலைொரும் உைிரப்பிக்்கப்படு்வொர்கள். 

்பக்்கங்கள் 17 & 23

1 ச்கொரிநைசிைர 15:45-46 அநைப்படிதை முநைசின மனுஷனொ்கசிை ஆைொம் ஜ்ீவொததுமொ்வொனொன் என்சைழுைசிைிருக்்கசிைது; 

்பிநைசின ஆைொம் உைிரப்பிக்்கசிை ஆ்விைொனொர. ஆ்கசிலும் ஆ்விக்குரிை �ரீரம் முநைசினைலை, சஜன்ம�ரீரதம முநைசினது; 

ஆ்விக்குரிை �ரீரம் ்பிநைசினது. ்பக்்கம் 6 

1 ச்கொரிநைசிைர 15:57 நம்முத்டை ்கரதைரொ்கசிை இதைசு்கசிைசிஸ்து்வினொதை நமக்கு சஜைஙச்கொடுக்்கசிை தை்வனுக்கு 

ஸ்தைொதைசிரம். ்பக்்கம் 8

1 ச்கொரிநைசிைர 2:16 ்கரதைருக்குப த்பொைசிக்்கதைக்்கைொ்க அ்வருத்டை �சிநதைதை அைசிநை்வன் ைொர? எங்களுக்த்கொ ்கசிைசிஸ்து்வின் 

�சிநதை உண்டொைிருக்்கசிைது. ்பக்்கம் 22

1 ச்கொரிநைசிைர 3:16-18 நீங்கள் தை்வனுத்டை ஆைைமொைிருக்்கசிைரீ்கசைன்றும், தை்வனுத்டை ஆ்வி உங்கைில 

்வொ�மொைிருக்்கசிைொசரன்றும் அைசிைொைசிருக்்கசிைரீ்கைொ? ஒரு்வன் தை்வனுத்டை ஆைைததைக் ச்கடுதைொல, அ்வதனத 
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தை்வன் ச்கடுப்பொர; தை்வனுத்டை ஆைைம் ்பரிசுதைமொைிருக்்கசிைது; நீங்கதை அநை ஆைைம். ஒரு்வனும் 

ைன்தனதைொதன ்வஞ�சிைொைசிருப்பொனொ்க; இவவுை்கதைசிதை உங்கைில ஒரு்வன் ைன்தன ஞொனிசைன்று எணைினொல 

அ்வன் ஞொனிைொகும்்படிக்குப த்பதைசிைக்்கொரனொ்கக்்க்ட்வன். ்பக்்கங்கள் 25 & 26

1 ச்கொரிநைசிைர 6:17 அப்படிதை ்கரதைதரொடித�நைசிருக்்கசிை்வனும், அ்வரு்டதன ஒதர ஆ்விைொைிருக்்கசிைொன். ்பக்்கங்கள் 15 & 

16 & 24

1 ச்கொரிநைசிைர 6:19-20 உங்கள் �ரீரமொனது நீங்கள் தை்வனொதை ச்பற்றும் உங்கைில ைங்கசியும் இருக்்கசிை ்பரிசுதை 

ஆ்விைினுத்டை ஆைைமொைிருக்்கசிைசைன்றும், நீங்கள் உங்களுத்டை்வர்கைலைச்வன்றும் அைசிைபீர்கைொ? ்கசிரைததுக்குக் 

ச்கொள்ைப்படடீர்கதை; ஆத்கைொல தை்வனுக்கு உத்டைத்வ்கைொ்கசிை உங்கள் �ரீரதைசினொலும் உங்கள் ஆ்விைினொலும் 

தை்வதன ம்கசிதமப்படுததுங்கள். ்பக்்கம் 25

2 ச்கொரிநைசிைர 5:16-21 ஆத்கைொல, இதுமுைற்ச்கொணடு, நொங்கள் ஒரு்வதனயும் மொம்�தைசின்்படி அைசிதைொம்; நொங்கள் 

்கசிைசிஸ்துத்வயும் மொம்�தைசின்்படி அைசிநைசிருநைொலும், இனி ஒருத்பொதும் அ்வதர மொம்�தைசின்்படி அைசிதைொம். 

இப்படிைிருக்்க, ஒரு்வன் ்கசிைசிஸ்துவுக்குள்ைிருநைொல புது�சிருஷ்டிைொைிருக்்கசிைொன்; ்பதழைத்வ்கள் ஒழசிநது த்பொைின, 

எலைொம் புைசிைொைின. இத்வசைலைொம் தை்வனொதை உண்டொைிருக்்கசிைது; அ்வர இதைசு்கசிைசிஸ்துத்வக்ச்கொணடு 

நம்தமத ைம்தமொத்ட ஒபபுர்வொக்்கசி, ஒபபுர்வொக்குைைசின் ஊழசிைததை எங்களுக்கு ஒபபுக்ச்கொடுதைொர. அசைன்னச்வனில, 

தை்வன் உை்கதைொருத்டை ்பொ்வங்கதை எணைொமல, ்கசிைசிஸ்துவுக்குள் அ்வர்கதைத ைமக்கு ஒபபுர்வொக்்கசி, 

ஒபபுர்வொக்குைைசின் உ்பதை�ததை எங்கைி்டதைசில ஒபபு்விதைொர. ஆன்படிைினொதை, தை்வனொன்வர எங்கதைக்ச்கொணடு 

புதைசிச�ொலலு்கசிைதுத்பொை, நொங்கள் ்கசிைசிஸ்துவுக்்கொ்க ஸ்ைொனொ்பைசி்கைொைிருநது, தை்வதனொத்ட ஒபபுர்வொகுங்கள் என்று, 

்கசிைசிஸ்து்வினிமசிதைம் உங்கதை த்வணடிக்ச்கொள்ளு்கசிதைொம். நொம் அ்வருக்குள் தை்வனுத்டை நீைசிைொகும்்படிக்கு, ்பொ்வம் 

அைசிைொை அ்வதர நமக்்கொ்கப ்பொ்வமொக்்கசினொர. ்பக்்கம் 25

2 ச்கொரிநைசிைர 5:17 இப்படிைிருக்்க, ஒரு்வன் ்கசிைசிஸ்துவுக்குள்ைிருநைொல புது�சிருஷ்டிைொைிருக்்கசிைொன்; ்பதழைத்வ்கள் 

ஒழசிநது த்பொைின, எலைொம் புைசிைொைின. ்பக்்கம் 20

2 ச்கொரிநைசிைர 5:18 இத்வசைலைொம் தை்வனொதை உண்டொைிருக்்கசிைது; அ்வர இதைசு்கசிைசிஸ்துத்வக்ச்கொணடு நம்தமத 

ைம்தமொத்ட ஒபபுர்வொக்்கசி, ஒபபுர்வொக்குைைசின் ஊழசிைததை எங்களுக்கு ஒபபுக்ச்கொடுதைொர   ்பக்்கம் 8

ச்கொதைொச�ைர 1:15 அ்வர அைரி�னமொன தை்வனுத்டை ைற்சுரூ்பமும், �ர்வ�சிருஷ்டிக்கும் முநைசினத்பறுமொன்வர. ்பக்்கங்கள் 

1 & 2

ச்கொதைொச�ைர 1:27ஆ புைஜொைசி்களுக்குள்தை ்விைங்கசிை இநை இர்க�சிைதைசிலுள்ை ம்கசிதமைின் ஐசு்வரிைம் இன்னசைன்று, 

தை்வன் ைம்முத்டை ்பரிசுதை்வொன்்களுக்குத சைரிைப்படுதைச் �சிதைமொனொர; ்கசிைசிஸ்து்வொன்வர ம்கசிதமைின் 

நம்்பிக்த்கைொ்க உங்களுக்குள் இருப்பதை அநை இர்க�சிைம். ்பக்்கம் 25 

ச்கொதைொச�ைர 2:10 தமலும் �்கை துதரதைனங்களுக்கும் அைசி்கொரததுக்கும் ைதைைிருக்்கசிை அ்வருக்குள் நீங்கள் 

்பரிபூரைமுள்ை்வர்கைொைிருக்்கசிைரீ்கள். ்பக்்கம் 18

ச்கொதைொச�ைர 2:12-14 ஞொனஸ்நொனதைசிதை அ்வதரொத்டகூ்ட அ்டக்்கம் ்பணைப்பட்ட்வர்கைொ்கவும், அைசிதை 

அ்வதர மரிததைொரிைசிருநசைழுப்பின தை்வனுத்டை ச�ைைசின் தமலுள்ை ்விசு்வொ�தைசினொதை அ்வதரொ்டகூ்ட 

எழுநை்வர்கைொ்கவும் இருக்்கசிைரீ்கள். உங்கள் ்பொ்வங்கைினொதையும், உங்கள் மொம்� ்விருதைத�ைனமசிலைொதம 

ைினொதையும் மரிதை்வர்கைொைிருநை உங்கதையும் அ்வதரொத்டகூ்ட உைிரப்பிதது, அக்்கசிரமங்கசைலைொ்வற்தையும் 

உங்களுக்கு மன்னிதது; நமக்கு எைசிரித்டைொ்கவும் ்கட்டதை்கைொல நமக்கு ்விதரொைமொ்கவும் இருநை த்கசைழுததைக் 

குதைதது, அதை நடு்விைசிரொை்படிக்கு எடுதது, �சிலுத்வைின்தமல ஆைிைடிதது. ்பக்்கம் 19

ச்கொதைொச�ைர 2:6-7 ஆத்கைொல, நீங்கள் ்கரதைரொ்கசிை ்கசிைசிஸ்து இதைசுத்வ ஏற்றுக்ச்கொண்ட்படிதை, அ்வருக்குள் 

த்வரச்கொண்ட்வர்கைொ்கவும், அ்வரதமல ்கட்டப்பட்ட்வர்கைொ்கவும், அ்வருக்குள் ந்டநதுச்கொணடு, நீங்கள் 

த்பொைசிக்்கப்பட்ட்படிதை, ்விசு்வொ�தைசில உறுைசிப்படடு, ஸ்தைொதைசிரததைொத்ட அைசிதை ச்பருகு்வரீ்கைொ்க. ்பக்்கங்கள் 15 & 16 

ச்கொதைொச�ைர 2:9 ஏசனன்ைொல, தை்வதது்வதைசின் ்பரிபூரைசமலைொம் �ரீரப்பிர்கொரமொ்க அ்வருக்குள் ்வொ�மொைிருக்்கசிைது. 

