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எங்கள் இலவச ைின் புத்தகங்கள், ஆடிவயா புத்தகங்கள், ைற்றும் ஆய்வு வழிகாட்டிகள் பற்றிய
தகவல், எங்கள் வமலதளத்தில் கிமடக்கும்:

சகய்லின் சவப் ைற்றும் டயான் பிரான்சன் மூலம் கவர் வடிவமைப்பு
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முன்னுகை
நீங்கள் எப்வபாதாவது வியந்ததுண்டா - நான் கடவுமள அறிந்து சகாள்ள இயலுைா?

- எப்படி நான் கடவுளின் சாயலில் உண்டாக்க பட்வடன்?

- நைது உலகம் வலி ைற்றும் துன்பம் நிமறந்ததாக இருக்கிறது - கட்டுப்பாடு கடவுளிடைா
அல்லது சாத்தானிடைா?

- கடவுள் தண்டிக்கும் கடவுளாக இருக்கிறாரா? அவர் எப்வபாதாவது நான்
விஷயங்களுக்காக என்மனத் தண்டித்து உள்ளாரா?

சசய்த

- இவயசு யார் - உண்மையில்?

- கடவுள் எப்வபாதாவது அவரது நலனுக்காக சாத்தாமன "பயன்படுத்தியிருக்கிறாரா"?
- ஏன் இந்த உலகத்தில் தீமை ைற்றும் பாவம் ைிகவும் அதிகைாக உள்ளது?

- நான் பிரார்த்தமன சசய்கிவறன், ஆனால் கடவுள் என் பிரார்த்தமனகளுக்கு பதில்
அளிக்கவில்மல. ஏன்?

- கடவுள் ைற்றவர்கமள ஆசீ ர்வதிக்கிறார் ஆனால் என்மன ைட்டும் ஆசீ ர்வதிக்காதது வபால்
உள்ளது ஏன்?

- நான் ஏன் பிறந்வதன், என் வாழ்க்மகமய பற்றி கடவுளுமடய சித்தம் என்ன?
- நான் அர்த்தம் சபாதிந்த ஒரு வாழ்க்மக வாழ என்ன சசய்ய வவண்டும்?

நீங்கள் எப்வபாதாவது இமவகள் பற்றி வியந்தீர்கள் என்றால் - ைற்றும் பதில்கமள கண்டுபிடிக்க
முடியவில்மலசயனில், இந்த புத்தகம் உங்களுக்காக இருக்கலாம். வைவலயுள்ள எல்லா

வகள்விகள் உட்பட, ைற்றும் வாழ்க்மகயின் ைிக முக்கியைான வகள்விகளுக்கு பதிலளிக்க இந்த
புத்தகம் உருவாக்கப்பட்டது.

நீங்கள் இந்த புத்தகத்மத படித்த பிறகு உங்களிடைிருந்து வகள்விப்பட விரும்புகிவறன். கீ வழ
எங்கள் வமல தளத்தில் ஒரு கருத்து பகுதி உள்ளது.
ஜிம் ஹார்ப்பர்

www.UnderstandGodsWill.com

எங்ைள் அடிக்குேிப்புைள் பற்ேிய ஒரு குேிப்பு
எங்கள் புத்தகத்தின் இந்த பதிப்பில், எங்கள் அடிக்குறிப்புகள் (அமனத்து மபபிள் வசனங்கள்
கிட்டத்தட்ட 700 சைாத்தம்) அமனத்தும், புத்தகத்தின் பின்

நகற்றப்பட்டுள்ளன. பல ைக்கள்

ஒவ்சவாரு பக்கத்தின் கீ ழ் ஆரவாரைான எந்த அடிக்குறிப்புகள் இல்லாததால் படிக்க எளிதானதாக
இந்த பதிப்மப கருதுகின்றனர். ைற்சறாரு பதிப்பு இந்த புத்தகத்திலுள்ளது
புத்தகம்)

அடிக்குறிப்புகள்

அடிக்குறிப்புகள்

ஒவ்சவாரு

சகாண்டிருப்பதால், சில

பக்கம்

கீ வழ

உள்ளன.

(ைற்சறாரு ைின்

ஒவ்சவாரு

சந்தர்ப்பங்களில், புத்தகத்மத

ஒரு

பக்கம்

சபரிய

கீ வழ

ஆய்வு

வழிகாட்டியாக ைாற்றுகிறது. அடிக்குறிப்புகள் நீங்கள் படிக்கிற அவத பக்கத்தில் இருக்கும். நீங்கள்

இந்த ைற்ற பதிப்மப படிக்க விரும்புகின்றீர்கள் என்றால் கீ வழ எங்கள் இமணய தளத்திலிருந்து

பதிவிறக்கம் சசய்து சகாள்ளலாம். எங்கள் இலவச ைின் புத்தகங்கள் கணினிகள், ைடிக்கணினிகள்,

கின்சடல் வாசகர்கள், ஐபாட்கள் / ஐவபான்கள், ைற்றும் அமனத்து அண்ட்ராய்டு சாதனங்கள்
உட்பட எந்த வமக, கணினியிலும் படிக்க முடியும்.

எங்ைள் ஆய்வு வழிைாட்டி மற்றும் ஆடிறயா புத்தைம் பற்ேிய ஒரு குேிப்பு
நீங்கள் இந்த புத்தகத்மத படித்த பிறகு - நீங்கள் அமத சுற்றி சில மபபிள் பாடம் சசய்ய
விரும்பலாம். நீங்கள் உங்களுக்கு

தனிப்பட்ட முமறயில், அல்லது ஒரு குழுவாக பயன்படுத்த

முடியும் என்று மபபிள் ஆய்வு சபாருள் தயாராக்கியுள்வளாம், ைற்றும் நீங்கள் கீ வழயுள்ள எங்கள்
இமணய தளத்தில் இருந்து பதிவிறக்கம் சசய்து சகாள்ளலாம். - எங்கள் மபபிள் ஆய்வு சபாருள்
சகாண்டு

ஒருவவமள

கூட

முன்

விஷயங்கமள கற்று சகாள்ள முடியும்.
எங்கள்

ஆய்வு

வழிகாட்டி

எங்கள்

நிமனக்காத,

ஆடிவயா

நீங்கள்

அறியாத

புத்தகத்துடன்

கீ வழயுள்ள எங்கள் வமல தளத்தில் கிமடக்கும்)

மபபிள்

ஒத்திருக்க

பற்றிய

(அதாவது,

பல

வைலும்

உருவாக்கப்பட்டது. நீங்கள் எங்கள் ஆய்வு

வழிகாட்டிமய திறக்கலாம், ஆடிவயா புத்தகத்தில் "பிவள"

ைீ து அழுத்தவும், நீங்கள் ஆய்வு

வழிகாட்டியில் அடுத்த வகள்விக்கு பதில் வகட்கும் வபாது உங்கள் பதில் எழுத ஆடிவயா புத்தகம்

ைீ து "நிறுத்தம்" சபாத்தாமன அழுத்தவும் முடியும். நீங்கள் குழு விவாதம் ைற்றும் கற்றலுக்கு
இதமன ைதிப்புள்ளதாக காண்பீர்கள் - நீங்கள் ஒன்றாக கற்று சகாள்ள முடியும்! எல்வலாரும்

மபபிள் ஒரு குறிப்பிட்ட பகுதியில் என்ன சசால்கிறது பற்றி தங்கள் சசாந்த புரிதல் (ஒருவவமள
கருத்து) சகாண்டிருப்பீர்கள், எனவவ நீங்கள் விவாதிப்பமத ஆடிவயா புத்தகம் தடுத்து நிறுத்த
முடியாது.

மபபிள் படிப்பு என வரும் வபாது - அமனத்து வகள்விகளும் நல்லதாக இருக்கும்!
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அத்தியாயம் 1
நான் உண்டாக்ைப்பட்றடன் – ைடவுகள அேிய
________________________________________________________________

ைடவுள் கபாறுகமயாை ைாத்திருக்ைிோர்
நீங்கள்
இந்தப்
புத்தகத்மதத்
திறந்து
ைற்றும்
இந்த
முதல்
அத்தியாயத்மத
படிக்க
சதாடங்கியிருப்பீர்கள் என்றால், நீங்கள் கடவுள் யார் என்பது பற்றி கற்க இரண்டாவது ைிக
முக்கியைான முடிமவ எடுத்துள்ள ீர்கள். நீங்கள் உங்கள் இதயத்திமன திறந்துள்ள ீர்கள். கடவுள்
உங்கள் இதயத்தில் அவரது வழியிமன கட்டாயப்படுத்த ைாட்டார், நீங்கள் அவமர உள்வள
அனுைதிக்கும் வமர அவர் எப்வபாதும் காத்திருப்பார். அவர் யார் என்று நீங்கள் அறியதக்கதாக
வடிவமைக்கப்பட்டு உருவாக்கப்பட்டுள்ள ீர்கள் என்பது அவருக்கு சதரியும். அவர் நீங்கள் சிந்திக்க,
புரிந்து சகாள்ள, ைற்றும் ஒரு தனிப்பட்ட ைற்றும் சிறப்பு பமடப்பு என நிமனக்க கூடிய ைனதிமன
சகாடுத்திருக்கிறார், உங்கமள வபால் வவறு எந்த நபரும் இல்மல.
கடவுள் நீங்கள் ஏன் உருவாக்கப்பட்டீர்கள், ைற்றும் உங்கமள உருவாக்கினவர் யார் என அறியும்
ஆமசமய உங்களுக்கு சகாடுத்திருக்கிறார். நாம் அமனவரும் கடவுள் யார் என புரிந்து சகாள்ள
உருவாக்கப்பட்டு இருக்கின்வறாம்.நாம் கடவுள் யார் என புரிந்து சகாள்ள முதல் படி நாம் யார்
என அறிதலும் நம் இதயங்கமள திறப்பதுைாகும். நாம் கடவுள் யார் என்பது பற்றி அறிய
விரும்பினால் நைது இதயங்கள் திறந்திருக்க வவண்டும்.
அதனால், ஒருவவமள நீங்கள் ஆச்சரியப்படலாம், நீங்கள் கடவுள் யார் என புரிந்து சகாள்ள
உங்கள் இதயம் திறப்பது இரண்டாவது ைிக முக்கியைான முடிவு என்றால், ைிக முக்கியைான
முடிவு என்ன? சரி, இந்த வகள்விக்கு விமட காண இனி
உங்கள் இருதயம் திறந்திருக்க
வவண்டும். இந்த வகள்விக்கான பதில் ஏற்றதாக அமையுமுன், சில விஷயங்கள் நீங்கள் கற்று
சகாள்ள வவண்டும். நீங்கள் கடவுள் யார் என புரிந்து சகாள்ள உங்கள் இதயம் அவர்
சசல்லக்கூடிய வாசலாகும்,1 அதனால் தான் உங்கள் இதயத்திமன சிறிது திறந்து மவயுங்கள்.
உங்கள் இதயம் மூடப்பட்டு இருந்தால் கடவுளுக்கு
தம்மைதாவை சவளிப்படுத்த முடியாது.
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நீங்கள் உங்கள் முழு இருதயத்வதாடும்
முடியும் என்று வாக்களிக்கிறார்.2

அவமரத்

வதடினால், நீங்கள்

அவமர

கண்டுபிடிக்க

அவர் வைப்றபாவகத நமக்கு கூேினார்
கடவுள் உண்மையில் பல ஆண்டுகள் முன் நம்ைிமடவய வாழ வவண்டுசைன்று வருவது பற்றி
கூறினது உங்களுக்கு சதரியுைா? நானூறு ைற்றும் 1200 வருஷங்கள் இமடவய கடவுள் நம்
ைத்தியில் வாழ்வதற்கான அவரது திட்டத்தின் பல விவரங்கள் சகாடுத்துள்ளார்:
அவர் -நம் நடுவவ குடியிருந்து ைற்றும் நம் ைத்தியில் நடப்பதாக கூறினார்4 3.
அவர்- ஒருகன்னியின் வயிற்றில் பிறப்பதாகவும் அவரது நாைம் இம்ைானுவவல், சைாதான பிரபு,
வியத்தகு ஆவலாசகர், ைற்றும் சர்வவல்லமையுள்ள வதவன் என்பதாகும் என கூறினார்.5 6
அவர் நீண்ட -காலைாக
இருந்ததாக கூறினார்7.

அவரது ைகமன பூைிமய காப்பாற்ற அனுப்புவது பற்றி அமைதியாக

அவர் புறஜாதியாருக்கு8 நியாயத்மத சகாண்டு வருவதாகவும் ைற்றும் அவரது ைக்களுக்கு புதிய
உடன்படிக்மக ஒன்மற ஏற்படுத்துவதாக கூறினார்9.
அவர் நம் ைனதில் -ைற்றும் நம் இதயங்களில்

தைது சட்டங்கள் எழுதுவதாக கூறினார்.10

-அவர் அவநகருமடய பாவங்கமளச் சுைப்பார்11 என்றும் நம்முமடய பாவங்கள் ைன்னிக்கப்படும்
என்று கூறினார்13 12.
-நம்முமடய அக்கிரைங்களினிைித்தம் அவர் சநாறுக்கப்பட்டார், நம்முமடய
ைீ றுதல்களினிைித்தம், அவர் காயப்பட ைற்றும் ைரிக்க வவண்டும் அவருமடய தழும்புகளால்
குணைாகிவறாம் என்று கூறினார்14.
அவர் நம்ைிடம் ைரித்து உயிர்த்சதழுவதாக

கூறினார்15.

அவர் பரவலாகத்திற்குச் - சசல்வமதயும் கூறினார்16.
அவர் அமனத்து ைக்கள் ைீ தும் அவரது ஆவிமய ஊற்றுவவன் - என நம்ைிடம் கூறியிருந்தார்17.
18 19

ைடவுள் உண்கமயில் நம் மத்தியில் வாழ்வதற்கு முன் இகவ அகனத்தும்
பல நூறு ஆண்டுைளுக்கு முன் கூேப்பட்டது.
கடவுளின் தீர்க்கதரிசிகள் பமழய ஏற்பாடு முழுவதும் ஏன் வதவன் நைக்கு ைத்தியில் வாழ
வவண்டியிருந்தது
என்பமத
விளக்கினர்.
அவர்
வராவிடில்,
நாம்
அமனவரும்
பாவிகளாயிருந்திருப்வபாம்.20 நம் பாவங்களிலிருந்து கடவுள் நம்மை காப்பாற்ற ஒவர வழி அவர்
பூைிக்கு வர ைற்றும் நைக்கு எப்படி வாழ்வது என காட்ட நம் ைத்தியில் வாழ்வதாக இருந்தது,
பூைியில் நைக்காக ஏன் ைரிக்க வவண்டும் என்பமத
விவரிக்க வவண்டியிருந்தது.நம்
பாவங்களிலிருந்து நம்மை காப்பாற்ற
அவவர இறுதி பலி, அமத கடவுள் ைட்டுவை சசய்ய
முடியும்
எனவவ, பமழய ஏற்பாடு ைற்றும் புதிய ஏற்பாடு முழுவதும் கூறப்பட்ட கமத ஒரு முழுமையான
கமத. புதிய ஏற்பாடு பமழய ஏற்பாட்டில் உள்ளமத நிமறவவற்றுகிறது, புதிய ஏற்பாடு நைக்கு
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இன்னும் வரவிருப்பது பற்றி குறிப்மப சகாடுக்கிறது. புதிய ஏற்பாட்டில் கமத சதாடர்கிறது,
ைற்றும் நிமறவவறுகிறது:
- அவர் அதரிசனைான வதவனுமடய தற்சுரூபம் என்று நம்ைிடம் கூறினார்.21

22

- அவர் எல்லா வமகயிலும் ைனிதனாக வவண்டியிருந்தது ஏன் என்று நம்ைிடம் கூறினார்23
- அவர் பாவிகமள சந்திப்பதற்காக வரவவண்டியிருந்தது என்று நம்ைிடம் கூறினார்24

25

- அவர் மூன்று நாட்களுக்கு பிறகு ைனித மககளால் கட்டப்படாத ஒரு புதிய வகாவில் (தாம்)
வழங்குவதாக என்று நம்ைிடம் கூறினார்26
- அவர் பலருக்காக அவரது ஜீவமன சகாடுக்க வந்தார் என்று நம்ைிடம் கூறினார்27
- அவர் அவரது சீ ஷர்களில் ஒருவர் (பீட்டர்) அவமர மூன்றுதரம் ைறுதலிப்பார் என்று - அது
உண்மையில் நடப்பதற்கு முன் கூறினார்28
- அவர் அவரது சீ ஷர்களில் ஒருவர் (யூதாஸ்) துவராகம் சசய்வார் என்று அது உண்மையில்
நடப்பதற்கு முன் கூறினார்.29 30
- அவர், தம் சீ டர்களிடம் பரிகாசம் சாட்மடயால் அடி, துப்பப்படுதல், என சகாமல சசய்யப்பட்டு
ைரண தண்டமனக்கு உட்படுத்தப்படுவார் என கூறினார். அவர் இந்த அமனத்தும் நடந்த பிறகு
மூன்று நாட்களுக்கு பின் உயிர்த்சதழ வவண்டும் என்று தம் சீ டர்களிடம் கூறினார்31 32 33 34 35 36 37
38 39 40

- அவருமடய ைரணைானது ைக்கள் அமனவருக்கும் ஒரு புதிய உடன்படிக்மகமய சதாடங்கும்
என்று கூறினார்41
- அவர் அவமர நம்புகிறவர்களுக்கு தங்கள் பாவங்கள் ைன்னிக்கப்படும் ஜீவமன காண்பார்கள்
என்று கூறினார்42 43
- அவர் ைரணத்திலிருந்து உயிர்த்சதழுந்த பிறகு சாத்தாமன வதாற்கடித்து விட்டதாக கூறினார்
அவர் பூைிமய விட்டு புறப்படாவிடில் பரிசுத்த ஆவி நம்முள் வாசம் சசய்ய வந்திருக்க
முடியாது44
கடவுள் பூைிக்கு வந்து ைனிதராக வாழ்ந்தார். அவர் அப்படி வர வவண்டியிருந்தது; அவர் நம்மை
காப்பாற்ற ஒவர வழி. அவரது சபயர் இவயசு.
இவயசு
உயிருடன்
இருக்கிறார்
என்று
பல
நம்பத்தகுந்த
சான்றுகமள
சகாடுத்தார்.
ைரித்வதாரிலிருந்து எழுந்தபின்பு அவரது திட்டம், முழுமையாக சசயல்படுத்தப்பட்டது என்று
உறுதி சசய்ய, இவயசு அடுத்த நாற்பது நாட்களுக்கு வைலாக 500க்கும் வைற்பட்ட ைக்களிடம்
வதான்றி, அவர் வதவனுமடய ராஜ்யம் பற்றி சதாடர்ந்தது வபசினார்.45 46 அவர் பரவைறிய பிறகு,
நம்முள் வாசம் சசய்ய
வதவனுமடய ஆவிமய அனுப்புவதாக
அமனவரிடமும் கூறினார்.47
அவரது ஆவி நம்மை அமனத்து முடிவுகளிலும்
வழிகாட்டும், ைற்றும் அவரது ஆவி நைக்கு
அமைதி ைற்றும் ஆறுதல் சகாடுக்கும்.
எனவவ, கடவுள் நைக்கு பமழய ஏற்பாட்டில் நடக்கும் என கூறினது - நடந்தது. அவர் அமத
சசான்னது வபாலவவ அது சரியாக நடந்தது. புதிய ஏற்பாட்டில் பமழய ஏற்பாட்டில் நைக்கு
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திட்டம்

பூர்த்தி

ஆகிறது.

அது

சரியான

திட்டம், முழுமையாக

ைடவுள் நம் மத்தியில் வாழ றவண்டிய அவசியம் என்ன?
கபாய்ைள் நிகேந்த உலைில்

உண்கமகய கவளிப்படுத்துதல்

கடவுள், அவருமடய ைகன் இவயசுமவ, நம் ைத்தியில் வாழ அனுப்பி மவத்தார், நாம் யாராக
இருந்திருந்தாலும்
நாம்
எது
சசய்திருந்தாலும், கடவுள்
நம்ைில்
ஒவ்சவாருவரிடமும்
நம்பமுடியாத
அன்மப
சகாண்டுள்ளார்.
அதில்
நீங்களும்
அடங்குவர்கள்.
ீ
ஒரு
கணம்
கண்ணாடியில் பாருங்கள். கடவுள் உங்கமள வநசிக்கிறார்.

Njtd;> jk;Kila xNuNgwhd Fkhuid tpRthrpf;fpwtd; vtNdh mtd; nfl;Lg;Nghfhky;
epjj; pa[Ptid milAk;gbf;F> mtiuj; je;jUsp> ,t;tstha; cyfj;jpy; md;G$h;ej; hh
cyfj;ij Mf;fpidf;Fs;shfj; jPh;f;Fk;gb Njtd; jk;Kila Fkhuid cyfj;jpy; mDg;ghky;>
mtuhNy cyfk; ,ul;rpf;fg;gLtjw;fhfNt mtih mDg;gpdhh;.
வயாவான் 3: 16-17

கடவுளின் ஆமச சபாய் நிமறந்த உலகில் அவருமடய சத்தியம் வழங்குவது அது சதாடர்ந்து
சகாண்டிருக்கிறது. நாம் பாவம் சசய்வவாம் நைக்கு ஒரு ைீ ட்பர் வதமவ இருக்கும் என்று
அவருக்கு
சதரியும்.
நாம்
நம்மை
நாவை
ைீ ட்க
முடியாது
என்பமத
நன்கு
அறிந்திருந்தார்.பாவமுமடய எந்த நபரும் அவரது வாழ்க்மக மூலம் நம்மை ைீ ட்க தகுதியமடய
முடியாது.இது பாவியான ைனுஷன் பாவியான ைனுஷமன ைீ ட்க முயலுவதாக இருக்கும்.இந்த
சைன்பாடு வவமல சசய்யாது. அது பாவம் இல்லாத ஒரு நபராக இருக்க வவண்டும் - அதற்கு
எந்த ைனிதனும் தகுதியமடய முடியாது.

பல ைாலங்ைளுக்கு முன்பு
கடவுள் தனது சசாந்த ைகன் இவயசுமவ (அதாவது, ைாம்சத்தில் கடவுள்) இந்த நம்பமுடியாத
முக்கியைான பணிமய நிமறவவற்ற பூைிக்கு அனுப்ப வவண்டும் என்பமத அவர் அறிந்திருந்தார்.
நம்முமடய பாவங்கமள வபாக்க முடியாத பமழய ஏற்பாட்டு பலிகமள வபாலல்லாைல், இந்த
பலி ஒரு முமற சசய்யப்பட வவண்டும் ஏசனனில் இது ஓரு பரிசுத்த பலி.48 வதவன் தாவை இவயசு
என்ற சபயரில் பலியாக49 இருப்பார். கடவுள் நாம் அமனவரும் பாவத்தின் நிமலயிலிருந்து
சுத்திகரிப்பதற்கு பாவைற்ற ைனிதராக பூைிக்கு வரவவண்டியிருந்த்து.50

tof;fhLNthk; thUq;fs; vd;W fh;j;jh; nrhy;Yfpwhh;> cq;fs; ghtq;fs; rpNtnud;wpUe;jhYk;
ciwe;j
kioiag;Nghy;
ntz;ikahFk;>
mitfs;
,uj;jhk;gur;rptg;ghapUe;jhYk;
gQ;irg;NghyhFk;.
ஏசாயா 1:18

என்ன ஒரு நம்பமுடியாத திட்டம், நம்வைாடு சதாடர்பு சகாள்ள சிறந்த வழி இதுவவ, நாம்
உணர்கின்ற அவத காயம், துன்பம், பாடுபடுதல், சவறுக்கப்படுதல் ைற்றும் நாம் அனுபவிக்கிற
அவத வசாதமனகமள அனுபவித்து, இங்வக பூைியில் உள்ளவபாது அவர் நைக்கு எப்படி வாழ்வது
என கற்று சகாடுத்தார். அவர் தான் நம் இறுதி வழிகாட்டியாக இருக்க முடியும். அவர்
பரவலாகத்திலிருந்து வந்தது அவரது சசாந்த சித்தத்தின்படி சசய்ய அல்ல அவமர அனுப்பின
பிதாவின் சித்தத்தின்படி சசய்யவவ என்பமத நைக்கு சதளிவாக்கினார்51
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ஒரு ஆன்மாகவ கூட இழக்ை விரும்பவில்கல
வதவன் ைனித வைய்ப்பர்கமள பயன்படுத்தி தம்முமடய ஆட்டுக்குட்டிகளில் ஒன்று வழி தவறி
அமலந்தால்
ஒரு நல்ல வைய்ப்பன் எப்படி சசயல்படுகிறார் என்பமத விளக்குகிறார்.
நல்ல
வைய்ப்பன் சவகுதூரம் சசன்றாவது காணாைல்வபான தன் ஆட்மட காப்பாற்றுவான்.52 கடவுள்
அமதவய உங்களுக்கும் எனக்கும் சசய்வார்
நாவன நல்ல வைய்ப்பன்; நல்ல வைய்ப்பன் ஆடுகளுக்காகத் தன் ஜீவமனக்
சகாடுக்கிறான்
வயாவான் 10:11
இதுதான் கடவுளின் பணி. அவர் நம்மை கண்டுபிடிக்க, இரட்சிக்க பூைிக்கு வந்தார். நாம்
காணாைல் வபாகும் வபாது, அல்லது வழிதவறி சசல்மகயில் கடவுள் நம்மை மகவிடுவதில்மல.
அவர் பூைியிலுள்ள அமனவமரயும் கண்டுபிடிக்க வந்தார் ஏசனனில் நாம் அமனவரும் ஒரு
முமற அல்லது வவசறாரு முமற காணாைல் வபான நிமலயில் காணப்படுகின்வறாம். நாம் நம்
சிருக்ஷ்டிகரிடம் சதாடர்பு இழக்கும் வபாது அமலகிவறாம். கலகம் ைற்றும் பாவம் சசய்கிவறாம்.53
நாம் இந்த வமகயில் வாழ்கிவறாம். ஏசனனில் நாம் ஏன் பிறந்வதாம் என்பமத புரிந்து சகாள்ளைல்
உள்வளாம் இது கடவுள் வநாக்கம் அல்ல.
காணாைல் வபாவது பற்றிய துரதிருஷ்டவசைான விஷயம் என்னசவனில் அது சாத்தான்
கட்டுப்பாட்டின் கீ ழ் நம்மை மவக்கிறது. சாத்தான் ஓரு ஒநாய் வபான்று எப்வபாதும் பதுங்குகிறான்.
நைது வைய்ப்பமர விட்டு சவகு சதாமலவில் அமலவவாம் என்றால் ஆபத்தான உலகில் நம்மை
சிக்க மவக்க முடியும் என்று சாத்தானுக்கு சதரியும், அதனால் நம்மை அமலய சசய்ய வவண்டும்
என்று தூண்டுதல்கமள வசுகின்றான்.
ீ
வாழ்க்மக கடவுளுமடய சித்தத்திற்கு சவளிவய வாழ்வது
ைகிழ்ச்சிமய
சகாண்டு
வராது.
நாம்
சபரும்பாலும்
ைகிழ்ச்சிமய
சகாண்டு
வருசைன
நிமனக்கிறாம், ஆனால் இது சாத்தானின் சபரிய ஏைாற்று ஒன்றாகும்.ைனிதர்கள் கடவுள் ைற்றும்
அவரது சக்திகள் பற்றி அறியாமையில் வாழ்வமத சாத்தான் வநசிக்கிறான்.

அவர் தீகமகய கவற்ேியகடய வந்தார்
மபபிளில் பாவம் ைற்றும் நியாயதீர்ப்பிற்கு இருள் பிரதிநிதியாக உள்ளது54. நம்முமடய
வாழ்விலுள்ள பாவம் நைது புரிந்துசகாள்ளுதமல இருளாக்கி கடவுளுமடய சித்தத்திற்கு ைாறாக
சவளிவய
தள்ளுகிறது. அது ஒரு கார் ஓட்டும் வபாது ஒரு குழியிமன தாக்குவது வபால்
உள்ளது.நாம்
அமனவரும்
குழிகளில்
வைாதுகிவறாம்
(அதாவது,
நாம்
அமனவரும்
பாவம்சசய்கிவறாம்) , ைற்றும் ஒவ்சவாரு முமறயும் நாம் குழியில் வைாதும்வபாது நம்
கடவுளுமடய சித்தத்திற்கு ைாறாக திமசைாறுகின்வறாம். நாம் உண்மையில் ஆழைான
சாமலயில்
இடித்து விட்வடாம் என்றால் - அது கடுமையான பிரச்சிமனகமள, சாத்தியைான
காயம்,ைற்றும் ைரணம் கூட ஏற்படுத்தலாம்.
நாம் கடவுளுமடய சித்தத்திற்கு ைாறாக இருக்கும் வபாது நாம் வநராக ைற்றும் உண்மையாக
ஓட்ட முடியாது. ைிகவும் வைாசைானதாக சதரியாத நாட்கள் பல இருக்கலாம், ஆனால்
கடவுளுமடய சித்தத்திற்கு ைாறாக
வாழ்வது ைிகவும் ஆபத்தானதாகும் - ஒரு வைாசைாக
சீ ரமைக்கப்பட்ட கார் வபான்று நாம் கடவுளுமடய சித்தத்திற்கு ஏற்ப நம் வாழ்விமன
அமைக்காவிடில் இறுதியில் குலுக்கல், ைற்றும்
தள்ளாட்டம் ஏற்படும். நாம் பிரச்சிமனமய
தீர்க்கவில்மல என்றால்,நாம் நம் வாழ்விமன கடவுளுமடய சித்தத்திற்வகற்ப அமைக்கவில்மல
என்றால் சில ைிக வைாசைான விஷயங்கள் நடக்க சதாடங்கும். ஏசனனில் நாம் பாவம்
சசய்யும்வபாது, கடவுள் நம்மை பாதுகாக்க முடியாது அவர் நாம் விமதத்தமத அறுவமட சசய்ய
அனுைதிக்கிறார்.
சபரும்பாலான ைக்கள் இருளில் வாழுவதாக தங்கமள நிமனக்க விரும்புவதில்மல,
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ஆனால் வழ்ச்சியமடந்த
ீ
உலகில் பாவத்தில் வாழ்ந்து வரும் ைக்கமள கடவுள் இவ்வாறு
பார்க்கிறார் - அவர்கள் உண்மைமய பின்பற்றாைல் வாழ்ந்து வருகின்றனர்.அதனால் தான் இவயசு
பூைிக்கு வர வவண்டியிருந்த்து.இவயசு
தீமைமய சவல்லவும் ைற்றும்
அவருமடய சத்தியம்
கற்றுக்சகாடுக்க பூைிக்கு வர வவண்டியிருந்த்து. அவர் சபாய் பரவியிருக்கும் உலகில் உண்மை
எது என நைக்கு கற்றுக்சகாடுக்க வவண்டியிருந்த்து. கடவுள் உங்கள் முன் சாமலயில் இருக்கும்
தீங்கு விமழவிக்கும் குழிகளிலிருந்து விலக விரும்புகிறார். நாம் சபரும்பாலும் நம் முன் உள்ள
குழிகமள
பார்க்க
முடியாது, ஆனால்
கடவுளால்
முடியும்.கடவுளுமடய
வார்த்மதமய
பின்பற்றுங்கள், அவரது பிரகாசைான ஒளி உங்கள் முன்னுள்ள பாமதமய சதளிவாக்கும், எனவவ
நீங்கள் சாத்தானின் குழிகமள விட்டு விலக முடியும்.
இது நீங்கள்
எதிர்காலமும்

அவரது விருப்பத்திற்கு
சகாடுக்கும்.55

ஏற்ப

இருக்க

அனுைதிக்க

ைற்றும்

நம்பிக்மகயும்

ைடவுள் நாம் ைாயப்படுவகத விரும்பவில்கல
நம் அமனவருக்கும் ஒளி என்ன என்பது சதரியும். நாம் இருட்டில் இருக்கும் வபாது ஒளியிமன
சார்ந்துள்வளாம் அதனால் நாம் தடுைாறுவது இல்மல. அதனால் தான் கடவுளின் சசய்தி
ஒளியுடன் சதாடர்புமடயதாக உள்ளது.56 ஏசனனில் அது திமச ைாறும் இருண்ட உலகிலிருந்து
சவளிவய வர வழி வழங்குகிறது. இவயசு பூைிக்கு வந்தார் எனவவ நாம் இருளில் வாழ வவண்டிய
அவசியம் இல்மல. நாம் வாழ வைலும்
பரிபூரணைாக வாழ
அவர் பூைிக்கு வந்தார்.57 நாம்
அவருமடய சத்தியம் படி வாழும் வபாது குழிகள் வநாக்கி ஓட்டுபவர்கமள வநாக்கி கடவுளின்
58
ஒளிமய
பிரகாசிக்க
முடியும்.
அதனால்
அவர்கள்
அவர்களுக்கு
முன்வன
இருக்கும்
பிரச்சமனகமள பார்க்க ைற்றும் தவிர்க்க முடியும்,
கடவுள் நம்மை உருவாக்கின வபாது நாம் ஒரு சவாலாக இருப்வபாம் என்று அவருக்கு சதரியும்,
ைற்றும் நாம் பாவம் சசய்வவாம் என்று அவருக்கு சதரியும் - ஏசனனில் அவர் நைக்கு சுய
விருப்பம் சகாடுத்தார். நம் சசாந்த குழந்மதகளில் இந்த சவாலான நடத்மதமய பார்க்கிவறாம்.
நம் குழந்மதகள் நம் விதிகளுக்கு சவால் விடுவார்கள் என்று சதரியும். சில வநரங்களில் கலகம்
சசய்வார்கள், நம் ஆவலாசமனகமள அலட்சியம் சசய்வார்கள் என்று சதரியும். ஒரு சபற்வறார்
குழந்மத விதிகமள பின்பற்றுவமத ைற்றும் சசயல்படுவமத ஆவலாய் விரும்புவர். அதனால்
அது பாதிப்பமடய வபாவதில்மல.
சரி, கடவுளும் அவத வழியில் தைது பிள்மளகள் காயப்படுவமத விரும்பவில்மல. அவர்
நம்வைாடு சநருக்கைாக இருக்க ைற்றும் நாம் எப்படி வாழ்வது என கற்று சகாடுக்க அவர் பூைிக்கு
வந்தார். துரதிருஷ்டவசைாக, நம்ைில் பலர் அவமர நிராக்கிவறாம். நாம் வகட்பதில்மல.
நாம் கடவுளுமடய சித்தத்திமன விட்டு
சவளிவய புறப்படும்வபாது சாத்தாமன ைிகவும்
ைகிழ்ச்சியாக்குகிவறாம் என்பமத உணராைல் சசய்கிவறாம். நாம் கடவுளுக்கு விவராதைாக கலகம்
அல்லது, நாம் கடவுமள புறக்கணித்து சாத்தானின் சாமலயில் அடி மவக்கும் வபாது,
சாத்தான் ஆபத்தான குழிகள் பரவியிருக்கும் சாமலயிலிருந்து கடவுளுமடய சித்தத்மத சசய்ய
விடாைல் நம்மை தடுக்கலாம்.
நாம் அமனவரும் ஒரு குழியில் வைாதுவது எப்படியிருக்கும்
என்று அறிவவாம். அது
காயப்படுத்தும்.
ஆனால்
நாம்
அமத
ஒப்புக்சகாள்வவாம்
என்றால், நாம்
ஒரு
கணம்
சாமலயிலிருந்து நம் கண்கமள எடுத்துவிட்வடாம், நாம் கடவுளின் எச்சரிக்மக வழிகாட்டுகமள
தவறவிட்வடாம். நாம் நைது ைனசாட்சிமய வகட்க வில்மல. அமதத்தான் சாத்தானும் நம்மை
சசய்ய வவண்டும் என விரும்புகிறான். நாம் ஆபத்தான குழிகள் (அதாவது, நம் வாழ்வில்
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ஆபத்தான
நடவடிக்மககள்)
அல்லது
கடவுளின்
தரத்மத
பற்றி
எச்சரிக்மகயாயிருக்க
வதமவயில்மல. என நைது காதுகளில் ரகசியம் சசால்லவும், திமசதிருப்பவும் விரும்புகிறான்.
குழந்மதயாக இருந்தவபாது நாம் கலகம் சசய்தவபாது நம் தந்மத ஏன் அப்படி சசய்தார் என
நாம் புரிந்து சகாள்ள முடியவில்மல. நாம் நம் தந்மத நம்மை வநசித்ததால்தான் அப்படி
சசய்தார் என்று சபற்வறார்களாகிய நைக்கு இப்வபாது சதரியும்; நாம் இந்த ைிக முக்கியைான
பாடத்மத ைறந்துவிட்டதாகத் வதான்றுகிறது. சபரியவர்களாகிய நாம் பரவலாகத்திலிருக்கிற
நம் பிதா நைக்கு சிறந்தமத ைட்டுவை விரும்புகிறார் என்பமத ைறந்துவிட்வடாம். நாவைா
அவமர ைறுதலித்தும் புறக்கணித்தும்
பாவம் சசய்கிவறாம். எவ்வளவு சீ க்கிரம் நாம்
ைறக்கின்வறாம்.

ைடவுள் நாம் அவகை அேியறவண்டும் என்று விரும்புைிோர்
அவர் நமக்கு ஞானம், அேிவு கைாடுக்ை விரும்புைிோர்
நீங்கள் கடவுமள வநசிக்காத வபாது கூட உங்கமள வநசிக்கிறார் என்று உங்களுக்கு சதரியுைா?59
நீங்கள் அவமர சதரியாைலும் வநசியாைலும் உள்ளவபாது கூட அவர் உங்கள் வாழ்வில் வவமல
சசய்கிறார்.
கடவுள் யார்
என அறிய விரும்பாைலிருப்பது உங்கள் ஆன்ைாவில்
ஆன்ைீ க ைரணம்
விமளவிக்கலாம், உங்கமள பமடத்தவரிடம் இருந்து பிரிவிமன உருவாக்குகிறது. கடவுமளப்
பற்றி அலட்சியைாக இருந்தால் (அதாவது, நீங்கள் அவமர புறக்கணிக்க வதர்வு சசய்வது), அல்லது
நீங்கள் அவமர எதிர்க்கக் வதர்வு சசய்தால் (அதாவது, நீங்கள் அவமர ைறுக்க), இமவ இரண்டுவை
கடவுளிடைிருநது பிரிவிமன ஏற்படுத்தும் ைற்றும் நீங்கள் உங்கள் வாழ்க்மகக்குரிய அவரது
திட்டத்மத அறிய முடியாது.
நாம் கடவுள் ைற்றும் அவரது வார்த்மதமய ஏற்றுக்சகாண்டால் நாம் அவர் நைக்கு விரும்புகிற
ஞானம் அறிவு ஆகியவற்மற சபற சதாடங்குவவாம்.60 இது ஒரு இலவச பரிசு - ஆனால் நாம்
அவரது பரிமச ஏற்க வவண்டும். அவர் தம்மை தாம் நைக்கு சவளிப்படுத்துவார் நாம் நம்
இதயங்களுக்குள் அவமர அமழக்க வவண்டும்.

நாம் ைடவுளின் குைகல அகடயாளம் ைாண ைற்றுக்கைாள்ள றவண்டும்
ஆனால் கடவுமள
அறிய நாம் முதலில் அவரது குரமல அமடயாளம் காண வவண்டும்,
ஏசனனில் தீயவன் சாத்தான் கடவுளின் குரமல மூழ்கடிக்க தன்னால் இயன்ற எல்லாம்
சசய்வான். கடவுள் உங்களிடம் சசால்ல முயற்சிப்பமத தடுப்பதில் சாத்தான் வல்லவன். உங்கள்
வாழ்க்மக பற்றிய கடவுளின் திட்டம் ஊக்குவிக்கிற ஏதாவது ஓன்மற சசய்ய சதாடங்குங்கள்,
சாத்தான் எப்படி நீங்கள் கடவுள் யார் என்பமத கற்காதபடி தவறான வழியில் வவறுதிமசயில்
திருப்பவும் குறுக்கிடவும்61 உங்கமளத் தடுத்து விடவும் சாத்தான் முயற்சிக்கிறமத பார்ப்பீர்கள்.
சாத்தான் நீங்கள் உங்கள் வாழ்க்மகக்கான ைற்றும் அவர் உங்களுக்கு என்று சுதந்தரைாக உள்ள
கடவுளின் திட்டம் அறியாமைலிருப்பமத விரும்புகிறான்,62 சாத்தான் கடவுளின் திட்டம்
எதிர்க்கின்றவனாக கடவுளுமடய சாயலில் உருவாக்கப்பட்ட எவனும் அழிந்து வபாக வவண்டும்
என்று விரும்புகிறான்.63
சாத்தான் கடவுள் அழிவமத சதரிந்சதடுக்க விரும்புவான், ஆனால் அவனால் முடியாது, அவனது
வரிமசபட்டியலில்
நீங்களும் நானும் உள்வளாம்.ைனிதர்கமள அழிக்க முடியும் என்றால்
கடவுமள ைிகவும் வருத்தைமடய சசய்ய முடியும் என்று சாத்தானுக்கு சதரியும் - ைற்றும்
அதமன சசய்ய சாத்தான் அதிகபடியான வநரைாக தனது வவமலமய சசய்கிறான். சவறுைவன
சசய்திமய பார்த்தால் நீங்கள் அவன் எப்படி சவற்றிகரைாயுள்ளமத பார்ப்பீர்கள். என்றாவது ஒரு
நாள் சாத்தான் ைற்றும் அவரது கூட்டாளிகள் அமனவரும் முறியடிக்கப்படுவார்கள், ஆனால்
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இப்வபாது அவன் சுதந்தரைாக உலகம் முழுவதும் ஆட்சி சசய்து சாதமன வவகத்தில் ைக்கமள
அழித்து வருகிறான். ஆனால்
இந்த வழியாக இருக்க வவண்டிய அவசியம் இல்மல. நாம்
சவறுைவன அவனது தந்திரங்கமள கற்று சகாள்ள வவண்டும். நாம் அவனது ஏைாற்றுகளுக்கு
புத்தியுமடயவராக வவண்டியது அவசியம், ைற்றும் நாம் நம் கண் முன்னால் சாத்தான் மவத்து
வருகின்ற அவனது குழிகள் தவிர்க்க கற்க வவண்டும்.
சாத்தானின் ஆவிகளில் ஒன்று ஒரு விழுந்துவபான வதவதூதன், இவயசு ஒரு சஜப ஆலயத்தில்
பிரசங்கம் சசய்துசகாண்டிருந்த வபாது தடங்கல் சசய்தான்.64 பிசாசு ஒரு சஜப ஆலயத்தில்
இவயசுமவ குறுக்கிட முயற்சிப்பான் என்றால், அவன் நிச்சயைாக நீங்கள் உங்கள் வாழ்க்மகயில்
அவருமடய சித்தத்மத கற்றுக்சகாள்ள முயற்சிக்கும் வபாது குறுக்கிட முயற்சிப்பான். எனவவ
ஜாக்கிரமதயாக இருக்கவும். நாம் அமனவரும் வதவனுமடய சத்தத்மத நாம் ஒரு நண்பரின்
குரல் அமடயாளம் காண்பமத வபால அமடயாளம் காண
கற்றுக்சகாள்ள வவண்டும். நாம்
சபால்லாதவன் உண்டுபண்ணுகிற கவனச்சிதறல்கமள அமடயாளம் காண
கற்றுக்சகாள்ள
வவண்டும். நாங்கள் அவனது கவனச்சிதறல்கமள அமடயாளம் காணும் வபாது நாம் அவற்மற
தடுக்க ைற்றும் சாதமன வவகத்தில் நம் வாழ்க்மகக்கான அவருமடய சித்தத்மத கற்றுக்சகாள்ள
சதாடங்க முடியும். சதாமலக்காட்சி, பத்திரிமக வபான்றவற்மற ஓதுக்கி தனிப்பட்ட முமறயில்
மபபிள் படியுங்கள் எல்லாம் நிமறவவறுவமத பார்ப்பீர்கள். நீங்கள் ஆச்சரியப்படுவர்கள்.
ீ

சாத்தானிடம் உண்கமயான சக்திைள் ைிகடயாது
நீங்கள் சாத்தானால் உண்மையில்
காயப்பட முடியாது என்பது சதரியுைா? அவன் உங்கமள
ஏைாற்றுவமத தவிர வவறு உங்கள் ைீ து எந்த உண்மையான அதிகாரங்களும் இல்மல. அவன்
பற்கள் அல்லது நகங்கள் இல்லாத உறுமுகிற சிங்கம் வபால் உள்ளான். பற்கள் ைற்றும் நகங்கள்
இல்லாைல் உரத்து உறுமும் சிங்கம் தான் சக்திவாய்ந்த்து என்று நிமனக்க உங்கமள ஏைாற்றும்.
இதன் சபாருள் சாத்தான் தன் இலக்குகமள அமடய சூழச்சிமய சார்ந்திருப்பதாகும். உங்கமள
இருபுறமும் ையக்கும் சந்வதாஷங்களால் சூழப்பட்ட
அழகான சாமலகளில்
ஓட்ட
ஏைாற்ற
முடியும் என்றால்( உங்கள் கண்கமள சாமலமய விட்டு விலக்க)
உங்களுக்கு தீங்கு சசய்ய
வடிவமைக்கப்பட்டுள்ள அவனது குழிகளில் கடவுளின் எச்சரிக்மக வழிகாட்டிகமள தவறிவிழ
கூடும் என்று அவனுக்கு சதரியும். நாம் சவறுைவன சாத்தானின் சூழ்ச்சிக்கு ஞானமுமடயவராய்
ைாறினால் நம் கண்கமள சாமலமயவிட்டு எடுக்குைாறு ஏைாற முடியாது. நாம் கவனைாக
இருப்வபாம்.நாம் கடவுளின் எச்சரிக்மக வழிகாட்டிகமள
(அதாவது, அவரது வார்த்மத)
முழுமையாக
சதரிந்து
ஓட்டுவவாம்.அது
குழிகளுக்கு
விலக்கி
நம்மை
அவருமடய
விருப்பத்திற்கு சீ ரமைத்து பாதுகாக்கும்.65
நம்ைில் பலர் சாத்தானின் சூழ்ச்சிகமள வநரடியாக அனுபவித்திருக்கின்வறாம். நாம் ஏைாற்றப்பட்டு
தவறான
வதர்வு சசய்து66 பின்னர்
அதன் விமளவுகமள சந்திக்க
வவண்டியிருந்தது. இது
வருத்தைாக இருக்கிறது, ஆனால் அது நடக்கும். சாத்தானுக்கு பலவனைானவர்கள்
ீ
நாம் என்பது
சதரியும். நாம் தவறான
வதர்வு சசய்கிவறாம், பின்னர் வவதமனபடுகிவறாம், நாம் ஏன்
வவதமனபடுகிவறாம் என்பமத கண்டுபிடிக்க இயலவில்மல. பல முமற நாம் கடவுளுமடய
எச்சரிப்புக்கு வழிகாட்டிகமள ைீ றியதால் அடிபட்டுள்வளாம். நாம் கடவுளுமடய வபாதமனகள்
பற்றி அறியாைல் உள்வளாம். சாத்தான்
இவ்வமகயான அறியாமைமய வநசிக்கிறான். அது
ைீ ண்டும் ைீ ண்டும் சசய்ய சக்தி அளிக்கிறது.

சாத்தான் ஒவ்கவாரு வகையிலும் சாத்தியமானகத பயன்படுத்துைிோன்
சாத்தான் வரடிவயா, இமணயதளம், சதாமலக்காட்சி, சசய்தித்தாள்கள், இதழ்கள், உட்பட ைற்றும்
நைது நண்பர்களில் சிலமர கூட பயன்படுத்தி ஏைாற்ற முயற்சிப்பான், அவனது சபாய்கமள நாம்
நிமனக்க ைற்றும் கவனித்தால் அது கவனம் ஈர்ப்பதாக இருக்கும். ஒலி என்று நிமனத்தால், நைது
தந்மதயின் குரமல அமடயாளம் காண கற்று சகாள்வது
எவ்வளவு முக்கியம்? நாம் வகட்கிற,
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பார்க்கிற ,படிக்கிற யாவும் சதாடர்ந்து கடவுளுமடய சத்தியத்திற்கு எதிராக
வசாதிக்கப்பட
67
வவண்டும், உண்மையில் இது முக்கியைான விஷயம். காலப்வபாக்கில் நாம் பார்க்கிற, வகட்கிற
ஒவ்சவாரு சசய்திமயயும் கடவுளுமடய சத்தியத்திற்கு எதிராக வசாதிக்க சதாடங்குவவாம். நாம்
அப்படி சசய்யும்வபாது அதிகாரத்வதாடு ைற்றும் நம்பிக்மகயுடன், "சரி சாத்தான், உங்கள்
விமளயாட்டு எனக்கு சதரியும், நான் அங்கு வபாவதில்மல", என்று சசால்ல முடியும். நான்
சாமலயில் உன் பள்ளத்திமன பார்க்கிவறன் ஆனால் கர்த்தர் சசால்கிறது சதரியும் ஆகவவ நான்
உன் பள்ளத்தில் சிக்காைல் தவிர்க்கிவறன். உனக்கு ைற்றவர்கள் கிமடக்கலாம், ஆனால் நான்
உனக்கு கிமடக்க வபாவதில்மல. "

ஒறை ஒரு பாதுைாப்பு உள்ளது
சாத்தான் நம்ைிடம் தனது ஏைாற்று சசய்திகமள முழங்குமகயில் கடவுள் அமைதியாக
இருக்கிறார் என
நிமனக்கிறீர்களா? இல்லவவ இல்மல.68 கடவுள் அவருமடய சத்தியத்திற்கு
நாம் சதாடர்ந்து சாட்சியளிக்க
உணர்த்துகிறார்.69 நாம் வநரம் சகாடுத்து கவனித்தால்
கடவுளுமடய வார்த்மத ைற்றும் அவருமடய சத்தியம் நைது ைனசாட்சிமய ஊடுருவிப் பாயும்.
நாம் எப்வபாதும் விழித்திருக்க வவண்டும்.
ஏசனனில் சாத்தானின் சசய்திகள் இமடயறாைல்
வருகின்றன
நாம் சில சசய்திகள் கடவுளின் சத்தியத்வதாடு
உடன்படவில்மல
என
அமடயாளம் காண சதாடங்கினால் நாம் அந்த சசய்திகளுக்கு ைறுப்பு சசால்ல நம்பிக்மக
உண்டாகும். சாத்தானின் குழிகளில் சிக்காது விலக முடியும்.
நாம் கடவுளின் பல சத்தியங்கமள கற்றறிய சதாடங்கும் வபாது சில ைக்கள் நைது சநருங்கிய
நண்பர்கள் கூட கடுமையான குறுக்கீ டுகள் ஏற்படுத்தலாம் என்று புரிந்து சகாள்வது ைிகவும்
முக்கியம் ஆகும். அவர்கள் நிமல உண்மையில் கடவுளுமடய வார்த்மதமய மூழ்கடிக்கலாம்.
நாம் அவர்கள் நிமலமய
அகற்ற கற்றுக்சகாள்ள வவண்டும். பாவம் பாவவை, உங்கள்
நண்பர்களின் நிமல (அவர்கள் கருத்துகள்) அதமன ைாற்றக்கூடாது. உங்கள் நண்பர்களின் நிமல
“எல்லாரும் அமத சசய்கின்றனர்." அது பரவாயில்மல என்று உங்கமள நம்ப பண்ணகூடாது,
கடவுளின் கற்பிப்பு மகவயட்டிமன படிக்கவும். அது ைாறுவதில்மல.

நாம் நமது இருதயங்ைளில் இருண்ட புள்ளிைள் கைாண்டிருக்ைிறோம்
துரதிருஷ்டவசைாக, பாவம் ஒரு ைிகவும் கடினைான தமலப்பு ைற்றும் பல ைக்கள் அமத பற்றி
வபச விரும்புவதில்மல. நாம் எப்படி வாழ்கிவறாம் என்பது பற்றி நாம் குற்ற உணர்வமடய
விரும்புவதில்மல.ஆனால் நாம் அப்படி சசய்ய வவண்டும். நாம் பாவம் என்ன என்று கற்று
சகாள்ள வவண்டும். பாவம் கடவுளுமடய வமரயமறமய ைீ றுவதாக உள்ளது. நாம் நம் வாழ்வில்
எந்த பகுதிகளில் கடவுளுமடய தராதரங்களுக்கு ஏற்றதாக இல்மல என்பமத கற்றுக்சகாள்ள
வவண்டும் ைற்றும் நாம் அந்த பகுதிகளில் ைாற்றங்கள் சசய்ய தயாராக இருக்க வவண்டும்.
கிறிஸ்து நம் வாழ்வில் இருந்து பாவத்மத நீக்க விரும்புகிறார். நாம் நம் நண்பர்கள்
கருத்துக்களுக்கு முக்கியத்துவம் சகாடுத்து
மபபிள் சசால்கிறமத சார்ந்திராவிடில்
வதவன்
திட்டம் மவத்த உண்மையான ஆசீ ர்வாதங்கள் ைற்றும் தயமவயும் தவறிவிடக்கூடும்.நைக்குள்
இருக்கும் வதவ ஆவியானவர் நம்மை ஆராய்ந்து, உணர்த்தி அவரிடம் வகட்க உதவி சசய்வார்.
வதவ ஆவியானவரிடம் வகட்க நாம் கவனிக்க வவண்டும். நீங்கள் கவனிக்கிறீர்களா? நீங்கள்
கடவுளுமடய எச்சரிப்புகமள வகட்க சாத்தான் உங்கமள குறுக்கிடமுடியாத இடத்திற்கு சசல்ல
வவண்டும். நீங்கள் சிறிதுகாலம், உலகத்திலிருந்து துண்டிக்கப்பட வவண்டும். உலகம் சாத்தானால்
கட்டுப்படுத்தபட்டுள்ளது
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ைடவுளுக்கு உன் முழு இருதயமும் றவண்டும்
கடவுள் ஒரு ஒற்மற வநாக்கத்வதாடு நம்ைிடம் வபசுகிறார். அவர் உங்கள் முழு இருதயத்மத
ஆட்சகாள்ள
விரும்புகின்றார்.அவர்
நீங்கள்
அமனத்து
இச்மசகள், சிமலகள், அமனத்து
சுயநலங்கள் அழித்து உதவி சசய்ய ைற்றும், உங்கள் வாழ்க்மகயில் இருந்து அமனத்து
பாவங்கமளயும் சுத்திகரிக்க அதன்மூலம் உங்கமள ஆசிர்வதிக்க, தயவுகாட்ட உங்களுக்கு
சவகுைதியளிக்வக விரும்புகிறார்.70
நீங்கள் கடவுளின் குரல் வகட்க ைற்றும் அவரது திமசகாட்டுதமல வகட்க விரும்பினால், நீங்கள்
உங்கள் இருதயத்மதச் சுத்தம் சசய்ய தயாராக இருக்க வவண்டும்.71 நம் பாவங்கமள விட்டு
ைனந்திரும்ப அவமர பின்பற்ற விரும்புகிறார், அது அவசியைானது.அவருமடய சத்தியங்கள்
நம்மை பாதுகாப்பதற்காக உள்ளன.அவரது சத்தியங்கள் சாத்தானின் பல குழிகளில் இருந்து
நம்மை பாதுகாக்கும் வழிகாட்டும் அறிகுறிகளாகும்.

நமது உலைம் சாத்தான் ைட்டுப்பாட்டில் உள்ளது
நீங்கள் கடவுள் அவரது விருப்பத்திமன அறிந்து சகாள்ள வவண்டும் என்று விரும்புவமத
72 அவர் விரும்புகிறார் ஆனால் நீ ங்கள் அவரது வார்த்மதமய புரிந்துசகாள்ள ைற்றும்
அறிவர்களா?
ீ
பின்பற்ற உங்கள் சிந்தமனயில் ஒரு ைாற்றம் வதமவப்படும். நாம் வாழும் உலகம் சாத்தான்
கட்டுப்பாட்டில் உள்ளது. இந்த உலகில் நாம் கண்டும் வகட்டும் இருக்கிற காரியங்கள்
இன்று
கடவுளுமடய தராதரங்களுக்கு ஏற்றதாக இல்மல என்று அர்த்தம். நீங்கள் ஒவ்சவாரு நாளும்
வகட்கிற சசய்திகள் பல உங்கமள ஏைாற்றும் நிமலயில் உள்ளன. இது சாத்தானின் ஏைாற்றும்
திட்டம் ஆகும். வைலும், அவன் சசய்வதில் ைிகவும் சிறப்பானவன்.
கடவுள் இறுதி காலங்கள் வமர சாத்தானிடம் உலக கட்டுப்பாட்டிமன சகாடுத்திருக்கிறார்,73 74
அந்த வநரத்தில் சாத்தான் முறியடிக்கப்பட்டு நித்தியைாக நரகத்திற்கு அனுப்பப்படுவான். ஆனால்
அந்த வநரம் வமர நாம் புத்தியுமடயவராக ைற்றும் நாம் ைறுரூபைாக வவண்டும்75 அதனால் நாம்
சாத்தானின் பல திட்டங்கமள அமடயாளம் காண முடியும். சாத்தான் சதாடர்ந்து ைக்கமள
விழுங்க பார்க்கிறான் என்பமத நிமனவில் சகாள்ளுங்கள்.76 அவன் தந்திரைானவன் அதனால்
மபபிள் வபாதகர்கமள கூட ஏைாற்ற முயற்சிக்கிறான்77. நாம் அவமர பின்பற்றுவவாம் என்றால்
சாத்தானின் பல குழிகள் சுற்றி கடவுள் சரியான திமசயில் நம்மை வபாதித்து வழிகாட்டுவதாக
வாக்குறுதியளத்துள்ளார்.78 இவ்வாறு நடக்க நாம் அவருமடய விருப்பத்திற்கு ஏற்றதாக முடிவு
சசய்ய நாம் அவருமடய வார்த்மதமயப் படிக்க வவண்டும்

ஆட்டுக்குட்டிைகள றபால ஞானமாை இருக்ைவும்
கடவுள் அவரது சகாள்மககமள ைீ றும் ஒரு நிமலமையில் உங்கமள நீங்கள் காயப்படுத்துகிறபடி
அல்லது ைற்றவர்கமள காயப்படுத்துகிறபடி உங்கமள வழிநடத்த ைாட்டார். நீங்கள் கடவுளுமடய
வார்த்மதமயப் படிப்பீர்களானால்
சாத்தானின் சபாய்கமள கண்டுபிடித்து நீங்கள் முன்னால்
இருக்கும்
குழிகமள தவிர்க்க தயாராக இருக்க முடியும். நாம் கடவுளின் குரமல
அங்கீ கரிக்காவிடில்
வபாராட்டம் சதாடரும். தங்கள் வைய்ப்பனின் குரமல அங்கீ கரிக்கின்ற
ஆட்டுக்குட்டிகள் அந்த குரல் ைட்டும் பின்பற்றும்
நிமனவிருக்கிறதா? வகட்கிற சத்தம்
அங்கீ கரிக்காத ஆட்டுக்குட்டி அந்த குரமல பின்பற்ற கூடாது என்று சதரிந்துள்ளது. விசித்திரைான
குரல் தனது பாதுகாப்பாளருமடயது அல்ல என சதரிந்துள்ளது. நாம் ஆட்டுக்குட்டிகமள வபால
ஞானைாக இருக்க முயற்சி சசய்ய வவண்டும். திரும்பி வவறு வழி நடக்க வவண்டும்.
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இதிலுள்ள சில விஷயங்கள் கடவுள் நீங்கள் அறிந்து சகாள்ள வவண்டும் என்று விரும்புகிறார்:
- அவரிடம் நீங்கள் ஞானத்மதக் வகட்டு சகாடுப்பார் என்று நம்புவர்களானால்
ீ
அவர்
79
சகாடுப்பார்
- அவர் உங்களுக்காக ஒரு திட்டம் மவத்துள்ளார்80
- கடவுளுமடய சித்தம் நீங்கள் அவர் ைகன் மூலம் கடவுவளாடு உங்களுக்கு உறவு வவண்டும்81
- கடவுமள கனம் பண்ணி அவமர நம்ப வவண்டும் அதனால் அவர் உங்களுக்கு தன்மன
சவளிப்படுத்த முடியும்82
நீங்கள் கடவுளின் குரமலக் வகட்டு, அமத அங்கீ கரித்து,
திமசமய ைாற்ற தயாராக இருக்க வவண்டும்.83
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அத்தியாயம் 2
நான் உண்டாக்ைப்பட்றடன் - றதவ சாயலாை

________________________________________________________________________________________

ைடவுள் அவர் கசய்வது என்ன என்று அேிந்திருக்ைிோர்
அவர்ைள் அகனவரும் அங்கு இருந்தனர்
ஆதியிவல வதவன் "நைது சாயலாக ைனிதகுலத்திமன சசய்யலாம்" என்று கூறினார்.84 நீங்கள்
இந்த வசனத்தில் "நைது"
என்ற வார்த்மதமய கவனித்தீர்களா?
"நைது" என்பது யார் என்று
நிமனக்கிறீர்கள். இது பின்னர் விரிவாக விளக்கப்படும், ஆனால் "நைது" என்பது (1) பிதாவாகிய
வதவன், (2) கடவுளுமடய குைாரன் இவயசு ைற்றும் (3) பரிசுத்த ஆவியானவராகிய வதவன் என்பது
ஆகும்,
எனவவ கடவுள் "நைது சாயலாக ைனிதகுலத்திமன சசய்யலாம்" என கூறின வபாது ைனிதகுலம்
உருவாக்கப்பட்ட வபாது - பிதாவாகிய வதவன், இவயசு, ைற்றும் பரிசுத்த ஆவியானவராகிய
வதவன், ஆகிய அமனவரும் உடனிருந்தனர்.85 பூைி உருவானவபாது இவயசு இருந்தார்.86 ஆம்
வநரத்தின் ஆரம்பத்தில்87 பாவம் ைற்றும் தீமைமய வதாற்கடிக்க திட்டம் வகுத்தவபாது இவயசு
இருந்தார்.
கடவுளுக்கு
அவர் சசய்வது என்ன என்று சதரியும். ஆதாம் ஏவதன் வதாட்டத்தில் பாவம்
சசய்தவபாது அவரது திட்டம்
ஏற்கனவவ இருந்தது - இவயசு அந்த திட்டத்துக்கு மையைாக
இருந்தார்.
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மிை சிேந்த பகடப்பு
எனவவ,
நாம்
எப்படி
கடவுள்
சாயலில்
சசய்யப்பட்டுள்வளாம்?
நாம்
அவமர
வபால்
இருக்கிவறாைா?, அல்லது நாம் ஆவியில் அவமரப் வபால் இருக்கிவறாைா? நாம் அமனவரும்
நைக்குள்வள கடவுள் சாயலிமன சுைக்கின்வறாம் என வவதம் கூறுகிறது.
ஒரு கணம் சநருக்கைாக கண்ணாடிமய பாருங்கள். நீங்கள் கூட எப்படி சிக்கலானவர்கள் என்பமத
புரிய சதாடங்கின ீர்களா? நீங்கள் மூலக்கூறுகளில் ஒரு தன்னிச்மசயான ஒருங்கமைப்பு, அல்லது
விலங்குகளின் ஒரு சநருங்கிய உறவினர்
அல்ல. நீங்கள் அதிசயைாய் சசய்யப்பட்ட ஒரு
பமடப்பு.88 நீங்கள் கடவுளின் பமடப்புகளில் ைிக சிறந்ததும் ைற்றும் அவரது சதய்வக
ீ தன்மையின்
89
ஒரு சிறப்பு சவளிப்பாடு. நீங்கள் ஒரு நம்பமுடியாத சிக்கலான ைற்றும் வநர்த்தியான கமல
துண்டு. அது கடவுளின் ஒரு வநரடி பரிசாகும். நீங்கள் பிறப்பதற்கு முன்வப கடவுளுக்கு உங்கமள
சதரியும்,
அவர்
தன்
குைாரனாகிய
இவயசுவின்
சாயலில்
உருவாக்கப்பட
உங்கமள
90
முன்குறித்திருக்கிறார்.
ஆனால் ைனிதர்களாகிய நாம், கடவுளின் வரம்பற்ற பண்புகளான எல்மலயற்ற ஆற்றல், சர்வ
வியாபிப்பு, சர்வ ஞானம் ஆகியன சகாண்டுள்வளாம் என்று அர்த்தம் இல்மல. நாம் நம்
திறன்களில் வரம்புக்கு உட்பட்டுள்வளாம். ஆனால் நாம் பல பகுதிகளில் கடவுள் சாயலிமன
சகாண்டுள்வளாம் . இதில் உள்ள சில பகுதிகமள இங்கு ஆராய்வவாம்
1. ஆவி
கடவுள் ஆவியானவர்91 இதன் சபாருள் கடவுள் கண்ணுக்கு சதரியாதவர்,
மபபிளில் நாம்
கடவுளின்
சாயலில்
உருவாக்கப்பட்வடாம்
என
சசால்லும்
வபாது
நைக்கு
ஆவி
சகாடுக்கப்பட்டுள்ளது என அர்த்தம். அது நாம் உடல் வடிவத்தில் கடவுள் வபால் இருக்கிவறாம்,
அல்லது கடவுளுக்கு
உடல் இருக்கிறது என்று, அர்த்தம் இல்மல.
உங்கள் உடலானது
உண்மையான நீங்கள் - உங்கள் ஆத்துைாவும், உங்கள் ஆவியும் வசிக்கிற ஒரு தற்காலிக
வாசஸ்தலைாகும் என்பது சதரியுைா?. உங்கள் ைனித உடல் ைரிக்கும் வநரம் வமர உங்கள்
ஆத்துைா உடலில் இருப்பதற்கு அதமன உருவாக்கியுள்ளார்.
உங்கள் உடலில் கடவுள் எல்லா அற்புதைான பகுதிகமளயும்
கடினைான பங்குடன்
மவத்துள்ளார். - ைற்றும் ஒவ்சவாரு பகுதியும் அது சசய்ய வவண்டியமத சரியாக சதரிந்துள்ளது.
உங்கள் உடல் கிட்டத்தட்ட 100,000,000,000,000 (டிரில்லியன்) சசல்களால் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது
ைற்றும் ஒவ்சவாரு சசல்களும்
இணக்கைாக சசயல்பட ஒன்றாக பிமணக்கப்பட்டுள்ளது. 500
நகரும் பாகங்கள் உள்ள சிக்கலான இயந்திரம் கூட சரிப்படுத்த திறமையான சபாறியாளர்கள்,
கிட்டத்தட்ட 100 ஆண்டுகள் வதமவப்படுகிறது. உங்கள் உடல் ஒரு முழுமையான அதிசயம்
ைற்றும் தற்சசயலாக உங்கள் 100 டிரில்லியன் சசல்கள் ஒன்றுக்சகான்று இணக்கைாக திறன்
வசர்ந்து வவமல சசய்ய பூஜ்யம் வாய்ப்புள்ளது.
உங்கள் உடலில் உள்ள 100 டிரில்லியன் சசல்கள் எவ்வாறு ஒன்றாக வவமல சசய்ய ைற்றும்
உங்கள் உடலில் உள்ள ைற்ற "அமைப்புகளுக்கு" தகவல் பரிைாற்றம் சசய்ய சதரியும்?
உங்கள் கண்கள் விளக்குகள் ைற்றும் வண்ணங்கமள பார்க்க ைற்றும் கடினைான விவரங்கமளயும்
கவனம் சசலுத்தும் திறமன சதரிந்துள்ளது. பின்னர் இந்த தகவமல உங்கள் காதுகள் ைற்றும்
மூமளக்கு சைநிமலப்படுத்த ைற்றும்
உங்கள் மககள் ைற்றும் கால்கள் இயங்க எப்படி
ஒருங்கிமணக்கிறது?
உங்கள் மூக்கு ஒரு சுடப்பட்ட சராட்டி துண்டு, ைற்றும் அழகான வராஜா ஆகியவற்றின்
வாசமனமய வவறுபடுத்தும் திறமன சபற்றுள்ளது. பின்னர் இந்த வாசமனகமள உங்கள் சுமவ
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உணர்வுடன் ஒருங்கிமணத்து வித்தியாசைாக பார்க்க சுமவக்க சந்வதாஷப்பட மவக்கிறது. உங்கள்
ைனம் எப்படி உருவாக்க, புரிந்து சகாள்ள, உணர ைகிழ்ச்சி, குற்றம், வகாபம்,வபான்றவற்மற உணர
ைற்றும் அன்பு ைற்றும் விரக்தி உணர்வுகவளாடிருக்க அறிந்துள்ளது?
நீங்கள் தான் ஒரு டிரில்லியன் முமற ைிகவும் சிக்கலான ைற்றும் கடினைான வடிவமைப்பு,
ைற்றும் உங்கள் உடலில் உள்ள டிரில்லியன் கணக்கான சசல்கள் எண்ணற்ற சிக்கலான
அமைப்புகள் ஒரு வடிவமைப்பாளர் இல்லாைல் உருவாக்கப்பட்டது என்பதற்கு பூஜ்யம் வாய்ப்புகள்
இருக்கிறது. பல அற்புதைான புலன்களின் ஒன்மற எடுத்து சகாள்ளுங்கள் (எ.கா பார்மவ, ைணம்,
வகட்கும் திறன், சுமவ, சதாடுதல்), ைற்றும் இமவகளில் ஏதாவது ஒன்று தற்சசயலாக
உருவாக்கப்பட்டது என்பதற்கு பூஜ்யம் வாய்ப்புகள் இருக்கிறது. நீங்கள் உங்கள் உடலில்
அற்புதைான
பாகங்கள்
ைற்றும்
பல
ஆயிரக்கணக்கான
அமைப்புகள்
சகாண்டுள்ள ீர்கள்;
ஒவ்சவான்றும் நம்பமுடியாத, புரியாத, சிக்கலானமத சகாண்டுள்ளது.
அவர் இங்வக பூைியில் வரும்வபாது தன்மன நைக்கு சவளிப்படுத்த வதர்வு சசய்த்து
உடல்
வடிவம்.92 இந்த உடல் வடிவத்தில் தான், அவர் நம் ைத்தியில் வாழ பூைிக்கு வர, இறுதியில்
நைக்காக ைரிக்க நம்மை காப்பாற்ற வவண்டியிருந்த்து. இந்த அற்புத அமைப்புகள் அமனத்தும்
உள்ள நம்மைப் வபான்ற அவரது உடல் நம்முமடய ைீ றுதல்களினிைித்தம் காயப்பட்டது.93
2. இதயம் - உங்ைள் உணர்ச்சிைள் ைற்றும் ைனசவழுச்சி
கடவுள் உங்கமள உருவாக்கின வபாது உங்கள் ஆன்ைாவில் ஏவதா ஓன்மற மவத்துள்ளார். அவர்
உங்களுக்கு ஒரு இதயம் சகாடுத்தார். இரத்தம் இமறக்கிற இதயம் பற்றி வபசவில்மல. நாம்,
நீங்கள் உங்கள் உணர்ச்சிகள், உங்கள் எண்ணங்கள், உங்கள் நம்பிக்மககள் வபான்ற விஷயங்கள்,
உணர்கிற திறமன சகாடுக்கிற இதயம் பற்றி வபசுகிவறாம்.
கடவுள் அன்பு, இரக்கம், ைற்றும்
நூற்றுக்கணக்கான பிற உணர்வுகள் உணரக்கூடிய ஒரு இருதயத்மத உனக்கு சகாடுத்தார். அவர்
யார் என்பமத புரிந்து சகாள்ளும்படியாய் இந்த உணர்வுகமள சகாடுத்திருக்கிறார்.கடவுள் நீங்கள்
அவரது இதயத்தின் வநாக்கங்கமள புரிந்து சகாள்ள வவண்டும் என விரும்புகிறார். கடவுள் அவர்
உணர்கின்ற
அவத உணர்வுகமள நீங்கள் உணரக்கூடிய திறன் சகாடுத்தார்; அவர் வநசிப்பமத
வநசிக்கவும், ைற்றும் அவர் சவறுப்பமத நீங்கள் சவறுக்கவும் விரும்புகிறார். கடவுள் உங்கள்
இதயம், ைனம், ைற்றும்
ஆத்துைாவவாடும்,
சபலத்வதாடும்
நீங்கள்
அவமர
வநசிக்க
விரும்புகிறார்94.அதனால் அவரது சசாந்த சாயலில் உங்கமள பமடத்தார், இதனால் தான் அவர்
உங்களுக்கு ஒரு இதயம் சகாடுத்துள்ளார்.
3. உேவுைள் மற்றும் ஐக்ைியம்
நம் பகடப்பாளர் அவறைாடு
உேவு கைாள்ளும்படி உங்ைகள உருவாக்ைியுள்ளார். ைடவுள்
அவைது பகடப்புைறளாடு அர்த்தமுள்ள உேவு றவண்டுகமன விரும்புகிறார்.கபரிய கசய்தி
என்னகவனில் நாம் ஒவ்கவாருவரும் இந்த உேவு றவண்டும் என றதர்ந்கதடுக்ை றவண்டும்
ைடவுள் அகத ைட்டாயப்படுத்த மாட்டார். அவர் உங்ைள் இதயத்தில் அவைது வழியிகன
ைட்டாயப்படுத்த மாட்டார். அவர் அவைது வழியிகன ைட்டாயப்படுத்தினால் - அது ஒரு
உேவாை இருக்ைாது. அவர் உன் இருதயத்தின் ைதகவ தட்டி, பின்னர் ைாத்திருப்பார். அவர்
நற்பண்புள்ள உள்ளவர். அவர் உள்றள அனுமதிக்கும் வகை ைாத்திருப்பார். நீ ங்ைள் அவர் யார்
என்பகத கதரிய வடிவகமக்ைப்பட்டு மற்றும் உருவாக்ைப்பட்டீர்ைள் என்பகத அவர் அேிவார்.
ஆனால் அது உங்ைள் இஷ்டம். நீ ங்ைள் ைதகவ திேந்து உள்றள அனுமதிக்ை முடியும் அல்லது
நீ ங்ைள் ைதகவ மூடி கவக்ை றதர்வு கசய்யலாம். நீ ங்ைள் அவைது அகழப்கப ஏற்ைலாம்,
அல்லது நீ ங்ைள் உங்ைள் கபருகமயினால் அவகை கவளிறய கவக்ைலாம். அவர் யார் என்று
அேிய றதர்வு கசய்யலாம், அல்லது நீ ங்ைள் அவர் யாைாை இருக்ைலாம் என அேியாகமயில்
வாழ முடியும். ஆனால் கபரிய கசய்தி என்னகவனில் அது, உங்ைள் றதர்வு ஏகனனில்
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றவண்டும்.

