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கொயைக்கம்
தவப்பு க்கம்
பன்னுவப
ீங்கள் கயவப்டும்ரொது ந்த க்கம் தியம்ிடுவீர்கள்?
ொம் னப்ை அயசினநில்வ
ீங்கள் ரதயவ ம்ிைொம்
ரதயன் ம்பவைன அபடம் கனுநொயர்
உதயினற்யர்களுக்கு ரதயன் உதயிடுயொர்
ம்பவைன உத்திபயங்கில் ரதயன் ஆயதல் அித்திடுயொர்
ரதயனுவைன ன்வநகவ ொம் நந்திை கூைொது
துதிக்கும் உணர்வு இல்ொதரொதும் ரதயவ துதிக்க கற்யக்ககொள்ளுதல்
ரதயன் உங்கரொடு இயக்கிொர்
ரதயனுவைன சத்தினம் உங்கள் ரகைகநொகும்
ரதயன் கொயங்குண்ை இயதனத்திற்கு கயக்கநொயர்
ன் ரயத யசங்கள் ம்வந ரதற்யகிது?
ிதொயின் வீட்டில் நக்கொக எய இைம் ஆனத்தநொக்கப்டுகிது
நக்கு எய ரதற்பயொன் இயக்கிொர்
ரதயன் ல்ொயற்ிற்கும் எய ரொக்கம் வயத்தியக்கிொர்
ல்ொம் ம்பவைன கண்ரணொட்ைம் தொன்
சிொிப்து பக்கினம் தொொ
ரதயனுவைன அன்வயிட்டு ம்வந னொபொலும் ிொிக்க படியுநொ?
ீங்கள் ரசிப்யர் நொிக்கும்ரொது அவத ப்டி திர்ககொள் படியும்?
ரதயன் ம்பவைன கண்ணீர், ரயதவ உத்திபயத்வத அகற்ிடுயொர்
ொம் ன் உத்திபத்வத திர்ககொள்கிரொம்?
ரதயனுைொ திப்ட்ை உவய துயங்குயது ப்டி?
ஆசிொினர்கவப் ற்ி
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பன்னுவப
இப்ரொதும் ீங்கள் கடிநொ சூழ்ிவவன திர்ககொண்டு யயகிீர்கள்
ன்வத அிந்தியக்கிரொம். ககொகபொரொ வயபஸிொல் ொதிக்கப்ைொத ர்
ன்ய இந்த உகத்தில் இன்வன ிவக்கு எயயயம் இல்வ. இப்ரொது,
நக்கள் தபப்ட்ை உணர்வு ொீதினொ அனுயங்கவ கற்ய யயகிொர்கள்
தித்து

இயக்கரயண்டின

இந்த

கொத்தில்

திவநனிலும்

–

தங்களுக்கு

ிொினநொயர்கவ இமந்து தயிக்கும் ிவனிலும் இயந்து யயகிொர்கள். அரகர்
னத்தின் உணர்ரயொடு இயந்துயயகிொர்கள் அதற்கு கொபணம் ம்பவைன
திர்கொம் ப்டி இயக்குகநன்ய கிபகிக்க படினொத ிவனில் இயக்கிொர்கள்
(சொீபொீதினொகவும் கொயொதொப ொீதினொகவும்). ீங்கள் எயரயவ இந்த
வயபஸ்ரசொடு ரொபொடிக்ககொண்டு இயக்கொம் அதொல் சொீபிபகொபநொகவும்
உணர்ச்சி ொீதினொகவும் துயண்டு ரொய் இதற்கு ப்ரொது தீர்வு யயகநன்ய
கொத்துக்ககொண்டு இயக்கொம். ீங்கள் ிச்சனநொக ஊக்குயிக்கப்ை ரயண்டின
ிவனில் இயக்கிீர்கள்.
இந்த

இக்கட்ைொ

சூழ்ிவனில்

ொம்

ரொபொடிக்ககொண்டு

இயந்தொலும்,

ம்பவைன ஆமநொ க்கங்களுக்கொ யிவைவன எரப எய இைத்தில் தொன்
கற்யக்ககொள் படியும். ரதயன் தம்பவைன யொர்த்வதனின் பம் உங்கரொடு
இவைட்டு உங்களுக்கு ரயண்டின ிச்சனத்வத ககொடுக்கும்டினொக யியம்புகிொர்.
அழுத்தம் ிவந்த கொங்கில் ஊக்கத்வதயும் உற்சொகத்வதயும் ொங்கள் ங்கு
கற்யக்ககொண்ரைொம் ன்வத கிர்ந்திடும் ரயவனில் ீங்கள் ரதயனுவைன
ிபசத்வதயும் அயயவைன ஆயதவயும் அனுயிக்கும்டினொக உங்களுக்கொக
ரயண்டிக்ககொள்கிரொம்.

ீங்கள் கயவப்டும்ரொது ந்தப் க்கம் தியம்ிடுவீர்கள்?
ீங்கள் என்யக்குங் கயவப்ைொநல் ல்ொயற்வயுங்குித்து உங்கள்
யிண்ணப்ங்கவ
ஸ்ரதொத்திபத்ரதொரை
கூடின
கஜத்திொலும்
ரயண்டுதலிொலும் ரதயனுக்குத் கதொினப்டுத்துங்கள். அப்கொழுது
ல்ொபுத்திக்கும் ரநொ ரதய சநொதொம் உங்கள் இயதனங்கவயும்
உங்கள்
சிந்வதகவயும்
கிிஸ்து
இரனசுவுக்குள்ொகக்
கொத்துக்ககொள்ளும். ிலிப்ினர் 4:6-7
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இந்த யசங்கள் ொம் கயவப்ைொநல் இயக்கரயண்டும் ன்கிது – ஆொல்
இந்த ரபத்தில் ொம் அப்டிப்ட்ை உணர்ரயொடு தொன் இயக்கிரொம். ொம் ன்
கசய்யும்டி அிவுயத்தப்டுகிரொம் ன்வத சிந்தித்து ொயங்கள். ீங்கள்
வதக்குித்கதல்ொம் கயவப்டுகிீர்கரொ அயற்வ கஜத்தில் ரதயிைம்
ககொடுத்துயிடுங்கள். ீங்கள் ப்டி ட்ை சூழ்ிவனில் இயந்தொலும் சொி, ீங்கள்
ன்ியுள்யர்கொக இயப்தற்கு கொபணங்கள் உள்து. தற்கொக ன்ிரனொடு
இயக்கொம்

ன்ய

உங்கொல்

ரனொசிக்க

இனொயிட்ைொல்,

ரதயனுவைன

அன்ிற்கொக ன்ிரனொடு இயந்திடுங்கள் (அவத எயரயவ ீங்கள் உணபொநல்
இயந்தொலும் சொி). இந்த யசநொது, ொம் ப்டிப்ட்ை சூழ்ிவவன
திர்ககொண்ைொலும் கயவப்ைொநல் இயக்கும் ிவவன அவைன கசய்ன
ரதயொல் இனலும் ன்வத ரொதிக்கிது. அயயவைன ிபசன்த்திற்குள் அயர்
உங்கவ ரசிக்கிொர் ன்வத யிசுயொசிப்யர்கொக ிபரயசித்திடுங்கள்
ரநலும்
ப்ரர்ட்ை
கொொினங்கள்
சம்யித்தொலும்
ரதயன்
உங்கள்
இயதனங்கவயும் உங்கள் சிந்தவகவயும் இனற்வகக்கு அப்ொற்ட்ை
சநொதொத்திொல் கொத்துக்ககொள்யொர்.

ரயதம் கசொல்கிது, “நக்கு ொரந

கசய்துககொள் இனொதவத ரதயன் நக்கு கசய்திடுயொர்.”

ொம் னப்ை அயசினநில்வ
“ொன் நபண இயின் ள்த்தொக்கிர ைந்தொலும், கொல்ொப்புக்கு
னப்ரைன்; ரதயொீர் ன்ரொடு கூை இயக்கிீர் உநது ரகொலும் உநது
தடியும் ன்வத் ரதற்யம்.” சங்கீதம் 23:4
ீங்கள் ப்டிப்ட்ை சூழ்ிவனில் இயக்கிீர்கள் ன்வத ரதயன் நொத்திபரந
அிந்தியக்கிொர்.