்பக்்கங்கள் 1 & 2

ச்கொதைொச�ைர 3:1-3 நீங்கள் ்கசிைசிஸ்துவு்டன்கூ்ட எழுநைதுண்டொனொல, ்கசிைசிஸ்து தை்வனுத்டை ்வைது்பொரி�தைசில 

்வறீ்ைசிருக்கும் இ்டதைசிலுள்ை தமைொனத்வ்கதைத தைடுங்கள். பூமசிைிலுள்ைத்வ்கதைைலை, தமைொனத்வ்கதைதை 

நொடுங்கள். ஏசனன்ைொல, நீங்கள் மரிதைீர்கள், உங்கள் ஜ்ீவன் ்கசிைசிஸ்துவு்டதன தை்வனுக்குள் மதைநைசிருக்்கசிைது. ்பக்்கம் 

19

ச்கொதைொச�ைர 4:5-6 புைம்த்பைிருக்்கசிை்வர்களுக்கு முன்்பொ்க ஞொனமொய் ந்டநது ்கொைததைப ்பிரதைொஜனப்படுதைசிக்ச்கொள்ளுங்கள்.

அ்வன்வனுக்கு இன்னின்ன்படி உதைரவு ச�ொலைத்வணடுசமன்று நீங்கள் அைசியும்்படிக்கு, உங்கள் ்வ�னம் எபச்பொழுதும் 

்கசிருத்ப ச்பொருநைசினைொயும் உப்பொல �ொரதமைசினைொயுமசிருப்பைொ்க. ்பக்்கம் 36

�ங்ீகைம் 16:11 ஜ்ீவமொரக்்கததை எனக்குத சைரிைப்படுதது்வரீ; உம்முத்டை �மு்கதைசில ்பரிபூரை ஆனநைமும், உம்முத்டை 

்வைது்பொரி�தைசில நசிதைசிை த்பரின்்பமும் உணடு. ்பக்்கம் 20

�ங்ீகைம் 40:3 நமது தை்வதனத துைசிக்கும் புதுப்பொடத்ட அ்வர என் ்வொைிதை ச்கொடுதைொர; அதந்கர அதைக் ்கணடு, ்பைநது, 

்கரதைதர நம்பு்வொர்கள். ்பக்்கம் 36

1 ைீதமொததையு 2:3-4 நம்முத்டை இரட�்கரொ்கசிை தை்வனுக்கு முன்்பொ்க அது நன்தமயும் ்பிரிைமுமொைிருக்்கசிைது. எலைொ 

மனுஷரும் இரட�சிக்்கப்ப்டவும், �தைசிைததை அைசி்கசிை அைசித்வ அத்டைவும், அ்வர �சிதைமுள்ை்வரொைிருக்்கசிைொர. ்பக்்கம் 

40 

43



1 ைீதமொததையு 2:5-6 தை்வன் ஒரு்வதர, தை்வனுக்கும் மனுஷருக்கும் மதைசிைஸ்ைரும் ஒரு்வதர. எலைொதரயும் 

மீடகும்ச்பொருைொ்கத ைம்தம ஒபபுக்ச்கொடுதை மனுஷனொ்கசிை ்கசிைசிஸ்து இதைசு அ்வதர; இைற்குரிை �ொட�சி ஏற்ை 

்கொைங்கைில ்விைங்கசி்வரு்கசிைது. ்பக்்கங்கள் 8 & 12

2 ைீதமொததையு 1:7 தை்வன் நமக்குப ்பைமுள்ை ஆ்விதைக் ச்கொ்டொமல, ்பைமும் அன்பும் சைைிநை புதைசியுமுள்ை 

ஆ்விதைதை ச்கொடுதைசிருக்்கசிைொர. ்பக்்கம் 21

1 சை�தைொனிக்த்கைர 1:6-8 நீங்கள் மசிகுநை உ்பதைசிர்வதைசிதை, ்பரிசுதை ஆ்விைின் �நதைொஷததைொத்ட, ைசிரு்வ�னததை 

ஏற்றுக்ச்கொணடு, எங்கதையும் ்கரதைதரயும் ்பின்்பற்று்கசிை்வர்கைொ்கசி, இவ்விைமொய் மக்ச்கதைொனிைொ்விலும் 

அ்கொைொ்விலுமுள்ை ்விசு்வொ�சி்கள் ைொ்வருக்கும் மொைசிரி்கைொனரீ்கள். எப்படிசைனில, உங்கைி்டதைசிைசிருநது ்கரதைருத்டை 

்வ�னம் மக்ச்கதைொனிைொ்விலும் அ்கொைொ்விலும் சைொனிதைதுமலைொமல, நொங்கள் அதைக்குைசிதது ஒன்றும் 

ச�ொலைத்வணடிைைொைிரொை்படிக்கு, தை்வதனப்பற்ைசின உங்கள் ்விசு்வொ�ம் எஙகும் ்பிர�சிதைமொைிற்று. ்பக்்கம் 36

1 சை�தைொனிக்த்கைர 5:23-24 �மொைொனதைசின் தை்வன் ைொதம உங்கதை முற்ைசிலும் ்பரிசுதைமொக்கு்வொரொ்க. உங்கள் ஆ்வி 

ஆததுமொ �ரீரம் முழு்வதும், நம்முத்டை ்கரதைரொ்கசிை இதைசு்கசிைசிஸ்து ்வரும்த்பொது குற்ைமற்ைைொைிருக்கும்்படி 

்கொக்்கப்படு்வைொ்க. உங்கதை அதழக்்கசிை்வர உணதமயுள்ை்வர, அ்வர அப்படிதை ச�ய்்வொர. ்பக்்கங்கள் 24 & 25

நீைசிசமொழசி்கள் 14:12 மனுஷனுக்குச் ச�ம்தமைொய்த தைொன்று்கசிை ்வழசி உணடு; அைசின் முடித்வொ மரை்வழசி்கள். ்பக்்கம் 11

்பிர�ங்கசி  3:11 அ்வர �்கைததையும் அைசினைசின் ்கொைதைசிதை தநரதைசிைொ்கச் ச�ய்ைசிருக்்கசிைொர; உை்கததையும் அ்வர்கள் 

உள்ைதைசிதை த்வதைசிருக்்கசிைொர; ஆைைொல தை்வன் ஆைசிமுைல அநைம்மடடும் ச�ய்து்வரும் ்கசிரிதைதை மனுஷன் 

்கணடு்பிடிைொன். ்பக்்கம் 10

்பிைசிப்பிைர 2:5-8 ்கசிைசிஸ்து இதைசு்விைசிருநை �சிநதைதை உங்கைிலும் இருக்்கக்்க்ட்வது; அ்வர தை்வனுத்டை ரூ்பமொைிருநதும், 

தை்வனுக்குச் �மமொைிருப்பதைக் ச்கொள்தைைொடின ச்பொருைொ்க எணைொமல, ைம்தமதைொதம ச்வறுதமைொக்்கசி, 

அடிதமைின் ரூ்பசமடுதது, மனுஷர �ொைைொனொர. அ்வர மனுஷரூ்பமொய்க் ்கொைப்படடு, மரை்பரிைநைம், அைொ்வது 

�சிலுத்வைின் மரை்பரிைநைமும் ்ீகழப்படிநை்வரொ்கசி, ைம்தமதைொதம ைொழதைசினொர. ்பக்்கங்கள் 1 & 2 & 22 & 25

்பிைசிப்பிைர 3:20 நம்முத்டை குடிைிருபத்பொ ்பரதைொ்கதைசிைசிருக்்கசிைது, அஙத்கைிருநது ்கரதைரொைிருக்்கசிை இதைசு்கசிைசிஸ்து 

என்னும் இரட�்கர ்வர எைசிர்பொரததுக்ச்கொணடிருக்்கசிதைொம். ்பக்்கங்கள் 20 & 22 & 23

்பிைசிப்பிைர 4:6-7 நீங்கள் ஒன்றுக்குங்க்வதைப்ப்டொமல, எலைொ்வற்தையுஙகுைசிதது உங்கள் ்விணைப்பங்கதை 

ஸ்தைொதைசிரததைொத்ட கூடிை சஜ்பதைசினொலும் த்வணடுைைசினொலும் தை்வனுக்குத சைரிைப்படுததுங்கள். அபச்பொழுது, 

எலைொப புதைசிக்கும் தமைொன தை்வ�மொைொனம் உங்கள் இருைைங்கதையும் உங்கள் �சிநதை்கதையும் ்கசிைசிஸ்து 

இதைசுவுக்குள்ைொ்கக் ்கொததுக்ச்கொள்ளும். ்பக்்கம் 26

1 த்பதுரு 1:18-19 உங்கள் முன்தனொர்கைொல ்பொரம்்பரிைமொய் நீங்கள் அனு�ரிதது்வநை ்வைீொன ந்டததைைினின்று அழசிவுள்ை 

்வஸ்துக்்கைொ்கசிை ச்வள்ைிைினொலும் ச்பொன்னினொலும் மீட்கப்ப்டொமல, குற்ைமசிலைொை மொ�ற்ை ஆடடுக்குடடிைொ்கசிை 

்கசிைசிஸ்து்வின் ்விதைதைைபச்பற்ை இரதைதைசினொதை மீட்கப்படடீர்கசைன்று அைசிநைசிருக்்கசிைரீ்கதை. ்பக்்கம் 25

1 த்பதுரு 2:24 நொம் ்பொ்வங்களுக்குச் ச�தது, நீைசிக்குப ்பிதழதைசிருக்கும்்படிக்கு, அ்வர ைொதம ைமது �ரீரதைசிதை நம்முத்டை 

்பொ்வங்கதைச் �சிலுத்வைின்தமல சுமநைொர; அ்வருத்டை ைழும்பு்கைொல குைமொனரீ்கள். ்பக்்கம் 4