சுயாதீன

விருப்பம்
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கைாடுக்ைப்பட்டிருப்பதால்

நீ ங்ைள்

தான்

முடிவு

கசய்ய

அவர் உன் இருதயத்தின் ைதகவ தட்டும் றபாது நீ ங்ைள் அவகை உள்றள அனுமதிப்பீ ர்ைள்
என்ே நம்பிக்கையில் உள்ளார். நீ ங்ைள் எங்றை றபாைிேீர்ைள் என்பகத கசால்ல முடியும்.
அவர் ஒரு அற்புதமான பயணம் திட்டமிட்டு உள்ளார். ஆனால், நீ ங்ைள் உங்ைள் இருதயத்கத
திேக்ைாவிடில் இந்த பயணம் எங்றை கைாண்டு கசல்லும் என்பகத ைற்ை இயலாது. றபாய்
றசருமிடத்கத நீ ங்ைள் இழக்ை கூடாது. பின்னர் இந்த புத்தைத்தில் ஏன் ைடவுள் உங்ைளுக்கு
இந்த நம்பமுடியாத றதர்வுைகள கைாடுத்துள்ளார் என்பகத புரிந்து கைாள்வர்ைள்.
ீ
4. சுயாதீன விருப்பம்
கடவுள் தங்கள் சசாந்த பாமதமய வதர்வு சசய்ய ைற்றும் தங்கள் சசாந்த முடிவுகமள எடுக்க
அமனவமரயும்
அனுைதிக்கிறார்.
இது
சுயாதீன விருப்பம்
என
அமழக்கப்படுகிறது.
வதவதூதர்கள் வபால், நாம் அமனவரும் சுயாதீன விருப்பம் உமடயவர்கள். நாம் முன்பு கற்றது
வபால - சாத்தான் தனது சுயாதீன விருப்பத்திமன கிளர்ச்சி சசய்ய
பயன்படுத்தினான். நம்
அமனவருக்கும் இந்த ஒவர வதர்வு சகாடுக்கப்பட்டுள்ளது. நாம் கடவுளின் பாமதமய (அதாவது,
நம்மை பாதுகாப்பதற்கான கடவுளுமடய சநறிமுமறகள்,) பின்பற்றலாம், அல்லது நாம் நம்
சசாந்த பாமதமய பின்பற்றலாம். நாம் கடவுளின் பாமதமய பின்பற்றாவிடில் அவரது
பாதுகாப்மப எதிர்பார்க்க முடியாது.நாம் விமதத்த்மத அவர் அறுக்க அனுைதிப்பார்.- இதன்
சபாருள் அவர் நம்முமடய சசாந்த வைாசைான முடிவுகளின் விமளவுகமள அனுபவிக்க
அனுைதிப்பார.
நீங்கள் அவரது ஒளிமய பின்பற்றாத வபாது நீங்கள் எடுக்கும் அந்த பாமத ைிக வவகைாக ைிக்க
இருளமடயலாம். நீங்கள் காயப்படுத்த கூடிய இடங்களுக்கு வழிநடத்தப்படலாம்.அது ஒரு
குமகயில் நுமழவது வபால் இருக்கும். ஒரு குமகயில் நீங்கள் நடக்கும்வபாது நீங்கள் எடுக்கும்
ஒவ்சவாரு அடியிலும் இருண்டு சகாண்டிருக்கும். அவரது ஒளி இல்லாைல், பாமதயில் உள்ள
பாமறகள் ைற்றும் பள்ளங்கள் பார்க்காைல் தடுைாறலாம். அவரது ஒளி இல்லாைல், பாமதயில்
கூர்மையான சபாருட்கமள பார்க்காைல் வைாதி காயப்படலாம். திருப்பங்கமள பார்க்காைல்
விழுந்து வபாகலாம். நீங்கள் தூரைாக சசன்று ைிகவும் ஆபத்தான ஒன்மற வைாதினால்
காயைமடயலாம் ைற்றும் ைரணைமடய சாத்தியமுள்ளது. சாத்தான் அவனது இருண்ட பாமதயில்
கீ வழ கவரும் தந்திரங்கமள பயன்படுத்தி, உங்கள் நண்பர்கமள பயன்படுத்தி கவரவும் ஏைாற்றவும்
முடியும் என்றால் நிச்சயைாக அந்த வாய்ப்மப பயன்படுத்துவான். சாத்தான்
இருமள
வநசிக்கிறான்.
ஆனால் கடவுளின் பாமத பிரகாசைாக இருக்கிறது. நீங்கள் எவ்வளவு சதாமலவில் இருந்தாலும்
கடவுளின் ஒளிமய பார்க்க முடியும். கடவுளின் ஒளிமய பின்சதாடர்வது ைிக விமரவில்
இருளிலிருந்து சவளிவர வழிவகுக்கும். உண்மையில், நீங்கள் இழந்ததாக உணர்ந்து இவயசுமவ
உங்கள் வாழ்வின் தமலவராக ஏற்று சகாண்டால் நீங்கள் கிட்டத்தட்ட உடனடியாக அவரது
பிரகாசைான பாமத ைீ து
சசல்ல முடியும். அவரது பிரகாசைான ஒளி உங்கமள காப்பாற்ற
வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது, அவர் உங்கமள காப்பாற்றுவார்.
கடவுள் உங்களுக்கு சுயாதீன விருப்பம் சகாடுத்தார். அதனால் நீங்கள் அவமர ஏற்க, அல்லது
ைாறாக வதர்வு சசய்யலாம். கடவுள் எப்வபாதும் அவரது ஒவ்சவாரு கட்டமளமயயும் கீ ழ்ப்படிய
வவண்டும் என்று ஒரு வராவபா உருவாக்க விரும்பவில்மல. அவர் யார் ைீ தும் அவரது
விருப்பத்திமன கட்டாயப்படுத்த விரும்பவில்மல.அவர் உங்களுடன் ஒரு உறமவ வளர்க்க
முயற்சிக்கிறார், இந்த அமழப்மப நீங்கள் தான் ஏற்க வவண்டும் அவரது அமழப்பு எப்வபாதும்
உங்கள் பதிலுக்கு காத்திருக்கிறது. அவவராடு நித்தியத்மத சசலவிட உங்கமள அமழக்கிறார்.
ஆனால் சபரிய வகள்வி என்னசவனில் நீங்கள் அவமர பின்பற்ற வதர்வு, சசய்வர்களா.அல்லது
ீ
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நீங்கள் உங்கள் சசாந்த பாமதயிமன
வதர்வு சசய்வர்களா.
ீ
அந்த பாமத ஆபத்தான
பிரவதசத்திற்கு நீங்கள் சசல்ல வழிவகுக்கும். அது உங்கள் இஷ்டம். வதவனும், சாத்தானும்
உங்கள் முடிமவ காத்திருக்கிறார்கள்.
நாம் அமனவரும் வதவமன பின்பற்ற அல்லது ைறுக்க வதர்ந்சதடுக்க வவண்டும். ஒரு முடிமவ
எடுக்காைல் இருப்பது - ஒரு முடிவாகும். நீங்கள் உங்கள் முடிமவ தாைதிக்கலாம்
என்று
நம்பாதீர்கள். இறுதியில் கடவுள் அவரது வார்த்மதமய நிராகரிக்கிற ஒவ்சவாருவமரயம்
நியாயந்தீர்ப்பார். ஏசனனில் கடவுள் ைனிதமன தனக்சகன உருவாக்கினார். நாம் அவருமடய
ஒளியின் பாமதமய வதர்வு சசய்யலாம், அல்லது நாம் இருளின் பாமதமய வதர்வு சசய்யலாம்.
கடவுள் உங்கள் முடிவுக்காக சபாறுமையுடன் காத்திருப்பார். ஆனால் நீண்ட காலம் காத்திருக்க
வவண்டாம். பூைியில் உங்கள் வநரம் எந்த வநரத்திலும் முடியலாம்.
இந்த புத்தகத்தில் அத்தியாயம் 5ஐ படித்து ஒரு முடிமவ எடுக்க வவண்டும். நீங்கள் இந்த
புத்தகத்மத படித்து முடித்து, ஒரு முடிசவடுக்கவில்மல என்றால் -அதுவும் நீங்கள் எடுக்கும் ஒரு
முடிவாகும்.
5. மனசாட்சி மற்றும் அேிவு
எந்த விலங்குக்கும் வைம்பட்ட ஒரு அறிவாற்றல் உங்களுக்கு
அளிக்கப்பட்டுள்ளது, ைற்றும்
நீங்கள் புரிந்து சகாள்ள கூடிய அளவிவலவய ஒரு ைனம் சகாடுக்கப்பட்டுள்ளது. ஆனால் கடவுளின்
96
அறிவு
வரம்பற்றது,95
நீங்கள்
உங்கள்
அறிவில்
வரம்புக்குட்பட்டவர்கள்.97
விலங்குகள்
முதன்மையாக இயற்மகயான சுபாவத்வதாடு சசயல்படும் வபாது, நீங்கள் உங்கள் வதமவகமள
எல்லாம் தாண்டி சசயல்படும் திறவனாடு உள்ள ீர்கள்.
மபபிள் நம் இதயங்களில் சரி ைற்றும் தவறு பற்றிய அறிவு பதிக்கப்பட்டுள்ளது என்று
கூறுகிறது98.ஒருவவமள எது சரி ைற்றும் தவறு என நாம் புரிந்துசகாள்ளும் திறமை நாம்
அதிகைாக கடவுள் வபான்று இருக்கிறமத விளக்குகிறதாக உள்ளது.இந்த பிரபஞ்சத்திமன ஆட்சி
சசய்ய என்று இயற்மக சட்டங்கள் உள்ளது வபால நம் சிந்தமன ைற்றும் நைது நல்சலாழுக்க
நடத்மதமய நிர்வகிக்கும் சட்டங்கள் உள்ளன.
நைது அறிவார்ந்த பரிசுகள் வடிவமைக்க ைற்றும் உருவாக்க, எழுதி உருவாக்குதல் நம்மை
இன்னும் திறம்பட சசய்ய, சிரிக்க, அழகுபடுத்த வபான்ற பல திறன்களில் காணப்படுகின்றன, நாம்
ஒவ்சவாருவரும் பல்வவறு வமகயான புத்திநுட்பம் சகாண்டுள்வளாம், நைது சிந்திக்கும் திறமன
முழுமையாக அபிவிருத்தி சசய்ய வவண்டும். ஆனால், நைக்கு அறிவு ைற்றும் பமடப்பாற்றல்
இருந்தாலும் நாம் இன்னும் சில கடுமையான பலவனங்கமள
ீ
சகாண்டுள்வளாம். - ஒற்றுமை
இல்லாைல் உலக ைக்களுக்கு உணவளிக்க முடியவில்மல. கலாச்சார வவறுபாடுகமள வநசித்தல்
இல்மல, ைற்றும் உலக அமைதிமய உருவாக்க இயலாத நிமலயில் காணப்படுகிறது,இதற்கு
காரணம் - ஏைாற்று. உலகைானது ஏைாற்றப்படுகிறது. சபரிய ஏைாற்றுக்காறன். அவர்கள் கடவுளின்
தரத்மத பின்பற்ற வதமவயில்மல என்று ைக்கமள நம்பப்பண்ணுகிறான். துரதிருஷ்டவசைாக,
உலகம் முழுவதும் பல ைக்கள் சபரும் ஏைாற்றுக்காரனுக்கு சசவி சகாடுக்கின்றனர். அவன்
எல்லா இடங்களிலும் உள்ளான், ஒவ்சவாரு பள்ளி, நம் வதவாலயங்கள் ைற்றும் பிற வழிபாட்டு
இடங்களிலும், ஒவ்சவாரு தகவல் சதாடர்பு வசனல்களிலும் உள்ளான். சபரிய ஏைாற்றுக்காறன்.
ைக்கமள ஏைாற்ற முயற்சிப்பதில் அவனுக்கு எல்மலகள் இல்மல.
6. பகடப்பாற்ேல்
சவறுைவன
சுற்றி
பாருங்கள்.
வைவல
வானத்திலும்
கடல்,
பூைியில்
என
கடவுள்
99 100 101 102
உருவாக்கினமவகமள பாருங்கள்,
ைனிதர்கள் உருவாக்கிய நம்பமுடியாத விஷயங்கள்
அமனத்மதயும் சுற்றி பார்க்கவும். ைனிதர்கள் நம்பமுடியாத பமடப்பாற்றல் உள்ளவர்கள் என்பது
சதளிவாகிறது.
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நம் கடல்களில் உள்ள எல்லா அழகான ைீ ன்கமள பாருங்கள். கடவுள் ஒரு நம்பமுடியாத
வடிவமைப்பாளர் ைட்டுைல்ல, அவர் நமகச்சுமவ உணர்வும் உள்ளவர். நம் கடல்களில்
பிமழப்புக்கு பிற தாவரங்கள் ைற்றும் ைீ ன்கமள சார்ந்திருக்கும் ைீ ன்களும் உள்ளன. அமவகளுக்கு
நம்பமுடியாத இனிய உறவு உண்டு. அழிந்து வபாவதற்கு முன் - அமவகள் ஒன்மறசயான்று
எப்படி கண்டுபிடித்தன?
பூைத்திய வரமகக்கு அருகில் பிறந்த ஆமை பற்றி என்ன? அது தனது கண்டுபிடிப்பு பயணத்தில்
அட்லாண்டிக் சபருங்கடல் சுற்றிவர எப்படிவயா அறிந்துள்ளது. பின்னர் பல ஆண்டுகள் கழித்து
தான் பிறந்த அவத கடற்கமரமய கண்டறிந்து அதன் முட்மடகமள இடுகின்றன.
இமத
வபான்று விளக்க முடியாத
ஆயிரக்கணக்கான உதாரணங்கள் உள்ளன. இமவ
அமனத்தும் சபரிய அளவில் பமடப்பாற்றல் ஆகும். எப்படி இந்த பமடப்புகள் ஒரு பமடப்பாளர்
இல்லாைல் இமவ அமனத்தும் சசய்ய முடியும்? நாம் அமனவரும் நம்பமுடியாத பமடப்பாற்றல்
உள்ள
கடவுளால் பமடக்கப்பட்வடாம்.103கடவுள்
நைக்கு அவரது கற்பமனக்கு எட்டாத
பமடப்பாற்றல் சிறிது சகாடுத்துள்ளார்.
ஆதியாகைம் முதல் அதிகாரம் கடவுள் எல்லாவற்மறயும் உருவாக்கினார் என்று கூறுகிறது.
ஒவ்சவாரு முமறயும் அவர் "உண்டாகக்கடவது... " என எளிமையாக கூற அது உண்டாயிற்று.
கடவுள் வார்த்மத மூலம் உருவாக்குகிறார். கடவுளின் பமடப்பாற்றல் சக்தி, சுகம், உணர்வுகள்,
விசுவாசம், அற்புதங்கள் இன்னும் அதிகைானவற்மற சகாடுக்கிறது.
7. ஞானம்
கடவுள் ைற்றும் ைனிதன் சகாண்டிருக்கும் சிறப்பியல்பு ஞானம் ஆகும்.கடவுளின் எல்மலயற்ற
அறிவு பற்றி வபசும் வபாது வவதப்பண்டிதர்கள் வழக்கைாக "சர்வஞானம்" என்ற வார்த்மதமய
பயன்படுத்துகின்றனர். கடவுள் சகலத்மத பற்றி சகலமும் அறிவார்.அவர் நாம் நிமனப்பது என்ன
என அறிவார்104 105ைற்றும் அவருக்கு நடக்கவபாகிற எல்லாம் சதரியும்.106 அவருக்கு பதில்
சதரியும்,கடவுள் ஒரு வைாசைான திட்டத்மத வகுக்கவும் ைாட்டார். அவரது சர்வஞானம் அவரது
ஞானத்மத ஆதரிக்கிறது.
வதவன் நைக்கு ஞானம் சகாடுக்கிறார்,107 ஆனால் வதவஞானம் ைற்றும் ைனிதஞானம் ஒன்றல்ல.
உண்மையில்
அமவகள்
ஒன்றுக்சகான்று
முரணாக
உள்ளன.108
உண்மையான
ஞானம்
ைனிதனிடைிருந்து வரவில்மல, அது கடவுளிடைிருந்து வருகிறது.
கடவுள் அவரது ஞானம் மூலம் நீங்கள் ைற்றும் நான் கூட புரிந்து சகாள்ள முடியாத வழிகளில்
வாக்குறுதி அளித்தமத சகாண்டு வருவார்.109 ஆனால் அது என்ன என்று அறிய அவமர நீங்கள்ப்
பின்பற்ற வவண்டும். நீங்கள் ஞானத்தில் குமறவுள்ளவனாயிருந்தால் - கடவுள் அமத வகட்க
கூறுகிறார்.110 ஞானம் ஒழுங்காக பயன்படுத்தினால் நல்சலாழுக்க நன்மைமய உறுதி சசய்யலாம்
ைற்றும் அது உங்கள் வாழ்க்மகக்கு வழிகாட்டும் ஒளியாக இருக்க முடியும். ஞானம் நீங்கள்
சாத்தானின் குழிகளினின்று சதளிவாக விலக சசய்யும். ஞானம் என்பது சரியான வதர்வுகள்
சசய்வதாகும். கடவுள் ைற்றும் இவயசுமவ விசுவாசித்தல் உங்கள் ஞானத்தின் ஆரம்பைாக இருக்க
முடியும்.111
ஆனால் ஞானத்திற்காக வவண்டிக்சகாள்ளும் வபாது கவனைாக இருக்க வவண்டும். ஏசனனில்
கடவுளிடம் இருந்து அல்லாத என்று ஒரு ஞானம் உள்ளது, இந்த ைற்ற ஞானம் பூைிக்குரியது,
ஆவிக்குரியதல்லாதது, ைற்றும் வபய்த்தனைானது.112 நாம் எப்படி வித்தியாசம் சகாள்வது என்பமத
கற்று சகாள்ள வவண்டும். நாம் நம் சசயல்கள் மூலம் நம் உண்மையான ஞானம் காட்ட
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வவண்டும். உண்மையான ஞானம் நன்மை
தீமையிலிருந்து நன்மை அறிவதாகும்.113

தீமை

பற்றி

அறிந்து

சகாள்வது

அல்ல.

அது

நைது உலகில் இன்று சபயரிட்டு சில சசால்வவாசைனில் வபார்கள், பஞ்சம், இயற்மக வபரழிவுகள்,
வநாய், ைரணம் என்று பயங்கரைான விஷயங்கமள நடக்கிறது, நாம் கடவுளின் ஞானம் புரிந்துக்
சகாள்ள முடியாதது வபால வதான்றுவது பற்றி எப்வபாதாவது வியந்ததுண்டா? கடவுள் இவற்றில்
பலவற்மற இரகசியைாக மவத்துள்ளார். 114 ஏசனனில் கடவுளின் ஞானம் நம்மைவிட ைிகவும்
அதிகைாக உள்ளது, அவர் இன்னும் சவளிப்படுத்த வவண்டிய ஒரு சபரும் முடிவு உள்ளது. இமவ
அமனத்தும் எப்படி முடியும் என்று நைக்கு சசால்லவில்மல. ஏசனனில் அது அவரது இறுதி
சசயலின் அதிசயத்மத ைமறய சசய்யும். அது அவர் வைல் உள்ள நைது விசுவாசத்மத நீக்கி
விடும்.எனவவ, நாம் கடவுளில் விசுவாசம் மவப்வபாம் ைற்றும் அவரது ஞானம் நம்முமடயது
அல்ல, நைது பாமதயிமன வழிகாட்டுகிற ஒளியாக இருக்க அனுைதிப்வபாம்.
8. உயரியதிைாைம்
நைக்கு உயரிய அதிகாரம் வழங்கப்பட்டுள்ளது என்ற கருத்தில் நாம் கடவுமள வபால் உள்வளாம்.
கடவுளுக்கு பிரபஞ்சம் ைீ து உயரிய அதிகாரம் உண்டு, நாம் வாழும் உலகில் முழு சர்வ
அதிகாரமும் நைக்கு சகாடுக்கப்பட்டது.115 116இந்த உயரிய அதிகாரம் எனினும் பிறப்புரிமையல்ல.
அது கடவுள் தந்த பரிசு ஆகும்.117 கடவுள் நம் உலமக அவரது விருப்பபடி சிருஷ்டித்து
உருவாக்கினபடியால் இப்வபாது அமத நிர்வகிக்கும் சபாறுப்பு நம்ைிடம் ஒப்பமடக்கப்பட்டுள்ளது.
9. நித்தியமானவர்
கடவுள் நித்தியைானவர்.118 நைக்குள் உள்ள ஆவியும் நித்தியைானது. நித்தியத்தின்
சபாருள்
"சதாடக்கம் ைற்றும் முடிவும் இல்லாதது." நம் அமனவருக்கும் முக்கியைான வகள்வி: நம் உடல்
இறந்த பிறகு நாம் என்சறன்றும் பரவலாகத்திலா119 அல்லது நரகத்திலா120 121 122123 வாழ்வவாம்?
நித்தியம் ஒரு ைிக நீண்ட வநரம் ஆகும்.

நமது திேன் மற்றும் நமது தனித்துவம்
அமனத்து ைனிதர்களும் வைற்கூறிய கடவுள் வபான்ற குணங்கள் எல்லாம் உமடயவர்கள்
என்றாலும் நாம் ஒவ்சவாருவரும் வித்தியாசைாக அவற்மற சவளிப்படுத்த சாத்தியம் உள்ளது.
கடவுளின் சாயல் நம் ஒவ்சவாருவருக்கும் வித்தியாசைாக பதிக்கப்பட்டுள்ளது.
கடவுளின்
எல்மலயற்ற
பமடப்பாற்றல்கவளாடு
எந்த
நகல்களும்
இல்மல.
உங்கள்
தனிப்பட்ட
குணங்களுடன் பிறந்து இருக்கும் ஒருவர் நீங்கள் ைட்டும் தான். நீங்கள் எப்வபாதாவது இமத
முழுமையாக புரிந்து சகாள்ள முடியும் என்றால் சாத்தியங்கமள கண்டு வியப்பீர்கள். நீங்கள்
கடவுளுமடய ஆன்ைீ க, உணர்ச்சி, பமடப்பு, என அவமர பிரதிபலிக்கும் திறன் சகாண்டுள்ள ீர்கள்.
ைற்றும் நீங்கள் கடவுளுடன் இந்த விஷயங்கமள ஒத்துமழத்து சசய்யும் வமகயில் திறன்
சபற்றுள்ள ீர்கள். நீங்கள் சசால்வர்களா
ீ
"ஆஹா!"
அப்வபாஸ்தலனாகிய பவுல் நாைமனவரும் கடவுளுமடய பரிசுத்த வார்த்மத மூலம் கடவுள்
சாயலாக சசயல்பாட்டில் ைாற்றப்பட்டு நைது சாயல் எல்லா நீதியிலும், பரிசுத்தத்திலும்
புதியதாக்கப்படும் என்று கூறுகிறார்.124 125
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ைடவுள் உங்ைகள தனித்துவம் மற்றும் சிேப்பு ைாைணத்திற்ைாை
உண்டாக்ைியிருக்ைிோர்
ைடவுள் உங்ைகள உருவாக்ைினார்
ஆைாம், நீங்கள் வித்தியாசைானவர்கள். நீங்கள் இதுவமர வாழ்ந்த ஒவ்சவாரு நபரிலும்
வவறுபட்டிருக்கிறீர்கள். கடவுளின் பமடப்புகள் பூைியில் வசிப்பது ஆரம்பத்தில் இருந்து அவரது
திட்டைாக
இருந்தது.126
ைற்றும்
ஒவ்சவாரு
நபரும்
தனித்தன்மையுடன்
பிரைிக்கத்தக்க
அதிசயைாய் உண்டாக்கப்பட்டுள்ளனர்.127 நீங்கள் தற்சசயலாக பிறக்கவில்மல. 128
உங்கள் சபற்வறாரின் சில பண்புகள் சகாடுக்கும் வபாது ஆரம்பத்தில் இருந்து கடவுள் நீங்கள்
தனித்துவத்வதாடு இருக்க விரும்பினார். உங்கள் சபற்வறாரின் உடல் அம்சங்கள் சில இருக்கலாம்,
ஒருவவமள அவர்களின் சில நல்ல ைற்றும் வைாசைான நடத்மதகள் கூட இருக்கலாம்.
கடவுள் உங்கமள உருவாக்கிய வபாது அவர் வடிவமைப்பிமன முறியடித்துள்ளார். உங்கமள
வபால் வவறு எந்த நபரும் இல்மல என்று மபபிள் கூறுகிறது. கடவுள் குயவன்129 130ைற்றும் நாம்
களிைண் என என்றாவது ஒரு நாள் சதரிய வரும்,131 கடவுள் ஆரம்பத்தில் இருந்து உங்கள் உடல்
ைற்றும் உளவியல் உருவாக்கத்தில் ஈடுபட்டிருந்தார். நீங்கள் எத்தமன நாட்கள் வாழ வவண்டும்
என்பது அவருக்குத் சதரியும்,
நீங்கள் உங்கள் வாழ்நாளில்
வாழப்வபாகிற
அனுபவங்கள்
அமனத்தும் சதரியும். அவர் உங்களுக்கு ஒரு திட்டம் மவத்துள்ளார், ஒரு புகழ்சபற்ற திட்டம் -.
ஆனால் நீங்கள் நம்ப வவண்டும். உன் இருதயத்திமன திறந்து அவருக்கு அனுைதியளிக்காவிடில்
தன்மன உங்களுக்கு சவளிப்படுத்த முடியாது,132
உங்கள் அமனத்து அனுபவங்களும்
அவரது உயரிய கட்டுப்பாட்டின் கீ ழ்
இருப்பது சதரிந்து
ஆறுதலமடய வவண்டும்.
நீங்கள் உங்கள் இலக்மக அமடயாதபடி,
சிறிதளவு வாய்ப்பு
இல்லாைல் கடவுள் உங்கமள வபருந்தில் அனுப்ப ைாட்டார், உண்மையில், வபருந்து ஓட்டுநர்
கடவுள்தான்.அவர் சரியாக நீங்கள் எங்வக வபாகிறீர்கள் வழியில் நடக்க வபாவது எல்லாம்
சதரியும். இதில் உங்கள் நல்ல அனுபவங்கள் அமனத்தும், ைற்றும் கூட உங்கள் வைாசைான
அனுபவங்களும் அடங்கும். கடவுளின் சபாருளாதாரத்தில் - உங்கள் ஒவ்சவாரு அனுபவங்களும்
ஒரு ஆன்ைீ க வளர்ச்சிக்காக உள்ளது.
நீங்கள் பிரைாதைாக சசய்யப்பட்டுள்ள ீர்கள் வபான்று உணராைல் இருக்கலாம், ஆனால் நீங்கள்
அப்படித்தான் உள்ள ீர்கள்.
நம்பிக்மகயில்லாத ைற்றும்
ஆழைாக பிரச்சமனயில் இருக்கும்
நாட்கள்
உங்களுக்கு இருக்கலாம். வாழ்க்மக எளிதானது அல்ல. - ஆனால் கடவுள் அவர்
உங்கமள வநசிக்கிறமதயும், உங்கமள ஒரு காரணத்திற்காக
நீங்கள் இருக்கும் வமகயில்
உருவாக்கியிருக்கிறார் என்பமத அறிய விரும்புகிறார்.

ைடவுளுக்கு உங்ைகள பற்ேி எல்லாம் கதரியும்
நம்முமடய
வாழ்வில்
ஒரு
கட்டத்தில்
நாம்
அமனவரும்
இருட்டில்
வாழ்ந்து
சகாண்டிருக்கிவறாம். எத்தமகய இருளிமன நீங்கள் அனுபவித்தாலும் எத்தமகய உணர்மவ
சபால்லாதவன் உங்களுக்கு அளித்தாலும் கடவுள் உங்கள் வலிமய உணர்கிறார், ைற்றும்
உங்களுக்கு ஆறுதலளிக்க விரும்புகிறார். உங்களுக்கு எப்படி அறிய முடியும்? நீங்கள்
சாதாரணைாக எப்படி
தனித்துவத்தன்மையுடனும் அதிசயைாகவும் உண்டாக்கப்பட்டுள்ள ீர்கள்
என்பமத கருத்தில் சகாள்ள வவண்டும். ைற்றவர்கமள வபால் நான் இல்மல என எந்த
அழுத்தமும் உணர வவண்டியதில்மல.கடவுள் நீங்கள் இருக்கின்ற வமகயில் உங்கமள
உண்டாக்கியிருக்கிறார்.ஏசனனில் அவர் உங்களுக்கு ஒரு சிறப்பு திட்டம் மவத்துள்ளார் அந்த
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பணிமய உங்களால் ைட்டுவை சாதிக்க முடியும். கடவுள் உங்கமள வதாராயைாக சீ ரற்ற திறன்கள்,
சீ ரற்ற பண்புகள், ைற்றும் சீ ரற்ற வதாற்றம் ஆகியவற்வறாடு வடிவமைக்கவில்மல. உங்கள் உடல்
ைற்றும் உங்கள் ைனம் ஒப்பற்றது, ைற்றவர்களுக்கு சகாடுக்கப்பட்ட பரிசுகமள பூர்த்தி சசய்யும்
வமகயில் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ள ீர்கள்.

ஒரு சீைற்ே வடிவகமப்பல்ல
சில வநரங்களில் நாம் எல்வலாரிலும் இருந்து ைிகவும் ைாறுபட்டவராக இருப்பது ஏன் என புரிந்து
சகாள்வது கடினைாக உள்ளது. நாம் சிறுவர்களாக இருக்மகயில் இமத புரிந்துசகாள்வதும்
ஏற்றுக்சகாள்வதும் குறிப்பாக கடினைாக இருந்தது. நாம் அமனவமர வபான்று இருக்கவும்,
வவறுபாடு இல்லாைல் இருக்கவும் விரும்பிவனாம். நாம் நம் நண்பர்கள் வபான்று அவத வமக
ஆமட அணிய வவண்டும் என விரும்பிவனாம். நாம் ஒன்றாக சவளிவய சசல்ல வவண்டும். நாம்
ஒன்றாக விஷயங்கள் சசய்ய வவண்டும். நாம் ைற்றவரால் ஏற்கப்படாதது வபான்று உணர்ந்தால்,
நாம் பயங்கரைானதாக உணர்ந்வதாம் ஆனால் இந்த உணர்வுகமள நீங்கள் எப்வபாதாவது
அனுபவித்தால், இமவ உங்கமள பமடத்தவரால் பயிரிடப்படாைல், உங்கள் ைனதில் உங்கமள
ஏைாற்றுவதில்
சபரியவனான
சாத்தானால்
உண்டானமவ.சாத்தானுக்கு
நாம்
எங்வக
பலவனைானைாக
ீ
உள்வளாம் என்பது சரியாக சதரியும் அவன் அதிக வநர வவமல சசய்து, நம்
உணர்வுகள் மூலம் நம்மை அழிக்க முயற்சிக்கிறான்.
நைது தனித்துவத்தின் காரணங்களில் ஒன்றாக கடவுளின் நம்பமுடியாத பமடப்பாற்றல் உள்ளது.
நாம் வளர ைற்றும் முதிர்ச்சியமடயும் வபாது நைது ஒற்றுமைகமள அல்ல - நம் வவறுபாடுகமள
ைதிக்க கற்று சகாள்ள வவண்டும். தனித்தன்மையுடன் இருப்பது ஆசிர்வாதம், சாபைல்ல என்று
புரிந்து
சகாள்ள
வவண்டும்.
நீங்கள்
இருக்கின்ற
வமகயில்
கடவுள்
உங்கமள
உண்டாக்கியிருக்கிறார். நீங்கள் ைட்டும் சாதிக்க கூடிய என்று ஒரு பணி உள்ளது, இந்த புத்தகம்
நீங்கள் உங்கள் பணிமய புரிந்து சகாள்ள உதவும். கடவுள்
உங்களுக்கு ைட்டும் அளிக்கும்
பணியாகும்.

ஒரு நல்ல தாளம்
ஒரு கணம் - ஒரு சபரிய இமசக்குழுவின் ஒரு உறுப்பினராக உங்கமள நிமனயுங்கள் ைற்றும்
உங்கள் தனிச்சிறப்பு மூலம் நீங்கள் பாஸ் டிரம் வாசிக்க ஆயத்தப்படுத்தபட்டுள்ள ீர்கள். கடவுள்
உண்மையில் நீங்கள் நல்ல தாளம் வபாட வடிவமைத்துள்ளார். எனவவ நீங்கள் எல்வலாமரயும்
விட சிறந்த வமகயில் பாஸ் டிரம் விமளயாட முடியும்.ஆனால் இந்த தனித்துவம் உங்கமள
வவறுபட்டவராக எல்வலாமரயும் வபால் அல்லாைல் காட்டுகிறது, எப்படி அது நல்லதாக இருக்க
முடியும்?
இப்வபாது, யாவரா நன்றாக எக்காளம் வாசிப்பவர் வருகிறார் என நிமனத்து சகாள்வவாம். நீங்கள்
உங்களுக்குள்வள நிமனக்கிறீர்கள், "நான் நிச்சயைாக அவமர வபால் இருப்பமத விரும்புகிவறன்.
நான் ைிகவும் ைகிழ்ச்சியுைாக கூட இருக்க முடியும். "ஆனால் நீங்கள் எக்காளம் வாசிப்பவருக்கு
வதமவயான சைல்லிய உதடுகள் உடன் பிறந்தவர்கள் அல்ல என்பதால், நீங்கள் ஒரு சபரிய
எக்காளம் வாசிப்பவர் ஆக முடியாது. இந்த திறமை உங்களுக்கு வழங்கப்படவில்மல. நீங்கள்
பாஸ் டிரம் வாசிக்க
கடவுளால் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ள ீர்கள். அவர் உங்களுக்கு தனித்துவம்
சகாடுத்தார். எனவவ நீங்கள் ைட்டுவை பாஸ் டிரம் வாசிக்க முடியும், உண்மையில் உங்களுக்கு
சகாடுக்கப்பட்ட திறமை பாஸ் டிரம் வாசிப்பமத எளிதானதாக்கியுள்ளது. உங்களுக்குள்வள இந்த
திறமை உள்ளதால் நல்ல தாளம் உருவாக்க நீங்கள் வவமல சசய்ய வதமவயில்மல. உங்களால்
சசய்ய முடிந்தமத வவறு யாரும் சசய்ய முடியாது.
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நாம் ைற்றவர்களுக்கு இருப்பதின் வைல் கவனம் சசலுத்துவதற்கு பதிலாக நைக்கு சகாடுக்கப்பட்ட
பரிசுகள்
வைல் கவனம் சசலுத்தும் வபாது, நாம் நம் வாழ்வில் முயற்சி இல்லாைல் வாழ
சதாடங்க முடியும். நாம் ைற்றவர்கள் வபால இருக்க முயற்சி சசய்ய எந்த ஆற்றலும் சசலவிட
வதமவயில்மல. இமறவன் நைக்கு சகாடுத்த கருவியில் வாசிக்கும் வபாது அமனவருக்கும்
ைிக அழகான "சிம்வபானி" இமச முடியும். அது அழகாக இருக்கும். ஏசனனில் அது நைக்குள் நம்
ஆத்துைா ைற்றும் நம் ஆவியினுள் இருக்கிற இமச. அது ைற்றவர்களுமடயமதப் வபால இருக்க
முடியாது. நீங்கள் வித்தியாசைாக உள்ளமத
பாக்கியைாக உணருங்கள்; உங்கள் தனிச்சிறப்பு
நம்பமுடியாத ஆசீ ர்வாதம். உங்கள் தனித்துவம் இமறவன் தான் உங்களுக்கு அளிக்கும் பணிமய
ஆதரிக்கும். நீங்கள் இப்புத்தகத்தில் பிற்பாடு அதமன பற்றி கற்று சகாள்வர்கள்.
ீ
சாத்தான் நாம் எப்படி ைற்ற எல்வலாரிலும் வித்தியாசைாக இருப்பது
பற்றி நம்மை தவறாக
உணர சசய்வதில் உள்ளான். ைற்றவர்களுக்கு உள்ளமவ நம்ைிடம் இருந்தால் " நாம் ைிகவும்
ைகிழ்ச்சியாக இருக்கலாம் " என்று நிமனத்து சகாள்ள நம்மை சதாடர்ச்சியாக ஏைாற்ற
முயற்சிப்பான். நாம் வகட்பதால் அவன் சவற்றி சகாள்கிறான். சாத்தானுக்கு சரியான சரங்கமள
இழுக்க சதரியும் (வயலின் சரங்கள் அல்ல) நாம் ைற்றவர்களுக்கு உள்ளமத விரும்ப சசய்ய.
நாம் சாதாரணைாக நைக்கு சகாடுக்கப்பட்ட
பரிசுகள் வைல் கவனம் சசலுத்த வவண்டும்.
எப்வபாதும் ஞாபகத்தில் சகாள்ளுங்கள். கடவுள் வதமவயான அமனத்தும் வபாதுைான அளவு
சகாடுத்திருக்கிறார் . உங்களுக்கு வதமவயானவர். கடவுள் ைட்டும் தான். அவர் ைீ து கவனம்
சசலுத்துங்கள் ைற்றும் அவர் உன் இருதயத்தின் வவண்டுதல்கமள உனக்கு அருள்சசய்வார். 133

அவர் உங்ைளுக்கு ஒரு திட்டம் கவத்துள்ளார்
நாம் றபாதுகமன்ே மனம் உகடயவைாய் இருக்ை முடியும்
கடவுள் உங்கமள ஒரு சிறப்பு வநாக்கத்திற்காக வடிவமைத்துள்ளார் ைற்றும் அவரது விருப்பம்
பூரணைானது என்று நீங்கள் புரிந்து சகாள்ளும் வபாது, அவர் உன்மன ஆசீ ர்வதிக்க சகாடுத்த
தனிப்பட்ட பரிசுகமள புரிந்து சகாள்வாய்.
கடவுள் உங்களுக்கு சகாடுத்த பரிசுகளில்
ைகிழ்ச்சியாய்
உள்ள
வபாது,
அவர்
உன்
இருதயத்தின்
வவண்டுதல்கமள
உனக்கு
134
அருள்சசய்வார்.
உங்களுக்கு சரியான, ஆமசகள் இருக்கும் வபாது, அவர் அந்த ஆமசகமள
நிமறவவற்றுவார்.135 அது ஒரு சவற்றி- சவற்றி. இமறவன் நைக்கு சகாடுத்த பரிசுகள் வைல்
கவனம் மவத்தால் நாம் வபாதுசைன்ற ைனம் உமடயவராய் இருக்க முடியும் ைற்றும் நாம் இனி
ைற்றவர்களுக்கு இருப்பமத
விரும்பைாட்வடாம். கடவுமளத் தவிர - நைக்கு எதுவும்
வதமவயில்மல. இது நம் ஒவ்சவாருவருக்கான இமறவனின் திட்டம். எனவவ உங்கள்
தனிச்சிறப்புக்கு நன்றியுமடகளாய் இருஙகள் . உண்மையில், உங்கள் தனிச்சிறப்புகமள
ஞாபகத்தில் சகாள்ளுங்கள். நீங்கள் ைற்றவர்கள் வபால இருக்க முயற்சிக்க வவண்டாம். கடவுள்
நம் அமனவமரயும் ஒவர ைாதிரி சசய்திருப்பாரானால்,
உண்மையில் அது ஒரு சலிப்பான
உலகைாக இருக்கும்.

முடியாகதன்று எதுவும் ைிகடயாது
நீங்கள் பூைியில் உருவாகு முன் கடவுள் உங்களுக்காக ஒரு திட்டம் வபாட்டு இருந்தார் என்று
சதரியுைா?136 137138 அவர் நீங்கள் வாழும் இந்த வாழ்க்மகமய வாழ பல்லாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு
முன்பு முன்குறித்துள்ளார்.139 அவரது திட்டம் அவர் ஓட்டுகிற
பஸ்ஸில் சில சைதளம்
சாமலகளில்
உங்கமள
அமழத்து
சசல்வதாகும். ஆனால்
இந்த
சைதளம்
சாமலகள்
ஒவ்சவான்றிற்கும் ஒரு வநாக்கம் உள்ளது. அமவகள் உங்கள் ஆன்ைீ க வளர்ச்சிக்காக உள்ளது.
நீங்கள் இப்வபாது சில சைதளம் சாமலகளில் சவாரி சசய்து சகாண்டிருக்கலாம்.
நீங்கள் சைதளம் சாமலகளில் சவாரி சசய்வமத அனுபவிக்க வவண்டும் என்று உணர்கிறார்.
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நீங்கள் சிலவற்மற பார்க்க, உணர ைற்றும் அனுபவிக்க கடவுள் விரும்பலாம். அது
உங்கள்
வாழ்க்மக துன்பம் அனுபவிப்பமத உள்ளடக்கினதாகவும் இருக்கலாம். ஒரு அதிசயம் கூட
சாத்தியைானது. ஆனால் இமவ எல்லாம் ஒரு காரணத்திற்காக. கடவுள் வந்து நம்வைாடு
வாழ்ந்தார். அதனால் நைது வாழ்க்மக ைற்றும் எதிர்காலத்திற்காக நாம் அவரில் நம்பிக்மக
மவப்வபாம். அவமர பின்பற்ற விசுவாசம் அவசியம், சிறிதளவு விசுவாசத்துடன் எதுவும் நைக்கு
சாத்தியைாகாைல் இருக்க முடியாது என்று அவர் வாக்குறுதியளிக்கிறார்.140
உங்கமள பமடத்தவருடன் நீங்கள் உறவு சகாள்ளும்வபாது, நீங்கள் பிறந்த காரணத்மத ஒரு
முழு புதிய வதாற்றத்மத சபற்று சகாள்வர்கள்.
ீ
நாம் நம்ைிடம் உள்ளவற்றிற்காக நன்றிவயாடு
இருக்கும் வபாது கடவுள் ைகிழ்ச்சியாக உள்ளார். 141 நன்றிவயாடு இருப்பது, அவர் நம்மை
பயன்படுத்துவதற்கு ைாற அனுைதிக்கிறது. நாம் நைக்கு உள்ளவற்றிற்காக நன்றிவயாடு இருக்கும்
வபாது ைற்றவர்கமள ஈர்க்க வவண்டும் என்ற வதமவயிலிருந்து விடுவிக்கிறது. இதன்
முக்கியத்துவம் பற்றி சிந்தியுங்கள். நீங்கள் உள்ளவற்றிற்காக நன்றிவயாடு இருக்கும் வபாது
ைற்றவர்கமள ஈர்க்க ஒரு வதமவமய உணர ைாட்டீர்கள். என்ன ஒரு நிவாரணம்.உங்களிடம்
நன்றியுமடய ைனநிமல இருப்பது பாக்கியம். உங்களுக்கு வதமவயான அமனத்தும் - அவர் தான்.
நிமனவில் சகாள்ளுங்கள், நீங்கள் என்ன அனுபவித்தாலும் துன்பம் ைற்றும் விரக்தி கூட
இருக்கலாம்.
கடவுள்
அமத
நல்லதாக
ைாற்ற
முடியும்.142
நீங்கள்
அனுபவிக்கும்
எல்லாவற்றிற்க்கும் நன்றிவயாடு இருப்பது உங்கள் எதிர்ைமற எண்ணங்கமள, (எ.கா. "இது எனக்கு
ஏன் நடந்தது?"), வநர்ைமற எண்ணங்களாக ைாற்றும் (எ.கா., "எப்வபாதும் எனக்காக அங்கு
இருப்பதற்கு நன்றி ஆண்டவவர"). நன்றிவயாடு இருப்பது உங்கள் கவனத்மத உள்வநாக்கி
உங்களிடம் இல்லாைல் சவளிப்புறைாக, கடவுளிடமும், ைற்றவர்களிடத்திலும்,வற்புறுத்துகிறது.
நன்றியுணர்வு உங்கமள அமைதிப்படுத்தும். நீங்கள் குமறவாக கவமலப்படுவர்கள்.
ீ
உங்கள்
வாழ்க்மக இன்னும் குறிக்வகாளுள்ளதாகவும், அதிகைாக இமணக்கப்பட்டதாகவும் ைாறும். உங்கள்
அமைதி ைற்றவர்கமள ஈர்க்கும். கடவுள் அவரில் விசுவாசம் சகாண்டதற்காக உங்கமள
பயன்படுத்தவும், ஆசிர்வதிக்கவும் சசய்வார்.

வித்தியாசமானவர்ைள்
சிலர் ைற்றவர்கமள விட வித்தியாசைாக பிறந்துள்ளனர், ஆனால் கடவுள் அவர் உருவாக்குகிற
எல்லாவற்மறயும் ஒரு வநாக்கத்வதாடு சசய்வதாக சசால்லுகிறார். வயாவான் நற்சசய்தியில்
குருடராய் பிறந்த ஒருவமர பற்றியுள்ள இந்த வதவ வசனத்மத வகளுங்கள்:
வயாவான் ;. 9 :1 அவர் அப்புறம் வபாமகயில், gpwtpf; FUldhfpa ஒரு
ைனுஷமனக் கண்டார். 2 mg;nghOJ mtUila rP\h;fs; mtih Nehf;fp:

ugP> ,td;
FUldha;g; gpwe;jJ ahh; nra;j ghtk;> ,td; nra;j ghtNkh> ,tidg; ngw;wth;fs; nra;j
ghtNkh vd;W Nfl;lhh;fs;. 3 ,NaR gpujpAj;jukhf: mJ ,td; nra;j ghtKky;y> ,tidg;
ngw;wth;fs; nra;j ghtKky;y> NjtDila fphpiafs; ,tdplj;jpy; ntspg;gLk; nghUl;L
,g;gbg; gpwe;jhd;."
இந்த ைனுஷன் இந்த வழியில் பிறந்தார், அதனால் அவரது வாழ்க்மக கடவுமள ைகிமைப்படுத்த
முடியும் என்று கடவுள் நைக்கு வபாதிக்கிறார். ஒருவர் பிறப்பு பற்றி உங்களுக்கு
எதிர்ைமற
உணர்வு
அல்லது
எதிர்ைமற
சிந்தமன
இருந்தால்,கடவுள்
அவமர
இந்த
வழியில்
உருவாக்கியதற்கு ஒரு காரணம் உள்ளது என்பமத நிமனவில் சகாள்ளுங்கள். எனவவ அந்த நபர்
அவமர ைகிமைப்படுத்த முடியும் என்பவத கடவுளின் காரணம்.
நாம் ஒரு குறிப்பிட்ட வமகயில் பிறந்த ஒருவர் எப்படிவயா முழுமையற்றவர்,
பின்தங்கியவர் என்று நிமனக்கிவறாம். கடவுள் அமத இந்த வழியில் காண்பதில்மல.

Page 23

அல்லது

அத்தியாயம் 2.

நான் உண்டாக்ைப்பட்றடன் - றதவ சாயலாை

கடவுள் அமனவமரயும் ஒரு குறிப்பிட்ட வழியில் உருவாக்குகிறார் எனவவ அவர்கள்
ைற்றவர்களுக்கு
தங்கள் தனித்துவத்மத பணி சசய்ய பயன்படுத்த முடியும், நாம் அவவராடு
சண்மடயிடுவமதயும், அல்லது ஒருவர் எப்படி பிறந்தார் என வருந்தவவா விரும்பவில்மல,
.ஏசனனில்
கடவுள்
அமனவமரயும்
ஒரு
குறிப்பிட்ட
வழியில்
காரணத்வதாடு
உருவாக்கியுள்ளார்.143

நாம் அகனவரும் றதவனுகடய கபாக்ைிஷமாைிய கசாத்து
கடவுளுமடய
பார்மவயில்
நாம்
அமனவரும்
அவர்
விரும்புகிற
வமகயில்
உருவாக்கப்பட்வடாம்.
நாம்
அமனவரும்
பிரைாதைாக
சசய்யப்பட்டு
அவரது
சசாந்த
சம்பத்தாயிருக்கிவறாம்.144 145நம்ைில் ஒவ்சவாருவருக்கும் அவர் திட்டம் மவத்துள்ளார்.146 நீங்கள்
ைட்டுவை சசய்ய முடியும் என்று கடவுள் உங்களுக்கு திட்டைிட்டுள்ள ஒரு சிறப்பு பணி
இருக்கிறது.
வணாகிப்
ீ
வபாகும் என்று உங்கள் வாழ்க்மகயில் எதுவும் இல்மல. கடவுள் உங்கள்
கடந்த, உங்கள் தற்வபாமதய, ைற்றும் உங்களுக்கு ஏற்பட்டுள்ள அமனத்து
கஷ்டங்கமள
எதிர்காலத்திற்கு உங்கமள தயார்ப்படுத்த பயன்படுத்துகிறார்.
அவர் நீங்கள் இருக்கும் வமகயில் உங்கமள சசய்து, ஏன் இந்த பூைியின் ைீ து உங்கமள மவத்தார்
என புரிந்து சகாள்ள உதவ கடவுளிடம் ஞானம் வகட்கவும். அவர் உங்களுக்கு ஒரு அழகான
திட்டம் மவத்துள்ளார். அவருக்காக நல்ல வவமலகமள சசய்ய நீங்கள் உருவாக்கப்பட்டீர்கள்.
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அத்தியாயம் 3
நான் உண்டாக்ைப்பட்றடன் - பல சிைமங்ைள் மூலம் வாழ
______________________

பாவ சுபாவம்
நான்

பாவியாை பிேந்றதனா?

கடவுள் ைனிதமன பாவம்சசய்ய பமடக்கவில்மல. கடவுள் ைனிதமன குற்றைற்றவனாக
உருவாக்கினார்.147 ஆனால் கடவுள் நைக்கு சுய விருப்பத்திமன சகாடுத்தார். இது நைது சசாந்த
முடிவுகமள எடுக்கும் திறனாகும். இதன் சபாருள் நாம் கடவுளுமடய தராதரங்களுக்கு
ஏற்றவாறு முடிவு எடுக்கலாம், அல்லது நாம் கடவுளுமடய தராதரங்களுக்கு ைாறாக முடிவு
சசய்ய முடியும், பாவம் என இது அமழக்கப்படுகிறது. அவர் நைக்கு வதர்வு சசய்யும் திறமன
சகாடுத்துள்ளார். வதவன் நைக்கு அவமர புறக்கணிக்க, ைற்றும் கூட அவமர ைறுக்க திறமன
சகாடுத்துள்ளார் என்று அர்த்தம். ஆனால் சபரிய விஷயம் என்னசவனில் - அது நைது இஷ்டம்.
யார் நைது சசாந்த முடிவுகமள 100%
கட்டுப்பாடு சசய்வமத விரும்ப ைாட்டார்? இது ஒரு
ைிட்டாய் கமடயில் ஒரு குழந்மதமய விட்டுவிட்டு சசல்வது வபால் உள்ளது. சரி கடவுள் நம்
ஒவ்சவாருவருக்கும் நம் சசாந்த முடிவுகமள எடுக்கும் திறன் ைற்றும் நாம் விரும்புவது
சசய்யவும்
சகாடுக்கப்பட்டுள்ளது. இன்னும் வைாசைாக்கும் வமகயில் ைிட்டாய் கமடயில்
உரிமையாளர் உள்வள கமடயில் நுமழயும் குழந்மதகள் (நாம் அமனவரும்)
எவ்வளவு
வவண்டுைானாலும் சாக்வலட் சாப்பிட நம்ப சசய்தார். அப்பாவிகளான நாம், நம்முமடய தகப்பன்
விடுத்த எச்சரிக்மககமள வகட்காவிடில், நாம் ைிட்டாய் கமடயின் உரிமையாளர் சசால்வமத
நம்புவவாம். ைிட்டாய் கமடயின் உரிமையாளர் நம்மை சதாடர்ந்து வசாதிப்பார்,"சாக்வலட் நன்றாக
உள்ளது, அது தீங்கு விமளவிக்க எப்படி சாத்தியைாகும்? " ைற்றும் "எவ்வளவு வவண்டுைானாலும்
சாப்பிடு அது உனக்கு நல்லது!" நீ எவ்வளவு சாப்பிட்டாய் என்று யாரும் சதரியப்வபாகிறது
இல்மல. அதனால் இன்னும் சில எடுத்து சகாள்! "நாம் நம் தந்மதயின் ஆவலாசமனமய
புறக்கணிக்க வதர்வு சசய்ததால், நாம் வியாதிப்பட்வடாம். பின்னர் நாம் நடு இரவில் எழுந்து, "என்
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வயிறு வலிக்கிறது, நான் அந்த நல்ல ைிட்டாய் உரிமையாளர் கூறினமத,வாக்குப்பண்ணினமத
ைட்டும் சசய்வதன், பின் ஏன் நான் வியாதிப்பட்வடன்? "
கடவுள் நம்மை உருவாக்கின வபாது நம்வைாடு உறவு மவத்து சகாள்ள ஒவர வழி நைக்கு
கவனிக்க வாய்ப்பு சகாடுப்பதாகும், இல்மலசயனில் அது ஒரு உறவாக இருக்க முடியாது,
அன்பு எந்த வமகயில் வலுக்கட்டாயப்படுத்தப்பட்டால் அது அன்பாகாது. அதனால் கடவுள் நம்மை
சசாந்த முடிவுகள் எடுக்க அனுைதிக்கிறார். நாம் வகட்க முடியாது என வதர்வு சசய்தாலும் கூட
கடவுள் சாமலயில் நம் முன் உள்ள குழிகளில் அடுத்தடுத்து எச்சரிக்மக விளக்குகள்
வகுத்திருக்கிறார். பின்னர் அவர் நைக்கு கார் சாவி சகாடுக்கிறார், நாம் அவரது எச்சரிக்மககமள
கவனிக்கலாம்
அல்லது
புறக்கணிக்கலாம்.
நாம்
விரும்பும்
இடத்தில்
நம்மை
ஓட்ட
அனுைதிக்கிறார்.
பாவம் ஆதாம் ஆகிய ஒரு ைனிதன், மூலம் உலகில் பிரவவசித்தது. பல தமலமுமறகள் கடந்து
நைக்கும் கடந்து வந்திருக்கிறது. நாம் அமனவரும் பிறக்கும் வபாது இந்த பாவ சுபாவத்மதப்
சபற்றுக் சகாண்வடாம்.148 இந்த பாவ சுபாவம்149 நம் பாவ எண்ணங்கள் ைற்றும் நம் பாவ
பழக்கங்களுக்கு அடிப்பமடயாக இருக்கிறது. பாவம் அதன் வவர்கமள நம்முமடய இருதயத்தில்
சகாண்டுள்ளது,150 நம் ைனதிமன, பாதிக்கக்கூடியது. நாம் பாவ ஆமசகமள151 152பின்பற்றும் வபாது
இறுதியாக நைது உடலின் மூலம் சவளிப்படுகிறது. ஒவ்சவாரு முமறயும் நாம் பாவம் சசய்யும்
வபாது நம்முமடய வாழ்க்மகக்கான கடவுளுமடய தராதரத்திலிருந்து விழுகிவறாம். 153

அது நமது றதர்வு!
நாம் அமனவருக்கும் சுய விருப்பம் சகாடுக்கப்பட்டிருப்பதால் நாம் கடவுளின் தரத்திற்கு ஏற்ப
வாழ வதர்வுசசய்யலாம், அல்லது நாம் நம் சசாந்த தரத்திற்கு ஏற்ப வாழ வதர்வு சசய்யலாம்..
நாம் அமனவரும் நம்மை வகட்க வவண்டும் என்ற முக்கியைான வகள்வி: நாம் அமனவரும்
பாவிகளாய் பிறந்வதாைா? அது கடவுள் நைக்கு மவத்திருக்கிற நீதியான தராதரங்கமள இறுக
பற்றிக்சகாள்ளாத வதால்வியாகும்.
பதில் ஆம், ைற்றும் இல்மல
ஆம்,
நாம்
அமனவரும்
பாவ
சுபாவத்வதாடு
பிறந்வதாம்.
ஆனால்
இல்மல,
நாம்
கருப்மபயிலிருந்து சவளிவய வரும்வபாது பாவியாக வரவில்மல. நாம் பாவம் சசய்கிறது
பிற்பாடு வந்தது - சரி ைற்றும் தவறு இமடயிலான வித்தியாசத்மத புரிந்து சகாண்டு ைனைறிந்து
முடிவுகள் கடவுளுமடய தராதரங்களுக்கு ஒவ்வாதவாறு எடுப்பதாகும்.

நாம் அகனவரும்

பாவ சுபாவத்கதப் கபற்றுள்றளாம்

நாம் அமனவரும் பாவ சுபாவத்மதப் சபற்றுள்வளாம் என்பமத ஒப்பீட்டளவில் நிரூபிப்பது
எளிது.154 ஏதாவது சிறு குழந்மதமய பார்க்கவும். குழந்மத இயற்மகயாகவவ சுயநலவாதி ைற்றும்
குழந்மதக்கு சுயநலைாய் இருப்பதற்கு கற்றுக் சகாடுக்க யாரும் இல்மல. நாம் ஆரம்பிக்க்கிறது
சுயநலைாகவவதான். நம் டிஎன்ஏ வில் அடிப்பமடயாக உள்ளது. 155 பாவ சுபாவம் சகாண்ட
நிமலமய நாம் அமனவரும் சபற்றுள்வளாம்.
குழந்மத வளர சதாடங்கும் வபாது தவறானதிலிருந்து சரியானமத அறிய ஆரம்பிக்கிறது ைற்றும்
சுயநலத்துடன் வாழ்வது சிறந்த வழி அல்ல என கற்றுக்சகாள்கிறது. குழந்மத தனது சுயநல
வழிகளில் சதாடர்ந்தால் ைக்கள் காயப்பட முடியும், என்பமத கற்றுக் சகாள்கிறது, தனது சுயநலம்
பிரச்சிமனகள் ஏற்படுத்தும் என்று அறிகிறது.
அது இறுதியில் தனது சுயநல ஆமசகமள
கட்டுப்படுத்த அறிகிறது ைற்றும் பகிர்ந்து வாழ்வவத சிறந்த வழி என்பமத கற்றுக் சகாள்கிறது.
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இதிலிருந்து அவனது குணம் உருவாக சதாடங்குகிறது. அவன் எப்படி வாழ விரும்புகிறாசனன்று
ைனைறிந்து முடிசவடுக்க சதாடங்குகிறான்.
அவர் சதாடர்ந்து வளர ைற்றும் ைற்றவர்களுடன் சதாடர்பு சகாள்கிறான், அவன் இன்னும்
முக்கியைான வதர்வுகமள இரக்கம் அல்லது தீமை, சரி அல்லது தவறு என்று விஷயங்கள் சசய்ய
சந்திக்கிறான்.
இப்வபாது
தான்
பாவம்
நுமழகிறது.
அவன்
இப்சபாழுது
கடவுளுமடய
தராதரங்களுக்கு156 ஒத்தவாறு அல்லது ைாறாக தீர்ைானங்கமள எடுக்க வவண்டியுள்ளான்.
நாம் வளரும் வபாது நைது முடிவுகமள பற்றி தனிப்பட்ட சபாறுப்மப கற்று சகாள்கிவறாம். நாம்
எடுக்கும் தீர்ைானங்களுக்கு ைிக அதிக விமல இருக்கிறது. உதாரணைாக சிமறக்கு வபாகிறது,
ைதுபானம் அருந்துவது, கார் விபத்தில் சிக்குவது, வநாயால் பீடிக்கப்படுவது, சில வநரங்களில்
ைரணம் கூட வபான்றவற்மற கடினைான வழியில் கற்று சகாள்ள ஆரம்பிக்கிவறாம். நாம்
வயதுவந்த பருவத்மத அமடயும்வபாது நைது முடிவுகளினால் நித்திய விமளவுகள் இருப்பமத
அறிய சதாடங்குகிவறாம்.
எனவவ, நாம் ஒன்று நம் பாவ சுபாவம் நம் வாழ்க்மகமய கட்டுப்படுத்த அனுைதிக்கிவறாம்,
அல்லது நாம் கடவுளுமடய தராதரங்கவளாடு ஒத்துப்வபாகத்தக்கதாக முடிசவடுப்பதால் ைற்றும்
நம் வாழ்க்மகக்கான அவரது திட்டம் ைற்றும் அவருமடய வாழ்வாதாரங்கமள நம்புவதால்
பாவ சுபாவத்மத கட்டுப்படுத்துகிசறாம். நாம் கடவுமள நம்பி பின்பற்றும் வபாது தார்ைீ க தன்மை
வளரும். கடவுள் அமைத்த நீதியான தராதரங்கமள இறுக பற்றிக்சகாள்ள சதாடங்குவவாம்.
நீங்கள் பாவத்தின் வமரயமற தமலகீ ழாக ைாறினமத அமடயாளம் கண்டீர்களா?

நாம் கபாறுப்றபற்ை றவண்டும்
சபரியவர்களாகிய
நாம் எப்வபாதும் நாம் சசய்யும் வதர்வுகள் பற்றி அக்கமறயாக இருக்க
வவண்டும். நல்ல சசய்தி - நாம் அமனவரும் நம்வைாடு ஒட்டிப்பிறந்த பாவ சுபாவத்மத
வைற்சகாள்ள முடியும். நைது எல்லா முடிவுகள், சசயல்கள் கடவுளுமடய சகாள்மககள் ைற்றும்
அவரது தரத்வதாடு ஒத்துப்வபாக வதர்வு சசய்யலாம்.
எனவவ, நீங்கள் கடவுளின் வகாட்பாடுகளின்படி வாழவில்மல என்றால் வவதமனப்படுவரகளா?
ீ
நீங்கள் எடுக்கும் முடிவுகளுக்கு நீங்கள் ைிகவும் பாதிக்கப்படாதது வபான்று நீங்கள் உணரலாம்.
பதில் - ஒருவவமள ஆைாம், ஆனால் விமளவுகள் உடனடியாக இல்லாைல் இருக்கலாம், ைற்றும்
நீங்கள் ஏற்படுத்தின துன்பம் நீங்கள் தனிப்பட்ட முமறயில் அனுபவிக்காைல் இருக்கலாம்,இங்வக
இந்த இரு காரியத்மதயும் விளக்கும் ஒரு உதாரணம். நீங்கள் ஒரு இளம் சபற்வறாராக உங்கள்
குழந்மத ஒன்றுக்கு ைன வவதமன நீங்கள் எடுத்த ஒரு முடிவினால் ஏற்பட்டு விட்டது என
வாழ்வின் பிற்பகுதியில் அறிகிறீர்கள் இமத குழந்மத ஒருவபாதும் உங்களிடம் கூறவில்மல. ைன
வவதமன
குழந்மதயின் வாழ்க்மக தடத்மத
நிச்சயைாக ைாற்றிவிட்டது நல்ல வமகயில்
அல்ல. நாம் நைது பாவ முடிவுகளின் விமளவுகளுக்கு துன்பப்படாது வபான்று வதான்றும் வபாது
நாம் ஆறுதல் உணர்வு அமடயக் கூடாது என அர்த்தம். நாம் விமதத்தமத அறுவமட
சசய்வவாம்157 என்று கடவுள் நைக்கு வாக்களிக்கிறார். நாம் நம்முமடய பாவ முடிவுகளால்
பாதிக்கப்படாவிட்டாலும், நாம் ைற்றவர்களுக்கு ஏற்படுத்தும்
துன்பத்திற்கு சபாறுப்வபற்க
வவண்டியிருக்கும்.
நாம் நைது சசயல்கள் நிைித்தம் வலி ைற்றும் துன்பம் அனுபவியாைலிருப்பது உண்மைசயனில்
அதற்கு ைாறானதும் கூட உண்மையாக இருக்க வவண்டும். ைற்ற ைக்கள் 'நடவடிக்மககள் ைற்றும்
அவர்களது முடிவும் நைக்கு வலி ைற்றும் துன்பம் ஏற்படுத்தலாம். அது இந்த வழியில் வவமல
சசய்ய வவண்டும்
இல்மலசயனில் சுயாதீன விருப்பம் சுயாதீன விருப்பம் அல்ல. கடவுளின்
வகாட்பாடுகளுக்கு ைாறாக வாழ வதர்ந்சதடுக்கிவறாம் நாம் பாவம் சசய்ய வதர்வு சசய்யும் வபாது
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அமவகள் நம் சசாந்த வாழ்க்மகயில் 158 - ைற்றவர்களின் வாழ்க்மகயிலும் சிரைங்கள் ைற்றும்
துன்பங்கள் சகாண்டுவரலாம்.159

ைடவுள் நம் துன்பத்கத மிை நன்கமக்றைதுவாை மாற்ே முடியும்
ஆம், கடவுள் உங்கள் வலி ைற்றும் துன்பத்மத தடுத்து நிறுத்தியிருக்க முடியும். அவர் கடவுள்,
நிமனவிருக்கிறதா? நீங்கள் அவமர சார்ந்திருக்க விரும்புகிறார், நாம் அமனவரும் வவதமன,
துன்பம், அல்லது விரக்தி உணரும் வபாது கடவுமள அமழக்கும்படியாய் உண்டாக்கப்
பட்டுள்வளாம்.நீங்கள் எப்வபாதாவது, ஒரு ைிக சைதளைான விைானத்தில் சவாரி சசய்தீர்களானால்
உங்களுக்கு இந்த உணர்வு எப்படி என சரியாக சதரியும். நீங்கள் இருக்மகபிடி, அல்லது
உங்களுக்கு அடுத்த நபமர பிடிப்பீர்கள், ைற்றும் நீங்கள் விடுவிக்கும்படி சஜபிப்பீர்கள். உங்கள்
வவதமனயிலிருந்து
இலவகுவாகும்படி
சஜபிப்பீர்கள்.
கடவுள்,
அவரது
எல்மலயற்ற
வல்லமையால் உங்கமள காப்பாற்ற முடியும், ஆனால் அவர் அப்படி சசய்ய ைாட்டார். அவர்
ஒரு சைதளம் சவாரி உங்கமள அவரண்மட சநருங்க சசய்யும் என்று அறிவார். வவதமன ைற்றும்
துன்பம் நாம் அமனவரும் அறிந்தபடி, அமனத்து வநரமும் நடக்கிறது. நைது அமனத்து வலி,
துன்பம் ைற்றும் நாம் அனுபவிக்கும் ஒவ்சவாரு சைதளம் சவாரிமயயும் நன்மையாக160 ைாற்ற
முடியும்.நம் வலி ைற்றும் துன்பம், வழியாக நாம் அவமர கண்டுபிடிக்கிவறாம். நைது
சநாறுக்குதலின் மூலம் நாம் குணைாகிவறாம் .
பாவம் சசய்கிறது நாம் சபற்றுக்சகாண்ட ஒன்றல்ல; நம் பாவ சுபாவம் சபறப்பட்டதாகும். பாவம்
சசய்கிறது ஒரு சதரிந்சதடுத்தல் ஆகும். வதவன் பாவத்மத சவறுக்கிறார்161 நம் பாவம்
வதவனுமடய அன்பான பாதுகாப்பிலிருந்து நம்மை பிரிக்கிறது.162 சில வநரங்களில் நம்
பாவத்திலிருந்து நாம் அமடயும் துன்பம் ைிகவும் கஷ்டைாக இருக்கும். ஆனால் நாம் எவ்விதைான
சிரைம் அனுபவித்தாலும் அல்லது வலியினால் துன்பம் அனுபவித்தாலும், வதவன் வலி ைற்றும்
துன்பம் அனுபவித்து உள்ளார். வதவன் நம் ைத்தியில் வாழ வந்த வபாது வலி ைற்றும் துன்பம்
அனுபவித்தார். அவரது துன்பம் கடுமையாக இருந்தது. அதில் அவர் ஒரு
வநாக்கத்வதாடு இறந்தார். சிலுமவயில், கடுமையாக குத்தும் முட்கள் அவரது ைண்மடயில்
தள்ளப்பட்டது, சாட்மடகள் ைற்றும் சகாக்கிகள் அவரது வதாமல தாக்கின. ஒரு ைமலயின்
உச்சியில் மககள் ைற்றும் கால்களில் ஆணிகள் அடிக்கப்பட்டு ைரத்தில் சதாங்கினார். இந்த
அமனத்மதயும் ஒரு வநாக்கத்வதாடு அனுபவித்தார்.
அவர், அவரது துன்பம் ைற்றும் அவரது ைரணத்மத தடுத்து நிறுத்தியிருக்க முடியும், ஆனால்
அவர் அப்படி சசய்யவில்மல. அவர் உங்களுக்காக, எனக்காக சாக வவண்டியிருந்தது. பமழய
ஏற்பாட்டில் முன்னறிவிக்கப்பட்ட163 இமவ யாவும் அவரது திட்டத்தின் பகுதியாக இருந்தது.
அவரது வருமகக்கும் அது காரணம். ஆரம்பத்தில் இருந்வத இது அவரது திட்டைாக இருந்தது.
பாவம் உலமக ஆட்சி சசய்யும்164 என்று அவருக்கு சதரியும், நம் பாவங்களிலிருந்து நம்மை
காப்பாற்ற வவறு வழி இல்மல என்று அவருக்கு சதரியும். அவர் பூைிக்கு வந்து நைக்காக சாக
வவண்டியது
என
அவருக்கு
சதரியும்.
ஆதாம்
பாவம்
சசய்வான்
என்று
வதவன்
அறியாைலிருப்பார் என்றால் இல்மல, ைற்றும் அவரது உயர்ந்த தூதர்களில் ஒருவன் லூசிபர்
(அதாவது, சாத்தான்) கலகம் சசய்வான், பின்னர் அவன்
தவறு சசய்தான். ஆனால் கடவுள்
தவறுகள் சசய்வதில்மல. நைக்குச் சுதந்திரைாகச் சசயல்படும் உரிமைமயத் தந்தபிறகு
என்னவாகும் என்பது சரியாக சதரியும். நாம் ஒரு ைிட்டாய் கமடயில் உள்ள ஒரு சிறு குழந்மத
வபால் சசயல்படுவவாம், ைற்றும் நிமறய சாக்வலட்கள் நைக்கு நல்லதாக இருக்கும் என நிமனக்க
சசய்து நம்மை எளிதாக ைிட்டாய் கமட உரிமையாளர் ஏைாற்றுவார் என்று அவருக்கு சதரியும்.
எனவவ கடவுள் உங்கள் துன்பத்மத நிச்சயைாக புரிந்து சகாள்ள முடியும். அவர் பாடுப்பட்டு
165
உங்களுக்காக இறந்தார். அதனால் நீங்கள் அவமர நம்புவர்கள்
ீ
என்றால், அவருடன் நித்தியைாக
வாழ முடியும்.166 நீங்கள் அவமர நம்பவில்மல என்றால், உங்கள் நித்திய விதி ைிகவும் வைாசைாக
இருக்கும்.167
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ஆமாம், அவர் அங்கு இருந்தார்
எனவவ, நீங்கள் உங்களிடம் வகட்டு சகாண்டிருக்கலாம்: அந்த "சகட்ட விஷயம்" என்
வாழ்க்மகயில் நடந்த வபாது வதவன் எங்வக இருந்தார்? பதில் அவர் அங்வக இருந்தார், அவர்
நீங்கள் உணர்ந்த வலிமய உணர்ந்தார், ைற்றும் நடந்தமத அவர் சவறுத்தார். ஆனால் சபரிய
காரியம் ஒன்மற சாதிக்க வவண்டும் என நடக்க அனுைதிக்க வவண்டியிருந்தது. அந்த சபரிய
காரியம் நம்ைில் ஒவ்சவாருவருக்கும் அளிக்கப்பட்ட அவரது பரிசு ஆகும், அது அவமர நம்பி
விசுவாசம் மவத்ததற்கு
கிமடக்கும் நித்திய சவகுைதி ஆகும். என்றாவது ஒரு நாள், அவர்
அமனத்துப் சபாருள்கமளயும் திரும்ப சகாடுப்பார் 168 169ைற்றும் அங்கு துக்கம் இருக்காது.
ஒரு அன்பான சபற்வறார் ஒரு குழந்மத ஒரு வைாசைான முடிவின் விமளமவ அனுபவிக்க
அனுைதிக்க வவண்டியிருப்பது வபால், வதவனும் நைது வைாசைான முடிவுகளின் விமளவுகமள
அனுபவிக்க அனுைதிக்க வவண்டும். துரதிருஷ்டவசைாக, இது ைற்றவர்களினால் வரும்
விமளவுகமள அனுபவிப்பதும் அடங்கும். அந்த வநரத்தில் நாம் கடவுள் நைக்கு என்று வபாதிக்கிற
படிப்பிமனகமள நாம் புரிந்து சகாள்ளாைலிருக்கலாம்,ஆனால் நாம் அனுபவிக்கும் வவதமனயுள்ள
நிகழ்வுகள் வாழ்க்மக ைாற்றும் நிகழ்மவ சகாண்டு வரலாம். கடவுளுமடய சபாருளாதாரத்தில்
வாழ்க்மக ைாற்றங்கள் நல்லது, குறிப்பாக வவதமனயிலிருந்து உருவாக்கப்பட்ட வாழ்க்மக
ைாற்றங்கள் நல்லது. நாம் ைாற அதனால் அவர் நம்மை பயன்படுத்த முடியும், இது வதவ
விருப்பம். நம்முமடய ைனம் புதுப்பிக்க படுகிறதினாவல நம்மை ைாற்ற வவண்டும் என்று
விரும்புகிறார்.170
கடவுவளாடு நாம்
சநருக்கைாக வளரும்படி நம் வாழ்க்மகயில் பிரச்சிமனகள் ைற்றும்
சிரைங்கமள சந்திக்க அனுைதிக்கிறார்.171 172அவர் நம்மை பயன்படுத்த, ஆசிர்வதிக்க அவரது
சிந்தமன முமறயில் நாம் ைாற்றப்பட வவண்டும். நாம் நம் வாழ்க்மகக்கான அவரது
விருப்பத்திமன புரிந்து சகாள்ள ஆரம்பிக்கும் வபாது நாம் ஏன் பிறந்வதாம் நைது வநாக்கம் என்ன
என்பமத புரிந்து சகாள்ள முடியும்

நான் வஞ்சிக்ைப் பட்டதால் சிக்ைல்ைள் அனுபவிக்ை கூடும்
றதாட்டத்தில்
வதவனுமடய பரிபூரண பமடப்புகள், ஆதாம் ஏவாள்,
ஏவதன் வதாட்டத்தில் கடவுளின்
கட்டமளமய ைீ றினர், அப்வபாது பாவம் உள்ளவர்களாய் ைாறினர். அவர்கள் கடவுள் விலக்கின
நன்மை ைற்றும் தீமை அறியத்தக்க விருட்சத்தின் கனிமயப் புசிக்க வதர்வு சசய்தனர். நிச்சயைாக,
ஆதாமும் ஏவாளும் தாங்களாகவவ இல்மல, ஏைாற்றுவதில் சபரியவன்
அங்கு இருந்தான். சாத்தானின் முதல் குறிக்வகாள் நம்மை குழப்ப, காயப்படுத்த நம் வாழ்மவ
அழிக்க ைற்றும் வதவமன ைறுக்க சசய்வதாகும். அவன் நம் ைீ து முக்கிய காயம் ஏற்படுத்த
விரும்புகிறான். வதவனுமடய சாயலில் உண்டாக்கப்பட்ட எல்லாமரயும் பமகக்கிறான் அவன்
பயன்படுத்தும் கருவிகள் வைாசடி ைற்றும் சபாய்கள் ஆகும். ஏைாற்றப்பட்ட யாராவது அது எப்படி
நடக்கும் என்பமத எளிதாக அறிவர். - நாம் அமத பற்றி எச்சரிக்மகயாக இருக்கும் வபாது கூட
நாம் காயம் படும்வபாது, " அவன் ைறுபடியும் என்னிடம் அமத சசய்தான் என நாம் கூற முடியும்!"
உண்மைமய வபால அவனது சபாய்கமள ஒலிக்க சசய்வதில் சாத்தான் நல்லவன். எனவவ நாம்
வகட்க, ைற்றும் நம்புகிவறாம். நாம் சதாடர்ச்சியாக காயப்படினும், நைது வைாசைான முடிவுகள்
ைற்றும் சுற்றி நம்மை பின்பற்றி வரும் பிரச்சமனகள் இமடவய உள்ள இமணப்மப நாம் காண
முடியாதது வபால வதான்றலாம்.
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ஏவதன் வதாட்டத்தில் இந்த பாவ சசயமல சாத்தான் தூண்டிவிட்டவன், ைற்றும் இன்று நைது
உலகில், சபாய்கள் ைற்றும் வைாசடிகமள சதாடர்ச்சியாக தூண்டி விடுகிறான்.
வதாட்டத்தில், சாத்தான், ஆதாம் ஏவாமள நன்மை ைற்றும் தீமை அறியத்தக்க விருட்சத்தின்
கனிமயப் சாப்பிட்டால் அவர்கள் "சாகவவ சாவதில்மல" என்று நம்ப்ப்பண்ணினான். ஆதாம்
ஏவாள் கடவுளின் உண்மைமய ைறுதலித்து களங்கைில்லாத தன்மைமய, இந்த ைரத்தில் இருந்து
சாப்பிடுவதன் மூலம் இழந்தனர். அதில் துன்பம் நிமறந்த உலகம் ஆரம்பைானது. 173 174 ைனித
குலம் அன்மறய நாள் கடவுளுக்கு கீ ழ்ப்படியாமைமய வதர்வு சசய்தது. - ைற்றும் ைனித
இனைானது கடவுமள ைறுதலித்தும், கீ ழ்ப்படியாைலும் சதாடர்கின்றனர்.
கடவுள் ஒரு வினாடியில் உலகின் துன்பம் அமனத்மதயும் சரிசசய்ய முடியும். ஆனால் அவர்
நைக்கு வாய்ப்பளித்தார். அவர் நைக்கு சுயாதீன விருப்பத்திமன சகாடுத்தார். நாம் இறுதியில்
உருவாக்கிய இவ்வுலக பிரச்சிமனகமள கடவுள் சரி சசய்வாரானால் அவர் நைக்கு
சகாடுத்த சுயாதீன விருப்பம் அர்த்தைாகாது. நைது வைாசைான வதர்வுகளுக்கு சபாறுப்புக்கூறல்
இருக்காது.
இப்வபாது
நாம்
சவறுைவன
நைது
வைாசைான
வதர்வுகளுக்கு
சபாறுப்வபற்கப்படுகிவறாம்.
எனவவ,
உங்கள் வாழ்க்மகயில் வநாக்கம் ைற்றும் வழிநடத்துதமல வதடும்வபாது
- தீயவன்
உங்கள் சசவிகளில் சதாடர்ந்து இரகசியம் வபசுவான். (அவன் இப்வபாது உங்கள் காதுகளில்
இரகசியம் வபசிக்சகாண்டு இருக்கலாம் ...)
நீங்கள் தகுதியற்றவர் என்றும் ைற்றும் ஒரு
நம்பிக்மகயுைில்மல என்பான். ஆனால் இது ஒரு சபாய் என்று ஞாபகம். இது உங்களுக்கான
கர்த்தரின் திட்டம் இல்மல.நாம் ஒரு ஆட்டுக்குட்டி அதன் வைய்ப்பன் குரமலக் கண்டுசகாள்வது
வபால் இமறவன் குரமல
அங்கீ கரிக்க கற்றுக்சகாள்ள வவண்டும். நாம் சவறுைவன
ஆட்டுக்குட்டிகமள வபால ஞானமுமடயவராய் ைாற வவண்டும். நாம் வகட்பது இமறவன் குரல்
அல்லாத வபாது, நாம் ஞானமுமடயவராய் திரும்பி வவறு வழியாக சசல்ல வவண்டும்.