ககொரபொொ

வயபஸ்சின்

யிவயொக,

இன்வக்கு



யிரனங்கவ குித்த அச்சத்ரதொடு இயக்கும் ிவ உயயொகியுள்து: நது
உத்திரனொகம், நது வீடு, நது ஆரபொக்கினம், நக்கு ிொினநொயர்கள் ன்ய
ிவன யிரனங்கவ இமக்க ரொிடுகிது. னம் ன்து ககொடூபநொ எய
உணர்வு. இவய ம்பவைன இயதனத்வதயும் சிந்தவவனயும் ஏைச் கசய்கிது,
அவத ொம் சொினொக கட்டுப்டுத்தொயிட்ைொல் ிச்சனம் தடுநொற்நொக இயக்கும்.
ரகொயிட் – 19 ன்து தபநொ அச்சுயத்தல் தொன், ொம் ொதுகொப்ொக இயக்க
கசய்ன ரயண்டின கொொினங்கவ கசய்திை ரயண்டும். ன் ைக்குரநொ ன்
அச்சத்ரதொடு இயக்க ரயண்டின அயசினநில்வ. னத்தின் ிநித்தநொகரய
ஜங்கள்  யிரனங்கவ துக்கிை துயங்கியிட்ைர். அது அயர்களுக்கு எய
ொதுகொப்பு உணர்வய ககொடுக்கிது, தங்கள் வீடுகில் தங்களுக்கு ரதவயனொ
அவத்தும் இயக்கிது ன்வத அிந்தயர்கொக இயக்கிொர்கள்.
5

உங்களுக்கு அச்சப்டும் உணர்வு ற்டும்ரொது, “எயரயவ இப்டினொொல்”
ன் ண்ணம் உங்கள் நவத ஆக்கிபநிக்க இைநிப்வத ியத்திடுங்கள்,
கஜத்தில்
ரதயனுக்கு
கதொினப்டுத்திடுங்கள்.
“அவயகொல்
ொங்கள்
தர்க்கங்கவயும் ரதயவ அிகி அிவுக்கு யிரபொதநொய் ழும்புகி ல்ொ
ரநட்டிவநவனயும் ிர்பநொக்கி, ந்த ண்ணத்வதயும் கிிஸ்துவுகுக் கீழ்ப்டினச்
சிவப்டுத்துகியர்கொனியகிரொம்”.

(2

ககொொிந்தினர்

10:5)

ீங்கள்

ப்டிப்ட்ை உணர்ரயொடு இயந்தொலும் சொி, ீங்கள் திவநனொக இல்வ
ன்வத

ிவயில்

ரொகியர்,

அயர்

ககொள்ளுங்கள்:
உன்ரொரை

“கர்த்தர்
இயப்ொர்;

தொரந

உக்கு

அயர்

பன்ொகப்

உன்வ

யிட்டு

யிகுயதுநில்வ, உன்வக் வகயிடுயதுநில்வ; ீ னப்ைவும் கங்கவும்
ரயண்ைொம் ன்ொன்.” (உொகநம் 31:8).

ீங்கள் ரதயவ ம்ிைொம்
உன் சுனபுத்தினின் ரநல் சொனொநல் உன் பழு இயதனத்ரதொடும் கர்த்தொில்
ம்ிக்வகனொனியந்து உன் யமிகிகல்ொம் அயவப ிவத்துக்ககொள்;
அப்கொழுது
அயர்
உன்
ொவதகவச்
கசவ்வயப்டுத்துயொர்.
ீதிகநொமிகள் 3:5-6
ொம் பழுவநனொக ம்புகியர்கள் ன்ய கசொல்க்கூடினயர்கள் அரகர்
இயப்தில்வ. நது யொழ்க்வகனில் ொம் நற்யர்கிைம் மகும்ரொது
அயர்கிைம் ொம் கிர்ந்துககொள்ளும் யிரனங்கவ ப்டி வகனொளுகிொர்கள்
ன்வத
வயத்துதொன்
எயயர்
ம்த்தகுந்தயபொ
இல்வனொ
ன்ய
அிந்துககொள்கிரொம்.
உங்களுவைன

ஆழ்ந்த

ீங்கள்

உண்வநனொய்

ண்ணங்கவயும்

எயயவப

உங்களுவைன

ம்பும்

கொழுது,

அச்சங்கவயும்

அயர்கரொடு கிர்ந்திை கூடும். இல்ொயிட்ைொல், அயர்கரொடு ரசுயதில் அதிக
ரபத்வத கசயிை ீங்கள் பற்ை நொட்டீர்கள்.
ீங்கள் ரதயவ ம்புகிீர்கொ, அல்து அயர் உங்கள் யொழ்க்வகக்கொக
ககொண்டியக்கும் திட்ைங்கள் உங்களுக்கு ிடிக்கொநல் ரொகுரநொ ன் அச்சத்தில்
இயக்கிீர்கொ? உங்கவ ிடிக்கும்டி கொத்தியக்கிொர் ன்ய ிவக்கிீர்கொ;
ீங்கள் யொழ்க்வகவன அங்ரகொநொக்குயவத ொர்த்துக்ககொண்டு இயக்கிொர்
ன்ய ிவக்கிீர்கொ? உங்களுவைன யொழ்க்வக ரயதவனில் இயப்வத
ரதயன் எயரொதும் யியம்புயது இல்வ. உங்களுக்கு து சிந்தரதொ அவதரன
ககொடுத்திை யியம்புகிொர். ீங்கள் தற்கொக உயயொக்கப்ட்டீர்கரொ அப்டிரன
உங்கவ யவந்து உயயொக்க யியம்புகிொர். ீங்கள் எயயவப ம்புயதற்கு
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பன்பு ப்டி அந்த வப அிந்துககொள் ரயண்டினியக்கிரதொ, அரதரொ
ரதயவ ீங்கள் பழுவநனொக ம்புயதற்கு பன்பு ரதயனுவைன குணொதிசனத்வத
ற்ி அிந்துககொள் ரயண்டும். ொம் திர்ககொள்ளுகி னத்வத பினடிக்க
நக்கு இயக்கி யல்வநனொ எரப ஆயுதம் பழுவநனொக ரதயன் நீது ம்ிக்வக
வயப்து

தொன்.

“இரதொ

ம்ிக்வகனொனியப்ரன்;

ரதயர

ன்

கர்த்தபொகின

இபட்சிப்பு;

ரனொரகொயொ

ொன்

ன்

னப்ைொநல்

கனும்,

ன்

கீதபநொயர்; அயரப க்கு இபட்சிப்புநொயர்.” (சொனொ 12:2)

ரதயர நது அபடம் கனுநொயர்
ரதயன் நக்கு அவைக்கபம் கனும், ஆத்துக்கொத்தில் அதகூநொ
துவணயுநொயர். சங்கீதம் 46:1
கடிநொ ரபங்கில் உங்களுக்கொ கவ ங்கு கண்ைவைவீர்கள்?
ரதயன் அன்ொகரய இயக்கிொர் ன்யம் ொம் அன்ொக இயக்கவும் அயர் ம்நீது
அன்பு கசலுத்தும்டினொகவும் ம்வந சியஷ்டித்து இயக்கிொர் ன்வத
அிந்தியக்கிீர்கொ?

ொம்

ிொிக்கப்ட்டு இயந்ரதொம்
பைப்ட்ைதொக
இயந்த

ிந்தரொது,

ொம்

கொபணம் ொம்
ஆதொநிைநியந்த

ரதய

அன்ில்

கயயவநயும்
ஆயிக்குொின

இயந்து

ரதயனுக்கு
சுொயத்வத

உவைனயர்கொக இயந்ரதொம். ஆகரய, ொம் ரதயொல் ரசிக்கப்ைவும் ொம்
அயவப ரசிக்கவும் சியஷ்டிக்கப்ட்டியக்கிரொம் ன்வத அியதில் ிபட்சவ
இயந்தது,

ொம்

அந்த

அன்வ

இமந்து

யொழ்ந்துககொண்டு

இயந்ரதொம்.

அப்டிப்ட்ை அன்வ ொம் சக நிதிைம் கிவைக்குநொ ன்ய ரதடிக்ககொண்டு
இயந்ரதொம், ஆொல் அரத அன்பு கிவைக்கயில்வ.
ரபொநர்

12:1-2

கூயகிது, “ரதயனுவைன இக்கங்கவ பன்ிட்டு, ீங்கள்

இந்தப் ிபஞ்சத்திற்கு எத்தரயரந்தொினொநல், உங்கள் நம் புதிதொகிதிொர
நயயநொகுங்கள்.” உங்களுவைன அவத்து கவயும் இமந்தது ரொ,
ீங்கள் கவீநொக உணயகிீர்கொ? ொம் அயயவைன யசத்வத ககொண்டு
நது நவத ிபப்வடும்ரொது ரதயர நது அபடம் கனுநொக
இயக்கிொர். அயரப ம்பவைன ரதவயகவ சந்திக்கும் ிபதொ கொபணபொக
இயக்க யியம்புகிொர் (இயதினொக ரொகும் பொக அல்). உங்களுவைன
ிபட்சவகவ அயொிைம் ககொண்டு கசல்லுங்கள் ரநலும் ரதயன் நொத்திபரந
ீங்கள் ிவப்தற்கும் ரநொக உங்கவ உண்வநனொய் ரசிக்கியர் ன்வத
அிந்துககொள்ளுங்கள்.
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உதயினற்யர்களுக்கு ரதயன் உதயிடுயொர்
கூப்ிடுகி

ினயவயும்

உதயினற்

சியவநனொயவயும்

அயர்

யிடுயிப்ொர். சங்கீதம் 72:12
ீங்கள்

ரயதவனில்

சிரயவகில்

இயக்கும்ரொது னொொிைம்

நக்கு

ஆயதிக்கும்

கசல்வீர்கள்?