1 த்பதுரு 3:15 ்கரதைரொ்கசிை தை்வதன உங்கள் இருைைங்கைில ்பரிசுதைம்்பணணுங்கள்; உங்கைிைசிருக்்கசிை 

நம்்பிக்த்கதைக்குைசிதது உங்கைி்டதைசில ்வி�ொரிததுக் த்கட்கசிை ைொ்வருக்கும் �ொநைததைொடும் ்வைக்்கததைொடும் 

உதைரவுச�ொலை எபச்பொழுதும் ஆைதைமொைிருங்கள். ்பக்்கம் 36

1 த்பதுரு 3:18 ஏசனனில, ்கசிைசிஸ்துவும் நம்தம தை்வனி்டதைசில த�ரக்கும்்படி அநீைசியுள்ை்வர்களுக்குப ்பைசிைொ்க 

நீைசியுள்ை்வரொய்ப ்பொ்வங்கைினிமசிதைம் ஒருைரம் ்பொடு்பட்டொர; அ்வர மொம்�தைசிதை ச்கொதையுணடு, ஆ்விைிதை 

உைிரப்பிக்்கப்பட்டொர. ்பக்்கம் 12

மததையு 10:32 மனுஷர முன்்பொ்க என்தன அைசிக்த்க்பணணு்கசிை்வன் எ்வதனொ, அ்வதன நொனும் ்பரதைொ்கதைசிைசிருக்்கசிை என் 

்பிைொ்வின் முன்்பொ்க அைசிக்த்க்பணணுத்வன். ்பக்்கம் 40

மததையு 1:20b-23 அ்வன் இப்படிச் �சிநைசிததுக்ச்கொணடிருக்த்கைில, ்கரதைருத்டை தூைன் ச�ொப்பனதைசில அ்வனுக்குக் 

்கொைப்படடு: ைொ்வைீசின் குமொரனொ்கசிை தைொத�பத்ப, உன் மதன்விைொ்கசிை மரிைொதைச் த�ரததுக்ச்கொள்ை ஐைப்ப்டொதை; 

அ்வைி்டதைசில உற்்பதைசிைொைிருக்்கசிைது ்பரிசுதை ஆ்விைினொல உண்டொனது. அ்வள் ஒரு குமொரதனப ச்பறு்வொள், 

அ்வருக்கு இதைசு என்று த்பரிடு்வொைொ்க; ஏசனனில அ்வர ைமது ஜனங்கைின் ்பொ்வங்கதை நீக்்கசி அ்வர்கதை இரட�சிப்பொர 

என்ைொன். ைீரக்்கைரி�சிைின் மூைமொய்க் ்கரதைரொதை உதரக்்கப்பட்டது நசிதைத்வறும்்படி இசைலைொம் ந்டநைது. அ்வன்: 

இதைொ, ஒரு ்கன்னித்க ்கரப்ப்வைசிைொ்கசி ஒரு குமொரதனப ச்பறு்வொள்; அ்வருக்கு இம்மொனுத்வல என்று த்பரிடு்வொர்கள் 

என்று ச�ொன்னொன். ்பக்்கம் 1

மததையு 26:28-29 இது ்பொ்வமன்னிபபுண்டொகும்்படி அதந்கருக்்கொ்கச் �சிநைப்படு்கசிை புது உ்டன்்படிக்த்கக்குரிை என்னுத்டை 

இரதைமொைிருக்்கசிைது. இதுமுைல இநைத ைசிரொட�ப்பழர�ததை ந்வமொனைொய் உங்கதைொடுகூ்ட என் ்பிைொ்வின் 

ரொஜைதைசிதை நொன் ்பொனம்்பணணும் நொள்்வதரக்கும் இதைப ்பொனம்்பணணு்வைசிலதைசைன்று உங்களுக்குச் 

ச�ொலலு்கசிதைன் என்ைொர. ்பக்்கம் 4

மததையு 27:57-61 �ொைங்கொைமொனத்பொது, இதைசுவுக்குச் �ீஷனும் ஐசு்வரிை்வொனுமொைிருநை தைொத�பபு என்னும் 

த்பரச்கொண்ட அரிமதைசிைொ ஊரொனொ்கசிை ஒரு மனுஷன் ்வநது, ்பிைொதது்வினி்டதைசில த்பொய், இதைசு்வின் �ரீரததைக் 

த்கட்டொன். அபச்பொழுது, �ரீரததைக் ச்கொடுக்கும்்படி ்பிைொதது ்கட்டதைைிட்டொன். தைொத�பபு அநைச் �ரீரததை எடுதது, 

துய்ைைொன சமலைசிை துப்படடிைிதை சுற்ைசி, ைொன் ்கன்மதைைில ச்வடடிைிருநை ைன்னுத்டை புைசிை ்கலைதைைிதை 

அதை த்வதது, ்கலைதைைின் ்வொ�ைசில ஒரு ச்பரிை ்கலதைப புரடடித்வததுபத்பொனொன். அஙத்க ம்கைதைனொ 
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மரிைொளும் மற்ை மரிைொளும் ்கலைதைக்கு எைசிரொ்க உட்கொரநைசிருநைொர்கள். ்பக்்கம் 4

மததையு 3:13-17 அபச்பொழுது தைொ்வொனொல ஞொனஸ்நொனம் ச்பறு்வைற்கு இதைசு ்கைசிதைைொத்வ்விடடு தைொரைொனுக்கு 

அருத்க அ்வனி்டதைசில ்வநைொர. தைொ்வொன் அ்வருக்குத ைத்ட ச�ய்து: நொன் உம்மொதை ஞொனஸ்நொனம் 

ச்பைத்வணடிைைொைிருக்்க, நீர என்னி்டதைசில ்வரைொமொ என்ைொன். இதைசு அ்வனுக்குப ்பிரைசியுதைரமொ்க: இபச்பொழுது 

இ்டஙச்கொடு, இப்படி எலைொ நீைசிதையும் நசிதைத்வற்று்வது நமக்கு ஏற்ைைொைிருக்்கசிைது என்ைொர. அபச்பொழுது அ்வருக்கு 

இ்டஙச்கொடுதைொன். இதைசு ஞொனஸ்நொனம் ச்பற்று, ஜைதைசிைசிருநது ்கதரதைைசினவு்டதன, இதைொ, ்வொனம் அ்வருக்குத 

ைசிைக்்கப்பட்டது; தை்வ ஆ்வி புைொத்வபத்பொை இைங்கசி, ைம்தமல ்வரு்கசிைதைக் ்கண்டொர. அன்ைசியும், ்வொனதைசிைசிருநது 

ஒரு �தைம் உண்டொ்கசி: இ்வர என்னுத்டை தந�குமொரன், இ்வரில ்பிரிைமொைிருக்்கசிதைன் என்று உதரதைது. ்பக்்கங்கள் 

3 & 26

மததையு 4:19-20 என் ்பின்தன ்வொருங்கள், உங்கதை மனுஷதரப ்பிடிக்்கசிை்வர்கைொக்குத்வன் என்ைொர. உ்டதன அ்வர்கள் 

்வதை்கதை ்விடடு, அ்வருக்குப ்பின்ச�ன்ைொர்கள். ்பக்்கம் 40

மததையு 7:13-14 இடுக்்கமொன ்வொ�ல்வழசிைொய் உட்பிரத்வ�சியுங்கள்; த்கடடுக்குபத்பொ்கசிை ்வொ�ல ்விரிவும், ்வழசி 

்வி�ொைமுமொைிருக்்கசிைது; அைசின் ்வழசிைொய்ப ்பிரத்வ�சிக்்கசிை்வர்கள் அதந்கர. ஜ்ீவனுக்குபத்பொ்கசிை ்வொ�ல இடுக்்கமும், 

்வழசி சநருக்்கமுமொைிருக்்கசிைது; அதைக் ்கணடு்பிடிக்்கசிை்வர்கள் �சிைர. ்பக்்கம் 26

மததையு 7:28-29 இதைசு இநை ்வொரததை்கதைச் ச�ொலைசி முடிதைத்பொது, அ்வர த்வை்பொர்கதரபத்பொல த்பொைசிைொமல, 

அைசி்கொரமுத்டை்வரொய் அ்வர்களுக்குப த்பொைசிதை்படிைொல, ஜனங்கள் அ்வருத்டை த்பொை்கததைக்குைசிதது 

ஆச்�ரிைப்பட்டொர்கள். ்பக்்கம் 3

மததையு 7:7-8 த்களுங்கள், அபச்பொழுது உங்களுக்குக் ச்கொடுக்்கப்படும்; தைடுங்கள், அபச்பொழுது ்கண்டத்ட்வரீ்கள்; 

ைடடுங்கள், அபச்பொழுது உங்களுக்குத ைசிைக்்கப்படும்; ஏசனன்ைொல, த்கட்கசிை்வன் எ்வனும் ச்பற்றுக்ச்கொள்ளு்கசிைொன்; 

தைடு்கசிை்வன் ்கண்டத்ட்கசிைொன்; ைடடு்கசிை்வனுக்குத ைசிைக்்கப்படும். ்பக்்கம் 26

மொற்கு 6:2-3 ஓய்வுநொைொனத்பொது, சஜ்பஆைைதைசில உ்பதை�ம் ்பணைத சைொ்டங்கசினொர. அதந்கர த்கடடு, ஆச்�ரிைப்படடு, 

இத்வ்கள் இ்வனுக்கு எஙத்கைிருநது ்வநைது? இ்வன் த்க்கைினொல இப்படிப்பட்ட ்பைதை ச�ய்த்க்கள் ந்டக்கும்்படி 

இ்வனுக்குக் ச்கொடுக்்கப்பட்ட ஞொனம் எப்படிப்பட்டது? இ்வன் ைச்�ன் அலை்வொ? மரிைொளுத்டை குமொரன் அலை்வொ? 