சாத்தானின் ஒறை பலம்
சாத்தானுக்கு நம்மை ஏைாற்றுவமத தவிர வவறு எந்தவித உண்மையான அதிகாரமும் இல்மல
- ஆனால் இந்த பகுதியில் அவன் ைிகவும் தந்திரைாக உள்ளான். அவன் உடல் ரீதியாக நம்மை
காயப்படுத்த முடியாது, ைற்றும் நைக்கு எமதயும் சசய்விக்க அவனால் முடியாது, ஆனால் அவன்
நம் சசவிகளில் இரகசியம் வபச முடியும். அவன் ைிக்க நல்லவனாயிருப்பதால்
அவனது
வசாதமனகள் நம் ைனித பலவனம்,
ீ
ைற்றும் நம் ைனித ஆமசகமள அடிப்பமடயாக சகாண்டமவ
என்பமத நாம் உணரவில்மல. நாம் எங்வக பலவனைாக
ீ
உள்வளாம் என்று அவனுக்கு சரியாக
சதரியும்.
எனவவ நாம் அவனுக்குச் சசவி சகாடுக்கும் வபாது, அவனது சூழ்ச்சியில் அகப்படுகிவறாம்.
("சாக்வலட்
எனக்கு
நன்றாக
இருந்திருக்க
வவண்டியது
...")
பின்னர்
நாம்
ைீ ண்டும்
ஏைாற்றப்பட்டமத உணர்கிவறாம். நாம் நம் ஆமசகமள வசாதிக்காைல் இயங்க அனுைதித்தால்
நாம் பிரச்சமனயின் விமளவுகமள சபற்றுக்சகாள்வவாம். காயம், வலி, துன்பம், உமடந்த
உறவுகமள, ைற்றும் வவறு ஒரு கணம் எடுத்து புள்ளிகமள இமணக்கவும்.நாம் அனுபவிக்கிற
பல பிரச்சிமனகள் கடவுளின் குரல் ைற்றும் அவரது வபாதமனகள் வகட்காததன் விமளவு ஆகும்.
நாம் கடவுளின் எச்சரிக்மக வழிகாட்டிகமள புறக்கணிக்கிவறாம் ைற்றும் சாத்தான் நைக்கு முன்
ஏற்படுத்தின குழிகளில் ஓட்டுகிவறாம். சில வநரங்களில் குழிகள் ைிகவும் ஆழைானமவ, இது
அதிகைாக காயப்படுத்துகிறது.
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ஆனால் நாம் இன்னும் ைனிதர்கள் என்பமத நாம் ைறந்துவிட வவண்டாம், நாம் எப்வபாதும்
தவறுகள் சசய்வவாம். நாம் சாத்தானின் பல திட்டங்கள் பற்றி எவ்வளவு விழிப்பாயிருந்தாலும்,
நாம் எப்வபாதும் இழப்பு, தனிமை, விரக்தி, துக்கம், ைற்றும் பல சிரைங்கமள நாம் வாழும் வமர
சந்திக்க வவண்டியிருக்கும். நல்ல சசய்தி கடவுள் தீயவன் உருவாக்குகிற ஒவ்சவாரு வைாசைான
அனுபவத்மதயும் பயன்படுத்த முடியும்.ைற்றும் அவர் அதிலிருந்து ஏவதா நன்மையான ஒன்மற
உருவாக்க முடியும்.175 176 நாம் அவமர பின்பற்றுவவாம் என்றால் நீங்கள் கடந்து வபாகிறது
எதுவாயினும், அது உங்களுக்கு சபரும் நம்பிக்மகமய சகாடுக்கும்.
இது ைிகவும் முக்கியைானது
ைீ ண்டும்
இமத வலியுறுத்துகிவறாம் நீங்கள் அவமர
பின்பற்றுவர்கள்
ீ
என்றால், 177 178கடவுள் தீயவன் உங்கள் வாழ்க்மகயில் உருவாக்கிய ஒவ்சவாரு
வைாசைான அனுபவத்மதயும் பயன்படுத்த முடியும். என்ன ஒரு நம்பமுடியாத வாக்குறுதி.

நம் விசுவாசம்

நம் துன்பம், என்னும் ைருவியின் மூலம் நிரூபிக்ைப்படுைிேது

நம் துன்பத்தில் ஒரு அற்புதம் இருக்கிறது என்று அர்த்தம். கடவுளின் உயரிய அதிகாரம் ைற்றும்
நைக்கான அவருமடய திட்டம் நைது கஷ்டங்கள் ைற்றும் நைது துன்பத்மத பயன்படுத்தி நம்
விசுவாசத்மத வலுப்படுத்த உதவும். நைது வசாதமனகள் ைற்றும் நைது துன்பம் நம் விசுவாசத்மத
நிரூபிக்கிற கருவியாக உள்ளது.179 எனவவ அடிப்பமடயில், நைது கஷ்டங்கள் ைற்றும் நைது
துன்பம், மூலம் கடவுள் சபலப்படுத்துதல் ைற்றும் அவர் பயன்படுத்த ஏற்ற ஒரு பமடப்பாக
நம்மை வடிவமைக்கிறார்180. சாத்தானின் பல திட்டங்கள் தாங்க நம்மை உறுதியானவர்களாக
ைாற்றும். சாத்தான் உங்கமள அழிக்க மவக்கிற வசாதமனகள் ைற்றும் தூண்டுதல்கமள கடவுள்
உங்கள் ைீ ட்பு ைற்றும் உங்கள் ஆன்ைீ க வளர்ச்சிக்கு பயன்படுத்துவார்.181

சாத்தானின் சில றைாரிக்கைைள் இறயசு மூலம் ைடந்து வைலாம்
கடவுள் சாத்தான் ைற்றும் அவனது ஊழியர்கமள உங்கமள வசாதிக்க அனுைதிக்கிறார் என்பது
உங்களுக்குத் சதரியுைா? அவர் விரும்பினால் உங்கமள சாத்தான் வசாதிப்பமத நிறுத்த முடியும்
(அவர் கடவுள், நிமனவிருக்கிறதா?),
ஆனால் கடவுள் உங்கமள சாத்தான் வசாதிக்க
அனுைதிக்கிறார். அவரிடம் உங்கள் உங்கள் விசுவாசத்மத கட்டி எழுப்பும் கடவுளின் சபரும்
திட்டத்தின் ஒரு பகுதியாகும். கடவுள் உங்கமள வசாதிப்பார்182 ஆனால் தீயன சசய்ய அவர்
ஒருவபாதும்
ையக்க
ைாட்டார்.183
நாம்
நம்
சசாந்த
தீய
ஆமசகளினால்184
இழுத்துச்
சசல்லப்படும்வபாது
நாம்
வசாதிக்கப்படுகிவறாம்.
இவயசு
பாவம்
நம்ைிலிருந்து
தான்
சதாடங்குகிறது என்று நைக்கு வபாதிக்கிறார்.185 கடவுள் சாத்தான் ைீ து சைாத்த கட்டுப்பாடு
சகாண்டுள்ளார் என்பமத நாம் ைறந்துவிடக் கூடாது.186 187
உங்கமள வசாதிப்பதற்கான சாத்தானின் வகாரிக்மககள் குமறந்தது சில, ைற்றும் ஒருவவமள
அமனத்தும் முதலாவது இவயசு மூலம் கடந்து சசன்று தான் வர வவண்டும் என வவதம் நைக்கு
வபாதிக்கிறது சாத்தானின் வகாரிக்மகக்கு இவயசு "ஆம்" என்று சசால்ல வவண்டும். ஆனால்
இவயசு "ஆம்" என்றால் கூட அவர் நம் திறன்களுக்கு அப்பால் 188 நம்மை சாத்தான் வசாதிக்க நான்
ஒருவபாதும் அனுைதிக்க ைாட்வடன் எனஅவர் நைக்கு வாக்குறுதி அளிக்கிறார். இவயசு கமடசி
விருந்தின் வபாது தாம் எங்வக வபாகிறார் (அதாவது, சிலுமவயில் அமறயப்படப்வபாவமத), என்று
தம் சீ டர்களிடம் கூறினார்.இவயசு சாத்தான் வகாதுமைமய189 புமடப்பமத வபான்று வபதுருமவ
புமடக்க
வகாரிக்மக
விடுத்துள்ளதாக
வபதுருவிடம்
கூறினார்
இந்த
சூழ்நிமலயில்
சலித்சதடுக்கிறசதன்பது சாத்தான் வபதுருமவ வசாதிக்க ஒரு வகாரிக்மக மவத்தான் என்பதாகும்.
இதன் சபாருள் சில, ைற்றும் ஒருவவமள அமனத்து சாத்தானின் வசாதமன சசய்ய வவண்டும்
என்ற வகாரிக்மககள் உண்மையில் முதலாவது இவயசு மூலம் கடந்து சசல்லும். இவயசு இமத
நடக்க அனுைதிப்பதன் காரணம் நீங்கள் அவர் ைீ துள்ள உங்கள் விசுவாசத்மத
நிரூபிக்க
வசாதமனமய உங்களால் எதிர்க்க முடியும் என்பமத பார்ப்பதற்காக தான்.
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இது நிகழும் வபாது அவர் வபதுருவிடம் அவனது
விசுவாசம் ஒழிந்துவபாகாதபடிக்கு
வவண்டிவனன்
என
சசான்னது
வபால்
இவயசு
எப்வபாதும்
உங்கள்
விசுவாசம்
ஒழிந்துவபாகாதபடிக்கு சஜபிப்பார். 190எனவவ சாத்தான் இவயசுவிடம்
நம்மைச் வசாதிக்க
வகட்கிறான் என்பது உறுதியாக நிச்சயம்
நைக்கு இல்லாவிடினும், சாத்தான் நம்மை
வகாதுமைமய வபால புமடக்க ைற்றும் தாக்க விரும்புகிறான் என்பமத நாம் அறிய வவண்டும்.
இதன் சபாருள் நைது விசுவாசம் உண்மையானதா என்பமத கண்டறிய, நாம் பல வசாதமனகள்
மூலம் வசாதிக்கப்பட கூடும் என்பதாகும்.
நீங்கள் சில வநரங்களில் சாத்தான் மூலம்
புமடக்கப்படுவமத வபான்று உணருகிறீர்களா?
ஒருவவமள சாத்தான் வகாதுமைமய புமடப்பமத வபான்று உங்கமள புடைிட இவயசு மூலம்
அனுைதி வழங்கப்பட்டிருக்கலாம். உங்கள் விசுவாசம் அது வபான்ற ஒரு வசாதமனமய கடக்க
வபாதுைான வலுவுள்ளதா?

நாம் பிைச்சிகனைள் வரும்றபாது
கைாள்ள றவண்டும்

அகத தூய மைிழ்ச்சியாை ைருத்தில்

நாம் அமனவரும் சலிக்கப்படும் வபாது சந்வதாசைாக இருப்பது
கடினம் என கண்டறிகிவறாம்,
ஆனால் நாம் வசாதமனகள் சந்திக்கும் வபாது அமத தூய ைகிழ்ச்சியாக191 கருதிக் சகாள்ள கடவுள்

cq;fs; tpRthrj;jpd; ghPl;irahdJ nghWikia cz;lhf;Fnkd;W mwpe;J>
mij re;Njh\khf vz;Zq;fs;. kpFe;j ePq;fs; xd;wpYk; FiwTs;sth;fshapuhky;> G+uzuhAk;
epiwTs;sth;fshAk; ,Uf;Fg;gb> nghWikahdJ G+uz fphpia nra;af;fltJ.192
நைக்கு சசால்கிறார்.

ஆனால் முன்எச்சரிக்மக வவண்டும் நீங்கள் துல்லியைாக இவயசுவில் உங்கள் விசுவாசத்மத
மவத்தால் தான் நீங்கள் வசாதமன சசய்யப்பட்டு பரீட்மசகமள சந்திப்பீர்கள். எனவவ தயாராக
இருங்கள். நீங்கள் யாமர சாத்தான் வசாதிக்க விரும்புவான் என நிமனக்கிறீர்கள்? நீங்கள்
கடவுமள நம்பாதவர்கள் ைற்றும் இவயசுவில் விசுவாசம் மவக்காதவர்கமள தான் சாத்தான்
சலிக்க விரும்புகிறான் என்று நீங்கள் நிமனக்கிறீர்களா? இல்லவவ இல்மல,
இந்த ைக்கள்
ஏற்கனவவ
அவனிடம்
உள்ளனர்.
இவயசுவில்
இன்னும்
விசுவாசம்
மவக்க
கற்று
சகாண்டிருப்பவர்கமள வசாதிக்க ைற்றும் தாக்கவும் நாடுகிறான்;

முக்ைிய அப்புேப்படுத்துதல்
இங்வக ஒரு முக்கியைான கற்று சகாள்ளும் சந்தர்ப்பம், எனவவ நிமனவில் சகாள்ளுங்கள்: நாம்
வசாதிக்கப்படுகின்ற வபாது நாம் அமத
ைகிழ்ச்சியாக கருதி சகாள்ள வவண்டும்.193 உங்கள்
விசுவாசத்மத வசாதிப்பதற்காக
இவயசு சாத்தாமன சலிக்க அனுைதிக்கலாம். ஆனால் இந்த
முமற, நீங்கள் விமளயாட்டு எப்படி விமளயாடப்படுகிறது என புரிந்துள்ளதால், நீங்கள்
வபாராட்டத்தில் சவற்றி சபறுவர்கள்.
ீ
நீங்கள் சசய்திமய வசாதமன சசய்தால் சாக்வலட்
எப்வபாதும் உங்களுக்கு நல்லதல்ல
என்று கண்டுபிடிப்பீர்கள். இதமன கற்றுள்ள ீர்கள். நீங்கள்
எவ்வளவு அதிகம் விரும்புகிறீர்கவளா
ஒருவவமள அது உங்களுக்கு ைிகவும் வவதமனமய
சகாண்டு வரலாம். ைிட்டாய் கமடயில் உரிமையாளர் குரல் ைற்றும் அவரது வாக்குறுதிகள்
நல்லது வபால வதான்றினாலும் உங்கமள தவறான பாமதயில் வழிநடத்தும். நீங்கள் உங்கள்
முடிவில் விசுவாசம்
காட்டியுள்ள ீர்கள், ைற்றும்
உங்கள் விசுவாசத்தின் காரணைாக கடவுள்
உங்கள் ைீ து இன்னும் நம்பிக்மக மவப்பார்.
ஆனால் தயாராகுங்கள்.
உங்கமள சலிக்க முடியுைா என சாத்தான் இவயசுவிடம் வகட்டால்
இவயசு "ஆம்" என்று சசால்வாராகில் உங்கள் விசுவாசத்திற்காக வவண்டிக்சகாள்வார். உங்கள்
வசாதமனகள் ைிகவும் கடினம் ஆக இருக்கும் வபாது இறுக்கைாக சபாறுத்திருங்கள், அது ஒரு
ைிக சைதளம் சவாரியாக இருக்க முடியும். ஆனால் நீங்கள் கடவுள் ைீ து நம்பிக்மக மவக்க கற்று
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சகாள்ளும்வபாது, சாத்தான் இவயசுவில் உள்ள உங்கள் புதிய நம்பிக்மகமய பார்க்கும் வபாது,
சாத்தான் நீங்கள் எளிதாக ஏைாற்றப்பட கூடிய நபர் இல்மல என்று அறியும் வபாது, குமறவான
வநரத்மத உங்களுக்காக சசலவிடுவான். வாழ்க்மக எளிதாக ைாறும். பிசாசுக்கு எதிர்த்து
நில்லுங்கள் அப்சபாழுது அவன் உங்கமளவிட்டு ஓடிப்வபாவான். 194
சாத்தானுக்கு
குறிப்பாக
தமலவர்கமள
சலித்சதடுக்கிறது
பிடிக்கும்.
அவன்
உங்கள்
குடும்பத்திலுள்ள தமலவர்கள், உங்கள் நண்பர்கள் வட்டத்தில் உள்ள தமலவர்கள், நீங்கள்
வவமல சசய்கிற இடத்தில் உள்ள தமலவர்கள், உங்கள் திருச்சமப தமலவர்கள் பின் கூட
சசல்லுவான். சாத்தான் ைந்மதயின் வைய்ப்பர்கமள ஏைாற்ற முடியும் என்றால் ைந்மதமய
பாதுகாப்பற்றதாக இருக்கும் என்று சதரிந்துள்ளான்,195 அப்சபாழுது ஓநாய்கள் வந்து ைீ தமுள்ளமத
அழிக்கும். நீங்கள் உங்கள் தமலவர்களுக்காக பிரார்த்தமன சசய்வது முதன்மையானது.

சாத்தானின் முக்ைிய ஏமாற்று - கபருகம
நீங்கள் விஷயங்கள் நன்கு வபாகும் வபாது சிறப்பு விழிப்புடன் இருக்க வவண்டும். விஷயங்கமள
நன்றாக சசன்று சகாண்டிருக்கும் வபாது - சாத்தான் உங்களுக்கு கடவுள் வதமவயில்மல என்று
உங்கமள நம்ப முயற்சிப்பான். நீங்கள் உங்கள் குடும்பம், உங்கள் வவமல, உங்கள் நிதி, உங்கள்
நண்பர்களிடம்
சவற்றி ஓட்டம் அமடயும்
வவமளகளில் சாத்தான்
என்னதான் சசய்ய
முடியுவைா சசய்து, உங்கமள ைிமகப்படுத்தி சபருமை உணர்வு அமடய சசய்வான். அவன்
உங்களுக்கு கடவுள் வதமவயில்மல என்று உங்கமள நம்ப முயற்சிப்பான்.
விஷயங்கள் நன்றாக வபாகாத வபாது - சாத்தான் எதிரான சூழ்ச்சிமய பயன்படுத்துவான்.
கடினைான காலங்களில் அவனது சசய்தி கடவுள் உங்கமள மகவிட்டுவிட்டார் என்பது தான்.
வதவ பக்தியுள்ளவர்கள் கஷ்டப்பட கூடாது, ஏசனனில் கடவுளுக்கு உங்கமள பற்றி கவமலப்பட
சாத்தியைில்மல. முடியாது என்று உங்கமள நம்ப மவக்க முயற்சிப்பான். சாத்தான் நம் ைனம்
ைற்றும் நாம் சிந்திப்பமத ஆதிக்கம் சசலுத்துவதில் ஒரு முழுமையான ஆசானாக உள்ளான்.
நம்
ைனித
உணர்வுகமள
நைக்கு
எதிராக
பயன்படுத்த
அவனுக்கு
சதரியும்.
நம்மை
வதவனிடைிருந்து
திருப்ப
எப்படிப்பட்ட
துன்பம்
ைற்றும்
சந்வதகம்
வபான்றவற்மற
பயன்படுத்துவான், ஆனால் இமவ அமனத்தும் வைாசடி ைற்றும் சபாய்கள் ஆகும். நாம் சதாடர்ந்து
நம் ஆவி ைற்றும் எண்ணங்கமள வசாதிக்க வவண்டும்.196 நாம் சாத்தானின் பல தந்திரங்களுக்கு
ஞானமுமடயவர்கள் ஆக ைாற வவண்டும்.

இச்கச மற்றும் றபைாகச
நாம் ைகிழ்ச்சியாக இருப்பதற்கு நைக்கு இன்னும் சபாருட்கள் இருக்க வவண்டும் என்று சாத்தான்
நம்மை நம்பச் சசய்கிறான். இது நைது
சபரிய பலவனங்களுள்
ீ
ஒன்று, ைற்றும் சாத்தானின்
சபரிய சவற்றியாகும். அவன் ைற்றவர்களுக்கு அதிகம் உள்ளதாகவும் நைக்கு சகாஞ்சம் உள்ளது
என சசவிகளில், இரகசியம் வபசுவான். சாத்தான் சதாடர்ந்து நைக்கு உள்ளமதப் பற்றி
சந்வதாசைின்மைமய உணரச் சசய்ய முயற்சிப்பான். ைற்றும் .நாம் ைனித பலவனத்தின்,
ீ
காரணம்
சசால்வமதக் வகட்டால் நாம் இந்த சபாய்மய உண்மையில் நம்பிவிடக் கூடும். ஆனால்
ஏைாறாதிருங்கள்.
இன்னும்
நிமறய
சபாருட்கள்
ஓருவபாதும்
ைகிழ்ச்சிமய
சகாண்டு
வருவதில்மல. லாட்டரியில் பரிசு சபற்ற நபர்கமள வகளுங்கள் - இவற்றில் பலர் தங்கள்
ைகிழ்ச்சிமய இழந்துள்ளனர். உண்மையில், பலர் பரிதாபகரைான நிமலயில் ைாறிவிட்டனர். நாம்
பாவம் சசய்யும்வபாது நாம் நம் இதயங்கமள இன்னும் சபாருட்களினால் பூர்த்தி சசய்ய
முயற்சிப்வபாம், ஆனால் நம் வதமவ இன்னும் சபாருள்கள் அல்ல. நம் இதயங்கள் கடவுளால்
நிரம்ப வவண்டும். நம் இதயங்கமள கடவுளால் நிரப்பும் வபாது.
நம் இதயங்கமள அவர்
ைகிழ்ச்சியால் நிரப்புவார்197
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கடவுளின் பரிசு, உங்களுக்கு காத்திருக்கிறது. நீங்கள் சசய்ய வவண்டியது எல்லாம் அமத ஏற்பது
தான். அவர் உங்கள் இதயக் கதமவத் தட்டுகிறார். சவறுைவன உங்கள் இருதயத்மத திறந்து
அவமர உள்வள விடுங்கள். நீங்கள் இமத சசய்ய்யும் வபாது அவர் உங்களுக்கான அவரது
நம்பமுடியாத திட்டத்மத சவளிப்படுத்த சதாடங்குவார.

உங்ைள் மனதிகன புதுப்பிப்பது
நாம் ைறுரூபம் ஆக உதவுவதாக
கடவுள் நைக்கு சசால்கிறார்.198 அது நம் வாழ்க்மகக்கான
அவரது விருப்பத்திமன புரிந்து சகாள்ள உதவும் நம் ைனம் ைறுரூபம் ஆவது நைக்கான அவரின்
திட்டம். நாம் இந்த ைறுரூபம் ஆகுதமல வதர்வு சசய்யும் வபாது அவரது குடும்பத்தில் உள்ள
நைது அமழப்மபயும் நைது சதரிந்து சகாள்ளுதமலயும்
உறுதிப்படுத்தும். நாம் இனி
199
தடுைாறுவதில்மல.
பல சைதளம் சாமலகளுக்கு பிறகு, நாம் உண்மையான ைகிழ்ச்சிமய
கடவுள் ைட்டுவை தர முடியும் என்பமத சில வநரங்களில் கற்று சகாள்வவாம். அவமர
பின்பற்றியதற்காக அவர் உன்மன ஆசீ ர்வதிப்பார்.

நான் ைஷ்டங்ைகள அனுபவிக்ைிறேன் ஏகனனில் நான்
வழ்ச்சியகடந்த
ீ
உலைில் வாழ்ைிறேன்
இது இந்த வழியில் இருக்ை கசய்யப்படவில்கல
நாம்
வாழும்
உலகம்
கடுமையாக
உமடந்துவிட்டது;
இது
இந்த
வழியில்
இருக்க
சசய்யப்படவில்மல. அநீதி, காயம், வநாய், வவதமன, வநாய், வறுமை, வன்முமற, ைரணம்,
துன்பம், உமடந்த உறவுகள், கடவுள் இருக்கிறமத ைறுப்பது, என நைது உலகம் அநீதியால்,
இமடவிடா
சசய்திகளால்
நிமறந்துள்ளது,சவறுைவன
சுற்றி
பார்க்கவும்.
"உங்களுக்காக"
வாழுங்கள் என்ற சசய்தி சசய்தித்தாள்கள், விளம்பரங்கள், டிவி, இமணயதளம், ைற்றும் பல
இடங்களில் காணப்படுகிறது.அது உங்களுக்கு தகுதியானது, உங்களுக்கு அது வதமவதான், அது
உங்கமள ைகிழ்ச்சியாக்கும், ைக்கள் உங்கமள அதிகம் விரும்புகிறார்கள், எல்வலாரிடமும் அது
உள்ளது, ைற்றும் இன்னும் பல சசய்திகள் நம்மை சதாந்தரவு சசய்கின்றன.
ஆதாம் ஏவாளின் கீ ழ்ப்படியாமையினாவல இருள் ைனித இனத்திமன ஊடுருவ சதாடங்கியது.
நாம் அமனவரும் இந்த இருளிலிருந்து சுதந்தரித்த பாவம் நம் வாழ்க்மகமய வியாபித்து ைற்றும்
நைது உறவுகமள பாதிக்கிறது. வதாட்டத்தில் சதாடங்கிய இந்த இருள், துன்பம் ைற்றும் வநாக்கம்
அல்லாத ஒரு வாழ்க்மகக்கு நம்மை இட்டுச் சசல்ல முயற்சிக்கும். இந்த இருள், இந்த வநாய்,
இந்த விரியன் பாம்பு, இந்த பாவம் ைனித இனத்மத அழிப்பமத இலக்காக சகாண்டுள்ளது.
சுய திருப்தி, ைற்றும் சுய இயல்பாக்கம், நாம் அமனவரும் சுய திருப்திமய, பற்றியதான
உலகத்தில் வாழ்கிவறாம். அவநகைாக இன்னும் ைாஸ்சலாவ்'வின் வரிமசயான வதமவகள் இன்று
பள்ளிகளில் கற்று தரப்படுகிறது என்பது
நிமனவிருக்கிறதா? வரிமசயின் உச்சி
சுய
இயல்பாக்கம் என அமழக்கப்படுகிறது ைற்றும் அமனத்தும் "என்மன" பற்றியதாய் உள்ளது. அந்த
வரிமச வழியில் வவமல சசய்யும்வபாது நீங்கள் கடவுள், அல்லது வநாக்கம் பற்றி ஏதாவது
பார்க்கின்றீர்களா? இல்மல, இது உங்கள் சசாந்த வநாக்கம் ைற்றும் சுய இயல்பாக்கம்
ஆகியவற்மற நிமறவவற்றுவது.சுய இயல்பாக்கம் உங்களுக்கான கடவுளின் திட்டத்திற்கு
எதிரானது. அதனால் தான் நைது உலகம் ைிகவும் உமடந்த நிமலயில் உள்ளது. நைது உலகம்
ைிகவும் உமடந்துவிட்டதால் அடிமைத்தனத்திலிருந்து விடுவிக்கப்படக்கூடிய நாளுக்காக ைக்கள்
ஏங்குகின்றனர். சுய இயல்பாக்கத்தின் அடிமைத்தனம்200 அது, என்மன பற்றியது இல்மல அல்லது
உங்கமள பற்றியது இல்மல, அது கடவுள் பற்றி தான்.அவர் அமனத்மதயும் உண்டாக்கினார்.
அவர் தனது சசல்வத்மத உங்களுக்கு பகிர்ந்தளிக்க முயற்சிக்கிறார், ஆனால் நீங்கள் அவரது
சவகுைதிமய ஏற்க வவண்டும்.
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அவர் நாம் குழப்பத்கத ஏற்படுத்த விட றவண்டியிருந்தது
ஆதாம் ஏவாள் வதாட்டத்தில் கடவுளுக்கு சசவி சகாடுக்காைல் சாத்தானுக்கு சசவி சகாடுக்க
முடிவு எடுத்ததால் , கடவுள், "சரி, நீங்கள் எப்படி வாழ வவண்டும் என்பமதப் பற்றி என்மன விட
நன்றாக சதரியும் என்று நிமனப்பதால், நாம் அதற்கு ஒரு முயற்சி சகாடுப்வபாம். உங்கள் வழி
என் வழிமய விட நன்றாக உள்ளதா என்று பார்ப்வபாம். " என அடிப்பமடயில் கூறினார்.
இது நைது உலகம் சாபத்தின் கீ ழ் மவக்கப்பட்ட வபாது,201 ைற்றும் கடவுள் சாத்தானிடம் பூைியின்
அதிகாரம் ைாற்றப்பட்ட வபாது உள்ளதாகும். அப்வபாதிலிருந்து202 203சாத்தான் ைக்கமள ஏைாற்றி
ைற்றும் எப்வபாதும் அழிக்க கடினைாக வவமல சசய்கிறான். கடவுள் சாத்தாமன வதாற்கடித்து
ைற்றும் பூைிமய ைீ ண்டும் அது இருக்க வவண்டிய வமகயிவல தூயதாக ைற்றும் தீங்கற்றதாக
சகாண்டுவரும் வமர இது இந்த வழியில் இருக்கும்.204
ஆனால் இமவ அமனத்து நடக்கும் என்று கடவுளுக்கு சதரியும். பல ஆயிரம் ஆண்டுகளாக - அவருமடய ைகத்தான திட்டத்தின் ஒரு பகுதியாக அவர் நாம் நம்மை கண்டுபிடிக்க விட
வவண்டியிருந்தது. நாம் அவர் இல்லாைல் அமத சசய்ய முடியாது என்று. ஒரு நல்ல சபற்வறார்
வபால, கடவுள் நாம் சசாந்த தவறுகள் சசய்ய விட வவண்டியிருந்தது. அவர் நம்மை குழப்பத்மத
ஏற்படுத்த விட வவண்டியிருந்தது. சாத்தான் முறியடிக்கப்படும் நாள் வமர நாம் தட்டுப்பாடு,
அநீதி, குற்றம் ைற்றும் வன்முமற, ைரணம் ைற்றும் துன்பம், வபார்கள் ைற்றும் முட்டாள்தனைான
சகாமலகள், நீங்கள் வயாசிக்க கூடிய பயங்கரைான விஷயங்கள் உள்ள உலகத்தில் வாழ
வவண்டும்.ஆனால் இமவ அமனத்திலும் நல்ல சசய்தி இருக்கிறது. கடவுள் நைக்கு வாழ கற்றுத்
தரும் அந்த வழியில் வாழ்வவாம் என்றால் நம் வாழ்விலுள்ள வலி ைற்றும் துன்பம்
ஆகியவற்றிமன எளிதாக்கும் திறன் நம்ைிடைிருக்கும்.
பல ைக்கள் கடவுளின் தரத்திற்கு ஏற்ப வாழுவது கடினம்,
அல்லது சுமையானது என்று
நிமனக்கின்றனர். ஆனால் உண்மையில், அது தவறானது. கடவுளின் தரத்திற்கு ஏற்ப
வாழ்க்மகமய அமைப்பது
ைிகவும் எளிதாக்குகிறது. அவரது வழியில் வாழ்வது நம்முமடய
இருதயங்களில் புதிய ஆவியால் மவக்கப்படும் அர்ப்பணிப்பு ஆகும். நீங்கள் கடவுளின் வழியில்
வாழ்வதற்கு உங்கமள அர்ப்பணித்த பின், வதவனின் பரிசுத்த ஆவியானவர் உங்கள் முடிவுகளில்
உங்களுக்கு வழிகாட்டுவார். அவரது ஆவி ைனித பலவனம்
ீ
ைற்றும் ைனித துன்பம் வபான்ற பல
பகுதிகளில் ஆதரிக்கிறது.205 நாம் வாழும் உலகம், இந்த உலகின் கடவுள் சாத்தான் கட்டுப்பாட்டில்
உள்ளவமர அது ஓருவபாதும் ைாறாது.
நைது உலகம் நம்பமுடியாத குழிகள் ைற்றும் விவநாதைான சபாய்கள், பாவ உலகத்தில்
நம்மை மூழ்கடிக்க விரும்புகின்றன என்று நாம் சதாடர்ந்து நம்மை ஞாபகப்படுத்த வவண்டும்.
இந்த தாக்குதல்கமள அமடயாளம் காண ைற்றும் அழிக்க சிறப்பு ஆவி வதமவ. ஏசனனில்
நம்மை எதிரி சதாடர்ந்து அழிக்க வழிகமள வதடுகிறான். இப்வபாது உங்கள் வாழ்க்மகயில்
சாத்தானின் தாக்குதல்கள் ைற்றும் அவனது அழிக்கும் சக்திகள் நீங்கள் உணர, அனுபவிக்க
ஒரு நல்ல வாய்ப்பு உள்ளது. சாத்தான் உண்மையாக உள்ளான். நீங்கள் அவமன பார்க்க
முடியாது என்பதால் அவன் இல்மல என்று அர்த்தம் ஆகாது.

ைடவுள் ஏன் உலைில் வலி மற்றும் துன்பத்கத அனுமதிக்ைிோர்?
கடவுள் இருக்கிறார் என்ற நம்பிக்மக இல்லாத ைக்கள் - நல்லது, அவர்கள் சாத்தான் இல்மல
என்று நம்ப வவண்டும். ஓன்மற நம்பி நீங்கள் ைற்சறான்மற நம்பாைல் இருப்பது
உண்மை
உள்ளது, ஆனால்
தவறு இல்மல சூடு உள்ளது, ஆனால் குளிர் இல்மல . ஒளி இருக்கும்,
ஆனால் இருள் இல்மல. என்று சசால்வது வபான்றது. நைது உலகில் உள்ள தீமைமய பாருங்கள்.
இது எல்லா இடங்களிலும் உள்ளது. எனவவ, இந்த தீமை எங்வகயிருந்து வருகிறது என
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நிமனக்கிறீர்கள்? நீங்கள் சாதாரணைாக உங்கள் கண்கமள திறந்து நைது உலகம் யார்
கட்டுப்பாட்டில் உள்ளது206 ைற்றும் நம்முமடய உலகில் யார் வலி ைற்றும் துன்பத்திற்கு
காரணைாக உள்ளனர் என்று பார்க்க வவண்டும்.
ஆனால் இது ஒரு முக்கியைான நம்பமுடியாத வகள்விமய எழுப்புகிறது, கடவுளுக்கு சாத்தான்
ைீ து சைாத்த கட்டுப்பாடு இருந்தால் துன்பம் ைற்றும் வலிமய ஏன் அனுைதிக்கிறார்? கடவுள் ஏன்
இந்த வலி ைற்றும் துன்பம் அமனத்மதயும் நிறுத்த முடியாது? கடவுள் ஏன் சாத்தாமன நிறுத்த
முடியாது? அது சாத்தானின் அழிக்கும் சக்திகளுக்கு எதிராக கடவுள் அதிகாரைில்லாதவராக
இருக்கக் கூடுைா?
பதில் எளிது - ஆனால் அது எதிர்சகாள்ள ஒரு நம்பமுடியாத அளவிற்கு கடினைான பதில். இங்வக
பதில்: வதவ ைகிமையானது நம் ைிகப்சபரிய துன்பம் மூலம்
பாவம் நிரப்பப்பட்ட ைற்றும்
வழ்ச்சியுற்ற
ீ
உலகில் சதளிவான காணலாம். நம் பல வதால்விகள் ைற்றும் நைது பல சிரைங்கள்
அத்துடன் உலகின் பல பிரச்சிமனகமளயும் தீர்க்கும் நம் இயலாமை கடவுள் உள்ளார், நைக்கு
கடவுள் வவண்டும் என்று நிரூபிக்கிறது. கடவுளுக்கு இது சதரியும், ைற்றும் அவர் காத்திருக்கிறார்.
அமனவரும் அவரது நல்ல சசய்திமய வகள்விப்படும் வமரயில் அவர் காத்திருக்கிறார். அவரது
நல்ல சசய்தி உலகின் தூர இடங்களுக்கு வபாதிக்கப்பட வவண்டும் என்று நைக்கு கூறினார்.207
ஆனால் நாம் காத்திருக்கும் வபாது ைனச்வசார்வமடதவலா ,அல்லது பாரம் உணர்தவலா கூடாது,208
இவயசு

ைரணைமடவதற்கு

முன்

இரவு

அவர்

cgj;jputk; cz;L> MdhYk; jpld;nfhs;Sq;fs;>

தம்முமடய

சீ ஷர்கமள

உலகில்;

cq;fSf;F

நான் உலகத்மத சஜயித்வதன் என்றார். "209

எனவவ, நாம் காத்திருக்கிவறாம் ...

துன்பத்கத வித்தியாசமாை பார்க்ைவும்
நீங்கள் காத்திருக்கும் வபாது, கடவுள் மபபிளில் நைக்கு கூறினது ைற்றும் நீங்கள் இந்த
புத்தகத்தில் கற்றுக்சகாண்டதன் காரணத்தால், நீங்கள் இப்வபாது, உங்கள் துன்பத்திமன ைிகவும்
வித்தியாசைாக புரிந்துசகாள்ளும் திறமன சகாண்டுள்ள ீர்கள்:
- அது உங்கமள சுத்திகரிக்க ைற்றும் நீங்கள் வலுவமடய சசய்யும்210
- அது ைற்றவர்களுக்கு ஆறுதல் அளிக்க உங்கமள சபலப்படுத்தும்.211 துன்பப்பட்டவர்கள்
ைிகவும் பயனுள்ள ஆறுதல் சசய்பவராக உள்ளனர் .
- இது நீங்கள் கடவுமள ஒரு ஆழ்ந்த ைட்டத்தில் அனுபவிக்க அனுைதிக்கும் 212
- உங்கள் துன்பம் உங்கள் விசுவாசத்மத முதிர்ச்சியமடய பயன்படுத்த உதவும்213
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நான் சிைமங்ைள் அனுபவிக்ைிறேன் ஏகனனில் ைடவுள் என்கன
சிட்சிக்ைிோர்
ைடவுள் எப்றபாதாவது மக்ைள் கசய்ைிே விஷயங்ைளுக்ைாை

தண்டிப்பாைா?

நாம் சிட்மச என்னும் வார்த்மதமய வகட்கும் வபாது - முதல் விஷயம் பல ைக்கள் அதமன
தண்டமன என நிமனக்கின்றனர், ஆனால் சிட்மச, ைற்றும் தண்டிக்கப்படுதல் ஆகியவற்றின
இமடயில் ஒரு சபரிய வித்தியாசம் இருக்கிறது.
எனவவ, அன்புள்ள சபற்வறார் என்ன வதர்வு சசய்வர் - தண்டமனயா அல்லது சிட்மசயா.? ஒரு
அன்பான சபற்வறார் எப்வபாதும் தண்டமனக்கு வைல் சிட்மச வதர்வு சசய்வர், ஏசனனில் சிட்மச
ஒரு பயிற்சி சம்பந்தைாக உள்ளது, சிட்மசயுடன் சதாடர்புமடயதாக அன்பு உள்ளது. நாம்
ஒருவரில் அன்பு சசலுத்தாவிட்டால் - ஏன் நாம் அவர்கமள சிட்சிக்க வதர்வு சசய்ய வவண்டும்.
சரி, நாம் சசய்ய ைாட்வடாம். நாம் சிட்சிக்கிவறாம் ஏசனனில் நாம் கரிசமன சகாண்டுள்வளாம்.
நாம் நைது குழந்மதகமள சிட்சிக்கிவறாம் ஏசனனில் அவர்கள் அன்பும் அக்கமறயும் உமடய
தனிநபர்களாக வளர
வவண்டும்
என்று
விரும்புகிவறாம்,அதிகாரத்துக்கு
கீ ழ்ப்படியும்வபாது
குழந்மதகள் எப்படி சுயாதீனைாக இருக்க கற்று சகாள்ள வவண்டும் என விரும்புகிவறாம். நாம்
அவர்கமள வநசிப்பதால் அவர்கமள சிட்சிக்கிவறாம் என்று சதரிந்து சகாள்ள விரும்புகிவறாம்.
அவர்களுக்கு எப்வபாதாவது இது புரிகிறதா? இல்மல நீங்கள் ஏன் என்று நிமனக்கிறீர்கள்?
துரதிருஷ்டவசைாக, நம் பிள்மளகள் வளர வளர கிளர்ச்சி அவர்கள் வழியில் நுமழகிறது. கிளர்ச்சி
உள்ளகத்வத கீ ழ்ப்படிய ைறுத்தமல சகாண்டுள்ளது, ைற்றும் கீ ழ்ப்படிய ைறுத்தல் உள்ளகத்வத
அதிகாரத்திற்கு வகட்க ைாட்வடன் என உள்ளது - அது பாவம். எனவவ, நம் குழந்மதகள் நைக்கு
வகட்காைலிருக்கும் வபாது அது பாவத்தின் ஒரு வடிவம் ஆகும்.
நாம் கடவுளிடம் வகட்காத
வபாது அது வவறபாடு இல்லாது வபால் அல்ல. நாம் கடவுளிடம்
வகட்காத வபாது நாம் சபாதுவாக அவரது தரத்திற்கு ஏற்ப வாழுவது இல்மல. நாம் கலகம்
சசய்கிவறாம்.
அது
கீ ழ்ப்படியாமைமய
அடிப்பமடயாக
சகாண்டுள்ளது.
கீ ழ்ப்படியாமை
அதிகாரத்திற்கு வகட்காைலிருப்பமத அடிப்பமடயாக சகாண்டுள்ளது. அது
வமரயமறயின்படி
பாவம் ஆகும்.
நைது குழந்மதகமள ஒழுங்குபடுத்துவது ைிகவும் பயனுள்ளதாக இருக்கும். நாம் அவர்கள் தவறு
சசய்யும் வபாது ஏன் அது தவறு, ைற்றும் அவர்கள் இந்த குறிப்பிட்ட நடத்மதயில் சதாடர்ந்தால்
என்ன என்ன நடக்கும் என்பது குறித்து (அதாவது, நாம் "பயிற்சிக்கிவறாம்" என அவர்களுக்கு)
சசால்ல வவண்டும். தண்டமன சிட்மசயிலிருந்து ைிகவும் வித்தியாசைாக இருக்கிறது ஏசனனில்
உண்மை தண்டமன அன்பு அல்லது பயிற்சி சம்பந்தைானது அல்ல. நீங்கள் குற்றம் சசய்தீர்கள்எனவவ நீங்கள் சிமறக்கு வபாகிறீர்கள். அங்கு அன்பு இல்மல. சில வநரங்களில் நாம் நம்
குழந்மதகமள
தண்டிக்கிவறாம்
.என
சசான்னாலும்,
நாம்
உண்மையில்
அவர்கமள
சிட்சிக்கிவறாம் என்ற அர்த்தத்தில் சசால்கிவறாம். ஏசனனில் நாம் அவர்களில் அன்பு கூறுகிவறாம்.

நாம் சிட்சிக்ைப்படும் றபாது அகத பாக்ைியமாை உணை றவண்டும்
வதவன் தம்முமடய குழந்மதகமள ஒழுங்குபடுத்த விரும்பைாட்டாரா?
- உங்கமளயும்
214
என்மனயும்? அதற்கு பதில் ஆம்.
நாம் கலந்தாவலாசித்த அவத காரணத்திற்காக, நாம் "அவரது
தரத்திற்கு ஏற்ப வாழாைல் உள்ள வபாது "215 216 வதவன் நம்மை சிட்சிக்கலாம். நைது கீ ழ்ப்படியாமை
அவருமடய விருப்பத்திற்கான ஒழுங்கிலிருந்து நம்மை சவளிவய தள்ளுகிறது. நாம் கடவுளிடம்
வகட்காத வபாது, நாம் அவரது அதிகாரத்திற்கு கலகம் சசய்கிவறாம். நாம் பாவம் சசய்கிவறாம்.
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கடவுள் தண்டிக்கும் கடவுள் அல்ல. நாம் சசய்கின்ற விஷயங்களுக்காக கடவுள் நம்மை
தண்டிப்பது இல்மல. ஏசனனில் கடவுள் நைக்குச் சுயாதீன விருப்பத்மத சகாடுத்துள்ளதால் நம்
சசாந்த வைாசைான முடிவுகளின் விமளவுகளால் பாதிக்கப்பட "அனுைதிக்கிறார்". இது கற்க ஒரு
கடினைான பாடம் தான், ஆனால் நாம் அவரது தரத்திற்கு ஏற்ப வாழாத வபாது அவர் நம்மை
பாதுகாக்க அங்கு இருக்க முடியாது. அவர்
நாம் விமதத்த்மத
அறுவமட சசய்ய
அனுைதிக்கிறார்.217 218 ஆனால் நாம் அவரது தரத்திற்கு ஏற்ப வாழ வதர்வு சசய்யும் வபாது நாம்
ஒரு உறுதியான சவகுைதிமய அறுப்வபாம்.219
பமழய ைற்றும் புதிய ஏற்பாடுகளில் கடவுள்
தன் பிள்மளகமள சிட்சிக்கிறவராக
தன்மன
சவளிப்படுத்துகிறார்.
கடவுள்
அவரது
சிட்மசமய
நாம்
நம்
சசாந்த
குழந்மதகமள
ஒழுங்குபடுத்துவது வபான்றது என்று சவளிப்படுத்தியிருக்கிறார். இங்கு நாம் கற்று சகாள்ள
வவண்டிய
பாடம் உள்ளது. கடவுள் நம்மைச் சிட்சிக்கிற வபாது நாம் பாக்கியம் என உணர
வவண்டும் - ஏசனனில் அது அவர் நம்மை வநசிக்கிறார் என சபாருள்.220 221 அவர் நம்மை வநசிக்க
வில்மல என்றால், அவர் நம்மைச் சிட்சிக்க ைாட்டார்.ஒரு கணம் இமத பற்றி சிந்தியுங்கள்.
வதவன் உம்மை தனது குழந்மத என அமழக்க வில்மல என்றால் அவர் உங்கமள சிட்சிக்க
அக்கமற சகாள்ள ைாட்டார். நீங்கள் அமத விரும்பைாட்டீர்கள்.
இப்வபாது சில கடினைான காலங்கள் கடந்து வபாகிறீர்கள் என்றால் கடவுள் உங்கமளக்
சிட்சிப்பதாக அது இருக்கலாம்,222 நீங்கள் அவரது வழிமுமறகளுக்கு சசவிைடுக்க வவண்டாம்.223
எந்த நல்ல சபற்வறார் சசய்வது
வபான்று - கடவுள் அவரது தரத்திற்கு ஏற்ப இல்லாைல்
வாழ்பவர்கமள
சிட்சிக்க தயாராக உள்ளார். ஒரு நல்ல சபற்வறார் அவரது குழந்மதகமள
வழிகாட்டி ைற்றும் இயக்க விரும்ப்புவர். கடவுள் கூட அவரது குழந்மதகமள வழிகாட்டி ைற்றும்
இயக்க விரும்புகிறார். தைது பிள்மளகளில் அன்பாயிருப்பசதன்பது அவர்கமள சிட்சிப்பது என
அறிவார்.224 வதவன் அறிந்திருக்கிறார் அவருமடய சிட்மச உணரக்கூடியதாகவும் ைற்றும் நன்றாக
இல்மல என்று உணரக்கூடியதாகவும் இல்மலசயனில் சிட்மச தள்ளுபடி சசய்ய படலாம். அது
நைது கவனத்மத சபற வவண்டும். ைற்றும் அது ைறுபடியும் நாம் அமத அனுபவிக்க விரும்ப
கூடாத்தாகவும் என்று
இருக்க வவண்டும். நீங்கள் இப்வபாது கடவுளின் சிட்மசமய கடந்து
வபாகிறீர்கள் என்றால் நீங்கள் ைிகவும் கடினைான ஒன்மற அனுபவிக்க கூடும். உண்மையில்,
அது ைிகவும் வலியுள்ளதாக இருக்க கூடும். அது கடவுள் உங்கள் கவனத்மத உறுதி சசய்வதாக
இருக்கலாம்.
ஒருவமர சிட்சிப்பது எளிதானது அன்று. நாம் நம் குழந்மதகமள சிட்சிக்கும் வபாது அது
எப்வபாதும் அன்பின் சசயல் வபால் வதான்றவில்மல.225 226 கடவுள் அமனவமரயும் சிட்சிக்கிறார்
பிடிவாதமுள்ளவர் ைாத்திரைல்ல.227 நீங்கள் சிட்சிக்கப்பட வதமவயில்மல என நம்பினால் கூட
கடவுள் விஷயங்கமள வித்தியாசைாக பார்க்க கூடும். நீங்கள் அனுபவிக்கிற துக்கங்கள் ைற்றும்
சிட்மச முன்னவை பலப்பல காலம் முன்பு 228 ஏற்படுத்தப்பட்டிருக்க வவண்டும் ,எந்த சிட்மசயும்
தற்காலத்தில்
இனிமையானதாக
சதரிகிறது
இல்மல.
வழக்கைாக
இது
ைிகவும்
வவதமனயளிக்கிறது. பின்னர், எனினும், அது பயிற்சி அளிக்கப்பட்டவர்களுக்கு
நீதியும்
சைாதானமுைான ஒரு அறுவமடமய தயாரிக்கிறது.229
ஆனால் எச்சரிக்மகயாக இருக்கவும்
- நாம் நைது குழந்மதகமள சிட்சிக்கிறதிலும் ைற்றும்
கடவுள் நம்மைச் சிட்சிக்கிறதிலும்
வழி இமடவய சில உண்மையில் சபரிய வவறுபாடுகள்
உள்ளன. நாம் நம் குழந்மதகமள சிட்சிக்கிற வபாது நாம் ஏன் சிட்சிக்கிவறாம் என அவர்களிடம்
சபாதுவாக சசால்கிவறாம். கடவுளின் சிட்மச சதளிவானதாக இல்மல.நாம் ஏன் சில கடினைான
காலங்கள் மூலம் வபாகிவறாம் ைற்றும் கடவுள் தான் காரணம்
என நைக்கு சதரியாது, நாம்
ஒரு உமடந்த உலகில் வாழ்கிவறாம் ஏசனனில் நடக்கிறமவ
இன்சனாரு விளக்கமுடியாத
நிகழ்வாக இருக்க முடியும். எனவவ, கடவுளுமடய சிட்மச என உங்களுக்கு
நடக்கிற

Page 38

அத்தியாயம் 3.

நான் உண்டாக்ைப்பட்றடன் - பல சிைமங்ைள் மூலம் வாழ

எல்லாவற்மறயும் விளக்க முயற்சி சசய்ய வவண்டாம். அது
கடவுளுமடயதல்லாததாக
இருக்கலாம். அது சாத்தான் உங்கமள குழப்புவதாக இருக்க முடியும்.

உங்ைள் ைஷ்டங்ைகள சுகமைள்
உடற்பயிற்சியாை ைருதவும்

என்று

ைருதாமல்

-

ஆனால்

ஆன்மீ ை

கடவுள் சிட்சிக்கும் வபாது ைனச்வசார்வமடய வவண்டாம். 230 அவர் உங்கள் பலத்மத புதுப்பிப்பார்
என ஆண்டவர் ைீ து நம்பிக்மக வவண்டும். 231 அவருடனான உங்கள் நமடமய விட்டு பின்வாங்க
வவண்டாம். கடவுளின் சிட்மச முழுமையானது. அவரது சிட்மச வதமவமய தாண்டி சசல்லாது.
அது ைிகவும் கடுமையானதாக, அல்லது ைிகவும் பலவனைாக
ீ
இருக்க ைாட்டாது. அவரது சிட்மச
ஒரு சுமையாக இருக்க வநாக்கம் அல்ல ஆனால் உங்கள் சுமைமய இலகுவாக்க சபாருள்படும்.
அது நீங்கள் வலுவமடய சசய்ய ைற்றும் சபால்லாதவன்
உங்கள் வழியில் அனுப்புகிற பல
வசாதமனகமளயும் தாங்க அனுைதிக்கும்.
துன்பத்மத உள்ளான ைகிழ்ச்சிவயாடு மகயாள நாம் நைது துன்பத்தில் கடவுளுமடய வநாக்கம்
புரிந்து
சகாள்ள
சதாடர்ந்து
வதட
வவண்டும்.
நீங்கள்
ஒரு
வநாக்கத்திற்காக
உருவாக்கப்பட்டுள்ள ீர்கள் ைற்றும் அது உங்கள் ஆசீ ர்வாதம் - அது என்ன என கண்டுபிடிப்பது ஆசிர்வாதம் ஆம். உங்கள் பிரச்சமனகள் ைற்றும் உங்கள் கஷ்டங்கமள சுமைகள் என்று கருதாது,
ஆன்ைீ க உடற்பயிற்சி என கருதவும். கடவுவளாடு சநருக்கைாக வளரும் சபாருட்டு உங்கள்
விசுவாசத்மத சசயல்படுத்தவும். நீங்கள் உங்கள் விசுவாசத்வதாடு சசயல்படுத்தும் வபாது உங்கள்
ஆன்ைீ க தமசகள் கட்டப்பட சதாடங்கும், ைற்றும் உங்கள் ஆன்ைீ க தமசகள் வைலும்
வலுவானதாகும்வபாது நீங்கள் கடவுள் உங்கள் வாழ்வில் என்ன சசய்கிறார் என பாராட்ட முடியும்
ஆக - நீங்கள் அவரது சிட்மச மூலம் பாதிக்கப்பட்டால் கூட.

கடவுளின் தரம் எது?
உங்ைள் நண்பர்ைளின் ைருத்துக்ைள் உங்ைள் முடிகவ திகசதிருப்ப
விடறவண்டாம்
சந்வதகத்தின்

வபாது,எப்வபாதும்

மபபிள்

என

அமழக்கப்படும்

கற்பிப்பு

மகவயடு

பின்பற்ற

வவண்டும். வைலும். அவருமடய வழிமுமற மகவயட்டில் கடவுள், நைக்கு சசால்கிறார் "

,Lf;fkhd
thry;topaha; cl;gpuNtrpAq;fs;> Nfl;Lf;Fg; Nghfpw thry; tphpTk;> top tprhyKkhapUf;fpwJ> mjpd; topaha;g;
gpuNtrpf;fpwth;fs; mNefh;. [PtDf;Fg; Nghfpw thry; ,Lf;fKk;>top neUf;fKkhapUf;fpwJ> mijf; fz;Lgpbf;fpwth;fs;
rpyh;. "232
எனவவ, இங்வக ஒரு ைிக முக்கியைான வகள்வி: நீங்கள் எந்த வாசல் நுமழய விரும்புகின்றீர்கள்?
இந்த
பகுத்தறிகிற
முக்கியைான
வகள்விக்கான
உங்கள்
பதில்
நித்திய
விமளவுகமள
சகாண்டுள்ளது. நீங்கள் இதில் ஒரு தவறு சசய்தால் நீங்கள் நித்தியம் முழுவதும் பாடுபட
முடியும். நீங்கள் ஒரு சில ைணி வநரம் உங்கள் ைதிப்புள்ள வநரத்மத
நீங்கள் சசய்ய வவண்டும் என்ற முடிவு பற்றி ஆராய்ச்சி சசய்யலாம். முடிமவ எடுக்காைலிருப்பது
ைட்டும் ஒரு ஞானைான வதர்வு என்று
நிமனக்கவவண்டாம்.அப்படி இல்மல. ஒரு முடிமவ
எடுக்காைல் இருப்பது - ஒரு முடிவு ஆகும். இதன் அர்த்தம் என்ன என்று பார்க்க அத்தியாயம் 5
படிக்கவும்.
நீங்கள் உங்கள் முடிமவ கருத்தில் சகாண்டு அமத நீங்கள் உங்கள் நண்பர்களின் 'கருத்துக்கள்
உங்கள் முடிமவ திமசதிருப்ப விடக்கூடாது என்பது முக்கியம். (உங்கள் நண்பர்கள் நன்றாக
மபபிள் அறிய விட்டால்) நீங்கள் உங்கள் நண்பர்களிடம் வகள்விப்படுவது என்ன கிட்டத்தட்ட
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கடவுளின் உண்மை அடிப்பமடயில் இருக்காது.. நீங்கள் உங்கள் வாழ்க்மகயில் வாழ வவண்டும்
என்று ஒரு சதய்வக
ீ தரம் உள்ளது சாத்தான், இதமன நீங்கள் நம்புவமத விரும்பான் ஏசனனில்
சாத்தானின் இலக்கு உங்கமள கடவுள் ைற்றும் அவரது அதிகாரங்கமள பற்றி அறியாமையில்
மவக்க வவண்டும் - உங்கமள அறியாதிருக்க மவத்திருப்பவத அவனது குறிக்வகாள் ஆகும்.
"அறியாமை" என்ற
சசால் ைீ ண்டும்
உள்ளது. நீங்கள்
அறியாமை என்பதன்
சபாருள்
ைறந்திருந்தால் ைீ ண்டும் அத்தியாயம் 1 சசன்று வமரயமறமய படிக்கவும். அது ஒரு வபரழிவு
வமரயமற தான்; வமரயமற நம்மை தண்டிக்கிறது. நாம் மபபிள் பயிற்சி ைற்றும் அறிவில்
குமறவாக இருந்துவிட்டால் ைற்றும் என்ன சசால்கிறது என சதரியாைவல இருப்வபாம் என்றால்
நாம் அறியாமையில் உள்வளாம். இந்த ஒரு பகுதியில் நீங்கள் அறியாதிருக்க விரும்ப கூடாது.
நீங்கள் மதக்க எப்படி, அல்லது ஒரு மசக்கிள் சவாரி சசய்ய எப்படி, அல்லது பூக்கள் வளர
மவப்பது எப்படி, அல்லது எப்படி சமைக்க வவண்டும் என்பமவ பற்றி அறியாமையில் இருக்க
வதர்வு சசய்யலாம், ஆனால் நீங்கள் உங்கள் பமடப்பாளர்
பற்றி அறியாமையில் இருக்க
விரும்பக்கூடாது. மபபிள் அவருமடய வார்த்மத.
நிமனவில் மவத்து சகாள்ளுங்கள், நாம் கடவுள் ைற்றும் அவரது அதிகாரங்கமள பற்றி
அறியாமையில் உள்ளவபாது சாத்தான் முற்றிலும் இதமன வநசிக்கிறான். சாத்தான் உங்கள்
நண்பர்கள் உட்பட, அமனவரிலும் முழு வநரம் வவமல சசய்கிறான் எனவவ சில தமலப்புகளில்
தங்கள் கருத்துக்கள் வவதவசனத்தின் அடிப்பமடயில் இல்லாவிடில், நீங்கள் உங்கள் நண்பர்கள்
கருத்மத
வகட்க வவண்டாம். வவதம் சத்தியம். கருத்துக்கள் வழக்கைாக அப்படி இல்மல.
கடவுளுமடய தராதரங்கள் காப்பாற்ற உள்ளன. சாத்தானின் தரம் கடவுளின் உண்மையிலிருந்து
உங்கமள விலக்கி மவத்திருக்க வவண்டும் எனபவத. உங்கள் நண்பர்கள் 'கருத்துக்கமள உங்களில்
சாத்தான்
நிரப்ப
முடியும்
என்றால்
அவன்
நிச்சயைாக
அந்த
அணுகுமுமறமய
பயன்படுத்துவான்.
சாத்தான் உங்கமள சந்வதகத்தால் நிரப்புவான், அது உங்களுக்கு இப்வபாது கூட நடந்து
சகாண்டிருக்கலாம்.அது "நான் இப்வபாது ஏன் முடிமவ எடுக்க வவண்டும்,நான் காத்திருக்கலாம்.
நான் நாமள வித்தியாசைாக உணர கூடும் " சந்வதகத்தால் நம்மை நிரப்புவது சாத்தானுமடய
ைிக சபரிய ஏைாற்றுகளுள் ஒன்றாகும் -.. சாத்தான் சவற்றிசபற விட வவண்டாம். நீங்கள்
ஆச்சரியைான கடவுளால் நம்பமுடியாத பமடப்பாக உருவாக்கப் பட்டுள்ள ீர்கள் என்பதில் எந்த
சந்வதகமும் இல்மல, ைற்றும் கடவுள் ஒரு நம்பமுடியாத திட்டத்மத உங்களுக்கு என்று
மவத்துள்ளார். ஆனால் நீங்கள் உங்கள் இதயம் திறந்து அவமர அனுைதிக்க வவண்டும். உங்கள்
சபருமை கதமவ மூடிவிட
வவண்டாம். சாத்தான் சந்வதக விமளயாட்டில் சவற்றிசபற விட
வவண்டாம்.
கடவுளுமடய தராதரங்கள் அவருமடய சத்தியத்மத அடிப்பமடயாக சகாண்டமவ - எனவவ
முழுமையான சரி ைற்றும் தவறு ைனித கருத்துகளால் முற்றிலும் பாதிக்கப்படாது. நாம் அவரது
கற்பிப்பு மகவயடு, மபபிளிலிருந்து வாழ்க்மகயின் ைிக முக்கியைான வகள்விகளுக்கு பதில்கமள
சபற வவண்டும். அவரது வார்த்மதமய வகட்டு, அவற்மற சசய்கிற அமனவரும் கன்ைமலயில்
தனது வட்டிமன
ீ
உருவாக்குகிற புத்தியுள்ள ைனுஷனுக்கு ஒப்பானவர்கள்.233
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நீங்ைள் ஒரு திகசைாட்டியுடன் உங்ைள் வாழ்க்கைகய வாழ்ைிேீர்ைளா?
இங்வக நீங்கள் உங்களிடம் வகட்க வவண்டிய ைற்சறாரு முக்கியைான வகள்வி ைற்றும் பதில்.
நீங்கள் மபபிள் வதவனின் வார்த்மத என்று நீங்கள் நம்புகிறீர்களா? இந்த முக்கியைான
வகள்விக்கான உங்கள் பதில் நீங்கள் எப்படி மபபிமள பார்க்கிறீர்கள், நீங்கள் கடவுளுமடய
வார்த்மதயின் அதிகாரத்மத நம்புகிறீர்களா ைற்றும் அது உங்கள் வாழ்க்மகயின் கற்பிப்பு
மகவயடு ைற்றும் திமசகாட்டியாக இருக்கும் என்பமத உங்கள் பதில் தீர்ைானிக்கும் .
நீங்கள் மபபிள் வதவனின் வார்த்மத என்று நம்பினால் நீங்கள் அமத படிக்க அமத நம்ப, ைற்றும்
அதற்கு கீ ழ்ப்படிகிறீர்கள். நீங்கள் மபபிள் கடவுளுமடய வார்த்மத அல்ல என்று நம்ப வதர்வு
சசய்தால் பிறகு உங்கள் வாழ்க்மக கருத்துகள் ைற்றும் வதந்திகளால் தூக்கி எறிய படும்.
அத்தமகய நம்பிக்மக அமைப்பு உங்களுக்கு வவண்டும் என சாத்தான் விரும்புகிறான். மபபிள்
சத்தியம் என உறுதியாக இல்லாதது, சபால்லாதவன் உங்கள் வைய்ப்பரிடம் விலக்கி ஓநாய்கள்
நடைாடுைிடத்தில் உங்கமள கவர அனுைதிக்க கூடும். அடிப்பமடயில், நீங்கள் ஒரு திமசகாட்டி
இல்லாைல் உங்கள் வாழ்க்மகமய வாழக் கூடும். நீங்கள் உங்கள் வைய்ப்பரிடம் சநருக்கைான
உறமவ மவத்துக்சகாள்ள கடவுளுமடய வார்த்மத ைற்றும் உங்கள் வாழ்க்மகக்கான அவரது
விருப்பம் உங்கள் திமசகாட்டியாக இருக்க முடியும்.
கடவுளின் ைகன் இவயசு, இந்த வவதம் (அதாவது, மபபிள்) வதவனுமடய வார்த்மதகமள
சகாண்டுள்ளது என சசால்லவில்மல. இவயசு வவதம் அவருமடய வார்த்மத என கூறினார்.234
235
அப்வபாஸ்தலனாகிய
பவுல்
நாம்
என்ன
எழுதியிருக்கிறமத
தாண்ட
கூடாது
என்று
எச்சரித்தார்.236 நீங்கள் மபபிள் உங்கள் வாழ்க்மகமய வாழ கூடிய நிமலத்த தரம் என நம்பினிர்
என்றால், நீங்கள் எழுதியிருக்கிறவதாடு வசர்க்க கூடாது, அல்லது தாண்ட கூடாது. மபபிளில்
வார்த்மதகமள வசர்த்தல் கடவுள் ஏற்கனவவ அவரது சசாந்த வார்த்மதகளில் நைக்குக் கற்றுத்
தந்துள்ளமத தீயவன் நம்மை ைீ ண்டும் வமரயறுக்க சபற முயற்சிப்பதாக உள்ளது.யாருமடய
வார்த்மதகள் நீங்கள் பின்பற்ற வவண்டும்? ஒருவவமள நீங்கள் கடவுள் "சில வநரங்களில்"
"இருக்கலாம்" "இருக்க முடியும்" என்ற வார்த்மதகமள அடிக்கடி பயன்படுத்த சசய்யவில்மல
என்பமத பார்ப்பீர்கள். கடவுள் வைம்வபாக்கானவர் அல்ல. நீங்கள் வைம்வபாக்கானவராக இருக்க
விரும்பினால் நீங்கள் கடவுளின் தரத்மத சதாடராது இருக்கலாம். இப்வபாது நீங்கள் அதன்
சபாருள் அறிவர்கள்.
ீ
மபபிள் நைது தார்ைீ க நம்பிக்மககள் பற்றி எது பாவம் ைற்றும் பாவம் இல்மல ைற்றும் நாம்
எப்படி வாழ வவண்டும் என்பது குறித்து இன்று எழுதப்பட்டுள்ளது வபால் எல்லாவற்றின் ைீ து
இறுதி அதிகாரம் உள்ளதாக இருக்க வவண்டும்.

அகனத்கதயும் அகமந்த சூழலில் கவப்பது
உண்மையில், மபபிள் கடவுளின் வார்த்மத என்பதற்கு பல சான்றுகள் உள்ளன. ஆதாரங்களுள்
ஒன்று அதன் ஒற்றுமை ஆகும். மபபிள் அறுபத்து ஆறு தனி புத்தகங்கள் சகாண்டு 1500
ஆண்டுகளுக்கு இமடயில் மூன்று சைாழிகளில் ஒரு காலத்தில் எழுதப்பட்ட ைற்றும் வாழ்வில்
பல்வவறு நிமலகளிலும் இருந்து வந்த 40 க்கும் வைற்பட்ட ஆசிரியர்களால் எழுதப்பட்டாலும்,
மபபிள் சதாடக்கத்தில் இருந்து முடிவு வமர ஒரு ஒன்றுபட்ட புத்தகைாக உள்ளது. ஆனால் எந்த
புத்தகம் வபால, நீங்கள் முதல் அத்தியாயம் ைற்றும் கமடசி அத்தியாயம் ைற்றும் ஒவ்சவாரு
அத்தியாயமும் இமடவய ஒன்றுக்சகான்று சூழலில் மவக்க வவண்டும். நீங்கள் இந்த அறுபத்து
ஆறு புத்தகங்களில் இருந்து ஒரு வசனம் அல்லது ஒரு பகுதியிமன சவளிவய இழுத்து பதில்
என அமழக்க முடியாது. உண்மையானது வசன சூழலில் இருந்து ைற்றும் மபபிளில் எழுதப்பட்ட
எல்லாவற்றிலுைிருந்தும் வரும்.

Page 41

அத்தியாயம் 3.

நான் உண்டாக்ைப்பட்றடன் - பல சிைமங்ைள் மூலம் வாழ

எளிதான வழிகளில் ஒன்று ஒரு நபர், மபபிளின் நம்பகத்தன்மைக்கு முரண்பட, அல்லது ஒரு
குறிப்பிட்ட தமலப்மப பற்றி மபபிள் என்ன சசால்கிறது பற்றி முரண்பட ஒரு வசனம் அல்லது
ஒரு பத்திமய வதர்வு சசய்து,
"அந்த
தமலப்மப பற்றி மபபிள் இமத தான் சசால்கிறது ...
"மபபிளில் ஒரு வசனம் அல்லது ஒரு பகுதியிமன சூழலில் ைீ தமுள்ள மபபிளுடன் மவப்பது
அந்த தமலப்மப பற்றி கடவுள் சசால்கிறமத புரிந்து சகாள்ள முக்கியைானதாகும். மபபிள் ஒரு
சிக்கலான புத்தகம் ைற்றும் அமத சைாத்தைாக ைட்டுவை புரிந்து சகாள்ள முடியும்.
வைலும், பல ைக்கள் பமழய ஏற்பாடு ைற்றும் புதிய ஏற்பாடு இமடவய முரண்பாடுகள் உள்ளன
என்று கூறுகின்றனர் . உண்மையில்,
மபபிள் திறந்து ஒரு பத்திமய படித்து ைற்றும், "அது
ஒருவபாதும் நமடமுமறப்படுத்த சாத்தியைில்மல " அல்லது "அந்த வசனம் பமழய ஏற்பாட்டில்
சதரிவிக்கப்பட்டதற்கு முரண்படுகிறது " என சசால்வது ைிகவும் எளிதானது. அதனால் தான்
கடவுளுமடய வபாதமனகளின் சூழமல முழுவதும் புரிந்து சகாள்ள மபபிள் முழுமையாக படிக்க
வவண்டும். சில வநரங்களில் பமழய ஏற்பாட்டில் வழக்கத்தில் இல்லாத வபால வதான்றுகிற வவத
பகுதி முழுமையாக புதிய ஏற்பாட்டில் சதளிவுபடுத்தப்பட்டுள்ளது. நீங்கள் முழு சசய்தி ைற்றும்
சபாருள் சபறுவதற்காக மபபிளில் கற்பிக்கப்பட்டுள்ள அமனத்மதயும் படிக்க வவண்டும்.
புதிய ஏற்பாடு பமழய ஏற்பாட்டிமன உபவயாகைற்றதாக சசய்ய வில்மல என்பமத புரிந்து
சகாள்வது
ைிக
முக்கியம்.
புதிய
ஏற்பாடு
பமழய
ஏற்பாட்டில்
சதரிவிக்கப்பட்டமத
நிமறவவற்றுகிறது.
நீங்கள்
பமழய
ஏற்பாடு
ைற்றும்
பமழய
ஏற்பாட்டில்
கூறப்பட்ட
எல்லாவற்மறயும்
படிக்க வவண்டும், பின்னர் நீங்கள் எந்த தமலப்மப பற்றி முழுமையான,
துல்லியைான உண்மைமய சபற, புதிய ஏற்பாடு ைற்றும் புதிய ஏற்பாட்டில் கூறப்பட்ட
எல்லாவற்மறயும் படிக்க வவண்டும். பமழய ஏற்பாட்டில் கடவுளுமடய வபாதமனகள்
முழு
உண்மை, என நம்பி தவறு சசய்யாதீர்கள். புதிய ஏற்பாட்டிமன வாசிக்கவும் அந்த தமலப்பிமன
பற்றி கடவுள் அவரது கருத்மத தம் வபாதமனமய தம் சத்தியத்மத நிமறவு சசய்துவிட்டாரா
என பார்க்கவும்.

தீர்க்ைதரிசனங்ைள் நிகேறவேியுள்ளன
மபபிள் நம்பகத்தன்மைமய ைதிப்பிட ைற்சறாரு வழி அதில் அடங்கியுள்ள கணிப்புகள் குறிப்பாக
பமழய ஏற்பாட்டில் பார்க்க வவண்டும். நூற்றுக்கணக்கான சம்பந்தப்பட்ட விரிவான கணிப்புகள்
நாடுகளின் எதிர்காலம், நகரங்களின், எதிர்காலம்,
ைனித குலத்தின் எதிர்காலம், அழிவுகள்
ைற்றும் வபரழிவுகள் அடிப்பமடயில் நாம் என்ன எதிர்பார்க்க முடியும் என்பன உள்ளன. நைக்கு
இரட்சகராக ஆகவிருந்த நம் ைத்தியில் வாழ வரும் ஒருவர் பற்றிய புதிய ஏற்பாட்டில்
நிமறவவறிய நூற்றுக்கணக்கான கணிப்புகள்
பமழய ஏற்பாட்டில் உள்ளன. இந்த கணிப்புகள்
அமனத்தும் கடவுள் அவர்கள் (தன் தீர்க்கதரிசிகள் மூலைாக), ைற்றும் அங்கு வர இன்னும்
உள்ளன என்று சசான்னது வபாலவவ நடந்தது. நாம் அமனவரும் அறிந்திருக்க வவண்டிய "இட்ஸ்
மடம்" , என்ற தமலப்பில் புத்தகம் இன்னும் வரவில்மல உங்களுக்கு இந்த புத்தகம் இனி
வரப்வபாவற்மற அறிவிக்கும்.
நீங்கள் அமவகள அமனத்மதயும் எண்ணினால், பமழய ஏற்பாட்டில் இவயசு பற்றிய 300 க்கும்
வைற்பட்ட
கணிப்புகள்
உள்ளன.
பல
ைக்கள்
புதிய
ஏற்பாட்டில்
ைட்டுவை
இவயசு
விவரிக்கப்பட்டுள்ளார் என்று நிமனக்கின்றனர் (எ.கா., முன்னமணயில்
பிறந்தார் ...). ஆனால்
பமழய ஏற்பாட்டில் இவயசு பல முமற வபசப்பட்டிருக்கிறார். பமழய ஏற்பாட்டில் இவயசு பிறக்க
வவண்டிய நகரம் முன்னறிவிக்கப்பட்டது. பமழய ஏற்பாட்டில் அவரது குடும்பம் பரம்பமர
முன்னறிவிக்கப்பட்டது. பமழய ஏற்பாட்டில் இவயசு (ஒரு கழுமத, எ.கா.) அவரது கமடசி
நாட்களில் எருசவலம் நகரத்தில் எப்படி நுமழவார் என முன்னறிவிக்கப்பட்டது. பமழய
ஏற்பாட்டில்
சித்திரவமதயின் வடிவம் கண்டுபிடிக்கப்பட இல்மல
( அதாவது, சிலுமவயில்
237
அமறயப்படுதல்)
பயன்படுத்தி இறக்க வவண்டும் என்பது முன்னறிவிக்கப்பட்டது
. ைற்றும்
பமழய ஏற்பாட்டில் அவர் 3 நாட்களுக்கு பிறகு உயிர்த்சதழுவார் என்று சசால்லியிருந்தார். இந்த
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அத்தியாயம் 3.

நான் உண்டாக்ைப்பட்றடன் - பல சிைமங்ைள் மூலம் வாழ

பிரைாண்டைான விவரம் நூற்றுக்கணக்கான ஆண்டுகள் முன் உண்மையில் நடப்பதற்கு முன்
அமனத்தும் நைக்கு முன்னறிவிக்கப்பட்டது.
பமழய ஏற்பாட்டில் வைலும் சிலுமவயிலான இவயசுவின் ைரணம் நம் பாவங்களிலிருந்து நம்மை
காப்பாற்றி
அவரது புதிய உடன்படிக்மகயாக இருக்க வவண்டும்238 என சதளிவுபடுத்துகின்றது.
தன் தீர்க்கதரிசிகள் மூலைாக அவர், பூைிக்கு வருவார் என்றும் நம் ைத்தியில் வாழ்வார், நைக்காக
ைரித்து, அவர் ைரணத்மத வைற்க்சகாள்வார் 239என நூற்றுக்கணக்கான ைக்களிடம் கூறினார்.
இமவ அமனத்தும் சரியாக நடந்தது.
நம்பமுடியாத துல்லியத்துடன் நிமறவவறிய பமழய ஏற்பாட்டில் உள்ள பல கணிப்புகள் சதய்வக
ீ
வதாற்றம் உள்ளது என சசால்வமத தவிர விளக்க வவறு வழி எதுவும் இல்மல. ைற்றும் பமழய
ஏற்பாட்டில் அடங்கியுள்ள முன்னறிவிக்கும் தீர்க்கதரிசனங்கள் வபான்று வவறு எந்த புத்தகமும்
இல்மல.
மபபிள் வதவனின் வார்த்மத என்பமத குறிப்பதற்கு என்று சவளிப்பமடயான ஆதாரம் உள்ளது.
சதால்சபாருள் ஆதாரங்கள் (கும்ரான், இஸ்வரல் அருகில்) சாக்கடல் அருவக கண்டுபிடிக்கப்பட்ட
பிரதிகள், அவத வபால் அவத காலத்தில் சுற்றி நடந்தது என்று பல நிகழ்வுகள் மபபிள் வததிகள்
துல்லியைாக இருக்கிறது என்று நிரூபிக்கப்பட்டுள்ளது.
சதால்சபாருள் ைற்றும் மகசயழுத்துப்
பிரதி சான்றுகள் அமனத்தும் எழுதப்பட்ட மபபிள் எப்வபாதும் சிறந்த ஆவணப்படுத்தப்பட்டுள்ள
புத்தகம் என்பமத ஆதரிக்கிறது. மபபிள் துல்லியைாக வரலாற்று பரிவசாதிக்கத்தக்க நிகழ்வுகள்
பதிவு சசய்துள்ளது என்பது அதன் உண்மைத்தன்மைக்கு ஒரு சபரிய அமடயாளம் ஆகும்.
மபபிள் ஆசிரியர்களின் ஒருமைப்பாடு வைலும் மபபிளின் நம்பகத்தன்மைக்கு ஆதாரங்கமள
வழங்குகிறது. இவயசுவின் சீ டர்கள் அமனவரும் அவமர பின்பற்ற அவர்களின் குடும்பங்கள்
ைற்றும் சதாழில்கமள விட்டுவிட்டனர். அவர்களில் ஒவ்சவாருவரும் இறுதியில், தாக்கப்பட்டு ,
சிமறயில் அமடக்கப்பட்டு, இன்னும் பலர் தாங்கள் இவயசு கடவுள் என்று நம்பியமத பிரகடனம்
சசய்து சகால்லப்பட்டனர்.எத்தமன வபர் நீங்கள் மூன்று ஆண்டுகள் ஒருவமர பின்பற்ற பின்னர்
அவர்கள் அவர் யார் என நம்பவில்மல என்றால் அவர்கள் இறப்பதற்கு வதர்வு சசய்திருப்பார்களா?
இவயசுவின் சீ டர்கள் தாங்கள் நம்பியதற்காக இறக்கவும் தயாராக இருந்தனர் என்ற உண்மை
இந்த ஆண்கள் கடவுளால் நடத்தப்படுவதாக நம்பினர் என்பதற்கு சான்றாக உள்ளது.