ஊக்கநிக்கும்

ண்ர்கள்

யொர்த்வதகவ

ரசிடுயொர்கள், ஆொல் ம்பவைன உணர்ச்சிகவ அயர்கொல் அனுயித்திை
இனொது. ீங்கள் கைந்து கசல்லும் ிவவன எயயயம் உண்வநனொய்
புொிந்துககொள்யில்வ ன்யம் அக்கவ கொட்டுயதில்வ ன்யம் உங்களுக்கு
ரதொன்ிைொம். ஆொல் உண்வநனொய் ீங்கள் கண்ணீரபொடு கதிடும் ரொது
ரதயன் கசயிககொடுக்கிொர் ன்வத அிந்து திைப்டுங்கள்.  ரபங்கில்
ம்பவைன ிபட்சவகவ ரதயிைத்தில் ககொண்டு கசல்ொநல் ொரந
அயற்வ சொி கசய்து ககொள் பனலுகிரொம். ஆொல் ொம் அயற்வ அயயவைன
கபத்தில் எப்வைக்கும்டி அயர் கொத்துக்ககொண்டு இயக்கிொர். உங்கள்
ொடுகில் இயந்து உங்கவ யிடுயித்து உங்களுவைன சக ரதவயகவயும்
அயர் சந்திக்க யியம்புகிொர்: “ன் ரதயன் தம்பவைன சுயொினத்தின்டி உங்கள்
குவவுகவல்ொம் கிிஸ்து இரனசுவுக்குள் நகிவநனிர ிவயொக்குயொர்”.
(ிலிப்ினர் 4:19). ீங்கொகரய சகத்வதயும் கசய்திை பனலுயவத யிட்டுயிட்டு
உங்களுக்கு ரதவயனொ உதயிவன அயளும்டி ரதயிைம் ரகளுங்கள்.

ம்பவைன சக
அித்திடுயொர்

உத்திபயங்கில்

ரதயன்

ஆயதல்

ம்பவைன ிதொயொகின ரதயொலும் கர்த்தபொகின இரனசு கிிஸ்துயிொலும்
உங்களுக்குக் கியவயும் சநொதொபம் உண்ைொயதொக. நது கர்த்தபொகின
இரனசு கிிஸ்துயின் ிதொயொகின ரதயனும், இபக்கங்கின் ிதொவும்,
சகயிதநொ
ஆயதலின்
ரதயனுநொனியக்கியயக்கு
ஸ்ரதொத்திபம்.
ரதயொல் ங்களுக்கு அயப்டுகி ஆயதலிொர, ங்களுக்கு யயம் சக
உத்திபயங்கிரயும்

அயரப

ங்களுக்கு

ஆயதல்

கசய்கியர்.
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ககொொிந்தினர் 1:3-5
இந்த ரயத குதினொது, சகயித உத்திபங்கிரயும் ரதயன் நக்கு ஆயதல்
கசய்கியர் ன்ய கூயயவத கயித்தீர்கொ? உத்திபயப்டுதல் ன்ொல்
ன் ன்து இரனசுவுக்கு கதொியும். அயர் நபணத்திற்ரகதுயொக அடிக்கப்ட்டு,
சிலுவயனில் அவனப்ட்ைொர். சிலுவய நபணம் நிகவும் ககொடுவநனொ நபணம்,
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கன்ொல் சுயொசிப்தற்கு எய நிதன் குதிங்கொவ உந்தி ரநல்ரொக்கி ிநிப
ரயண்டும் (ஆொல் ொதங்கள் இபண்டும் சிலுவய நபத்தில் ஆணிகொல்
கைொயப்ட்டு இயந்தது). இதுயவப ரயதவவனரன அனுயிக்கொத ர்
நதுயக்கபவைனயபொக இயக்க படினொது கொபணம் கொனப்ட்டு ரயதவரனொடு
இயப்யர்கின்
உணர்வு
அயர்களுக்கு
ற்ட்ைதில்வ.
இரனசுயொல்
உங்களுவைன ரயதவனின் எவ்கயொய ிவரனொடும் இவைட்டு உங்களுக்கு
ஆயதல் அித்திை கூடும், கொபணம் ீங்கள் கைந்துகசல்லும் ிவவன அயர்
ன்கு அிந்தும் புொிந்தும் இயக்கிொர். ரதயன் ீங்கள் இப்ரொது கைந்து கசல்லும்
அனுயத்வத
னன்டுத்தி
நற்யர்கள்
இதுரொன்
சூழ்ிவவன
திர்ககொள்ளும்ரொது அயர்களுக்கு ீங்கள் உதவும்டி கசய்திடுயொர். கடிநொ
ரபங்கவ ொம் கைந்துகசல்லும்ரொது, அவய ம்வந நொற்யயது நட்டுநல்,
நற்யர்களுவைன
சூழ்ிவவன
ொம்
ொர்க்கும்
கண்ரணொட்ைத்வதயும்
நொற்யகிது. அது நக்கு எயயிதநொ ட்சொதொ உணர்வய ககொடுக்கிது.

ரதயனுவைன ன்வநகவ ொம் நந்திை கூைொது
ன் ஆத்துநொரய கர்த்தவப ஸ்ரதொத்தொி, ன் பழு உள்ரந அயயவைன
ொிசுத்த ொநத்வத ஸ்ரதொத்தொி; ன் ஆத்துநொரய கர்த்தவப ஸ்ரதொத்தொி ,
அயர் கசய்த சக உகொபங்கவயும் நயொரத – அயர் உன்
அக்கிபநங்கவ ல்ொம் நன்ித்து உன் ரொய்கவகனல்ொம்
குணநொக்கி, உன் ிபொணவ அமிவுக்கு யிக்கி நீட்டு உன்வக்
கியவனிொலும் இபக்கங்கிொலும் படிசூட்டி, ன்வநனிொல் உன்
யொவனத்

தியப்தினொக்குகிொர்;

உன்

யனது

தியம்

யொயனதுரொொகிது. சங்கீதம் 103:1-5
இந்த யசங்கள், எவ்கயொய குதினிலும் நக்கு ரதவயனொ அவத்வதயும்
யிதங்கில்
சந்திக்கிொர்
ன்தற்கு
நிகப்கொின
ிவப்பூட்ைொக
இயக்கிது.

அயர்

நது

ொயங்கவ

நன்ிக்கிொர்;

நக்கு

ரொய்கவ

குணநொக்குகிொர்; ொம் ன்கன்வக்குநொய் பரொகத்தில் அயரபொடு யொசநொக
இயக்கும்டி அயயவைன இபத்தத்திொர நது ொயங்கில் இயந்து ம்வந
நீட்ைொர்; அயயவைன அன்ிொலும் நதுயக்கத்திொலும் படிசூட்டி, ம்பவைன
யியப்ங்கவ ிவரயற்ய தியப்தினொக்குகிொர். ொம் ரசிக்கப்டுகிரொம்
ன்வத அிந்தியந்தொல், ொம் திர்ககொள்ளும் ந்த சூழ்ிவவனயும் கைந்து
கசல்யதற்கு நக்கு கவயும் சத்துயத்வதயும் அித்திடும். “ொம் ரதயனுவைன
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ிள்வககன்ய அவமக்கப்டுயதிொர ிதொயொயர் நக்குப் ொபொட்டி
அன்பு அன்பு வ்யவு கொிகதன்ய ொயங்கள்” (1 ரனொயொன் 3:1)

துதிக்கும் உணர்வு இல்ொத ரொதும் ரதயவத் துதிக்கக்
கற்யக்ககொள்ளுதல்
ிவனொ

கபம்

ொடித்ரதடுகிரொம்.

நக்கு

இங்ரக

ஆவகனொல்,

இல்வ;

அயயவைன

யபப்ரொகிவதரன
ொநத்வதத்

துதிக்கும்

உதடுகின் கினொகின ஸ்ரதொத்திப லிவன அயர்பநொய் ப்ரொதும்
ரதயனுக்குச்

கசலுத்தக்கைரயொம்.

அன்ியும்

ன்வநகசய்னவும்,

தொதர்நம்ண்ணவும் நயொதியங்கள்; இப்டிப்ட்ை லிகின்ரநல்
ரதயன் ிொினநொனியக்கிொர். ிரபனர் 13:14-16
இந்த கொகட்ைத்தில் ரயதவயும் உத்திபயம் அனுயித்திடும் யவைன
அனுயங்கின்

கவதகவ

ரகட்க்கும்ரொது,

இயதனத்வத

கொயங்கச்

கசய்கிது. உங்களுவைன தற்ரொவதன சூழ்ிவ இயதனத்வத தபச்கசய்யதொக
இயந்திைொம். ம்பவைன கசொந்த சூழ்ிவகவ ொம் ொர்த்துககொண்டியந்தொள்,
ம்ிக்வகவன இமக்க கூடும். ஆொல் நக்கு எய திர்கொம் உண்கைன்
ம்ிக்வகரனொடு திர்ரொக்கி இயக்க படியும் ன்வத புொிந்துககொள்
ரயண்டும். ொம் தற்ரொது கைந்து யயம் அனுயங்கவ வயத்து ரதயவ
துதிக்க கூடின உணர்வு இல்ொநல் இயக்கொம். இப்டிப்ட்ை ரபத்தில்
அயவபத் துதிப்து உண்வநனொ லினொக இயந்திடும்.
ம்பவைன குடும்ம் ண்ர்கள் ன்ய அவயொிைநியந்து யிகி இயப்தும்
ொம் யமக்கநொக கசல்லும் ரயவ ஸ்தங்களுக்கு கசல் படினொநல் இயப்தும்
நக்கு யித்தினொசநொ அனுயநொக இயக்கொம். ொம் யசிக்கின் ட்ைநொது
கயம்ொலும் பைப்ட்டு இயப்து கடிநொக இயக்கிது. (இப்டிப்ட்ை
கொொினங்கள் சம்யித்துக் ககொண்டியக்கும் ரபத்தில், இவததொன் ம்பவைன
குதிவன சூொயி ரபமிவு தொக்கினது.) இந்த உகத்தில் இப்ரொது இயக்கி
சூமவ ொர்க்கும்ரொது, ம்பவைன ொர்வய இயவையவத உணப படியும்.
ஆொலும் ரதயரொ தம்நில் அன்புகூயகி அவயயம் எயொள், எயயயம்
ிர்பநொக்க படினொத பூபணநொ புதின இைத்தில் இயப்ொர்கள் ன்ய
கூயகிொர். ொம் அனுயிக்கும் இவய அவத்வதயும் னன்டுத்தி ரதயன்
அயயைொ நது திர்கொத்திற்கு ம்வந ஆனத்தப்டுத்துகிொர் ன்வத
அிந்துககொள்ளும்ரொது,

ொம்

அயவப

துதிக்க

படியும்.