ைொக்த்கொபு, தைொத�, யூைொ, �ீதமொன் என்்ப்வர்களுக்கு �த்கொைரன் அலை்வொ? இ்வன் �த்கொைரி்களும் இஙத்க நம்மசி்டதைசில 

இருக்்கசிைொர்கள் அலை்வொ? என்று ச�ொலைசி, அ்வதரக்குைசிதது இ்டைைத்டநைொர்கள். ்பக்்கம் 5

1 தைொ்வொன் 1:7 அ்வர ஒைிைிைசிருக்்கசிைதுத்பொை நொமும் ஒைிைிதை ந்டநைொல ஒரு்வதரொச்டொரு்வர ஐக்்கசிைப்படடிருபத்பொம்; 

அ்வருத்டை குமொரனொ்கசிை இதைசு்கசிைசிஸ்து்வின் இரதைம் �்கை ்பொ்வங்கதையும் நீக்்கசி, நம்தமச் சுதைசி்கரிக்கும். ்பக்்கம் 4

1 தைொ்வொன் 1:9 நம்முத்டை ்பொ்வங்கதை நொம் அைசிக்த்கைிட்டொல, ்பொ்வங்கதை நமக்கு மன்னிதது எலைொ அநசிைொைததையும் 

நீக்்கசி நம்தமச் சுதைசி்கரிப்பைற்கு அ்வர உணதமயும் நீைசியும் உள்ை்வரொைிருக்்கசிைொர. ்பக்்கம் 26

1 தைொ்வொன் 3:1-3 நொம் தை்வனுத்டை ்பிள்தை்கசைன்று அதழக்்கப்படு்வைசினொதை ்பிைொ்வொன்வர நமக்குப ்பொரொடடின 

அன்பு எவ்வைவு ச்பரிசைன்று ்பொருங்கள்; உை்கம் அ்வதர அைசிைொை்படிைினொதை நம்தமயும் அைசிை்விலதை. 

்பிரிைமொன்வர்கதை, இபச்பொழுது தை்வனுத்டை ்பிள்தை்கைொைிருக்்கசிதைொம், இனி எவ்விைமொைிருபத்பொசமன்று 

இன்னும் ச்வைிப்ப்ட்விலதை; ஆ்கசிலும் அ்வர ச்வைிப்படும்த்பொது அ்வர இருக்்கசிை்வணைமொ்கத்வ நொம் அ்வதரத 

ைரி�சிப்பைசினொல, அ்வருக்கு ஒப்பொைிருபத்பொசமன்று அைசிநைசிருக்்கசிதைொம். அ்வரதமல இப்படிப்பட்ட நம்்பிக்த்க 

த்வதைசிருக்்கசிை்வசன்வனும், அ்வர சுதைமுள்ை்வரொைிருக்்கசிைதுத்பொை, ைன்தனயும் சுதைசி்கரிததுக்ச்கொள்ளு்கசிைொன். 

்பக்்கம் 25

1 தைொ்வொன் 3:9-10 தை்வனொல ்பிைநை எ்வனும் ்பொ்வஞச�ய்ைொன், ஏசனனில அ்வருத்டை ்விதது அ்வனுக்குள் 

ைரிதைசிருக்்கசிைது; அ்வன் தை்வனொல ்பிைநை்படிைினொல ்பொ்வஞச�ய்ைமொட்டொன். இைசினொதை தை்வனுத்டை ்பிள்தை்கள் 

இன்னொசரன்றும், ்பி�ொ�சின் ்பிள்தை்கள் இன்னொசரன்றும் ச்வைிப்படும்; நீைசிதைச் ச�ய்ைொமலும் ைன் �த்கொைரனில 

அன்புகூரொமலும் இருக்்கசிை எ்வனும் தை்வனொல உண்டொன்வனலை. ்பக்்கம் 25

1 தைொ்வொன் 5:12-13 குமொரதன உத்டை்வன் ஜ்ீவதன உத்டை்வன், தை்வனுத்டை குமொரன் இலைொை்வன் ஜ்ீவன் 

இலைொை்வன். உங்களுக்கு நசிதைசிைஜ்ீவன் உணச்டன்று நீங்கள் அைசிைவும், தை்வகுமொரனுத்டை நொமதைசின்தமல 

நீங்கள் ்விசு்வொ�மொைிருக்்கவும், தை்வகுமொரனுத்டை நொமதைசின்தமல ்விசு்வொ�மொைிருக்்கசிை உங்களுக்கு இத்வ்கதை 

எழுைசிைிருக்்கசிதைன். ்பக்்கங்கள் 15 & 16

1 தைொ்வொன் 5:18-19 தை்வனொல ்பிைநை எ்வனும் ்பொ்வஞச�ய்ைொசனன்று அைசிநைசிருக்்கசிதைொம்; தை்வனொல ்பிைநை்வன் ைன்தனக் 

்கொக்்கசிைொன், ச்பொலைொங்கன் அ்வதனதசைொ்டொன். நொம் தை்வனொல உண்டொைிருக்்கசிதைொசமன்றும், உை்கமுழு்வதும் 

ச்பொலைொங்கனுக்குள் ்கசி்டக்்கசிைசைன்றும் அைசிநைசிருக்்கசிதைொம். ்பக்்கம் 17 

ைொக்த்கொபு 5:16 நீங்கள் ச�ொஸ்ைமத்டயும்்படிக்கு, உங்கள் குற்ைங்கதை ஒரு்வருக்ச்கொரு்வர அைசிக்த்கைிடடு, ஒரு்வருக்்கொ்க 

ஒரு்வர சஜ்பம்்பணணுங்கள். நீைசிமொன் ச�ய்யும் ஊக்்கமொன த்வணடுைல மசி்கவும் ச்பைனுள்ைைொைிருக்்கசிைது. ்பக்்கம் 26

தைொசு்வொ 1:8 இநை நசிைொைப்பிரமொை புஸ்ை்கம் உன் ்வொதை்விடடுப ்பிரிைொைசிருப்பைொ்க; இைசில 

எழுைசிைிருக்்கசிைத்வ்கைின்்படிசைலைொம் நீ ச�ய்ைக் ்க்வனமொைிருக்கும்்படி, இரவும் ்ப்கலும் அதைத 

ைசிைொனிததுக்ச்கொணடிருப்பொைொ்க; அபச்பொழுது நீ உன் ்வழசிதை ்வொய்க்்கப்பணணு்வொய், அபச்பொழுது புதைசிமொனொயும் 

ந்டநதுச்கொள்ளு்வொய். ்பக்்கம் 26

தைொ்வொன் 10:10 ைசிரு்டன் ைசிரு்டவும் ச்கொலைவும் அழசிக்்கவும் ்வரு்கசிைொதனைன்ைசி த்வசைொன்றுக்கும் ்வரொன். நொதனொ 

அத்வ்களுக்கு ஜ்ீவன் உண்டொைிருக்்கவும், அது ்பரிபூரைப்ப்டவும் ்வநதைன். ்பக்்கம் 9

45



தைொ்வொன் 10:30 நொனும் ்பிைொவும் ஒன்ைொைிருக்்கசிதைொம் என்ைொர. ்பக்்கங்கள் 1 & 2

தைொ்வொன் 11:25-26 இதைசு அ்வதை தநொக்்கசி: நொதன உைிரதசைழுைலும் ஜ்ீவனுமொைிருக்்கசிதைன், என்தன ்விசு்வொ�சிக்்கசிை்வன் 

மரிதைொலும் ்பிதழப்பொன்; உைிதரொடிருநது என்தன ்விசு்வொ�சிக்்கசிை்வசன்வனும் என்சைன்தைக்கும் மரிைொமலும் 

இருப்பொன்; இதை ்விசு்வொ�சிக்்கசிைொைொ என்ைொர. ்பக்்கங்கள் 15 & 16 & 19

தைொ்வொன் 12:17 அன்ைசியும் அ்வரு்டதனகூ்ட இருநை ஜனங்கள் அ்வர ைொ�ருத்வக் ்கலைதைைிைசிருநது ச்வைிதை 

்வர்வதழதது, அ்வதன உைிதரொத்ட எழுப்பினொசரன்று �ொட�சி ச்கொடுதைொர்கள். ்பக்்கம் 36

தைொ்வொன் 14:13-14 நீங்கள் என் நொமதைசினொதை எதைக் த்கட்பபீர்கதைொ, குமொரனில ்பிைொ ம்கசிதமப்படும்்படிைொ்க, அதைச் 

ச�ய்த்வன். என் நொமதைசினொதை நீங்கள் எதைக்த்கட்டொலும் அதை நொன் ச�ய்த்வன்.்பக்்கம் 26

தைொ்வொன் 14:20 நொன் என் ்பிைொ்விலும், நீங்கள் என்னிலும், நொன் உங்கைிலும் இருக்்கசிைதை அநநொைிதை நீங்கள் அைசி்வரீ்கள்.            

்பக்்கங்கள் 18 & 19

தைொ்வொன் 14:6-7 அைற்கு இதைசு: நொதன ்வழசியும் �தைசிைமும் ஜ்ீவனுமொைிருக்்கசிதைன்; என்னொதைைலைொமல ஒரு்வனும் 

்பிைொ்வினி்டதைசில ்வரொன். என்தன அைசிநைீர்கைொனொல என் ்பிைொத்வயும் அைசிநைசிருப்பபீர்கள்; இதுமுைல நீங்கள் அ்வதர 

அைசிநதும் அ்வதரக் ்கணடும் இருக்்கசிைரீ்கள் என்ைொர. ்பக்்கங்கள் 13 & 15 & 16

தைொ்வொன் 15:16 நீங்கள் என்தனத சைரிநதுச்கொள்ை்விலதை, நொன் உங்கதைத சைரிநதுச்கொணத்டன்; நீங்கள் என் 

நொமதைசினொதை ்பிைொத்வக் த்கடடுச்கொள்ளு்வது எதுத்வொ, அதை அ்வர உங்களுக்குக் ச்கொடுக்்கதைக்்கைொ்க நீங்கள் 

த்பொய்க் ்கனிச்கொடுக்கும்்படிக்கும், உங்கள் ்கனி நசிதைதைசிருக்கும்்படிக்கும், நொன் உங்கதை ஏற்்படுதைசிதனன். ்பக்்கம் 40

தைொ்வொன் 15:7 நீங்கள் என்னிலும், என் ்வொரததை்கள் உங்கைிலும் நசிதைதைசிருநைொல, நீங்கள் த்கடடுக்ச்கொள்ளு்வசைதுத்வொ 