பாவத்கதப் பற்ேிய ைடவுளின் வகையகே ஒருறபாதும் மாறுவதில்கல
இவயசு சிலுமவயில் ைரித்த வபாது அவர் நம் அமனவருக்கான பாவத்திற்காக அபராதத்மத
சசலுத்தி விட்டார். ஆனால் இது இவயசுமவ பின்பற்றுவவார் எப்வபாதும் வதறினவராய் இருப்பர்
ைற்றும் பாவம் சசய்ய ைாட்டார் என்று அர்த்தம் இல்மல. நீங்கள் உங்கள் பாவங்கமள ஒப்புக்
சகாண்டு ைற்றும் உங்கள் இதயத்தில் இவயசுமவ வகட்டால் நீங்கள் இரட்சிக்கப்படுவர்கள்
ீ
ைற்றும்
எந்த எதிர்கால பாவமும் பரவலாகத்திமன விட்டு உங்கமளத் தடுத்து விடவவ முடியாது. இவயசு
உங்களுக்காக இறந்த வபாது, உங்கள் பாவங்களுக்காக - உங்கள் கடந்தகால உங்கள் தற்வபாமதய,
ைற்றும் உங்கள் எதிர்கால பாவங்களுக்காக கூட அவர் இறந்தார். ஆனால் நாம் இன்னும்
நம்முமடய பாவ நிமலமைமய உணர்ந்து நாம் பாவிகள் என்று கடவுளிடவை ஒப்புக்சகாண்டு
தான் ஆக வவண்டும்.நாம் பாவிகள் என உணரும் வபாது ஏசனனில் நாம் எப்படி சசயல்பட்வடாம்
என உணரும் வபாது அவைானைமடகிவறாம் ைற்றும் நாம் என்றாவது ஒருநாள் நம்முமடய
பாவங்களுக்கு சபாறுப்வபற்க வவண்டுை என அறிவவாம்.240 241 242
நாம்
வசாதிக்கப்பட்டால்
பாவம் அல்ல. பாவைானது நாம் வசாதமனக்கு இடம் சகாடுத்து
சசயல்படும் வபாது பாவைாகிறது.243 இவயசு கூட வசாதிக்கப்பட்டார், ஆனால் அவர் பாவம்
சசய்யவில்மல.244 அவர் அவரது ஆமசகமள கடவுளின் ஆமசகளுக்கு வைலாக உயர்த்த
வில்மல. சிலுமவயிலான இவயசுவின் ைரணம் நாம் சசய்த ஒவ்சவாரு பாவம் ைற்றும் இன்னும்
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சசய்யாத பாவம் ஆகியவற்றிற்கு ஒரு முழு சரியான, ைற்றும் வபாதுைான பலியாக பிரதிநிதியாக
இருந்தது.245 246
நாம் இரட்சிக்கப்படும்படிக்கு நைது பாவத்திமன நாம் விட்டுவிட வவண்டுைா?
நாம் அமவகள்
பாவங்கள் என ஒப்பு சகாள்ள வவண்டும். பாவங்கள் இமறவனின் வமரயமறமய ைீ றுவதாக
உள்ளன. கவனைாக இருக்க வவண்டும் ைற்றும் நீங்கள் சசய்வது வைாசம் இல்மல என்றும்
அல்லது எல்வலாரும் அமத சசய்கின்றனர் அல்லது கடவுளின் தராதரம் பழமையானது என்று
உங்கள் பாவங்கமள நியாயப்படுத்த கூடாது, கடவுளுமடய தராதரங்கள் ஒருவபாதும் ைாறாது.
பாவம் பாவவை. ஆயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பு இருந்த பாவம் இன்றும் பாவம் தான்.
பல ைக்கள் கடவுளுமடய தராதரங்கள் காலங்களுக்கு ஏற்றாற் வபால ைாற வவண்டும் என்று
நம்புகின்றனர். ஆனால் கடவுள் சகாடுத்திருக்கும் ஒழுக்க சநறிகள் ஒருவபாதும் ைாறாது. ஏதாவது
பமழய ஏற்பாட்டில் பாவைாக இருந்தால் அது புதிய ஏற்பாட்டிலும் பாவம் தான். எது 2000
ஆண்டுகளுக்கு முன்பு பாவைாக இருந்தவதா இன்றும் அது பாவம் தான். இன்மறய சட்ட
வல்லுனர்கள் வபாலல்லாைல், கடவுள் ஒருவபாதும் தன் ைனமத ைாற்றிக் அல்லது அவருமடய
சட்டங்கமள ைாற்றுவது இல்மல.247 கடவுளுமடய தராதரங்கள் உறுதியாகவும் ைற்றும்
ைாறாைலும் நிமலக்கிறது.248 அமவகள் நிறுவப்பட்டது என்சறன்மறக்கும் ஒவர அளவில்
இருக்கும்.249
அது மபபிள் திறந்து அது என்ன சசால்கிறது என்பமத கற்கக்கூடிய வநரைாக இருக்கும். அது "
சசய்ய ைற்றும் சசய்யக்கூடாதமவ" நிமறந்த ஒரு புத்தகம் அல்ல. மபபிள் ஒரு நம்பமுடியாத
ஞானத்தின் புத்தகம். அது உங்கள் வாழ்க்மகமய எளிதாக்க உள்ளது. மபபிள் தனிப்பட்ட, குடும்ப
ைற்றும் சமூக பிரச்சிமனகமள
விளக்கி
ைற்றும் ஒவ்சவாருவற்றிற்கும்
தீர்வுகமள
பரிந்துமரக்கிறது. கற்பிப்பு மகவயட்டிமன படிக்கவும், பதில்கள் அமனத்தும் அதில் உள்ளன.

நாம் எவ்வாறு ைடவுளுகடய தைத்திற்கு ஏற்ப வாழ்ைிறோம்?
கடவுளுமடய சநறிகளின்படி வாழ நாம் ைாம்சத்தின்படி வாழாைல் ஆவியினாவல
வாழ
வவண்டும்.250 251 நாம் நைக்குள் உள்ள வதவனுமடய ஆவியானவருக்கு சசவிசகாடுக்க ைற்றும்
அவர் என்ன சசால்கிறார் என்று கீ ழ்ப்படிய வவண்டும். அப்படி நாம் நைது பாவ சுபாவத்திமன
வைற்சகாள்ள
நம்வைாடு உள்ள வதவனுமடய ஆவியினாவல ஆகும்; நாம் நம் சசாந்த
முயற்சியில் கடவுளின் தரம் ஏற்ப வாழ முடியாது. நாம் முயற்சி சசய்யலாம், ஆனால் நாம்
வதால்வியமடவவாம்.
கடவுளுமடய கட்டமளகள் நம்மை
குற்றம் சாட்ட நாம் பாவிகள்
என்பமத சதரிய சசய்ய உருவாக்கப்பட்டுள்ளது என்று புரிந்து சகாள்ள வவண்டும்.252 நாம்
எப்வபாதும், சகட்ட எண்ணங்கள் சகாண்டிருப்வபாம், பாவ காரியங்கமளச் சசய்வவாம் என்ற
உண்மைமய ஏற்க வவண்டும், ைற்றும் நாம் கடவுள் நம்மை காப்பாற்ற பூைிக்கு வந்தார் என்று
நம்புவதன் மூலவை காப்பாற்றப்பட முடியும்.
இவயசு பமழய ஏற்பாட்டில் உள்ள அவரது கட்டமளகளுக்கு கீ ழ்ப்படிவது புதிய ைிகுந்த
முக்கியத்துவம் உள்ளது என்பமத சதரிந்து சகாள்ள விரும்புகிறார். புதிய ஏற்பாட்டில்
அவர்

Mifahy;> ,e;jf; fw;gidfs; vy;yhtw;wpYk; rpwpjhdnjhd;iwahfpYk; kPwp> mt;tpjkha;
kD\Uf;Fg; Nghjpf;fpwtd; guNyhfuh[;aj;jpy; vy;yhhpYk; rpwpatd; vd;dg;gLthd;> ,itfisf;
iff;nfhz;L Nghjpf;fpwtNdh> guNyhfuh[;aj;jpy; nghpatd; vd;dg;gLthd;."253
வபாதிக்கிறார்
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இறுதி ைாலங்ைள் - பலர் நம்ப மாட்டார்ைள், எனறவ அந்த மக்ைகள பின்பற்ே
றவண்டாம்

Vndd;why;> mth;fs;
MNuhf;fpakhdcgNjrj;ijg; nghWf;f kdjpy;yhky;> nrtpj;jpdTs;sth;fshfp> jq;fs; Ra
,r;irfSf;Nfw;w Nghjfh;fisj; jq;fSf;Fj; jpushfr; Nrh;j;Jf;nfhz;L> 4 rj;jpaj;Jf;Fr; nrtpia
tpyf;fp> fl;Lf;fijfSf;Fr; rha;e;JNghFq;fhyk; tUk;.
2 தீவைாத்வதயு 4 ல் அப்வபாஸ்தலனாகிய பவுல் நம்மை எச்சரிக்கிறார்: 3
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அத்தியாயம் 4
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_____________________________________________________________________

சாத்தானின் திட்டத்கத பைிைங்ைபடுத்துவது
கடவுள் ஆதாமையும் ஏவாமளயும் ஏவதன் வதாட்டத்தில் மவத்து அவர்களிடம் நன்மை ைற்றும்
தீமை அறியக்கூடிய254 ைரத்தின் கனிமய சாப்பிடக்கூடாது என சசான்னார், பின்னர் சாத்தான்
ஏவாளிடம் அந்த ைரத்தில் இருந்து கனி சாப்பிட நன்றாக இருக்கும் என ஏவாமள நம்ப மவத்தது
சாத்தான் ைனித இனத்தின்255 ைீ து முதல் சவற்றிகரைான வைாசடி ஆகும். கடவுள் பூைியின் ைீ து
அதிகாரத்மத சாத்தானிடம் ைாற்றினார்,256 257 சாத்தான் அதில் இருந்து நம்மை ஏைாற்றி
வருகிறான்.
ஆனால் கடவுள் இது நடக்கும் என அறிந்திருந்தார்.
கடவுள் அவரது வார்த்மதயால் கட்டப்பட்டிருக்கிறார். கடவுள் பூைியிமன சாத்தானிடம்
ஒப்பமடத்தவபாது சாத்தான் ைனித வவட்மடக்கு சசல்ல அது அவமன அனுைதித்தது. எனவவ
இன்று நைது உலகில் வலி ைற்றும் துன்பம் உள்ளது. நாம் வாழும் உலகம் சாத்தான் ைற்றும்
அவரது சக வபய்கள் கட்டுப்பாட்டில் நம்மை ஏைாற்ற, நம்மை
காயப்படுத்த முயற்சி சசய்ய
ைற்றும் நம்மை அழிக்கவும் - உள்ளது,
சிலுமவயில் இவயசுவின் 'சவற்றிமய கண்டதால்
சாத்தான் வதாற்கடிக்கப்பட்டுவிட்டது அவனுக்கு சதரியும், ஆனால் அவனுக்கு இன்னும் முயற்சி
சசய்ய ைற்றும் அவவனாடு நரகத்திற்கு ைனிதர்கமள சகாண்டு சசல்ல சில வநரம் உள்ளது.
கடவுளுக்கு
சாத்தான்
பற்றி
எல்லாம்
சதரியும்,
ஏசனனில்
கடவுளால்
சாத்தான்
உருவாக்கப்பட்டவன். சாத்தான் வைாசைாக சசன்ற கடவுளின் உயர்ந்த வதவதூதர்களில் ஒருவன்.
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கடவுள் சாத்தானிற்கு இருக்க வவண்டும் என்று பல நம்பமுடியாத சக்திகள் சகாடுத்தார் சாத்தான
அதனால் கடவுளாக விரும்பினான் ஆனால் அவனால் முடியவில்மல – கடவுளால் வவமல
எடுத்து சகாள்ளப்பட்டது. எனவவ சாத்தான் கலகம் சசய்தான். அவன் ைற்ற வதவதூதர்கள் தன்மன
பின்பற்ற என்ன சசய்ய முடியுவைா சசய்து அவர்கமள நம்ப சசய்தான். அவன் வதவதூதர்களில்
மூன்றில் ஒரு பங்மக258 தன்மன பின்பற்ற நம்ப சசய்தான். ஆனால் சாத்தான் கடவுமள அழிக்க
முடியாது என்பதால், அடுத்த வரியில் நீங்களும் நானும் உள்வளாம். சாத்தான் நாம் கடவுளின்
சாயலில் உருவாக்கப்பட்டதால் நம்மை அழிக்க விரும்புகிறான்.
எனவவ, சாத்தான் உலகம் முழுவதும் ைனிதர்கமள ஏைாற்றும் திறன் ைற்றும் நைது வைய்ப்பமர
விட்டு நம்மை வசீ கரிக்கும் திறன். சுயாதீன விருப்பம் ைற்றும்
“ எனக்கு
யாரும்
வதமவயில்மல என் சந்வதாஷங்கள் என்மன எடுத்துக் சகாள்ளும் இடத்திற்கு நான் வபாவவன் ”
என்னும் அணுகுமுமற சகாண்ட ைனிதர்கள்.- என்ன தவறுதலாக சாத்தியமுள்ளது? ஓ, வாலிபவன
நீங்கள் கிட்டத்தட்ட ஓநாய்கள் வாயில் எச்சில் ஊறுவமத வகட்க முடியும்.
ஒரு வைாசைான வமகயான இமணப்பு, இல்மலயா? இது அனுைதி இருந்தால் சாத்தான்
நித்தியத்திற்கு ைனிதர்கமள ஏைாற்ற முடியும் என சபாருள் - சாத்தான் ஒரு நித்திய ஆவியாக
இருக்கிறான்.
ஆஹா, இது ைிகவும் வைாசைாக உள்ளது.
ைனிதர்கள்
ைிகவும்
எளிமையாக
வஞ்சிக்கப்படுபவர்கள்,
ைற்றும்
சாத்தான்
தந்திரைானவன் எனவவ சாத்தாமன தான் முழு ைனித இனத்மதயும் ஏைாற்ற கூடும்

ைிகவும்

அது உண்மையில் ைனிதர்கமள ஏைாற்றுவது கடினம் அல்ல. தங்கள் சரீர ஆமசகள் பூர்த்தியாக்க
ைற்றும் எந்த விமளவுகளும் இருக்காது என்று அவர்கள் சசால்ல ைனிதர்கமள நம்ப சசய்யவும்,
நாம் கடவுளின் தரத்மத ைீ றலாம் யாருக்கும் சதரிய முடியாது என்று ைனிதர்கமள நம்ப
சசய்யவும் , வைலும் அதிகைான " சபாருள்கள் " சகாண்டிருப்பது நம்மை சந்வதாஷப்படுத்தும் என
நம்ப சசய்யவும், நைக்கு பிடிக்கவில்மல என்றால் அமத தூக்கி எறியுங்கள் ைற்றும்
திருைணங்கள், குழந்மதகள், உறவுகள் உட்பட, ைீ ண்டும் சதாடங்கவும், ைற்றும் பல - என
ைனிதர்கமள நம்ப சசய்யவும்,
அது எல்லாம் "என்மன" பற்றியது,
அது ைற்றவர்கமள
புண்படுத்தும் என்று கவமலப்பட வவண்டாம்.

அேியாகமயில் வாழ்பவர்ைள்
அடிப்பமடயில், முழு ைனித இனம் ைீ து சாத்தான் சுதந்திரைாக ஆட்சி சசய்ய சகாடுக்கவும் அவன்
ைக்கள் அமனவமர ஏைாற்ற ஒரு நாள் சகாடுக்கவும் . ஆனால் எப்வபாதும் அவர்கள் பாவம்
சசய்யும் வபாது தங்களுக்கு அடுத்து இருக்க வவண்டிய அழிவு துன்பம், துக்கம், வவதமன,
உமடந்த உறவுகள் ைற்றும் விரக்தி பற்றி ைனிதர்களிடம் சசால்ல வவண்டாம். நிச்சயைாக
அவர்கள் பாவம் சசய்யும் வபாது கடவுளின் பாதுகாப்பு நீக்கப்படும் என்று ைனிதர்களிடம் சசால்ல
வவண்டாம் ஏசனனில் கடவுள் பரிசுத்தைானவரானபடியால் அவர் பாவ ைக்களுக்கு உதவ
முடியாது.
இது ைிகவும் அழகான சாத்தானுக்கு சரியான சூழ்நிமலயாக உள்ளது. அமலய ைனிதர்கமள
சாத்தான்
நம்பப்
பண்ணுகிறான்,
ைனிதர்கள்
வகட்கின்றனர்.
ைனிதர்கள்
தங்கள்
பாதுகாப்பானிடைிருந்து
சவகு
சதாமலவில்
விலகுகின்றனர்
ைற்றும்
அவர்கள்
காயம்
அமடகின்றனர். எனவவ, சாத்தான் கடவுள் தங்கமள மகவிட்டுவிட்டார் என்று சசால்கிறார்கள்.
ைனிதர்களில் - பலர்
அறியாைல் உள்ளனர். அவர்கள் ஏன் அவதியுற்று வருகின்றனர் என
கண்டுபிடிக்க முடியாது; அவர்களலால் புள்ளிகமள இமணக்க முடியாது. அவர்கள் தைது
வைய்ப்பனிடைிருந்து
ையக்கப்பட்ட
ஆடுகமளப்
வபால்
தங்கள்
வைய்ப்பன்
அவர்கமளப்
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பாதுகாப்பதாக உணர்கிற புத்தி இல்லாைல் உள்ளனர். ஓநாய்கள் அவர்கமள சூழ்ந்த பிறகு அவர்கள் தவறு சசய்தார்கள் என கண்டுபிடிக்க முடியாது.
ைனிதர்கள் கடவுள் ைற்றும் அவரது சக்திகள் பற்றி அறியாமையில் இருக்கும் வபாது சாத்தான்
முற்றிலும் இமத வநசிக்கிறான். ஒரு கணம் எடுத்து அறியாமை என்ன அர்த்தம் என்று உங்கள்
நிமனமவ புதுப்பிக்கலாம்:
சபயர்ச்சசால்.
1. அறிவு அல்லது பயிற்சியில் குமறவு; கல்லாத
2. அறியாைவலவய; சதரியாைவலவய
3. அறிவு அல்லது பயிற்சி இல்லாதமத காண்பிப்பது
4. ஒரு குறிப்பிட்ட சபாருள் அல்லது உண்மைமய வபான்ற அறிவு அல்லது தகவல் இல்லாத
நீங்கள் பார்க்க முடியும் என, அது கடவுள் ைற்றும் அவரது அதிகாரங்கள் பற்றி அறியாைல்
இருப்பது ஒரு நல்ல விஷயம் அல்ல தன்மன பின்பற்ற சாத்தான் நம்பப்ண்ணின தூதர்கமள நாம் இந்த வைாசைான தூதர்கமள
பிசாசுகள் என அமழக்கிவறாம், ஏசனனில் அவர்களின் திட்டம் அழிக்க வவண்டும் என்பதாகும்.
அவர்கள் பிசாசுகள் தீயவர்கள் என சபாருள். சாத்தான் கடவுமள சவறுக்கிறான் எனவவ கடவுள்
சாயலில் சசய்யப்பட்ட
அமனத்மதயும் அழிக்க தான் என்ன எல்லாம் சசய்ய வவண்டுவைா
சசய்து அழிக்க ைற்றும்
ஏைாற்ற எமதயும் சசய்வான். நாம் இந்த பிசாசு தூதர்கமள பார்க்க
முடியாது ஏசனனில் அவர்கள் ஆவிகள்,ஆனால் இந்த ஆவிகள் எல்லா இடங்களிலும் உள்ளன.
அவர்களுமடய இலக்கு நம்மை அழிக்க வவண்டும் என்பதாகும். அவர்கள் எப்படி சவற்றிகரைாக
உள்ளனர் என்று
பார்க்க சசய்திமய திருப்பவும் - நீங்கள் அவர்கள் அழகாக சவற்றிகரைாக
உள்ளனர் என்று சசால்ல வவண்டும். நீங்கள் சாத்தான் ைற்றும் அவரது கூட்டாளிகளின் ஏதாவது,
ைற்றும் எல்லாம் அழித்து சுறுசுறுப்பாக இருப்பமத பார்க்காைல் ஒரு நிைிடம் கூட சசய்தி பார்க்க
முடியாது.
ஒவ்சவாரு முமறயும் ஒரு ைனிதன் தன்மன அல்லது ைற்றவர்கமள காயப்படுத்துகிறது என்று
ஏதாவது சசய்யும்வபாது, சாத்தான் ஒரு மூமலயில் தன்னிடம் சசால்கிறான், "ஆஹா, நான் வவறு
ஒருவமர ஏைாற்றி விட்வடன்!" சாத்தான் தன்மன சகால்ல ஒரு ைனிதமன ஏைாற்றுகின்ற வபாது
சாத்தான் சவற்றி சபறுகிறான் அவத வநரத்தில் சபயரால் ைற்றவர்கமள சகாமல சசய்கிறான்
(அமவகள் அமனத்தும் பயன்படுத்தப்படுகின்றன, எந்த வார்த்மதயும் வதர்ந்சதடுங்கள்). இது
நிகழும் வபாது சாத்தான் கடவுளின் பமடப்புகள் இருபுறமும் சகால்லப்படுகிறார்கள் என்று
களிப்பமடகிறான்.
ஆனால் கடவுளுக்கு இது நடக்கும் என சதரியும், அவரிடம் ஒரு திட்டம் இருந்தது, ஆைாம் ஒரு
சரியான திட்டம்.
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ைடவுளின் கபரும் திட்டம்
றதாட்டத்தில் இருந்தது யார்?
நாம் வதவன் ஆவியாயிருக்கிறார் ைற்றும் ஆவிகள் கண்ணுக்கு சதரியாதமவ என்று அறிவவாம்.
எனவவ ஆதாம் பாவம் சசய்தபின்
விமரவில் ஏவதன் வதாட்டத்தில் காணக்கூடிய அளவில்
ஆதாம் ஏவாவளாடு வபசி ைற்றும் நடந்தது யார்?259
ஆதியாகைம் 1 சசால்வமத நிமனவில் சகாள்ளவும், "நைது சாயலாக ைனிதகுலத்திமன
சசய்யலாம்."260 இந்த வசனத்திலுள்ள "நைது" ைற்றும் "நாம்" (1) பிதாவாகிய வதவன், (2)
வதவகுைாரனாகிய இவயசு, ைற்றும் (3) கடவுளுமடய பரிசுத்த ஆவியானவமர குறிக்கிறது, நாம்
அதிகாரம் 1-ல் பார்த்தபடி "நாம் நைது சாயலாக ைனிதகுலத்திமன சசய்யலாம்" என கடவுள்
கூறின வபாது, - ைனிதகுலம் உருவாக்கப்பட்ட வபாது அவர்கள் அமனவரும் இருந்தனர்.
இது ைனிதன் உருவாக்கப்பட்ட வபாது இவயசு இருந்தார் என சபாருள் - அது ஏவதன் வதாட்டத்தில்
ஏவாள் ைற்றும் ஆதாைிடம் வபசியது நடந்தது யார் இவயசுவாக இருந்திருக்க கூடும். ஏசனனில்
வதாட்டத்தில் இவயசுவின் சீ டர்கள் நம்ைிடம் சசான்னதிலிருந்து இது அவநகைாக பிதாவாகிய
கடவுள் இல்மல :
- தீவைாத்வதயு யாரும் கடவுமள பார்க்க முடியாது261 என்று நம்ைிடம் கூறினார், ைற்றும்
- வயாவான் யாரும் எந்த வநரத்திலும் தந்மதயாகிய கடவுமள கண்டதில்மல என்று
கூறினார்.262
அவருக்காக ைற்றும் அவராகவவ வதான்றினார் – இவயசு எப்வபாதும் இந்தப் பூைியில் கடவுளுமடய
பிரதிநிதியாக வருகிறார். அது இவயசு ைற்றும் தந்மதயாகிய கடவுள் ஒன்று என்று வவதம்
சதளிவாக உள்ளது.263
ஆதாம் பாவம் சசய்தபின் விமரவில் பிறகு ஏவதன் வதாட்டத்தில் ஆதாம் ஏவாளுடன் வதவன்
சரீர ரூபங்சகாண்டு உண்மையில் இவயசு வபசியதற்கு நடந்ததற்கு ைிகவும் வாய்ப்பு உள்ளது,
தீவைாத்வதயு ைற்றும் வயாவான் யாரும் தந்மதயாகிய கடவுமள கண்டதில்மல என்றது சரியாக
இருந்தால், அது அவநகைாக இவயசு (எ.கா கடவுள் ைாம்சத்தில்) ஆதாம் பாவம் சசய்தவபாது
ஏவதன் வதாட்டத்தில் இருந்தார்.

நம்பமுடியாத திட்டம்
இது உண்மையாக இருந்தால், ஆதாைின் பாவம் மூலம் ைனித இனம் வழ்ச்சியிமன
ீ
சதாடங்கிய
வபாது ஆதாவைாடு ஒருவவமள இவயசு ஏவதன் வதாட்டத்தில் தனது திட்டத்துடன் ைனித இனம்
இரட்சிக்க அவத வநரத்தில் அங்கு இருந்தது முரணாக உள்ளது இல்மலயா?
இந்த
இரண்டு
நிகழ்வுகள்
வதாட்டத்தில்
அவத
வநரத்தில்
நடக்க
வவண்டியிருந்தது
இல்மலசயனில் கடவுள் ஒரு தவறு சசய்துவிட்டார். கடவுள் வதாட்டத்தில் ஆதாம் சாத்தானால்
ஏைாற்றப்படுவான் (அது அவ்வளவு கடினம் அல்ல, நிமனவிருக்கிறதா?) என்பது சதரியும், ைற்றும்
ஆதாம் பாவம் சசய்த அந்த வநரத்தில் ஒரு திட்டம் நம் பாவங்களிலிருந்து நம்மை காப்பாற்ற
அவருக்கு வவண்டும் என்று அறிந்திருந்தார்.
ஆதாம் பாவம் சசய்த அவத வநரத்தில் வதாட்டத்தில் இவயசு நைக்காக ைரிக்க வவண்டும் என்று
அறிந்திருந்தார். பாவம் இருந்த அவத வநரத்தில் ஒரு தீர்வும் இருந்தது. ஆதாம் பாவம் சசய்த
அந்த வநரத்தில், இவயசு நம் இரட்சகர் என்று தம்மைதாம் காட்டிக்சகாண்டார். இது கடவுளின்
சபரும் திட்டம் அமனத்தின பகுதியாக இருந்தது.
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ஒரு குழந்கத கசார்க்ைம் கபே எதுவும் கசய்ய றவண்டாம்
வதாட்டத்தில் இந்த நம்பமுடியாத திட்டத்தின் அர்த்தம் உலகத்தில் பிறந்த ஒவ்சவாரு
குழந்மதக்கும் ஏற்கனவவ ஒரு இரட்சகர் உள்ளார் என்பதாகும். ஒரு குழந்மத பாவத்தின் பிடியில்
தாங்கி உலகத்திற்கு வரவில்மல, ஆனால் வதவனின் அன்பு ைற்றும் அவரது கிருமப அத்துடன்
சிலுமவயில் இவயசுவின் ைரணம் மூலம் குழந்மத இரட்சிக்கப்படும்.264 குழந்மத சசார்க்கம் சபற
எமதயும் சசய்ய வவண்டாை. இவயசுவில் தனது விசுவாசம் மூலம் - - இரட்சிக்கப்பட சதரிந்து
பாவம் சசய்ய துவங்கும் வபாது ைட்டுவை குழந்மத
கடவுளிடம் ைன்னிப்பு வகட்க
265 266 267
வவண்டியிருக்கும்.
இவயசு சிலுமவயில் ைரிக்கும் வமர சாத்தான் ைற்றும் பாவத்மத வதாற்கடிக்க முடியாது, ஆனால்
விமளயாட்டு மபயில் இருந்தது. அவரது ைீ ட்பு திட்டம் ஆரம்பிக்கப்பட்டது.268 அவர் இன்னும்
நைக்கு அவரது பத்து கட்டமளகமள சகாடுக்க வவண்டியிருந்த்து ஏசனனில் விமரவில் நைது
பாவங்களுக்காக பலியாக பூைிக்கு வர முடியாது என்பமத இவயசு அறிந்திருந்தார். தனது பத்து
கட்டமளகமள நூற்றுக்கணக்கான ஆண்டுகளுக்கு பின்னர் நைக்கு சகாடுத்ததன் காரணம் நாம்
அவற்மற பின்பற்ற சாத்தியைில்மல என்பமத கற்க வவண்டியிருந்தது. கற்பமனகள் நம்மை
குற்றம் சாட்டி ைற்றும் நம்மை குற்றவாளியாக சசய்ய வதமவப்பட்டது.269
நைக்கு ஒரு இரட்சகர் வதமவ என்று - நாம் கற்றுக்சகாள்ள வவண்டியிருந்தது.

கமாத்த அழிவு தடுக்ைப்பட்டது
வதாட்டத்தில் கடவுளின் திட்டத்தின் சபாருள் ஆதாம் ைற்றும் ஆதாமுக்கும் பிறகு வசித்து
வருகிற எவரும் பாவத்தின் ைற்றும் குற்றத்தின் தண்டமன
கீ ழ் ஒரு சநாடி கூட விட்டு
மவக்கப்பட வில்மல என்று அர்த்தம்.
ஆதாம் பாவம் சசய்த அந்த வநரத்தில் இவயசு நம்
பாவங்களிலிருந்து நம்மை காப்பாற்ற அங்கு இருந்தார்.270 ஒவர ஒரு நிபந்தமன உள்ளது - நாம்
அவமர நம்ப வவண்டும். நாம் இவயசு நம் பாவங்களிலிருந்து நம்மை காப்பாற்ற பூைிக்கு வந்தார்
என்று நம்ப வவண்டும். அது சரியான திட்டம், பரிபூரண கடவுளால் உருவாக்கப்பட்டது,
இவயசுவால் முழுமையாக சசயல்படுத்தப்பட்டது. நாம் சவறுைவன நம்ப வவண்டும்.
இந்த சரியான திட்டம் ஆக்கிமனத்தீர்ப்புக்குட்பட்டு ைற்றும் சைாத்த அழிவு ஆபத்தில் உள்ள ஒரு
இனப் பிரச்சிமனமய தீர்ந்துவிட்டது. வதாட்டத்தில் இவயசுவின் திட்டம் எப்வபாதுைாக ஆதாம்
தனது பாவம் வழியாக, நம் ஒவ்சவாவருக்கும் சகாடுத்த குற்றத்மத ைாற்றியது.
எனவவ கடவுள் சாத்தான் கலகம் சசய்வான்,
ஆதாம் பாவம் சசய்வான் என்பமத அவர்
அறிந்திருந்தார். ஆனால் இமவ அமனத்தும் சதரிந்தும் கடவுள் அவர்கமள உருவாக்கினார் –
ஏசனனில் சாத்தானின் கலகம் ைற்றும் ைனிதனின் வழ்ச்சி
ீ
அவரது புகமழ சவளிக்காட்ட
கடவுளின் சபரும் திட்டத்தின் பகுதியாகும். இந்த நைது சுயாதீன விருப்பம் ைற்றும் நம் பாவம்
வதவனின் ைகிமை ைற்றும் அவரது விருப்பம் வைற்சகாள்ளப்படுகிறதற்கு வழிமுமறயாக உள்ளது
என்று அர்த்தம். சிலுமவயில் நைக்காக ைரிக்கும் இவயசுவின் திட்டம் கடவுளின் சபரும்
திட்டத்தின் மைய அங்கைாகும். 271 272
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ஆதாமின் பாவம் எதிர்பாைாத பிைச்கன ஏற்படுத்தினது என்பதற்ைாை இறயசு
பிேக்ைவில்கல
கடவுள் ைற்றும் ைனிதயினம் இமடவய உள்ள உறவு - இவயசு மூலம் கடவுளின் திட்டம் பி
அல்ல- ஆதாைின் பாவம் எதிர்பாராத பிரச்மன ஏற்படுத்தினது அமத சரி சசய்ய வவண்டும்
என்று இவயசு பிறக்கவில்மல. எவபசியரில் கூறினபடி, கடவுள் எப்வபாதும் ைாம்சைாக வநாக்கம்
சகாண்டிருந்தார்:

எவபசியர் 1: 4 jkf;FKd;ghf ehk; md;gpNy gupRj;jKs;stHfSk;
Fw;wkpy;yhjtHfSkhapUg;gjw;F> mtH cyfj;Njhw;wj;Jf;FKd;Nd fpwp];JTf;Fs; ek;ikj;
njupe;Jnfhz;lgbNa> 5, gpupakhdtUf;Fs; jhk; ekf;Fj; je;jUspd jk;Kila fpUigapd; kfpikf;F
Gfo;r;rpahf> 6 jk;Kila jaTs;s rpj;jj;jpd;gbNa> ek;ik ,NaRfpwp];J%ykha;j; jkf;Fr;
RtpfhuGj;jpuuhFk;gb Kd;Fwpj;jpUf;fpwhH..
பல ைக்கள் கடவுளின் சபரும் திட்டத்தில் இவயசுவின் இடத்திமன குமறத்து ைதிப்பிடுகிறார்கள்.
ஒரு ஆதாமும் ஏவாளும்273 இருக்கு முன் உலகத்வதாற்றத்துக்கு முன் - பூைிக்கு வருவது கடவுள்
ஆரம்பத்தில் இருந்து அவரது திட்டைாக இருந்தது. கடவுள் திடீசரன்று புதிய ஏற்பாட்டில்
திரித்துவர் ஆகவில்மல. பிதாவாகிய வதவன், இவயசு, ைற்றும் பரிசுத்த ஆவியாகிய கடவுள் ைனித
இனம் வழ்ச்சிமய
ீ
சரி சசய்ய உருவாக்கப்பட்ட என்று திரித்துவக் கடவுள் ஒரு புதிய வடிவம்
அல்ல. பூைிக்கு வருவது கடவுள் எப்வபாதும் திட்டம் A ஆக இருந்தது ைற்றும் வவறு ஓரு திட்டம்
இல்மல.274 இவயசு அல்பா ைற்றும் ஒவைகாவாக உள்ளார்.275 ஆதாம் வதவனின் ைனதில் ஒரு
சவறும் சிந்தமனயாக இருந்த வபாது இவயசு அவதாரைாக ஆயத்தைாக இருந்தார்.

ைடவுள் அவைது நித்திய றநாக்ைத்கத நிகேறவற்ே மனிதன் ஆனார்
எனவவ, உங்களுக்கு ைனித வழ்ச்சியிலிருந்து
ீ
என்ன கிமடக்கிறது? ைக்கள் அமனவரும் அவர்கள்
பாவத்தின் காரணைாக நரகத்தில் சசல்ல தகுதியுமடயவராக இருந்தனர், சசார்க்கம் சசல்ல
ைற்றும் கடவுவளாடு இருப்பதற்கு ஒவர வழி ைரணத்தின் மூலவை. கடவுள் நம் பாவங்களுக்காக
ஒரு பலிமய வகாருகிறார்.இவயசு கடவுமள ைாற்றும் சபாருட்டு இறக்க பூைிக்கு வரவில்மல.
நைக்காக ைரிக்க பூைிக்கு வந்தார் எனவவ நாம் ைாற முடியும். தனது பிதாவின் ஆத்திரத்மத
தணிக்க சிலுமவயில் அமறயப்பட வில்மல. அவர் ைனித இனம் வழ்ச்சி
ீ
நிறுத்த ைற்றும் நம்
பரிசுத்த பமடப்பாளரிடைிருந்து நம் பிரிவிமனமய நீக்குவதற்கு
சிலுமவ சசன்றார். அவர்
நம்முமடய பாவங்களுக்காக பலியாக இருக்க சிலுமவக்கு சசன்றார்.276
இது - ஆரம்பத்திலிருந்து கடவுளின் திட்டைாக இருந்தது.
ைனித இனத்தின் வழ்ச்சி
ீ
கடவுளால் ஆவலுடன் எதிர்பார்க்கப்பட்டிருந்தது. அவரது ைகன் , இவயசு
மூலம் அவரது குடும்பத்துக்குள் தத்சதடுக்க - கடவுள் அவரது நித்திய வநாக்கத்மத நிமறவவற்ற
ைனிதன் ஆனார். இவயசு நாம் கடவுள் பிள்மளயாக ைாற நைக்காக வாழ, ைரிக்க பூைிக்கு வந்தார்
என்று நம்ப வவண்டும்.
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சாத்தான் ைடவுளுகடய றநாக்ைத்தில் உதவுைிோன்
இந்த அமனத்தும் எதிர்பார்க்கப்பட்டது என்பதால், இந்த கடவுளுமடய வநாக்கத்தில் சாத்தான்
எப்படிவயா உதவுகிறான் என்று அர்த்தைா?
பதில் ஆம். சாத்தான் தந்திரைாக உள்ளான், ஆனால் அவன் புத்திசாலியல்ல. அவன் கடவுளின்
சரியான திட்டத்மத எதிர்ப்பது எப்படி என கண்டுபிடிக்க முடியாது. சாத்தானின் முயற்சி உங்கமள
ைற்றும் என்மன அழிக்க உண்மையில் எதிர் விமளமவ உண்டாக்குகிறது. கடவுள் துன்பம்
தங்கள் வாழ்வில் வரும் வபாது ைக்கள் அவமர சநருங்கி வருவார்கள் என்று அறிவார். நைது
துன்பம் சாத்தான் மூலம் தண்டமனயாகும் வபாது, கடவுளால் அனுைதிக்கப்படுகிறது. உங்கமள
என்மன அழிக்கும் சாத்தானின் முயற்சிகள் மூலம், கடவுள் நம்வைாடு ைிகவும் சநருக்கைான
உறவு சகாள்ள விரும்புகிறார் சரியாக அவர் விரும்புவது தான் !
இது சாத்தான் கடவுளின் சபரும் திட்டத்தில் முக்கிய பங்கு வகிக்கிறான் என்று காட்டுகிறது.
கடவுள் அவரது இறுதி வநாக்கம் அமடய சாத்தான் ைற்றும் பாவத்மத பயன்படுத்துகிறார்.
சாத்தானின் சக்தி கடவுளால் அவனுக்கு சகாடுக்கப்பட்டது, வதவ பராைரிப்பு
சாத்தான் தான்
சசய்வமத சசய்ய அனுைதிக்கிறது. ஆனால் கடவுள் அனுைதிக்கிற அளவு ைட்டுவை, சாத்தான்
நம்மை தாக்க அதிகாரம் உள்ளது.
ஆனால், ஆதாம் ஏவாள் வதாட்டத்தில் பாவம் சசய்த வபாது கூட, இந்த பாவத்திற்கு கடவுள்
காரணம் என்று அர்த்தம் இல்மல. அவதவபால் அது பாவத்மத சசய்ய ஆதாம் ஏவாமள
வசாதித்தார் என்று அர்த்தம் இல்மல. எவமரயும்
கடவுள் வசாதிப்பவரல்ல.277 அவர் தனது
வநாக்கத்திற்காக சாத்தாமன பயன்படுத்துகிறார்.
கடவுள் அவரது சதய்வக
ீ ஒழுக்கம் சகாண்டுவர சாத்தாமன பயன்படுத்துகிறார். சாத்தான் கடவுள்
அவரது
ைகிமைமயயும்,
நைது
நன்மைக்கும்
திட்டைிட்டுள்ளது
ைட்டும்
சசய்ய
அனுைதிக்கப்படுகிறான். கடவுளின் கற்பிப்பு மகவயடு ைீ து சாத்தானின் எதிர்ப்பு மூலம் - கடவுளின்
வநாக்கங்கள் நிமறவவறும். நைது பாவத்தினிைித்தம் ைற்றும் நைது ஒத்துமழயாமையினால்
பாதிக்கப்பட்டபின் பிறகு கடவுள் நம்மை ைீ ண்டும் வலுவானதாக நிறுவி ைற்றும் உறுதியானதாக
சசய்கிறார்.278
நம்
துன்பம்
பணிவு
ைற்றும்
கடவுள்
சார்ந்திருத்தமல
தயாரிக்க
பயன்படுத்தப்படுகிறது.
இந்த அமனத்தும் சுவிவசஷத்மத எதிர்த்து கடினைாக சாத்தான் வவமல சசய்தாலும் இன்னும்
அவன் உண்மையில் அதமன ஊக்குவிக்கிறான் என்று அர்த்தம் . கடவுளுமடய தராதரங்கமள
சாத்தான் எதிர்த்தாலும் கடவுளின் சபரும் திட்டத்மத நிமறவவற்ற கடவுள் சாத்தான் இருப்பமதப்
தீர்ைானித்தார்.279 சாத்தான்
சசய்ய அனுைதிக்கப்பட்ட எல்லாவற்றிலும் அவன் உண்மையில்
கடவுளுக்கு வசமவ சசய்கிறான்.

எப்படி ஒரு பரிசுத்த ைடவுள் அவைது திட்டத்தில் பாவம் கவத்து இருக்ை
முடியும்?
அமத பற்றி வயாசிக்கவும். வதவனுமடய ைகிமை உண்மையில் உலகில் பாவம் அனுைதிப்பதன்
மூலம் அறிவிக்கப்பட்டது:
- உலகில் பாவம் இருப்பது கடவுளின் இரக்கம் ைற்றும் அவருமடய ைனதுருக்கத்மத
அனுைதிக்கிறது280 281
- அது அவரது அன்பு ைற்றும் நம் பாவங்களுக்கு அவரது ைன்னிப்பு காட்ட கடவுமள
அனுைதிக்கிறது282
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- அது அவமர ைறுப்பவர்கள் ைீ து அவருமடய நீதி ைற்றும் அவரது வகாபம் காட்ட கடவுமள
அனுைதிக்கிறது283
- வைலும், சாத்தான் மூலம் அது கடவுள் தான் எந்த நல்ல நீதிைன்ற அமைப்பு வபால
குற்றவாளிமய284 விட்டு விடுவது இல்மல என்று காட்டுகிறது
கடவுள்
உண்மையில்
நரகத்தில்
குற்றவாளிமய
கண்டிப்பதனால்
ைகிமைப்படுகிறார்.
நீதிைன்றங்கள் ஒரு சகாமலகாரனுக்கு ஒரு நீண்ட சிமற தண்டமனயளித்து கண்டிக்கவில்மல
என்றால் நம் நீதிைன்றங்கள் நியாயைானதாக இருக்க முடியாது. எனவவ நம் நீதிைன்றங்கள்
சபருமைப்படுத்தப்படுகின்றன விமளவு, அவர்கள் சட்டம் துஷ்பிரவயாகம் சசய்யும் ைக்கமள
தங்கள் துல்லியைான தண்டமன மூலம் முமற சசய்யப்படுகின்றன. இது கடவுளின் வகாபம்
நியாயைானது தான் ைற்றும் 'ைனிதனுக்கு ைன்னிப்பு தருகிற வபாது ைற்றும் ைனிதன் அமத
நிராகரிக்கிற வபாது கடவுள் ைகிமைப்படுகிறார் என்று அர்த்தம்.
இந்த சாத்தான் ைற்றும் சாத்தானின் அநீதியான சசயல்கள் அமனத்தும் பின்னால் கடவுளுமடய
தீர்ைானத்தின்படி அமழக்கப்பட்டவர்களாய் அவரில் அன்பு கூறுபவர்க்கு எல்லாவற்மறயும்
நல்லதாக
உண்டாக்குகிற ஒரு பரிசுத்த, நீதியான, ைனதுருக்கைான வதவன் உள்ளார் என்று
285
அர்த்தம்.
கடவுள் ஒரு புகழ்சபற்ற திட்டம் நிமறவவற்றியுள்ளார், அது அவரது நித்திய வநாக்கம் சச
யல்படுத்தப்படுத்தக்கூடிய
ஒரு தீர்வு அடங்கும். இவயசுவின் மூலம் - அவருமடய நித்திய
வநாக்கம் தைது குடும்பத்துக்குள் நம்மை தத்து எடுப்பது தான். விசுவாசிப்பவர் ைட்டுவை,
எல்வலாரும் இடம் சபற முடியாது .
இது அவரது வகாபம், அவருமடய இரக்கம் அவரது ைகிமைமய முன்னிமலப்படுத்துகிறது என்று
அர்த்தம். நீங்கள் ைனித இனம் வழ்ச்சி
ீ
இல்லாைல் இரண்மடயும் காண முடியாது.

நம் துன்பம் மூலம் ைடவுள் நம்கம பூைணப்படுத்துைிோர்
இது ஆரம்பத்தில் இருந்து அவரது திட்டைாக இருந்தது. கடவுள் நம்வைாடு ஒரு உறவு வவண்டும்
என விரும்புகிறார், ஏசனனில் உலகில் பாவம் ைற்றும் துன்பம் அனுைதிக்க வதர்வு சசய்தார். அவர்
அவரது விருப்பத்திமன அறியவவண்டும் என்று அவர் விரும்புகிறார்.286 நாம் அவமர வநசிக்க
வவண்டும் என்று அவர் விரும்புகிறார்.287 நாம் அவமர சாய வவண்டும். 288அவரில் நாம் விசுவாசம்
மவக்க வவண்டும் என்று289 அவர் விரும்புகிறார். அவர் அவரது தரத்மத நாம் பின்பற்ற
விரும்புகிறார்.290 நாம் இந்த விஷயங்கள் எல்லாம் சசய்தால் அவர் நம்மை ஆசீ ர்வதிப்பார்.
சாத்தான் மூலம் வசாதிக்க இடைளித்தல் பின்னர்
நம் பாவ இச்மசகமள பின்சதாடர்கிற
காயத்மத அனுபவிக்க அனுைதிக்கிறது கடவுளிடம் நம்மை ஈர்க்கிறது. கடவுள் கூட உங்கமள
முற்றிலும் உமடத்து மவக்க அனுைதிக்கலாம் - அவர் அந்த அளவுக்கு உங்கமள வநசிக்கிறார்
ஏசனனில், அவர் உங்கமள அவரிடம் சநருக்கைாக மவக்க விமதத்தமத
அறுவமட சசய்ய
அனுைதிப்பார்.291 292
நீங்கள் முந்மதய அதிகாரத்தில் பார்த்தபடி கடவுள் நம்மைச் சிட்சிக்கிற வபாது நாம் பாக்கியம்
என உணர வவண்டும், அது அவர் நம்மை வநசிக்கிறார் என சபாருள்.293 294 அவர் நம்மை வநசிக்க
வில்மல என்றால் அவர் நம்மை சிட்சிக்க ைாட்டார். நைது வசாதமனகள் ைற்றும் நைது துன்பம்
மூலம் நம் விசுவாசம் நிரூபிக்கப்படுகிற வழிமுமறயாக உள்ளது. 295எனவவ அடிப்பமடயில் நைது
துன்பம்
மூலம்
கடவுள்
நம்மை
சீ ர்படுத்துகிறார்
பலப்படுத்துகிறார்,
ைற்றும்
அவர்
நிமலதடுைாறாைல் சசய்யும் பயன்படுத்த கூடிய296 ஒரு பமடப்பாக நம்மை வடிவமைக்கிறார்.
சாத்தான் நம்மை அழிக்க மவக்கிற அவத வசாதமனகள் - கடவுள் நல்லதாக ைாற்றுகிறார்.
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உங்கமள வசாதிக்கும் முன் சாத்தான் முதல் இவயசுவிடம் வகட்க வவண்டும் என்று ஒரு
முந்மதய அத்தியாயத்தில் உள்ளது நிமனவிருக்கிறதா?297 இது அவரில் உள்ள உங்கள்
விசுவாசத்மத கட்டி எழுப்ப ைற்றும் கடவுமள ைகிமைப்படுத்தும் கடவுளின் சபரும் திட்டத்தின்
ஒரு பகுதியாக உள்ளது.

நான் உண்கமயில், ைடவுகள அேிய முடியுமா?
ஒரு முத்திகையால் குேிக்ைப்பட்டது
ஆைாம், நீங்கள் கடவுள் ைற்றும் அவருமடய சித்தத்மத அறிந்து சகாள்ள முடியும். உண்மையில்,
வதவனுமடய சித்தத்மத நீ அறிந்து சகாள்ள விரும்புகிறார்.298
நாம்
பிறந்தது கடவுமள அறிந்து சகாள்ளவவ. அது நம்
இருப்பின் இயல்பு ஆகும். நம்ைில்
ஒருவர் கூட திட்டம் ைற்றும் ஒரு வநாக்கம் இல்லாைல் இந்த பூைியில் வதான்றிவனாம் என்று
இல்மல.
கடவுள்
அவரது
பார்மவயில்
பரிசுத்தம்
ைற்றும்
குற்றைற்றவராக
இருக்க
உலகத்வதாற்றத்துக்கு முன் நம்மை வதர்வு சசய்தார்.299

NkYk; fpwp];Jtpd;Nky; Kd;Nd ek;gpf;ifahapUe;j
ehq;fs; mtUila kfpikf;Fg; Gfo;r;rpahapUf;Fk;gbf;F> jkJ rpj;jj;jpd; MNyhridf;Fj;jf;fjhf vy;yhtw;iwAk; elg;gpf;fpw
mtUila
jPHkhdj;jpd;gbNa>
ehq;fs;
Kd;Fwpf;fg;gl;L>
fpwp];JTf;Fs;
mtUila
Rje;jukhFk;gb
300
njupe;Jnfhs;sg;gl;Nlhk;.

ஆனால் உண்மையிவலவய கடவுமள அறிய உங்களுக்கான அவரது திட்டம் அறிய நீங்கள்
உங்கள் பாவங்களிலிருந்து ைனந்திரும்ப ைற்றும் கடவுள் அவரது ைகன் இவயசுமவ, உங்களுக்காக
ைரிக்க அனுப்பினார் என்று நம்ப வவண்டும். நீங்கள் அர்ப்பணித்து இவயசுவில் ஒரு விசுவாசியாக
ைாறும்வபாது நீங்கள் ஒரு முத்திமரயால் அவரில் குறிக்கப்படுவர்கள்.
ீ
பரிசுத்த ஆவியானவர்
உங்களுக்குள் வாழ்வார்.301 பரிசுத்த ஆவியானவர் உங்கள் வழக்கறிஞராயிருந்து கடவுள் பற்றி
சாட்சியைளிக்க302 உதவுவார். பரிசுத்த ஆவியானவர் எல்லாவற்மறயும் உங்களுக்குப் வபாதித்து
ைற்றும் இவயசு வாக்குறுதியளித்த எல்லாம் ஞாபகப்படுத்துவார்.303

நீங்ைள் ஏன் பிேந்தீர்ைள்
பல ைக்கள் ஒரு ைிக நீண்ட காலம் வாழ்கின்றனர், ஆனால் அவர்கள் ஏன் பிறந்தனர் என புரிந்து
சகாள்ள ைாட்டார்கள்.அதற்கான பதில், கடவுமள அறிந்து சகாள்ள உங்கமள உருவாக்கினார்.
நீங்கள் இமத புரிந்து சகாள்ளும் வபாது உங்கள் வாழ்க்மக சதாடங்க முடியும். நீங்கள்
அமைதியாக இருப்பீர்கள். நீங்கள் ைகிழ்ச்சியாக இருக்க முடியும். வாழ்க்மகயின் அர்த்தம் பற்றிய
உங்கள் வதடல் முடிந்து விடும். வாழ்க்மக பற்றி இது இருக்கலாம், "இருக்க வவண்டும்" என,
உங்கள் பகட்டுத்தனைான தவறான எதிர்பார்ப்புகள் ைமறந்துவிடும். நீங்கள் சுதந்திரைாக
இருப்பீர்கள். இது யார் நீங்கள், நீங்கள் கடந்து சசல்கிற சசயல்முமற ஆகியவற்மற அனுபவிக்க
அனுைதிக்கும். அது ஒரு அற்புதைான சவாரியாக இருக்கும், அதனால் பிடித்து சகாள்ளவும்.
கடவுள் ைட்டுவை அவரது கிருமபயால் உங்கமள
விடுவிப்பார். திருப்பி சசலுத்த கடன்கள்
இல்மல. எந்த கடமைகள் இல்மல, பணம் வதமவ இல்மல, காணிக்மக வதமவ இல்மல. எந்த
வவமலயும் சசய்ய வவண்டியதில்மல. நீங்கள் சசார்க்கம் சசல்ல சசய்ய வவண்டும் என்று
எதுவும் இல்மல. அமவ அமனத்தும் உங்களுக்காக சசய்யப்பட்டது. நீங்கள் சவறுைவன
இவயசுவின் இலவச பரிமச ஏற்க வவண்டும் பின்னர் நீங்கள் பிறந்த காரணம், கடவுமள அறிய
என அறிந்து அனுபவிக்க சதாடங்க முடியும். நீங்கள் கடவுள் ைீ து நம்பிக்மக மவக்கும் வபாது அவர்
உங்கமள
பார்த்துக்சகாள்ள
வாக்களிக்கிறார்,
ைற்றும் அவர்
உன்
இருதயத்தின்
வவண்டுதல்கமள உனக்கு அருள்சசய்வதாக வாக்களிக்கிறார்.304
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நீங்ைள் இப்றபாது ைடவுறளாடு றநைடியாை அணுைலாம்
கடவுமள அறிந்து சகாள்வது பற்றி சபரிய விஷயம் எந்த முயற்சியும் வதமவ இல்மல. நீங்கள்
சசய்ய வவண்டும் என எதுவும் இல்மல. இவயசு சிலுமவயில் உங்களுக்காக எல்லாம் சசய்தார்.
எல்லாம். இவயசு சிலுமவயில் ைரித்த வபாது சாத்தானின் வதால்வி முழுமையாக இருந்தது
ைற்றும் சாத்தானுக்கு அது சதரியும். இது வதாட்டத்தில் சதாடங்கியது வநரத்தின் ஆரம்பத்தில்
மவக்கப்பட்ட அந்த திட்டம் இருந்தது, ைற்றும் இவயசு சிலுமவயில் ைரித்த வபாது ைற்றும்
உயிவராடு எழுந்தவபாது நிமறவவறியது. இவயசு சாத்தாமன வதாற்கடித்தார் ைற்றும் அவர்
பாவத்மத வதாற்கடித்தார். இமவ இரண்டின் வழியாகவும் கடவுள் புகழப்படுகிறார்.
இவயசு சிலுமவயில் ைரித்த சநாடிவய யூத வகாவிலில் சந்நிதி ஸ்தானத்திலிருந்து ைக்கமள
பிரித்த சபரிய ைற்றும் கடும் திமர வைலிருந்து கிழிந்தது. வதவன் அமத பிளவுபடுத்தினார்.
இவயசுவின் 'சிலுமவ ைரணத்வதாடு கடவுளின் திட்டம் முடிவமடந்து இந்த சபரிய ைற்றும் கனரக
திமரமய
பிளவுபடுத்தினது இவயசுவின் நைக்கான பல சசய்திகளுள் ஒன்றாக இருந்தது'.
இவயசுவின் சிலுமவ ைரணம் இந்த ைனித தமடமய அகற்றிவிட்டது இந்த ைனிதனால் ஆன
திமர கடவுள் ைற்றும் ைனிதன் இமடவய காணப்பட்ட திமர. கடவுள் சசான்னார்; இந்த சபரிய
ைற்றும் கடும் திமரமய கிழித்ததன் மூலம், "நீங்கள் ஒருவபாதும் சவளிவய இல்மல. நீங்கள்
என்மன வநரடியாக அணுக என்னுமடய குைாரன் இவயசு ஒரு வழி சசய்துள்ளார். உள்வள
வாருங்கள். நான் உங்களுக்காக காத்திருக்கிவறன்."
இந்த திமர சசன்றுவிட்டதால் நீங்கள் இனி கடவுமள அமடய யார் மூலமும் சசல்ல வவண்டாம்.
ைக்கள், சடங்குகள், எந்த தமடகளும் இல்மல, எந்த குறிப்பிட்ட கட்டிடம் எதுவும் வழியில்
இல்மல. நீங்கள் கடவுவளாடு இப்வபாது இந்த நிைிடத்திலிருந்து, நீங்கள் எங்கிருந்தாலும் வபச
முடியும். உங்கள் இதயம் கடவுள் நுமழயும் கதவு ஆகும். ஆனால் அவர் அவரது வழியிமன
கட்டாயப்படுத்த ைாட்டார்.
நீங்கள் அவமர உள்வள விடும் வமர அவர் காத்திருப்பார். அவர்
இப்வபாது தட்டி சகாண்டு இருக்கலாம்.(உங்கள் இதயத்திமன உணரவும்), அவர் நீங்கள் பதில்
தருைாறு காத்திருப்பார். சவறுைவன அவமர வருைாறு வகட்கவும், நீங்கள் அவமர அமழத்தால்
அவர் வருவார். அத்தியாயம் 5 எப்படி அவமர அமழக்க வவண்டும் என கற்று தரும். நிச்சயைாக
அமத படிக்கவும்.
நைக்காக வாழ நைக்காக ைரிக்க பூைிக்கு, தன் ைகன் இவயசுமவ அனுப்பிய வபாது இது
ஆரம்பத்தில் இருந்து கடவுளின் திட்டைாக இருந்தது. பமழய ஏற்பாட்டில் வதவன் நடக்கும் என
கூறினதன் வைல் உங்கள் நம்பிக்மக ைற்றும் உங்கள் விசுவாசம் வழியாக அவர் அமத புதிய
ஏற்பாட்டில் சசான்னது வபாலவவ நடந்தது, கடவுள் இப்வபாது உங்கவளாடு இருக்க முடியும்.
பிரபஞ்சத்தின் கடவுள் ைற்றும் பமடப்பாளர் இப்வபாது உங்கவளாடு இருக்க முடியும். ஆனால்
நீங்கள் நம்ப வவண்டும்.
இவயசு அவர் யார் என சவளிப்படுத்த ைற்றும் நாம் அவருடன் எப்படி ஒரு உறவு மவக்க முடியும்
என சசால்ல பூைிக்கு வந்தார். கடவுள் ஒரு நித்தியைானவர் ஆனால் அவர் மூன்று நபர்களாக
உறவில் உள்ளனர்: பிதாவாகிய வதவன், வதவகுைாரன் (இவயசு), ைற்றும் வதவனுமடய பரிசுத்த
ஆவி. பூைி உருவாக்கப்பட்ட வபாது மூவரும் இருந்தனர். ைனித குலம் உருவாக்கப்பட்ட வபாது
மூவரும் இருந்தனர். இவயசு அவர் ைரித்து உயிவராடு எழுந்து சுைார் 40 நாட்களுக்கு பிறகு, இவயசு
பரவலாகத்திற்குச் சசன்ற வபாது அவமர விசுவாசிப்பவர்களுள்305 306
வாழ அவரது ஆவிமய
விட்டு சசன்றார், எனவவ அவரது ஆவி நம்மை நாம் சசய்யும் எல்லாவற்றிலும் நைக்கு வழிகாட்ட
முடியும்.
கடவுள் நம் ஒவ்சவாருவமரயும் நாம் என்ன சசய்வதாம், சசய்ய முடியும், என்பதால் அல்லாைல்
அவரது இரக்கத்தால் ைாத்திரவை இரட்சித்திருக்கிறார்,307 நம் விசுவாசம் ைற்றும் அவருமடய
இரக்கம் மூலம் நாம் இரட்சிக்கப்படுகிவறாம்.308 நம் கடவுள் மூன்று நபர்களாக
வதவனின்
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குடும்பத்தில் நம்மை தத்சதடுக்க, நைக்கு நம்பிக்மக ைற்றும் ஒரு எதிர்காலம் சகாடுக்க நைக்கு
ஜீவன் சகாடுக்க பூரண ஒற்றுமையுடனும் உள்ளனர்.

ைடவுளின் நம்பமுடியாத பகடப்பாற்ேல்
நீங்கள் அமத ஒப்புக்சகாள்வர்கள்
ீ
அல்லது இல்மல
அமனவரும் பமடத்தவமர வதட ஒரு
ஆமச சகாண்டு உருவாக்கப்பட்டுள்ளனர். நாம் அமனவரும் கடவுள் யார் என்பமத கண்டறிய
ைற்றும் அவரில் திருப்திமயயும், ைகிழ்ச்சிமயயும் கண்டுபிடிக்க சசய்யப்பட்டுள்வளாம். இந்த
காரணத்தினால் தான் நாம் பிறந்வதாம். அவர் நம் அமனவமரயும்
ைிகவும் சவவ்வவறு
309
கலாச்சாரங்கள், பல்வவறு நாடுகளில்
நாம் அவமர வதட ைற்றும் அவர் யார் என கண்டறிய
வவண்டும் என்பதற்காக உண்டுபண்ணினார்.
கடவுளின் நம்பமுடியாத பமடப்பாற்றல் நாம் பூைியில் இங்வக பார்க்கிறவற்றில் வைவல
வானத்திலும் ைற்றும் கீ வழ கடல்களிலும் எல்லாம் சதளிவாக சதரிகிறது, ஏசனனில் கடவுள்
உருவாக்கிய அமனத்திலும் பமடப்பாற்றல் சதளிவாக காணப்படுவதால், நாம் கடவுள் யார் என
சதரிந்து சகாள்ள சாக்குவபாக்கு சசால்ல இடைில்மல.310 வானங்கள் வதவனுமடய ைகிமைமய
அறிவிக்கிறது.311
நீங்கள் ஒரு எலக்ட்ரான் நுண்வணாக்கி மூலம் ைனித உடலின் உட்பகுதியில் பார்க்க முடிந்தது
என்றால், நீங்கள் நம்பமுடியாத சிறிய இயந்திரங்கள் ைற்றும் வைாட்டார்கள் பார்க்க முடியும்.
கியர்கள் ைற்றும் ஊடச்சுகளுக்கிமடயிலான ைற்றும் ஓட்ட-கமணகள் ைற்றும் பல சகாண்டு - ைட்டுவை நம்பமுடியாத வடிவமைப்பாளர் ைற்றும் பமடப்பாளரால் தான் வடிவமைக்கப்படக்கூடும்.
குறிப்பு: - கியர்கள் ைற்றும் ஊடச்சுகளுக்கிமடயிலான ைற்றும் ஓட்ட-கமணகள், நீங்கள் பார்க்க
வவண்டும் என்று YouTube.com இல் ஒரு வடிவயா
ீ
உள்ளது. நம்பமுடியாத சிக்கலான மூலக்கூறு
இயந்திரங்கள் உள்ள ைனித சசல்கமள காட்டுகிறது. இந்த பகுதிகள் வைாட்டார்கள் (நைது சசல்கள்)
உருவாக்கப்பட்டவபாது காணாைல் வபாய் இருந்தால், இன்று நாம் இங்வக இருக்க முடியாது.
வடிவயா
ீ
"- லீ ஸ்வடாசபல் - மூலக்கூறு இயந்திரங்கள் சபாய் என நிரூபிக்க பரிணாைம் மைக்வகல்
Behe" என்று அமழக்கப்படுகிறது
(URL: http://www.youtube.com/watch?v=Y7WwO1iETuw).
இந்த புத்தகத்மத படிக்கும் வபாது நீங்கள் ஒரு கணினியில் இருந்தால் (நீங்கள் உங்கள் CTL
சபாத்தாமன கீ வழ பிடித்து இருக்கவும்) வைவல உள்ள இமணப்மப கிளிக் சசய்யவும். நீங்கள் ஒரு
கணினியில் இந்த புத்தகத்மத படிக்கவில்மல என்றால் உங்களுக்கு வாய்ப்பு கிமடக்கும் வபாது
வடிவயாமவ
ீ
கட்டாயம் பார்க்க வவண்டும்.
அமனத்து ைனிதர்களும் கடவுள் எனறு ஓருவர் இருக்கிறார் என்பமத புரிந்துசகாள்கிற திறவனாடு
உருவாக்கப்பட்டுள்ளார்கள். அமனத்து ைனிதர்களுக்கும் கணிதம், அறிவியல், ஆய்வு, ைற்றும்
பலவற்றின் மூலம் கடவுளின் நம்பமுடியாத பமடப்பாற்றல் பற்றி ஒரு அடிப்பமட புரிதல் சசன்று
வசர முடியும். புல்மல பார்த்து புரிந்து சகாள்ள முயற்சிக்கவும். அதன் திறன், ைற்றும் சிக்கலான
ஒளிச்வசர்க்மகமய விளக்க குவாண்டம் சைக்கானிக்ஸ் ைற்றும் குவாண்டம் இயற்பியல்
வதமவப்படும். நம் பமடப்பாற்றல் ைற்றும் வடிவமைப்பு இந்த அசாதாரண பகுதிகமள சகாடுத்த
கடவுளுமடய வநாக்கம் நாம் வகட்டு அவமர பற்றி வைலும் தகவல்கமள வசகரிக்க வவண்டும்
என்பவத.312
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ைடவுள் ஜீவ பாகதகய உங்ைளுக்கு கதரியப்படுத்துவார்.
கடவுள் நம் இதயங்களில் நித்தியம் மவத்துள்ளார் - இது கடவுள் யார் என்பமத புரிந்து சகாள்ளும்
ஏக்கத்திற்கு வவறு ஏதும் பதிலாக இருக்க முடியாது என்பது அர்த்தம். ஆனால் நீங்கள் கடவுள்
தவிர ஏதாவது சகாண்டு இந்த ஏக்கத்திமன நிரப்ப முயற்சிப்பீர்கள் என்றால் நீங்கள் ஒரு சவற்று
உணர்வுடன் ைாத்திரம் நிறுத்தப்படுவர்கள்.
ீ
இதனால் தான் பல ைக்கள் முதிர்வயதாகும் வபாது,
"அமனத்தும் இவ்வளவு தானா உள்ளது?", என அவர்கள் ஆச்சரியப்படுவர்
பல ைக்கள் தங்கள் இருதயத்தில் கடவுமள அமழக்காைல் உள்ளனர். கடவுள் தட்டுகிறார் சவறுைவன உங்கள் இதயம் திறந்து அவமர உள்வள விடவும். அவர் உங்களுடன் கற்பமனக்கு
எட்டாத வருங்காலத்மத பகிர்ந்து சகாள்ள விரும்புகிறார். ஆனால் நீங்கள் உங்கள் இதயம்
திறக்கும் வமர அவர் உங்களுக்கு தன்மன சவளிப்படுத்த முடியாது அவமர அனுைதிக்க
வவண்டும். நீவய விஷயங்கமள கண்டுபிடிக்க முயற்சியாது நிறுத்தவும். சவறுைவன கடவுளில்
நம்பிக்மகயாயிருக்கவும்; அவர் ஜீவ பாமதமய உங்களுக்கு சதரியப்படுத்துவார்.313 கடவுள்

vd; epidTfs; cq;fs; epidTfs; my;y>
cq;fs; topfs; vd; topfSk; my;yntd;W fh;j;jh; nrhy;Yfpwhh;. g+kpiag;ghh;f;fpYk; thdq;fs; vg;gb
cah;e;jpUf;fpwNjh> mg;gbNa cq;fs; topfisg;ghh;f;fpYk; vd; topfSk;> cq;fs; epidTfisg;
ghh;f;fpYk; vd; epidTfSk; cah;e;jpUf;fpwJ.
அவரது ஏசாயா தீர்க்கதரிசி, மூலம் நைக்கு அறிவித்தார்

ஆனால் சாத்தான் என்ற சபயரில் கடவுள் யார் என கற்றலில் இருந்து உங்கமள மவத்திருக்க
விரும்பும் ஒரு சக்தி உலகில் இருக்கிறது என்பமத எப்வபாதும் நிமனவில் சகாள்ளவும். சாத்தான்
ைிகவும் கடவுமள சவறுக்கிறான் அவன் கடவுள் சாயலில் சசய்யப்பட்ட என்று எமதயும் ைற்றும்
அமனத்மதயும் அழிக்க விரும்புகிறான் - அதில் நீங்களும் அடங்குவர்கள்.
ீ
சாத்தானின்
குறிக்வகாள்
உங்கமள
ஏைாற்ற,
உங்கமள
குழப்ப,
உங்கள்
புத்திமய
314
315
316
இருட்டாக்கிவிட
உங்கள் முன்னுரிமைகமள
தமலகீ ழாக ைாற்ற
நீங்கள் அவனிடம்
வகட்பீர்கள் என்றால், நீங்கள் ைிகவும் பலனற்றவராக வதவவன உங்களுக்குள் இருந்து தன்மன
ஒதுக்க வதர்வு சசய்யலாம்.317 உங்களுக்கு அதமன நடக்கவிட வவண்டாம். நிமனவில் மவத்து
சகாள்ளுங்கள், ைனிதர்கள் கடவுமள பற்றி அறியாமையில் உள்ளவபாது சாத்தான் முற்றிலும்
அதமன வநசிக்கிறான். நாம் வதவமன பற்றி அறியாமையில் உள்ள வபாது நம் வாழ்வு நம்
சசாந்தைாக இல்லாைல் வபாகிறது; நாம் சாத்தான் மூலம் கட்டுப்படுத்தப்படுவவாம்.
நாம் கடவுளின் இருப்மப ைறுப்பதன் மூலம் புத்திசாலி என உரிமை பாராட்டினால் நாம்
முட்டாள்கள் ஆக ைாறுகிவறாம்.318 319 320 321- ைற்றும் வைாசைானது, நாம் நம் இதயங்களில் உள்ள
என்று நாம் அறிந்த கடவுளுக்கு விவராதியாக ைாறுகிவறாம். கடவுளின் சட்டங்கள் உங்கள்
இதயங்களில் எழுதப்பட்டுள்ளது என்று நிமனவில் சகாள்ளுங்கள். உங்கள் சுயாதீன விருப்பம்
மூலம், நீங்கள் எப்வபாதும் கடவுமள ைறுக்க வதர்ந்சதடுக்கும் உரிமை உங்களுக்கு உண்டு. உங்கள்
அன்பான தகப்பன் சதரிந்சதடுக்கும் உரிமைமய சகாடுத்துள்ளார்.322 கடவுள் உங்கமள அவமர
வநசிக்க அதிகாரத்வதாடு வகாரினார் என்றால் - அவர் உங்கவளாடு ஒரு உண்மையான உறவு
மவத்திருக்க முடியாது.
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ஆமாம், நீங்ைள் ைடவுகளப் ைண்டேிய முடியும்
நீங்கள் உங்கள் இதயத்தில் இவயசுமவ ஏற்கும் வபாது நீங்கள் கடவுவளாடு
சநருக்கைாக
முடியும், ஏசனனில் அவர் உங்களுக்குள் இருப்பார்.323 இவயசுவில் உங்கள் நம்பிக்மகமய
மவப்பதன் மூலம் நீங்கள் கடவுமள முழுமையாக அணுக முடியும்.324 நீங்கள் இவயசுமவ ஏற்று

eP cd; nrtpia Qhdj;jpw;Fr; rha;j;J> cd;
,Ujaj;ijg; Gj;jpf;F mikag;gz;Zk;nghUl;L> eP vd; thh;j;ijfis Vw;Wf;nfhz;L> vd;
fl;lisfis cd;dplj;jpy; gj;jpug;gLj;jp>Qhdj;ij th vd;W $g;gpl;L> Gj;jpiar; rj;jkpl;L
mioj;J>mij nts;spiag;Nghy; ehb> Gijay;fisj; NjLfpwJNghy; NjLthahfpy;>mg;nghOJ
fh;j;jUf;Fg; gag;gLjy; ,d;dnjd;W eP czh;e;J> Njtid mwpAk; mwpitf; fz;liltha;..325
ைற்றும் உள்வள அவரது கட்டமளகமள வசைிக்கவும்

jhk; fpwp];Jit kupj;NjhupypUe;J vOg;gp> mtuplj;jpy; elg;gpj;j jkJ gyj;j
rj;Jtj;jpd; ty;yikapd;gbNa tpRthrpf;fpwtHfshfpa ek;kplj;jpNy fhz;gpf;Fk; jk;Kila ty;yikapd;
kfh Nkd;ikahd kfj;Jtk; ,d;dnjd;Wk;> ePq;fs; mwpAk;gbf;F> mtH cq;fSf;Fg; gpufhrKs;s
kdf;fz;fis nfhLf;fNtz;Lnkd;W Ntz;bf;nfhs;SfpNwd;.
vy;yhj; Jiuj;jdj;Jf;Fk;>
mjpfhuj;Jf;Fk;> ty;yikf;Fk;> fHj;jj;Jtj;Jf;Fk;>
,k;ikapy;khj;jpuky;y kWikapYk;
NgHngw;wpUf;Fk; vy;yh ehkj;Jf;Fk; Nkyha; mtH caHe;jpUf;fj;jf;fjhf> mtiu cd;djq;fspy;
jk;Kila tyJghuprj;jpy; cl;fhUk;gb nra;J> vy;yhtw;iwAk; mtUila ghjq;fSf;Ff; fPo;g;gLj;jp
vy;yhtw;iwAk; vy;yhtw;whYk; epug;GfpwtUila epiwthfpa ruPukhd rigf;F mtiu vy;yhtw;wpw;Fk;
Nkyhd jiyahfj je;jUspdhH.
எவபசியர்

1:

18-23

பார்க்ைாமல் நம்புவது
வானத்துக்கும் பூமிக்கும் நடுறவயான துணி
பல ைக்கள் அழகான திமரச்சீ மலகமள பார்த்திருக்கிறார்கள். இந்த திமரச்சீ மலகளின் ைீ துள்ள
வடிவமைப்புகள் பல அழகான வடிவங்கள், வண்ணங்கள், வடிவங்கள், சில அழகுபடுத்தப்பட்ட
எல்மலகள் வவண்டும், டிமசன்களில் அர்த்தங்கள் ைற்றும் உறவுகள் கூட உள்ளது, ைற்றும்
நீங்கள் இந்த அழகான திமரச்சீ மலகமள பார்க்கும் வபாது நீங்கள் உண்மையில் சசால்ல முடியும்
"ஆஹா!"
ஆனால், நீங்கள் எப்வபாதாவது இந்த திமரச்சீ மலகளின் பின்புறம் பார்த்ததுண்டா? அது ஒரு
சைாத்த குழப்பம் தான். அந்த பின்புறம் உள்ள குணங்கள் எதுவும் நீங்கள் முன் பக்கத்தில்
பார்ப்பதில்மல உள்ளன. சரங்கமள ைற்றும் இமழகள் அமனத்தும் சிக்கலாக உள்ளன, கலந்து,
சவட்டப்பட்டு சதாங்கும், கிழிந்ததாக ைற்றும் கூட பிளவுபட்டதாக இருக்கும். பின்புறம் ஒரு
வடிவமைப்மப ஒத்திருக்க ஏதும் இல்மல ைற்றும் அமத பற்றி அழகானது என்று சசால்ல
எதுவும் இல்மல. என்ன முன் பக்கம் ைற்றும் பின் பக்கம் இமடவய ஒரு நம்பமுடியாத
வித்தியாசம். நீங்கள் ஒவர வநரத்தில் இருபுறமும் பார்க்க முடியவில்மல என்றால் - நீங்கள் கூட
அமத அவத திமர சீ மல என்று நம்பாைல் இருக்கலாம்!
இப்வபாது, ஒரு கணம் இந்த அழகான திமரச்சீ மலகளில் ஒன்று பூைி, சசார்க்கம் ைற்றும் நைக்கும்
இமடவய உள்ளது என்று கற்பமன சசய்யுங்கள். நாம் எந்த பக்கத்திமன காண்வபாம் என
ஊகியுங்கள்? இங்கும், நாம் வைாசைான பக்கத்திமன பார்க்கிவறாம். நாம் குழப்பம் பார்க்கிவறாம்.
நாம் ைரணம், வநாய், வவதமன, அநீதி, உமடந்த உறவுகள், ைற்றும் பலவற்மற பார்க்கிவறாம்.
ஆதாம் பாவம் சசய்த பிறகு கடவுள் சாத்தானிடம் பூைியின் அதிகாரத்மத ைாற்றின வபாது திமர
சீ மல நம் பக்கத்தில் உண்மையில் அசுத்தம் சபற சதாடங்கியது, கடவுளின் திட்டம்
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நிமறவமடயும் வமரயில் - சாத்தான் கலகம் சசய்வான், ைற்றும் ஆதாம் பாவம் சசய்வான் என்று
கடவுளுக்கு சதரியும், கடவுள் நம் பக்கத்தில் ஒரு குழப்பம் இருக்கும் என்று அவருக்கு சதரியும்.
இமவ அமனத்தும் நடக்கும் என்று அவருக்கு சதரியாது என்றால் கடவுள் ஒரு சபரிய தவறு
சசய்திருப்பார். ஆனால் கடவுள் தவறுகள் சசய்வது இல்மல.
எனவவ, ஆதாம் பாவம் சசய்யுமுன் கடவுளின் திட்டம் அவருக்கு ைகிமைமயக் சகாண்டுவர
இருபுறமும் ஒரு திமர சீ மல உருவாக்குவது வசர்க்கப்பட்டுள்ளது. இவயசுவின் மூலம் - நைது
உலகம் சாத்தான் கட்டுப்படுத்தப்படும் திமர சீ மல பின்புறம் ைிகவும் அசுத்தைாக உள்ளது,
உண்மையில் அவருமடய ைகிமை சவளிக்காட்ட ைற்றும் அவரது குடும்பத்துக்குள் தத்சதடுக்க
அவரது நித்திய வநாக்கத்மத நிமறவவற்ற கடவுளின் சர்வஆளுமக திட்டத்தின் ஒரு ைிக
முக்கியைான பகுதியாக உள்ளது. இது பூைி திமர சீ மல பின்புறம், ைற்றும் திமர சீ மல முன்
பக்கம் இது சசார்க்கம் கடவுளின் சபரும் திட்டத்தில் இரு முக்கியைான உறுப்புகள் என்று
அர்த்தம்.
சிலுமவ இவயசுவின் ைரணைாகிய நூலால் பின்புறம் ைற்றும் முன் பக்கம் இமணக்கப்பட்டுள்ளது
. இதன் விமளவு, இவயசு கடவுளின் சபரும் திட்டத்தின் துணி. 326 327
இவயசு இல்லாைல் நாம் எப்வபாதும் பின்புறம் ைாட்டி இருப்வபாம் - அசிங்கைான பக்கத்தில்.
இவயசு இல்லாைல் நாம் முன் பக்கம் பார்க்க முடியாது. இவயசு நைக்கு முன்பக்கத்திற்கு ஒரு
இலவச பாஸ் சகாடுக்கிறார் ைற்றும் நாம் அங்கு சசல்ல சசய்ய வவண்டும் என எதுவும் இல்மல.
நாம் சவறுைவன நம்ப வவண்டும். நாம் சவறுைவன கடவுளின் சபரும் திட்டத்தின் நூல்
அவருமடய ைகன் இவயசு என்று நம்ப வவண்டும், என்று இந்த நூல் இவயசு மூலம் நாம்
கடவுளின் அழகான வடிவமைப்மப பார்க்க முடியும் அங்கு முன் பக்கத்தின் பாமத - இது
சசார்க்கம்.
திமர சீ மலயின் பின்புறம் அழுக்காக உள்ளது வபால நம் உலகம் சாத்தான் கட்டுப்பாட்டில்
உள்ளது, கடவுள் வசாதமனகள் ைற்றும் கடினைான வநரங்களில் வாழும் நம் ஒவ்சவாருவருக்க்கம்
ஒரு அதிசயம் வழங்குகிறார். அவர் அவரிலுள்ள நைது விசுவாசத்மத பலப்படுத்த நைது
கஷ்டங்கமள நைது துன்பத்மத பயன்படுத்துகிறார். நைது வசாதமனகள், நம் துன்பம் மூலம் நம்
விசுவாசம் நிரூபிக்கப்பட்டுள்ளது.328 சாத்தான் நம்மை அழிக்க மவக்கிற அவத வசாதமனகமள
(அதாவது, திமர சீ மல பின்புறம்), கடவுள் நம்மை விடுவிக்க329 அவரது ராஜ்ஜியத்திற்கு நாம்
தயார்பட (அதாவது, முன்புறம்) பயன்படுத்துகிறார். நாம் இவயசுவில் ைட்டும் இவயசுவில் உள்ள
நம் விசுவாசம் மூலம் திமர சீ மல முன்பக்கம் சசல்ல்லாம்.