ொம்

கடிநொ

ிவவனயும் உத்திபயத்வதயும் யியம்புகிரொம் ன்தொல் அல், இப்ரொது
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சம்யிப்வய ிபந்தபநல் ன்வத அிந்தியப்தொல் துதிக்கிரொம். ரதயன்
இஸ்பரயல் ஜங்களுக்கு கசொன்து ரொ: “ீங்கள் திர்ப்ொர்த்தியக்கும்
படிவய உங்களுக்கு ககொடுக்கும்டிக்கு ொன் உங்கள்ரொில் ிவத்தியக்கி
ிவவுகவ

அிரயன்.

அவயகள்

தீவநக்கல்,

சநொதொத்துக்ரகதுயொ

ிவவுகர.” (ரபநினொ 29:11) அயர் உங்களுவைன யொழ்க்வகனிலும் சிந்த
திட்ைத்வதயும் திர்கொத்வதயும் வயத்தியக்கிொர்.

ரதயன் உங்கரொடு இயக்கிொர்
ீங்கள் ங்ககொண்டு திைநதொனியங்கள், அயர்களுக்குப் னப்ைவும்
திவகக்கவும்

ரயண்ைொம்;

உன்

ரதயொகின

கர்த்தர்

தொரந

உன்ரொரைகூை யயகிொர்; அயர் உன்வ யிட்டு யிகுயதும் இல்வ,
உன்வ வகயிடுயதும் இல்வ. உொகநம் 31:6
இஸ்பரயல் ஜங்கள் யொக்குத்தத்தம் ண்ணப்ட்ை பூநிக்குள் ிபரயசிப்தற்கு
பன், அந்த இைத்தில் இயந்த புபஜொதிகரொடு இயர்கள் யுத்தம் ண்ண ரொிடும்
ன்வத ரநொரச அிந்தியந்தொன். யுத்தத்திற்கு கசல்யவத யிை அச்சுயத்தொ
கொொினம்

ரயகொன்யம்

இயக்க

படினொது,

அதொல்

ரதயன்

ரநொரசக்கு

அிவுயத்தி கூயகிொர், “ங்ககொண்டு திைநதொனிய.” இரத யொர்த்வதகவ
பவ ரதயன் ரனொசுயொயிற்கும் கூினியக்கிொர், ரதயன் அயர்கள் சொர்ொக
யுத்தம் கசய்திடுயொர் ன்வத ிவப்பூட்டும்டி கூினியக்கிொர், கொபணம்
அயர்கள் சுதந்தொிக்க ரொகும் ரதசத்தில் ிவன இபொட்சதர்கள் இயந்தர்.
இன்ொகும்

இது

ம்

எவ்கயொயயயக்கும்

நிககொின

ிவப்பூட்டுதொக

இயக்கிது. ொம் ங்கு கசன்ொலும், ம் ரதயன் ம்ரநொடு கசல்கிொர் ொம்
இயக்கும் இைத்தில் அயயம் இயக்கிொர். ொம் திர்ககொள்ளும் யுத்தங்கவ
ம்பவைன சுன கத்தொல் ரொபொை எயரொதும் அயர் யிடுயதில்வ. 1
ொொகநம் 28:20ல் இப்டினொக யொசிக்கிரொம்: “ தொவீது தன் குநொபொகின
சொகொரநொவ ரொக்கி: ீ ங்ககொண்டு வதொினநொனியந்து இவத ைப்ி, ீ
னப்ைொநலும் கங்கொநலும் இய; ரதயொகின கர்த்தர் ன்னும் ன் ரதயன்
உன்ரொடு இயப்ொர்; கர்த்தயவைன ஆனத்வதக் கட்டுகிதற்கடுத்த சக
கிொிவனகவயும் ீ படித்துத் தீயநட்டும், அயர் உன்வயிட்டு யிகவுநொட்ைொர்,
உன்வக்
வகயிைவுநொட்ைொர்.”
ீங்கள்
கசய்யும்டிக்கு
ரதயன்
ிர்ணனித்தியக்கும் கொொினத்வத கசய்யும்டிக்கு ரதயன் கப்டுத்திடுயொர்.
உங்களுவைன ரொபொட்ைத்தில் ீங்கள் தினொக இல்வ.
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ரதயனுவைன சத்தினம் உங்கள் ரகைகநொகும்
அயர் தநது சிகுகொர உன்வ படுயொர்; அயர் கசட்வைகின் கீரம
அவைக்கம் புகுயொய்; அயயவைன சத்தினம் உக்குப் ொிவசயும்
ரகைகபநொகும். சங்கீதம் 91:4
ரதயனுவைன உத்தநத்வத ம்நொல் பழுயதுநொக யியொித்து கசொல் கூைொது.
ம்பவைன சத்துயயொகின சொத்தொன் நக்கு திபொக வீசுகி சகத்திற்கு ம்வந
கொக்கி

ரகைகம்

அயர்

தொன்

ன்வத

அிந்துககொண்ைொல்,

ொம்

கயவப்ட்டுக்ககொண்டு
இயக்க
நொட்ரைொம்.
ரசினர்
6:16
நக்கு
ரொதிக்கிது:
“கொல்ொங்கன்
ய்யும்
அக்கிினொஸ்திபங்கவகனல்ொம்
அயித்துப்ரொைத்தக்கதொய்
ல்ொயற்ிற்கும்
ரநொக
யிசுயொசகநன்னும்
ரகைகத்வதப் ிடித்துக்ககொண்ையர்கொயும் ில்லுங்கள்.”
எய யியசொனி இயந்தொர் அயர் புல்கயினில் ற்ட்ை தீனில் கயகிப்ரொ எய
ரகொமிவன ொர்த்த எய கவத இயக்கிது. அயர் அங்கியந்த சொம்வ
தட்டியிட்ைரொது, அந்த ரகொமினின் சொம்லுக்கு கீமியந்து ரகொமி குஞ்சுகள் ஏடி
யந்ததொம். அதனுவைன கசட்வைகள் ரகைகநொக இயந்து அயற்வ கயப்ிற்கு
யிக்கி ொதுகொத்துக்ககொண்ைது. இவதரொ ரதயன், ொன் திர்ககொள்
ரயண்டின சூழ்ிவகில் இயந்து தம்பவைன சிவக யிொித்து ன்வ அதற்குள்
ொத்துகொத்துக்ககொள்ளும் யிதத்வத கற்வ கசய்து ொர்ப்து ஆயதொ
உணர்வய அிக்கிது.

ரதயன்
கொயங்குண்ை
இயக்கிொர்
கொயங்குண்ை

இயதனத்திற்கு

இயதனபள்யர்களுக்குக்

கர்த்தர்

கயக்கநொக
சநீநொனியந்து,

யங்குண்ை ஆயியுள்யர்கவ இபட்சிக்கிொர். சங்கீதம் 34:18
ீங்கள் கொயங்குண்டு இயப்தொக உணயகிீர்கொ? கதொைர்ந்து கசல்யதற்கு
கற்ய இயப்து ரொ உணயகிீர்கொ? உங்களுவைன நதில் யலியும்
உங்கள் இயதனரந கயடித்து யிடுயது ரொன்யம் ீங்கள் உணர்ந்து ககொண்டு
இயக்கொம். இப்டிப்ட்ை ரபத்தில் தொன் உங்களுக்கு பரொகத்தில் இயந்து
அயப்டும் ஆயதல் அயசினநொக இயக்கிது. உங்களுவைன ஆயிவன
அவநதிப்டுத்திை இனற்க்வகக்கு அப்ொற்ட்ை ரதயனுவைன சநொதொம்
ரயண்டும்.
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சங்கீதக்கொபன் 73 யது சங்கீதத்தில் துன்நொர்க்கொின் யொழ்வய ொன் கொண்வகனில்
கொொவநக்ககொண்ரைன்
ன்கிொன்:
“சுத்த
இயதனபள்யர்கொகின
இஸ்பரயயக்குத் ரதயன் ல்யபொகரய இயக்கிொர். ஆொலும் ன் கொல்கள்
தள்ொடுதலும் ன் அடிகள் சயக்குதலுக்கும் சற்ர தப்ிற்ய. துன்நொர்க்கொின்
யொழ்வய

ொன்

கொண்வகனில்,

வீப்புக்கொபபொகின

அயர்கள்ரநல்

கொொவநக்ககொண்ரைன்; நபணொினந்தம் அயர்களுக்கு இடுக்கண்கில்வ;
அயர்களுவைன கன் உயதினொனியக்கிது; (சங்கீதம் 73:1-4). ீங்கள் இயதனம்
கொயங்கும் யிதநொ சூழ்ிவவன திர்ககொண்டியக்க அடுத்தயர் ப்டி
ிம்நதினொக இயக்கிொர்கள் ன்ய ொர்த்து கொொவந டுயது ந்தயிதத்திலும்
உதயிைொது. இயதினொக, சங்கீதக்கொபன் அயயவைன கன் ங்கியந்து யயகிது
ன்வத

யிங்கிக்ககொண்ைொன்,

“ன்

நொம்சபம்

ன்

இயதனபம்

நொண்டுரொகிது, ரதயன் ன்கன்வக்கும் ன் இயதனத்தின் கன்நவயும்
ன் ங்குநொனியக்கிொர்.” (சங்கீதம் 73:26). ரதயன் உங்களுவைன கொக
இயந்து
உங்கள்
அனுநதித்திடுங்கள்.