அது உங்களுக்குச் ச�ய்ைப்படும். ்பக்்கம் 26

தைொ்வொன் 16:28 நொன் ்பிைொ்வினி்டதைசிைசிருநது புைப்படடு உை்கதைசிதை ்வநதைன்; மறு்படியும் உை்கததை்விடடுப 

்பிைொ்வினி்டதைசிற்குப த்பொ்கசிதைன் என்ைொர. ்பக்்கம் 5

தைொ்வொன் 16:33 என்னி்டதைசில உங்களுக்குச் �மொைொனம் உண்டொைிருக்கும்ச்பொருடடு இத்வ்கதை உங்களுக்குச் 

ச�ொன்தனன். உை்கதைசில உங்களுக்கு உ்பதைசிர்வம் உணடு, ஆனொலும் ைசி்டன்ச்கொள்ளுங்கள்; நொன் உை்கததை 

சஜைிததைன் என்ைொர. ்பக்்கம் 10

தைொ்வொன் 1:14 அநை ்வொரததை மொம்�மொ்கசி, ்கசிருத்பைினொலும் �தைசிைதைசினொலும் நசிதைநை்வரொய், நமக்குள்தை ்வொ�ம் 

்பணைினொர; அ்வருத்டை ம்கசிதமதைக் ்கணத்டொம்; அது ்பிைொவுக்கு ஒதரத்பைொன்வருத்டை ம்கசிதமக்கு ஏற்ை 

ம்கசிதமைொ்கத்வ இருநைது. ்பக்்கங்கள் 1 & 2

தைொ்வொன் 3:16 தை்வன், ைம்முத்டை ஒதரத்பைொன குமொரதன ்விசு்வொ�சிக்்கசிை்வன் எ்வதனொ அ்வன் ச்கடடுபத்பொ்கொமல 

நசிதைசிைஜ்ீவதன அத்டயும்்படிக்கு, அ்வதரத ைநைருைி, இவ்வை்வொய் உை்கதைசில அன்பு கூரநைொர.    ்பக்்கம் 12

தைொ்வொன் 3:6 மொம்�தைசினொல ்பிைப்பது மொம்�மொைிருக்கும், ஆ்விைினொல ்பிைப்பது ஆ்விைொைிருக்கும். ்பக்்கங்கள் 19 & 24

தைொ்வொன் 9:25 அ்வன் ்பிரைசியுதைரமொ்க: அ்வர ்பொ்விசைன்று எனக்குத சைரிைொது; நொன் குரு்டனொைிருநதைன், இபச்பொழுது 

்கொண்கசிதைன்; இது ஒன்றுைொன் எனக்குத சைரியும் என்ைொன். ்பக்்கம் 36

சரைர 2:11-17 எப்படிசைனில, ்பரிசுதைஞச�ய்்கசிை்வரும் ்பரிசுதைஞச�ய்ைப்படு்கசிை்வர்களுமொ்கசிை ைொ்வரும் ஒரு்வரொதை 

உண்டொைிருக்்கசிைொர்கள்; இைசினிமசிதைம் அ்வர்கதைச் �த்கொைரசரன்று ச�ொலை அ்வர ச்வட்கப்ப்டொமல; உம்முத்டை 

நொமததை என் �த்கொைரருக்கு அைசி்விதது, �த்ப நடு்வில உம்தமத துைசிததுப்பொடுத்வன் என்றும்; நொன் அ்வரி்டதைசில 

நம்்பிக்த்கைொைிருபத்பன் என்றும்; இதைொ, நொனும், தை்வன் எனக்குக் ச்கொடுதை ்பிள்தை்களும் என்றும் 

ச�ொலைசிைிருக்்கசிைொர. ஆைைொல, ்பிள்தை்கள் மொம்�ததையும் இரதைததையும் உத்டை்வர்கைொைிருக்்க, அ்வரும் 

அ்வர்கதைபத்பொை மொம்�ததையும் இரதைததையும் உத்டை்வரொனொர; மரைததுக்கு அைசி்கொரிைொ்கசிை ்பி�ொ�ொன்வதனத 

ைமது மரைதைசினொதை அழசிக்கும்்படிக்கும், ஜ்ீவ்கொைசமலைொம் மரை்பைதைசினொதை அடிதமதைனதைசிற்குள்ைொன்வர்கள் 

ைொ்வதரயும் ்விடுைதை்பணணும்்படிக்கும் அப்படிைொனொர. ஆைைொல, அ்வர தை்வதூைருக்கு உை்விைொ்கக் 

த்கச்கொ்டொமல, ஆ்பிர்கொமசின் �நைைசிக்கு உை்விைொ்கக் த்கச்கொடுதைொர.அன்ைசியும், அ்வர ஜனதைசின் ்பொ்வங்கதை நசி்விரதைசி 

ச�ய்்வைற்த்கது்வொ்க, தை்வ்கொரி ைங்கதைக்குைசிதது இரக்்கமும் உணதமயுமுள்ை ்பிரைொன ஆ�ொரிைரொைிருக்கும்்படிக்கு 

எவ்விைதைசிலும் ைம்முத்டை �த்கொைரருக்கு ஒப்பொ்கத்வணடிைைொைிருநைது ்பக்்கங்கள் 1 & 2 & 20

தரொமர 10:13 ஆைைொல ்கரதைருத்டை நொமததைத சைொழுதுச்கொள்ளு்கசிை எ்வனும் இரட�சிக்்கப்படு்வொன். ்பக்்கங்கள் 15 & 16

தரொமர 10:9 என்னச்வன்ைொல, ்கரதைரொ்கசிை இதைசுத்வ நீ உன் ்வொைினொதை அைசிக்த்கைிடடு, தை்வன் அ்வதர 

மரிததைொரிைசிருநது எழுப்பினொசரன்று உன் இருைைதைசிதை ்விசு்வொ�சிதைொல இரட�சிக்்கப்படு்வொய். ்பக்்கங்கள் 15 & 16

தரொமர 12:1 அப்படிைிருக்்க, �த்கொைரதர, நீங்கள் உங்கள் �ரீரங்கதைப ்பரிசுதைமும் தை்வனுக்குப ்பிரிைமுமொன ஜ்ீவ்பைசிைொ்க 

ஒபபுக்ச்கொடுக்்கத்வணடுசமன்று, தை்வனுத்டை இரக்்கங்கதை முன்னிடடு உங்கதை த்வணடிக்ச்கொள்ளு்கசிதைன்; 

இதுத்வ நீங்கள் ச�ய்ைதைக்்க புதைசியுள்ைஆரொைதன. ்பக்்கம் 25

தரொமர 12:4-5 ஏசனனில, நமக்கு ஒதர �ரீரதைசிதை அதந்க அ்வை்வங்கைிருநதும், எலைொ அ்வை்வங்களுக்கும் ஒதர 

சைொழசில இரொைதுத்பொை, அதந்கரொ்கசிை நொமும் ்கசிைசிஸ்துவுக்குள் ஒதர �ரீரமொைிருக்்க, ஒரு்வருக்ச்கொரு்வர 

அ்வை்வங்கைொைிருக்்கசிதைொம். ்பக்்கம் 25

தரொமர 3:23 எலைொரும் ்பொ்வஞச�ய்து, தை்வம்கசிதமைற்ை்வர்கைொ்கசி, ்பக்்கங்கள் 7 & 11

தரொமர 5:1-2 இவ்விைமொ்க, நொம் ்விசு்வொ�தைசினொதை நீைசிமொன்்கைொக்்கப்படடிருக்்கசிை்படிைொல, நம்முத்டை ்கரதைரொ்கசிை 

இதைசு்கசிைசிஸ்துமூைமொய் தை்வனி்டதைசில �மொைொனம் ச்பற்ைசிருக்்கசிதைொம். அ்வரமூைமொய் நொம் இநைக் ்கசிருத்பைில 

்பிரத்வ�சிக்கும் �சிைொக்்கசிைததை ்விசு்வொ�தைசினொல ச்பற்று நசிதைச்கொணடிருநது, தை்வம்கசிதமதை அத்டத்வொசமன்்கசிை 

நம்்பிக்த்கைினொதை தமன்தம்பொரொடடு்கசிதைொம் ்பக்்கங்கள் 10 & 12
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தரொமர 5:11 அதுவுமலைொமல, இபச்பொழுது ஒபபுர்வொகுைதை நமக்குக் ்கசித்டக்்கப்பணைின நம்முத்டை ்கரதைரொ்கசிை 

இதைசு்கசிைசிஸ்து மூைமொய் நொம் தை்வதனப்பற்ைசியும் தமன்தம்பொரொடடு்கசிதைொம். ்பக்்கம் 20

தரொமர 5:12 இப்படிைொ்க, ஒதர மனுஷனொதை ்பொ்வமும் ்பொ்வதைசினொதை மரைமும் உை்கதைசிதை ்பிரத்வ�சிதைதுத்பொைவும், 

எலைொ மனுஷரும் ்பொ்வஞச�ய்ை்படிைொல, மரைம் எலைொருக்கும் ்வநைதுத்பொைவும் இதுவுமொைிற்று. ்பக்்கம் 7

தரொமர 5:18-19 ஆத்கைொல ஒதர மீறுைைசினொதை எலைொ மனுஷருக்கும் ஆக்்கசிதனக்கு ஏது்வொன ைீரபபு உண்டொனதுத்பொை, 

ஒதர நீைசிைினொதை எலைொ மனுஷருக்கும் ஜ்ீவதன அைிக்கும் நீைசிக்கு ஏது்வொன ைீரபபு உண்டொைிற்று. அன்ைசியும் ஒதர 

மனுஷனுத்டை ்ீகழப்படிைொதமைினொதை அதந்கர ்பொ்வி்கைொக்்கப்பட்டதுத்பொை, ஒரு்வருத்டை ்ீகழப்படிைைசினொதை 

அதந்கர நீைசிமொன்்கைொக்்கப்படு்வொர்கள். ்பக்்கங்கள் 7 & 17

தரொமர 5:5 தமலும் நமக்கு அருைப்பட்ட ்பரிசுதை ஆ்விைினொதை தை்வ அன்பு நம்முத்டை இருைைங்கைில 