இறயசு ைடவுளின் கபரும் திட்டத்தின் துணி
துரதிருஷ்டவசைாக, கடவுளின் பக்கத்திலுள்ள திமர சீ மலமய நாம் பார்க்க முடியாது. நாம்
அவன் தான் சசால்வது வபால் முன் வடிவமைப்பு அழகாக உள்ளது என்று நம்பிக்மக மவக்க
வவண்டும். ஆனால் நாம் முன்புள்ள கடவுளின் அழகான வடிவமைப்பு பார்க்க முடியாத பிறகு
கூட அவர் குறிப்புகள் பல நைக்கு சகாடுத்திருக்கிறார். அவரது குறிப்புகள் மபபிள் முழுவதும்
பரந்துள்ளன
இமவ,, நைக்கு திமர சீ மல முன்பக்கம் பற்றி ஒரு அற்புதைான பார்மவமய
சகாடுக்கிறது.
அவரது குறிப்புகள் அவர் நம் கண்ணர்ீ யாமவயும் துமடப்பார்
ைற்றும்
ைரணம், துயரம்,
அழுமக, அல்லது வலி330 இருக்காது, ைற்றும் நீதி வாசம் சசய்யும்.331 அவரது வார்த்மத மூலம்
நைக்கு சசார்க்கத்திமன பற்றி ஒரு அற்புதைான காட்சி சகாடுக்கப்பட்டுள்ளது. நாம் அவமர வசரும்
வமர அவரது அழகான வடிவமைப்மப பார்க்க முடியாது, ஆனால் நாம் சசய்யும் வபாது அது
ஒரு அற்புதைான பார்மவயாக வபாகிறது.332 333 334 நாம் அனுபவித்திருக்கிற இந்த வசாதமனகள்
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கடினைான காலங்கள் உட்பட அமனத்தும்335 336 337 338 நம் வாழ்வில், முன் பக்கத்தில் அவரது
அழகான வடிவமைப்பில் பின்னிப்பிமணந்திருப்பமத
பார்க்கும்படி உள்ளது. கடவுள் நாம்
இவயசுவில் விசுவாசம் மவப்பதன் மூலம் முன் பக்கத்தில் அவரது அழகான வடிவமைப்பில்
வசர்க்கப்பட்டு சகாள்ள அனுைதிப்பார். இவயசு கடவுளின் அழகான வடிவமைப்பு நூல் ைற்றும்
கடவுளின் சபரும் திட்டத்தின் துணி.
ஆனால், நாம் முன் பக்கத்தில் கடவுளின் அழகான வடிவமைப்மப பார்க்கும் வமர அவமர நாம்
நம்ப வவண்டும், ைற்றும் இவயசு மூலைான அவரது திட்டத்மத அங்கு அவர் நம்முடன் அவரது
சசாத்மத பகிர்ந்து சகாள்வார் நம்மை காப்பாற்ற ைற்றும் அவரது குடும்பத்துக்குள் ஏற்க உள்ளார்
என்று நம்பிக்மக வவண்டும்.
நாம் அங்கு வசரும் வமர, எனினும், நாம் திமர சீ மலயின் அசுத்தைாக பக்கத்தில் இறப்பு, வநாய்,
அநீதி, துன்பங்கள் ைிகவும் அதிகைாக இருக்கும் என்ற உண்மைமய ஏற்க வவண்டும். தீயவனால்
திமர சீ மலயின் பின்புறம் தாக்கப்படுவவாம் நாம் எப்வபாதும் திமர சீ மலயின் முன் பக்கத்திமன
பார்க்காதிருக்க மவக்க விரும்புகிறான் என்று புரிந்து சகாள்ள வவண்டும். சாத்தான் நித்தியைாக
தண்டிக்கப்பட்ட திமர சீ மலயின் பின்புறம்
நம்மை மவக்க விரும்புகிறான். சாத்தான் நீங்கள்
நூல் பற்றி அறிய விரும்பவில்மல உங்கமள முன்பக்கத்தில் சகாண்டு சசல்லும் நூல்.
எனவவ நாம் திமர சீ மல பின்புறம் நம் வாழ்க்மகமய வாழும் வபாது அது எப்வபாதும்
இனிமையானதாக அல்லது அழகானதாக, அல்லது வவடிக்மகயானதாக இருக்க வபாவதில்மல.
ஏன் கடவுள் நம் வாழ்க்மகயில் துன்பங்களும் துயரங்களும் 339 அனுைதிக்கிறார் என நாம்
எப்வபாதும் புரிந்துசகாள்ள முடியாது, ஆனால் நாம் வாழ்வில் கடந்துவபாகிற சிரைங்கள் அவரது
அழகான வடிவமைப்பாக சநய்யப்படுகின்றன என்று விசுவாசம் வவண்டும். இவயசு அவர்
இறக்கும்
நிைிடங்கள்
முன்
அவருக்கு
அடுத்த
சிலுமவயில்
சதாங்கிக்சகாண்டிருந்த
குற்றவாளிகளுள் ஒருவரிடம் கூறினார், அவரில் நம்பிக்மக மவப்வபாம் என்றால் - நாம் என்ன
சசய்திருந்தாலும் விஷயம் இல்மல சசார்க்கத்தில் அவருடன் இருப்வபாம் என்று நம்பிக்மக
வவண்டும்.
நாம் நம் சநாறுக்குதலின் மூலம் கடவுளிடம் சநருங்க இழுக்கப்படுகிவறாம். நம் சநாறுக்குதல்
மூலம் நாம் ஒரு இரட்சகர் இல்லாைல் வாழ்க்மகயில்
சசய்ய முடியாது என்று கற்று
சகாள்கிவறாம். நம் சநாறுக்குதல் மூலம் நாம் உலகில் தீமை உள்ளது என்று அறிந்து
சகாள்கிவறாம், அலட்சியம் சசய்ய முடியாது என்று ஒரு சக்தி உள்ளது. நாம் இவயசு மூலம்
ைட்டும் பாவத்மத வதாற்கடிக்க முடியும். இவயசு மூலம் ைட்டும் நாம் நம் வாழ்வில் சாத்தானின்
தாக்கங்கமள
வதாற்கடிக்க
முடியும்.
நாம்
எப்வபாதும்
நைது
வாழ்க்மகயில்
நடக்கும்
எல்லாவற்றிற்கும் கடவுள் குறிப்பிட்ட சாமலயில்340 சில வநரங்களில் சைதளம் ைற்றும் சில
வநரங்களில் சைன்மையான - முழுவதும் பஸ் ஓட்ட ஒரு காரணம் உள்ளது என்பமத நிமனவில்

.
md;wpAk;> mtUila jPh;khdj;jpd;gb miof;fg;gl;lth;fsha;jN; jtdplj;jpy; md;G$Ufpwth;fSf;Fr;
rfyKk; ed;ikf;F VJthf elf;fpwnjd;W mwpej; pUf;fpNwhk.341
சகாள்ள வவண்டும்.

நைது அனுபவங்கள்

அமனத்தும் நைது

ஆன்ைீ க வளர்ச்சிக்கு

உள்ளன

ைடவுளின் திட்டம் விசுவாசிக்ை நம்பிக்கை கவப்பது அவசியம்
நாம் கலந்தாவலாசித்த பலவற்றில் நீங்கள் கடவுள் ஒரு திட்டம் மவத்துள்ளார் என்று நம்புகிறது
அவசியம். நீங்கள் கடவுள் ஒரு திட்டம் மவத்துள்ளார் என்று நம்புகிறீர்களா, அல்லது நீங்கள்
இந்த அமனத்தும் ஒரு நல்ல கமத என்று நம்புகிறீர்களா? எதன் ைீ து நீங்கள் உங்கள்
விசுவாசத்மத வபாடுகிறீர்கள்? நீங்கள் கடவுள் ைற்றும் அவரது வார்த்மதயில் உங்கள்
விசுவாசத்மத மவத்து இருக்கிறீர்களா, அல்லது நீங்கள் பார்க்க ைற்றும் உலகில் வகட்கும்
விஷயங்களில் உங்கள் விசுவாசத்மத வபாடுகிறீர்களா? அல்லது, ஒருவவமள நீங்கள் உங்கள்
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ைீ து விசுவாசத்மத வபாடலாம்? ஒருவவமள நீங்கள் ைாத்திரம் தான் - உங்களுக்கு வதமவயான
அமனத்தும். ஒருவவமள விஷயங்கள், ைிகவும் நன்றாக வபாகலாம், நீங்கள், எதுவும், அல்லது
யாரும் வதமவயில்மல ஏசனனில்
எல்லாம் உங்கள் கட்டுப்பாட்டின் கீ ழ் உள்ளது, ைற்றும்
எல்லாம் உங்கள் கட்டுப்பாட்டில் உள்ளது.
நீங்கள் கூட
கடவுள் இல்மல என்று நிமனக்கலாம் - ஏன் உங்களுக்கு ஏவதனும் விசுவாசம்
வவண்டும்? உங்களுக்கு சநருக்கைான ஒருவர் இறக்கும் வமர சரியாகவவ வவமல சதரிகிறது,
அல்லது நீங்கள் ஒரு ஏணியில் இருந்து கீ வழ விழுகிறீர்கள், பக்கவாதம், அல்லது உங்களுக்கு
புற்றுவநாய் வருகிறது ைற்றும் வாழ இரண்டு ைாதங்கள் உள்ளன, அல்லது யாராவது உங்கள்
பள்ளியில் சசன்று ைற்றும் உங்கள் குழந்மதகளில் ஒன்மற சுட்டுவிடுகிறான். இந்த விஷயங்கள்
நடக்கும் வபாது, நாம் அமனவரும் கடவுமள சவளிவய அமழக்கிவறாம். 342அது நம் இருப்பின்
இயல்பு ஆகும். கடவுள் ஒருவர் இருக்கிறார் என்பது நம் டிஎன்ஏவில் ஒரு நிமலயிமணப்பு
உண்டு.343
நீங்கள் என்ன இந்த தகவல் அமனத்மதயும் பற்றி என்ன சசய்ய வபாகிறீர்கள்: இங்வக உங்களுக்கு
ைற்சறாரு ைிகவும் முக்கியைான வகள்வி? நீங்கள் கடவுமள புறக்கணிக்க, அல்லது அவர்
இருக்கிறார் என்று ைறுக்க வபாகிறீர்களா? அல்லது, நீங்கள் ஒரு கணம் எடுத்து அவமர பற்றி
வைலும் அறிய முயற்சிப்பீர்களா? நீங்கள் கடவுமள புறக்கணிக்க அல்லது ைறுக்க முடியும் ஆனால் அவர் உங்கமள புறக்கணிக்க அல்லது ைறுக்க ைாட்டார். கடவுள் உங்கள் இதய கதவின்
சவளிவய சதாடர்ந்து நிற்பார்344 ைற்றும் நீங்கள் அவமர அமழக்க அவர் காத்திருப்பார். அவர்
அங்கு இப்வபாது இருக்கிறார். நீங்கள் அவமர வகட்க முடிகிறதா? அவர் உங்களுடன் பகிர்ந்து
சகாள்ள நிமறய உள்ளது, ஆனால் நீங்கள் அவமர அமழக்க வவண்டும். நீங்கள் அவரிடம்
வகட்டால் அவர் வருவார். சவறுைவன வகட்கவும். நீங்கள் உங்கள் சபருமையால் அவமர
சவளிவய விட்டு மவத்தால் நீங்கள் நரகத்தில் சதாகாலமும் இருக்க முடியும். நித்தியம் ஒரு
ைிக நீண்ட வநரம் ஆகும்.
கடவுளின் கம்பீரைான வடிவமைப்பாகிய வானங்கள் ைற்றும் பூைி அமனவருக்கும் சதளிவாக
உள்ளன - நாம் அவர் உண்மையானவர்345 என்று சதரிந்து சகாள்ள நைக்கு சாக்குவபாக்கு
சசால்ல இடைில்மல. வானங்கள் வதவனுமடய ைகிமைமய அறிவிக்கிறது.346

நீங்ைள் அகத நம்பும் றபாது நீங்ைள் அகத பார்ப்பீ ர்ைள்
நாம் ைனிதராக இருப்பதால் பார்க்க முடியாது என்ற விஷயங்களில் நம்பிக்மக ைற்றும்
விசுவாசம் மவக்காைல் நாம் பார்க்க முடியும் என்ற விஷயங்களில் ைட்டும் நைது நம்பிக்மக
ைற்றும் விசுவாசம் மவக்க முமனகின்வறாம். அது நாம் பார்க்க முடியாதமதசயல்லாம் நம்புவது
ைிகவும் கடினைாக உள்ளது. நாம் அவநகைாக அமனவரும், "நான் அமத பார்க்கும் வபாது நான்
அமத நம்புவவன்." என ஒரு முமற அல்லது வவறு ஒரு வநரத்தில் கூறியிருக்கலாம்
சரி, துரதிருஷ்டவசைாக, கடவுள் இதுவபால சசயல்படுகிறவர் அல்ல. உண்மையில், கடவுவளாடு,
அது எதிர்ைாறானது தான். கடவுளுக்கு அது "அமத நீங்கள் நம்பும் வபாது நீங்கள் அமத
பார்ப்பீர்கள்."347
கடவுவளாடு அமனத்தும் நம்பிக்மக ைற்றும் விசுவாசம் ஆகும். நைக்கு நன்றாக அறிந்த ஒரு
சநருங்கிய நண்பர் உள்ள வபாது அவர் ஒருவவமள நம் நம்பிக்மகமய சபற்றுள்ளார். இது நைக்கு
அவர் சசய்வவன் என்கிறமத சசய்வார் என்று நம்பிக்மக தருகிறது. கடவுளிடமும் அமத வபால
தான். கடவுளில் நம்பிக்மக மவக்க நாம் நன்றாக அவமர அறிந்து சகாள்ள வவண்டும், ைற்றும்
நாம் படித்து அவரது கற்பிப்பு மகவயடு, மபபிமள புரிந்து சகாள்ள வவண்டும். மபபிள் அவமர
நம்புகிறவர்கமள அவர் பராைரிப்பதாக கூறுகிறது.348 349 350
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சரி, உங்களுக்கு அதிர்ஷ்டம் இருக்கிறது! கடவுள்

உங்கவளாடு வநரத்மத சசலவிட

cq;fs; KO ,Ujaj;NjhLk; vd;idj; NjbdPhf; shdhy;>
vd;idj; NjLifapy; fz;Lgpbg;gPhf; s;. ehd; cq;fSf;Ff; fhzg;gLNtd; vd;W fh;j;jh; nrhy;Yfpwhh;>
விரும்புகிறார். கடவுள் எவரைியா 29: 13,14

விசுவாசம் இல்லாமல் அது முடியாது
நீங்கள் வதவன் ைீ து நம்பிக்மக மவக்கும் வபாது உலகின் எமட உங்கள் வதாள்களிலிருந்து351
தூக்கி எடுக்கப்படும். கடவுளில் நம்பிக்மக சகாள்ள விசுவாசம் அவசியம், ைற்றும் விசுவாசம்
இல்லாைல் அவமர பிரியப்படுத்துவது கூடாத காரியம், ஏசனனில் கடவுளில் நம்பிக்மக மவப்பது
முக்கியைானது. கடவுள் ைட்டுவை தம்மைத் வதடுபவர்களுக்கு 352 சவகுைதி சகாடுப்பார். அவரிடம்
நம்பிக்மக சகாள்ள ைற்றும் அவர் நம்ைிடம் வபசுவமத வகட்க அவரது வார்த்மதமய படிக்க
வவண்டும். நீங்கள் அவரது வார்த்மதமய படித்து வநரத்மத சசலவிடும் வபாது அது உங்கள்
விசுவாசத்மத அவரிடம் வலுப்படுத்த உதவும். நீங்கள் அவமர நம்பும் வபாது தான் அவர் உங்கள்
பிரார்த்தமனகளுக்கு பதிலளிக்க துவங்குவார்.353 அந்த வநரத்தில் அவர் உங்கமள நடத்துவதன்
அடிப்பமடயில் முடிவுகமள எடுக்க உதவுவார்.
நாம் இந்த நிமலயிலான நம்பிக்மகமய பற்றி நிமனக்கும் வபாது நாம் அடிக்கடி நம்ைிடம்
சசால்கிவறாம், "நான் அமத சசய்ய முடியாது, அது ைிகவும் கடினைாக இருக்கிறது. எப்படி நான்
பார்க்க முடியாத ஒன்றில் என் நம்பிக்மகமய மவக்கலாம்? "
நிமறய ைக்களுக்கு இது ஒரு சபாதுவான உணர்வு ஆகும், வைலும் அது கடவுள் யார் என புரிந்து
சகாள்ள ஒரு சபாதுவான தமடயாக உள்ளது. ஆனால்,
கடவுள் உனக்கு ஒரு தீர்வு
மவத்துள்ளார். நீங்கள் உங்கள் இதயத்தில் இவயசுமவ ஏற்கும் வபாது கடவுளின் ஆவி, பரிசுத்த
ஆவியானவர் உங்கள் இருதயத்தில் வாசம் சசய்வார்.354 நீங்கள் உங்கமள அறிந்தமதவிட பரிசுத்த
ஆவியானவர் உங்கமள
நன்றாக அறிந்திருக்கிறார், ஏசனனில், அவர் நீங்கள் சபாறுமை,
கருமண, இரக்கம்,355 உட்பட, வவண்டும் என்ற அமனத்தும் சகாடுப்பார். பரிசுத்த ஆவியானவர்
நீங்கள் கடவுளில் நம்பிக்மக மவக்க உதவுவார்.356 பரிசுத்த ஆவியானவர் நீங்கள் தடுைாறும்வபாது
உங்கமள பிடித்து உதவுவார்.357 பரிசுத்த ஆவியானவர் நீங்கள் வதால்வியமடயக்கூடும் என்றமத
நீங்கள் சவற்றிசபற உதவுவார்.358
நீங்கள் உங்கமள வநாக்கி சகாள்ளலாம் "அதற்கு நிமறய விசுவாசம் வவண்டும்!" அல்லது "ஒரு
அதிசயம் நடக்க வவண்டும்!" நல்ல சசய்தி என்னசவனில்: அதிசயம் உங்களுக்கு கிமடக்கும்.
நீங்கள் சாதாரணைாக உங்கள் இதயத்தில் அவமர ஏற்க வவண்டும். உங்கள் இதய கதமவ திறந்து
அவமர உள்வள அனுைதிக்கவும். நீங்கள் அவமர அனுைதிக்கும் வபாது தான் அவர் உங்களுக்கு
தன்மன சவளிப்படுத்த முடியும்.

உண்கமயான விசுவாசம்
நம்ைில் பலர் கிட்டத்தட்ட கடவுள் தவிர எதன் ைீ தும் நம்பிக்மக மவக்க தயாராக இருக்கிவறாம்.
நாம் கணவன், ைமனவி, நண்பர், முதலாளி, ைருத்துவர், ஒரு வவமள, உறவினமர நம்புவவாம்.
ஆனால், கடவுள்? இல்லவவ இல்மல! அந்த வழி ைிகவும் ஆபத்தானது. நான் எப்படி
பார்க்க
முடியாது என்று ஏதாவது ஓன்மற நம்புவது சாத்தியம்?

cd; RaGj;jpapd;Nky; rhahky;> cd; KO ,Ujaj;NjhLk; fh;jj; hpy;
ek;gpf;ifahapUe;J>cd; topfspnyy;yhk; mtiu epidj;Jf;nfhs;: mg;nghOJ mth; cd; ghijfisr;
nrt;itg;gLj;Jthh;.
நீதிசைாழிகள்3:5,6

நாம் நம் சசாந்த புத்தி ைீ து சாயும் வபாது பிரச்சமனயில் சிக்கி சகாள்கிவறாம்.
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நீங்கள் உங்கள் வாழ்க்மகயில் ஒரு குறிப்பிட்ட சூழ்நிமலயில் ஒரு முடிவில்லாத சுழற்சியில்
அகப்பட்டது வபான்று நீங்கள் எப்வபாதாவது உணர்ந்திருக்கிறீர்களா? நீங்கள் ைீ ண்டும் வைல், அவத
சகட்ட சூழ்நிமலக்கு, அல்லது ஒருவவமள ஒரு வைாசைான நிமலமையில் நாம் வாழ்கின்வறாம்
வபான்று ஒருவவமள நீங்கள் உணரலாம். சரி, நீங்கள் இருக்கலாம். நாம், அந்த வமகயான
வமளயத்தில் சிக்கும் வபாது அது சபாதுவாக நாம் கடவுளிடம் சநருங்கி சசல்லாைலிருக்கிவறாம்
என்பவத சபாருள், ஏசனனில் சாத்தான் அதமன வநசிக்கிறான். கடவுள் விரும்புவமத நீங்கள்
சபறுவசதன்பது அவமர சதாடர்பு சகாண்டுள்ளமத சார்ந்துள்ளது. நீங்கள் அவருக்வக முற்றிலும்
கீ ழ்ப்படிந்து, ைற்றும் அவரில் நம்பிக்மக மவத்தால், அவர் உங்கள் பாமத வநராக சசய்ய
வாக்களிக்கிறார்.359 அவரது வநரான பாமதயில் உங்கள் வாழ்க்மகயில்
சதாடர்ச்சியான
வட்டத்திமன விட்டு சவளிவய வர உதவும்.
ைாறுவது, எனினும், எளிதாக இருக்க முடியாது. வதவனில் உண்மையான விசுவாசம் சகாள்வது
என்பது
நீங்கள் எப்வபாதும் பார்த்திருக்கிற உணர்ந்த, வகள்விப்பட்ட, நீங்கள் ைகிழ்ச்சிமய
சகாண்டு வரும் "என்று" நிமனத்தது, நீங்கள் சரி "என்று" நம்பி நிமனத்தது ைற்றும் கிட்டத்தட்ட
அமனத்மதயும் மகவிட வதமவப்படலாம், நீங்கள் இந்த வமக ைாற்றத்திற்கு தயாரா? நீங்கள்
கடந்த காலத்தில் நிமனத்த பல
விஷ்யங்கள்
சபாய்யாய் உள்ளது. சாத்தான் பகட்டான
பாமதயில் உங்கமள வழிநடத்தினானா? அவநகைாக இல்மல. அப்படியானால் ைாறவும்! அது
உங்கள் வாழ்க்மகயிமன ைிகவும் எளிதாக சசய்யும்.

இைைசியம்
இரகசியைானது நீங்கள் சசய்யும் அமனத்திலும் எடுக்கும் ஒவ்சவாரு முக்கிய முடிவுகளிலும்
வதவமன நம்புவதாகும்,360 உங்கள் சசாந்த புத்தியில் நம்பிக்மக மவக்காைல்361 உங்களுக்கு வைவல
ைற்றவர்கமள ைதிப்பிட்டு362, கவமலப்படாைல்,363 பயப்படாைல் இருப்பது364 ைற்றும் அவரது குரல்
வகட்டு,365 நீங்கள் சசய்ய வவண்டிய எல்லாவற்றிலும் கடவுள் வைல் நம்பிக்மக, கவனித்து அவரது
கட்டமளகளுக்கு கீ ழ்ப்படிந்து366, உன் முழு இருதயத்வதாடும், முழு ஆத்துைாவவாடும், சபலன்,
ைற்றும் ைனவதாடும் அவரில் அன்பாயிருந்து,367 பிரச்சமனயில் இருக்கும் வபாது368 அவமர
நம்பியிருந்து, அதனால் பரிசுத்த ஆவியானவர் எல்லாவற்மறயும் உங்களுக்குப் வபாதித்து,369 உன்
இருதயத்தின் வவண்டுதல்கமள உனக்கு அருள்சசய்வார். 370
இந்த அமனத்தும் சசய்தால், இமறவன், அதனால் நீங்கள் பரிசுத்த ஆவியின் ஆற்றல் மூலம்
நம்பிக்மக371 சகாண்டு வழிதல் கூடும் ைற்றும் அவர் எல்லாவற்றிலும் உங்களுக்கு அபரிைானமத
தருவார். நீங்கள் அவர் ைீ து நம்பிக்மக மவக்கும் வபாது ைகிழ்ச்சி ைற்றும் அமைதியால் உங்கமள
நிரப்புவார்.372
நீங்கள் இந்த வமக ைாற்றத்திற்கு தயாரா? உங்கள் பதில் ஆம் என்றால், இங்வக எப்படி ...
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அத்தியாயம் 5
நான் உண்டாக்ைப்பட்றடன் - றதர்வு கசய்ய

_______________________________________________________________________

நாம் இேக்கு முன், றதர்ந்கதடுக்ை றவண்டும்
நாம் மைணத்திற்கு பாத்திைர்ைள்
கடவுள் நைக்கு அவரது பத்து கட்டமளகமள பமழய ஏற்பாட்டில் சகாடுத்தார். கடவுள் நம்
பாவங்களுக்கு ஒரு இரட்சகர் வதமவப்படும் 373எனவும், நம் ைத்தியில் வாழ வவண்டியிருக்கும்
என்று பமழய ஏற்பாட்டில் கூறினார்374 375. கடவுள் உண்மையில் நம் ைத்தியில் வாழ பூைிக்கு
வருவதற்கு முன் பல நூறு ஆண்டுகளுக்கு முன் எழுதப்பட்ட - அவரது திட்டம் பமழய
ஏற்பாட்டில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.
நைக்கு ஒரு இரட்சகர் வதமவ என்று அறிய - நிமறய வநரம் - நைக்கு வநரம் வதமவ என்று
கடவுளுக்கு சதரியும். ஆனால் இரட்சகர் ஏற்கனவவ அறியப்பட்டிருக்கிறார்.376
ஒருவர் இரட்சிக்கப்பட வவறு வழி அல்லது, வவறு சபயர் கிமடயாது.377 378 379 இவயசுமவ
விசுவாசிக்கிறவர் ைற்றும் அமத அறிவிக்கின்றவர் பாவத்திலிருந்து விடுவிக்கப்படுவர்.380 இது
உங்கள் கடந்த கால, நிகழ்கால, ைற்றும் உங்கள் எதிர்கால பாவங்கமள அமனத்மதயும்
381
உள்ளடக்கியது.
நீங்கள்
கடவுளின்
கிருமபயால்
ைாத்திரம்
இரட்சிக்கப்படுவர்கள்.
ீ
382
பரவலாகத்திற்கு ஒரு டிக்சகட் சபற சசய்ய நீங்கள் ஒன்றும் சசய்வதற்கு இல்மல . அமத
சம்பாதிக்க, அல்லது அமத வாங்க வழி இல்மல. நீங்கள் சவறுைவன இவயசுவில் உங்கள்
விசுவாசத்மத அறிவிக்க வவண்டும். 383

Page 65

அத்தியாயம் 5.

நான் உண்டாக்ைப்பட்றடன் - வதர்வு சசய்ய

கடவுள் இந்த பரிமச எல்வலாருக்கும் கிமடக்க சசய்கிறார், ஆனால் இரட்சிக்கப்பட நீங்கள்
வாய்சைாழியாக384 அவரது பரிமச ஏற்க வவண்டும். நீங்கள் கடவுளின் திட்டம், அவர் பமழய
ஏற்பாட்டில் முன்னறிவித்திருக்கிற ைற்றும் புதிய ஏற்பாட்டில் நிமறவவற்றிய திட்டத்மத நம்ப
வவண்டும். கடவுள் இவயசுமவ விசுவாசத்தினால் உங்களுக்கு நீதிமயயும் பரவலாகத்தில்
நித்தியமும் சகாடுக்கிறார்.385 அவ்வளவுதான். இவயசுவின் மூலம் உங்கள் காயங்கள் சுகைமடய
முடியும்.386
இவயசு சிலுமவயில் இறக்கும்
சற்று முன் தருணங்களில், பிதாவாகிய வதவன் இவயசுமவ
விட்டு அவருமடய கண்கமள திருப்பினார் உலகின் பாவங்கள் இவயசு ைீ து சுைத்தப்பட்டது.387
இந்த சரியான வநரத்தில் கடவுள் அவரது ைகனிலிருந்து அவருமடய பரிசுத்த்த்மத துண்டிக்க
வவண்டியிருந்தது; இந்த ஒவர ஒரு முமற இப்படி நடப்பதாக இருந்தது. பிதாவாகிய வதவனுக்கு
பாவத்தின் பகுதியாக, எந்த பாவமும் இருக்க முடியாது, முழுமையான வவதமனயில் இவயசு,
"என் வதவவன, என் வதவவன, ஏன் என்மனக் மகவிட்டீர்?"
என கூறினார்.388 பிதாவாகிய
வதவனிடைிருந்து இந்த பிரிவு ைற்றும் பாடுபடும் இவயசுவின் பிரகடனம், இவயசு உலகின்
பாவங்கமள சுைந்தார். 389

அவைது மீ ட்பு திட்டம் முழுகமயானது
தைது பரிபூரண திட்டத்திமன நம்புபவர்கள் இரட்சக்கப்படுவர். நம்பாதவர்களின் எதிர்காலம்
நன்றாக, சசால்லத்தக்கதாக ைகிமையானதாக இருக்க முடியாது. சிலுமவயில் இவயசுவின்
ைரணம் சாத்தான் ைற்றும் பாவத்தின் வதால்வியாக இருந்தது. கடவுளின் ைீ ட்புத் திட்டம் இப்வபாது
முழுமை அமடந்தது.390 இவயசுவில் நம்பிக்மக மவக்கிற எவரும் சாத்தாவனாடு இனிவைல்
நரகத்திற்கு வபாக வவண்டியதில்மல.391
இவயசு சிலுமவயில் அமறயப்பட்ட பின்னர் மூன்றாம் நாளில், அவர் ைரணத்திலிருந்து
உயர்த்சதழுந்தார் ைற்றும் அவரது சீ டர்கள் ைற்றும் பிற நூற்றுக்கணக்கான ைக்களுக்கு
காட்டிக்சகாண்டார்.392 கடவுள் ைாம்சத்தில் - - ைற்றும் அவரது திட்டம் நைக்கு நிமனவூட்ட இது
அவர் யார் என்பமத நிரூபிப்பதாக இருந்தது. 393அவர் சிலுமவயில் அமறயப்பட்டு அடக்கம்
சசய்யப்பட்ட பிறகு ைக்கள் இவயசுமவ பார்த்ததாக 394இந்த காலத்தில் இருந்து பல வரலாற்று
ஆவணங்கள் உள்ளன. இவயசு அவர் இப்வபாதுள்ள வதவனுமடய வலதுபாரிசத்தில் பரவைறுமுன்
40 நாட்கள் பல்வவறு ைக்கமள சந்தித்தார்.395

அது மிைவும் தாமதமாைவில்கல
இவயசு சிலுமவயில் சதாங்கியவபாது, அவருக்கு அடுத்ததாக ைற்ற இரண்டு சிலுமவகள்
இருந்தன அங்கு இரண்டு
குற்றவாளிகள் சதாங்கினர்.396 அங்கு சதாங்கிக் சகாண்டிருந்த
குற்றவாளிகளில் ஒருவன், "இல்மல நீ வைசியா தானா? உன்மனயும் எங்கமளயும் காப்பாற்று!
என
இவயசுமவ
அவைானப்படுத்தினான்
"ஆனால்
இரண்டாவது
குற்றவாளி,
முதல்
குற்றவாளிமய அதட்டினான் நீ கடவுளுக்கு பயப்படுகிறதில்மலயா? நாம் நடப்பித்தமவகளுக்குத்
தக்கதாக
நாம் நியாயைாக தண்டிக்கப்படுகிவறாம். ஆனால் இந்த ைனிதன் தவறு எதுவும்
சசய்யவில்மல. "பின்னர் இரண்டாவது குற்றவாளி," இவயசுவவ, நீர் ஆட்சியுரிமை சபற்று
வரும்வபாது என்மன நிமனவிற்சகாள்ளும் என கூறினான். "இவயசு ைறுசைாழியாக," நிச்சயைாக
இன்று நீ என்வனாடு கூட பரதீசில் இருப்பாய், "என்றார்.397
இவயசு, நைது நல்ல வைய்ப்பர் இழந்தமத காப்பாற்ற பூைிக்கு வந்தார். அவருக்கு அடுத்ததாக
சிலுமவயில் சதாங்கிய - அவர் தனது இழந்த ஆட்டிமன இரட்சித்தார். சிலுமவயில் அவரது
ைரண நிைிடங்கள் முன் ஒரு இழந்த ஆன்ைா, இந்த குற்றவாளி வகட்டு தன்னுமடய வைய்ப்பன்
சத்தத்மத அமடயாளம் அறிந்து சகாண்டான்.
ைற்றும், அவன் நம்பினான்.
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நீங்ைள் எத்தகைய வாழ்க்கை வாழ்ந்து இருந்தாலும்
உங்களுக்கு இதன் அர்த்தம் என்ன? அது ைிகவும் சிறப்பானதாக இருக்க வவண்டும். அது நீங்கள்
எத்தமகய வாழ்க்மக வாழ்ந்து இருந்தாலும், நீங்கள் சகாடூரைான குற்றங்கமள இமழத்தாலும்
கூட, நீங்கள் இன்னும் இவயசுவிடம் உங்கள் வாழ்க்மகமய திருப்ப ைற்றும் நீங்கள் இறப்பதற்கு
முன் இரட்சிக்கப்பட வாய்ப்பு உள்ளது என்று அர்த்தம். அவரில் நம்பிக்மக சகாண்டதற்கு
உங்களுக்கு கடவுளின் பரிசு ஆகும்.398
சிலுமவயில் இவயசுவின் ைரணம், சாத்தானின் சவற்றி வபால வதான்றியது. சாத்தான் கடவுள்
ைற்றும் அவருமடய ராஜ்யம் வதால்வியமடந்தது என்று நிமனத்தான். உண்மையில், அது
சாத்தானின்
வதால்வியாக
இருந்தது.399
இப்வபாது
சாத்தான்
ஆக்கிமனக்குட்படுத்தப்
400
பட்டுள்ளான்.
நீங்கள் இப்வபாது இவயசுவின் பரிமச ஏற்க விரும்புகிறீர்களா? நீங்கள் பின்வரும் பிரார்த்தமனமய
சத்தைாக சசால்ல வவண்டும்401 ைற்றும் நீங்கள் இன்னும் உயிருடன் இருக்கும் வபாது நீங்கள்
அமத ைீ ண்டும் சசய்ய வவண்டும். காத்திருக்க வவண்டாம். நிமனவில் மவத்து சகாள்ளுங்கள்,
சாத்தான் இந்த முடிமவ தாைதப்படுத்துவர்கள்
ீ
என நம்புகிறான். இப்வபாது அமத சசய்யவும்
ைற்றும் உங்கள் முடிவு முழுமையாக இருக்கும். சவறுைவன உரத்த சத்தைாக பின்வரும்
பிரார்த்தமனமய சசால்லவும் ைற்றும் இவயசு உங்கள் பாவங்களுக்காக பூைிக்கு வந்து ைரித்தார்
என்று நம்பவும்.
அன்பு கடவுவள,
நான் எல்லாவற்மறயும் புரிந்து சகாள்ளவில்மல, ஆனால் நான் ஒரு பாவி
என்று எனக்கு சதரியும். ஒரு பாவியாக இருப்பதால் நான் ைரணத்திற்கு
ஏற்றவன் ைற்றும் உங்களிடைிருந்து நிரந்தர பிரிவுக்கு தகுதியுமடயவன்.
என் இடத்தில் இறக்க இவயசுமவ அனுப்பியதற்கு நன்றி.
நான் என் பாவங்கமள ைன்னிக்க இவயசுவில் ைாத்திரம் நம்புகிவறன், நித்திய
ஜீவமன அவரது பரிசாக ஏற்கிவறன். நான் இவயசுமவ என் சசாந்த
இரட்சகராக ைற்றும் என் வாழ்வின் ஆண்டவராக இருக்கும்படி வகட்டு
சகாள்கிவறன்.
ஆசைன்.
நீங்கள் இவயசுவில் நம்பிக்மக மவத்து இந்த சஜபத்மத ைீ ண்டும் சஜபித்திருப்பீர்கள் என்றால்,
நீங்கள்
இரட்சிக்கப்பட்டீர்கள்.
நீங்கள்
வதவவனாடு
பரவலாகத்தில்
சதாகாலமும்
வாழ
இரட்சிக்கப்பட்டுள்ள ீர்கள். இங்வக பூைியில் உங்கள் ைீ தமுள்ள ஆண்டுகளில் எதுவும் இன்னும்
நீங்கள் சசய்ய வவண்டும் என இல்மல - ஆனால் நீங்கள் சசய்ய வவண்டும் என விரும்பும் பல
விஷயங்கள் இருக்கலாம். நீங்கள் இப்வபாது பாக்கியவான்கள் ைற்றும், கடவுளுமடய பரிசுத்த
ஆவியானவர் உங்கள் இருதயத்தில் நுமழந்துள்ளார். நீங்கள் ைற்றவர்களுக்கு இந்த ஆசிர்வாதம்
அனுப்ப வவண்டும் என விரும்புவர்கள்
ீ
என்று நான் நம்புகிவறன். எனவவ அவர்கள் கண்களும்
வைலும் திறக்கப்படும் இந்த புத்தகத்மத பற்றி அவர்களிடம் கூறுங்கள்.
உங்களுக்கு இப்வபாது ஒரு பணி உண்டு. அது என்ன என கற்க அத்தியாயம் 6 படிக்க வவண்டும்,
கவமலப்பட வவண்டாம், அது ஒரு கடினைான பணி அல்ல, அமத நீங்கள் சசய்ய வவண்டும்
என்று விரும்புவர்கள்.
ீ
உண்மையில், அமத நீங்கள் சசய்கிறமத வநசிப்பீர்கள்.
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உங்கள் இரட்சகராக இவயசுமவ ஏற்று இருந்தால் நீங்கள் இப்வபாது அவர்கள் உங்கள்
நற்சசயல்கமளக் கண்டு, பரவலாகத்திலிருக்கிற உங்கள் பிதாமவ ைகிமைப்படுத்தும்படி, உங்கள்
சவளிச்சம் அவர்கள் முன்பாகப் பிரகாசிக்க வாய்ப்பு உள்ளது.402

முடிவு எடுக்ைாமலிருப்பது - ஒரு முடிவாகும்
ைறக்க வவண்டாம் - ஒரு முடிமவ எடுக்காைலிருப்பது ஒரு முடிவு ஆகும். ஒரு கணம் அமத
பற்றி வயாசிக்கவும், நீங்கள் இனி உங்கள் முடிமவ தாைதப்படுத்துவர்கள்
ீ
என்றால் அது
எடுக்கப்படாைல் வபாகலாம். இதமன நீங்கள் சசய்வர்கள்
ீ
என்று சாத்தான் நம்பிக்மகயுடன்
உள்ளான். சாத்தான் நீங்கள் இவயசுவின் இலவச பரிமச ஏற்க ைாட்டீர்கள் என்று நம்புகிறான். இது
சாத்தானுக்கு இன்னும் ஒரு வாய்ப்பு உள்ளது என்று சபாருள். உங்கமள அவன் நரகத்திற்கு
தன்வனாடு
சகாண்டு
சசல்லும்
அவனது
வாய்ப்பு
நீங்கள்
இவயசுமவ
இரட்சகராக
ஏற்றுக்சகாண்டால் முடிந்துவிட்டது என்பது சாத்தானுக்கு சதரியும். சாத்தான் ஏற்கனவவ
குற்றப்படுத்தப்பட்டு விட்டான், ஆனால் நீங்கள் இவயசுவின் இலவச பரிமச ஏற்கும் வபாது
உங்களுக்கு இனி தண்டமனயில்மல. நீங்கள் இரட்சிக்கப்படுவர்கள்.
ீ
நீங்கள் உங்கள் இதய கதமவ
திறந்திருப்பீர்கள், இவயசு உள்வள வந்திருப்பார். அவர் இப்வபாது உங்கவளாடு அவருமடய
ைகத்தான திட்டம் பற்றி பகிர்ந்து சகாள்ள விரும்புகிறார்.

,g;nghOJ eP jhkjpf;fpwnjd;d? eP vOe;J fh;j;jUila ehkj;ijj;
njhOJnfhz;L> Qhd];ehdk;ngw;W> cd; ghtq;fs; Nghff; fOtg;gL vd;whd;.
அப்வபாஸ்தலர் 22:16 கூறுகிறது.

நான் ைடவுளில் என் நம்பிக்கைகய கவத்த பிேகு எப்படி நான்
வாழ றவண்டும்?
நீங்ைள் அவகை ைனம் பண்ண விரும்புவர்ைள்
ீ
நீங்கள் உங்கள் இதயத்தில் இவயசுமவ ஏற்பீர்கள் என்றால் நீங்கள் கடவுள் ைனைகிழும் வழியில்
உங்கள் வாழ்க்மக வாழ வவண்டும் என விரும்புவர்கள்.
ீ
இது நீங்கள் கட்டாயத்தினால் அல்ல
நீங்களாகவவ விரும்புவர்கள்.
ீ
நீங்கள் பிறப்பதற்கு முன்வப கடவுளுக்கு உங்கமள சதரியும்,403 அவர் நீங்கள் ஆதாைின் பாவம்
மூலம் நீங்கள் அழிக்கப்படக் கூடும் என்று பார்த்தார். எனவவ அவர், பூைிக்கு வந்து பாவைற்ற
வாழ்க்மக வாழ்ந்தார், ைற்றும் அவர் உங்களுக்காக இறந்தார். நாம் எல்வலாரும் கடவுளின்
கட்டமளகளில் ஒன்மறயாவது ைீ றியதற்காக நரகத்திற்கு சசல்ல தகுதியுமடயவர்கள் - நீங்கள்
நரகத்தில் சதாகாலமும் இருக்க கூடாது என்பதற்காக உங்களுக்காக இறந்தார். கடவுள் அவர்
சசய்தமத சசய்ய வதமவ இல்மல; அவர் விரும்பினார். அவர் ைிகவும் உங்கமள வநசிக்கிறார்.
நீங்கள் பூைியில் ஒவர நபராக இருந்தால் கூட அவர் பூைிக்கு வந்து உங்கமள அழிவிலிருந்து
உங்கமள காப்பாற்ற இறந்திருப்பார். ஒரு நல்ல வைய்ப்பன் வபால.
இவயசு உங்களுக்கு என்ன சசய்தாவரா அதற்கு நீங்கள் உங்கள் வதர்வுகள் மூலம் அவமர கனம்
பண்ண விரும்புவர்கள்.
ீ
அவர் அவரது ைரணம் முலம் உன்மன கனம் பண்ணினார். நீங்கள்
சசய்ய கூடிய சிறிய காரியம் அவர் சசய்த்மத விட ைிகவும் எளிமையானதாகும் அது உங்கள்
வதர்வுகள் மூலம் அவமர கனம் பண்ணுவதாகும். நீங்கள் நிமனக்கவில்மலயா?
மபபிள் நாம் சசய்யும் எல்லாவற்றிலும் வதவமன ைகிமைப்படுத்தி உலகில் உப்பு ைற்றும்
ஒளியாக இருக்க,404
நாம் எப்படி நைது வாழ்க்மகமய வாழ முடியும் என்பமத நைக்கு
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வபாதிக்கிறது. கடவுளின் ைகன்கள் ைற்றும் ைகள்களாக405 வாழ - வவதம் நாம் சசய்யும் வதர்வுகள்
சதாடர்பாக வழிகாட்டுகிறது. அவரது வழிகாட்டல் ைற்றும் அவரது தரத்திறகு ஏற்ப வாழ்வதும்
ைற்றும் அவரது தமலசிறந்த கட்டமளப்படி வாழ்வதாகும், இது, "37
உங்கள் முழு
இருதயத்வதாடும்உன் வதவனாகிய கர்த்தரிடம்
உங்கள் முழு ஆத்துைாவவாடும் உங்கள் முழு
ைனவதாடும் அன்பு கூருவாயாக. இது முதல் ைற்றும் பிரதான கற்பமன. 39 இதற்கு
ஒப்பாயிருக்கிற இரண்டாம் கற்பமன: 'உன்னிடத்தில் அன்பு கூறுவது வபால பிறனிடத்திலும்
அன்புகூருவாயாக ".406
இங்வக நீங்கள் கடவுளுமடய சித்தத்திற்கு உங்கள் வதர்வுகள் ைற்றும் முடிவுகமள
ஒருநிமலப்படுத்த வவண்டும், இங்கு வவறு சில பகுதிகள்:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

முன்னுரிமை,
மபபிள் ஆய்வு சசய்யவும்,
முன்வனாக்கி கசன்று கடவுளிடம் வகட்கவும்,
உங்கமள அமைதியாக்கவும் - பின்னர் கவனிக்கவும்,
சதய்வக
ீ ஆவலாசமனமய வதடவும்,
எப்வபாது சசயல்பட வவண்டும் என பகுத்தறியுங்கள்,
உங்கள் விசுவாசம் சசயல்படுத்துங்கள்,
உங்கள் தவறுகளில் இருந்து கற்று சகாள்ளுங்கள்.

இமத ஒவ்சவான்றாக பார்க்கலாம் :

முன்னுரிகம
நீங்கள் இவயசுமவ நம்புவர்கள்
ீ
என்றால் - உங்கள் முன்னுரிமைகள் அவரது விசுவாசியாக
இருக்க என்னவாக வவண்டும்? இவயசுவின் பிரதான கட்டமளப் படி கடவுளிடம் அன்பு ைற்றும்
ைற்றவரிடம் அன்பு சசலுத்துவதாகும்.407 நீங்கள் உங்கள் பட்டியலில் வவமல சதாடங்கும் முன்
இந்த கட்டமளமய பின்பற்றுவது ஒரு நல்ல சதாடக்கைாக இருக்கும். நீங்கள் கடவுமள கனம்
பண்ண முடிவுகமள எடுக்க விரும்புகிறீர்கள் ைற்றும் உங்கள் குடும்பம் உங்கள் அண்மட வட்டார்
ீ
ஆகிவயாமர கனம் ைற்றும் வநசிக்கதக்கதாக
முடிவுகமள எடுப்பீர்கள்.
கடவுள் உங்கமள
வபான்று
உங்கள் அயலாமனயும் வநசியுங்கள் என நம் அமனவருக்கும் கட்டமளகள்
சகாடுத்துள்ளார்.
கடவுள் உங்கமள வநசிக்கிறார். நீங்கள் சசய்கிற எல்லாவற்றிலும் உங்கமள ஆதரிக்க
விரும்புகிறார் என்று அர்த்தம்.408 அவர் உங்களுக்கு வதர்வுகள் சகாடுப்பார் நீங்கள் சசய்கிற
நீதியான முடிவுகளுக்கு அவர் உங்களுக்கு சவகுைதி சகாடுப்பார்.409 பல சந்தர்ப்பங்களில் சரியான
அல்லது தவறான முடிவுகள் இருக்காது, தனிப்பட்ட விருப்பங்கள் ைட்டுவை இருக்கும். இந்த
இரண்டும் கடவுளின் சரியான திட்டம் ைற்றும் உங்கள் வாழ்க்மக அவரது விருப்பத்திற்குள்
உள்ளது.410 ைற்றும் இந்த இரண்டும்
நீங்கள் அவமர பின்பற்றும் வபாது என உங்கள்
411
வாழ்க்மககளில் கடவுளின் வநாக்கம்
நிமறவவற வழிவகுக்கும்.
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கபபிள் படிக்ைவும்
உம்முமடய வசனம் என் கால்களுக்குத் தீபமும்,

என் பாமதயில்

ஒளியாக உள்ளது.412

எந்த முக்கிய முடிசவடுக்கும் வபாது - நீங்கள் எப்வபாதும், வகட்க வவண்டிய
வகள்வி உள்ளது "கடவுள் அமதப் பற்றி என்ன சசால்கிறார்?"

ஒரு முக்கியைான

முக்கியைான முடிவுகமள எதிர்சகாள்ளும் வபாது நீங்கள் எப்வபாதும் மபபிள் ஆய்வு சசய்து
வதவன் அது பற்றி என்ன சசால்கிறார் பார்க்க வவண்டும். வைலும் மபபிள் சசால்கிறது பற்றி
உங்கமள விட நல்ல புரிதல் உள்ள ைற்றவர்களிடம் வகட்டு உதவி சபறலாம். நீங்கள் மபபிமள
ஆய்வு சசய்ய வவண்டும் ஏசனனில் அங்கு கடவுளின் வழிகாட்டல் அமைந்துள்ளது.

Ntjthf;fpaq;fnsy;yhk;
Njt
Mtpapdhy;
mUsg;gl;bUf;fpwJ.
NjtDila
kD\d;
NjwpdtdhfTk;> ve;j ew;fphpiaAQ; nra;aj; jFjpAs;stdhfTk; ,Uf;Fk;gbahf> mitfs; cgNjrj;Jf;Fk;> fbe;Jnfhs;SjYf;Fk;>
rPh;jpUe;jYf;Fk;> ePjpiag; gbg;gpf;FjYf;Fk; gpuNah[dKs;sitfshapUf;fpwJ. 413 எனவவ உங்கள் நமடகமள
கடவுளுமடய வார்த்மத இயக்க விடுங்கள்.414

முன்றனாக்ைி கசன்று ைடவுளிடம் றைட்ைவும்
நீங்கள் கடவுள் என்ன விரும்புகிறார் என சதரிந்து சகாள்ள விரும்பினால் - அவமர வகட்கவும்!415
அவர் இப்வபாது உன்னிடம் இருக்கிறார். வவறு வார்த்மதகளில் கூறுவதானால், பிரார்த்தமன
சசய்யவும். பின்னர் அவரிடம் உங்கள் பிரார்த்தமனக்கு பதில் எதிர்பார்க்கவும். ஆனால் எப்வபாதும்
இப்வபாவத அவரது பதிமல எதிர்பார்க்க வவண்டாம். சபரும்பாலும் வவறு யாவரா மூலம், அல்லது
ஒரு முற்றிலும் எதிர்பாராத சூழ்நிமலயின், மூலம். அவர் அறியாத ஒரு நண்பர் மூலம்
உங்களிடம் வபசலாம், அல்லது யாராவது மூலம் ; அவர் உங்கள் பிரார்த்தமனக்கு பதிலளிப்பார்,
அவர் அதில் ைிகவும் நல்லவர். எனவவ நீங்கள் சூழ்நிமலகளில் அல்லது சூழ்நிமலயில்
புதிரானமவ மூலம் உங்கள் பதிமல சபறலாம், கடவுளிடம் கூட நமகச்சுமவ நம்பமுடியாத
உணர்வு உள்ளது. நீங்கள் முன் இருந்தது (ஒரு எரிவாயு நிமலயம் வபான்ற) அங்கு எப்வபாதும்
சசல்லாத ஒரு இடைாக இருக்க முடியும், நீங்கள் ஒருவபாதும் திட்டைிடாத வநரத்தில் உங்களுக்கு
சதரியாத ைக்களால் சூழப்பட்டிருக்கலாம், (இளம் வயதினர் கூட்டம்
(நீங்கள் ஒரு பஞ்சரான
டயர் இருந்தது) சவறும் சில சாக்வலட் வாங்க நிறுத்தி) -உங்கள் பதில் உங்களுக்கு
வழங்கப்பட்டுள்ளது. நீங்கள் வகட்கும் வபாது கடவுளின் பதில் அவரது அக்கமற ைற்றும் நீங்கள்
அவரது அன்பிற்காக அவமர புகழ வவண்டும். பின்னர் அவர் உங்கள் பிரார்த்தமனக்கு பதில்
அளித்ததால் சிரிக்கவும். அவர் அவமர வநசிக்கிற ைக்களுக்கு இமத சசய்து வநசிக்கிறார்.
வைலும் ஞானம் கடவுளிடம் வகட்க வவண்டும்.416 ஞானம் உங்கள் இதயம் நுமழந்து
ைற்றும்
417
அறிவு உங்கள் ஆன்ைாவிற்கு அருமையாக இருக்கும்.
அமனத்து சதய்வக
ீ ஞானமும் கடவுள்
பயத்திலிருந்து சதாடங்குகிறது, ைற்றும் கடவுளுக்கு பயப்படுதவல ஞானத்தின் ஆரம்பம்.
முட்டாளாக
இருக்க
வவண்டாம்;
முட்டாள்கள்
இமறவனிடைிருந்து
ஞானத்மதயும்
வபாதகத்மதயும் அசட்மடபண்ணுகிறார்கள்.418
கடவுள் உங்கமள வழிகாட்ட ைற்றும் நீங்கள் உங்கள் வாழ்க்மகயில் முக்கியைான முடிவுகமள
எடுக்க உதவ விரும்புகிறார், ைற்றும் அவர் கற்றுத்தர ைற்றும் அவரது வார்த்மத மூலம் உங்கமள
அறிவுறுத்த வாக்களிக்கிறார்.419

ePq;fs; vjph;ghh;j;jpUf;Fk; Kbit cq;fSf;Ff; nfhLf;Fk;gbf;F ehd; cq;fs;Nghpy;
epidj;jpUf;fpw epidTfis mwpNtd; vd;W fh;j;jh; nrhy;Yfpwhh;> mitfs; jPikf;fy;y> rkhjhdj;Jf;NfJthd epidTfNs.420
அவரது வார்த்மத மூலம் அவர் உங்கமள வழிகாட்டட்டும்.
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உங்ைகள அகமதியாக்ைவும் - மற்றும் ைவனிக்ைவும்
நம்ைில் பலர் பிரார்த்தமன சசய்கிவறாம் ஆனால் நாம் கவனிப்பதில்மல. நாம் சஜபத்மத ஒரு
வழி சதாடர்பு என பார்க்கிவறாம். நாம் சதாடர்ந்து வபசினால் கடவுளால் நம்வைாடு வபச முடியாது
எனவவ நாம் வபசுவமத நிறுத்தி ைற்றும் கவனிக்க வவண்டும், அதனால், கவனிப்பது ஒருவவமள
சதாடர்புகளில் ைிக முக்கியைான வடிவம் ஆகும். கடவுளின் குரமல வகட்க ைற்றும் அமடயாளம்
காண கற்றல் ஒரு விசுவாசியின் வாழ்வில் ைிக முக்கியைான அம்சங்களில் ஒன்றாகும்.
நாம் கடவுளின் குரமல அங்கீ கரிக்க கற்று சகாள்ளவில்மல என்றால் நாம் முடிவுகவளாடு
சதாடர்ந்து
வபாராடுவவாம்.
தங்கள்
வைய்ப்பனின்
குரமல
அமடயாளம்
காண்கிற
ஆட்டுக்குட்டிகமள நிமனவில் சகாள்ளுங்கள் ைற்றும் அமவகள் ைட்டுவை அந்த குரமல
பின்பற்றும்? தங்கள் வைய்க்கும் குரமல நன்றாக
அங்கீ கரிக்காத ஆட்டுக்குட்டிகள் அமவகள்
அந்த விசித்திரைான குரமல பின்பற்றக் கூடாது என்று சதரியாது. நாம் தவறான திமசயில்
வழிநடத்தப் படப்வபாவது
இல்மல எனவவ நம் வைய்ப்பன் குரமல அங்கீ கரிக்க வவண்டும்.
வதவன்
அவமர
அறிந்தவர்கள்
அவரது
குரமல
அமடயாளங்
காண்பர்
என்பமத
421
அறிந்திருகிறார்.

கதய்வை
ீ ஆறலாசகனகய றதடவும்
ஆவலாசமன இல்லாததால் திட்டங்கள் வதால்வியமடகின்றன, ஆனால் பல ஆவலாசகர்களால்
அவர்கள் சவற்றியமடவர்.422
உங்கள் வாழ்க்மகயில் உண்மையில் முக்கியைான முடிவுகமள எடுக்க ைற்ற கிறிஸ்தவ
தமலவர்களிடம் ஆவலாசமன சபறலாம். வவதத்தில் நன்கு வதர்ச்சி சபற்றவர், ஒரு சபற்வறார்,
ஒரு வபாதகர், அல்லது ஒரு நண்பர் கூட ைகத்தான உதவியாக இருக்க முடியும். அவர்கள்
உங்களுக்கு இருக்கும் சந்வதகங்கமள நீக்க உதவ முடியும். நீங்கள் சசய்ய வவண்டிய கமடசி
விஷயம் தனிமைமய நாடி ஆவலாசமனமய சபறாைலிருப்பதாகும்.423 நிச்சயைாக, வலுவான
ஆவலாசமனமய இவயசுவிடைிருந்து நீங்கள் ஒருவவமள சபற முடியும்424 எனவவ அவமர வகட்க
பயப்பட வவண்டாம்.
நீங்கள் இருக்கும் விசுவாச பயணத்தில் உங்கமள விட முன்சசன்ற ைக்களால் சதாடர்ந்து
உங்கமள சூழ்ந்து சகாள்ளவும். நீங்கள் நிச்சயைாக சில தவறுகள் சசய்வர்கள்
ீ
- நீங்கள் தவறுகள்
சசய்யும் வபாது, அவர்களின் அறிவு ைற்றும் அவர்கள் ஞானத்மத பயன்படுத்தி சகாள்ளவும். நட்பு
ஆவலாசமனமய சாதகைாக பயன்படுத்தி ைற்றும் உங்கள் சசாந்த வமளவு ைிகவும் உயரைாக
இல்லாைல் பார்க்கவும், அவர்களின் தவறுகளில் இருந்து கற்றுசகாள்ளவும். நீங்கள் உங்கள்
தவறுகள் எதிர்காலத்தில் ைற்றவர்களுக்கு உதவும் என்று சதரிந்து ஆறுதல் அமடயலாம்.
ைற்றவர்கள் கலங்கும் வபாது - நீங்கள் அவர்களுக்கு கடவுள் உங்களுக்கு சகாடுத்த அவத
ஆறுதமல சகாடுக்க முடியும்.425

எப்றபாது கசயல்பட றவண்டும் என பகுத்தேியுங்ைள்
புத்திசாலித்தனைான வதர்வு என்ன - என்பது வகள்வி. பிரச்சிமனகள் பற்றி சிந்திக்க உங்கள் ஆவி
நிரப்பப்பட்ட ைனதிமன பயன்படுத்தவும் ஏசனனில் பரிசுத்த ஆவியானவர் இப்வபாது உங்கள்
உள்வள
வாழ்கிறார்
(நீங்கள்
உங்கள்
இதயத்தில்
அவமர
ஏற்றுக்சகாண்டால்),பின்னர்
புத்திசாலித்தனைான வழிமய முடிவு சசய்யவும். உங்கள் ஆன்ைாவில் வாசம் சசய்கிற ஞானம்
இப்வபாது உங்களுக்கு வழிகாட்ட உதவும் ைற்றும் உங்கமள இயக்கும். எனவவ ஆவலாசமனக்
வகட்கவும்.
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கடவுளுமடய வநரத்தில், நாம் சரியான வநரத்தில் விஷயங்கமள சசய்கிவறாம் என எப்படி
அறிவவாம்? சரியான வநரத்தில்426 என வதவன் அறிவார். நாம் சஜபிக்க வவண்டும், ைற்றும் நாம்
கவனிக்க வவண்டும். நாம் எப்படி கடவுள் நம்மை வழிநடத்தலாம் என உணர்திறவனாடு இருக்க
வவண்டும். கடவுளுமடய வழியில் காரியங்கமள சசய்வது பிரச்சிமனகள் நிமறய தவிர்க்க
குறிப்பிட வதமவயில்மல வநரம், சக்தி, ைற்றும் பணத்மத வசைிக்க முடியும்.

உங்ைள் விசுவாசத்கத கசயல்படுத்தவும்,
நாம் முடிசவடுப்பது வநரம் எடுக்கும் ஒரு சசயல்முமற ஆகும் என்பமத நிமனவில் சகாள்ள
வவண்டும். நீங்கள் உங்கள் விருப்பத்திமன உங்கள் முடிசவடுக்கும் சசயல்முமற முழுவதும்
கடவுள் வைல் ைீ ண்டும் சைர்ப்பிக்கவும், பின்னர் அவர் உங்களுக்கு அவருமடய சித்தத்மத
சவளிப்படுத்துவார் என்று நம்பிக்மகயும் சகாண்டிருங்கள். நீங்கள் என்ன சசய்தாலும் கர்த்தரிடம்
ஒப்புவியுங்கள் அவர் உங்கள் திட்டங்கமள உறுதிப்படுத்துவார்.427
நீங்கள் அவருக்கு கீ ழ்ப்படியைாட்டீர்கள் என்று அறிவார் என்றால், வதவன் உனக்குக் அவரது
திட்டம் சவளிப்படுத்துவது ைிகவும் குமறவு. உங்கள் விருப்பம் முற்றிலும் அவரது விருப்பத்திற்கு
சைர்ப்பிக்க வவண்டியது அவசியம். உங்கள் விருப்பம் முழுமையாக கடவுளிடம் சைர்ப்பிக்கப்படும்
வபாது அவர் உங்கள் பாமதக்கு சவளிச்சம் காட்டுவார் என்று நம்பலாம்.428
விசுவாசம் இல்லாைல் கடவுளுக்கு பிரியைாய் இருப்பது சாத்தியைற்றது என்பமத ைறக்க
வவண்டாம்.429 நீங்கள் கடுகளவு வபான்ற சிறிய விசுவாசம் இருக்க அவர் வகட்கிறார், நீங்கள்
சசய்யும் வபாது உங்களால் முடியாத காரியம் ஒன்றுவை இருக்க முடியாது.430

உங்ைள் தவறுைளில் இருந்து ைற்று கைாள்ளுங்ைள்
நீங்கள் எப்வபாதும் தவறுகள் சசய்வர்கள்
ீ
- ைற்றும் இன்னும் நிமறயவவ சசய்வர்கள்.
ீ
ஆனால்
இவயசுமவ பின்பற்றுவதால் நீங்கள் ஏற்கனவவ சசய்த தவறுகளின் அடிப்பமடயில் ஒரு நல்ல
முடிமவ எடுக்கும் சபாறுப்பிலிருந்து உங்களுக்கு விலக்களிக்கப்படவில்மல. ஒரு நல்ல முடிமவ
எடுக்க நீங்கள் எப்வபாதும் வவமல அல்லது சசய்ய வவண்டும் என ஒன்றும் இல்மல. சில
வநரங்களில் நீங்கள் சவறுைவன அமைதியாக இருக்க வவண்டும் உங்களுக்கு அவரது ஞானம்
சகாடுக்க முடியும்.431
நீங்கள் ஒரு தவறு சசய்யும் வபாது கடவுளிடம் இதமன அறிக்மக சசய்ய ைற்றும் அவரது
ைன்னிப்பு அவமர வகட்க வவண்டும். எதிரி உன்மன ஆக்கிமனக்குள்ளாக்க அனுைதிக்க
வவண்டாம்.432 433 ஞானம் கடவுளிடம் வகட்க வவண்டும். வதவன் உங்களுக்கு அவரது ஞானம்
அளிக்க விரும்புகிறார் 434- ஆனால் நீங்கள் அமத அவரிடம் வகட்க வவண்டும். ஒரு முடிமவ
எடுக்கும் வபாது நீங்கள் விமளவாக ஆசீ ர்வதிக்கப்படுவர்கள்
ீ
என்றால், கடவுளுக்கு கடன் ைற்றும்
435
ைகிமை கிமடப்பதில்
உறுதியாக இருக்க வவண்டும்.
வைலும் ைற்றவர்கள் என்றாவது ஒரு
நாள் உங்கள் வாழ்க்மகமய பார்க்கும் வபாது ைற்றும் நீங்கள் வதவமன ைகிமைப்படுத்துகிற
ஞானைான முடிவுகள் எடுத்தமத
கற்று சகாள்வார்கள் என்று நம்புங்கள். நீங்கள் அவர் ைீ து
நம்பிக்மக மவக்கும்வபாது சகாஞ்சம் சகாஞ்சைாய் நீங்கள் கடவுளுமடய வார்த்மதயிலிருந்து
436
ஞானம் சபறுவர்கள்.
ீ
நீங்கள் உங்கள் முடிவுகளில் அதன் விமளவுகள் பிரதிபலிப்பமத பார்க்க
சதாடங்குவர்கள்.
ீ
நீங்கள்
வதவமன
வநசிப்பீர்களானால்
பயப்படுகிறவர்கள் பாக்கியவான்கள்.438

நீங்கள்
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நீங்ைள் அவர் என்கன பாதுைாப்பார் மற்றும் எனக்கு ஆறுதல் கசய்வார்
என்ைிேீர்ைளா?
கடவுள் உங்கமள பாதுகாக்க முடியுைா? முற்றிலும். ஆனால் அவர் உங்கமள பாதுகாப்பாரா? சரி,
அது
அவரது
விருப்பத்திமன
சபாறுத்தது
உங்களுக்கு
எது
சிறந்தது
என
நீங்கள்
சதரியாைலிருக்கலாம்.
அவர் உலகத்தில் நடக்கும் வைாசைான விஷயங்களில் எல்லாம் நம்மை பாதுகாப்பார் என்று
கடவுள் நைக்கு வாக்கு அளிக்க வில்மல. என்ன அவர் நைக்கு வாக்குறுதி அளிக்கிறார் என்றால்
அவர் கடினைான காலங்களில் நம்வைாடு
நடப்பார் என்பது தான். அவர் நம்மை விட்டு
விலகுவதில்மல ஒருவபாதும் நம்மை மகவிடுவது இல்மல,439 ைற்றும் அவர் நாம் கடினைான
வவமளகமள சந்திக்கும் வபாது அவர் ஒரு உள் அமைதி ைற்றும் சபலன் சகாடுப்பார்.
இதன் சபாருள் என்ன? கடவுள் உடல் தீங்கிலிருந்து நம்மை பாதுகாக்க, ைற்றும் வைலும்
சிக்கலிலிருந்து விடுதமல வழங்க திறன் சகாண்டுள்ளார் அவ்வாறு சசய்ய அவரது விருப்பைாக
இல்லாைல் இருக்கலாம் என்று. சில வநரங்களில் அவர் நம்மை சுத்திகரிக்க வசாதமனகள் ைற்றும்
கடினைான சூழ்நிமலகமள பயன்படுத்துகிறார். கடவுள் சில வநரங்களில் நம்மை நாம்
விடாமுயற்சியுடன் ைற்றும் முதிர்ச்சி அமடயவும் 440 வசாதமனகள் மூலம் வளர அனுைதிக்கும்
விசுவாசத்மத அதிக அளவில் உருவாக்கும் சபாருட்டு நம் விசுவாசத்மத வசாதிக்கிறார். வழக்கு
இதுவாக இருக்கும் வபாது, வசாதமனகளிலிருந்து நம்மை பாதுகாப்பது நைக்கு நன்மையாக
இருக்க முடியாது. கடவுள் நம் வாழ்வில் துன்பம் அனுைதிக்கிற வபாது, அது எப்வபாதும் அவரில்
நம் நம்பிக்மகமய வலுப்படுத்த ஒரு வாய்ப்பாக உள்ளது.441

நம்கம வடிவகமக்ைிோர்
அவர் நீங்கள் அவமர அறிந்து சகாள்ள வவண்டும் என விரும்புகிறார். எனவவ நீங்கள் அவருமடய
சித்தத்மத அறிந்து சகாள்ள நீங்கள் ைாற்றப்பட விரும்புகிறார். அது சரி - வதவன் தைது சித்தத்மத
நீ அறிந்து சகாள்ள விரும்புகிறார்.442 ைற்றும் ைாற்றப்பட சில கஷ்டங்கள் ைற்றும் வசாதமனகள்
வதமவப்படலாம்
நீங்கள்
ைாற்றப்பட்டால்
ைட்டுவை
அவரது
விருப்பத்திமன
சதரிந்து
சகாள்ளலாம்.
சாத்தியைான ஒரு சகட்ட பழக்கத்தின் பிடிப்மப உமடத்து - சில வநரங்களில் வவதமன ைற்றும்
துன்பம் தங்கள் சாதாரண வழக்கத்திலிருந்து சவளிவயற்ற ஒரு நபமர அதிர்ச்சியாக்க பயன்படுத்த
முடியும், ைற்றும் அவர்கள் அனுபவித்த அந்த துன்பத்தில் ஒரு புதிய வழியில் கடவுமள சந்திக்க
கட்டாயப்படுத்தலாம். இது உங்களுக்கு நடந்துசகாண்டு இருக்கலாம். நாம் நம் விசுவாசம்
சசயல்படுத்த நம் வலி ைற்றும் நம் துன்பத்மத பயன்படுத்த வவண்டும். பிரச்சமனகமள
சுமைகளாக கருதாைல் ஆனால் ஆன்ைீ க உடற்பயிற்சியாக கருதவும். நீங்கள் உங்கள்
விசுவாசத்மத சசயல்படுத்தினால் உங்கள் ஆன்ைீ க தமசகள் உருவாக சதாடங்கும், ைற்றும்
வலுவானதாக உங்கள் ஆன்ைீ க தமசகள் இருக்கும் வபாது வைலும் நீங்கள் கடவுள் உங்கள்
வாழ்வில் என்ன சசய்கிறார் என்பமத பாராட்ட முடியும் ஆக. இமத நீங்கள் சசய்தால், கடவுள்
உங்கள் புத்திக்கு வைலான ஒரு அமைதி சகாடுப்பார்.443 அவர் உங்களுக்கு சகாடுக்கும் அமைதி
இலவசைானது. அது ஒரு குறிப்பிட்ட சூழ்நிமலமய சார்ந்தது அல்ல ைற்றும் ஒவ்சவாரு
சூழ்நிமலயிலும் பயன்படுத்த முடியும்.

ஒருறபாதும் பயம் அகடயாதீர்ைள்
கடவுள் நாம் எப்வபாதும் பார்க்கிறமத விட நம் வாழ்வில் வைலும் நிமறய சசய்கிறார் என்பமத
நிமனவில் சகாள்ள வவண்டும். அவரது பாதுகாப்பு இன்னும் பரந்த ைற்றும் நம் குறுகிய
ைனப்பாங்கு புரிதமலவிட நீண்டதாக
உள்ளது. கடவுள் நைக்கு இந்த பூைியில் பரவலாகத்தின்
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ஒரு பதிப்பு ஒருவபாதும் வாக்குறுதி அளிக்கவில்மல. தங்கள் இரட்சிப்பிற்கு இவயசுமவ நம்பும்
அமனவருக்கும் நித்திய ஜீவன் அருள்வதாக கடவுள் நைக்கு வாக்குறுதி அளிக்கிறார்.444
நாம்
வதமவப்படுவமத
சதாடர்ந்து
கடவுளிடம்
வகட்க
வவண்டும்
என்று
இவயசு
சதளிவுபடுத்துகிறார், ஆனால் அது அவர் நைக்கு எப்வபாதும் சகாடுப்பார் என்று அர்த்தம் இல்மல
- ஏசனனில் நாம் அவரிடம் எப்வபாதும் வகட்பது நைக்கு சிறந்ததாக இல்மல, கடவுள் அவரது
தயமவ ஒரு வகடகைாக445 உங்கமள சூழ்ந்து சகாள்வார். நீங்கள் அவமர அமழயுங்கள் ைற்றும்
அவரது சபயமர ஒப்புக்சகாள்ளுங்கள் கடவுள் பதிலளிப்பார்.446

ைர்த்தர் தன் வார்த்கதக்குக் ைீ ழ்ப்படிைிேவர்ைகள ஆசீர்வதிப்பார்
ைடவுள் ஏன் தம் மக்ைகள ஆசீர்வதிப்பார்?
கடவுள் அவரது ைக்கமள ஆசீ ர்வதிக்கிறார் ஒரு காரணத்திற்காக. அவர்கள் அவரது சபயரிற்கு
ைகிமைமயக் சகாண்டு447 வரும்படியாக அவர் ஆசீ ர்வதிக்கிறார் ைற்றும் பரிசுகமள குறிப்பிட்ட
ைக்களுக்கு அவர்கள் பணியாற்ற ைற்றும் ைற்றவர்கமள ஆசீ ர்வதிக்க முடியும். ஆனால், கடவுள்
நம்மை ஆசீ ர்வதிக்க அவரது வார்த்மதக்கு கீ ழ்ப்படிந்து இருக்க வவண்டும்.
கடவுள் ைீ ண்டும் ைீ ண்டும் நாம் அமனத்து நல்ல கிரிமயகளிலும் சபருக
திரளாக நம்மை
448
ஆசீ ர்வதிப்பார்
என்று
நைக்கு
வாக்குறுதிகள்
அளித்திருக்கிறார்.
அவர்
வாக்குறுதிமய
நிமறவவற்றுவதற்கு
நாம்
உண்மையிவலவய
அவர்
சசய்வார்
என்று நம்ப
வவண்டும்.
449
கடவுளுமடய வாக்குறுதிகள் சாத்தியைற்றது வபால்
வதான்றலாம், ஆனால் பிரபஞ்சத்மதயும்,
பூைிமயயும், ைற்றும் அமனத்து உயிரினங்கமள சசய்த
கடவுளுக்கு - எதுவும் சசய்யலாம்.
கடவுள் உன் இருதயத்தின் வவண்டுதல்கமள உனக்கு அருள்சசய்வார் 450 என வாக்களிக்கிறார்
ஆனால் நீங்கள் அமத அவரிடம் வகட்க வவண்டும். ஏசனனில் நீங்கள் வகட்காைலிருப்பதால்
உங்களுக்கு சகாடுக்கப்படுவது இல்மல.451
துரதிருஷ்டவசைாக பல ைக்களுக்கு கடவுள் நம்ைிடம் வகள்விப்படும் ஒவர வநரம் நைக்கு ஏதாவது
வவண்டும் என்வபாது தான். நாம் எப்வபாதும் அவருமடய சபயமர அமழக்காைல் வாரங்கள், சில
ைாதங்கள், என ஆண்டுகளும் கூட சசல்ல முடியும். பின்னர் விமரவில் வசாகைான ஏதாவது
நடக்கும் வபாது - நீங்கள் யாரிடம் சசால்லுகிறீர்கள்?
நாம் கடவுமள அமழக்கிவறாம். இது
உங்கமள பல ஆண்டுகளாக பார்த்ததிராதவர் அமழத்து பணம் வகட்கிறமத வபால் இருக்கும்.
அவர்களுக்கு உங்கள் பதில் என்னவாக இருக்கும்? நீங்கள் வநர்மையாக இருக்கிறீர்கள் என்றால்
ஒருவவமள நீங்கள் "உங்கமள சவறும்
குமறய தான் சதரியும்." என்று கூறுவர்கள்
ீ
பின்னர்
நீங்கள் உங்களுக்குள்வள நிமனப்பீர்கள், "ஆஹா, அவமன நான் சகாஞ்சம் சதரியும் வபாது கூட
பணம் வகட்கிற மதரியம் அவனிடம் உள்ளது."
வதவனிடம் அது ஏன் வித்தியாசைாக இருக்க வவண்டும்? நீங்கள் ஒரு சில ைாதங்கள், அல்லது
ஆண்டுகள் ைற்றும் வைாசைான ஒன்று உங்கள் வாழ்க்மகயில் நடக்கும் வபாது ைட்டும் அவமர
அமழக்க வவண்டும் என்று நிமனக்கிறீர்களா, அவர் உங்கள் பிரச்சிமனயிலிருந்து உங்கமள
விடுவிக்க வவண்டும் என்றால் அவமர வகட்கலாைா? அது இல்மல, உண்மையில் ஆனால் நாம்
அமத சசய்கிவறாம். பின்னர் கடவுமள நாம் சஜபிக்கும்வபாது பதில் கிமடக்காதவபாது
வகாபப்படுகிவறாம், பின்னர் நாம் வதமவ இருக்கும் வபாது கடவுள் நைக்கு உதவுகிறது இல்மல
என்று சசால்கிவறாம். அமத பற்றி வயாசிக்கவும் இமத நாம் சரியாக சசய்கிவறாம்.ஆனால் அவர்
உங்கமள ஆசீ ர்வதிக்க, அவர் உங்கமள அறிந்து சகாள்ள வவண்டும், ைற்றும் அவர் உங்கமள
நம்ப வவண்டும். அவர் வகட்கிறமத அவர் வகட்கும் வபாது நீங்கள் சசய்வர்கள்
ீ
என்பமத அறிய
விரும்புகிறார்.
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கடவுள் நம் கவனைின்மை ைற்றும் அவரது வார்த்மதக்கு நைது கீ ழ்ப்படியாமையாமை எப்வபாதும்
அவரது ஆசீ ர்வாதம் சபற ஒரு தமடயாக இருக்கும். நாம் அவருமடய வார்த்மதயாகிய மபபிள்
சசால்கிறமத சசய்ய வவண்டும். அவரது வார்த்மத வநாக்கிப்பார்த்து சதரிகிறது ைற்றும் அது
சசால்கிறமத
ைறந்துவிடுகிறவர்கள்
தம்மைத்தாவை
ஏைாற்றிக்சகாள்கிறார்கவள452
தவிர
வவறில்மல. ஆனாலும் அவருமடய வார்த்மதமய வநாக்கிப்பார்த்து ைற்றும் அது சசால்கிறமத
சசய்கிறவர்கள் அவர்கள் சசய்யும் எல்லாவற்றிலும் ஆசீ ர்வதிக்கப்படுவர்.453

றதவன் எல்லா கஜபங்ைளுக்கும் பதில் அளிக்ைிோைா?
ஓரு நபர் இவயசுமவ நம்பினாலும் அல்லது இல்மல என்றாலும் கடவுள் ஒவ்சவாரு
பிரார்த்தமனயும் வகட்கிறார் என்பதில் சந்வதகம் இல்மல. வதவன் சர்வமும் அறிந்தவர், பூைியில்
நடக்கும் எல்லாம் பார்க்கிறார், வகட்கிறார் என சபாருள்,454
கடவுள் உங்கள் பிரார்த்தமன
வகட்காதபடி
நீங்கள் ஒருவவமள ைமறந்து சகாள்ள
பூைியில் எந்த இடைாவது உள்ளதா?
இல்மல, இல்மல, இல்மல. 455 நீங்கள் சசய்ய ைற்றும் நிமனக்கிற எல்லாம் அவருமடய
கண்களுக்கு முன்பாக அப்பட்டைாக உள்ளது நீங்கள் என்றாவது ஒரு நாள் அவருக்கு கணக்கு
சகாடுக்க வவண்டும்.456 எல்லாம். எனவவ யாரும் எல்லா சஜபங்கமளயும் வகட்கிறார் என்று எந்த
சந்வதகமும் இருக்க கூடாது.457
ஆனால் எல்லா சஜபங்களுக்கும் பதிலளிப்பாரா?
நம்பாவதார் சஜபங்களுக்கும் பதிலளிப்பதுண்டா?