ஆமநொ

ரதவயகவ

சந்திக்கும்டி

அயவப

ரயத யசங்கள் ம்வந ன் ரதற்யகிது?
ரயதயொக்கினங்கள் ல்ொம் ரதய ஆயினிொர அயப்ட்டியக்கிது.
ரதயனுவைன நனுரன் ரதியொகவும், ந்த ற்கிொிவனயுஞ் கசய்னத்
தகுதியுள்யொகவும் இயக்கும்டினொக, அவயகள் உரதசத்துக்கும்,
கடிந்துககொள்ளுதலுக்கும்,
டிப்ிக்குதலுக்கும்
தீரநொத்ரதயு

சீர்த்தியத்தலுக்கும்,

ீதிவனப்

ிபரனொஜபள்வயகொனியக்கிது.
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3:16-17

ரயதொகநத்தின்
இயக்கிது.

66

புத்தகங்களும்,

ரதயன்,

தநது

ொிசுத்த

ொிசுத்த

ஆயினிொல்

ஆயினின்

அயப்ட்ைதொக

யல்வநனிொல்,

இவத

ழுதினயர்களுக்கு யொர்த்வதகவ அயிொர். ரதயன் ம்வந சியஷ்டித்து
இயப்திொல்,

ம்வந

ொம்

அிந்துககொண்ைவத

யிை

ரதயன்

ம்வந

அிந்தியக்கிது. எய கட்ைத்தில் ொன் (ரகத்தி) இயதனம் கொயக்கப்ட்ையொக
ன்ொல் அழுவகவன ியத்த படினொதடிக்கு அழுதுககொண்ரை இயந்ரதன்.
கைந்த இபண்டு ஆண்டுகில் து தொனொவபயும் து சரகொதபவயும் ொன்
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இமந்துயிட்ரைன். ொன் ன்னுவைன ரயதொகநத்வத டுத்து யொசிக்க
துயங்கிரன், அயயவைன யசத்வத தயிப ரயய ங்கும் ொம் கண்டிபொத
ஆயதவ ரதயன் க்கு அயிொர். ீங்கள் தொழ்யில் இயக்கும்ரொது,
ரதயனுவைன ொிசுத்த ஆயினொயர் உங்கிைம் ரசுயதற்கும், கொயங்குண்ை
உங்கள் இயதனத்வத உங்களுக்கொக ழுதப்ட்ை தநது யொர்த்வதகொல்
ஆற்யம்டிக்கும்
அயயக்கு
இைநித்திடுங்கள்.
“ரயதத்திலுள்
ந்தத்
தீர்க்கதொிசபம் சுனரதொற்நொ கொயவயுவைனதொனிபொகதன்ய ீங்கள் பந்தி
அினரயண்டினது.
தீர்க்கதொிசநொது
எயகொத்திலும்
நனுரயவைன
சித்தத்திொர உண்ைொகயில்வ; ரதயனுவைன ொிசுத்த நனுரர்கள் ொிசுத்த
ஆயினிொர யப்ட்டுப் ரசிொர்கள்.” (2 ரதுய 1:20-21).

ம்பவைன ிதொயின்
ஆனத்தநொக்கப்டுகிது
உங்கள்

இயதனம்

யிசுயொசநொனியங்கள்,
ிதொயின்

வீட்டில்

வீட்டில்

நக்கொக

கங்கொதியப்தொக.
ன்ிைத்திலும்
அரக

எய

இைம்

ரதயிைத்தில்

யிசுயொசநொனியங்கள்.
யொசஸ்தங்கள்

ன்

உண்டு;

அப்டினில்ொதியந்தொல்,, ொன் உங்களுக்குச் கசொல்லினியப்ரன்; எய
ஸ்தத்வத உண்ைகுக்கொக ஆனத்தம்ண்ணப்ரொகிரன். ொன் ரொய்
உங்களுக்கொக ஸ்தத்வத ஆனத்தம்ண்ணிின்பு, ொன் இயக்கி
இைத்திர ீங்களும் இயக்கும்டி, ொன் நயடியும் யந்து உங்கவ
ன்ிைத்தில் ரசர்த்துக்ககொள்ளுரயன். ரனொயொன் 14:1-3
எயயவப ரசிப்தும் அயபொல் தியப்ி ரசிக்கப்டுயதற்கும் ரநொ என்ய
இயக்க படினொது. ீங்கள் எயயவப ரசிக்கும்ரொது, அந்த ரபொடு இயப்தற்கு
உங்கொல் இனன் அவத்வதயும் கசய்திடுவீர்கள் கொபணம் ீங்கள் ரசிக்கும்
எயயரபொடு இயப்வதயிை ரநொ என்ய ரயகதுவும் இயக்கொது.
எயொள் இரனசு தியம் யந்து ம்வந அயரபொடு கூை பரொகத்திலுள் தநது
ிதொயின் வீட்டிற்கு அவமத்துச் கசல்யொர். அந்த ரர்த்தினொ இைத்தில் ொம்
ித்தினித்தினநொக யொழ்ந்திடுரயொம். நணயொன் தன் நணயொட்டி நீது
ககொண்டியக்கும் ிந்தவனற் அன்பு ரொன் அன்ிொல் இரனசு ம்வந
ரசிக்கிொர். ீங்கள் கைந்து யயம் ல்ொயிதநொ சூழ்ிவகளும் அயவப
பகபகநொக தொிசிக்கும் ரொது கநொக கயதப்டும்.
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நக்கு எய ரதற்பயொன் இயக்கிொர்
ொன் ிதொவய ரயண்டிக்ககொள்ளுரயன், அப்கொழுது ன்கன்வக்கும்
உங்களுைர இயக்கும்டிக்குச் சத்தின ஆயினொகின ரயகொய
ரதற்பயொவ அயர் உங்களுக்குத் தந்தயளுயொர். ரனொயொன் 14:16-17
இரனசு கொட்டிக்ககொடுக்கப்ட்டு சிலுவயனில் அவனப்டும் ொளுக்கு பந்தி
இபவு, அயர் தநது சீரர்கவ சந்தித்து அயர் ரொகும் இைத்திற்கு இயர்கொல்
ின்கதொைர்ந்து யப படினொது ன்ய கூிொர். சொதொபணநொகரய, அயர்கள்
இத்தவ ொட்கள் ஆபொதித்தும் ின்ற்ியும் யந்த ர் தங்கவ யிட்டு ிொிந்து
ரொகிொர் ன்ய கதொிந்து அதிர்ந்துரொய் இயந்தொர்கள். அயர்களுவைன உகரந
தவகீமொக நொயயது ரொன் உணர்வு ற்ட்டியக்க கூடும்.
இரனசு அயர்கிைம், ொம் ிதொவய ரயண்டிக்ககொள்கிரன் அயர் உங்களுக்கு
ரயகொய ரதற்பயொொகின ொிசுத்த ஆயினொயவப அனுப்புயொர் ன்ய
கசொல்லி
ஊக்குயித்துக்ககொண்டியந்தொர்.
ீங்கள்
உங்கள்
யொழ்க்வகவன
ரதயனுக்கு

அர்ப்ணித்தொல்,

உங்களுக்கு

ொிசுத்த

ஆயினொயர்

யொசநொக

இயந்திடுயொர். “ன் ொநத்திொர ிதொ அனுப்ப்ரொகி ொிசுத்த ஆயினொகின
ரதற்பயொர ல்ொயற்வயும் உங்களுக்குப் ரொதித்து ொன் உங்களுக்குச்
கசொன் ல்ொயற்வயும் உங்களுக்கு ிவப்பூட்டுயொர்.” (ரனொயொன் 14:26).
ரபகநடுத்து ொிசுத்த ஆயினொயயக்கு கசயிககொடுத்து அயர் உங்கவ
ரதற்வும் ஊக்குயிக்கவும் இைநித்திடுங்கள். இதுயவப உங்கள் யொழ்க்வகவன
ரதயனுக்கு அற்ணித்திைொநல் இயப்பீர்கள் ன்ொல், ப்டி அற்ணித்திைொம்
ன்வத இயதி அத்தினொனத்தில் உங்களுக்கொக கிர்ந்திை இயக்கிரொம்.