ஊற்ைப்படடிருக்்கசிை்படிைொல, அநை நம்்பிக்த்க நம்தம ச்வட்கப்படுதைொது. ்பக்்கம் 19

தரொமர 5:6 அன்ைசியும், நொம் ச்பைனற்ை்வர்கைொைிருக்கும்த்பொதை, குைசிதை ்கொைதைசில ்கசிைசிஸ்து அக்்கசிரமக்்கொரருக்்கொ்க 

மரிதைொர. ்பக்்கம் 4

தரொமர 5:9 இப்படி நொம் அ்வருத்டை இரதைதைசினொதை நீைசிமொன்்கைொக்்கப்படடிருக்்க, த்கொ்பொக்்கசிதனக்கு நீங்கைொ்க அ்வரொதை 

நொம் இரட�சிக்்கப்படு்வது அைசி்க நசிச்�ைமொதம. ்பக்்கம் 8

தரொமர 6:11-13 அப்படிதை நீங்களும், உங்கதைப ்பொ்வதைசிற்கு மரிதை்வர்கைொ்கவும், நம்முத்டை ்கரதைரொ்கசிை 

இதைசு்கசிைசிஸ்துவுக்குள் தை்வனுக்ச்கன்று ்பிதழதைசிருக்்கசிை்வர்கைொ்கவும் எணைிக்ச்கொள்ளுங்கள். ஆத்கைொல, 

நீங்கள் �ரீர இச்த�்கைின்்படி ்பொ்வதைசிற்குக் ்ீகழப்படிைதைக்்கைொ்க, �ொவுக்த்கது்வொன உங்கள் �ரீரதைசில ்பொ்வம் 

ஆைொைசிருப்பைொ்க. நீங்கள் உங்கள் அ்வை்வங்கதை அநீைசிைின் ஆயுைங்கைொ்கப ்பொ்வதைசிற்கு ஒபபுக்ச்கொ்டொமல, உங்கதை 

மரிததைொரிைசிருநது ்பிதழதைசிருக்்கசிை்வர்கைொ்க தை்வனுக்கு ஒபபுக்ச்கொடுதது, உங்கள் அ்வை்வங்கதை நீைசிக்குரிை 

ஆயுைங்கைொ்க தை்வனுக்கு ஒபபுக்ச்கொடுங்கள். ்பக்்கம் 25

தரொமர 6:16 மரைததுக்த்கது்வொன ்பொ்வததுக்்கொனொலும், நீைசிக்த்கது்வொன ்ீகழப்படிைலுக்்கொனொலும், எைற்குக் ்ீகழப்படியும்்படி 

உங்கதை அடிதம்கைொ்க ஒபபுக்ச்கொடுக்்கசிைரீ்கதைொ, அைற்த்க ்ீகழப்படி்கசிை அடிதம்கைொைிருக்்கசிைரீ்கசைன்று அைசிைபீர்கைொ? 

்பக்்கங்கள் 9 & 23

தரொமர 6:21 இபச்பொழுது உங்களுக்கு ச்வட்கமொ்கத தைொன்று்கசிை ்கொரிைங்கைினொதை அக்்கொைதைசில உங்களுக்கு என்ன 

்பைன் ்கசித்டதைது? அத்வ்கைின் முடிவு மரைதம.   ்பக்்கம் 9 

தரொமர 6:23 ்பொ்வதைசின் �ம்்பைம் மரைம்; தை்வனுத்டை ்கசிருத்ப்வரதமொ நம்முத்டை ்கரதைரொ்கசிை இதைசு்கசிைசிஸ்து்வினொல 

உண்டொன நசிதைசிைஜ்ீவன். ்பக்்கம் 11

தரொமர 6:4-6 தமலும் ்பிைொ்வின் ம்கசிதமைினொதை ்கசிைசிஸ்து மரிததைொரிைசிருநது எழுப்பப்பட்டதுத்பொை, நொமும் புைசிைொன 

ஜ்ீவனுள்ை்வர்கைொய் ந்டநதுச்கொள்ளும்்படிக்கு, அ்வருத்டை மரைதைசிற்குள்ைொக்கும் ஞொனஸ்நொனதைசினொதை 

்கசிைசிஸ்துவு்டதனகூ்ட அ்டக்்கம்்பணைப்படத்டொம். ஆைைொல அ்வருத்டை மரைதைசின் �ொைைசில நொம் 

இதைக்்கப்பட்ட்வர்கைொனொல, அ்வர உைிரதசைழுைைசின் �ொைைசிலும் இதைக்்கப்படடிருபத்பொம். நொம் இனிப 

்பொ்வததுக்கு ஊழசிைஞச�ய்ைொை்படிக்கு, ்பொ்வ�ரீரம் ஒழசிநதுத்பொகும்ச்பொருட்டொ்க, நம்முத்டை ்பதழை மனுஷன் 

அ்வதரொத்டகூ்டச் �சிலுத்வைில அதைைப்பட்டசைன்று அைசிநைசிருக்்கசிதைொம். ்பக்்கங்கள் 18 & 19

தரொமர 7:14-25 தமலும், நமக்குத சைரிநைசிருக்்கசிை்படி, நசிைொைப்பிரமொைம் ஆ்விக்குரிைைொைிருக்்கசிைது, நொதனொ ்பொ்வததுக்குக் 

்ீகழொ்க ்விற்்கப்படடு, மொம்�ததுக்குரிை்வனொைிருக்்கசிதைன். எப்படிசைனில, நொன் ச�ய்்கசிைது எனக்த்க �ம்மைசிைிலதை; 

நொன் ்விரும்பு்கசிைதைச் ச�ய்ைொமல, நொன் ச்வறுக்்கசிைதைதை ச�ய்்கசிதைன். இப்படி நொன் ்விரும்்பொைதைச் 

ச�ய்்கசிை்வனொைிருக்்க, நசிைொைப்பிரமொைம் நலைசைன்று ஒததுக்ச்கொள்ளு்கசிதைதன. ஆைைொல நொன் அலை, எனக்குள் 

்வொ�மொைிருக்்கசிை ்பொ்வதம அப்படிச் ச�ய்்கசிைது. அசைப்படிசைனில, என்னி்டதைசில, அைொ்வது, என் மொம்�தைசில, 

நன்தம ்வொ�மொைிருக்்கசிைைசிலதைசைன்று நொன் அைசிநைசிருக்்கசிதைன்; நன்தம ச�ய்ைத்வணடுசமன்்கசிை ்விருப்பம் 

என்னி்டதைசிைசிருக்்கசிைது நன்தம ச�ய்்வதைொ என்னி்டதைசிைசிலதை. ஆைைொல நொன் ்விரும்பு்கசிை நன்தமதைச் 

ச�ய்ைொமல, ்விரும்்பொை ைீதமதைதை ச�ய்்கசிதைன். அநைப்படி நொன் ்விரும்்பொைதை நொன் ச�ய்ைொல, நொன் 

அலை, எனக்குள்தை ்வொ�மொைிருக்்கசிை ்பொ்வதம அப்படிச் ச�ய்்கசிைது. ஆன்படிைொல நன்தமச�ய்ை ்விரும்பு்கசிை 

என்னி்டதைசில ைீதமயுணச்டன்்கசிை ஒரு ்பிரமொைததைக் ்கொண்கசிதைன். உள்ைொன மனுஷனுக்த்கற்ை்படி தை்வனுத்டை 

நசிைொைப்பிரமொைதைசின்தமல ்பிரிைமொைிருக்்கசிதைன். ஆ்கசிலும் என் மனைசின் ்பிரமொைததுக்கு ்விதரொைமொய்ப 

த்பொரொடு்கசிை த்வசைொரு ்பிரமொைததை என் அ்வை்வங்கைில இருக்்கக் ்கொண்கசிதைன்; அது என் அ்வை்வங்கைில 

உண்டொைிருக்்கசிை ்பொ்வப்பிரமொைததுக்கு என்தனச் �சிதைைொக்்கசிக் ச்கொள்ளு்கசிைது. நசிரப்பநைமொன மனுஷன் நொன்! 

இநை மரை�ரீரதைசினின்று ைொர என்தன ்விடுைதைைொக்கு்வொர நம்முத்டை ்கரதைரொ்கசிை இதைசு்கசிைசிஸ்து மூைமொய் 

தை்வதன ஸ்தைொதைசிரிக்்கசிதைன். ஆைைொல நொதன என் மனைசினொதை தை்வனுத்டை நசிைொைப்பிரமொைததுக்கும், 

மொம்�தைசினொதைதைொ ்பொ்வப்பிரமொைததுக்கும் ஊழசிைஞச�ய்்கசிதைன். ்பக்்கம் 23

தரொமர 8:1-2 ஆன்படிைொல, ்கசிைசிஸ்து இதைசுவுக்குட்பட்ட்வர்கைொைிருநது, மொம்�தைசின்்படி ந்ட்வொமல ஆ்விைின்்படிதை 

ந்டக்்கசிை்வர்களுக்கு ஆக்்கசிதனதைீரப்பிலதை. ்கசிைசிஸ்து இதைசு்வினொதை ஜ்ீவனுத்டை ஆ்விைின் ்பிரமொைம் என்தனப 

்பொ்வம் மரைம் என்்பத்வ்கைின் ்பிரமொைதைசினின்று ்விடுைதைைொக்்கசிற்தை. ்பக்்கங்கள் 17 & 23

தரொமர 8:10 தமலும் ்கசிைசிஸ்து உங்கைிைசிருநைொல �ரீரமொனது ்பொ்வதைசினிமசிதைம் மரிதைைொயும், ஆ்விைொனது நீைசிைினிமசிதைம் 

ஜ்ீவனுள்ைைொயும் இருக்கும். ்பக்்கங்கள் 19 & 24 & 25

தரொமர 8:15-17ஆ  அநைப்படி, ைசிரும்்பவும் ்பைப்படு்கசிைைற்கு நீங்கள் அடிதமதைனதைசின் ஆ்விதைப ச்பைொமல, 

அப்பொ ்பிைொத்வ, என்று கூப்பி்டப்பணணு்கசிை புதைசிரசு்வி்கொரதைசின் ஆ்விதைப ச்பற்ைரீ்கள். நொம் தை்வனுத்டை 
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்பிள்தை்கைொைிருக்்கசிதைொசமன்று ஆ்விைொன்வரைொதம நம்முத்டை ஆ்வியு்டதனகூ்டச் �ொட�சி ச்கொடுக்்கசிைொர. நொம் 