கடவுள்

அவமர

நம்புகிற

ைக்கள்

ைற்றும்

இவயசு
தம்மை
நம்பினவர்
பிரார்த்தமன
வகட்பது
ைட்டுைல்ல
அவர்
அவர்களுக்கு
பதிலளிக்கிறார் ஆனால், எப்வபாதும் நாம் விரும்பும் வழியில் அல்லது நாம் வகட்கிற வழியில்
அல்ல. அவர் வதமவப்படும் சையத்தில் நைக்கு உதவ முடியும்படி அவர் மதரியைாக அவருமடய
சிம்ைாசனத்மத சநருங்கும்படி விசுவாசிகளுக்கு சசால்கிறார்.
11: 9 NkYk; ehd; cq;fSf;Fr; nrhy;YfpwjhtJ: NfSq;fs;> mg;nghOJ cq;fSf;Ff;
nfhLf;fg;gLk;> NjLq;fs;> mg;nghOJ fz;liltPhf; s;> jl;Lq;fs;> mg;nghOJ cq;fSf;Fj; jpwf;fg;gLk;."
10 Vndd;why;> Nfl;fpwtd; vtDk; ngw;Wf;nfhs;Sfpwhd;> NjLfpwtd; fz;lilfpwhd;> jl;LfpwtDf;Fj;
jpwf;fg;gLk;. [dq;fNs> vf;fhyj;jpYk; mtih ek;Gq;fs;> mth; rKfj;jpy; cq;fs; ,Ujaj;ij
Cw;wptpLq;fs;> Njtd; ekf;F milf;fykhapUf;fpwhh;. 458
லூக்கா

நம்முகடய கஜபங்ைள் ஒதுக்ைப்படலாம்
ஆனால் இது உங்கள் பிரார்த்தமனக்கு பதில் எப்வபாதும்
ஆைாம் இருக்கும் என்று அர்த்தம்
இல்மல. சில வநரங்களில் அது இல்மல என இருக்கும் சில வநரங்களில் பதில் நீங்கள்
எதிர்பார்த்தமத விட ைிகவும் வவறுபட்டதாக இருக்கலாம். ஏசனனில்
இவயசு உங்களுக்கு
வவண்டியமத சிறந்ததாக சசய்ய அறிவார்,
நம் பிரார்த்தமன பற்றி நல்ல விஷயம் இவயசு நைது வநாக்கங்கமள அறிந்து உள்ளார்; நாம் எந்த
ஆடம்பரைான வார்த்மதகமள பயன்படுத்த வதமவயில்மல. நைது வநாக்கங்கள் அவருடன் சரி
இல்மல என்றால், அவர் அமத கண்டுசகாள்வார். அவர் ஒரு பிரார்த்தமனக்கு பதில்
எல்வலாருக்கும் நல்லதாக இருக்குைா அல்லது இல்மலயா என்று அறிவார். அவர் ஒரு
பிரார்த்தமனமய திருப்திப்படுத்துவது அவருமடய ராஜ்யத்மத வைலும் விரிவாக்குைா அல்லது
இல்மலயா என்று அறிவார்.அவர் ஒரு பிரார்த்தமனமய திருப்திப்படுத்துவது ைற்றவர்களுக்கு
வசமவ அல்லது ஆசீ ர்வதிக்க
அனுைதிக்குைா அல்லது இல்மலயா என்பமத அறிவார். இது நம்
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பிரார்த்தமன அமனத்தும் அவரது விருப்பத்திற்கு
அதனால் சில பதிலளிக்கப்படாைல் வபாகலாம்.

இமசவானதாக

இல்மல

என்று

அர்த்தம்

உலைத்றதாற்ேத்துக்கு முன் றதர்வு
இவயசு நம் பாவங்களின் குற்றத்மத பரிகரிக்க இறந்தார். இது நம் பாவங்கள் இவயசுவின் ைரணம்
மூலம் நிவிர்த்தியானது என்று அர்த்தம், ைற்றும் நாம் அவமர நம்பினால் நம் பாவங்களின்
குற்றம் அகற்றப்படும். உண்மையில் இவயசுவின் பார்மவயில் நம்முமடய பாவங்கள் அமனத்தும்
பாவங்கமள வபால இருப்பது இல்மல: ". நம்முமடய பாவங்கள் சிவப்பு வபால இருந்தாலும்
அமவகள் பனி வபால் சவள்மளயாக இருக்க முடியும்"459
அவரது ைக்கள்
பாவம் சசய்யும் வபாது கடவுள் சவறுக்கிறது இல்மல, இவயசுவில்
விசுவாசிப்பவர்கள், அவரது குழந்மதகள் தன் ைகன் இவயசுவில் உள்ளனர்
என்று அர்த்தம்.
கடவுள் விசுவாசிகமள இவயசுவில் உலகம் உருவாகும்முன் அவரின் பார்மவயில் புனிதர்களாக
ைற்றும் குற்றைற்றவராக வதர்வு சசய்தார்.460
அவமர நம்பிவனாரின் பிரார்த்தமனகளுக்கு கடவுள் வகட்டு பதிலளிக்கிறார் என்பதில் வகள்விவய
இல்மல.461 462 தைது பிள்மளகளின் பிரார்த்தமன சக்திவாய்ந்த்தாகவும் ைற்றும் பயனுள்ளதாகவும்
இருக்கும்463

நீங்ைள்

நிகனக்ைிே யாரும் இல்கல

எனவவ, யார் இவயசுவால் ஆசீ ர்வதிக்கப்படுவர்? நீங்கள்

நிமனக்கிறவர்கள் யாரும்

இல்மல.

mth; jpushd [dq;fisf; fz;L kiyapd;Nky; Vwpdhh;> mth;
cl;fhh;e;jnghOJ> mtUila rP\h;fs; mthplj;jpy; te;jhh;fs;. mg;nghOJ mth; jkJ thiaj;jpwe;J
mth;fSf;F cgNjrpj;Jr; nrhd;dJ vd;dntd;why;: Mtpapy; vspikAs;sth;fs; ghf;fpathd;fs;>
guNyhfuh[;ak; mth;fSilaJ. Jaug;gLfpwth;fs; ghf;fpathd;fs;> mth;fs;
MWjyilthh;fs;. rhe;jFzKs;sth;fs; ghf;fpathd;fs;> mth;fs; g+kpiar;
Rje;jhpj;Jf;nfhs;Sthh;fs;. ePjpapd;Nky; grpjhfKs;sth;fs; ghf;fpathd;fs;> mth;fs;
jpUg;jpailthh;fs;. ,uf;fKs;sth;fs; ghf;fpathd;fs;> mth;fs; ,uf;fk; ngWthh;fs;. ,Ujaj;jpy;
Rj;jKs;sth;fs; ghf;fpathd;fs;> mth;fs; Njtidj; jhprpgg; hh;fs;. rkhjhdk;gz;Zfpwth;fs;
ghf;fpathd;fs;> mth;fs; NjtDila Gj;jpuh; vd;dg;gLthh;fs;. ePjpapdpkpj;jk; Jd;gg;gLfpwth;fs;
ghf;fpathd;fs;> guNyhfuh[;ak; mth;fSilaJ. vd;dpkpj;jk; cq;fis epe;jpj;Jj; Jd;gg;gLj;jp>
gytpj jPikahd nkhopfisAk; cq;fs;Nghpy; ngha;aha;r; nrhy;thh;fshdhy;
ghf;fpathd;fshapUg;gPh;fs;.
ைத்வதயு 5:1-12 இல் அது கூறுகிறது

நம்ைில் பலர் சவற்றி, புகழ், சசல்வம், ஒரு சபரிய வடு,
ீ
ஒரு ஆடம்பரைான கார், ைற்றும்
ைதிப்புைிக்க நிமறய விஷயங்கள் வவண்டும் என விரும்பினால் கூட - இமவ கடவுள் நைக்கு
விரும்புகிறார் என்ற வமகயான ஆசீ ர்வாதைாக இல்மல. கடவுள் நாம் அவமர சகாண்டிருக்க
விரும்புகிறார். அவரது அன்பு, அவரது ைன்னிப்பு, அவரது கருமண, ைற்றவர்களுக்கான அவரது
வசமவ ைற்றும் பல நம்ைிடம் வவண்டும் என்று அவர் விரும்புகிறார்.ஏசனனில் இமவ ஒரு நாள்
அவருமடய ராஜ்யத்தில் முக்கியைானதாக இருக்கும் என்ற விஷயங்களாக உள்ளன,
நாம் ைக்களின் விமலயுயர்ந்த "சபாருள்" அமனத்துடன் ைகிழ்ச்சியாக இருக்கிறது வபால்
வதான்றுவமத பார்க்கும் வபாது - அது நிச்சயைாக அவர்கள் சந்வதாஷைாக உள்ளார்கள், அவர்கள்
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அவருமடய நித்திய பலன்கமளப் சபறுவார் என அர்த்தம் இல்மல. சவளித்வதாற்றத்தில்
அவர்கள் சந்வதாஷைாக இருக்கலாம், ஆனால் சவளித் வதாற்றங்கள் ஏைாற்றக்கூடியன.
நீங்கள் அவரது முன்னிமலயில் இருந்தால் நீங்கள் அவரது குழந்மதகளுக்கான பகுதிகளில்
ஆசீ ர்வதிக்கப்பட்டிருப்பீர்கள். நீங்கள் உங்கள் வாழ்க்மகயில் உண்மையான சந்வதாஷம் ைற்றும்
அமைதி சகாண்டிருப்பீர்கள். ஆனால் அவர் ைாத்திரம் வபாதும் உங்கமள சந்வதாஷைாக்க சசய்ய
உங்களுக்கு வவறு எதுவும் வதமவயில்மல. இவயசுமவப் பின்பற்றுங்கள் உங்கள் ஆன்ைாவிற்கு
இமளப்பாறுதல் கிமடக்கும்.464

நீங்ைள் ைடவுளிலிருந்து பிரிக்ைப்பட்டவைாை இருக்ை கூடும்
ஆனால் இது ைிக முக்கியம்: இவயசு உங்கமள விடுவிக்கும் வமர நீங்கள் பாவத்திலிருந்து
விடுதமல சபற முடியாது.465 நீங்கள் இவயசுவின் பரிமச ஏற்கும் வமர நீங்கள் உங்கள்
பாவத்தினால்466
கடவுளிடைிருந்து
பிரிக்கப்பட்டிருப்பீர்கள்.
உலகினுக்கு
நண்பராக
வதர்வுசசய்கிறவர் எவரும் கடவுளின் விவராதியாக ைாறுகிறார்.467 அவர் நீங்கள் உங்கள்
இருதயத்வதாடும்468 வதடும் வபாது நீங்கள் அவமர கண்டுபிடிக்க முடியும் என்று சசால்கிறார்.
கடவுள் இரட்சிக்கப்படாதவரின் ைரணத்தில் இன்பம் சகாள்கிறதில்மல.469
கதாடர்ந்து பாவம் கசய்ைிே

இறயசுவில் விசுவாசிப்பவர் நிகல என்ன?

ஒரு வநரத்தில் கடவுளின் கற்பமனகளுக்கு கீ ழ்ப்படிந்து, ஆனால் பின்னர் "கிருமபமய விட்டு
விழுந்த"470 ைற்றும் ைீ ண்டும் பாவத்தில் திரிகிறவர்கள்
பற்றி என்ன?471 கடவுள் இன்னும்
அவர்களில் அன்பு சசலுத்துகிறாரா? பதில் ஆம் ைீ ட்கப்பட்டவர்கமள அவர்கள் பாவம் சசய்யும்
வபாது கூட வநசிக்கிறார் ஏசனனில் கடவுள் உண்மையில் பரிசுத்த ஆவியானவர் இப்வபாது
அவர்களுக்காக பரிந்து வபசுவதற்காக அவர்களுக்கு உள்வள வாழ்கிறார்.472 473
ஆனால் கிருமபமய விட்டு விழுந்த ைற்றும் விடாமுயற்சியுடன் ைீ ண்டும் கடவுளின்
ஊழியக்காரனாக முயற்சி சசய்து வருகிற நபர் ைற்றும் கிருமபமய விட்டு விழுந்து கடவுளிடம்
திரும்புவதற்கு எந்த முமறயான முயற்சி சசய்யாது வருகிற நபர் இமடவய ஒரு சபரிய
வித்தியாசம் இருக்கிறது. அடிப்பமடயில் சதாடர்ச்சியாக ைற்றும் வவண்டுசைன்வற பாவத்தில்
வாழ வதர்வு சசய்தவர் இந்த நபர். கடவுளுமடய வார்த்மதக்கு கீ ழ்ப்படிய ைறுக்கும்
விசுவாசிகளுக்கு அவர்களுமடய சஜபங்கமளக் வகட்பார் ஆனால் அவர் அவர்களுக்கு பதிலளிக்க
ைாட்டார்.474
அவரது
கிருமபயிலிருந்து
விழுந்தவர்கள்
அவரிடம்
திரும்ப
முயற்சிக்மகயில்
நல்ல
நம்பிக்மகயில் சசய்யப்படும் ஒரு பிரார்த்தமன அந்த நபமர ைீ ண்டும் நன்றாக்கும்
ைற்றும்
கர்த்தர் அவர்கமள எழுப்புவார் அவர்கள் ைன்னிக்கப்படுவர்.475 அவர்கள் வவண்டுதமல ஏற்று
ைற்றும் பதிலளிக்கப்படும்.
கடவுளுக்கு கீ ழ்ப்படியாமை அந்த வநரத்தில் வவடிக்மக வபால வதான்றலாம், ஆனால் அது அவரது
ஆசீ ர்வாதங்கமள சகாண்டு வராது. கடவுள் அவர் வநசிக்கிறவர்கமள சிட்சிப்பார் அவர்கள் பாவம்
சசய்யும் வபாது விசுவாசிகமள சிட்சிப்பார்.476 பாவத்தில் சதாடரும்477 எவரும் அவர்கள் அவரது
கட்டமளகமள பின்பற்றவில்மல, எனவவ அதற்கு இமறவன் அவர்களின் சஜபத்மத வகட்க
ைாட்டார்478 என நிரூபிக்கின்றனர். ஆனால் அவரது வகாபம் எந்த அவசரத்மதயும் காட்டவில்மல.
பதிவு மவக்கப்படும் கணக்குகள்
பாவி அவர் நியாயத்தீர்ப்பு நாளில் தாம் சசய்தமவ பற்றி
எல்லாம் கணக்கு ஒப்பமடக்க வவண்டும்.479 இந்த இவயசு ைீ து தங்கள் நம்பிக்மகமய மவத்து
வவண்டுசைன்வற சில சந்தர்ப்பங்களில்
பின்னர் சதாடர்ந்து பாவம் சசய்தவர்க்கு அது ஒரு
வசாகைான நாளாக இருக்கும். கடவுள் வவண்டுசைன்வற பாவங்கமள சசய்கிற ஒரு விசுவாசியின்
பிரார்த்தமனமய வகட்க ைாட்டார் முடியாது.480

Page 77

அத்தியாயம் 5.

நான் உண்டாக்ைப்பட்றடன் - வதர்வு சசய்ய

ைடவுள் எப்படி அவகை பின்பற்றுபவகை ஆசீர்வதிப்பார்?
கடவுளுமடய வார்த்மதமய நாம் பின்பற்றும் வபாது ஒரு அழகான சுருதி இமசவு உள்ளது.
கடவுளுமடய வார்த்மதமய நாம் பின்பற்றும் வபாதும், இவயசு ைீ து நம்பிக்மக மவக்கும் வபாது
நாம் சசய்யும் எல்லாவற்றிலும் தூய ைகிழ்ச்சிமய நைக்கு ஏற்படுத்துகிறது அது நாம் கடவுமள
ைகிமைப்படுத்த விரும்ப சசய்யும். நாம் வதவமன ைகிமைப்படுத்தும் வபாது நன்றாக கடவுள் நம்
ைீ து திரளாக அருள்புரிய விரும்புகிறார். நாம் அவரது ஆசீ ர்வாதம் சபறும்வபாது அது நைக்கு
இன்னும் சந்வதாஷத்மத சகாடுக்கிறது. ைற்றும் நம் அதிகரித்த சந்வதாஷத்வதாவட நன்றாக நாம்
கடவுமள
ைகிமைப்படுத்த
விரும்புவவாம்.
ஆைாம்,
ஒருவவமள நீங்கள்
இங்வக
என்ன
நடக்கிறசதன்று காணலாம்.
கடவுமள ைகிமைப்படுத்தாவதார் இருளில் சதாடர்ந்து நடப்பர் அவர்கள் தங்கள் வாழ்க்மகயில்
தூய ைகிழ்ச்சி இல்லாைல் இருப்பர்.

fh;j;jUf;Fg; gae;J> mth; topfspy; elf;fpwtd; vtNdh> mtd;
ghf;fpathd;. cd; iffspd; gpuahrj;ij eP rhg;gpLtha;> cdf;Fg; ghf;fpaKk; ed;ikAk; cz;lhapUf;Fk;.
cd; kidtp cd; tPl;Nlhuq;fspy; fdpjUk; jpuhl;rf;nfhbiag;Nghy; ,Ug;ghs;> cd; gpsi
; sfs; cd;
ge;jpiar; Rw;wpYk; xyptkuf; fd;Wfisg;Nghy; ,Ug;ghh;fs;. ,Njh> fh;j;jUf;Fg; gag;gLfpw kD\d;
,t;tpjkha; MrPht
; jpf;fg;gLthd;.
சங்கீ தம்

128

சசால்லுகிறது

பாக்கியவனாயிருப்பது ைற்றும் கர்த்தருக்கு வாழும் வாழ்க்மக உண்மையில் சசயல்படுவதாகும்.
அது சிரைங்கள் உங்கள் வழியில் வரும் வபாது கூட ைகிழ்ச்சி நிமறந்த வாழ்க்மகயாக
இருக்கிறது.
நீங்கள் முதலில் அவற்மற அனுபவிக்கும் வபாது சில வைாசைானது வபால் வதான்றலாம் - அது
நன்றிமய சகாண்ட ைவனாபாவத்துடன் கூடிய வாழ்க்மக ைற்றும் வாழ்க்மகயின் சூழ்நிமலகள்
அமனத்திலும் வநர்ைமறயானவற்மற
பார்க்கிற
ஒரு வாழ்க்மகயாக இருக்கிறது. முன்பக்க
கண்ணாடியில் பார்த்து ைற்றும் இருந்திருக்க கூடும் என்பது பற்றி வைாசைாக உணர்கிறதற்கு
பதிலாக
முன்வன
சதரிகிறமத
எதிர்வநாக்கியிருக்கும்
ஒரு
வாழ்க்மகயாக
இருக்கிறது.
கர்த்தருக்கு பயப்படுகிற பயம், ைற்றும் உங்கள் இதயத்தில் இவயசுமவ ஏற்று சகாள்வது இந்த
நம்பமுடியாத சபாக்கிஷைாக வாழ்க்மகக்கான திறவுவகால் தரும்.481

16 ePq;fs; vd;idj; njhpe;Jnfhs;stpy;iy. ehd; cq;fisj; njhpe;Jnfhz;Nld;> ePq;fs;
vd; ehkj;jpdhNy gpjhitf; Nfl;Lf;nfhs;tJ vJNth> mij mth; cq;fSf;Ff; nfhLf;fj;jf;fjhf
ePq;fs; Ngha;f; fdpnfhLf;Fk;gbf;Fk;> cq;fs; fdp epiyj;jpUf;Fk;gbf;Fk;> ehd; cq;fis
Vw;gLj;jpNdd;.
வயாவான் 15;:

என்ன ஒரு அற்புதைான வாக்குத்தத்தம்.
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நீங்ைள் எந்த ஆசீர்வாதமும் கபோதது றபான்று ஏன் உணருைிேீர்ைள்?
நீங்கள் அவரது ஆசீ ர்வாதம் சபற கடவுளுமடய வார்த்மதக்கு கீ ழ்ப்படிந்து இருக்க வவண்டும்.482
கீ ழ்ப்படியாைல் வபாகிறது அல்லது பாவத்தில் வாழ்வது எப்வபாதும் கடவுளின் ஆசீ ர்வாதம் சபற
ஒரு தமடயாக இருக்கும்.483 484 வதவன் பாவத்மத சவறுக்கிறார் ைற்றும் அவர் தீவயார் ைீ து
வகாபம் சகாள்கிறார்.485 ஆனால் கடவுள் ஒவ்சவாரு நபமர வநசிக்கிறார் ைற்றும் அமனவரும்
ைனந்திரும்ப ைற்றும் இரட்சிக்கப்பட ஆமசவயாடு எனவவ சபாறுமையாக நீங்கள் அவ்வாறு
சசய்ய அவர் காத்திருப்பார்.486 அவர்கள் அவரது கட்டமளகமள பின்பற்றினால் அவர்கள்
ஒருவவமள நிமனத்தமத
தாண்டி ஒவ்சவாரு நபமர ஆசீ ர்வதிப்பதாக
ைீ ண்டும் ைீ ண்டும்
வாக்களிக்கிறார்.487 488
கடவுளின் ஆசீ ர்வாதம் சபற நீங்கள் அவருக்கு காத்திருக்க வதமவப்படும்.489 கடவுளின் வநரம்
உங்களது வநரம் அல்ல. பல முமற நம் ஆமச கடவுளின் ஆசீ ர்வாதம் இப்வபாது நம்ைிடம் வந்து
விட வவண்டும் என்பது, ஆனால் கடவுள் இந்த வழியில் சசயல்பட முடியாது. உன்மன
ஆசீ ர்வதிக்க சரியான வநரம் வரும் வபாது அவர் உன்மன ஆசீ ர்வதிப்பார். நீங்கள் அவமர
காத்திருக்க வவண்டும் என்றால் நன்றாக
கடவுள்
உங்கள் விசுவாசத்மத வசாதமன
சசய்யலாம்.490 அவமர காத்திருக்கும் உங்கள் திறன் அவர் யார் அவர் உங்கள் வாழ்க்மகயில்
சசய்வது பற்றி நம்பிக்மக இருக்க வதமவப்படும். நீங்கள் அவரது ஞானம், வநரம், அவரது அன்பு,
அவரது ைன்னிப்பு,பற்றி நம்பிக்மகயுடன் இருக்க வவண்டும், ைற்றும் நீங்கள் அவரது தரத்மத,
தைது வாக்குறுதிகமள, ைற்றும் அவரது சக்திமய நம்ப வவண்டும். நீங்கள் ஒரு கடுகளவு வபான்ற
சிறிய விசுவாசம் மவப்பது அவசியம். ஒரு கடுகளவு சிறிய விசுவாசம் உங்களுக்கு இருந்தால்
அவர் எதுவும் உங்களால் கூடாத காரியம் என்று வாக்களிக்கிறார். 491
கடவுள் அவமர நாடுகிற ைற்றும் அவருக்கு காத்திருக்கிற ைக்களுக்கு அவரது ஆசீ ர்வாதம்
அனுப்புவார்.492 கடவுள் ைீ து காத்திருக்கிறது அவமர நம் வாழ்விற்கு ஆதாரைாக ஒரு ஒற்மற
ைற்றும் சீ ரான கவனம் நைக்கு வவண்டும் என வபாதிக்கிறது. நீங்கள் காத்திருக்கும் வபாது ைற்ற
ைக்கள் தங்கள் சபால்லாத வழிகளில் சவற்றி சபறுவது வபால்493 வதான்றுவமத கண்டு
சபாறாமை அமடயாதீர். கடவுள் உங்கள் கன்ைமல ைற்றும் உங்கள் வகாட்மடயாக இருக்க
முடியும். நீங்கள் அவரில் உங்கள் நம்பிக்மகமய மவத்து இருந்தால் உங்கள் அடித்தளத்மத
அமசக்க முடியாது.494 நீங்கள் உங்கள் சசாந்த சக்தியில் இயங்க முயற்சி சசய்தால் நீங்கள்
வலிமை இல்லாைல் வபாகலாம், ஆனால் கடவுள் வசார்வுற்றிருந்தவர்க்கு வலுவூட்டுகிறார்
ைற்றும் அவர் பலவனைானவர்க்கு
ீ
சக்தி அதிகரிக்கிறார்.495

ஒருறவகள நீங்ைள் அர்ப்பணிப்பு இல்லாமல் இருக்ைலாம்
நீங்கள் கடவுள் ைற்றும் அவரது வபாதமனகளுக்கு அர்ப்பணம் இல்லாைல் இருக்கலாம் எனவவ
நீங்கள் கடவுளின் ஆசீ ர்வாதம் சபற முடியாத வாய்ப்புள்ளது. கர்த்தரின் பார்மவக்குப் - நீங்கள்
ைந்தைாக கருதப்படலாம்.496 விஷயங்கள் உங்களுக்கு நன்றாக சசன்று சகாண்டிருக்கும் வபாது
நீங்கள் அவமர புறக்கணிக்கிறீர்கள். ஏவதா சகட்டது உங்கள் வாழ்க்மகயில் நடக்கும் வபாது தான்
கூப்பிட்டு அவரிடம் வகட்கிறீர்கள் "தயவு சசய்து என் பிரச்சிமனமய தீர்க்கவும்." நீங்கள் குளிர்,
பின்னர் சூடு, குளிர், சூடு ைற்றும் உங்கள் வாழ்க்மகயில் நீங்கள் ஒவ்சவாரு முக்கிய
முடிவின்வபாது அவர் ைீ து நம்பிக்மக இல்மல என்பதால் - எப்படி அவர் உங்கமள நம்ப முடியும்?
கடவுளுக்கு உங்கள் அர்ப்பணிப்பு வதமவ. அவர் நீங்கள் எங்கு நிற்கிறீர்கள் ைற்றும் அவரது
தரத்மத நம்புகிறீர்களா என்பமத அறிந்து சகாள்ள வவண்டும். கடவுள் ைற்றும் அவரது தரத்திற்கு
அர்ப்பணிப்பு இல்லாமை இன்று ஒருவவமள நம் சமூகத்தில் ைிக சபரிய பிரச்சமன. அமனவரும்
எல்லாவற்மறயும் வவண்டும் என விரும்புவர் ைற்றும் அவர்கள் அமத சபற என்னவும் சசய்வர்
சபாய் பித்தலாட்டம், ைற்றும் ஏைாற்றுதல்,
உட்பட, அது ைற்றவர்கள் இழப்பிவல வைவல
வபாகிறதும் கூட,
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பல ைக்கள் எந்த உண்மையான அர்ப்பணிப்புகள், அல்லது தரம் இல்லாைல் ஒரு வாழ்க்மக
வாழ்ந்து சகாண்டிருப்பதாக சதரிகிறது. பல ைக்கள்
கடவுமள நம்புவதாக கூறுவர், இன்னும்
அவர்கள் அவருமடய தரத்திற்கு ஏற்ப வாழாைல் உள்ளனர். அவர்கள் விரும்பும் கடவுளுமடய
தராதரங்கமள பின்பற்றுவர், ைீ தமுள்ளவற்றிற்கு அவர்கள் கீ ழ்ப்படியார் ைற்றும்
- இந்த
"ைீ தமுள்ள" தரம் ஒன்றும் இல்லாதது வபால. ஒரு நபர் திருைணம் சசய்வார் பின்னர் விவாகரத்து
சசய்வார். இது கடவுள் சவறுக்கும் தாங்க முடியாத ைற்றும் அர்ப்பணிப்பு இல்லாத வாழ்க்மகயாக
இருக்கிறது.497 கடவுளுக்கு உங்கள் அர்ப்பணிப்பு வதமவ. நீங்கள் 100% கடவுள் ைற்றும் அவரது
சகாள்மககள் பற்றி உறுதியாக, இல்மல என்றால் நீங்கள் அவருக்கு எதிராக உள்ள ீர்கள். நீங்கள்
கற்பமன சசய்யலாம், நீங்கள் கடவுள் நம்புகிற ஒரு சபாறுப்பான வாழ்க்மக வாழவில்மல
என்றால், நீங்கள் அவரது ஆசீ ர்வாதம் சபற முடியாது.

நீங்ைள் ைடவுளின் ஆசீர்வாதம் கபே என்ன கசய்ய முடியும்
கடவுள் உங்கமள நம்ப வவண்டும்.
நீங்கள்

ஊதாரித்தனைாக அல்லது வபராமச இல்லாைல் பணம் நிமறய நிர்வகிக்க நம்பலாைா?

நீங்கள் ைக்கமள காயப்படுத்தாது அல்லது சுயநலைிக்கதாக இல்லாைல் அதிகரிக்கப்பட்டுள்ள
அதிகாரம் மூலம் வவமலயில் ஒரு புதிய நிமலமய சகாடுக்க முடியுைா?
நீங்கள் ஒரு நபரின் நம்பிக்மக ைீ றாைல் ஒரு முக்கியைான ரகசியத்மத காப்பீர்களா?
இந்த சில விஷயங்கமள கடவுள் உன்மன ஆசீ ர்வதிப்பதற்கு முன் உங்களில் பார்க்கிறார். அவர்
இந்த விஷயங்களில் ைற்றும் பலவற்றில் உங்கமள நம்ப முடியும் என்று அறிய வவண்டும்.
இமவ அமனத்தும் குணம் பற்றி தான். உங்கள் குணம் அமனத்தும் யாரும் பாராத வபாது நீங்கள்
சசய்யும் வதர்வுகளில் உள்ளது. உங்கள் குணம் நீங்கள் எடுக்கும் முடிவுகள் பற்றியது, ைற்றும்
உங்கள் முடிவுகள் கடவுளுக்கு சீ ரானதாக ைற்றும் நம்பகைானதாக இருக்க வவண்டும். கடவுள்
அவரது
இதயத்திற்வகற்ற ஏற்ற
ைக்கமள பார்க்கிறார். கடவுள் உங்கள் வதர்வுகமள
இமசவானதாக ைற்றும் நம்பகைானதாக
எண்ண முடியாது என்றால், அவரது ஆசீ ர்வாதம்
உங்களுள் உள்ள வைாசைானமத ைட்டும் சவளிவய சகாண்டு வரும்.
இங்வக இன்னும் சில உதாரணங்கள் உள்ளன ...
நீங்கள் பணத்தில் நம்பகைானவராக இல்மல என்றால், அவர் இன்னும் சகாடுக்கிறார் என்றால்
நீங்கள் அமத தவறாக சசலவு சசய்வர்கள்
ீ
என்று அறிவார்.
அதிகாரத்தில் நீங்கள் நம்பகைானவராக இல்மல என்றால், அவர் இன்னும் சகாடுக்கிறார் என்றால்
நீங்கள் உங்கள் நிமலமய ைற்றும் அதிகாரத்மத துஷ்பிரவயாகம் சசய்வர்கள்
ீ
என்று அறிவார்.
நீங்கள் ைற்றவர்களுடன் பகிர்வது பற்றி நம்பகைானவராக இல்மல என்றால், அவர் நீங்கள்
வபராமசவயாடு இருக்க வாய்ப்பு ைற்றும் ைற்றவர்கமள ஆசீ ர்வதிக்க வவண்டும் என்ற
விஷயங்கமள உங்களுக்கு மவத்திருப்பீர்கள் என்று அறிவார்.
நீங்கள் ஒருவரின் இரகசியத்மத பற்றி நம்பகைானவராக இல்மல என்றால், உங்கள் நண்பர்கள்
உங்கமள நம்ப முடியாது என்று கற்றுக்சகாள்வார்கள் வதவனும் அதமன வபால்தான்.
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கடவுள் உங்கள் குற்றங்கமள சதாடர்ந்து ைன்னிக்க உங்களுக்கு ைற்றவர்கள் துவராகம் சசய்யும்
வபாது நீங்கள் ைன்னிப்பீர்கள் என்று அறிவார் .
கடவுள் உங்களுக்கு அவரது ஆசீ ர்வாதம் அனுப்ப நீங்கள் நம்பகைானவராக இருக்க வவண்டும்
ைற்றும் அவர் நீங்கள் எப்வபாதும் இது காயப்படுத்தினாலும் கூட சரியானமத சசய்வர்கள்
ீ
என்று
அறிய விரும்புகிறார்.
அவர் உம்மை ஆசீ ர்வதிப்பார்
என்று அறிய விரும்புகிறார்.

என்றால், நீங்கள் ைற்றவர்களுக்கு ஆசீ ர்வாதைாக இருப்பீர்கள்

நீங்கள் எப்வபாதும் சரியான முடிமவ எடுக்காைல் சசய்மகயில் கூட்டத்திமன இஷ்டப்படுத்த
சசான்னால் கடவுள் நல்லமதச் சசய்ய சரியான முடிமவ எடுக்க அவர் ைிக வதமவ என்னும்
வபாது உங்கமள நம்பியிருக்க முடியாது என்று அறிவார். அவர் உங்கமள சார்ந்திருக்க முடியாது
என்றால் ஏன் அவர் வணாக
ீ
என்று விஷயங்கமள உங்களுக்கு அருள வவண்டும்?
கடவுள் உங்கமள நம்ப முடியுைா என்பமத அறிய உங்கள் விசுவாசத்மத வசாதிக்கலாம்.498
கடவுள் உங்கள் விசுவாசத்மத பிரச்சமனகள் ைற்றும் சிரைங்கள் மூலம், வலி ைற்றும் துன்பம்
மூலம், வதால்விகள் ைற்றும் சவறுப்பு மூலம், வசாதித்து ைிகவும் அதிகைாக சார்ந்திருக்க
முடியுைா என்பமத கண்டுபிடிக்கிறார் ைற்றும் பல உள்ளன.

நீங்ைள் இப்படி உள்ள றபாது ஆசீர்வதிக்ைப்பட்டிருப்பீ ர்ைள் ...
நீங்கள் உங்கள் கயிறு இறுதியில் இருக்கும்வபாது499
நீங்கள் வாதிடுகின்றவர்

ைற்றும் ஊழல் புரிவவாரிடம் சைாதானைாக இருக்கும்வபாது500

உறுதியான உங்கள் விசுவாசத்தினால்

துன்புறுத்தப்பட்டதற்க்காக501

உங்கமள துன்புறுத்தியவர்க்கு இரக்கம் காட்டும்வபாது502
வதமவயில் உள்ளவர்க்கு உதவும் வபாது503
நீங்கள் வதவனுமடய வார்த்மதமயக் வகட்டு, அதற்குக் கீ ழ்ப்படியும்வபாது504
உங்கள் ைனம் ைற்றும் உங்கள் இதயம் வதவவனாடு சரியாக இருக்கும்வபாது505
உங்கள் ைனம் ைற்றும் உங்கள் இதயம் அவரது ைனம் ைற்றும் அவரது இதயத்வதாடு
வநர்முகப்படுத்த உதவ கடவுளிடம் வகளுங்கள். உங்கள் பாவத்மத ஒப்புக்சகாள்ளவும் ைற்றும்
உங்கள் பாவங்களுக்காக உங்கமள கடவுளிடம் ைன்னிப்புக்கம்படி வகட்கவும். ஞானம்
வகளுங்கள். அதற்கு பதிலாக உங்கள் சசாந்த பலத்தில் நம்பியிருக்காைல் இவயசுவிடம் உங்கள்
வாழ்க்மக முழுவதும் திரும்ப சகாடுத்து அவரது பலத்தில் சார்ந்திருங்கள். நீங்கள்
வசார்வுற்றிருக்கும் வபாது கடவுள் மூலம் உங்கள் ஆன்ைாவிற்கு இமளப்பாறுதல் கிமடக்கும்.506
கடவுள் மூலம் ைட்டும் நீங்கள், உங்கள் ஆன்ைாவின் சவறுமைமய நிரப்ப முடியும்.
சவறுமைமய
நீங்கள் வைலும் "சபாருள்கள்" மூலம் நிரப்ப முயற்சித்திருக்கலாம். வைலும் சபாருட்கமள
சகாண்டு உங்கள் சவறுமைமய நிரப்ப முயற்சிக்க வவண்டாம். இவயசு ைட்டுவை உங்கள்
சவறுமைமய நிரப்ப முடியும்.
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நம் குழந்கதைளுக்கு ஒரு நம்பமுடியாத பரிசு
நாம் ைற்றவர்களுக்காக கவமல சகாள்ளும் வபாது இது நம்பமுடியாத ஆசிர்வாதைாய் ைாறுகிறது.
பல ைக்கள் ைற்றவர்களினால் பராைரிக்க சபற்றவர்கவள பாக்கியவான்கள் என நிமனக்கின்றனர்.
ஆனால், உண்மையில் அது முற்றிலும் தவறானது.
ைற்றவர்களின் ைீ து கரிசமனயுள்வளாவர
பாக்கியவான்கள். அது சுயநலம் எதிர்த்து ைற்றும்
ைற்றவர்களின் வதமவகமள உங்கள்
வதமவகளுக்கு
வைலாக
எண்ணுவதாகும்.
அது
நீங்கள்
ஆசீ ர்வதிக்கப்பட்டுள்ளதால்
ைற்றவர்களுக்கு ஆசிர்வாதைாகுதல் என அர்த்தம். அது கடவுளின் ஆசீ ர்வாதம் ைற்றவர்களுக்கு
உங்கள் வழியாக சசல்ல அனுைதிப்பதாகும்.
ைற்றவர்களுக்கு உதவி சசய்வது நாம் நம் குழந்மதகளுக்கு சகாடுக்க கூடிய ஒரு நம்பமுடியாத
பரிசு ஆகும்.உங்கள் குழந்மதகள் ைற்றவர்கமள ஆசீ ர்வதிக்கும் வபாது அவர்கள் உண்மையில்
தங்களுக்வக ஆசிர்வாதைாகின்றனர் என்று அறிய முடியும். அது கடவுள் நைக்கு கற்றுத்தந்த ஒரு
அழகான
ஆசீ ர்வாதைான
வட்டம்.
"வாங்குகிறமதப்பார்க்கிலும்
சகாடுக்கிறவத
பாக்கியம்

Qhdj;ijg; ngw;Wf;nfhs;Sfpwtd; jd; Mj;Jkhitr; rpNefpf;fpwhd;: Gj;jpiaf; fhf;fpwtd;
ed;ikailthd;. 507
ஆனால் ஒருவபாதும் ைறக்க வவண்டாம் - நாம் கடவுளுக்கு அர்ப்பணிப்வபாடு உள்ளவபாது கூட
நாம் ைற்றவர்கமள வாழ்த்த நம்ைால் சிறந்தமத சசய்யும் வபாது, நாம் இன்னும் கஷ்டங்கள்,
வலி, வவதமன, துன்பம், கஷ்டம் ைற்றும் அநீதி அனுபவிக்க வநரிடும். நாம் வசாதமனமய
சந்திக்மகயில் கடவுள் வசார்வுற்றிருப்பவர்க்கு வலுவூட்டுவதாக அமையும் எளிவயாரின் சக்திமய
அதிகரிப்பார். 508நாம் சிரைங்கமள அனுபவிக்கும் வபாது ஒரு எதிர்ைமற அணுகுமுமறமய
அபிவிருத்தி சசய்வது ைற்றும் கடவுள்வைல் வகாப்ப்படுதல் எளிதானது, ஆனால் நாம் கடவுளில்
ஒரு வநர்ைமறயான அணுகுமுமற ைற்றும் நம்பிக்மகமய பராைரிக்க வவண்டும். துன்புறுத்தல்
ைற்றும் பாடுகள் கடவுளில் ைட்டும் உள்ள நம் நலமன கண்டுபிடிக்க அனுபவிக்க வவண்டிய
வாய்ப்புக்களாக உள்ளன.
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அத்தியாயம் 6
நான் உண்டாக்ைப்பட்றடன் - ஒரு பணிக்ைாை

_______________________________________________________________________________________________________

ைடவுளின் திட்டத்தில் இருந்தீர்ைள் - நீ ங்ைள் பிேப்பதற்கு முன்றப
அவைது புத்தைத்தில்
நீங்கள் ஏன் பிறந்தீர்கள் என எப்வபாதாவது வயாசித்ததுண்டா? கடவுள் இந்த பூைியில் என்ன
காரணத்வதாடு
உங்கமள
மவத்துள்ளார்
என
நீங்கள்
எப்வபாதாவது
வயாசித்ததுண்டா?
விமரவிவலா அல்லது பின்னவரா நாம் அமனவரும் இந்த விஷயங்கமள பற்றி வயாசிக்கிவறாம்,
ைற்றும் நம் வாழ்வின் சில கட்டத்தில் நம் உள் ஆவி நம்மை பமடத்தவவராடு509 இமணய நாம்
ஏன் பிறந்வதாம் என்பமத புரிந்து சகாள்ள உதவும், ைற்றும் நைது வாழ்க்மகயின் வநாக்கம் என்ன
நைது பணி என்ன என கண்டுபிடிக்க உதவிசசய்கிறது.
கடவுள் உங்களுக்கு ஒரு திட்டம் மவத்துள்ளார். அவர் நீங்கள் பிறப்பதற்கு முன்வப உங்கள்
இடத்தில் ஒரு திட்டம் மவத்து இருந்தார்.510 நீங்கள் வாழ்ந்த வாழ்க்மக
நீங்கள் சந்தித்த
பிரச்சிமனகள் தற்சசயலாகத் வரவில்மல. இது அமனத்தும் கடவுளின் சபரும் திட்டத்தின் பகுதி
(அதாவது, திமர சீ மலயின் முன்பக்கம்). உங்கள் பிறப்பு உங்கள் எதிர்காலம் அமனத்தும்
ஆயத்தைாக்கப்பட்டிருக்க511 அது அமனத்தும் ஒரு குறிப்பிட்ட வநாக்கத்திற்காக கடவுளால்
திட்டைிடப்பட்டு இருக்கிறது. உங்கள் எல்லா அனுபவங்களும் உங்கள் ஆன்ைீ க வளர்ச்சிக்கு
உள்ளது.
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ைடவுள் பூமிக்கு வை நம் ஆவி ைாைணமாை

இருக்ைிேது

நாம் இந்த வகள்விகமள வகட்க ஆரம்பிக்கும் வபாது அது நம் ஆவி நாம் ஏன் பமடக்கப்பட்வடாம்
என கற்க ைற்றும் நைது வநாக்கம் கண்டுபிடிக்க என்று அர்த்தம். அது கடவுள் நம் உள்வள
இருக்கிற ஆவிமய காப்பாற்ற விரும்புகிறார் என்று ; அவர் பூைிக்கு வந்த காரணம் நம் ஆவிமய
காப்பாற்ற. கடவுள் நம் ைண்ணுலக உடல்கமள காப்பாற்ற சிலுமவயில் பூைிக்கு வந்து
ைரிக்கவில்மல. அவர் நம் ஆன்ைாமவ காப்பாற்ற பூைிக்கு வந்தார். இது நைக்குள் இருக்கிற ஆவி.
நம் உடல்கள் சவறும் தற்காலிகைானது. நம் உடல்கள் பலவனைானது
ீ
ைற்றும் அமவகள்
எப்வபாதும் பிரச்சிமனகள் உள்ளனவாக இருக்கும். நம் பலவனங்கள்
ீ
சில கடவுளுமடய
வடிவமைப்பின் மூலம் உள்ளது.512 நம் உடல்கள் வதால்வி அமடகிறது அமவகள் நித்தியத்திற்கு
வடிவமைக்கப்படவில்மல, ஆனால் நம் ஆவி நித்தியத்திற்காக வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது.
இன்னும் வரப்வபாவதற்கு நம் ஆவி உத்திரவாதம் அளிக்கிறது513 .
நம் இதயங்களில் உள்ள ஏக்கம் நாம் யார் என கண்டுபிடிக்க ைற்றும் நாம் ஏன் பிறந்வதாம் என
நம் வாழ்வில் ஒரு புதிய திமசயிமன சதாடங்குகிறது. நாம் அமனவரும் ஒரு பணிக்காக
சசய்யப்பட்வடாம் - ஆனால் கடவுள் அதமன கண்டுபிடிக்கும் சபாறுப்மப நம் ஒவ்சவாருவர்
மகயில் விட்டுவிடுகிறார். கடவுள் எங்கமள இந்த ைிக முக்கியைான வகள்விக்கு பதில்
கண்டுபிடிக்க உதவ நம்முள் வாசம் சசய்ய தைது பரிசுத்த ஆவிமய நைக்குத் தருகிறார்.514 ஆனால்
வதவனின் பரிசுத்த ஆவியானவர் நைக்கு உதவி சசய்ய, நாம் கடவுள் இவயசு வடிவில் பூைிக்கு
வந்து நைக்காக ைரித்தார் என்று நம்ப வவண்டும். வதவன் நைக்கு உதவ முடியும் ஒவர வழி.
நீங்கள் அவமர உள்வள அமழக்கும் வமர அவர் உங்கள் இருதயத்தில் நுமழய ைாட்டார்.
நீங்கள் இந்த புத்தகத்மத இதுவமர படித்துள்ளதால் இந்த வகள்விகளுக்கு நீங்கள் விமட வதடி
இருக்கலாம். நீங்கள் குறிப்பாக கடினைான காலங்களில் வாழ்ந்திருப்பீர்களானால் நீங்கள் ஏன்
பிறந்தீர்கள் உங்கள் வாழ்க்மகக்கான கடவுளின் திட்டம் என்ன என நீங்கள் அறிய விரும்பலாம்.
நீங்கள் சந்தித்த பிரச்சிமனகள் நீங்கள் அவரிடம் திரும்பி வர வகட்கும் கடவுளின் தூண்டுதல்
வழியாக இருக்கலாம். அவர் உங்கமள அறிவார், அவன் நீங்கள் வநாக்கமுமடய அர்த்தமுள்ள
ஒரு வாழ்க்மக வாழ வவண்டும் என்று விரும்புகிறார்,அவர் உங்கமள உருவாக்கினார். ஆனால்
அமத சசய்ய - நீங்கள் அவமர அறிந்து சகாள்ள வவண்டும்.
கடவுள் நம் ஆவி இமணக்க ைற்றும் நம் வாழ்க்மக அவருமடய சித்தத்மத கற்றுக்சகாள்ள
முடியும் அதனால் நாம் அமனவரும் நம் ைனம் புதுப்பிக்கப் படுவதாவல ைறுரூபைாக
விரும்புகிறார்.515 நாம் ஒவ்சவாருவரும் நாம் வாழ்ந்து வருகின்ற வழியில் வாழ்வமத விட
வாழ்க்மக இன்னும் இருக்கிறது என ஆழத்திவல கீ வழ அறிவவாம், கடவுள் நாம் ைாஸ்சலாவ்'வின்
சுய இயல்பாக்கம் என்று அமழக்கப்படுகிற ஏணி உச்சி வைல் அமடய என்று ஒருவபாதும்
விரும்பியதில்மல. உங்களுக்கான கடவுளுமடய சித்தத்திற்கு எதிரானவத "சுய இயல்பாக்கம்."
சுய இயல்பாக்கத்தினால் நம் அமனவமரயும் எப்படியாவது சாத்தான் அழிக்க விரும்புகிறான்.

எண்ணற்ே திேன் மற்றும் சாத்தியங்ைளுடன் உருவாக்ைப்பட்டுள்றளாம்
நாம் முதலில் இந்த உணர்வுகமள உணர சதாடங்கும் வபாது, நம் உள் ஆவி விழிப்பமடய
சதாடங்கி உள்ளது. நாம் ஆவியுமடய ைனிதர்கள் ஆனால் நம்ைில் பலர் இந்த உண்மைமய
உணர்ந்தது வபால சதரியவில்மல. நம் ஆவி இருப்பது நம் உடல் என்பமத விட ைிகவும்
அதிகைாக உள்ளது, ஆனால் நம் ஆவி பற்றி
நாம் புரிந்து சகாள்ள முயற்சி என்று ஒன்றும்
சசய்வதில்மல. ஆனால் நாம் சசய்ய வவண்டும்.நம் உள்வள ஒரு உள் பிரகாசம் ைற்றும் ஒரு
உள் அழகு நம் ஆவியில் உள்ளது அதமன புரிந்து சகாள்ள கூட கடினைாக உள்ளது.ஆனால்
கடவுள் நம் உள் ஒளி பற்றி அறிய விரும்புகிறார். கடவுள் நம் ஒளி அவரது ஒளவயாடு
இமணக்கப்பட விரும்புகிறார் - இவயசு மூலைாக இது நிமறவவற்றப்பட முடியும். திமர சீ மலயின்
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பின்புறைான நம் வாழ்க்மக முன்புறைாக கடவுளின் வடிவமைப்பாக சநய்யப்பட்டு வருகிறது,
ைற்றும் இவயசு நம்மை அங்கு வசர்க்கும் நூலாக உள்ளார்.
நாம் கடவுளின்
சாயலில் உருவாக்கப்பட்டதால் நைக்குள் உள்ள ஆவி சதாடர்ந்து நம்மை
சசயல்பட தூண்ட முயற்சிக்கும். உங்கள் தமலயில் உள்ள சிறிய குரல் சரியாக இந்த நிைிடத்தில்
உங்கமள ைாற்ற, வதட, நீங்கள் யார் என்பமத கண்டுபிடிக்க உங்கமள தூண்ட முயற்சிப்பதாக
இருக்க கூடும். இந்த உணர்வுகமள புறக்கணிக்க வவண்டாம். அது கடவுள் உங்கள் சுக
ைண்டலத்திலிருந்து சவளிவயற்ற உங்கள் முழங்மகயால் இடிக்கும் முயற்சியாக இருக்கலாம்.

அதிருப்தியான ஒரு உணர்வு
நீங்கள் எப்வபாதாவது நீங்கள் ஏன் பிறந்தீர்கள் என புரிந்து சகாள்ள முயற்சி சசய்து
வபாராடுகிறீர்களா? நீங்கள் உணர்கிற
அதிருப்தி கடவுள் நீங்கள் உங்கள் வாழ்க்மகக்கான
அவருமடய பரிபூரண சித்தத்மத வதட தூண்டுவதாக இருக்கலாம். இந்த உணர்வுகமள
புறக்கணிக்க வவண்டாம். இந்த உணர்வுகள் கடவுள் நீங்கள் உங்கள் வாழ்க்மகக்கான அவரது
விருப்பத்மத கற்று சகாள்ள நீங்கள் இந்த உலகத்தில் ஒத்துப்வபாகாைல்516 உதவ கடவுள்
முயற்சிப்பதாக இருக்கலாம். அவர் பார்மவயில் பரிசுத்தம் ைற்றும் குற்றைற்றவர்களாயிருக்க
உலகத்வதாற்றத்துக்கு முன் நீங்கள் அவரில் வதர்வு சசய்யப்பட்டீர்கள், ைற்றும் அவரது
விருப்பத்திற்கு வநாக்கத்திற்கு ஏற்ப அவரது திட்டப்படி முன்குறிக்கப்பட்டீர்கள்.517
உங்கள் வாழ்க்மகயில் கடவுளுமடய சித்தம் நீங்கள் கற்பமன சசய்தமதவிட ைிகவும் அதிகைாக
உள்ளது. கடவுளின் ஆசீ ர்வாதம் நீங்கள் அவமர பின்பற்றும் வபாது
உங்கள் வாழ்க்மகயில்,
வாழ்க்மக மூலம்
அதிகரிக்கச் சசய்யும். அது உங்களுக்கு உள்வளயுள்ள வதவனுமடய ஆவி
உங்களில் உங்கள் வநாக்கம் என்ன என கண்டுபிடிக்க தள்ளுவதாக இருக்கலாம். உங்கள் ஆவி
உன்னிடம் சசால்வமத வகட்கவும், அதனால் நீங்கள் ஏன்
சிருஷ்டிக்கப்பட்டீர்கள் என கற்று
சகாள்ளவும் வாழவும் முடியும் உங்கள் வாழ்க்மகமய ைாற்றுவதில் நம்பிக்மகயாக இருங்கள்.
உங்கள் வாழ்க்மகயின் வானவில் இறுதியில் தங்கம் உள்ளது, ஆனால் அங்கு சசல்ல விசுவாசம்
வதமவ.

சில றவகல றதகவப்படுைிேது
துரதிருஷ்டவசைாக, உங்கள் வாழ்க்மகக்கான கடவுளுமடய சித்தம் புரிந்து சகாள்வது என்பது
ஏவதா ஒரு சவள்ளி தட்டில் உங்களிடத்தில் ஒப்பமடக்கப்படும் என்பதல்ல. அதற்கு சில வவமல
வதமவப்படுகிறது. வதவனுமடய சித்தத்மத நீ சதரிந்து சகாள்ள விரும்புகிறார்; அவர்
உங்களிலிருந்து அமத ைமறத்து மவக்கவில்மல. ஆனால் நீங்கள் அமத வதட வவண்டும். நீங்கள்
இந்த உலக விஷயங்களுக்கு இணங்காைல் உங்கள் வதடமல சதாடங்க வவண்டும். நிமனவில்
மவத்து சகாள்ளுங்கள், சாத்தான் நாம் வாழும் உலகம் முழுவமதயும் கட்டுப்படுத்தி ைற்றும்
அரசாட்சி சசய்கிறான் - நீங்கள் "உலகம்" அனுப்புகிற சசய்திகமள சதாடர்ந்து வகட்டால், நீங்கள்
அடிப்பமடயில் சாத்தானின் பல திட்டங்கள், அவனது வைாசடிகள் ைற்றும் அவனது அழிக்கும்
சசய்திகளுக்கு இணங்குகிறீர்கள். நீங்கள் சதாடர்ந்து அவனது பாமத ைற்றும் சசய்திகளுக்கு
இணங்கினால்
நீங்கள் அவனது வழியில் நடத்தப்படுவர்கள்.
ீ
அவனது அந்த பாமத எங்கு
சசல்கிறது என நைக்கு சதரியும்.518 இது இருளுக்கு வழிநடத்துகிறது. அது உங்களுமடய
பாதுகாவலர், உங்கள் வைய்ப்பரிடைிருந்து நீங்கள் விலக வழிவகுக்கும்.
வதவன்
அமனவரும்
அவர்களின்
வாழ்க்மக
வநாக்கம்
கண்டுபிடிக்க
விரும்புகிறார்.
துரதிருஷ்டவசைாக, அமனவரும் அமத கண்டுபிடிக்க அல்லது அமத வதட முடியாது, அது
உங்கள் வாழ்க்மகயில் கடவுளுமடய சித்தம் கண்டறிவது உங்கள் சசாந்த தனிப்பட்ட
சபாறுப்பு,வவறு யாரும் உங்களுக்காக இமத சசய்ய முடியாது. அமத கண்டுபிடிக்க, நீங்கள் அமத
வதட வவண்டும். நீங்கள் அமத பார்க்க வவண்டாம் என்றால் எப்படி நீங்கள் ஏதாவது கண்டுபிடிக்க
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முடியும்? வதடுவதற்கு வவமல வதமவ.
இமத சசய்ய சிறந்த வழி அவர் தைது கற்பிப்பு
மகவயடான மபபிளில் உன்னிடம் சசால்கிறமத வாசிக்கவும். இந்த புத்தகம் உங்களுக்கு உதவ
ைற்றும் மபபிள் என்ன சசால்கிறது என்பமத பற்றி ஒரு சில பார்மவமய சகாடுக்கிறது, ஆனால்
மபபிள் இன்னும் பல முமற முழுமையானதாக இருக்கும். மபபிள் கடவுளின் முழுமையான,
துல்லியைான வார்த்மத.

முழு சாப்பாடு உத்தைவிட றவண்டும்
நீங்கள் சசய்ய கூடிய இரண்டாவது ைிக முக்கியைான முடிவு உங்கள் இதயம் திறப்பதாகும் என
கூறி இந்த புத்தகம் சதாடங்கியது. இந்த புத்தகத்மத படித்ததன் மூலம் இந்த சசயல்முமறமய
சதாடங்கியுள்ள ீர்கள் உங்கள் இதயம் திறந்து மவத்துள்ள ீர்கள். நீங்கள் அவமர உள்வள
அமழக்கும் வமர கடவுள் உங்கள் இதயத்தில் அவரது வழியிமன கட்டாயப்படுத்த ைாட்டார்,
அவர் எப்வபாதும் காத்திருப்பார், அவர் யார் என்று சதரிய நீங்கள் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ள ீர்கள்
ைற்றும்
உருவாக்கப்பட்டுள்ள ீர்கள் என்று கடவுள் அறிவார். உங்கள் இதயம் இப்வபாது கற்க,
உணர, ைற்றும் கடவுள் யார் என்று ஆமசவயாடு, அறிய திறந்திருக்க வவண்டும். அறிய ைிகவும்
உள்ளது. நீங்கள் கடவுள் யார் என்பமத கண்டறியும் வபாது உங்கமள அவர் ைிகவும் வநசிக்கிறார்
என்று அறிய முடியும். நீங்கள் அவரது இலவச பரிசு ஏற்றால் நீங்கள் கடந்த காலத்தில் சசய்த
அல்லது எதிர்காலத்தில் இனி சசய்ய வபாகிற ஒன்றும் கடவுளின் அன்பிலிருந்து உங்கமள பிரிக்க
முடியாது.519
நீங்கள் அவரது இலவச பரிமச ஏற்றுக் சகாண்டிருக்கிறீர்களா? நீங்கள் இல்மல என்றால், ைீ ண்டும்
அத்தியாயம் 5 சசன்று வழங்கப்பட்டுள்ள ைற்றும் சவறுைவன நம்புங்கள்
பிரார்த்தமனமய
படிக்கவும். உடவன இமத சசய்யவும். நீங்கள் சசய்த்தற்காக ைிகவும் ைகிழ்ச்சி அமடவர்கள்.
ீ
உங்கள் வவமலயும் முடியும்.

கவறுமறன நம்புங்ைள்
கடவுள் நம் ைத்தியில் வாழ பூைிக்கு இப்வபாது ஏன் வந்தார், சதரியுைா ஏசனனில் அவர் உன்மன
வநசிக்கிறார்520 ைற்றும் அவர் உங்கமள காப்பாற்ற வந்தார், அவர் உங்கள் பாவங்களிலிந்து
உங்கமள காப்பாற்ற வந்தார். நீங்கள் உங்களால் சசாந்தைாக சசய்ய முடியாது என்று ஒன்று
இருந்து இவயசு ைட்டும் தான் உங்கள் பாவங்களிலிருந்து உங்கமள காப்பாற்ற முடியும் - அவர்
அமத சரியாக சசய்தார். கடவுள் பூைிக்கு வந்து அவர் உங்கள் இறுதி விமலமய சசலுத்தினார்.
அவர் உங்களுக்காக ைரித்தார்.
இது

நீங்கள்

கடவுள்

யார்

என

அறிய

ைிக

முக்கியைான

முடிமவ

எடுக்க

வழிநடுத்துகிறது. பதில் ைிக எளிது - அது இவயசுவிடம் நம்பிக்மக மவப்பது தான்.

நம்மை

Njtd;> jk;Kila
xNuNgwhd Fkhuid tpRthrpf;fpwtd; vtNdh mtd; nfl;Lg;Nghfhky; epj;jpa[Ptid milAk;gbf;F> mtiuj; je;jUsp>
,t;tstha; cyfj;jpy; md;G$h;e;jhh;. என்று நம்ப வவண்டும்.521
கடவுள் பார்த்து சகாண்டிருக்கிறார். அவர் உங்கமள உருவாக்கினார் ைற்றும் அவர் உங்கள்
அர்ப்பணிப்பிற்காக பார்த்து சகாண்டிருக்கிறார். ஏசனனில் உங்களுக்காக இறக்க பூைிக்கு வந்தார்,
அவர் சசய்ததன் காரணம் நீங்கள் அவமர நம்புகிறீர்கள் என்று சதரிய விரும்புகிறார். அவர் நீங்கள்
அர்ப்பணிப்புள்ளவர் என்று சதரிந்து சகாள்ள வவண்டும். நீங்கள் அவருக்கு அர்ப்பணிக்கும் வமர
நீங்கள் அவமர நம்புகிறீர்கள் என்று சதரியும் வமர, அவர் உங்களுக்கு உதவி சசய்ய முடியாது.
அவரது திட்டம் நன்றாக இருந்தது. அது ஆதாம் பாவம் சசய்தவபாது இடத்தில் ஏற்கனவவ ஒரு
திட்டம் இருந்தது. கடவுளின் திட்டம் நம் அமனவருக்கும் ஒரு இரட்சகர் வவண்டும் என்று
அர்த்தம். ஆனால் காப்பாற்றி சகாள்ள நாம் நம்ப வவண்டும். பரிபூரண கடவுளால் உருவாக்கப்பட்ட
சரியான திட்டைாக அது இருந்தது, ைற்றும், நாம் நம்ப வவண்டியது தான். இவயசு என்ற நூல்
நம்மை திமர சீ மல முன்பக்கம் வசர அனுைதிப்பார் அது சசார்க்கம் ஆகும்.522
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ஒருவர் இரட்சிக்கப்பட வவறு வழி, வவறு சபயர் இல்மல.523 524 525 இவயசுமவ நம்பும் அமனவரும்
ைற்றும் அறிவிக்கின்றவரும் விடுவிக்கப்படுவர்,526 இது உங்கள் கடந்தகால ைன்னிப்பு, உங்கள்
தற்வபாமதய, ைற்றும் உங்கள் எதிர்கால பாவங்கள் அமனத்மதயும் உள்ளடக்கியது.
நீங்கள்
527
கடவுளின் கிருமபயால் ைட்டுவை இரட்சிக்கப்படுவர்கள்.
ீ
நீ சசார்க்கம் டிக்சகட் சபற என்ன
சசய்ய முடியும் என்று வவறு ஒன்றும் இல்மல.528 நீங்கள் அமத சம்பாதிக்க அல்லது அமத
வாங்க முடியாது. நீங்கள் சவறுைவன இவயசுவில் உங்கள் விசுவாசத்மத அறிவிக்க வவண்டும். 529

இது அகனத்தும் ைடவுளின் வார்த்கதயிலிருந்து கதாடங்குைிேது
எனவவ நீங்கள் உங்கமள வகட்டு சகாண்டிருக்கலாம்
கடவுளுமடய சித்தம் அறிந்துசகாள்வது?"

"நான்

எப்படி

என்

வாழ்க்மகக்கான

சரி, அது அமனத்தும் கடவுளுமடய வார்த்மதயில் சதாடங்குகிறது கடவுளின் வார்த்மத அவரது
விருப்பைாகும் . முட்டாளாக இருக்க வவண்டாம் ைற்றும் உங்கள் வாழ்க்மக கடவுளின் சித்தம்
புரிந்து சகாள்ள முயற்சியாது இருக்க வவண்டாம்.530 உங்கள் வாழ்க்மக முதன்மை வநாக்கம்
அவருமடய சித்தத்தின்படி வாழ வவண்டும், ைற்றும் நீங்கள்
வாழும் வபாது அவரது
இயற்மகக்கு அப்பாற்பட்ட அமைதி ைற்றும் இயற்மகக்கு அப்பாற்பட்ட சந்வதாஷம் உங்கள்
வாழ்க்மகயில் கடந்து வரும். நீங்கள் அவரது தரத்திற்கு ஏற்ப வாழும் வபாது, உங்கமள எதற்கு
அமழத்தாவரா அமத நீங்கள் சசய்யும்வபாது, கடவுளின் ஆசீ ர்வாதம் உங்கள் வாழ்வில் வரத்
சதாடங்கும்.531 532
நீங்கள் உங்கள் வாழ்க்மகயில் கடவுளுமடய சித்தம் கண்டறிய பின்பற்ற வவண்டும் என்று ஒரு
சிறப்பு சசயல்முமற இல்மல. நீங்கள் சவறுைவன அவவராடு இமணக்கப்பட்டுள்ள என்று ஒரு
வாழ்க்மக வாழ ைற்றும் அவரது தரத்மத சகாண்ட உபகரணங்கமள சீ ரமைக்கும் ஒரு வாழ்க்மக
வாழ விரும்ப வவண்டும்; இந்த ஆன்ைீ க கண்டுபிடிப்பு துவங்கும். நீங்கள் இமத சசய்யும் வபாது
இந்த கடவுள் நீங்கள் வதடி வருகின்றனமவக்கு பதில் சவளிப்படுத்த சதாடங்குவார். நீங்கள்
உங்கள் இதயத்மதத் திறந்து பிறகு, பிரார்த்தமன ைற்றும் பதில்கள் வகட்க அவர் உங்களுக்குக்
சகாடுக்கும் சவளிப்பாடுகமள சபற சதாடங்குவர்கள்.
ீ
சவறுைவன அவமர வகட்கவும் ைற்றும்
அவர் வழங்குவார்.
நீங்கள் விரும்புகிற புரிந்து சகாள்ளும்
நிமல ைற்றும் அறிவு சகாடுக்க
கடவுளின் பரிசுத்த ஆவியானவர் உங்கள் இதயத்தில் வசிக்கிறார்533. இந்த புதிய புரிதல் உங்கள்
வாழ்க்மகயில் சபாருள் ைற்றும் வநாக்கம் சகாடுக்கும்.

நீங்ைள் உங்ைள் பயணத்கத
உறுதியாை இருக்ைவும்

கதாடங்கும்

றபாது

-

கமதுவாை

நடக்ை

நீங்கள் இமத சசய்யும் வபாது அவர் உங்கள் வாழ்க்மகயில் ஒரு சிறப்பு ஒளிமய534 சகாண்டு
வருவார். ைற்றும் அவர் உங்கள் கால்களுக்குத் தீபைாக இருப்பார்.535 கடவுளின் ஒளி நீங்கள்
சசய்யும் எல்லாவற்றிலும் வழிகாட்டும்,536 அவரது ஒளி உங்கள் ஒளி ைற்றவர்கள் ைீ து பிரகாசிக்க
நீங்கள் ஆசீ ர்வதிக்கப்பட்டபடிவய537 ைற்றவர்களும் ஆசீ ர்வதிக்கப்பட அனுைதிக்கும் - அவரது ஆவி
538
கர்த்தரின் விளக்காய் இருக்கிறது அது உங்கள் உள்ளான ஆன்ைாவில் ஒளி வசும்.
ீ
நீங்கள் உங்கள் பயணத்மத சதாடங்கும் அந்த சநாடிவய உங்கள் வாழ்க்மகக்கான கடவுளுமடய
சித்தம்
சவளிப்படாவிடில் அமதரியப்பட வவண்டாம். உங்கள் பிரார்த்தமனக்கான பதில்கள்
ஒருவவமள காலப்வபாக்கில் வரும் காடுகளின் வழியாக ஒரு நீண்ட நமட நடப்பது வபான்றது.
நீங்கள் நீண்ட நமட நடக்மகயில்
நீங்கள் இன்னும் எச்சரிக்மகயாவர்கள்,
ீ
இன்னும் நீங்கள்
அதிகம் பார்ப்பீர்கள். உங்கள் வதடல் வபாது சைதுவாக நடக்கவும் ஏசனனில் கடவுளின்
சபாக்கிஷங்கள் ைற்றும் உங்கள் பிரார்த்தமனக்கான அவரது பதில்கள் ஒவ்சவாரு சசடி பின்னால்,
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ஒவ்சவாரு ைரத்தில், ஒவ்சவாரு நீவராமட ைற்றும் ஒவ்சவாரு பாமற கீ ழ் இருக்கும். அழகான
வைகங்கள் உருண்டு வபாவமத கவனிப்பதில் உறுதியாக இருக்கவும்.
கடவுளின் சபாக்கிஷங்கள் ைற்றும் அவரது ஆசீ ர்வாதம் பல வடிவங்களில் உங்களுக்கு வரும்.
கடவுளின் ஆசீ ர்வாதம் அங்கீ கரிக்க நீங்கள் அதிக விழிப்புடன் இருக்க வவண்டும், ைற்றும் நீங்கள்
ைிகவும் விழிப்புடன் உள்ள வபாது அவரது ஆசீ ர்வாதம் உங்களுடன் வபச சதாடங்கும்.539 பல
முமற நாம் ைிக வவகைாக நடக்கிறதால் அவரது ஆசீ ர்வாதம் பார்க்க தவறுகிவறாம். சாத்தானின்
இலக்குகளில் ஒன்று வவமல, டிவி, கணினிகள், இதழ்கள், சமூக ஊடகங்கள், ைற்றும் பிற
"சபாருட்கமள" சகாண்டு கண்கமள மூடிக்சகாண்டிருக்க சசய்கிறான் எனவவ நாம் கடவுளின்
ஆசீ ர்வாதம் பார்க்காைல் அல்லது அனுபவிக்காைல் அல்லது கடவுமள அனுபவிக்காதவாறு
சசய்கிறான். சாத்தான் நீங்கள் ைிக வவகைாக நடப்பதற்கு நீங்கள் பார்க்க அல்லது கடவுளின்
ஆசீ ர்வாதம் அனுபவிக்க கூடாது என எல்லாம் சசய்வான் சாத்தான் நீங்கள் கடவுமள அனுபவிக்க
வவண்டும் என விரும்புவது இல்மல, என்பமத நிமனவில் சகாள்ளுங்கள். சைதுவாகவும்
சாத்தானின் "வவமலமய" எதிர்க்கவும் அப்சபாழுது அவன் உங்கமளவிட்டு ஓடிப்வபாவான். 540 541
நீங்கள் உங்கள் நமட எடுக்மகயில் வதவன் உங்களுக்கு அவருமடய விருப்பத்திமன
சவளிப்படுத்துவார் என்று நம்புங்கள். உங்களில் நற்சசயல்கள் சதாடங்கியவர்
சசய்வார்542 என
நம்பிக்மகவயாடு இருங்கள். கடவுளுமடய வநாக்கம், தன் ைகன்
ைகிமைப்பட ைற்றும் அவரது நற்சசய்தி உலகம் முழுவதும் அறிவிக்கப்பட வவண்டும்
தான்.543

வைலும்
நிமறவு
இவயசு
என்பது

ைடவுளுகடய சித்தம் உங்ைள் தாலந்துைள் மற்றும் திேன்ைள் அடிப்பகடயில்
இல்கல
கடவுள் நம் ஒவ்சவாருவருக்கும் ஒரு ைிகவும் ைாறுபட்ட பரிசுகள், சவவ்வவறு திறமைகள்,
பரந்தளவில் பல்வவறு திறன்கமள சகாடுத்துள்ளார் என்று அறிந்து நாம் புரிந்து சகாள்கிவறாம்.544
நாம் அமனவரும் ைிகவும் வவறுபட்ட விதைாக சசய்யப்பட்டுள்வளாம் நம்ைில் சிலர் அறிவியல்,
ைற்றவர்கள் கமல திறமையுள்ளவர்கள், சில தாய்ைார்கள் ைற்றும் தந்மதகள்
குழந்மதகள்
வளர்ப்பில் நன்றாக இருக்கிறார்கள், சிலர் விமளயாட்டுகளில், சிலர் கற்பிப்பதில், சிலர் இயந்திர
விஷயங்களில் நன்றாக உள்ளனர், ைற்றும் பட்டியல் நீண்டு சசல்ல்லாம். நம் திறமைகள்
கடவுளிடைிருந்து வருகிறது.545
நம்ைில் பலர் நாம் எதில் நல்லதாக இருக்கிவறாவைா இது நம் வாழ்க்மகக்கான கடவுளின்
விருப்பம் என்று அனுைானித்து தவறு சசய்கிவறாம். நாம் ஏதாவது ஒன்றில் நல்லதாக இருந்தால்
அது கடவுள் நம்மை அவருமடய ராஜ்யம் முன்சனடுத்துச் சசல்வதற்கு என்று பயன்படுத்த
விரும்புகிறார் என்று நினக்கிவறாம், இது உண்மையாக இருக்கலாம், ஆனால் கடவுள் அற்புதைான
வமகயில்
நைக்கு
தனிப்பட்ட
திறமைகள்
ைற்றும்
திறன்கள்
ஒவ்சவாருவருக்கும்
சகாடுத்துள்ளார். ஆனால் நாம் இந்த விஷயங்களில் ைட்டும் கவனம் சசலுத்தினால், நாம் நம்
வாழ்க்மகயில் கடவுளுமடய சித்தம் வதடும் வபாது - நாம் ைிகவும் முக்கியைான ஒன்மற
இழப்வபாம். நாம் கடவுமள
சார்ந்திருப்பது அவசியம். நாம் நம் வாழ்வில் உள்ள அமனத்து
பகுதிகளிலும் நம்மை காப்பாற்ற அவமர சாய வவண்டும்.546 547 548 549 550 551 கடவுளுமடய
சித்தைானது அவவராடு உறவு மவப்பது, அவமரத் பின்பற்றுவது,552 ைற்றும் அவரது தரத்திற்கு
ஏற்ப வாழ்க்மக வாழ்வதாகும்

ஒரு குறுைிய சுற்று ஏற்படுத்த கூடாது
நாம் ஏதாவதில் நன்றாக இருக்கும் வபாது, ைிகவும் வதறினவர்கள் என்று உணரும் வபாது நாம்
யாரும்
எந்த
உதவியும்
வதமவயில்மல
என்கிவறாம்,
இது
நாம்
கடவுள்
நைக்கு
ஆமசபடுபவற்றிலிருந்து குறுகிய சுற்று எடுக்கிவறாம். நம் வாழ்க்மகக்கான கடவுளுமடய சித்தம்
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இயற்மகயான திறமைகள் ைற்றும் நைது தாலந்துகள் ைீ து கவனம் விட ைிகவும் அதிகைாக
உள்ளது. கடவுள் நாம் அவரில் விசுவாசம் மவக்க விரும்புகிறார். கடவுள் (இந்த புத்தகம்
எழுதினமத வபான்று) நாம் அவமர இல்லாைல் சாதிக்க முடியாத எத்தமனவயா விஷயங்கமள
சாதிக்க விரும்புகிறார். நாம் அவமர இல்லாைல் சாதிக்க முடியாது என்று ஏதாவது சாதிக்கும்
வபாது அது அவரில் நம் விசுவாசத்மதப் பலப்படுத்தி நாம் நன்றியினால் சபாங்கி வழிவவாம்.553
நம் இலக்கு கடவுள் ைனைகிழும் என்று ஒரு வாழ்க்மக வாழ நம் அன்றாட முடிவுகமள
வழிகாட்ட
உதவ
பரிசுத்த
ஆவியானவமர
அனுைதிக்க
வவண்டும்.
கர்த்தர்
அவமர
பின்பற்றுகிறவர்கமள ஆசீ ர்வதிப்பதாக சசால்லுகிறார்.554 555

ஆசீர்வாதங்ைள் பாயும்
நீங்கள் கடவுளின் விருப்பத்திற்கு ஏற்ப வாழும்வபாது உங்கள் வநாக்கத்மத நிமறவவற்ற வவமல சசய்யும்
வபாது, கடவுள் உங்கள் வாழ்க்மகயில் இயற்மகக்கு அப்பாற்பட்ட அமைதி ைற்றும் இயற்மகக்கு அப்பாற்பட்ட
ைகிழ்ச்சி உங்களுக்கு வழங்குவார்.556 557 558இது நீங்கள் ஆசீர்வதிக்கப்பட உங்களுக்கு கடவுளின் பரிசு ஆகும்,
எனவவ நீங்கள் ைற்றவர்கமள ஆசீர்வதிக்க முடியும். அவரது பரிசு நீங்கள் சசய்யும் எல்லாவற்றிலும்559
நம்பிக்மகயும் அடங்கும். கடவுளும் உங்கள் வாழ்க்மகயில் முக்கிய முடிவுகமள எடுக்க உதவுவார் எளிதான
ைற்றும் சதளிவான முடிவுகள், இது உங்களுக்கு கூடுதல் அமைதி சகாடுக்கும்.