ரதயன் சகத்திற்கும் எய ரொக்கம் வயத்தியக்கிொர்
அன்ியும் அயயவைன தீர்நொத்தின்டி அவமக்கப்ட்ையர்கொய்த்
ரதயிைத்தில் அன்புகூயகியர்களுக்குச் சகபம் ன்வநக்கு துயொக
ைக்கிகதன்ய அிந்தியக்கிரொம். தம்பவைன குநொபன் அரக
சரகொதபயக்குள்ர
பதற்ரொயபொனியக்கும்கொயட்டு
ரதயன்
யர்கவ பன்குித்தொரபொ அயர்கவத் தநது குநொபனுவைன சொனலுக்கு
எப்ொனியப்தற்கு பன்குித்தியக்கிொர். ரபொநர் 8:28-29
ரதயன் சகத்திற்கும் எய ரொக்கம் வயத்தியக்கிொர் – ஆொல் அந்த ல்
ரொக்கம் ன்யொக இயக்கும் ன்வத பற்ிலும் ொம் அிந்துககொள்
அயசினநில்வ.
இந்த
உகத்தில்
இயக்கி
இவையூயகள்
நற்யம்
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சொீபப்ிபகொபநொ உத்திபயங்களுக்கொ ல் ரொக்கம் க்கு கதொினொநல்
இயந்தொலும்,

ரதயன்

அந்த

கொொினங்கில்

இவைப்ட்டு

ககொண்டு

தொன்

இயக்கிொர். ம்நொல் ரதயவப் ரொ ரனொசிக்க படினொததொல் இப்ரொது
ம்நொல்  யிரனங்கவ புொிந்து ககொள் இனொநல் இயக்கிது: “ன்
ிவவுகள் உங்கள் ிவவுகள் அல்; உங்கள் யமிகள் ன் யமிகளும்
அல்கயன்ய கர்த்தர் கசொல்லுகிொர்.” (சொனொ 55:8).
ன்? ன்ய ரகட்டுக்ககொண்டு இயந்தொலும், ொம் கைந்து கசல்லும் சூழ்ிவகள்
அர்த்தநற்து ன்ய ிவத்தொலும், அவய ம்வந ரசொர்யவைன கசய்ன ொம்
கசப்புணர்வுவைனயர்கொக நொிடுரயொம். ொம் அனுயிக்கும் சக கொொினங்கின்
யிவவய ொர்க்கும்ரொது, இவய ம்வந இரனசுயின் சொனலுக்கு எப்ொக
நொற்ிக்ககொண்டு இயக்கிது ன்வத யிங்கிக்ககொள்ரயொம். (கொொினங்கள்
வ்யவு ரநொசநொக இயந்தொலும் சொி) அவசக்க படினொத எய யிசுயொசம் நக்கு
இயக்குநொொல்,

ொம்

அனுயித்துக்ககொண்டியக்கும்

சூழ்ிவகள்

ம்வந

ரதயனுவைன அன்ின் கபங்களுக்குள் இழுத்து கசன்ிடும்.

ல்ொம் ம்பவைன கண்ரணொட்ைம் தொன்
ஆதொல் இக்கொத்துப் ொடுகள் இி ம்நிைத்தில் கயிப்டும்
நகிவநக்கு எப்ிைத்தக்கவயகள் அல்கயன்ய ண்டகிரன். ரபொநர்

8:18
ரதொகயொய யிதத்தில் நக்கு ரயதவவன உண்ைொக்கும்  கசனல்கவ ொம்
கசய்கிரொம். ொம் உைற்னிற்சி கசய்னத் துயங்கும்ரொது, ம்பவைன தவசகவ
யித்தினொசநொக னன்டுத்துயதொல் நக்கு ரயதவ உண்ைொக யொய்ப்ியக்கிது.
இயந்தும், ன் இன்வக்கு சபதொனத்தில் அரகர் உைற்னிற்சி கசய்கிொர்கள்?
ீங்கள் யியம்புகி யண்ணம் இயப்தற்கு ீங்கள் சி ரயதவகவ
சகித்துக்ககொள் ரயண்டினியக்கிது. தற்கொலிகநொ ரயதவ அதன் படியிற்கு
எப்ிைத்தக்கவய அல்.
அப்ரொஸ்தொகின வுல் இரத கண்ரணொட்ைத்துைன் தொன் ிலிப்ினர்
11,13-14

ழுதினியக்கிொர்:

வயகரொ

அவயகவக்

“ஆகிலும்

க்கு

கிிஸ்துவுக்கொக

3:7-

ொநொக

இயந்தவயகள்

ஷ்ைகநன்ய

ண்ணிரன்.

அதுநொத்திபநல், ன் கர்த்தபொகின கிிஸ்து இரனசுவய அிகி அியின்
ரநன்வநக்கொக ல்ொயற்வயும் ஷ்ைகநன்ய ண்ணிக்ககொண்டியக்கிரன்.
ொன்

கிிஸ்துவய

ஆதொனப்டுத்திக்ககொள்ளும்டிக்கும்,
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ினொனப்ிபநொணத்திொல்
கிிஸ்துவயப்
ரதயொல்
கிிஸ்துவுக்குள்

ற்யம்

யயகி

சுனீதிவன

யிசுயொசத்திொல்

உண்ைொனியக்கிதுநொ
இயக்கியகன்ய

உவைனயொனிபொநல்,

யயகிதும்
ீதிவன

யிசுயொசபநொய்த்
உவைனயொனியந்து,

கொணப்டும்டிக்கும்,

இப்டி

ொன்

அயவபயும் அயயவைன உனிர்த்கதழுந்த யல்வநவனயும் அயயவைன ொடுகின்
க்கினத்வதயும்

அிகிதற்கும்,

நபணத்திற்குள்ொகி,

அயயவைன

நபணத்திற்ககொப்ொ

ொன்

உனிரபொகைழுந்தியப்தற்குத்தகுதினொகும்டிக்கும்...

நொித்ரதொொிலியந்து
என்ய

கசய்கிரன்,

ின்ொவயகவ நந்து, பன்ொவயகவ ொடி, கிிஸ்து இரனசுவுக்குள்
ரதயன் அவமத்த பந அவமப்ின் ந்வதனப் கொயளுக்கொக இக்வக ரொக்கித்
கதொையகிரன்.”

சிொிப்து பக்கினம்
நநகிழ்ச்சி ல் எரதம்; பிந்த ஆயிரனொ லும்புகவ உபப்ண்டம்.
ீதிகநொமிகள்
17:22

ீங்கள் கடிநொ சூழ்ிவனில் ரொய்ககொண்டு இயக்கும்ரொது, சிொிப்து
ன்து ீங்கள் இயதினொக ிவத்துப்ொர்க்கும் என்ொக இயக்கும். ஆொல்
சிொிப்து நிகவும் பக்கினம், கொபணம் சிொிப்பு ந அழுத்தத்வத குவக்கும்,
ம்பவைன உயப்புகில் யற்வ தூண்டுகிது, அழுத்தத்வத குவக்கிது,
திர்ப்பு சக்திவன அதிகொிக்க கசய்கிது, ரநலும் ரயதவகவ அகற்யகிது.
ின்யயம் யசநொது இஸ்பரயல் ரதசத்தொல் நற் ரதசங்கொல் உண்ைொ
அழுத்தத்திற்கு கீழ் இயக்கும் ரொது ழுதப்ட்ை என்ொகும், அது வகப்வ
ற்ிதொன் ரசுகிது: “அப்கொழுது ம்பவைன யொய் வகப்ிொலும் ம்பவைன
ொவு

ஆந்தசத்தத்திொலும்

ிவந்தியந்தது;

அப்கொழுது,

கர்த்தர்

இயர்களுக்குப் கொின கொொினங்கவச் கசய்தொர் ன்ய புஜொதிகளுக்குள்ர
கசொல்லிக்ககொண்ைொர்கள்.” (சங்கீதம் 126:2). தநது புத்தகத்தில், ரதயனுவைன
அன்பு: ரதயனுவைன தகப்ின் இயதனத்வத குித்து ஆழ்ந்து கயித்தல், இந்த
குதிவன குித்து ஆழ்ந்து சிந்திக்கும்டினொக ஆஸ்யொல்ட் சொம்ர்ஸ் பவகிொர்.
இந்த குதினின் குணொதிசனம் ன்கயன்ொல் ைப்வயகவ குித்த
திர்ொர்ப்ின்வநரனொடு

இயத்தல்,

அப்கொழுது

ம்பவைன

யொய்
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வகப்ிொலும்,

ம்பவைன

ொவு

ஆந்தசத்தத்திொலும்

ிவந்தியந்தது.

(சங்கீதம் 126:2).இப்டிப்ட்ை என்ய ங்களுக்கு சம்யிக்கும் ன்ய ொங்கள்
கயில்
கூை ிவத்தது இல்வ. இப்டிப்ட்ை நிவ ரதொகயொய
இனற்க்வக சீற்ம் உண்ைொகும்ரொது ற்டுயதுண்டு. நிதனுவைன ஆத்துநொ
ச்வச ரசல் ன்ியக்கும் இைத்வதயிை இயின் ள்த்தொக்கிர ைந்தது
அதிகம். தவமயதற்கு அஞ்சுகி இயண்ை ரநகங்கள் அதிகபண்டு, இயப்ினும்
அந்த இயண்ை ரநகத்திற்குள் கநய்னொ எி வீசிடும் திடீகபன்ய வீசிடும்.
இதற்கொ
ஆதொபத்வத
உண்வநனொ
யயத்தத்திலும்
யிொகுத்திலும்
இக்கட்டிலும் ொர்க்கிரொம், ிவத்து ொர்க்கொத ரபத்தில் திடீகபன்ய வீசிடும்
எினொது இயற்ின் யடுவய நவத்து யிடுகிது, இவத ரயய யிதங்கில்
அனுயித்திை இனொது.” தர்ந்து ரொக ரயண்ைொம். உங்களுவைன ஆந்தத்வத
ரதயன் தியம் தந்திடுயொர், உங்கொல் நீண்டும் சிொிக்க படியும் ன்
உண்வநவன யிங்கிக்ககொண்டு கயம் கசலுத்துங்கள்.