்பிள்தை்கைொனொல சுைநைரருமொதம; தை்வனுத்டை சுைநைரரும், ்கசிைசிஸ்துவுக்கு உ்டன் சுைநைரருமொதம. ்பக்்கங்கள் 20 

& 21

தரொமர 8:37 இத்வசைலைொ்வற்ைசிதையும் நொம் நம்மசில அன்புகூரு்கசிை்வரொதை முற்றும் 

சஜைஙச்கொள்ளு்கசிை்வர்கைொைிருக்்கசிதைொதம. ்பக்்கம் 9

தரொமர 8:3 அசைப்படிசைனில, மொம்�தைசினொதை ்பை்வனீமொைிருநை நசிைொைப்பிரமொைம் ச�ய்ைக்கூ்டொைதை தை்வதன 

ச�ய்யும்்படிக்கு, ைம்முத்டை குமொரதனப ்பொ்வமொம்�தைசின் �ொைைொ்கவும், ்பொ்வததைப த்பொக்கும் ்பைசிைொ்கவும் அனுப்பி, 

மொம்�தைசிதை ்பொ்வததை ஆக்்கசிதனக்குள்ைொ்கத ைீரதைொர. ்பக்்கங்கள் 1 & 2 & 4

தரொமர 8:5-6 அன்ைசியும் மொம்�தைசின்்படி ந்டக்்கசிை்வர்கள் மொம்�ததுக்குரிைத்வ்கதைச் �சிநைசிக்்கசிைொர்கள்; ஆ்விைின்்படி 

ந்டக்்கசிை்வர்கள் ஆ்விக்குரிைத்வ்கதைச் �சிநைசிக்்கசிைொர்கள். மொம்��சிநதை மரைம்; ஆ்விைின் �சிநதைதைொ ஜ்ீவனும் 

�மொைொனமுமொம். ்பக்்கங்கள் 17 & 23

லூக்்கொ 10:2 அபச்பொழுது அ்வர அ்வர்கதை தநொக்்கசி: அறுபபு மசிகுைசி, த்வதைைொட்கதைொ ச்கொஞ�ம்; ஆத்கைொல அறுபபுக்கு 

எஜமொன் ைமது அறுபபுக்கு த்வதைைொட்கதை அனுபபும்்படி அ்வதர த்வணடிக்ச்கொள்ளுங்கள். ்பக்்கம் 40

லூக்்கொ 19:10 இழநதுத்பொனதைத தை்டவும் இரட�சிக்்கவுதம மனுஷகுமொரன் ்வநைசிருக்்கசிைொர என்ைொர. ்பக்்கம் 40

லூக்்கொ 1:78-79 அநை்கொரதைசிலும் மரை இருைிலும் உட்கொரநைசிருக்்கசிை்வர்களுக்கு ச்வைிச்�ம் ைரவும், நம்முத்டை ்கொல்கதைச் 

�மொைொனதைசின் ்வழசிைிதை ந்டதைவும், அவ்விரக்்கதைசினொதை உன்னைதைசிைசிருநது தைொன்ைசிை அருதைொைைம் நம்தமச் 

�நைசிதைசிருக்்கசிைது என்ைொன். ்பக்்கம் 10

லூக்்கொ 24:1-7 ்வொரதைசின் முைைொம்நொள் அைசி்கொதைைிதை ைொங்கள் ஆைதைம்்பணைின ்கநை்வரக்்கங்கதை அ்வர்கள் 

எடுததுக்ச்கொணடு த்வறு �சிை ஸ்ைசிரீ்கதைொடுஙகூ்டக் ்கலைதைைினி்டதைசில ்வநைொர்கள். ்கலைதைதை அத்டதைசிருநை 

்கலபுரடடித ைள்ைப்படடிருக்்கசிைதைக் ்கணடு, உள்தை ்பிரத்வ�சிதது, ்கரதைரொ்கசிை இதைசு்வின் �ரீரததைக் ்கொைொமல, 

அதைக்குைசிதது மசிகுநை ்கைக்்கமத்டநைசிருக்த்கைில, ்பிர்கொ�முள்ை ்வஸ்ைசிரநைரிதை இரணடுத்பர அ்வர்கள் அருத்க 

நசின்ைொர்கள். அநை ஸ்ைசிரீ்கள் ்பைப்படடு ைதை்க்விழநது ைதரதை தநொக்்கசி நசிற்த்கைில, அநை இரணடுத்பரும் 

அ்வர்கதை தநொக்்கசி: உைிதரொடிருக்்கசிை்வதர நீங்கள் மரிததைொரி்டதைசில தைடு்கசிைசைன்ன? அ்வர இஙத்க இலதை, 

அ்வர உைிரதசைழுநைொர. மனுஷகுமொரன் ்பொ்வி்கைொன மனுஷர த்க்கைில ஒபபுக்ச்கொடுக்்கப்ப்டவும், �சிலுத்வைில 

அதைைப்ப்டவும், மூன்ைொம் நொைில எழுநைசிருக்்கவும் த்வணடுசமன்்பைொ்க அ்வர ்கைசிதைைொ்விைசிருநை ்கொைதைசில 

உங்களுக்குச் ச�ொன்னதை நசிதனவுகூருங்கள் என்ைொர்கள். ்பக்்கம் 5

லூக்்கொ 24:50-51 ்பின்பு அ்வர ச்பதைொனிைொ்வதரக்கும் அ்வர்கதை அதழததுக்ச்கொணடுத்பொய், ைம்முத்டை த்க்கதை 

உைரதைசி. அ்வர்கதை ஆ�ீர்வைசிதைொர. அ்வர்கதை ஆ�சிர்வைசிக்த்கைில, அ்வர்கதை ்விடடுப ்பிரிநது, ்பரதைொ்கததுக்கு 

எடுததுக்ச்கொள்ைப்பட்டொர. ்பக்்கம் 5

லூக்்கொ 2:40 ்பிள்தை ்வைரநது, ஆ்விைிதை ச்பைன்ச்கொணடு, ஞொனதைசினொல நசிதைநைது. தை்வனுத்டை ்கசிருத்பயும் 

அ்வரதமல இருநைது. ்பக்்கம் 3

லூக்்கொ 2:41-47 அ்வருத்டை ைொய் ை்கப்பன்மொர ்வருஷநதைொறும் ்பஸ்்கொ ்பணடித்கைில எரு�தைமுக்குப த்பொ்வொர்கள். 

அ்வருக்குப ்பன்னிரணடு ்வைைொனத்பொது, அ்வர்கள் அநைப ்பணடித்கமுதைதமைின்்படி எரு�தைமுக்குபத்பொய், 

்பணடித்கநொட்கள் முடிநது, ைசிரும்்பி்வரு்கசிைத்பொது, ்பிள்தைைொ்கசிை இதைசு எரு�தைமசிதை இருநது்விட்டொர; இது 

அ்வருத்டை ைொைொருக்கும் தைொத�பபுக்கும் சைரிைொைசிருநைது. அ்வர ்பிரைொைக்்கொரரின் கூட்டதைசிதை இருப்பொசரன்று 

அ்வர்கள் நசிதனதது, ஒருநொள் ்பிரைொைம் ்வநது, உை்வின் முதைைொரி்டதைசிலும் அைசிமு்கமொன்வர்கைி்டதைசிலும் 

அ்வதரத தைடினொர்கள். ்கொைொைைசினொதை அ்வதரத தைடிக்ச்கொணத்ட எரு�தைமுக்குத ைசிரும்்பிபத்பொனொர்கள். 

மூன்றுநொதைக்குப ்பின்பு, அ்வர தை்வொைைதைசில த்பொை்கர நடு்வில உட்கொரநைசிருக்்கவும், அ்வர்கள் த்பசு்கசிைதைக் 

த்கட்கவும், அ்வர்கதை ்வினொ்வவும் ்கண்டொர்கள். அ்வர த்ப�க்த்கட்ட ைொ்வரும் அ்வருத்டை புதைசிதையும் அ்வர 

ச�ொன்ன... ்பக்்கம் 3

லூக்்கொ 2:52 இதைசு்வொன்வர ஞொனதைசிலும், ்வைரதைசிைிலும், தை்வ்கசிருத்பைிலும், மனுஷர ைை்விலும் அைசி்கமைசி்கமொய் 

்விருதைசிைத்டநைொர. ்பக்்கம் 3

லூக்்கொ 9:60 அைற்கு இதைசு: மரிததைொர ைங்கள் மரிததைொதர அ்டக்்கம்்பணைடடும்; நீ த்பொய், தை்வனுத்டை 

ரொஜைததைக்குைசிததுப ்பிர�ங்கசி என்ைொர. ்பக்்கம் 40

ச்வைிப்படுதைல 12:11 மரைம் தநரிடு்கசிைைொைிருநைொலும் அைற்குத ைபபும்்படி ைங்கள் ஜ்ீவதனயும் ்பொரொமல, 

ஆடடுக்குடடிைின் இரதைதைசினொலும் ைங்கள் �ொட�சிைின் ்வ�னதைசினொலும் அ்வதன சஜைிதைொர்கள். ்பக்்கம் 36

ச்வைிப்படுதைல 19:10 அபச்பொழுது அ்வதன ்வைஙகும்்படி அ்வனுத்டை ்பொைதைசில ்விழுநதைன். அ்வன் என்தன தநொக்்கசி: 

இப்படிச் ச�ய்ைொை்படிக்குப ்பொர; உன்தனொடும் இதைசுத்வக்குைசிததுச் �ொட�சிைிட்ட உன் �த்கொைரதரொடுஙகூ்ட நொனும் 

ஒரு ஊழசிைக்்கொரன்; தை்வதனத சைொழுதுச்கொள். இதைசுத்வப்பற்ைசின �ொட�சி ைீரக்்கைரி�னதைசின் ஆ்விைொைிருக்்கசிைது 

என்ைொன். ்பக்்கம் 36

ச்வைிப்படுதைல 21:2 தைொ்வொனொ்கசிை நொன், புைசிை எரு�தைமொ்கசிை ்பரிசுதை ந்கரததை தை்வனி்டதைசினின்று 

்பரதைொ்கததை்விடடு இைங்கசி ்வரக்்கணத்டன்; அது ைன் புருஷனுக்்கொ்க அைங்கரிக்்கப்பட்ட மை்வொடடிதைப த்பொை 

ஆைதைமொக்்கப்படடிருநைது. ்பக்்கம் 20

ச்வைிப்படுதைல 3:20 இதைொ, ்வொ�ற்்படிைிதை நசின்று ைடடு்கசிதைன்; ஒரு்வன் என் �தைததைக்த்கடடு, ்கைத்வத ைசிைநைொல, 

அ்வனி்டதைசில நொன் ்பிரத்வ�சிதது, அ்வதனொத்ட த்பொஜனம்்பணணுத்வன், அ்வனும் என்தனொத்ட த்பொஜனம்்பணணு்வொன். 