"உன் முழு இருதயத்வதாடும் கர்த்தரில் நம்பிக்மகயாயிருந்து ைற்றும்
உன் சசாந்த புத்தியில் சாயாைல் உன் வழிகளிசலல்லாம் அவமர
நிமனத்துக்சகாள், ைற்றும் அவர் உன் பாமதகமளச்
சசவ்மவப்படுத்துவார்.”

நீதிசைாழிகள் 3: 5-6
ஆனால் இதனால் உங்களுக்கு கஷ்டங்கள் அல்லது பிரச்சமனகள் இருக்காது என்று அர்த்தம்
இல்மல; ைறக்க வவண்டாம், உங்களுக்கு எப்வபாதும் பிரச்சிமனகள் இருக்கும். ஆனால்
இவயசுவில்
விசுவாசியான நீங்கள் உங்கள் பலவனம்
ீ
, கஷ்டங்கள் துன்பங்கள் ைற்றும்
சிரைங்களில் ைகிழ்வுறலாம் - நீங்கள் பலவனைானவராக
ீ
இருக்கும் வபாது நீங்கள் வலுவானவராக
இருக்க முடியும்560. நீங்கள் சிரைங்களில் விடாமுயற்சியுடன் இருக்கும்வபாது அவர் உங்களுக்குக்
561
சகாடுத்துள்ள
வாக்குறுதிமய
சபறுவர்கள்.
ீ
இவயசு
யுத்தம்
சவன்றுள்ளார்.
வபார்
562
563
முடிந்துவிட்டது.
இவயசு உலகத்மத சஜயித்தார்.
கடவுளுமடய சித்தம் கண்டுபிடிப்பது உங்கள் வாழ்க்மகக்கான உண்மையான சந்வதாஷத்மதக்
உங்கள் வாழ்க்மகயில் சகாண்டுவரும். கடவுளுமடய வார்த்மதமய உங்கள் அஸ்திவாரைாக
மவத்து ைற்றும் அவரது திட்டம் உங்கள் கண்கள் முன் சரியாக சவளிவர பார்ப்பீர்கள். அவரது
அழகான திமர சீ மலயின் முன் பக்கத்தில் - நீங்கள் உங்கள் வாழ்க்மக எப்படி அவருமடய
ைகிமையான வடிவமைப்பில் சபாருந்துகிறது என வைலும் சில குறிப்புகள் சபற ஆரம்பிப்பீர்கள்.

உங்ைளுக்கு கைாடுக்ைப்பட்டுள்ள பரிசுைள் உங்ைளுக்ைாை இல்கல
ஒற்றுகமயாை வாழவும்
நாம் எல்வலாமரயும் விட எவ்வளவு வித்தியாசம் ைற்றும் கடவுள் நம் ஒவ்சவாருவமரயும் ஒரு
சிறப்பு காரணத்வதாடு உருவாக்கினார் என்ற உண்மைமய அத்தியாயம் 2ல் கற்று சகாண்வடாம்.
நம் ஒவ்சவாரு நபருக்கும் அவர் ஒரு திட்டம் ைற்றும் ஒரு வநாக்கம் மவத்துள்ளார், ைற்றும்
அவரது திட்டம் தமலமுமற தமலமுமறயாகப் உறுதியாக இருக்கின்றது
என்று கற்று
சகாண்வடாம்.564
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எனவவ நீங்கள் உங்கமள வகட்டு சகாள்ளலாம்: இது சாத்தியைற்றதாக சதரிகிறது. நாம் இவ்வளவு
வவறுபாடுடன் இருப்பதால், எப்படி நாம் கடவுமள ைகிமைப்படுத்த ஒன்றாக வவமல சசய்ய
சாத்தியைானதாக முடியும்? பதில் இங்வக.நாம் அவரது வார்த்மதமய நம்பினால் நாம்
ைற்சறாருவருடன் இணக்கைாக வாழ 565 ைற்றும் வவமல சசய்ய முடியும்,
கடவுளால் நாை
அப்படிவய வடிவமைக்கப்பட்டுள்வளாம்,
நாம் ஒருவருக்சகாருவர் பூர்த்தி சசய்ய
நம்மை
வடிவமைத்துள்ளார்.
ஒரு சபரிய உதாரணைாக உங்கள் உடல் உள்ளது. உங்கள் உடல் பல்வவறு பகுதிகளில் பல
ஆயிரக்கணக்கான
வித்தியாசைான
பகுதிகமள
சகாண்டுள்ளது
அமனத்தும்
அதிசயைாக
வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது, உங்கள் உடல் சரியாக சசயல்பட ஒவ்சவான்றிற்கும் இணக்கம் ைற்றும்
ஒற்றுமை வதமவ. இவயசு நம்பும் எவருக்கும், அது உங்களுக்கும் எனக்கும்
உண்மையாக
இருக்கும். அது நாம் இவயசுவில் விசுவாசம் மவப்பதன் மூலம் வவறுபாடுகளாகிய அதிசயம்
ஒற்றுமை ைற்றும் நல்லிணக்கத்வதாடு வவமல சசய்ய அனுைதிக்கும். இவயசு மூலம் ைட்டுவை
நம் பல வவறுபாடுகள், அவருமடய தீர்ைானத்தின்படி, ஒற்றுமைப்பட, முழுமைப்பட முடியும்.566

நீங்ைள் விசுவாசிக்கும்றபாது - றதவன் ஒரு சிேப்பு பரிசு கைாடுக்ைிோர்
நீங்கள் 5-ம் அதிகாரத்தில் உள்ள சஜபத்மத சஜபிக்கும்வபாது அந்த சநாடிவய,
வதவனுமடய
ஆவியானவர் உங்கள் இருதயத்தில் குடியிருப்பார்.567 அந்த வநரத்தில் கடவுள் ஒரு ஆன்ைீ க பரிசு
சகாடுக்கிறார் - - உங்கள் ஆன்ைாவில் ஒரு ஆன்ைீ க பரிசு568 வாசம் சசய்கிறது. இந்த சிறப்பு பரிசு
உங்கள் வாழ்க்மகயில் கடவுளின் பிரசன்னத்மத 569சவளிப்படுத்த உதவும். இந்த சிறப்பு பரிசு
நீங்கள் புரிந்து சகாள்ள இவயசுவின் கிருமப ைற்றும் அறிவில் வளர உதவும்.570இந்த சிறப்பு பரிசு
வதவனால் வரும் ஆசீ ர்வாதம் ஆகும். அது ைற்றவர்களுக்கு வசமவ சசய்ய உதவும், அது நீங்கள்
ஒற்றுமையுடன் ைற்றும் ைற்ற விசுவாசிகளுடன் இமசவாக அவரது வபரரமச உருவாக்க உதவும்.
இந்த ஆன்ைீ க பரிசு உங்கள் வாழ்க்மக ைற்றும் உங்கள் வநாக்கம் உங்கள் பார்மவ வடிவமைக்க
உதவும்
என்பதால்,
உங்களுக்கு
சகாடுக்கப்பட்ட
பரிமச
பற்றி
கற்றுசகாள்வது
அவசியம்571,ஏசனனில் கர்த்தர் தம் ைக்களுக்கு பல சவவ்வவறு பரிசுகள் சகாடுக்கிறார், 572 சில
ைக்கள் ஒரு பரிசு சபறுவர்,ைற்றும் சில ைக்கள் பல பரிசுகமள சபறுவர். நீங்கள் இவயசுமவ
உங்கள் ஆண்டவர் ைற்றும் இரட்சகராக ஏற்கும் வபாது
ஒவ்சவாரு நபரும் கடவுளிடைிருந்து
குமறந்தது ஒரு ஆன்ைீ க பரிசு சபறுவர்கள்.
ீ
நீங்கள் சபறும்
பரிசு
கடவுளால் சகாடுக்கப்பட்ட சபாறுப்பு573 ைற்றும் நீங்கள் கிறிஸ்துவின்
உடலில் ஒரு குறிப்பிட்ட சசயமல சசய்யும் ஒரு ஆமசயும் ஆகும். உங்கள் பரிசு ைற்றவர்களுக்கு
எளிதானதாக ைற்றும் சந்வதாசைாக உங்கள் வசமவமய சசய்ய வவண்டும் என்று ஒரு
இயற்மகக்கு அப்பாற்பட்ட ஆற்றலுடன் வசர்த்து உங்களுக்கு வழங்கப்படும். உங்களுக்கு புரிந்ததா?
நீங்கள் ைற்றவர்களுக்கு வசமவ சசய்ய உங்கள் பரிமச பயன்படுத்த வவண்டும் - ைற்றும் நீங்கள்
அமத சசய்வமத வநசிப்பீர்கள்! நீங்கள் சபறப்வபாகிற
பரிமச நீங்கள் வதர்வு சசய்ய கூடாது,
ஏசனனில் கடவுள் உங்களுக்காக அமத வதர்ந்சதடுக்கிறார் ஆனால், இது பற்றி கவமலப்பட
வவண்டாம் ஏசனனில் நீங்கள் சபறும் பரிசுடன் ைகிழ்ச்சியாக இருப்பீர்கள்.574
நீங்கள் உங்கள் பரிசு சபற்ற பிறகு நீங்கள் அமத உருவாக்க, ைற்றும் அமத வைம்படுத்த ஒரு
வாய்ப்பு வழங்கப்படும். கடவுள் உங்களுக்கு ஒரு இயற்மகக்கு அப்பாற்பட்ட பரிசு சகாடுத்தாலும்,
அமத கூட சிறப்பாக ைாற்ற வாய்ப்புள்ளது என்று அர்த்தம். எனவவ, உங்கள் பரிமச கண்டறிய
ைற்றும் அமத எவ்வாறு பயன்படுத்த, 575 புரிந்துசகாள்ள முயற்சி சசய்யுங்கள். நீங்கள் ஒரு
வநாக்கத்திற்காக576
பரிசளிக்கப்பட்டுள்ள ீர்கள்.
கடவுள்
நீங்கள்
தன்
வவமலயில்
ஈடுபட
விரும்புகிறார்; அவர் இரக்கமுள்ளவர் இரட்சிக்கப்பட்ட அமனவருக்கும் இந்த அற்புதைான பரிமச
சகாடுத்துள்ளார்.
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உங்ைள் திேகமைகள நீங்ைள் என்ன நிகனக்ைிேீர்ைள் என்று இல்கல
உங்கள் திறமைகமள அல்லது உங்கள் தாலந்துகமள உங்கள் ஆன்ைீ க பரிசாக நிமனக்காதீர்கள்.
நீங்கள் உங்கள் இதயத்தில் இவயசுமவ ஏற்கும் வபாது கடவுள் கிருமப உங்கள் உள்ளத்தில்
வவமல சசய்து நீங்கள் சபறும் ஆன்ைீ க பரிசு உதவ ைற்றும் ைற்றவர்களுக்கு வசமவ சசய்ய
உங்களுக்கு அதிகாரம் அளிக்கிறது. சிரைைின்றி - உங்கள் ஆன்ைீ க பரிசு இவயசு மூலம் உங்கள்
சமூகத்மத வலுப்படுத்த ைற்றும் உங்கமள சுற்றி உள்ளவர்களுக்கு அந்த அதிகாரத்வதாடு உதவ
வழங்கப்படுகிறது.
நைது இயற்மகயான தாலந்துகமள பயன்படுத்தும் வபாது சபாதுவாக நைக்கு கடவுளின் உதவி
வதமவயில்மல. ஆனால் கடவுள் வழி நம் இயற்மகயான தாலந்துகள் ைற்றும் நம் திறமைகள்
அப்பால் என்று விஷயங்கமள சாதிக்க அவமர அமழக்க விரும்புகிறார். நைக்கு கடவுள் தந்த
ஆன்ைீ க பரிசு அவருமடய அதிகாரைளித்தல் சகாண்டு ைட்டுவை நிமறவவற்ற முடியும் என்று
விஷயங்கமள சாதிக்க நைக்கு அதிகாரம் அளிக்குை.
இங்வக கடவுள் அவரது விசுவாசிகளுக்கு சகாடுக்கிற
ஆன்ைீ க பரிசுகள் சில. மபபிளில்
வரிமசயாக 20 சவவ்வவறு ஆன்ைீ க பரிசுகள் உள்ளன ைற்றும் கீ வழ உள்ள பட்டியல் ஒரு பகுதி
பட்டியலாகும். சில ைக்கள் இந்த பரிசு ஒன்று சபறுவர், ைற்றும் ைற்றவர்கள் பல சபறலாம்.
நீங்கள் பட்டியல் படித்து ைற்றும் நீங்கள் இந்த பரிசுகமள ஒன்று அல்லது அதற்கு
வைற்பட்டமவகமள சசய்து ைற்றும் நீங்கள் உண்மையில் அமத சசய்து சந்வதாஷப்பட்டால், அது
உங்களுக்கு எளிதானதாக சதரிகிறது என்றால், அது உங்கள் ஆன்ைீ க பரிசாக இருக்கலாம்.
வரிமசப்படி

1. நிர்வாக பரிசு - திட்டைிடல் ைற்றும் இயக்கும் பரிசு
குறிப்பு: 1 சகாரிந்தியர் 12: 28

NjtdhdtH rigapNy KjyhtJ mg;Ngh];jyiuAk;>
,uz;lhtJ jPHf;fjuprpfisAk;> %d;whtJ NghjfHfisAk;> gpd;G mw;Gjq;fisAk;> gpd;G Fzkhf;Fk;
tuq;fisAk;> Copaq;fisAk;> MSiffisAk;> gytpj ghi\fisAk; Vw;gLj;jpdhH.
2. கமல ைற்றும் கமலத்திறன் பரிசு - விஷயங்கமள கமல சவளிப்பாடுகளுடன்
உருவாக்கும் பரிசு
குறிப்பு: யாத்திராகைம் 31:

3-5tpNehjkhd Ntiyfis mtd; Nahrpj;Jr; nra;fpwjw;Fk;>
nghd;dpYk; nts;spapYk; ntz;fyj;jpYk; Ntiynra;fpwjw;Fk;> ,uj;jpdq;fis Kj;jpiuntl;lhf
ntl;bg; gjpf;fpwjw;Fk;> kuj;jpy; rpj;jpuNtiyfisr; nra;fpwjw;Fk;> kw;Wk; rfytpj NtiyfisAk;
A+fpjJ
; r; nra;fpwjw;Fk; Ntz;ba QhdKk; Gj;jpAk; mwpTk; mtDf;F cz;lhf> mtid Njt
Mtpapdhy; epug;gpNdd;.
3. பகுத்தறியும் பரிசு - சரி, எது தவறு என என்பமத சதரிந்து வதவசித்தத்மத
அறிந்து சகாள்ளும் பரிசு.
குறிப்பு: 1 சகாரிந்தியர் 2: 12,13

ehq;fNsh cyfj;jpd; Mtpiag; ngwhky;>
Njtdhy; vq;fSf;F mUsg;gl;litfis mwpAk;gbf;Fj; NjtdpypUe;J
Gwg;gLfpw MtpiaNa ngw;wpUf;fpNwhk;. mitfis ehq;fs; kD\Qhdk;
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Nghjpf;fpw thHj;ijfshNy Ngrhky;> gupRj;jMtp Nghjpf;fpw thHj;ijfshNy
Ngrp> mtpf;Fupaitfis Mtpf;FupaitfNshNl rk;ge;jg;gLj;jpf;
fhz;gpf;fpNwhk;.
4 விசுவாசிகள் வதவமன அறியாதவர்கமள சந்திக்கும்படி அவர்கமள
சசயல்பட தூண்டும் பரிசு.
குறிப்பு: எவபசியர் 4: 11-13NkYk;

ehk; midtUk; NjtDila Fkhuidg; gw;Wk; tpRthrj;jpYk;
mwptpYk;xUikg;gl;lth;fshfp> fpwp];JtpDila epiwthd tsh;r;rpapd; msTf;Fj;jf;f G+uz
GU\uhFk;tiuf;Fk;> ghpRj;jthd;fs; rPh;nghUe;Jk;nghUl;L> RtpNr\ Copaj;jpd; Ntiyf;fhfTk;>
fpwp];Jtpd; rhPukhfpa rigahdJ gf;jptpUj;jp miltjw;fhfTk;> mth;> rpyiu mg;Ngh];jyuhfTk;>
rpyiuj; jPhf; jhprpfshfTk;> rpyiur; RtpNr\fuhfTk;> rpyiu Nka;g;guhfTk; NghjfuhfTk;
Vw;g;gLj;jpdhh;. வைலும்:
2 தீவைாத்வதயு 4: 5 ePNah vy;yhtw;wpYk; kdj;njspTs;stdhapU> jPq;fEgtp> RtpNr\fDila
Ntiyiar; nra;> cd; Copaj;ij epiwNtw;W
5. உற்சாகப்படுத்துதல் / அறிவுறுத்துதல் பரிசு - வைாதல் அல்லது
பிரச்சிமனமய சந்திக்கும் ைக்கமள சசன்றமடய அவர்கமள சசயல்படுத்தும்
விசுவாசிகளின் பரிசு
குறிப்பு: 3 வயாவான் 1: 7-8

Vnddpy; mtHfs; Gw[hjpahhplj;jpy; xd;Wk; thq;fhky; mtUila
ehkj;jpdpkpj;jk; Gwg;gl;Lg;Nghdhh;fs;.Mifahy; ehk; rj;jpaj;jpw;F cld;Ntisahl;fshapUf;Fk;gb
mg;gbg;gl;ltHfisr; NrHj;Jf;nfhs;sf; fldhspfshapUf;fpNwhk;.
6. விசுவாசம் பரிசு - அவர்களுக்கு உள்வள வவமல சசய்யும் ஆவி பார்க்க
விசுவாசிகளுக்கு கண்கள் சகாடுக்கிற பரிசு
குறிப்பு: எவபசியர் 2:8

fpUigapdhNy tpRthrj;ijf;nfhz;L ,ul;rpf;fg;gl;Bh;fs;. ,J cq;fshy;
cz;lhdjy;y> ,J NjtDila <T.
7. சகாடுக்கும் பரிசு - கடவுளின் ஆசீர்வாதங்கமள அங்கீ கரிக்க ைற்றும்
தாராளைாக வநரம் ைற்றும் திறமைமய ஒரு விசுவாசி சசயல்படுத்துகிற பரிசு
குறிப்பு: 2 சகாரிந்தியர் 9: 6-8gpd;Dk;

ehd; nrhy;Yfpwnjd;dntdpy;> rpWf tpijf;fpwtd; rpWf
mWg;ghd;> ngUf tpijf;fpwtd; ngUf mWg;ghd;. mtdtd; tprdkhAky;y> fl;lhakhAky;y> jd;
kdjpy; epakpj;jgbNa nfhLf;ff;fltd;. cw;rhfkha;f; nfhLf;fpwtdplj;jpy; Njtd; gpupakhapUf;fpwhH.
NkYk;> ePq;fs; vy;yhtw;wpYk; vg;nghOJk; rk;g+uzKilatHfshAk;> rfytpj ew;fpupiafspYk;
ngUFfpwtHfshAkpUf;Fk;gbahf> Njtd; cq;fsplj;jpy; rfytpj fpUigiaAk; ngUfr;nra;a
ty;ytuhapUf;fpwhH.
8. சுகைளிக்கும் பரிசு - ஒரு விசுவாசி கர்த்தருமடய குணப்படுத்துகிற சக்திமய
பயன்படுத்த அனுைதிக்கும் பரிசு
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குறிப்பு: 1 சகாரிந்தியர் 12: 7-11 7-11

MtpapDila mEf;fpufk; mtdtDila
gpuNah[dj;jpw;nfd;W mspf;fg;gl;bUf;fpwJ. vg;gbnadpy;> xUtDf;F MtpapdhNy Qhdj;ijg;
Nghjpf;Fk; trdKk;> NtnwhUtDf;F me;j MtpapdhNyNa mwpit czHj;Jk; trdKk;>
NtnwhUtDf;F me;j MtpapdhNyNa tpRthrKk;> NtnwhUtDf;F me;j MtpapdhNy Fzkhf;Fk;
tuq;fSk;> NtnwhUtDf;F mw;Gjq;fisr; nra;Ak; rf;jpAk;> NtnwhUtDf;Fj;
jPHf;fjuprdk; ciuj;jYk;> NtnwhUtDf;F Mtpfisg; gFj;jwpjYk;> NtnwhUtDf;Fg; gw;gy
ghi\fisg; NgRjYk;> NtnwhUtDf;Fg; ghi\fis tpahf;fpahdk;gz;ZjYk; mspf;fg;gLfpwJ.
,itfisnay;yhk; me;j xNu mtpahdtH elg;gpj;J> jkJ rpj;jj;jpd;gbNa mtdtDf;Fg; gfpHe;J
nfhLf;fpwhH.
9. விருந்வதாம்பல் பரிசு – ஏற்று சகாள்ள ைற்றும் ஒரு விசுவாசி
விருந்தினர்கமள வரவவற்க சசய்யும் பரிசு, குறிப்பாக வதமவயில் உள்ள
குறிப்பு: வராைர் 12: 13

ghpRj;jthd;fSila Fiwtpy; mth;fSf;F cjtpnra;Aq;fs;> me;epaih

cgrhpf;f ehLq;fs;.

10. பரிந்துமரசயனும் பரிசு - தங்கள் சஜபம் வகட்கப்படும் என்று உறுதியாக
வவண்டி ஒரு விசுவாசி சசயல்படுத்துகிற பரிசு
குறிப்பு: எவபசியர் 6: 18

ve;jr; rkaj;jpYk; rfytpjkhd Ntz;LjNyhLk; tpz;zg;gj;NjhLk;
MtpapdhNy n[gk;gz;zp> mjd;nghUl;L kpFe;j kdcWjpNahLk; rfy ghpRj;jthd;fSf;fhfTk;
gz;Zk; Ntz;LjNyhLk; tpopj;Jf; nfhz;bUq;fs;.
11. அறிவு பரிசு - மபபிள் வபாதமனகள் ைற்றும் மபபிளில் உள்ள
வாக்குறுதிகமள சுருக்கைாய் முழுமையாக புரிந்து சகாள்ள நடத்தும் பரிசு
குறிப்பு: 1 சகாரிந்தியர் 12: 7-11

MtpapDila mEf;fpufk; mtdtDila
gpuNah[dj;jpw;nfd;W mspf;fg;gl;bUf;fpwJ. vg;gbnadpy;> xUtDf;F MtpapdhNy Qhdj;ijg;
Nghjpf;Fk; trdKk;> NtnwhUtDf;F me;j MtpapdhNyNa mwpit czHj;Jk; trdKk;>
NtnwhUtDf;F me;j MtpapdhNyNa tpRthrKk;> NtnwhUtDf;F me;j MtpapdhNy Fzkhf;Fk;
tuq;fSk;> NtnwhUtDf;F mw;Gjq;fisr; nra;Ak; rf;jpAk;> NtnwhUtDf;Fj;
jPHf;fjuprdk; ciuj;jYk;> NtnwhUtDf;F Mtpfisg; gFj;jwpjYk;> NtnwhUtDf;Fg; gw;gy
ghi\fisg; NgRjYk;> NtnwhUtDf;Fg; ghi\fis tpahf;fpahdk;gz;ZjYk; mspf;fg;gLfpwJ.
,itfisnay;yhk; me;j xNu mtpahdtH elg;gpj;J> jkJ rpj;jj;jpd;gbNa mtdtDf;Fg; gfpHe;J
nfhLf;fpwhH.
12. தமலமைத்துவம் பரிசு - ஒரு விசுவாசி எதிர்காலத்திற்காக முழுமையாக
தயாராக நம்பிக்மகமய தருகின்ற என்று பரிசு
குறிப்பு: 2 தீவைாத்வதயு 4: 2-5

rkak; tha;j;jhYk; tha;f;fhtpl;lhYk; [hf;fpuijaha;j;
jpUtrdj;ijg; gpurq;fk;gz;Z. vy;yh ePba rhe;jj;NjhLk; cgNjrj;NjhLk; fz;ldk;gz;zp>
fbe;Jnfhz;L> Gj;jpnrhy;Y. Vndd;why;> mth;fs; MNuhf;fpakhdcgNjrj;ijg; nghWf;f
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kdjpy;yhky;> nrtpj;jpdTs;sth;fshfp> jq;fs; Ra ,r;irfSf;Nfw;w Nghjfh;fisj; jq;fSf;Fj;
jpushfr; Nrh;j;Jf;nfhz;L>rj;jpaj;Jf;Fr; nrtpia tpyf;fp> fl;Lf;fijfSf;Fr; rha;e;JNghFq;fhyk;
tUk;. ePNah vy;yhtw;wpYk; kdj;njspTs;stdhapU> jPq;fEgtp> RtpNr\fDila Ntiyiar; nra;>
cd; Copaj;ij epiwNtw;W.
13.இரக்கம் பரிசு - ஒரு விசுவாசி வதமவ பற்றி ஆழைாக உணர ைற்றும் அந்த
வதமவமய பூர்த்தி சசய்ய சசயல்பட ஊக்குவிக்கிற பரிசு
குறிப்பு: லூக்கா 10:36-37 ,g;gbapUf;f>

fs;sh;ifapy; mfg;gl;ltDf;F ,e;j %d;WNghpy; vtd;
gpwdhapUe;jhd;? cdf;F vg;gbj; Njhd;WfpwJ vd;whh;. mjw;F mtd;: mtDf;F ,uf;fQ; nra;jtNd
vd;whd;. mg;nghOJ ,NaR mtid Nehf;fp: ePAk; Ngha; me;jg;gbNa nra; vd;whd;.
வைலும்: ைத்வதயு 25: 40 mjw;F uh[h gpujpAj;jukhf: kpfTk; rpwpatuhfpa vd; rNfhjuuhd
,th;fspy; xUtDf;F ePq;fs; vijr; nra;jPh;fNsh> mij vdf;Nf nra;jPhf; s; vd;W nka;ahfNt
cq;fSf;Fr; nrhy;YfpNwd; vd;ghh;.
14. இமச பரிசு - ஒரு விசுவாசி பாடல் ைற்றும் கருவிகள் மூலம் ைற்றவர்கமள
ஊக்குவிக்கும் திறமன சகாடுக்கிற பரிசு
குறிப்பு: சங்கீ தம் 100: 1-2g+kpapd;

FbfNs> vy;yhUk; fh;j;jihf; nfk;gPukha;g;
ghLq;fskfpo;r;rpNahNl fh;j;jUf;F Muhjidnra;J> Mde;jrj;jj;NjhNl mth; re;epjpKd; thUq;fs;.
வைலும்: சங்கீ தம் 150: 3-5 vf;fhs njhdpNahNl mtihj; JjpAq;fs;> tPizNahLk;
Rukz;lyj;NjhLk; mtihj; JjpAq;fs;. jk;GNuhLk; eldj;NjhLk; mtihj; JjpAq;fs;> ahNohLk;
jPq;FoNyhLk; mtihj; JjpAq;fsXirAs;s ifj;jhsq;fNshLk; mtihj; JjpAq;fs;> NgNuhirAs;s
ifj;jhsq;fNshLk; mtihj; JjpAq;fs
வைலும்: சங்கீ தம் 149: 3 mtUila ehkj;ij eldj;NjhNl Jjpj;J> jk;GhpdhYk;
fpd;duj;jpdhYk; mtihf; fPh;j;jdk;gz;zf;flth;fs;.
15. தீர்க்கதரிசன வரம் - ஒரு விசுவாசி சத்தியத்மதவய வபச திறமன
சகாடுக்கிற பரிசு
குறிப்பு: 1 Corinthians13:2

ehd; jPHf;fjuprd tuj;ij cilatdhapUe;J> rfy ,ufrpaq;fisAk;>
rfy mwpitAk; mwpe;jhYk;> kiyfisg; NgHf;fj;jf;fjhfr; rfy tpRthrKs;stdhapUe;jhYk;>
md;G vdf;fpuhtpl;lhy; ehd; xd;Wkpy;iy.
வைலும்: 1 சகாரிந்தியர் 12: 7-11

MtpapDila mEf;fpufk; mtdtDila
gpuNah[dj;jpw;nfd;W mspf;fg;gl;bUf;fpwJ. vg;gbnadpy;> xUtDf;F MtpapdhNy Qhdj;ijg;
Nghjpf;Fk; trdKk;> NtnwhUtDf;F me;j MtpapdhNyNa mwpit czHj;Jk; trdKk;>
NtnwhUtDf;F me;j MtpapdhNyNa tpRthrKk;> NtnwhUtDf;F me;j MtpapdhNy
Fzkhf;Fk; tuq;fSk;> NtnwhUtDf;F mw;Gjq;fisr; nra;Ak; rf;jpAk;> NtnwhUtDf;Fj;
jPHf;fjuprdk; ciuj;jYk;> NtnwhUtDf;F Mtpfisg; gFj;jwpjYk;> NtnwhUtDf;Fg; gw;gy
ghi\fisg; NgRjYk;> NtnwhUtDf;Fg; ghi\fis tpahf;fpahdk;gz;ZjYk; mspf;fg;gLfpwJ.
,itfisnay;yhk; me;j xNu mtpahdtH elg;gpj;J> jkJ rpj;jj;jpd;gbNa mtdtDf;Fg; gfpHe;J
nfhLf;fpwhH.
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16. வைய்ப்பர் பரிசு - ஒரு விசுவாசி தனி நபர்கள் அல்லது குழுக்கள் ஆன்ைீ க
தமலமை ைற்றும் திமசயிமன வழங்கும் திறமன சகாடுக்கிற பரிசு
குறிப்பு: 1 தீவைாத்வதயு 3:1

fz;fhzpg;ig tpUk;Gfpwtd; ey;y Ntiyia tpUk;gfpwhd;> mJ

cz;ikahd thHj;ij.

வைலும்: 2 தீவைாத்வதயு 4: 1-2

ehd; NjtDf;F Kd;ghfTk;> capNuhbUf;fpwth;fisAk;
khpj;jth;fisAk; epahae;jPh;f;fg;Nghfpw fh;j;juhfpa ,NaRfpwp];JTf;F Kd;ghfTk;> mtUila
gpurd;dkhFjiyAk; mtUila
uh[;aj;ijAk; rhl;rpahf itj;Jf; fl;lisapLfpwjhtJ: rkak;
tha;j;jhYk; tha;f;fhtpl;lhYk; [hf;fpuijaha;j; jpUtrdj;ijg; gpurq;fk;gz;Z. vy;yh ePba
rhe;jj;NjhLk; cgNjrj;NjhLk; fz;ldk;gz;zp> fbe;Jnfhz;L> Gj;jpnrhy;Y.
17. வசமவ பரிசு - எனவவ கடவுளின் வவமல நிமறவவறும்படி ைற்றவர்களுக்கு
வசமவ சசய்ய ஒரு விசுவாசிமய சசயல்படுத்துகிற பரிசு
குறிப்பு: வராைர் 16: 2

ve;jf; fhhpaj;jpy; cq;fs; cjtp mtSf;Fj; NjitahapUf;fpwNjh mjpNy
ePq;fs; mtSf;F cjtpnra;aNtz;Lnkd;W mtis cq;fsplj;jpy; xg;Gtpf;fpNwd;> mts; mNefUf;Fk;
vdf;Fq;$l MjuthapUe;jts;.
வைலும்: பிலிப்பியர் 2: 19-21 md;wpAk;> ehDk; cq;fs; nra;jpfis mwpe;J kdj;NjWjy;
milAk;gbf;Fr; rPf;fpukha;j; jPNkhj;NjAit cq;fsplj;jpy; mDg;gyhnkd;W fh;j;juhfpa ,NaRTf;Fs;
ek;gpapUf;fpNwd; mNjndd;why;> cq;fs; fhhpaq;fis cz;ikaha; tprhhpf;fpwjw;F vd;idg;Nghy
kdJs;std; mtidad;wp NtnwhUtDk; vd;dplj;jpypy;iy. kw;wth;fnsy;yhUk; fpwp];J
,NaRTf;Fhpaitfisj; Njlhky;> jq;fSf;FhpaitfisNa NjLfpwhh;fs;..
18. திறமையான மகவிமன பரிசு - ஒரு விசுவாசி சபாருட்கமள சசய்ய,
பராைரிக்க, பழுதுபார்க்க, ைற்றும் சசயல்படுத்துகிற பரிசு.
குறிப்பு: யாத்திராகைம் 31: 3-5

tpNehjkhd Ntiyfis mtd; Nahrpj;Jr; nra;fpwjw;Fk;>
nghd;dpYk; nts;spapYk; ntz;fyj;jpYk; Ntiynra;fpwjw;Fk;> ,uj;jpdq;fis Kj;jpiuntl;lhf
ntl;bg; gjpf;fpwjw;Fk;> kuj;jpy; rpj;jpuNtiyfisr; nra;fpwjw;Fk;> kw;Wk; rfytpj NtiyfisAk;
A+fpjJ
; r; nra;fpwjw;Fk; Ntz;ba QhdKk; Gj;jpAk; mwpTk; mtDf;F cz;lhf> mtid Njt
Mtpapdhy; epug;gpNdd;.
19. வபாதமன பரிசு - அது சதளிவாக ைற்றும் ைற்றவர்கள் புரிந்து சகாள்கிற
ஏதாவது ஒன்மற புரிந்துசகாண்டு ஒரு விசுவாசி சசயல்படுத்துகிற பரிசு
குறிப்பு: 1 சகாரிந்தியர் 12:28

NjtdhdtH rigapNy KjyhtJ mg;Ngh];jyiuAk;> ,uz;lhtJ
jPHf;fjuprpfisAk;> %d;whtJ NghjfHfisAk;> gpd;G mw;Gjq;fisAk;> gpd;G Fzkhf;Fk;
tuq;fisAk;> Copaq;fisAk;> MSiffisAk;> gytpj ghi\fisAk; Vw;gLj;jpdhH.
வைலும்: அப்வபாஸ்தலர் 18: 25-26 mtd; fh;j;jUila khh;f;fj;jpNy cgNjrpf;fg;gl;L> Nahthd;
nfhLj;j ];ehdj;ijkhj;jpuk; mwpe;jtdhapUe;J> Mtpapy; mdYs;stdha;f; fh;j;jUf;F
mLj;jitfisj; jpl;lkha;g; Nghjfk;gz;zpf;nfhz;Lte;jhd;. mtd; n[gMyaj;jpy; ijhpakha;g;
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Ngrj;njhlq;fpdNghJ Mf;fpyy
; hTk; gphp];fpy;yhSk; mtd; NgRfpwijf; Nfl;L> mtidr;
Nrh;j;Jf;fnfhz;L> NjtDila khh;f;fj;ij mjpf jpl;lkha; mtDf;F tpthpjJ
; f;fhz;gpj;jhh;fs;.
20. ஞானம் பரிசு - ஒரு விசுவாசி சிறந்த தீர்மவ தீர்ைானிக்க அனுைதிக்கிற பரிசு
குறிப்பு: ahf;NfhG3: 13-14

cq;fspy; QhdpAk; tpNtfpAkhapUf;fpwtd; vtNdh> mtd; Qhdj;jpw;Fhpa
rhe;jj;NjhNl jd; fphpiafis ey;y elf;ifapdhNy fhz;gpf;ff;fltd;. cq;fs; ,Ujaj;jpNy frg;ghd
ituhf;fpaj;ijAk; tpNuhjj;ijAk; itj;jPh;fshdhy;> ePq;fs; ngUik ghuhl;lhjpUq;fs;. rj;jpaj;jpw;F
tpNuhjkha;g; ngha;nrhy;yhkYkpUq;fs;.
21. எழுதுதல் பரிசு - எழுதப்பட்ட வார்த்மத மூலம் ஒரு விசுவாசி எண்ணங்கள்,
கருத்துக்கள் சத்தியம், சவளிப்படுத்த திறமன சகாடுக்கிற பரிசு,
குறிப்பு: 1 வயாவான் 2: 12-13

gpsi
; sfNs> mtUila ehkj;jpdpkpj;jk; cq;fs; ghtq;fs;
kd;dpf;fg;gl;bUf;fpwjpdhy; cq;fSf;F vOJfpNwd;. gpjhf;fNs> MjpKjypUf;fpwtiu ePq;fs;
mwpe;jpUf;fpwjpdhy; cq;fSf;F vOJfpNwd;. thypgNu> nghy;yhq;fid ePq;fs; n[apj;jjpdhy;
cq;fSf;F vOJfpNwd;. gpsi
; sfNs> ePq;fs; gpjhit mwpe;jpUf;fpwjpdhy; cq;fSf;F vOJfpNwd;.
வைலும்: 1 தீவைாத்வதயு 3: 14,15

ehd; cd;dplj;jpw;Fr; rPf;fpukha; tUNtndd;W
ek;gpapUf;fpNwd;. jhkjpgN; gdhfpy;> NjtDila tPl;bNy elf;fNtz;ba tifia eP mwpAk;gb
,itfiscdf;F vOJfpNwd;. me;j tPL IPtDs;s NjtDila rigaha;r; rj;jpaj;Jf;F j; J}Zk;
MjhuKkhapUf;fpwJ.
வைலும்: யூதா 3: 3

gpupakhdtHfNs> nghJthd ,ul;rpgi
; gf;FwpjJ
; cq;fSf;F vOJk;gb ehd;

kpfTk;
fUj;Js;stdhapUf;ifapy;> gupRj;jthd;fSf;F xUtpir xg;Gf;nfhLf;fg;gl;l tpRthrj;jpw;fhf ePq;fs;
ijupakha;g; NghuhlNtz;Lnkd;W cq;fSf;F vOjp czHj;JtJ vdf;F mtrpakha;f; fz;lJ.
உங்ைள் ஆன்மீ ை பரிசு மாத்திைம் தான் முக்ைியமானது அல்ல
நீங்கள் உங்கள் ஆன்ைீ க பரிசு என்ன என்பமத தீர்ைானிக்க முயற்சிக்கும் முன், உங்கள் ஆன்ைீ க
பரிசு கடவுளுமடய வசமவயில் முக்கியம் என்று ைட்டும் தான் இல்மல என்று நிமனவில்
சகாள்வது முக்கியைானது. நீங்கள் உங்கள் ஆன்ைீ க பரிசு உள்ளது என நம்புகிற
பகுதியில்
ைட்டுைல்ல- கடவுள் நம் எல்லாமரயும் அமனத்து பகுதிகளிலும் அவருக்கு வசமவ சசய்ய
கீ ழ்ப்படிய அமழக்கிறார். நீங்கள் எனவவ உங்கள் ஆன்ைீ க பரிசில் சிக்கி அந்த பகுதியில் ைட்டும்
கவனம் சசலுத்தி கடவுள் வசமவ சசய்ய முற்படக் கூடாது.
ஒரு சிறப்பு வதமவக்கு முழுமையாக உங்கமள தயார்ப்படுத்த, ைற்றவர்கமள ஊக்கப்படுத்துவது
வபான்று, கடவுள் உங்களுக்கு ஒரு ஆன்ைீ க பரிசு சகாடுக்க கூடும் ைற்றும் நீங்கள் அவரது பரிமச
பயன்படுத்த வவண்டும், உங்கள் ஆன்ைீ க பரிசு என்ன என தீர்ைானிப்பதில் எந்த ைாய சூத்திரமும்
இல்மல; அவர் சபாதுவான நன்மைக்கு வதமவக்வகற்ப தீர்ைானித்து பரிசுத்த ஆவியானவர்
அவரது பரிசுகமள விநிவயாகிக்கிறார்.577 நீங்கள் உங்கள் பரிசு என்ன என்பமத தீர்ைானிக்க உதவும்
ஆன்ைீ க பரிசு வசாதமனகள் பல்வவறு உள்ளன, ஆனால் நீங்கள் உங்கள் பரிசு என்ன என ஒரு
"நிச்சயைான" பதில் சகாடுக்க இந்த வசாதமனகளின் ைீ து சபாதுவாக நம்பிக்மக மவக்க முடியாது.
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நீங்கள் உங்கள் ஆன்ைீ க பரிசு என்ன என்பமத தீர்ைானிக்க சிறந்த வழி சதரியுைா? வசமவ சசய்ய
உங்கள் பரிமச சசயல்படுத்த ஒரு இடத்திமன கண்டுபிடிக்கவும்.578 நீங்கள் உங்கள் பரிமச
சசயல்படுத்தும் வபாது நீங்கள் அது என்ன என்று உறுதி சசய்து சகாள்ளலாம். நீங்கள்
எதிர்பார்ப்பது வபால, இதில் சில வசாதமன ைற்றும் பிமழ வதமவப்படலாம், ஆனால் இறுதியில்
நீங்கள் வசமவ சசய்வதன் மூலம் எந்த பகுதியில் (கள்) நீங்கள் பரிசளிக்கப்பட்டீர்கள் என்பமத
வசமவ தீர்ைானிக்கும். முக்கியத்துவம் எப்வபாதும் ைற்றவர்களுக்கு வசமவ ைற்றும் அது
உங்களுக்கு ைட்டுைாக இருக்க கூடாது.
நீங்கள் ைற்ற ைக்களிடம் வகட்கலாம். நீங்களாகவவ பார்க்க முடியாத பகுதியில் - சில வநரங்களில்
ைற்ற ைக்கள் நீங்கள் ஒரு குறிப்பிட்ட பகுதியில் சக்தியூட்ட சபற்றுள்ளமத பார்க்கலாம். ைற்ற
ைக்கள் உங்கமள பார்ப்பதிலிருந்து உங்கள் ஆன்ைீ க பரிசு பற்றி எது என ஒரு குறிப்பு
சகாடுக்கலாம். நீங்கள் ஒரு குறிப்பிட்ட பகுதியில் உள்ள உங்கள் பரிசு பயன்படுத்தி
சக்தியூட்டப்படவில்மல என்றால், வாய்ப்புகள் அந்த பகுதியில் பணியாற்ற கடவுள் உங்கமள
அமழக்க ைாட்டார். நிச்சயைாக, உங்கள் பரிசு என்ன என
சதரிந்தவர் பரிசுத்த ஆவியானவர்
ைாத்திரவை! நீங்கள் எதில் பரிசளிக்கப்பட்டீர்கள் என்பமதக் காண்பிக்கும்படி கடவுளிடம்
வகட்கலாம்.
ஆனால் ஒரு நிமனவூட்டல் குறிப்பாக உங்கள் ஆன்ைீ க பரிசு என்ன என அறிவது உங்கள் பரிசு
பகுதிகமள விட்டு சவளிவய கடவுளுக்கு நீங்கள் சசய்யும் வசமவயிலிருந்து விடுதமல இல்மல.
நீங்கள் உங்கள் ஆன்ைீ க பரிசில் அதிக கவனம் சசலுத்தினால் நீங்கள் கடவுளுக்கு வசமவ சசய்ய
முக்கிய வாய்ப்புகமள இழக்க வவண்டியதிருக்கும்.

Vnddpy; NjtNd jk;Kila jaTs;s rpj;jj;jpd;gb
tpUg;gj;ijAk; nra;ifiaAk; cq;fspy; cz;lhf;FfpwtuhapUf;fpwhh;.
அது

பிலிப்பியர்

2:13

கூறுவது

வபால,

நீங்கள் உங்கள் பரிமச தீர்ைானிக்க முடியும் என்றால், அமத நீங்கள் சசய்ய கடவுள்
முன்கூட்டிவய ஏற்பாடு சசய்திருக்கிற
நல்ல வவமலகமள நிமறவவற்ற உதவும்.579 உங்கள்
ஆன்ைீ க பரிசு உங்கள் இயற்மகயான தாலந்துகள் ைற்றும் உங்கள் திறமைகள் இமணந்து
பயன்படுத்தப்படுகிறது,
ஒரு
சக்திவாய்ந்த
கலமவயாக
இருக்க
முடியும், வதவனுமடய
ராஜ்யத்திற்கு நம்பமுடியாத ஆசிர்வாதைாக இருக்க முடியும். ைற்ற விசுவாசிகளுடன் இமணந்து
பயன்படுத்தப்படுகிற வபாது உங்கள் ஆன்ைீ க பரிசு நீங்கள் உங்கள் வாழ்க்மகயில் கடவுளுமடய
சித்தம் தீர்ைானிக்க உதவ முடியும். நீங்கள் விசுவாசத்வதாடு சவளிவந்து அவர் உைக்கு வதர்வு
சசய்த வசமவ பகுதியில் திமசயில் நீங்கள் வழிநடத்தப்பட கர்த்தர் உதவி
சார்ந்திருக்க
வவண்டும்.

உங்ைள் பரிசு - உங்ைளுக்ைானது அல்ல
நீங்கள் சசய்ய கூடிய வைாசைான விஷயம் உங்கள் பரிமச ைமறக்க ைற்றும் அமத
பயன்படுத்தாைல்
இருப்பது,
அல்லது
உங்களுக்கு
நன்மையுண்டாக
உங்கள்
பரிமச
பயன்படுத்துவதாகும். இது எப்வபாதும் கடவுள் வநாக்கம் அல்ல. நாம் ஒவ்சவாருவரும் கடவுள்
ைற்றவர்களுக்கு 580வசமவ சசய்ய நம் பரிமச பகிர்ந்து சகாள்ள விரும்புகிறார். உங்களுக்குள்வள
ஒரு சிறப்பு பரிசு சகாடுக்கப்பட்டுள்ளது குறிப்பாக நீங்கள் ைற்றவர்களுக்கு வசமவ சசய்ய உங்கள்
தனிச்சிறப்மப பயன்படுத்தும் வபாது அது உலமக சதளிவுபடுத்த ைற்றும் வளப்படுத்தும்.
வவறுபாடுகள் அதிசயைாக இவயசுவின் மூலம் அது நம்மை ஒற்றுமையுடன் வாழ வசமவ சசய்ய
அனுைதிக்கும்
உங்கள் பரிசு
ைற்றவர்கமள

சகாடுக்கப்பட வவண்டியது. உங்கள் பரிசு ைற்றவர்களுக்கு உங்கள் வசமவயில்
ஆசீ ர்வதிக்க வவண்டியது; அது உங்கள் சசாந்த இன்பத்திற்கு அல்ல. இமத
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ைற்சறாரு வழியில் சசான்னால்: உங்கள் பரிசு உங்கள் சசாந்த சபருமைக்கல்ல, கடவுளுக்கு
ைகிமையாக உள்ளது.
நீங்கள் ைற்றவர்களுக்கு வசமவ சசய்ய உங்கள் பரிமச பயன்படுத்தும் வபாது நீங்கள்
கிறிஸ்துவின் உடலில் ஒற்றுமை சகாண்டு வருகிறீர்கள்.
ைற்றும் கிறிஸ்துவின் உடல்
ஒற்றுமையாக
இருக்கும் வபாது நீங்கள் உடலின் உறுப்பினர்களுக்கு உள்வள ஆன்ைீ க
வளர்ச்சிமய தூண்ட உதவுவர்கள்.
ீ
இது நாம் நம் சசாந்த உடமல உடற்பயிற்சி சசய்வதற்கு ஒத்தது. நாம் நம் உடமல உடற்பயிற்சி
சசய்யும்
வபாது
அது
தூண்டப்படுகிறது
ைற்றும்
நீட்டப்படுகிறது.
முடிவு?
நாம்
ஒரு
ஆவராக்கியைான உடல் சபறுகிவறாம். நம் உறுப்புகள் ைற்றும் நம் எலும்புகள் தனித்தன்மை
சகாண்ட வபாதும் - ஒரு கண் ஒரு கால் வபால் அல்ல, ஒரு கால் ஒரு இதயம் வபால் அல்ல,
ஒரு இதயம் ஒரு கால் விரல் நகம் வபால் அல்ல - நம் முழு உடல் உடற்பயிற்சி நம் உடல்
பாகங்கள் அமனத்தும் ஆவராக்கியைாக இருக்க அனுைதிக்கும்
ைற்றும் நன்றாக ஒன்றாக
சசயல்படும். நாம் ஒற்றுமையுடன் வசவிக்கும் வபாது ைற்றும் வாழும் வபாது நாம் கடவுமள
ைகிமைப்படுத்துவவாம்.581 நாம் ைற்ற விசுவாசிகளால் சவால் விடப்படும் வபாது நாம் வவகைாக
ஆன்ைீ கத்தில் வளருவவாம். நாம் கடவுமள ைகிமைப்படுத்த வாழும் வபாது நம்முடன் உள்ள
பரிசுத்த ஆவியானவர் நம்மை வலுவாக்குவார் ைற்றும் நம் ஆன்ைீ க வளர்ச்சிமய வலுவாக்க
உதவுவார்.
நம் ஆன்ைீ க வளர்ச்சி, ைற்றும் ஆன்ைீ க முதிர்ச்சி ஒரு பயணைாகும். நம் வாழ்வில் கடவுளுமடய
சித்தம் கண்டறிய விரும்புகிற வபாது, இன்னும் கடவுள் நைக்கு சவளிப்படுத்துவார். ஆனால் நாம்
எப்வபாதும் நைது ஆன்ைீ க முதிர்ச்சியில் வளர வதவமன ைகிமைப்படுத்தி நம்மை அர்ப்பணித்துக்
சகாள்ளுதல் வவண்டும்.

உங்ைள் வாழ்க்கை எளிதாைிேது
உங்களிடம் எப்வபாதாவது ஒரு நண்பர் சசான்னதுண்டா, "ஓ, நீங்கள் உண்மையில் அது பற்றி
உற்சாகைாக இருந்தால்!" அவர்கள் சசால்வது சரிதான். சில வநரங்களில் நைக்கு கூட அது
சதரியாது. நம் வாழ்க்மகயில் சில விஷயங்கள் நைக்கு ஊக்கமூட்டி ைற்றும் நம் ஆற்றல்
உயர்த்துகிறது என்று உள்ளன. அடுத்த முமற உங்களுக்கு இப்படி நடக்கிற வபாது நின்று ைற்றும்
அது என்ன காரணம் என கண்டறிய முயற்சி சசய்யுங்கள். இது உங்கள் ஆன்ைீ க பரிசு
சதாடர்பானதாக இருக்கலாம்.
நீங்கள் ைற்றவர்கமள விட சிறப்பாக சசய்கிற சில காரியங்கள் என்ன ைற்றும் அமவ உங்களுக்கு
ைகிழ்ச்சிமய சகாடுக்கிறது? ஒருவவமள அது குழந்மதகமள பராைரிப்பதாக இருக்கலாம்.
அல்லது ஒருவவமள நீங்கள் விஷயங்கள் கட்டி அனுபவிக்க ைகிழலாம். அல்லது ஒருவவமள
நீங்கள் கிட்டார், அல்லது பியாவனா, அல்லது வவறு சில கருவிகமள வாசிப்பது. நம் ஆன்ைீ க
பரிசு நைது ஆன்ைாவில் நடப்படுகிற ஒரு விமதமயப் வபான்றது. நாம் நைது விமதமய தண்ணர்ீ
ஊற்றி ைற்றும் உரைிடும் வபாது அது அழகான ஒன்றாக வளரும். நாம் அமத புறக்கணிப்வபாம்
என்றால் அமத ைிகவும் நன்றாக சசய்ய முடியாது. நாம் நைது விமதமய அமடயாளம் காண
முடியவில்மல என்றால் நாம் அதற்கு தவறான உரம் சகாடுக்க அதற்கு அதிகைாக தண்ணர்ீ
சகாடுக்க, அல்லது ஒருவவமள அதிகைாக அல்லது ைிக சிறிய சூரியசவப்பம் சகாடுக்கலாம். நாம்
நம் பரிமச புறக்கணித்தால் அது அதன் முழு திறனுக்கு வளர முடியாது.
நாம் நைது விமதமய (அதாவது, நைது ஆன்ைீ க பரிசு) அமடயாளம் காண வவண்டும், அதனால்
அது அதன் முழு திறவனாடு வளர முடியும். நாம் நம் விமதமய சபாறுப்புடன் பார்த்துக்சகாண்டு
அமத வளர்க்கும் வபாது கடவுள் அது உற்பத்தி சசய்யும் ைலர்களின் அழமக பார்த்து அவர் நைது
ைலர்கமள சகாடுக்க கூடிய ைற்ற இடங்கமள ைற்றவர்கமள ஆசீ ர்வதிக்க சவளிப்படுத்துவார்.
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நாம் கர்த்தமர பின்பற்றும் வபாது நாம் நைது அழகான ைலர்கமள உற்பத்தி சசய்ய ைற்றும் பல
ைக்களுக்கு விநிவயாகிக்க வரம்பற்ற ஆற்றல் வழங்கப்படும்.

நீங்ைள் உங்ைள் மதிப்பீ ட்டில்

தவோை இருக்ைலாம்

நீங்கள் உங்கள் பரிசு முக்கியைானது ைட்டுவை என்றும், ைற்றும் பல்வவறு பரிசுகமள உமடய
ைற்ற விசுவாசிகள் உங்களுக்கு வசமவ சசய்கிற அவத உணர்வவாடு அவர் பணி சசய்யவில்மல
என உணர்கிற
வநரங்கள் இருக்கலாம். நாம் முழுமையாக ைற்றவர்களுக்கு சகாடுக்கப்பட்ட
பரிசுகமள புரிந்துசகாள்ள முடியாது, ஆனால் பல சந்தர்ப்பங்களில் இது தவறான ைதிப்பீடாக
இருக்கும்.
நம் அமனவருக்கும் தனிப்பட்ட பரிசுகள் வழங்கப்பட்டுள்ளன, வவறு யாராவது வசமவ சசய்ய
வவண்டியதில் அவத அளவு சக்தி இல்மலசயனில், அது நிச்சயைாக அவர்கள் உங்கமள வபால்
அர்ப்பணிக்கப்பட்டவர்களாக இல்மல என்று அர்த்தம் இல்மல. இது சவறுைவன அவர்கள் உங்கள்
பரிமச விட வித்தியாசைாக இருக்கிற ஒரு பரிசு சகாடுக்கப்பட்டு இருக்கலாம் என்று அர்த்தம்.
நீங்கள் அதிகாரம் அளிக்கப்பட்டுள்ளது வபால, அவன் அல்லது அவள் அவத வழியில் பரிசுத்த
ஆவியானவரால் அதிகாரைளிக்கப்பட்டு இருக்கைாட்டார்கள் என்று அர்த்தம்.சரியான சூழலில்
அவர்களின் பரிசு பரிைாறப்படும் வபாது அவர்கள் சசழிப்பார்கள், ைற்றும் நீங்கள் தடுக்கி கூட
விழலாம்.
நாம்
பயன்படுத்தவவண்டிய வழியில் நம் ஆன்ைீ க பரிமச பயன்படுத்தும் வபாது - நாம் நம்
சசாந்த சக்தி ைற்றும் நம் சசாந்த பலத்தில் அல்லாைல், கடவுளுமடய சக்தி கீ ழ் ைற்றும் அவரது
வலிமைவயாடு சசயல்படுவவாம். நாம் சரியான சூழலில் நைது ஆன்ைீ க பரிமச பயன்படுத்தும்
வபாது, அது ஒரு அற்புதைான உணர்வாக இருக்கும் நாம் சந்வதாஷத்வதாவட பணியாற்றுவவாம்.

பிைார்த்தகன கசய்யுங்ைள் மற்றும் றைளுங்ைள்
அதனால் நாம் ஏன் பிைார்த்தகன கசய்ய றவண்டும்?
கடவுள் நைக்கு ஏற்கனவவ என்ன வதமவ ைற்றும் வவண்டும் என்பமத அறிந்திருக்கிறார்,
அதனால் நாம் ஏன் சஜபிக்க வவண்டும்? ஏசனன்றால் கடவுள் நைக்கு என்ன வதமவ என்று
சதரியாது என்று நிமனக்கிவறாைா? ஏசனன்றால் கடவுமள நாம் சதாந்தரவு சசய்கிவறாம் என்று
நிமனக்கிவறாைா ? அல்லது, நாம் சஜபத்தில் அவமர ைனப்பூர்வைாக வகட்டுக் சகாண்டால், அவர்
நைக்கு ஒரு சிறப்புத் தயமவ அளிப்பாரா அல்லது விடுவிப்பாரா என்று நிமனக்கிவறாைா?
இங்வக பதில்நாம் .உண்மையான பிரார்த்தமன அவமர விசுவாசத்துடன் வகட்கிறது :, அவருமடய
சித்தம் நிமறவவற வவண்டும் என்று சஜபிக்க வவண்டும் வகட்க வவண்டும்.
நாம் விஷயங்கமளக் வகட்க வவண்டும் என்று கடவுள் விரும்புகிறார் நாம் கடவுமளக் வகட்டு .
அவர்
.விஷயங்கமளப்
வபசும்வபாது
அவரிடம்
நம்
சார்மப
சவளிப்படுத்துகிவறாம்
அவர்
நைக்கு
வதமவயானமத
.கட்டுப்பாட்டுக்குள்
இருப்பமத
ஒப்புக்சகாள்கிவறாம்
அறிந்திருக்கிறார், அவருமடய ஈடுபாடு நைக்கு வதமவ என்று ஒப்புக் சகாள்கிவறாம் நாம் .
.பிரார்த்தமன சசயலில் விசுவாசம் ஆகும் .அவரது ஈடுபாடு வவண்டும் என விரும்புகிவறாம்
பிரார்த்தமன அவரது கதமவ தட்டுகிறது ைற்றும் அவரில் விசுவாசம் மூலம் நாம் அவர் கதமவ
திறக்க ைற்றும் நாம் வகட்பமத
சகாடுப்பார் என்று அறிவதுைாகும்582. நாம் அவருமடய
சித்தத்தின்படி ஒன்றிமணந்து அவருமடய கட்டமளகளுக்குக் கீ ழ்ப்படிந்தால், அவர் நம்மை
ஆசீ ர்வதிப்பார் என்பமத அறிவார்583.அவர் நம்மை ஜாதிகளுக்கு வைலாக உயர்த்துவார் .
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ஆனால் கடவுள் நைக்குத் வதமவயானமத அறிந்திருப்பதால், நாம் அவரிடம் வகட்பமத நிறுத்த
வவண்டும் என்வற அர்த்தைில்மலநாம் சஜபிக்க வவண்டும் ., ஏசனன்றால் நாம் அவருமடய
சித்தத்மத அவருமடய சித்தத்தின்படி ஒன்றிமணக்க விரும்புகிவறாம் நாம் அவருடன் .
கடவுள் தம்முமடய .நம்முமடய உறமவ ஆழப்படுத்த விரும்புவதால் சஜபிக்க வவண்டும்
சித்தத்மத அறிந்துசகாள்வதற்கு அவர் நம்மை ைாற்றுவார் என்று கூறுகிறார்584. இந்த ைிக
முக்கியைான விபரத்மத ைீ ண்டும் சசய்வவாம்சஜபத்தின் மூலைாகவும் ., நாம் அவமர
சார்ந்திருத்தல் மூலம் ைனம் ைறுரூபைாகும் அவருமடய சித்தத்மத நாம் அறிந்துசகாள்ள
முடியும்.

பிைார்த்தகன கசய்ய ஆடம்பைமான வார்த்கதைள் றதகவயில்கல
நீங்கள் உண்மையில் பிரார்த்தமன சசய்ய வவண்டும் என்று நிமனத்து இருக்கலாம் ஆனால் அல்லது .நீங்கள் எப்படி என்று எனக்கு சதரியாது, உன்னுமடய சஜபத்மத சரியான
வார்த்மதகளில் மவக்க முடியாது என்று நிமனக்கலாம் கடவுள் :இவதா நல்ல சசய்தி .
உங்களுக்காக இதமன கவனித்துள்ளார் நீங்கள் உங்கள் இருதயத்தில் இவயசுமவ ஏற்றுக் .
சகாண்டால்,585 கடவுளுமடய பரிசுத்த ஆவியானவர் உங்கள் இதயத்தில் வசிக்கிறார், பரிசுத்த
ஆவியானவர் உங்கமள நீங்கள் அறிந்திருப்பமதவிட உங்கமள அறிந்திருப்பதால் பரிசுத்த
ஆவியானவர் சஜபிக்க உங்களுக்கு உதவுவார்586. பரிசுத்த ஆவியானவர் உங்களுக்காக பரிந்து
வபசுகிறார், சரியான வார்த்மதகளில் நீங்கள் கூற விரும்பும் அமனத்மதயும் மவப்பார்587. என்ன
ஒரு ஆசீ ர்வாதம்!
அதாவது,
நீங்கள்
என்ன
நிமனக்கிறீர்கள்
என்று
கடவுளிடம்
சசால்ல
ஆடம்பரைான
வார்த்மதகமள பயன்படுத்த வதமவயில்மல உங்களுக்கு .விசுவாசம் வவண்டும்588. பரிசுத்த
ஆவியானவருக்கு
உனக்குத்
வதமவயானது
வதமவயுள்ளனவாகத்
சதரியும்,
பரிசுத்த
ஆவியானவர வதவனுடன் வநரடியான சதாடர்பில் இருக்கிறார் அதனால் அவர் வகட்கும் விதத்மத
அவர் அறிந்திருக்கிறார்589.

நாம் இன்னும் பிைார்த்தகன
துன்மார்க்ைம் இருக்கும்,

கசய்ய

றவண்டும்

ஏகனனில்

விகைவில்

பிரார்த்தமனயின் முக்கிய வநாக்கம் அர்ப்பணிப்மப ைற்றும் கடவுளின் ைீ துள்ள நைது
நம்பிக்மகமய காட்டுவதாகும். இமறவன் நாம் பிரச்சமனயில் இருந்தால்,590 நாம் சந்வதாஷைாக
இருந்தால்,591 நாம் பாவம் சசய்திருந்தால்,592 நைக்கு உடம்பு சரியில்மல என்றால்593 பிரார்த்தமன
சசய்ய
விரும்புகிறார்,594
அவர்
நம்மை
துன்பப்படுத்துகிறவர்களுக்காக,595அமைதியானதாக
596
பிரார்த்தமன சசய்ய வவண்டும் என்று கூறுகிறார். நம்ைிடம் அன்பாயிருப்வபார்க்கு பிரார்த்தமன
சசய்தால் அதனால் பலன் என்ன என்று நைக்கு கற்பிக்கிறார்? நாம் நம் எதிரிகளிடம் அன்பு
ைற்றும் நம்மை துன்பப்படுத்துகிறவர்களுக்கு பிரார்த்தமன சசய்ய வவண்டும். கடவுள் கூட எப்படி
சஜபிப்பது என கற்றுக்சகாடுத்தார்.597
நாம் இறுதி காலங்களுக்கு அருகில் உள்ளதால் நாம் அதிகைாக இன்னும் பிரார்த்தமன சசய்ய
ைற்றும் ஒருவருக்சகாருவர் பிரார்த்தமன சசய்ய கடவுள் விரும்புகிறார். அவர் நாம் முன்பு
பார்த்ததிராதளவு விமரவில் 598 நைது உலகில்
துன்ைார்க்கம் இருக்கும் என்று நைக்கு
சசால்கிறார்.
நாம்
நம்முள்
பரிசுத்த
ஆவியானவர்
இல்லாவிட்டால்
நாம்
எப்படி
முக்கியைற்றவர்கள் ைற்றும் பலைற்றவர்கள் என உணர வவண்டும்.599
வதவனுமடய ஆவி உங்கமள ஆசீ ர்வதிக்க ைற்றும் நீங்கள் கடவுளின் சபரும் திட்டம் சதரியாது
உங்கமள சுற்றி உள்ள ைக்கள் வாழ்வில் தாக்கம் ஏற்படுத்த உதவ தினசரி பிரார்த்தமன
சசய்யுங்கள். - நீங்கள் சசய்ய கூடிய விஷயங்களுள் ஒன்று! இந்த புத்தகம் பற்றி சசால்லலாம்

Page 100

அத்தியாயம் 6.

நான் உண்டாக்ைப்பட்றடன் - ஒரு பணிக்காக

ஒரு தீப்கபாேியாை இருங்ைள்
பாடல்
நீங்கள் பின்வரும் பாடல், வகட்க வவண்டும் என்பது முக்கியம் நாம் இந்த
புத்தகத்தின் இறுதியில் வந்து விட்வடாம் "ஒரு பணிக்காக உண்டாக்கப்பட்வடன்."
பாடல் கடவுள் நாம் என்ன சசய்ய வவண்டும் என விரும்புகிறார் என்பமத விளக்க
உதவுகிறது. நீங்கள் எங்கள் வமல தளத்தில் பாடல் வகட்க முடியும்:

https://understandgodswill.com/our-song.html
தற்சசயல் இல்மல இந்த புத்தகத்தின் பின் இமணப்பில் நீங்கள் எப்படி இந்த
புத்தகத்தின் ஆசிரியர் ைற்றும் இந்த பாடல் எழுத்தாளர் ஒன்றாக இந்த புத்தகத்தின்
சசய்திமய உருவாக்க சகாண்டுவரப்பட்டனர் என படிக்க முடியும்.
இந்த பாடலின் பல சசய்திகள் இந்த புத்தகத்தின் ைீ தமுள்ள பகுதிகளில் முழுவதும்
கலந்தாவலாசிக்கப்பட்டுள்ளன - எனவவ நீங்கள் அமத வகட்க வநரம் எடுப்பீர்கள்
என்று நம்புகிவறன். என்ன காரணைாக நீங்கள் வகட்க முடியாவிடில் இங்வக
வார்த்மதகள் உள்ளன:
பாடல்:
ஒரு பணிக்காக சசய்யப்பட்வடன்
பாடகர் ைற்றும் பாடலாசிரியர்:
நிக்கி சாபின் பிசரசசல்
நான் வார்த்மதகளில் வல்லவன் இல்மல
நிச்சயத்வதாடு வசப்படுத்தும் வமகயில் இல்மல
எனவவ ஏன் நான் ஒருவமர சந்திக்க முடியும்
நான் ஒருவருக்கு கற்பிக்க முடியும்
நான் இராஜ்ஜியம் வழிநடத்திச்சசல்ல முடியும் என நம்ப வவண்டும்
இருட்டில் ஒரு சிறிய ஒளி
ஒரு சிறிய குரல்
ஒரு சிறிய இதயம்
ஆனால் நான் தீப்சபாறியில் நம்புகிவறன்
சிறிய சுடரில்
தீ சதாடங்குகிறது
நான் ஒரு பணிக்காக சசய்யப்பட்வடன்
நான் ஒரு காரணத்வதாடு உருவாக்கப்பட்வடன்
நான் என் வதவனாகிய கர்த்தருக்கு வசமவ சசய்ய காப்பாற்றப்பட்வடன்
அவர் என் முடிமவ ஆசீ ர்வதிப்பார்
என்மன வபான்ற சிறியவர் யாராயினும்
ஒரு பணிக்காக சசய்யப்பட்டார்கள் என்பமத நான் பார்ப்வபன்
பரவலாக

நம்பிக்மக இல்லாதது வபான்று
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ைற்றும் இவயசு கிறிஸ்துவின் எந்த வார்த்மத இல்லாது
கற்பமன சசய்து பார்க்க முடியாது
நான் இன்னும் வநரம் இருக்கிற வபாது சவளிவய வபாவவன்
நான் அவர்கமள சந்திப்வபன்
நான் இராஜ்ஜியத்தில் அவர்கமள வழிநடத்துவவன்
இருட்டில் ஒரு சிறிய ஒளி
ஒரு சிறிய குரல்
ஒரு சிறிய இதயம்
ஆனால் நான் தீப்சபாறியில் நம்புகிவறன்
சிறிய சுடரில்
தீ சதாடங்குகிறது
நான் ஒரு பணிக்காக சசய்யப்பட்வடன்
நான் ஒரு காரணத்வதாடு உருவாக்கப்பட்வடன்
நான் என் வதவனாகிய கர்த்தருக்கு வசமவ சசய்ய காப்பாற்றப்பட்வடன்
அவர் என் முடிமவ ஆசீ ர்வதிப்பார்
என்மன வபான்ற சிறியவர் யாராயினும்
ஒரு பணிக்காக சசய்யப்பட்டார்கள் என்பமத நான் பார்ப்வபன்
நான் ைகிமையில் சசய்வவன் என அவர் ஒருவபாதும் கூறவில்மல
ைற்றவர் சசய்ய முடியாதமத சசய்யவும் யாமரயாவது
வட்டிற்கு
ீ
அவரிடம் அமழத்துவர கூறினார்
அதனால் நான், நான், நான், ஒரு வநாக்கத்வதாடு உள்வளன்
நான் ஒரு காரணத்வதாடு உருவாக்கப்பட்வடன்
நான் என் வதவனாகிய கர்த்தருக்கு வசமவ சசய்ய காப்பாற்றப்பட்வடன்
அவர் என் முடிமவ ஆசீ ர்வதிப்பார்
என்மன வபான்ற சிறிய ஒருவர்
ஒரு வநாக்கத்வதாடு சசய்யப்பட்டிருக்கலாம் என்பமத நான் பார்ப்வபன்
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ஏன் அது மிைவும் ைடினமாை உள்ளது?
ஏன் நாம் நம் நம்பிக்மக அல்லது இவயசு பற்றி பற்றி வபச
ைிகவும் பயப்படுகிவறாம்? நாம்
ைக்கள் என்ன நிமனப்பார்கள் அல்லது சசால்வார்கள் என பயைாக உள்ளதா? யாராவது நம்வைாடு
எதிர்ப்பான கண்வணாட்டத்வதாடு
அல்லது யாராவது நம்வைாடு உடன்படைாட்டார்கள் என்று
பயைாக உள்ளதா? நாம் அவர்கள் நம்மை ஒரு வபாதும் விரும்பைாட்டார்கள் என பயைாக
உள்ளதா?
அல்லது, ஒருவவமள இவயசுமவ பற்றி அல்லது உண்மையில் மபபிள் சசால்கிறது பற்றி சிறிய
அறிவு தான் நைக்கு உள்ளதாக இருக்கலாம்
நாம் நம் பக்கத்தில் இந்தப் பிரபஞ்சத்மதப் பமடத்தவமர சகாண்டுள்வளாம் என்பதால் பயப்பட
வவண்டும் என்று ஒன்றும் இல்மல. உயிர் சகாடுக்க வவறு யாரும் இல்மல.600 ஒரு கணம் இமத
பற்றி சிந்தியுங்கள். நாம் நைக்கு உயிர் சகாடுப்பவமர
புகழ வவண்டும். கர்த்தர் நைக்கு
சசால்கிறார் நாம் ைற்றவர்களுடன் அவமர பற்றி வபச சவட்கப்பட்டால் அவருமடய அமனத்து
ைகிமைவயாடு திரும்பும் வபாது, நம்மைக் குறித்து அவர் சவட்கப்படுவார்.601 ஒரு நல்ல விஷயம்
அல்ல.
பல ைக்களுக்கு ைற்ற ைக்கவளாடு தங்கள் விசுவாசத்மத பகிர்ந்து சகாள்ள கடினைாக இருக்கிறது
ஏசனனில் அவர்கள் உண்மையிவலவய மபபிள் என்ன சசால்கிறது என்பதமன புரியவில்மல.
அவர்கள் அமத படிக்க, அல்லது ஆராய்ச்சி சசய்ய வநரம் எடுத்து சகாள்ளவில்மல. அமத படிக்க
ஒரு நம்பமுடியாத அளவிற்கு கடினைாக புத்தகம், ஏசனனில் பல ைக்கள் மபபிள் படிப்பதில்மல.
உங்கள் மபபிமள திறந்து ைற்றும் ஒரு சில பக்கங்கள் அல்லது ஒரு சில அத்தியாயங்கமள
படித்து, அது என்ன சசால்கிறது என்று புரிந்து சகாள்ள முடியாது. மபபிள் 66 புத்தகங்களின் ஒரு
சதாகுப்பு ஆகும் அது முழுமையாக படிக்கப்பட வவண்டும் அல்லது அது என்ன சசால்கிறது
என்பமத புரிந்துசகாள்வதில் குமறவு காணப்படும்.
வைலும் மபபிளின் 66 புத்தகங்களும் காலவரிமசப்படி இல்மல என்ற உண்மை குழப்புவதாக
உள்ளது, எனவவ நீங்கள் மபபிமளத் திறந்து ஒரு சாதாரண புத்தகம் வபால அமத படிக்க
ஆரம்பித்தால், நீங்கள் வநரம் வணாக்குகிறீ
ீ
ர். இது ைிகவும் குழப்பைானதாக இருக்கலாம் ைற்றும்
அமத படிக்க விடாைல் பல ைக்கமள தடுக்க முடியும் - வருத்தைாக இருக்கிறது இது.
அவருமடய ைகத்தான திட்டம் புரிந்து சகாள்ளைல் ைற்ற ைக்களிடம் இவயசுமவ விவரிக்க
முயற்சிப்பது - ைட்டுவை அவர்களின் ைரணச் சசய்தி, படிப்பதன் மூலம் ஒரு நபமர விவரிக்க
விவரிப்பது வபாலத்தான் இருக்கும். அது சசய்ய முடியாது. அவர்கள் சதரியாத ஒரு நபமர
விவரிக்க முடியுைா? எந்த நபரானாலும் - ஒரு நபமர விவரிக்க நாம் அவர்கள் என்ன
சசான்னார்கள் என சதரிய வவண்டும், அவர்கள் என்ன சசய்தார்கள், என்ன அவர்களுக்கு
முக்கியைானதாக இருந்தது, அவர்கள் எதமன நம்பினார்கள் ைற்றும் பல,
யாவரா உமரயாடலில் இவயசுமவ தமலப்பாக சகாண்டு வரும் வபாது அல்லது யாராவது நம்
நம்பிக்மக பற்றி வகட்கும் வபாது நாம் பயப்படுகிவறாம் நம் இதயம் வவகைாக துடிக்கிறது. நாம்
தமலப்மப ைாற்ற விரும்புகிவறாம். ஆனால் அது இது இப்படியாக இருக்க கூடாது. நாம் கடவுள்
நைக்கு என்ன சசய்தார் என புரிந்து சகாள்ள வவண்டும், நாம் அமத பற்றி வபச தயாராக இருக்க
வவண்டும். நாம் பிரபஞ்சத்தின் கடவுள் பற்றி தான் வபசுகிவறாம். அவரிடம் ஒரு சபரும் திட்டம்
உள்ளது, நாம் அவருமடய சபரும் திட்டம் பற்றி ைற்றவர்களிடம் சசால்ல வவண்டும்.
இந்த புத்தகம் உதவும் என நம்புகிவறாம், ஆனால் நீங்கள் இன்னும் மபபிமள வாசிக்கவும்,
படிக்கவும் வவண்டும். மபபிள் கடவுளுமடய வார்த்மத, கடவுளின் வார்த்மதமய கடவுளுமடய
சித்தம் விவரிக்கிறது. இந்த புத்தகம் மபபிள் சசால்வது சம்பந்தைாக ஒரு சிறிய காப்ஸ்யூலாக
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உள்ளது. நாம் எப்வபாதும் நாம்
சகாண்டிருக்கும்
நம்பிக்மக பற்றி ைற்றவர்களிடம் சசால்ல
602
தயாராக இருக்க வவண்டும்.
ைற்றவர்களுக்கு இந்த புத்தகம் சகாடுக்கவும் அதனால் அவர்கள்
நீங்கள் கற்றமத கற்று சகாள்ள முடியும். நீங்கள் இந்த சபரிய சசய்திமய உங்களுக்குள்வள
ைாத்திரம் மவக்க கூடாது. ைற்றவர்கவளாடு இந்த புத்தகத்மத பகிர்ந்து சகாள்ளவும். நீங்கள்
எங்கள் வமல தளத்தில் சசல்ல முடியும் ைற்றும் அமத இலவசைாக பதிவிறக்கம் சசய்து
பின்னர், அதமன ைற்றவர்களுக்கு ைின்னஞ்சல் சசய்யலாம். நீங்கள் ஒரு வபப்பர் வபக் ஆர்டர்
சசய்ய முடியும்.
நீங்கள் ஒரு வநாக்கத்திற்காக உருவாக்கப்பட்டீர்கள் என்று நம்ப கடினைாக இருந்தால் - தயவு
சசய்து ைீ ண்டும் படிக்கவும் அத்தியாயம் 4 ைற்றும் நீங்கள் ஒரு பமடப்பாளர் இல்லாைல்
உருவாக்கப்படவில்மல என்று நிகழ்தகவு விளக்கும் பகுதிமய படிக்கவும். பூைி ைற்றும் ைனித
இனம் அமனத்தும் வாய்ப்பினால் உருவாக்கப்பட்டது என்று நிகழ்தகவு அமத விவரிக்க வழி
இல்மல என்று ைிகவும் சிறியது. எனவவ நான்
நீங்கள் விபத்து மூலம் பிறந்தவர்கள் அல்ல
என்று புரிந்து சகாள்ள உதவும் என்று நம்புகிவறன். நீங்கள் ஒரு அழகிய கமல வவமல ைற்றும்
நீங்கள்
ஒரு
நம்பமுடியாத
அன்பான
கடவுளால்
ஒரு
வநாக்கத்திற்காக
வடிவமைக்கப்பட்டுள்ள ீர்கள். நீங்கள் சாதாரணைாக உங்கள் வநாக்கம் என்ன என கண்டுபிடிக்கவும்,
பின்னர் அமத நிமறவவற்ற வவமல சசய்ய வவண்டும்.