ரதயனுவைன அன்வ யிட்டு ம்வந னொபொலும் ிொிக்க
படியுநொ?
கிிஸ்துயின் அன்வ யிட்டு ம்வநப் ிொிப்யன் னொர்? உத்திபயரநொ,
யினொகுரநொ,

துன்ரநொ,

சிரனொ,

ிர்யொணரநொ,

ொசரநொசரநொ,

ட்ைனரநொ? இவயகனல்ொயற்ிலும் ொம் ம்நில் அன்புகூயகியபொர
பற்யம் கஜனம்ககொள்ளுகியர்கொனியக்கிரொரந. நபணநொொலும்
ஜீயொொலும்

ரதய

தூதர்கொொலும்,

அதிகொபங்கொொலும்,

யல்வநகொொலும்,
ிகழ்கொொினங்கொொலும்
யயங்கொொினங்கொொலும் உனர்யொொலும் தொழ்யொொலும் ரயகந்தச்
சியஷ்டினொொலும் ம்பவைன கர்த்தபொகின கிிஸ்து இரனசுயிலுள்
ரதயனுவைன
அன்வயிட்டு
ம்வநப்
ிொிக்கநொட்ைொகதன்ய
ிச்சனித்தியக்கிரன். ரபொநர் 8:35,37-39
ரதயனுவைன அன்வயிட்டு ம்வந என்யம் ிொிக்க படினொது ன்ய ம்புயது
நிகவும் கடிநொக இயக்கும். ிொியிவனிொல் அமிந்து ரொக கூடின எயயர் நீது
எயயர் கொட்டும் அன்புதொன் அரகொிைம் கொணப்டுகிது. இதொல் தொன் அரக
யியொபத்துகள் ைக்கிது. ிந்தவனற் அன்வ ொம் புொிந்துககொள்யது நிக
கடிம் கொபணம் அவத எயயொிைம் (ம்நிைம்) கண்டுிடிப்து நிகவும் கடிம்.
ஆொல் ரதயன் ம்வந ரசிப்தொல் ம்நில் அன்பு கூயகிொர். ம்நிைத்தில்
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இப்டிப்ட்ை அன்வ கொட்டுயது கொபணநற் என்ொக ரதொன்யயதொல், ொம்
தொயது தயய கசய்யும்ரொது, ம்நீதொ அயபது அன்பு குவந்துயிட்ைகதன்ய
ிவக்கிரொம்.
ரயதொகந

யிொிவுவபனின்டி,

யல்வநயுள்யர்கொக

தூதர்களும்

இயக்கின்,

ிசொசுகளும்

இயப்ினும்

ம்வந

ம்வநயிை
கிிஸ்துயின்

அன்வயிட்டு ிொிப்தற்கு அயற்ிற்கு யல்வந இல்வ. ரதயனுவைன அன்வ
யிட்டு

ம்வந

ிொிக்கொதவய

ன்

ட்டினலில்

நபணபம்,

ஜீயனும்,

ிகழ்கொொினங்கள், யயங்கொொினங்கள், யல்வநகள், பரொகத்திலுள்வயகள்
பகத்திலுள்வயகள்,

சியஷ்டிக்கப்ட்ை

னொகதொன்யம்

அதில்

அைங்கும்.

சுயக்கநொக கசொன்ொல், கிிஸ்துயின் அன்வயிட்டு ம்வந துவுரந ிொிக்க
படினொது. அதில் ம்பவைன கிொிவனகளும் அைங்கும். ஆகரய, உங்களுவைன
யொழ்க்வகனில் ன் ைந்தொலும் சொி, ீங்கள் ன் கசய்தியந்தொலும் சொி, ரதயன்
உங்கவ ரசிக்கிொர். உங்களுவைன கிொிவனகின் ிநித்தம் அயர் உங்கவ
ரசிக்கயில்வ. ீங்கள் னொபொக இயக்கிீர்கரொ அவ்யொரப அயர் உங்கவ
ரசிக்கிொர்.

ீங்கள்

ரசிக்கும்

ர்

நொிக்கும்ரொது

அவத

ப்டி

திர்ககொள் படியும்?
“ன் கியவ உக்குப் ரொதும், வீத்திர ன் ம் பூபணநொய்
யிங்கும்

ன்ொர்.

ஆவகனொல்

கிிஸ்துயின்

யல்வந

ன்ரநல்

தங்கும்டி, ன் வீங்கவக் குித்து ொன் நிகவும் சந்ரதொரநொய்
ரநன்வநொபொட்டுரயன். 2 ககொொிந்தினர் 12:9
நக்கு ிொினநொயர்கவ இமந்து ிற்கும் அனுயத்வத யிை ககொடுவநனொது
யொழ்க்வகனில் துவும் இயக்க படினொது. அதன் அர்த்தத்வத புொிந்துககொள்
பனன்ிடுரயொம், ன் இப்டி ைந்தது ன்தன் யிக்கத்வத அிந்துககொள்
யியம்ிடுரயொம். எயரயவ ககொரபொொ வயபஸ் தொக்கி இந்தியந்தொல் இந்த
ரகள்யி ிச்சனம் ழுந்திடும், கொபணம் துொிதநொக ைந்த என்ொனியந்தது இந்த
உகத்வத யிட்டு அயர்கள் ிொிந்த இயதி ிநிைங்கில்
இயந்து ஆயதல் கூ இனயில்வ.
பரொகத்திற்கு

இந்த

க்கம்

ன்

அயர்கள்

அயர்கள் அயகில்

அப்டிப்ட்ை

நபணத்தில்

நொித்தொர்கள் ன்ய நக்கு கதொினொது. ன் ன் ரகள்யினில் ொம் பழ்கியிட்ைொல்,
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அது கசப்புணர்யிற்குள் தள்ிடும் ரநலும் உங்களுவைன யயத்தத்வத அது
அதிகொிக்க கசய்திடும். உங்கள் இமப்ிற்கு யயத்தம் குவன ிச்சனம் சி ொட்கள்
ஆகும், ன் ைந்தது ப்டி ைந்தது ன் ிவவுகவ ரநற்ககொண்டு
யயயதற்கு சி கொநொகும். ம்பவைன கண்ணீர் யமிந்ரதொடுயதற்கு சி ரபம்
ரதவயப்டும்.

ன்னுவைன

(ஜொனுவைன)

தொனொர்

நொித்தரொது,

ன்

யொழ்க்வகனில் ொன் அழுத இபண்டு பவனில் அது என்ய. எவ்கயொய யக்கு
அந்த யினொகுத்தின் கொகட்ைம் ரயயட்டு இயக்கும். உங்களுவைன துக்கத்வத
ீங்கள் துொிதநொக யிக்கி கயினில் யபரயண்டும் ன் ிவவன
ற்யககொள்ொதியங்கள்.
உங்களுவைன

யினொகுத்தின்

கொத்வத

வீணடிக்க

ரயண்ைொம்

–

ீங்கள்

அனுயிக்கும் இந்த ரயதவனில் இயந்து ீங்கள் வத கற்யக்ககொள்ரயண்டும்
ன் கசய்னரயண்டும் ன்ய ரதயன் யியம்புகிொர் ன்வத அயொிைம்
ரகளுங்கள். உங்கவ ீங்கள் ரதயனுக்கு திந்து ககொடுத்து உவைந்து ரொ
உங்கள் இயதனத்தின் கொனங்கவ அயயவைன ித்தின அன்ிொல் ஆற்ிை
அயயக்கு இைநித்திை ரதவயனொ ரபத்வத டுத்துக்ககொள்ளுங்கள்.

ரதயன் ம்பவைன கண்ணீர், ரயதவ, உத்திபயத்வத
அகற்ிடுயொர்
அயர்களுவைன

கண்ணீர்

னொவயயும்

ரதயன்

துவைப்ொர்;

இி

நபணபநில்வ, துக்கபநில்வ, அயதலுநில்வ, யயத்தபநில்வ,
பந்திவயகள் எமிந்துரொனி ன்ய யிம்ிது. கயிப்டுத்தல்

21:4
ொம் உத்திபயப்டும்ரொது, ொம் இி ந்த ரயதவவனயும் அனுயிக்க
அயசினநில்ொத ொள் யயகநன்ய ிவப்து கடிநொக இயக்கும். ம்பவைன
திர்கொத்தின் அடுத்த கட்ைத்வத ொர்ப்து ககொஞ்சம் உற்சொகநொக இயக்கொம்
கொபணம் ரதொகயொய கட்ைத்தில் இந்த ரொிைர் ின்ய யிடும் ன்வத
அிந்தியக்கிரொம்.
ஆொல்
ம்வந
ொரந
ந
அழுத்தத்திற்குள்
உட்புகுத்திைொநல் இயக்க ித்தின திர்கொத்வத குித்து சிந்தித்துக்ககொண்டு
இயக்கரயண்டும்
ன்து கொின உந்துததொக இயக்கிது. ரதயனுக்கு
ம்பவைன

யொழ்க்வகவன

அற்ணித்தியக்கி

ொம்,

யலியும்

ரயதவயும்

உத்திபயபம் இல்ொத உகில் யொழ்ந்திடுரயொம். ரயதொகநத்தில் அந்த
பூபணநொ உகம் ப்டி இயக்கும் ன்வத கொண்ித்து ரதயன் ம்வந
ஊக்குயிக்கியபொக இயக்கிொர்.
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இப்ரொது ீங்கள் ப்டிப்ட்ை ிவனில் யொழ்ந்துககொண்டியந்தொலும் சொி,
ரதயன் தூபநொக இல்வ. உங்களுவைன யொழ்க்வகனின் எவ்கயொய குதிவனயும்
அயர் ொர்த்து பொநொித்து யயகிொர் (உங்களுவைன கண்ணீயம் அதில் அைங்கும்).
“ன் அவச்சல்கவத் ரதயொீர் ண்ணினியக்கிீர்; ன் கண்ணீவப உம்பவைன
துயத்தினில் வயயும். அவயகள் உம்பவைன கணக்கில் அல்ரயொ இயக்கிது?”
(சங்கீதம்

56:8).