்பக்்கம் 9

48



அதமசான அலலைது கசி்சிஸதவ புததக நசிடலையஙகளைில  
கூடுதலைாகக கசிடைககும் மற்் புததகஙகள  

  ை சரஸ்ட ஆஃப ை ்கொஸ்ச்பல, ்டொன் ஸ்த்டொன் அணட த்ட்விட 
்கசிசர்கரி 
  ்கசிைொ�சிக் ்கசிைசிஸ்டிைொனிடி, ்பொப ஜொரஜ 
  த�ன்டபுக் டு த�ப்பிசநஸ், �ொரலஸ் �ொைமன்  
  இன்ஸ் அன்ட அவுட ஆஃப ரிஜக்ஷன், �ொரலஸ் �ொைமன் 
  தைஃபத்டம் த்கரணடி, ்பிலைசி ்கசில�ொம் 
  ை நொரமல ்கசிைசிஸ்டிைன் தைஃப, ்வொடச்மன் நீ 
  �சிட ்வொக் ஸ்்டொணட, ்வொடச்மன் நீ 
  ரிலீஸ் ஆஃப ை ஸ்்பிரிட, ்வொடச்மன் நீ 
  ்பரததரட, த்ட்விட நீட�ொம் 
  ை டரூ த்வன், ஆணடரூ முரதர 
  அத்பட இன் க்தரஸ்ட, ஆணடரூ முரதர 
  அப�லயூட �ரண்டர, ஆணடரூ முரதர
  ்விக்்டரி இன் க்தரஸ்ட, �ொரலஸ் டரம்புள் 
  ை ்ீக டு டதரைம்ஃ்பணட ைசி்விங, ஜொக் ச்டய்ைர 
  ை த�்விங தைஃப ஆஃப க்தரஸ்ட, W. இைொன் ைொமஸ் 
  ை ்கசிஃபட ஆஃப ஃ்பர்கசிவனஸ், �ொரலஸ் ஸ்்டொன்ைசி  
  ை பைஸ்்சிங ஆஃப பதரொக்்கன்னஸ்,   �ொரலஸ் ஸ்்டொன்ைசி  
  அட்வர�சிடி, �ொரலஸ் ஸ்்டொன்ைசி
  டரூஃத்பஸ்ட, ஜொன்  ஸ்்டொன்ைசி
  தம அடதமொஸ்ட ஃ்பொர �சிஸ் த�ைஸ்ட (ைசிைொனம்), ஆஸ்்வொலட 
த�ம்்பரஸ் 
  ஃ்பர்கசி்வன் ஃ்பொரஎ்வர, ்பொப ஜொரஜ   
  ை க்தரஸ் அத்வ்கனிங, �ொரலஸ் ஸ்்வின்்டொல  
  ை �ஃ்பிஷசிசைன்்சி ஆஃப க்தரஸ்ட, ஜொன் சமக்ஆரைர 
  �ட�ன் த்டைரஸ் ஸ்்பிரிச்சு்வல �ீக்ரட, Dr. மொற்றும் ைசிருமைசி 
த�ொ்வரட த்டைர 
  ்வகீ்ைசி ஈ-டித்வொஷனல க்தரஸ் தநொடஸ், ஜொன் வுட்வரட. www.
GraceNotebook.com –ல ்கொைைொம்.
  ஃ்பொர மீ டு ைசிவ இஸ் க்தரஸ்ட, க்ரூப ஸ்்டடி த்கொரஸ், �ொரலஸ் 
�ொைமன் 
  ை க்ரொஸ், யு்வர ்விக்்டரி டுத்ட, CD சைொ்டர, Dr. �ொரலஸ் ஸ்த்டன்ைசி 
(Dr. ஸ்த்டன்ைசிைின் மற்றும் ்பை ்பிர�ங்கங்கள்)
  ை ஷொக்ைசிங ஆஃப க்தரஸ், லீ சைஃச்பபரீ 
  ை எக்ஸ்த�ஞட தைஃப ்கொன்ஃ்பரன்ஸ், CD சைொ்டர, லீ சைஃச்பபரீ
  ஃபரீ அட ைொஸ்ட, த்டொனி இ்வொன்ஸ் 
  Dr. த்டொனி இ்வொன்ஸ் (ச்பரும்்பொைொன ்பிர�ங்கங்கள்)
  ்கசிசர்கரி டிக்ஒவ (ச்பரும்்பொைொன ்பிர�ங்கங்கள்)
  தரொமன்ஸ்: �ொப்டரஸ் 8-5, எனி ்வரஷன் ஆஃப ை த்ப்பிள் 
  www.gracefellowshipintl.com
  www.thelifebookstore.com
  �ீக்்கசிங ்கொட தரூ பதரைர & சமடித்டஷன், த்ட்விட த�ொச்வல 
  ஃபுள்ைி அதைவ அன்ட ஃத்பனைசி ஃபரீ, த்ட்விட த�ொச்வல 
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Seeking
God

THROUGH PRAYER
AND

MEDITATION

நொன் இன்னும் �ற்று ஆழமொ்கப 
்படிக்்க ்விரும்பு்கசிதைன். எனக்கு 
“சஜ்பதைசிலும் ைசிைொனதைசிலும் 
தை்வதனத தைடுைல” என்னும் 
இை்வ� புதை்கததை அனுப்பி 
த்வக்்கவும்.

ச்பைர்  
மு்க்வரி  
ந்கரம், மொநசிைம், அஞ�ல எண  
 

“தை்வனுத்டை ்பிள்தைைொ்க இருப்பது 

எப்படி” என்னும் புதை்கததைப ்பற்ைசி 

நீங்கள் நசிதனப்பதை எங்களுக்குச் 

ச�ொலைவும்  
 
 
 
 
 
 
 

72019





இருப்பது
எப்படி

்கசிைசிஸ்துவு்டதனகூ்டச் 
�சிலுத்வைிைதைைப்படத்டன்; 
ஆைினும், 
்பிதழதைசிருக்்கசிதைன்; இனி 
நொன் அலை, ்கசிைசிஸ்துத்வ 
எனக்குள் ்பிதழதைசிருக்்கசிைொர; 
நொன் இபச்பொழுது மொம்�தைசில 
்பிதழதைசிருக்்கசிைதைொ, 
என்னில அன்புகூரநது 
எனக்்கொ்கத ைம்தமதைொதம 
ஒபபுக்ச்கொடுதை தை்வனுத்டை 
குமொரதனப்பற்றும் 
்விசு்வொ�தைசினொதை 
்பிதழதைசிருக்்கசிதைன். 
்கைொதைசிைர 2:20   

ச்கொடுக்்கப்படடுள்ை எைிை �தைசிைங்கதை அனு்ப்விதது, 
தை்வன் மீைொன நம்்பிக்த்கயும் ்விசு்வொ�மும் எவ்வொறு 
ஒரு நசிதைவும், ்பரிபூரைமும் உள்ை ச்வற்ைசி்கரமொன 
்வொழக்த்கக்கு ந்டதது்கசின்ைன என்்பதைக் ்கற்றுக் 
ச்கொள்ளுங்கள். 

இநைப புதை்கததை  
்பைன்்படுதது்வது எப்படி:

• தை்வனு்டன் �மொைொனம் ச்பறு்வைற்்கொன ்வழசி்கொடடி 
• இரட�சிப்பின் அனு்ப்வததை புரிநது ச்கொள்ளும் ்வழசி 
• ைனிப்பட்ட அலைது குழு த்வை்பொ்டம் (223 

த்வை்வ�னங்கள் உள்ைன)
• ச்கொடுக்்கப்பட்ட உைொரைங்கள் மற்றும் 

த்வை்வ�னங்களு்டன் -30நொள் ைசிைொன ்வழசி்கொடடி

இதை எழுைசிை த்ட்விட த�ொச்வல மறு்படியும் ்பிைநை 
தை்வனுத்டை ்பிள்தைைொ்க இருக்்கசிைொர. இநைப 
புதை்கதைசில உள்ை ை்க்வல்கள், அ்வர ்பை ஆணடு்கள் 
சுைததை தமைமொ்கக் ச்கொணடும், சுைதைசில ்க்வனம் 
ச�லுதைசியும் ்வொழநை ்பின்னர இதைசு ்கசிைசிஸ்து்வின் 
மூைம் ச்பற்றுக் ச்கொண்ட ்பைததையும் நம்்பிக்த்கயும் 
ச்கொண்ட அ்வரது அனு்ப்வதைசின் �ொரொம்�ததைக் 
ச்கொணடுள்ைன. இைசிலுள்ை எடுததுக்்கொடடு்கள், 
த்வை்வ�னங்கள் மற்றும் த்வைப்பகுைசி்கள் மூைம் 
இதைசு ்கசிைசிஸ்துத்வயும் இரட�சிப்பின் அனு்ப்வததையும் 
அைசிநது நம்பு்வது எப்படி ச்வற்ைசி்கரமொன ்பரிபூரை 
்வொழக்த்கக்கு ந்டததும் என்்பதையும், இநை உை்கதைசில 
எவ்வொறு தை்வனு்டன் �மொைொனம் ச்பற்ைசிருக்்க முடியும் 
என்்பதையும் த�ொச்வல ்கொண்பிக்்கசிைொர. 

தை்வனுத்டை
்பிள்தைைொ்க 