ரதயன்

உங்கவ

நக்கயில்வ

ன்வத

இது

உயதிடுத்துகிது. உங்களுவைன யயத்தத்தின் ரபத்தில் அயர் உங்கவ
ஆயதல்டுத்த யியம்புகிொர்.

ொம் ன் உத்திபயத்வத திர்ககொள்கிரொம்?
ன் சரகொதபரப, ீங்கள் யிதநொ ரசொதவகில் அகப்டும்ரொது,
உங்கள்

யிசுயொசத்தின்

ொீட்வசனொது

கொயவநவன

உண்ைொக்குகநன்ய அிந்து, அவத நிகுந்த சந்ரதொரநொக ண்டங்கள்.
னொக்ரகொபு 1:2-4
ீங்கள் கிிஸ்தயபொக இயந்தொல், ீங்கள் ன் இக்கட்ைொ ரபங்கவ கைந்து
கசல்கிீர்கள்

ன்ய

ிவத்தது

உண்ைொ?

இந்த

யசகில்

அதற்கொ

யிவைகவ
ொர்க்கிரொம்.
அதற்கு
கொபணம்
ம்பவைன
யிசுயொசம்
ரசொதிக்கப்டுகிது, ஆகரய ொம் திர்ககொள்ளும் ிபட்சவகவ சகித்து
கொயவநவன ொம் கற்யக்ககொள்கிரொம். ரதயன் சகத்வதயும் அிந்தயர்,
ஆகரய இந்த உத்திபயத்வத ீங்கள் ப்டி திர்ககொள்வீர்கள் ன்வத அயர்
அிந்தியக்கிொர், ஆொல் உங்கள் யொழ்யின் ீங்கள் அனுயிக்கும் எவ்கயொய
ிபட்சவகளுக்கு இவைனில், ரதயன் நீதொ உங்கள் யிசுயொசபம் ம்ிக்வகயும்
யயகிது. இதற்கு பன்ொக ீங்கள் கைந்து யந்த ொவதகவ சற்ய சிந்தித்து
ொயங்கள், ிச்சனம் இந்த சூழ்ிவவனயும் ீங்கள் கைந்து யயம்டி அயர்
கசய்திடுயொர் ன்ய உற்சொகம் உங்களுக்கு உண்ைொகும். ககொரபொொ வயபஸ்வச
னன்டுத்தி ீங்கள் இதுயவப இல்ொத அயிற்கு ரதயவ ற்ி சிந்திக்கவும்
அயவப சொர்ந்தியக்கும் தீர்நொத்திற்கு யயம்டினொகவும் ரதயன் கசய்திடுயொர்.
ீங்கள் கிிஸ்தயபொக இல்ொதியந்தொல், ரதயன் இந்த சூழ்ிவவன னன்டுத்தி
ீங்கள் உங்கள் சுனத்வத சொர்ந்தியப்வத ியத்தியிட்டு உங்கவயும் உங்கள்
யொழ்க்வகவனயும் அயயக்கு அற்ணித்து ைக்கும்யிதநொ அனுயங்கவ அயர்
தந்திடுயொர்.
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ரதயரொடு திப்ட்ை உவய துயங்குயது ப்டி?
சந்ரதொரம்,

நன்ிப்பு,

ித்தின

ஜீயன்

ஆகினயற்வ

யொக்குவபக்கும்

ரதயனுைொ திப்ட்ை உவய ீங்கள் துயங்கிை யியம்ிொல், ின்யயம்
கொொினங்கவ ீங்கள் கசய்திை பன்யந்திடுங்கள்:
1.ரதயன் இயக்கிொர் ன்வதயும் அயர் தநது குநொபொகின இரனசு
கிிஸ்துவய நனுர சொனொக பூநிக்கு அனுப்ிொர் ன்வதயும் யிசுயொசியுங்கள்
(ரனொயொன் 3:16; ரபொநர் 10:9).
2. ரதயனுவைன எரப ரபொ குநொபொகின, இரனசு கிிஸ்துயின் நபணம் நற்யம்
உனிர்த்கதழுதலிொல்

உண்ைொ

ரதயனுவைன

இயசநொ

ஈவய

ற்யக்ககொள்ளுங்கள். (ரசினர் 2:8-9).

3. உங்கள் யொழ்யிற்கொ ரதய திட்ைத்வத ின்ற்ிை எப்புக்ககொடுத்திடுங்கள்.(1
ரதுய 1:21-23; ரசினர் 2:1-7).

4. உங்களுவைன யொழ்யில் இரனசு கிிஸ்துவய தவயபொகவும் சக அதிகொபபம்
உவைனயபொக இயக்கும்டி தீர்நொித்திடுங்கள் (நத்ரதயு 7:21-27; 1 ரனொயொன்

4:15).
ரதயனுைொ திப்ட்ை உவய துயங்குயதற்கு ந்தயிதநொக நொனபம்
சூத்திபபம் இல்வ. ஆகரய, யிசுயொசத்தின் பநொக இரனசு கிிஸ்துயின் பம்
உண்ைொ ரதயனுவைன ஈவய
ரடுப்து சிந்ததொக இயந்திடும்:

கற்யக்ககொள்

ின்யயம்

கஜத்வத

அன்ின் ஆண்ையபொகின இரனசுரய, ொன் ொயி ன்வத எப்புக்ககொள்கிரன்.
ன்வ ன்ொல் இபட்சிக்க படினொகதன்ய அிந்தியக்கிரன். ன்னுவைன
சொர்ில் சிலுவயனில் நொித்ததற்கொக ன்ி. உம்பவைன நபணம் க்கொது
ன்வத யிசுயசித்து து சொர்ில் கசலுத்தப்ட்ை லிவன ொன்
ற்யக்ககொள்கிரன். ன்நீது இயந்த ன்னுவைன ம்ிக்வகவன, து
யியப்ங்கவ
உம்நீது
வயக்கிரன்.
ன்னுவைன
யொழ்யில்
ீர்
ிபரயசிக்கும்டினொக ன் யொழ்வய திந்துககொடுக்கிரன், ரநலும் உம்வந து
ஆண்ையபொக கசொந்த இபட்சகபொக ற்யக்ககொண்டு, உம்வந ன்னுவைன யொழ்யின்
தவயபொக இயக்க
அனுநதிக்கிரன். ன்னுவைன ொயங்கவ க்கு
நன்ித்து ித்தின ஜீயவ அயினதற்கொக ன்ி. ஆகநன்.

ீங்கள் இந்த தீர்நொத்வத டுத்தியந்தொல், உங்கவ யொழ்த்துகிரொம்! உங்கள்
யொழ்யில் நிககொின அற்ணிப்வ கசய்தியக்கிீர்கள். ரநலும் ரதயனுைொ
உயில் யயயவத ற்ி அிந்துககொள் ங்கள் யவதத்வத அனுகிைவும்.
22

JAshow.org. ரநலும் ரதவயனொ உகபணங்கவ கற்யக்ககொள் அடகவும் :
jasnews@jashow.org.

ஆசிொினர்கவ ற்ி
Dr. ஜொன் அன்கர்ொர்க் யியது கற் ஜொன் அன்கர்ொர்க் ரரொ ிகழ்ச்சினின்
கதொகுப்ொர், 150 ற்கும் ரநொ புத்தகங்கவயும் 155 தினொ புத்தகங்கவயும்
ழுதினியக்கிொர். இபண்டு நில்லினன்களுக்கு ரநல் யிற்வ கசய்னப்ட்ை
கிிஸ்தய தற்கொப்பு கதொைபொ facts on நற்யம் What’s the Big Deal About

Jesus, Taking a Stand for the Bible, and God in 60 Seconds ரொன்
புத்தகங்கில் துவண ஆசிொினபொக இயந்து ழுதினியக்கிொர்.
ரகத்தி சிம்ஸ் ஜொன் அன்கர்ொர்க் ிகழ்ச்சினின் ிர்யொக ஊமினபொக இயக்கிொர்,
இயயம் சி புத்தகங்கவ ழுதி, ி உகபணங்கவயும் கதொகுத்தியக்கிொர்.
ரதயனுவைன யொர்த்வதவன கிர்ந்துககொள்ளும் யொஞ்வசயுவைனயர், ரநலும் 
ஆண்டுகொக
ரதயனுவைன
யொர்த்வதவன
நற்யர்கள்
அிந்து
அப்ினொசப்டுத்தும் யிதநொக ரயதொை யகுப்புகில் ரொதித்தும் யயகிொர்.
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