நீங்ைள் இப்றபாது என்ன கசய்ய றவண்டும்?
வாழ்த்துக்கள், நீங்கள் இந்த புத்தகத்மத படிக்க வநரம் எடுத்து, இப்வபாது நீங்கள் இவயசு யார் என
புரிந்து உள்ள ீர்கள். நீங்கள் இவயசு உங்களுக்கு என்ன சசய்தார் என்பமதயும் ைற்றும் நீங்கள்
அமத ஏன் அவர் சசய்தார் என புரிந்து சகாண்டுள்ள ீர்கள். நீங்கள் அவரது இலவச பரிசு ஏற்று
நீங்கள் உங்கள் வாழ்க்மகமய வநாக்கத்வதாடு வாழ சதாடங்க முடியும் என நாங்கள் நம்புகிவறாம்.
நீங்கள் அவரது இலவச பரிமச ஏற்கவில்மல என்றால், கடவுளுமடய ஆவி அவரது சத்தியத்மத
ஏற்க சகாண்டுவர உதவும் என்று பிரார்த்தமன சசய்யுங்கள். தீய சக்தி உங்கமள ஏைாற்ற
சதாடர்ந்து அனுைதிக்க வவண்டாம்.
சாத்தான் ைிகவும் தந்திரைானவன். சாத்தான் உங்களுக்கு அவனது சபாய்கமள
இந்த நிைிடம்
சகாடுத்து சகாண்டு இருக்க முடியும் - இந்த புத்தகம் முக்கியம் இல்மல என்று சசால்ல அல்லது
நீங்கள் காத்திருந்து பின்னர் உங்கள் முடிவிமன சசய்ய முடியும் என்று, ஏைாற்ற குழப்ப,
தாைதிக்க, நீங்கள் வவறு ஏதாவது வவமலயில் பிஸியாக இருக்க ைற்றும் உண்மையில்
முக்கியைானதில் உங்கள் ைனதிமன ஆஃப் சசய்வது: அது அவனது தந்திவராபாயம். உடவன சசய்.
அத்தியாயம் 5ல் உள்ள பிரார்த்தமன படிக்கவும், ைற்றும் கடவுள் உங்கள் வாழ்வில் ஆட்சி
சசய்யட்டும். நீங்கள் உங்கமள ஆளுவமத விட ைிகவும் எளிதாக இருக்கும். கடவுள் உங்கமள
வழிகாட்டுவார், நிமறவவற்றுவார், வதற்றுவார், உங்கள் பாமதமய எளிமையாக்குவார். நீங்கள்
உங்கள் இதயத்தில் கடவுமள ஏற்கும் வபாது உங்கள் ஆன்ைா நித்தியத்திற்காக இரட்சிக்கப்படும்.
நித்தியம்! நித்தியைாக உன்மன ஆக்கிமனக்குள்ளாக சசய்யும்
ஒரு தவமற சசய்யாதீர்கள்.
நித்தியம் ஒரு ைிக நீண்ட வநரம் ஆகும்.
எனவவ, நீங்கள் இவயசுமவ உங்கள் கர்த்தராக ைற்றும் இரட்சகராக ஏற்ற பிறகு நீங்கள்
இரட்சிக்கப்பட்டீர்கள் என்று சதரிந்து உங்களிடம் இந்த அற்புதைான தகவல் அமனத்தும் மவத்து
சகாள்ளலாம் சரியா?
தவறு.
பல ைக்கள், உங்கள் குடும்ப உறுப்பினர்கள், உங்கள் நண்பர்கள் சிலர் உட்பட, உலகில் பலர்,
நீங்கள் கற்றமத கற்று சகாள்ள வில்மல என்றால் நித்தியைாக நரகத்திற்கு சசல்ல உள்ளனர்.
நாம் அவர்கமள கண்டுபிடிக்க ைற்றும் இவயசு நம் அமனவருக்கும் என்ன சசய்தார் என சசால்ல
வவண்டும். நீங்கள் விமளயாட்டு விமளயாடுகிற ைக்கள், உங்கள் சதருவில், வாழும் பகுதியில்
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உள்ள ைக்கள், உங்கள் வவமலயில் உள்ள ைக்கள், நீங் கள் உடன் உடற்பயிற்சி சசய்யும் ைக்கள்,
நீங்கள் உங்கள் உள்ளூர் காபி ஷாப்பில் பார்க்கிற ைக்கள், வந்துவபாக ஒரு ரயில் அல்லது பஸ்
நிமலயத்தில் சந்திக்கும் ைக்கள். ஒவ்சவாரு ைக்களும், ஒவ்சவாரு நபரும் நீங்கள் கற்றமத
கற்று சகாள்ள வவண்டும். ஆம் ைக்கள் நிமறய இருக்கிறார்கள். நம்ைில் பலருக்கு இது ஒரு
சாத்தியைற்ற பணி வபான்ற காணலாம். உலகம் முழுவதும் உள்ள ஒவ்சவாரு நபமர - எப்படி
நாம் சந்திக்க சாத்தியம்? அது சாத்தியைற்றது சரியா ?
இல்மல. இது கிமடயாது.
ைீ ண்டும் பாடல் வகட்கவும், ைற்றும் நம்பவும். நீங்கள் ஒரு தீப்சபாறியாக இருக்க முடியும் என்று
நம்புங்கள். ஒரு தீப்சபாறியாக இருப்பது உண்மையில் சசய்ய ைிகவும் எளிதான விஷயம். ஒரு
சுடர் சதாடங்குகிறது அந்த சிறிய தீப்சபாறியாக தீமய சதாடங்குகிற என்று ஒரு சுடர் - நாம்
ஒவ்சவாருவரும் ஒரு தீப்சபாறியாக இருக்க முடியும். அந்த தீப்சபாறியாக நீங்கள் இருக்க
முடியும்.
ஒருவவமள
நீங்கள்
ைற்றவர்கமள
வசப்படுத்தவவா,
நம்பப்பண்ணவவவா,
இயலவில்மல,
நீங்கள் ைிகவும் சிறியதாக இருப்பதால்
அதிகம் சசய்ய முடியாது என்று
நிமனப்பது ைிகவும் எளிது, ைற்றும் இதமன நீங்கள் வயாசிக்க சாத்தான் துல்லியைாக
விரும்புகிறான். நீங்கள் எப்படி யாராவது ஒருவமர சந்திக்க, கற்பிக்க, ராஜ்யத்தில் அவர்கமள
வழிநடத்த முடியும் என ஆச்சரியப்படலாம்.
ைீ ண்டும் பாடல் வகட்கவும். உன்னால் முடியும்.
ஆைாம், நீங்கள் இருட்டில் ஒரு சிறிய ஒளியாக இருக்கிறீர்கள். ஆைாம், நீங்கள் ஒரு சிறிய
குரலாக உள்ள ீர்கள். ஆைாம், நீங்கள் ஒரு சிறிய இதயம் சகாண்டுள்ள ீர்கள். ஆனால் நீங்கள்
இப்வபாது ஒரு தீப்சபாறியாக, தீ சதாடங்குகிற அந்த சிறிய சுடர் என இருக்க முடியும் என்று
அறிந்துள்ள ீர்கள். நீங்கள் ஒரு பணிக்காக சசய்யப்பட்டுள்ள ீர்கள். நீங்கள் ஒரு காரணத்வதாடு
உருவாக்கப்பட்டுள்ள ீர்கள். நீங்கள் கடவுள் பணியாற்ற இரட்சிக்கப்பட்டீர்கள் அவர் உங்கள்
முடிவுக்காக உன்மன ஆசீ ர்வதிப்பார்.
உங்கமள வபான்ற சிறியவர் ஒரு கடுகளவு603 சிறிய விசுவாசமுமடயவர்
யாராயினும்
சிறியவராகிய நீங்கள் ஒரு வித்தியாசம் சசய்ய முடியும் என்று பார்ப்பீர்கள். இது உங்கள் தீப்சபாறி
சநருப்மப உங்கள் நகரத்தில் அல்லது நகரம் உள்வள, நீங்கள் வவமல சசய்யுைிடத்தில் உங்கள்
வட்டுக்கு
ீ
அருகில், வவமலயில் இருந்து பயணிக்கின்ற வபருந்து அல்லது இரயில் நிமலயத்தில்
உங்கள் சுகாதார கிளப், காபி கமட என ைற்றும் இருக்க கூடிய பல இடங்களில் சதாடங்குகிறது,

நாம் மைிகமயில் இதகன கசய்வதில்கல
நம்ைில் ஒவ்சவாருவரும் யாவரா ஒருவமர நாம் அறிந்த ைக்கள், ைற்றும் நாம் அடிக்கடி பார்க்காத
ைக்கள் என சந்திக்க முடியும் - உங்கள் அண்மட வட்டார்
ீ
சில ஒருவவமள சதரிந்தவர்கள்,
சாதாரண நண்பர்கள், ைற்றும் பலர். நாம் அமனவரும் ஒன்றாகத் அமனவமரயும் சந்திக்க
முடியும். நாம் நம்ப வவண்டியு அமனவரும் நாம் ஒரு தீப்சபாறியாக இருக்க முடியும் ஒரு சபாறி
ஒரு சுடமர சதாடங்குகிறது,
ஒரு சுடர் சநருப்பு சதாடங்குகிறது, அழிக்க இயலாத ஒரு
சநருப்பாக இருக்க முடியும். இந்த சநருப்பு உலகின் அமனத்து பகுதிகளிலும், நாம் நம்புவவாம்
என்றால் ஒவ்சவாரு தனி ைனிதனுக்கும் பயணிக்க முடியும்.
பாடல் சசால்வது வபால் கடவுள் ஒருவபாதும் நாம் ைகிமையில் இமத சசய்வதாக கூறவில்மல.
நாம் பிரபலைாக முடியாது. அவர் நம்ைிடம் சவளிவய சசன்று அவரிடவை வட்டில்
ீ
யாமரயாவது
சகாண்டுவர கூறினார். நாம் ஏன் இமத சசய்ய வவண்டும்? நாம் ஏன் அவர்களிடம் இந்த புத்தகம்
படிக்க வவண்டும் என்று சசால்ல வவண்டும்? ஏசனனில் இவயசு உங்களுக்காக இறந்தார் - அது
தான். அவர் சிலுமவக்கு சசன்றார் அவரது மககள் கால்களில் ஆணிகள் அமறயப்பட்டிருந்தது
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ைற்றும் அவர் இறக்கும் வமர சிலுமவயில் சதாங்கினார். அவர் சிலுமவயில் சதாங்கினவபாது
அமனத்து வநரத்துக்கான உலகத்தின் பாவங்கமள அவர் ைரணபரியந்தம் சுைந்தார்.604 அவர்
உங்களுக்காக ைற்றும் எனக்காக இந்த அமனத்தும் சசய்தார். அவவராடு உங்கள் கடந்த, உங்கள்
தற்வபாமதய, ைற்றும் உங்கள் எதிர்கால பாவங்கமள சுைந்தார். உங்கள் எதிர்கால பாவங்கமள
கூட. நீங்கள் சசய்ய வவண்டிய அமனத்தும் - நம்புவது தான்.
அவர் சதாங்கிய ைர துண்டு அவர் உருவாக்கியது அவரது சிலுமவ நின்ற பாமற ைமல அவர்
உருவாக்கியது. தனது மககமளயும் கால்கமளயும் உருவக் குத்தின ஆணிகள் அவரது நட்சத்திர
சபாருட்களிருந்து (இரும்பு)
சசய்யப்பட்டன. அவர் பூைிக்கு வந்த எட்டுநூறு வருடங்களுக்கு
முன்பு அவர் இது எல்லாம் நடக்கும் என்று அவர் கூறினார்,605 அவரது தீர்க்கதரிசி ஏசாயா மூலம்
அவர் எப்படி இறந்து விடுவார்". நம்முமடய ைீ றுதல்களினிைித்தம் அவர் காயப்படுவார் " என்று
என நைக்கு கூறினார் பின்னர், அவர் ைரியாளிடம் பிறந்த பிறகு அமனத்தும் சரியாக அவர் சசான்னது வபாலவவ
நடந்தது. அவர் அந்த அளவுக்கு உங்கமள வநசிப்பதால் இந்த அமனத்தும் சசய்தார். நீங்கள்.
நீங்கள் ைட்டும். அவர் நீங்கள் பூைியில் ஒவர நபராக இருந்தாலும் கூட உங்களுக்கு இந்த
அமனத்தும் சசய்திருப்பார். நீங்கள் அவரது முழுமையான பமடப்பு. அவர் உங்கள் ஆவிமய
காப்பாற்ற பூைிக்கு வந்தார், அந்த ஆவி அவருடன் நித்தியம் இருக்க உருவாக்கப்பட்டது. ஆனால்
- நீங்கள் நம்ப வவண்டும். ைற்றும் நீங்கள் அவரது பரிமச ஏற்க வவண்டும். அவர் உங்கள் முடிமவ
ஆசீ ர்வதிப்பார் ைற்றும் அவர் சிறியவராகிய நீங்கள் கூட ஒரு பணிக்காக சசய்யப்பட்டுள்ள ீர்கள்
என்று சதரிந்து சகாள்ள வவண்டும்.

ஏன் இகேவன் நீங்ைள் ஒரு தீப்கபாேியாை இருக்ை றவண்டும் என
விரும்புைிோர்?
பல காரணங்கள் உள்ளன:
(1) ஏசனனில் கர்த்தர் நம்ைிடம் கூறினார்606 607
(2) கர்த்தர் எப்வபாதும் நம்ைிடம் உள்ள நம்பிக்மகமய விளக்க தயாராக இருக்க வவண்டும்
என்று சசால்லியிருக்கிறார்608

(3) இமறவன் Mjyhy;> kD\h; cq;fSf;F vitfisr;nra;a tpUk;GfpwPh;fNsh> mitfis ePq;fSk; mth;fSf;Fr; nra;Aq;fs;
என சசான்னார்609
(4) அவர்கள் வகட்க விரும்புகிறாவரா, அல்லது இல்மலவயா - (4) கர்த்தர் ைற்றவர்களிடம்
சசால்ல நம்ைிடம் கூறினார்610
(5) அவர் ைகிமைப்படும் வபாது நீங்கள் அவமர பற்றி வபச சவட்கைாக இருந்தால், அவர்
சவட்கப்படுவார்611
(6) ஏசனனில் ைற்றவர்களுக்கு சசால்வது ஆவியின் பழங்களுள் ஒன்றாகும்612
(7) ஏசனனில் ைற்றவர்கள் சசால்வது சசய்ய ஒரு புத்திசாலித்தனைான காரியம் ஆகும்613
(8) ஏசனனில் ைற்றவர்களுக்கு சசால்வது அவர்கள் நரகத்திற்குச் சசல்வமத தடுத்து மவக்க
உதவ வவண்டும், 614
(9) ஏசனனில் ைற்றவர்களுக்கு சசால்வது கடவுளுக்கு பிரியைாயிருக்க வவண்டும்615
(10) ஏசனனில் ைற்றவர்களுக்கு சசால்வது கடவுவளாடு கூட்டுறவு வழங்குகிறது616
(11) ஏசனனில் ைற்றவர்களுக்கு சசால்வது வதவதூதர்கமள சந்வதாஷப்படுத்தும்617
(12) ஏசனனில் ைற்றவர்களுக்கு சசால்வது இரட்சிக்கப்படாத ஆன்ைாக்கமள அறுவமடக்கு
வைலும் சதாழிலாளர்கமள சகாடுக்க உதவும், 618
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இங்றை நீங்ைள் (ஆமாம், நீங்ைள்!) ஒரு தீப்கபாேியாை இருக்ை முடியும்
என்பதற்கு சில வழிைள் உள்ளன
ஒரு தீப்சபாறியாக இருக்க பல வழிகள் உள்ளன. இங்வக ஒரு சில வழிகள் உள்ளன என்பதில்
சந்வதகம் இல்மல நீங்கள் ஒரு தீப்சபாறியாக இருக்க முடியும் என்பதற்கு ைற்ற வழிகமள
வயாசிக்க முடியும்.
ைற்ற விசுவாசிகளுடன் ஒன்று வசர்ந்து ைற்றும் ஒன்றாக உங்கள் சசாந்த பட்டியலிமன மவத்து
பின்னர் உங்கள் பட்டியலிமன இயக்க முடியும். ஒரு தீப்சபாறியாக இருங்கள் - தீமய
சதாடங்க!
(1) இந்த புத்தகத்மத பற்றி உங்கள் நண்பர்களிடம் சசால்லுங்கள். அவர்களுக்கு ஒரு பிரதிமய
சகாடுக்கவும், அல்லது அவர்களுக்கு எங்கள் இலவச ைின் புத்தகம் ைின்னஞ்சல் சசய்யவும்,
அல்லது எங்கள் இலவச ஆடிவயா புத்தகம் பற்றி சசால்லவும். ஒருவவமள அப்புத்தகத்மத
கவனிக்கலாம்?
(2) உங்கள் அண்மட வட்டு
ீ
அஞ்சல்சபட்டிகளில் இந்த புத்தகம் வபாடவும். ஒருவவமள
யாராவது அவர்கமள வநசிக்கிறார் என்று ஒரு குறுகிய குறிப்பு இமணக்கவும்.
(3) உங்களுக்கு சதரியும் என்ற ைாணவர் ஊழியங்களுக்கு பிரதிகமள அனுப்பவும்.
(4) உங்களுக்கு சதரியும் என்ற சதாண்டு நிறுவனங்களுக்கு பிரதிகமள அனுப்பவும்.
(5) உங்கள் நகரத்தில் திருச்சமப தமலவர்களுக்கு ஒரு நகல் அனுப்பவும் ைற்றும் அவர்கள்
புத்தகம் பற்றி வவற்றிடங்களில் ைற்றவர்களுக்கு சசால்ல முடியும்.
(6) ஒரு சிறிய குழு சதாடங்கி புத்தகம் படிக்கவும் ைற்றும் ஆராய்ச்சி சசய்யவும்.
(7) ஒரு சவளிநாட்டு பணி குழு அல்லது அமைப்பிற்கு இந்த புத்தகத்தின் பிரதிகமள
அனுப்பவும்.
(8) இவயசு யார் என்று சதரியாத உங்கள் குடும்ப உறுப்பினர்கள் ைற்றும் உறவினர்களுக்கு இந்த
புத்தகத்தின் பிரதிகமள அனுப்பவும்.
(9) உங்கள் குழந்மதகளுடன் "குடும்ப / ைாமல வநரம்" வபாது இந்த புத்தகம் வகட்கவும் அல்லது
படிக்கவும்.
(10) ைருத்துவ ைமனயில் வசிப்பவர்களுக்கு இந்த புத்தகத்தின் பிரதிகமள அனுப்பவும்
(ஒருவவமள அவர்களிடம் சசன்று அவர்களிடம் அமத படித்து காட்டலாம்?).
(11) வடு,
ீ
சிமறச்சாமல வபான்றவற்றில் பணி சசய்யும் ைக்களிடம் இந்த புத்தகத்தின்
பிரதிகமள அனுப்பவும்.
(12) உங்கள் அடுக்குைாடி கட்டிடம், பிளாட்டில், வாழும் ைக்களிடம் புத்தகம் சகாடுக்கவும்.
(13) உங்கள் நகரின் விழாவில் ைாவட்ட ைற்றும் ைாநில கண்காட்சிகளில் ைக்களிடம் புத்தகம்
சகாடுக்கவும்,
(14) புத்தகம் திருச்சமபகள், வதவாலயங்கள் ைற்றும் பிற வழிபாட்டுத் தலங்கள கிமடக்குைாறு
சசய்யவும்.
(15) புத்தகம் (எ.கா., வடற்ற,
ீ
சபண்கள், ஆண்கள்) உள்ளூர் உணவு அலைாரிகளில் ைற்றும்
முகாம்களில் கிமடக்குைாறு சசய்யவும்.
(16) புத்தகம் நீங்கள் வவமல சசய்யும் ைக்களிடம் கிமடக்குைாறு சசய்யவும்.
(17) புத்தகம் உங்களுக்கு சதரிந்த ஒற்மற அம்ைாக்கள் ைற்றும் அப்பாக்கள் கிமடக்குைாறு
சசய்யவும்.
(18) உங்கள் ஆண்கள் அல்லது சபண்கள் காபி வதநீர் குழுக்கவளாடு புத்தகம் கிமடக்க
சசய்யவும்.
(19) எப்வபாதும் நீங்கள் ஒரு சில புத்தகங்கமள எடுத்து ைற்றும் ைக்கள் இமறவன் உங்கள்
பாமதயில் மவக்கிற அவர்களிடம் சகாடுத்துவிடலாம்.
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(20) உங்களுக்கு சதரியும் என்ற சமூக சதாழிலாளர்களுக்கு இந்த புத்தகத்தின் பிரதிகமள
அனுப்பவும்.
(21) உங்களுக்கு சதரியும் என்ற உளவியல் நிபுணர்கள், உளவியலாளர்கள், ைற்றும் வாழ்க்மக
பயிற்சியாளர்களுக்கு இந்த புத்தகத்தின் பிரதிகமள அனுப்பவும்.
(22) உங்களுக்கு சதரியும் என்ற அரசியல்வாதிகளிடம் இந்த புத்தகத்தின் பிரதிகமள அனுப்பவும்.
(23) உங்களுக்கு சதரியும் என்ற வணிக பயிற்சியாளர்கள் ைற்றும் வணிக தமலவர்களிடம்
பிரதிகள் அனுப்பவும்.
(24) உங்களுக்கு சதரியும் என்ற ஆசிரியர்கள் ைற்றும் வபராசிரியர்களுக்கு இந்த புத்தகத்தின்
பிரதிகமள அனுப்பவும்.
(25) உங்கள் நகரம் (அல்லது கிராைம்) சுற்றி நடந்து அவர்களுக்கு வழங்குங்கள்.
(26) இந்த புத்தகத்திமன உங்கள் உள்ளூர் நூலகங்கள் அறிந்து சகாள்ள சசய்யவும்.
(27) இந்த புத்தகத்திமன உங்கள் உள்ளூர் சதாமலக்காட்சி, சசய்தித்தாள்கள், ைற்றும் வாசனாலி
நிமலயங்கள் அறிந்து சகாள்ள சசய்யவும்,.
(28) பிறப்பு, பிறந்த நாள், பண்டிமக, ைற்றும் வைலும் சகாண்டாட்டங்களில் புத்தகத்மத ஒரு
பரிசாக சகாடுக்க சசய்யவும்.
(29) புத்தகம் விவாகரத்து பற்றி சிந்திப்பவரிடம் கிமடக்க சசய்யவும்.
(30) புத்தகம் திருைணம் பற்றி சிந்திப்பவரிடம் கிமடக்க சசய்யவும்.
(31) புத்தகம் ைருத்துவைமனயில் வநாயால் பாதிக்கப்பட்ட ைக்களிடம் கிமடக்குைாறு சசய்யவும்.
(32) புத்தகம் சைீ பத்தில் ஒருவமர இழந்தவரிடம் யாவரா (எ.கா., ஒரு குழந்மத, ைமனவி,
அல்லது வவறு) கிமடக்குைாறு சசய்யவும்.
(33) ஆவலாசகர்களிடம் புத்தகம் கிமடக்க சசய்யவும்.
(34) ஒரு ஆய்வு குழு சதாடங்க ைற்றும் ஒரு ஆய்வு குழு வழிநடத்தி உதவ இந்த புத்தகம்
ைற்றும் (நைது வமல தளத்தில்) கிமடக்க ஆய்வு வழிகாட்டிமய பயன்படுத்த.
(35) உங்கள் பள்ளியில் ைாணவர்கள் ஒன்றாக வசர்ந்து ைற்றும் ஒன்றாக இந்த புத்தகம்
படிக்கவும். ைற்றும் சதாடர்பு இல்லாத ைற்ற ைாணவர்களுக்கு சதரியப்படுத்துங்கள். சநருப்பு
ைற்றும் ஒரு தீப்சபாறியாக இருங்கள் ைற்றும் ஒவ்சவாரு ைாணவர் ைற்றும் ஒவ்சவாரு
ஆசிரியர் இந்த புத்தகம் பற்றி சதரியப்படுத்தவும். அது கட்டாயம் படிக்க வவண்டியது என
அவர்களுக்கு சசால்லுங்கள். அவர்கள் எங்கள் இமணய தளம் சசன்று எங்கள் இலவச ைின்
புத்தகங்கமள வாசிக்க, அல்லது தங்கள் ஐவபான், அண்ட்ராய்டு சதாமலவபசி, அல்லது ஐபாட்
பயன்படுத்தி எங்கள் இலவச ஆடிவயா புத்தகம் வகட்க முடியும் என்றும் - இது இலவசம் என்று
சசால்லவும். ஸ்பீக்கர்ஃவபானிலிருந்து எங்கள் ஆடிவயா புத்தகம் மவத்து ைற்றவர்கள் அமத
வகட்க அனுைதிக்கவும். என்ன எளிதாக இருக்க முடியும்?
(36) அவர்கள் எங்கள் வபப்பர் வபக் ஆர்டர் சசய்ய முடியும் என்று ைக்களிடம் சசால்லவும் அவர்கள் எத்தமன வவண்டும் ஆனாலும் வாசிக்க, அல்லது சகாடுக்க ஆர்டர் சசய்ய முடியும்.
இந்த ஒவ்சவாரு வயாசமனகளும் உலகம் முழுவதும் தீ சதாடங்க, ஒரு தீப்சபாறி ஆக ஒரு
வழியாக உள்ளது, ஆனால் நீங்கள் நிச்சயைாக ஒரு தீப்சபாறியாக இருக்க அதிக வழிகமள
வயாசிக்க வவண்டும்.

ஒரு "பற்றுவிப்பவைாை" இருங்ைள்
வைவல பட்டியலிடப்பட்டுள்ளபடி ஒரு தீப்சபாறி ஆக பல வழிகள் உள்ளன, ஆனால் ஒரு
வமகயான தீப்சபாறி நூற்றுக்கணக்கான ஆயிரக்கணக்கான வாழ்க்மககமள சதாட முடியும்
என்று உள்ளது. அது ஒரு பற்றுவிப்பவராக இருப்பது நீங்கள் பல ைக்கமள சசல்வாக்கினால்
தாக்கும் திறன், ஆசீ ர்வதிக்க என்பதாகும் - ஒருவவமள உங்கள் சசல்வம், இந்த சைாழிகளில்
சைாழிசபயர்க்க கூடிய திறமை ( எங்கமள சதாடர்பு சகாள்ளவும்) ஒருவவமள உங்கள் திறமன
அச்சிட ைற்றும் / அல்லது விஷயங்கமள விநிவயாகிப்பதாக இருக்கலாம். ( இந்தப் புத்தகத்மத),
அல்லது ஒருவவமள உங்களுக்கு ைற்சறாரு திறமை இருக்கலாம்.
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சசல்வம் எப்வபாதும் பணம் பற்றியது அல்ல. அதிகைாக இல்லாத
உலகின் பல பகுதிகளில்
உள்ள ைக்கள் உள்ளனர், ஆனால் அவர்கள் தங்கமள பணக்கார்ராக கருத்தில் சகாள்வர்.
அவர்களுக்கு
குடும்பம்
இருக்கிறது.
அவர்களுக்கு
நண்பர்கள்
உண்டு.
அவர்களுமடய
வாழ்க்மகயில் உண்மையான சந்வதாஷம் உண்டு. அவர்கள் தங்கள் குடும்பத்திற்கு இந்த ைாமல
உணவளிக்க வபாதுைான உணவு உண்டு. அவர்கள் விசுவாசம் அவர்களுக்கு ஒரு உத்தரவாதம் 619
வழங்குகிறது. அவர்கள் பணம் சம்பந்தைாக சசல்வந்தராக இல்மல ஆனால் அவர்கள் தங்கமள
பல வழிகளில் பணக்கார்ராக கருத்தில் சகாள்வர். நம்ைில் சிலர் அவர்கள் ைிகவும் சில
உமடமைகமள சகாண்டு எவ்வளவு சந்வதாஷைாக உள்ளமத பார்க்கும் வபாது,
நாம் எப்படி அவர்கள் அந்த வமக ைகிழ்ச்சி சபற முடியும் என்று ஆச்சரியப்படுகிவறாம்.
உன்னால் முடியும். கர்த்தர் தன் வாக்குறுதிகள் மூலம் உங்கள் ைீ து ஆசீ ர்வாதம் குவிப்பார்.
சசல்வம் நிச்சயைாக பணத்தின் ைிகுதி (ஒருவவமள ைிகவும் சபாதுவான வமரயமற) என்று
அர்த்தம், ஆனால் சசல்வம் கிட்டத்தட்ட எமதயும்
ைிகுதியாக இருப்பமத குறிக்க முடியும்.
உங்களுக்கு ைற்றவர்களிடம் அன்பாகிய
சசல்வம் இருக்கலாம், உங்களுக்கு சசல்வாக்காகிய
சசல்வம் இருக்கலாம், உங்களுக்கு இயந்திர திறன்களாகிய சசல்வம் இருக்கலாம், உங்களுக்கு
இரக்கைாக்கிய
சசல்வம் இருக்கலாம்
எனவவ ஒரு பற்றுவிப்பவர் சவறுைவன ஒரு சபரும்
முமறயில் உங்கள் சசல்வத்மத பகிர்ந்து இருப்பது ஆகும். ஒரு சிலர் ைட்டும் அல்ல, உங்கள்
சசல்வத்மத பயன்படுத்தி பலரின் வாழ்க்மகயில் தாக்கம் ஏற்பட ஒரு வழி கண்டுபிடிப்பது ஆகும்.

அதன்

முக்ைியத்துவத்துக்கு உண்கமயாை இருப்பது

ஒரு தீப்பற்றுவிப்பவராக இருப்பது ஒரு வஜாதி ஏந்திய ஒரு நபர் வபான்றதாகும் - அவர்
வானவவடிக்மக நிமறந்த ஒரு கட்டிடம் கடந்த நடந்து சசல்கிறார். அவர் அந்த கட்டிடம் உள்வள
அவரது வஜாதிமய எறிவதன் முக்கியத்துவம் அறிவார். ஒரு தீப்பற்றுவிப்பவர் அந்த கட்டிடத்தில்
சபரும் பாணியில் நிமறய வானவவடிக்மககமள எரியூட்ட சசய்ய முடியும் என்று அறிவார். அவர்
ஒரு சிறிய தீப்சபாறி (அவமர) எல்லா இடங்களிலும் வானவவடிக்மக ஒரு சபரும் சவடிப்வபாடு
ஏற்படுத்த முடியும் என்று அறிவார்.
சவடிக்கிற வானவவடிக்மககள் சில கிழக்கு, ைற்றவர்கள் வைற்கு, சில வடக்கு ைற்றும் சில சதற்கு
வபாம்.
சில வநராக ைற்றும் வநராக கீ வழ வபாகலாம் ைற்றும் சில வான வவடிக்மககள் அமனத்தும்
சவளிச்சம் தராைல் (அதாவது நம்ப வதர்வு சசய்யாதவர்) இருக்கலாம்.
ஞானமுள்ள தீப்பற்றுவிப்பவர் ஒரு சிறிய தீப்சபாறி பல தீச்சுடமர சதாடங்க முடியும் என
அறிவார்,
பல தீச்சுடரானது பல தீ சதாடங்க முடியும் அழிக்க முடியாத பல தீப்பிழம்புகள்
சதாடங்க முடியும். ஒரு தீப்பற்றுவிப்பவர்
தரிசனம் ைற்றும் உலகத்மத ைாற்றும் ஆமச
உள்ளவர் ஏசனனில் அவர்கள் விசுவாசம், அல்லது நிதி சசல்வம், அல்லது இரண்டும்
சபற்றிருக்கிறார் என அறிவார், ஒரு தீப்பற்றுவிப்பவர்
கடவுளின் ராஜ்யம் முன்சனடுத்துச்
சசல்வதற்கு தங்கள் சசல்வத்மத பகிர்ந்து சகாள்ள விரும்புகிறார் ஏசனனில் அவர்கள்
இரட்சிக்கப்பட்டவர்கள் என்பமத அறிவர், - இங்வக பூைியில் தங்கள் உண்மையான அர்த்தமுள்ள
பணி. அவர்கமள பமடத்தவர்க்கு வசமவ சசய்வது ைட்டுைாக உள்ளது.
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நிதி கசல்வத்தால் ஆசீர்வதிக்ைபட்டவர்ைள்
நிதி சசல்வம் சகாண்டு ஆசி சபற்ற தீப்பற்றுவிப்பவர்கள் நூற்றுக்கணக்கான, ஆயிரக்கணக்கான
உயிர்கமள கூட சதாட முடியும். ைக்கள் பல காரணங்களுக்காக சசல்வந்தர்களாகிவிடுகின்றனர்.
சிலர் கடவுளால் ஆசீ ர்வதிக்கப்பட்டு நிதி சசல்வம் உமடயவர்கள்,620 சிலர் கடினைான வவமல
ைற்றும் ஞானத்மதயும் புத்திமயயும் சபறுவதன் மூலம் நிதி சசல்வம் 621 சம்பாதித்தவர்கள், சிலர்
குடும்ப சசாத்து மூலம் நிதி சசல்வம் சபற்றவர்கள்,622 ைற்றும் சிலர் இதில் கடவுளின் தரத்வதாடு
உடன்டபடாதவாறு நிதி சசல்வம் சம்பாதித்தவர்கள்.623 உங்கள் சசல்வம் எங்கிருந்து வந்தது
என்பது ஒரு விஷயவை இல்மல ஆனால் நீங்கள் இப்வபாது ஒரு சபரிய வித்தியாசம் சசய்பவராக
இருக்க முடியும்.
நீங்கள் எப்படி ஆசீ ர்வதிக்கப்பட்டவராயினும் இந்த நாளிலிருந்து முன்வனாக்கி நீங்கள் ஒரு சபரிய
வழியில் ஒரு தீப்பற்றுவிப்பவராக இருக்க முடியும். நீங்கள் இவயசுவின் இலவச பரிசு ஏற்று,
உங்கள் சசல்வம் மூலம் கடவுமள கனம்பண்ண முடியும்.624 உங்கள் சசல்வம் உங்கள் கமடசி
நாளில் பயனற்றதாக இருக்கும்.625 உண்மையில், உங்கள் கமடசி நாளில் உங்கள் சசல்வம்
உங்களுக்கு எதிராக சாட்சி அறிவிக்கும்.626 இந்த வாழ்க்மகயின் கவமலகள் ைற்றும் உங்கள்
சசல்வம் வைலும் "சபாருள்" வசர்க்க வவண்டுசைன்ற ஆமசகள் வதவனுமடய வார்த்மதமய
நசுக்கிப்வபாட அனுைதிக்க வவண்டாம்.627 நன்மைக்காக உங்கள் சசல்வத்மத பயன்படுத்தவும்.
இந்த நாளிலிருந்து முன்வனாக்கி கடவுள் வைல் உங்கள் நம்பிக்மக மவயுங்கள். கடவுள் இன்பம்
எல்லாம் உங்களுக்கு வழங்கும். 628 சபாருள்கமள வநசிப்பவர் வபாதும் என்று எண்ண ைாட்டார629
ஆனால் வதவனுமடய வார்த்மத புரிதல் இல்லாத ைக்கள் வனாந்தரத்தில் 630 ைிருகங்கமள வபால்
அழிந்துவபாவார்கள் அவர்கள் உலகில் எந்த கீ ர்த்தியும் சபறைாட்டார்கள். இது உங்களுக்கு நடக்க
அனுைதிக்க வவண்டாம்.
நீங்கள் ஒரு தீப்பற்றுவிப்பவராக இருக்க விரும்புகிறீர்களா? நீங்கள், உலகில் புகழ் சபற முடியும்.
உங்கள் குடும்ப உறுப்பினர்கள், உங்கள் நண்பர்கள், உங்கள் சக சதாழிலாளர்கள், உங்கள்
சுற்றுபுறம், உங்கள் நகரம், ைற்றும் பல இடங்களில் ஒரு தாக்கத்மத சசய்கிற ஒரு
தீப்பற்றுவிப்பவராக இருக்க முடியும். உங்கள் சசல்வம் கடவுள் தந்த பரிசு ஆகும் ைற்றும் இந்த
சநாடிக்கு உங்கமள இரட்சித்து இருக்கலாம். அமத பற்றி வயாசிக்கவும். என்ன வாழ்க்மக நீங்கள்
வாழ்ந்து இருந்தாலும் இந்த சநாடிக்காக கடவுள் நிதியால் உங்கமள ஆசீ ர்வதித்து உங்கமள
தயாராக்கி இருக்கலாம். நீங்கள் கடவுமள புகழ உங்கள் சசல்வத்மத பயன்படுத்த முடியும்.
உங்கள் சபருந்தன்மை மூலம் நீங்கள் எங்களுக்கு எல்லா இடங்களிலும் ைக்களுக்கு இந்த
புத்தகத்மத விநிவயாகிக்க உதவ முடியும். நீங்கள் ஆசீ ர்வதிக்கப்பட்டுள்ளதால்
இந்த புத்தகம்
நூற்றுக்கணக்கான ைக்கள் ஒருவவமள ஆயிரக்கணக்கான ைக்கள் இன்னும் சசால்லப்வபானால்
ைில்லியன்கணக்கான ைக்கள் கிமடக்க சசய்ய உதவ முடியும். ஒரு கணம் இமத பற்றி
சிந்தியுங்கள். நீங்கள் ஒரு தீப்பற்றுவிப்பவராக
இருக்க முடியும் ைற்றும் நூற்றுக்கணக்கான
ைற்றும் ஆயிரக்கணக்கான தீப்சபாறிகள் உலகம் முழுவதும் சதாடங்க உதவ முடியும். சநருப்பு
சதாடங்கும் தீப்சபாறிகள், அழியாத சநருப்பு சதாடங்கும்.வதவன் உங்கள் முடிவிற்காக உன்மன
ஆசீ ர்வதிப்பார்.
ஒரு தீப்பற்றுவிப்பவராக இருக்க நீங்கள் எதுவும் சசய்ய வவண்டாம். நாங்கள் உலகின் அமனத்து
மூமலகளிலும் இந்த புத்தகத்திமன விநிவயாகிக்க சபற முடியும், அதனால் சவறுைவன எங்கள்
ஊழியத்மத தாங்கவும். நீங்கள் ஒரு வித்தியாசம் சசய்பவராக இருக்க முடியும். கடவுள் நீங்கள்
ஒரு தீப்பற்றுவிப்பவராக ஒரு ைிக ஞானைான தீப்பற்றுவிப்பவராக
இருக்க சகாடுத்த உங்கள்
சசல்வத்மத பயன்படுத்த முடியும். இலவசைாக - எங்கள் ஊழிய குழு விரும்புவவாருக்கு நைது
பல்வவறு புத்தகங்கள் ைற்றும் ைின் புத்தகங்கள் விநிவயாகித்து கடின உமழப்பு அமனத்மதயும்
சசய்வர். நாங்கள் எங்கள் ைின் புத்தகங்கள், ஆடிவயா புத்தகம், விரும்பும் உலகில் உள்ள
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அமனவருக்கும் இந்த புத்தகத்தின் சசய்திமய வழங்க சதாடர எனவவ நைது பணிமய உங்கள்
நிதி ஆதரவு மூலம் ஆவராக்கியைானதாக மவத்திருக்க உதவுங்கள். சவறுைவன கர்த்தரின்
ஆசீ ர்வாதம் உங்கள் மூலம் கடந்து வபாக அனுைதியுங்கள் ஒரு நதி (இது என்ன என்று அர்த்தம்
பார்க்க இமணப்பு பார்க்கவும்) வபான்று உங்கள் வாழ்க்மக வாழவும். உங்கள் பரிசுக்கு நித்திய
சவகுைதிகள் உண்டு – உங்களுக்கும் நீங்கள் சதாடுகிற பல ைக்களுக்கம்.
நீங்கள் எவ்வளவு தூரம் நம்புகறீர்கவளா ஒரு பற்றுவிப்பவராக இருக்க முடியும், அது தீப்சபாறிகள்
சதாடங்கும் தீப்சபாறிகள் அழியாத சநருப்பு சதாடங்கும். ஒன்றாக நாம் அமனவரும் சந்திக்க
முடியும். எங்கள் வமல தளத்தில் நீங்கள் நாங்கள் உலகம் முழுவதும் உள்ள அமனவமரயும்
சந்திக்க முடியும் எப்படி என நம் கணக்கீ டு அடங்கிய ஒரு பக்கம் பார்ப்பீர்கள். ஆம், உலகம்
முழுவதும். அது சாத்தியம். நைது கணக்கீ டு அமத நிரூபிக்கிறது.
நீங்கள் எங்கள் ஊழியத்திற்கு ஒரு நன்சகாமட சசய்யும் வபாது நாங்கள் உங்களுக்கு சதாடுகிற
பல வாழ்க்மககமள பற்றி சதரியப்படுத்த உறுதியளிக்கிவறாம். நீங்கள் விரும்புகிறபடி வாராந்திர,
ைாதாந்திர, அல்லது வருடாந்திரைாக உங்களுக்கு தகவல் அளிப்வபாம். நீங்கள் முடிவு சசய்யவும்.
நீங்கள் நம்புகிறதால், உங்கள் சபருந்தன்மை மூலம் நீங்கள் பாக்கியவானாய் இருப்பீர்கள்.
நீங்கள் நூற்றுக்கணக்கான, ஆயிரக்கணக்கான, ைற்றும் ஒருவவமள ைில்லியன் கணக்கான
ைக்களுக்கு கூட ஒரு வித்தியாசம் உண்டுபண்ண விரும்புகிறீர்களா? உன்னால் முடியும். கர்த்தர்
சசய்ய சசால்லியிருக்கிறபடி631 சவறுைவன எங்களுடன் இமணந்து. உங்கள் உதவியுடன் நாம்
உலகம் முழுவதும் பல தீப்சபாறிகமள உருவாக்க முடியும் -. நீங்கள் ஒரு பற்றுவிப்பராக முடியும்
என்பமத, அல்லது எங்கள் வமல தளத்தில் www.UnderstandGodsWill.com சசல்லவும் பார்க்கவம். இந்த
புத்தகத்தின் கமடசி பக்கம் பார்க்கவும். நீங்கள் எங்களுக்கு உங்கள் நகரம், ைற்றும் உலகம்
முழுவதும் எங்கள் புத்தகம் விநிவயாகிக்க உதவியதற்காக ஆசீ ர்வதிக்கப்பட்டிருப்பீர்கள்.

ைடவுளின் விருப்பம் கசய்யப்படும்
நீங்ைள் ைடவுளின் நல்ல, மைிழ்வளிக்கும், மற்றும் சரியான சித்தத்கத அேிந்து
கைாள்ள முடியும்
எப்வபாதும், எப்வபாதும், எப்வபாதும் அவரது கற்பிப்பு மகவயட்டிமன அவரது விருப்பத்திமன
கண்டுபிடிக்க பார்க்கவும். மபபிள் கடவுளின் வார்த்மத ைற்றும் அது வதவனின் சித்தம்
கண்டுபிடிக்க அங்வக கடவுளுமடய வார்த்மத உள்ளது - அவரது, நல்ல ைகிழ்வளிக்கும்,632 ைற்றும்
சரியான விருப்பம். கடவுளுமடய சித்தம் அவர் உங்களுக்கு அமத ைமறத்து மவக்கவில்மல
ஒரு இரகசியம் அல்ல. நீங்கள் சவறுைவன அமத கண்டுபிடித்து ைற்றும் உங்கள் வாழ்க்மகயில்
சசயல்ப்படுத்த வவண்டும்.
நீங்கள் உங்கள் வாழ்க்மகக்கான கடவுளுமடய சித்தம் மபபிளில் கண்டுபிடிக்கலாம். நீங்கள்
சைீ பத்தில் திறந்து மபபிள் படித்தீ ர்களா? ஒருவவமள இதுதான் வநரம். அல்லது மபபிள் ஆராய்ச்சி
கூட்டத்திற்கு சசல்லவும், குமறந்தது சில வநரம் நீங்கள் உங்கள் சசாந்த மபபிமள படிக்க
முடியும் ஒவ்சவாரு நாளும் சசலவிட சதாடங்கவும். கடவுள் யார் என கற்க ஒரு முட்டாளாக633
634
இருக்க கூடாது.
உங்கள்
வாழ்க்மகயில்
நீங்கள்
கடவுளுமடய
வார்த்மத
கடவுளுமடய
சித்தம்
பற்றி
அறியாமையில் இருக்க சாத்தான் விரும்புகிறான் என்று ைறக்க வவண்டாம். நீங்கள் ஒளியின்
தூதன்635 என்ற சாத்தானின் ஏைாற்மற சைாளிக்க முடியும் ஆனால் அதற்கு வநரம் ைற்றும்
விடாமுயற்சி வதமவப்படும். விடாமுயற்சி
காண்பிக்கும்வபாது வதவன் நித்திய வாழ்வு
சகாடுப்பார்.636 நீங்கள் கடவுளுமடய வார்த்மதமயப் படிப்பதற்கு ஒரு சீ ரான வழக்கம் சபற்ற
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பிறகு, எப்வபாதும் அவரது வார்த்மத கற்றல்
ஒரு ைாரத்தான் வபான்றது
நிமனவுபடுத்துங்கள். அது உங்கள் தினசரி ஒரு பகுதியாக, ஆக வவண்டும்.

என்று உங்கமள

நீங்ைள் நம்புைிேீர்ைளா?
நீங்கள் மபபிள் வதவனின் வார்த்மத என்று நம்புகிறீர்களா? இந்த முக்கியைான வகள்விக்கான
பதில் ைட்டுவை நீங்கள் மபபிமள எப்படி பார்க்கிறீர்கள் என தீர்ைானிக்கும், இது நீங்கள் மபபிள்,
உங்கள் வாழ்க்மகமய வழிகாட்ட அனுைதிக்கிறீர்களா என்பமத தீர்ைானிக்கும்.637 நீங்கள் மபபிள்
வதவனின் வார்த்மத என்று நம்பினால், நீங்கள், அமத படிக்க அமத நம்ப, ைற்றும் அதற்கு
கீ ழ்ப்படிய வவண்டும்.
மபபிள் உங்கள் பாமறப்படுக்மகயானதாக ைற்றும் உங்கள் திமசகாட்டியாக இருக்க முடியும்.
கடவுள் மபபிள் சசால்கிறதற்கு முரணான எந்த ஒரு நிமலமையிலும் உங்கமள வழிநடத்த
ைாட்டார் - ஏசனனில் மபபிள் கடவுளின் வார்த்மத. எப்வபாதும் நீங்கள் வகட்கிற அது உண்மை
தானா அல்லது அது மபபிள் வபாதமனக்கு எதிரானதாக உள்ளதா என்பமத தீர்ைானிக்க பார்க்கிற
விஷயங்கமள வசாதிக்க மபபிமள பயன்படுத்தவும். நீங்கள் சசய்யும் எல்லாவற்றிலும், நீங்கள்
எடுக்கும் ஒவ்சவாரு முக்கிய முடிவிலும் உங்கள் "உண்மை ைீ ட்டர்" என மபபிமள பயன்படுத்த
முடியும். மபபிள் சத்தியம் என நிச்சயைில்லாைல் இருப்பது தீயவன் நம்மை ஏைாற்ற
அனுைதிக்கும் உங்கள் வைய்ப்பரிடம் இருந்து நீங்கள் திமசைாற வழிவகுக்கும்,
கடவுளின் ஆமச அமனவரும் இரட்சிக்கப்பட வவண்டும் என்பவத.638 துரதிருஷ்டவசைாக,
அமனவரும் இரட்சிக்கப்பட ைாட்டார். ஏசனனில், கடவுள் பல ைக்கள் தம்மை பின்பற்ற
வவண்டாம் என வதர்வு சசயவர் ைற்றும் பலர் ஏைாற்றப் படுவர் என்பமத அறிவார்.639 நம்
அமனவருக்கும் சகாடுத்த சுயாதீன விருப்பம் மூலம் .அவர் சதாடர்ந்து பலர் அறியாமையில்
வாழ்வார்கள் என அறிவார். உங்களுக்கு அது நடக்க அனுைதிக்க வவண்டாம்.

ைடவுள் உங்ைளுக்கு முழுவதுமாை றவண்டும்
கடவுளிடம் சநருங்கிவர நீங்கள் அவர் சசால்வமத சசய்ய வவண்டும்.640 நீங்கள் வதர்ந்சதடுத்து
கீ ழ்ப்படிய அவருமடய சில கட்டமளகமள ைட்டும் அல்ல, நீங்கள் அவரது கட்டமளகள்
அமனத்மதயும் பின்பற்ற வவண்டும். நீங்கள் விரும்பினமத வதர்வு சசய்வதும், ைற்றும்
ைீ தமுள்ளமத புறக்கணிப்பதும், ". இது உங்கள் விருப்பைல்ல கடவுள், என்னுமடய விருப்பம்
ஆனால்" என்பதாகும் நீங்கள் விரும்புகிற கட்டமளகமள ைட்டுவை பின்பற்றினால் கடவுள்
சகளரவிக்கப்படுவதாக நிமனத்தால் அப்படி இருக்கவபாவதில்மல – ைன்னிக்கவும், இறுதியில்
இவயசு உங்களிடம் "நான் ஒருக்காலும் உங்கமள அறியவில்மல." 641என கூறுவார் அவரது
கட்டமளகமள அமனத்தும் மகக்சகாள்வது நாம் அவரில் நம் அன்மப சவளிக்காட்டுவதாகும்
இப்படியாக
நாம்
அவருமடய
அன்பில்
நிமலத்திருக்கிவறாம்.
அவரது
கட்டமளகமள
மகக்சகாள்வது
அவரது ஆசீ ர்வாதங்கமள உங்கள் வாழ்க்மகயிலும் வாழ்க்மக மூலைாகவும்
அனுைதிக்கும்.
கடவுள் நீங்கள் சநருங்கி வர வவண்டும் என விரும்புகிறார், ைற்றும் நீங்கள் அவரிடம்
பிரார்த்தமன சசய்யும் வபாது ைற்றும் உங்கள் கீ ழ்ப்படியாத வழிகளில் இருந்து ைன்ந்திரும்பும்
வபாது அவர் உங்களுக்கு சசவிசகாடுத்து ைற்றும் அவர் உங்கமள குணைாக்குவார்.642 நீங்கள்
அவரது நண்பராக ைாறிவிடும் வபாது அவர் அவரது வநாக்கம் ைற்றும் உங்கள் வாழ்க்மகக்கான
அவரது திட்டத்மத சவளிப்படுத்துவார்.643 நீங்கள் இவயசுவுக்கு
ஒரு நண்பராக இருந்தால்
பிதாவாகிய
வதவன்
இவயசுவுக்கு
சவளிப்படுத்துகிற
எல்லாம்
உங்களுக்கு
இவயசு
சவளிப்படுத்துவார்.644
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பூமியில் நமது றநாக்ைம்
இங்வக பூைியில் நைது வநாக்கம் கர்த்தருமடய சஜபத்தில் சுருக்கைாக உள்ளது:

ePq;fs; n[gk;gz;zNtz;ba tpjkhtJ: gukz;lyq;fspypUf;fpw vq;fs;
gpjhNt> ck;Kila ehkk; ghpRj;jg;gLtjhf. ck;Kila uh[;ak; tUtjhf> ck;Kila
rpj;jk; gukz;lyj;jpNy nra;ag;gLfpwJNghyg; g+kpapNyAk; nra;ag;gLtjhf. vq;fSf;F
Ntz;ba Mfhuj;ij ,d;W vq;fSf;Fj; jhUkvq;fs; fldhspfSf;F ehq;fs;
kd;dpf;fpwJNghy vq;fs; fld;fis vq;fSf;F kd;dpAk;. vq;fisr;
Nrhjidf;Fl;glg;gz;zhky;> jPikapdpd;W vq;fis ,ul;rpj;Jf;nfhs;Sk;> uh[;aKk;>
ty;yikAk;> kfpikAk; vd;nwd;iwf;Fk; ck;KilaitfNs> Mnkd;> vd;gNj
ைத்வதயு 6:9-13

நைது பணி பூைிக்கு வதவனுமடய ராஜ்யத்மதச் சகாண்டுவர உதவ வவண்டும் என்று
கூறப்பட்டுள்ளது,
நீங்கள் 10 ஆம் வசனத்தில் பார்த்தீர்களா? நைது நித்திய இரட்சிப்பு நாம்
இவயசுவில் நம்பிக்மக மவத்த வநரத்திலிருந்து உத்தரவாதைாகிறது, ஆனால் நம் வாழ்க்மகயின்
தரம் இங்வக பூைியில் நைது இரட்சிப்பின் பின்னர் கடவுளின் திட்டத்மத நிமறவவற்றுவமத
சபாறுத்தது. நம்முமடய பமழய வாழ்க்மகமய விட்டு அவருமடய வார்த்மதக்கு கீ ழ்ப்படிவதன்
மூலம் நம் கண்கள் நைது ைகிமையான சுதந்தரத்திற்கு திறக்கப்படும்.645 646இதற்கு நாம் இவயசுமவ,
பற்றிய அறிவில் சதாடர்ந்து
வளர அவசியம்,647 அதற்கு நாம் மபபிள் படிப்பது அவசியம்,
அதனால் ைற்றவர்களிடம் வபச வாய்ப்பு வழங்கப்படும்648 649 வபாது நாம் சவட்கப்பட ைாட்வடாம்.
சதாடர்ந்து கடவுளுமடய வார்த்மதமய நாம் கற்கும் வபாது அன்பு, ைன்னிப்பு, சந்வதாஷம்,
ைகிழ்ச்சி ஆகிய திறமன அதிகரிக்கும், வைலும் அது கிறிஸ்துவின் அன்பின் ஆழம்,அகலம்,
உயரம்,ஆகியவற்மற புரிந்து சகாள்ளும் ஆற்றல் சகாடுக்கும் அவரது அன்பு அமனத்து
அறிவுக்கும் வைலானதாகும்.650
எனவவ, நீங்கள் பார்க்கிறபடி பூைியில் இருக்கும்வபாது நைது பணி கடவுளுக்கு சபருமை சகாண்டு
வருவதாகும். ைற்றும் நாம் சதாடர்பு சகாள்கிற அமனவருக்கும் ஒரு தனிப்பட்ட சாட்சியாக
இருக்க வவண்டும் நாம் மபபிள் சசால்கிறமத கற்று சசயல்படுத்தினால் ைட்டுவை சசய்ய
முடியும். ைற்றும் நாம்
கற்றமதயும் நைது விசுவாசத்மதயும் நாம் சசய்கிற எல்லாவற்றிலும் சசய்ய வவண்டும்
இங்வக சசால்கிற சில பகுதிகளில் மபபிள் நாம் அவருமடய வபாதமனகளில் நிமலத்திருந்து
அவரது (பரிசுத்த) ஆவியின் பழங்கள் நம் மூலம் கடந்து சசல்ல அனுைதிக்க வவண்டும் என்கிறார்
:
- கர்த்தரில் நம்பிக்மக மவத்தல்651
- வதவனுமடய சித்தத்தின்படி வாழ்வது652
- நீங்கள் சசய்யும் எல்லாவற்றிலும் அவரது ராஜ்யத்திமன வதடுங்கள்653
- எல்லா சூழ்நிமலகளிலும் வதவனுக்கு நன்றி சசலுத்துங்கள் - உங்கள் வாழ்க்மகயில் நடக்கும்
நல்ல ைற்றும் வைாசைான விஷயங்களுக்கு654
- நீங்கள் சசய்யும் எல்லாவற்றிலும் கடவுமள கனம் சசய்யுங்கள் - அவரது தரத்திற்கு
கீ ழ்ப்படியுங்கள்655
- அவருமடய சித்தத்தின்படி நற்கிரிமயகள் சசய்யுங்கள்656 657 658
- ைற்றவர்கள் நன்மைமயத் வதடுங்கள்659
- (நீங்கள் பணியாற்றும் வபாது) உங்கள் சவளிச்சம் ைற்றவர்கள் முன்பாகப் பிரகாசிக்கக்கடவது
அதனால் அவர்கள் உங்கள் நற்சசயல்கமளக் கண்டு, பரவலாகத்திலிருக்கிற உங்கள் பிதாமவ
ைகிமைப்படுத்தும்படி660
- உங்கள் நல்ல பணிகள் மூலம் அவிசுவாசிகள் அறியாமை வபச்மச அமைதிப்படுத்தவும்661
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- பாலியல் ஒழுக்கக்வகடு தவிர்க்கவும்662
- வபாதித்து, கடிந்துசகாண்டு ைற்றும் நீதியில் ைற்றவர்கமள பயிற்சிக்கவும்663
- எல்லா நீதிவயாடும் பிரார்த்தமன சசய்யுங்கள், ைற்றும் கடவுள் உங்கள் சஜபங்களுக்குப் பதில்
அளிப்பார் என்று நம்புங்கள்664
- அவரது ஆசீ ர்வாதம் ைற்றும் அவரது ைன்னிப்புக்காக பிரார்த்தமன சசய்யுங்கள் ைற்றும்
கடவுளிடம் வசர்வதில் நம்பிக்மகவயாடு காணப்படுங்கள்.665
- எந்த தவறான வபச்சும் உங்கள் வாயிலிருந்து666 வர வவண்டாம் இமறவன் சபயமர வணாக
ீ
வழங்க வவண்டாம்
- நீங்கள் துன்பப்பட்டாலும் கூட சதாடர்ச்சியாக கடவுளுமடய சித்தம் சசய்யவும்667
- தாராளைாக ைற்றும் ஒரு அன்பான இதயத்வதாடு சகாடுக்கவும்668
- பூைியில் சபாக்கிஷங்கமள வசர்த்து மவக்க வவண்டாம்669
- உறுதியாய்த் தரித்திருங்கள்670

இறுதியான ஆசீர்வாதம்
நாங்கள் உங்களிடம் கடவுள் யார் என கற்று சகாள்ள இரண்டு முக்கிய முடிவுகமள எடுக்க
வவண்டியிருக்கும் என்று கூறி, இந்த புத்தகத்மத சதாடங்கிவனாம். நீங்கள் இந்த இரண்டாவது
ைிக முக்கியைான முடிவாக, உங்கள் இதயம் திறந்து அது இந்த புத்தகத்தில் காலஅளவிற்கு
திறந்த மவத்து இருந்தீர்கள். வாழ்த்துக்கள், நீங்கள் இந்த பணிமய சசய்து முடித்துள்ள ீர்கள்.
இப்வபாது, கடவுள் யார் என கற்று சகாள்ள ைற்றும் உங்கள் வாழ்க்மகக்கான கடவுளின்
சித்தத்மத கற்றுக்சகாள்ள அதனால், கடவுள், உங்கவளாடு வபச, வழிநடத்த ஆசீ ர்வதிக்க உங்கள்
இதயம் திறந்து
மவத்திருக்க வவண்டும். அவர் உங்களிடம் சசால்ல நிமறய உள்ளது. அவர்
உங்கள் நண்பராக இருக்க விரும்புகிறார் ைற்றும் அவர் உங்களுக்கு யார் என்பமத சவளிப்படுத்த
விரும்புகிறார். ஒரு கணம் எடுத்து சதரிவிக்கப்பட்டுள்ளமத என்னசவன்று புரிந்து சகாள்ள
முயற்சிக்கவும்: பிரபஞ்சத்தின் சிருஷ்டிகர் - அவர் உங்கள் நண்பராக இருக்க விரும்புகிறார்.
நீங்கள் அவரது மகவவமல, அவரது திறமை, அவரது தனிப்பட்ட வடிவமைப்பு,
அவரது
கமலவவமல, ைற்றும் அவரது பிரகாசைாக உள்ள ீர்கள். நீங்கள் அவருமடய சித்தத்மத அறிய
புரிந்து சகாள்ள விரும்புகிறார் ைற்றும் அவரது ராஜ்யத்மத பகிர்ந்து சகாள்ள விரும்புகிறார்.
நீங்கள் ஏன் அவரால் சிருஷ்டிக்கப்பட்டீர்கள் என அறியும் ஆமச , உங்கள் வநாக்கம் என்ன, நீங்கள்
ஏன் உருவாக்கப்பட்டீர்கள் இந்த அமனத்தும் அறிய உதவும். இந்த புத்தகம் ஒரு சிறிய முதல்
படியாகும். உங்கள் கண்டுபிடிப்பின் பயணத்மத சதாடர்வது உங்களிடம் தான் இப்வபாது உள்ளது.
இப்வபாது - நீங்கள் சசய்ய வவண்டிய ைிக முக்கியைான முடிமவ பற்றி உங்கள் ைிக முக்கியைான
முடிவானது கடவுள் உங்கள் பாவங்களுக்காக இறக்க பூைிக்கு, தன் ைகன் இவயசுமவ அனுப்பினார்
என்று சவறுைவன நம்ப வவண்டும். இந்த முடிவவ நீங்கள் உங்கள் பாவ சுபாவத்திலிருந்து
காப்பாற்றப்பட ஒவர வழி. நீங்கள் சவறுைவன நம்ப வவண்டும், கடவுள் உங்களுக்காக கடினைாக
வவமல அமனத்தும் சசய்தார். கடவுள் பரிபூரண திட்டத்திமன திட்டைிட்டு
அதமன
முழுமையாக சசயல்ப்படுத்தினார்.நீ சசார்க்கம் சசல்ல ஒரு டிக்சகட் சபற சசய்ய முடியாது671
வவறு ஒன்றும்
அமத சம்பாதிக்க, அல்லது அமத வாங்க வழி இல்மல. உங்கள் சசல்வம்
உங்களுக்காக அமத சசய்ய முடியாது. நீங்கள் சவறுைவன இவயசு ைீ து உங்கள் விசுவாசத்மத672
அறிவிக்க வவண்டும். கடவுள் இந்த பரிமச எல்வலாருக்கும் கிமடக்க சசய்கிறார், ஆனால்
இரட்சிக்கப்பட நீங்கள் வாய்சைாழியாக673 அவரது பரிமச ஏற்க வவண்டும். இவயசுவின் மூலம்
உங்கள் காயங்கள் சுகைமடய முடியும்.674 நீங்கள் அவரது பரிமச ஏற்றுசகாள்ள வில்மல என்றால்
- அத்தியாயம் 5ற்கு திரும்பவும் ைற்றும் எப்படி இதமன சசய்ய முடியும் என்பமத கற்கவும்.
உங்களுக்கு திரளான பிரதிபலன் கிமடக்கும்.
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நீங்ைள் றநாக்ைத்றதாடு வாழ முடியும்
நம் ஒவ்சவாருவருக்கும் வாழ ஒரு வாழ்க்மக தான் உள்ளது ைற்றும் நம்ைில் சபரும்பாலாவனார்
ைிகவும் வநாக்கத்வதாடு வாழ வவண்டும் என விரும்புகிவறாம். நீங்கள் என்ன? நீங்கள் உங்கள்
வநாக்கம் என்ன என சதரிந்து சகாள்ள விரும்புகிறீர்களா? உன்னால் முடியும். ஆனால் நீங்கள்
முதலாவது கடவுமள அறிய வவண்டும் ைற்றும் நீங்கள் அவர் உங்கள் பாவங்களிலிருந்து
உங்கமள காப்பாற்ற பூைிக்கு தன் ைகன் இவயசுமவ அனுப்பினார் என்று நம்பினால் ைட்டுவை
உங்கள் வகாரிக்மககள் ைற்றும் உங்கள் பிரார்த்தமனகமள வகட்பார்.
நீங்கள் இந்த முடிமவ எடுக்மகயில் அவர் உங்கள் இருதயத்தில் பிரவவசிப்பார் ைற்றும் வதவனின்
பரிசுத்த ஆவியானவர் எல்லா ஞானத்திலும் உங்கமள வழிநடத்தப்பட உதவுவார் ,675 676எனவவ
நீங்கள் அவமர நன்றாக அறிய முடியும். ஆனால் இது நீங்கள் உங்கள் அமழப்மப உடனடியாக
சபறுறுவர்கள்
ீ
என்று அர்த்தம் இல்மல. நீங்கள், அவரது வார்த்மதமய சதாடர்ந்து படிக்க அவர்
என்ன ஆன்ைீ க பரிசு உங்களுக்கு சகாடுத்தார் என தீர்ைானிக்க வவண்டும், ைற்றும் அவர் பின்னர்
உங்களுக்கு வநாக்கம் ைற்றும் பணிமய காலப்வபாக்கில் உங்களுக்கு சவளிப்படுத்த ஆரம்பிப்பார்.
அது நாட்கள், வாரங்கள், சாத்தியைாக ஆண்டுகள் ஆகலாம். ஆனால் நீங்கள் உங்கள் பரிசு எது
என கற்க சதாடங்கும் வபாது , ைற்றும் நீங்கள் ைற்றவர்களுக்கு வசமவ சசய்ய உங்கள் பரிமச
பயன்படுத்த சதாடங்கும் வபாது
நீங்கள் எந்த பகுதிகளில் சரியானதாக உணர்கிறீர்கள்
என
கற்றுக்சகாள்ள வவண்டும். சில பகுதிகள் ஆழ்ந்த திருப்தி சகாண்டுவரும், ைற்றமவகள் அவ்வாறு
இல்லாைல் இருக்கலாம், நீங்கள் இயற்மகயாக உணர்வது ைற்றும் உங்களுக்கு
இயற்மகக்கு
அப்பாற்பட்ட அமைதி ைற்றும் ைகிழ்ச்சி ைற்றும் ஆற்றல் சகாடுக்க கூடியது என்று உணர்கிற
அந்த பகுதி அவருக்கு வசமவ சசய்ய இமறவன் ஒருவவமள உங்களுக்கு முன்கூட்டிவய தயார்
சசய்து அவர் விரும்புகிற இடைாக உள்ளது.677

உங்ைள் வாழ்க்கை அவருகடய மைத்தான வடிவகமப்பினுள்

பிைைாசிக்கும்

உங்கள் வாழ்க்மக முக்கியைானது. இது முக்கியைானது, ஏசனனில் நீங்கள் பிரைிக்கத்தக்க
அதிசயைாய் சசய்யப்பட்டுள்ள ீர்கள்678 நீங்கள் அவரது இயல்பிமன பிரதிபலிக்க கடவுளின்
சாயலில் உண்டாக்கப்பட்டுள்ள ீர்கள், இவயசுவில் உங்கள் நம்பிக்மகமய சகாள்வதன் மூலம்
கடவுள் உங்களுக்கு ஒரு புதிய இதயம் தருவார். அவர் உங்கமள விடுதமலயாக்குவார். அவர்
உங்களுக்கு நம்பிக்மக ைற்றும் அமைதி சகாடுப்பார். அவர் உங்களுக்கு ஒரு புதிய வாழ்க்மகமய
சகாடுப்பார். நீங்கள் அவரில் நிமலத்திருக்கும் வபாது, அவர் உன் இருதயத்தின் வவண்டுதல்கமள
உனக்கு அருள்சசய்வார்679 அவர் நீங்கள் சசய்ய அவர் முன்கூட்டிவய தயார் சசய்த
நல்ல
கிரிமயகமள சசய்ய வழிவகுப்பார்.680
ஆனால் இன்னும் நீ சசய்ய வவண்டும் என்று சில வவமல உள்ளது. வதவனின் சித்தம் உங்கள்
வாழ்க்மகயில் என்ன என்பமத நீங்கள் அறிந்துசகாள்ள வவண்டும், ைற்றும் நீங்கள் கடவுளுமடய
வார்த்மதமயப் படிக்க வவண்டும் அதமன சசய்ய. எவ்வளவாக இருந்திருக்க கூடும் என்ன
ஆச்சரியைாக ைற்சறாரு நிைிடம் வணடிக்க
ீ
வவண்டாம், அது இன்னும் இருக்க முடியும்.
சாத்தியைாக உங்கள் வாழ்க்மகயில் இருந்து இருக்க கூடிய தாக்கத்மத வணடிக்காதீ
ீ
ர்கள் - அல்லது நீங்கள் இப்வபாது ஞானைான தீர்ைானங்கமள எடுப்பதற்கு சதாடங்க முடியும் நீங்கள்
உங்கள் வநரத்மத சசலவிடுவது சதாடர்பாக ஞானைற்ற தீர்ைானங்கமளச் சசய்து சதாடரலாம்.
நீங்கள் இதற்கு சில வநரம் சசலவிடும் வபாது, நீங்கள் கடவுள் பணியாற்ற ைற்றும் அவத வநரத்தில்
நீங்கள்
ைற்றவர்களுக்கு ஆசீ ர்வதைாக கூடிய வாழ்க்மக இப்வபாவத துவக்குங்கள். ஆனால்
நீங்கள் காத்திருக்கும் வபாது சபாறுமையாக இருக்க வவண்டும். அவரது ஆசீ ர்வாதம் பாயும் முன்
கடவுள் உங்கமள நம்ப வவண்டும். நீங்கள் அவர் தயாராக இருக்கும் வபாது, அவர் தன் திட்டத்மத
இன்னும் காண்பிப்பார் என்று கடவுள் வைல் நம்பிக்மக மவக்க வவண்டும். கடவுள் ஒவர வநரத்தில்

Page 115

அத்தியாயம் 6.

நான் உண்டாக்ைப்பட்றடன் - ஒரு பணிக்காக

அமனத்தும் உங்களுக்கு காட்ட வபாவதில்மல, ஆனால் கடவுள் உங்களுக்கு ஒரு திட்டத்மத
மவத்துள்ளார் ைற்றும் அது என்ன என கண்டுபிடிக்க சில காலம் ஆகலாம். என்றாவது ஒரு நாள்
நீங்கள் அவரது அழகான திமர சீ மலயின் முன்பாகத்மத பார்ப்பீர்கள்
ைற்றும் அது
வநர்த்தியானதாக இருக்க வபாகிறது. உங்கள் வாழ்க்மக அவருமடய ைகத்தான வடிவமைப்பில்
பிரகாசிக்கும்.
அந்த நாள் வமர, உங்கள் சிறந்த நல்ல வபாராட்டம்
வபாராடி ஓட்டத்மத முடிக்கவும், ஒரு
தீப்சபாறியாக இருக்கவும், நீங்கள் சசய்யும் எல்லாவற்றிலும் இவயசு ைீ து உங்கள் நம்பிக்மக
மவக்கவும். நீங்கள் இவயசுவில் உங்கள் விசுவாசம்681 மவக்கும் வபாது தான் உங்களால் கூடாத
காரியம் என்று எதுவும் இருக்காது.682 ஒன்றுவை இருக்காது.
கடவுள் உங்கள் பயணத்தில் உங்கமள ஆசீ ர்வதிப்பாராக.
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பின் இகணப்பு: ைடவுள் தந்த பரிகச அனல்மூட்டி எழுப்பு
இந்த புத்தகத்தின் ஒரு பிரதிமய விரும்பும் எவருக்கும் - அது இலவசைாக அவர்களுக்கு
வழங்கப்படும். இவயசுவின் பரிசு இலவசம், எனவவ இந்த புத்தகம் இலவசம். இலவசைாக - அது
ஒரு பிரதிமய விரும்பும் உலகில் உள்ள எவருக்கும் இந்த புத்தகம் கிமடக்க சசய்வது எங்கள்
வநாக்கைாக உள்ளது. ஒரு இலவச பரிசு, நித்தியத்மத பரிசாக வழங்குகிறது என்று குறிப்பாக ஒரு
இலவச பரிசு சகாடுப்பமத விட ஒரு தீப்சபாறியாக இருக்க எளிதான வழி இல்மல.
வழங்கப்படும் ஒவ்சவாரு புத்தகமும் அனல் மூட்ட உதவும்:

,jpdpkpj;jkhf> ehd; cd;Nky; vd; iffis itj;jjpdhy; cdf;F cz;lhd
Njttuj;ij eP mdy;%l;b vOg;gp tpLk;gb cdf;F epidg;g+lL; fpNwd;. Njtd; ekf;Fg; gaKs;s
Mtpiaf; nfhlhky;> gyKk; md;Gk; njspe;j Gj;jpAs;s MtpiaNa nfhLj;jpUf;fpwhh;. Mifahy;
ek;Kila fh;j;jiug; gw;wpa rhl;rpiaf;Fwpj;jhtJ> mth; epkpj;jk; fl;lg;gl;bUf;fpw vd;idf; Fwpj;jhtJ>
eP ntl;fg;glhky;> Njt ty;yikf;Nfw;wgb RtpNr\j;jpw;fhf vd;NdhNl$lj; jPq;fEgtp mth; ek;Kila
fphpiafspdg; b ek;ik ,ul;rpahky;> jk;Kila jPh;khdj;jpd;gbAk;> MjpfhyKjy; fpwp];J ,NaRTf;Fs;
ekf;F mUsg;gl;l fpUigapd;gbAk;> ek;ik ,ul;rpj;J> ghpRj;j miog;gpdhNy mioj;jhh;.
2 தீவைாத்வதயு 1: 6-9

அமனவருக்கும் இலவசைாக இந்த புத்தகத்மத சகாடுத்தல்
நீங்கள் சசால்வது சரிதான், அது சாத்தியைற்றது.

இயலாதது வபால வதான்றலாம்.

கடவுள் இல்லாைல்.
எங்கள் ஒவ்சவாரு புத்தகத்திமன அச்சிட ஆகும் சசலவு சுைார் $ .65 (65 சசன்ட்). அது நீங்கள்
மவத்திருப்பது வபான்ற ஒரு 176 பக்கம் சைன்மையான கவர் புத்தகம்.
நீங்கள் ஆசீ ர்வதிக்கப்பட்டிருந்தால் நீங்கள் உங்களுக்கு நாங்கள் அமவகமள சகாடுக்க எங்களுக்கு
நிமறய புத்தகங்கமள அச்சிட உதவுவர்கள்
ீ
என்று நம்புகிவறாம். இரட்சிக்கப்பட்டவர்கள்
இரட்சிக்கப்படாதவர்கமள கண்டுபிடிக்க உதவுவர்; நாம் இந்த புத்தகத்மத கடவுள் நைக்கு சசய்ய
கற்றுதந்தது வபாலவவ நாம் அச்சிட ைற்றும் ஒரு பிரதிமய விரும்பும் எவருக்கும் அமனவருக்கும்
இந்த புத்தகம் சகாடுக்க அச்சிடும் நிதி உதவி சசய்ய ஒற்றுமையாக வவமல சசய்ய முடியும்.
உங்கள் சசல்வம் ைற்றும் உங்கள் சபருந்தன்மை கடவுள் தந்த பரிசு ஆகும், ைற்றும் கடவுள்
உங்கமள காப்பாற்றி, எங்களுக்கு உலகின் அமனத்து மூமலகளிலும் நம் சசய்திமய சகாண்டு
சசல்ல உதவ இந்த சநாடிவய உங்கமள முன்குறித்திருக்கலாம். அமத பற்றி வயாசிக்கவும். என்ன
வமக வாழ்க்மக நீங்கள் வாழ்ந்து இருந்தாலும் கடவுள் உங்கமள தயாராக்கி இந்த சநாடிவய
உங்கள் வருைானத்மத ஆசீ ர்வதித்து இருக்கலாம் -எங்களுக்கு இவயசுமவ பற்றி ைற்றவர்களுக்கு
சசால்ல உதவ நீங்கள் கடவுமள புகழ உங்கள் சசல்வத்மத பயன்படுத்த முடியும், ைற்றும்
கடவுள் உங்கள் முடிவிற்காக உங்கமள ஆசீ ர்வதிப்பார்.
நீங்கள் (அத்தியாயம் 6 இல் குறிப்பிட்டது வபால) ஒரு பற்றுவிப்பவராக இருக்க வவண்டும்
என்பமத வதர்வு சசய்தீர்கள் என்றால் இமத உலகம் முழுவதும் உள்ள ைக்கள் ைீ து தாக்கத்மத
நீங்கள் ஏற்படுத்த முடியும்:
- 15 ஆன்ைாக்கள் வமர இரட்சிக்கப்படுவதற்காக - $ 10 நன்சகாமட எங்களுக்கு 15 புத்தகங்கள்
அச்சிட உதவும்
- $ 100 ஒரு நன்சகாமட
இரட்சிக்கப்படுவதற்காக!

நைக்கு

153

புத்தகங்கள்
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அச்சிட

உதவும்

-

153

ஆன்ைா

வமர

- $ 1,000 ஒரு நன்சகாமட நைக்கு 1,538 புத்தகங்கள் அச்சிட உதவும் - 1,538 ஆன்ைா வமர
இரட்சிக்கப்படுவதற்காக !!
- $ 10,000 ஒரு நன்சகாமட நைக்கு 15.385 புத்தகங்கள் அச்சிட உதவும் - 15.385 ஆன்ைா வமர
இரட்சிக்கப்படுவதற்காக !!!
- $ 100,000 நன்சகாமட நைக்கு 153.850 புத்தகங்கள் அச்சிட உதவும் - 153.850 ஆன்ைா வமர
இரட்சிக்கப்படுவதற்காக !!!!
- $ 1,000,000 நன்சகாமட நைக்கு 1.538.500 புத்தகங்கள் அச்சிட உதவும் - 1.538.500 ஆன்ைா வமர
இரட்சிக்கப்படுவதற்காக !!!!!
ைற்றவர்களுக்கு சகாடுப்பது எங்கள் வநாக்கத்தின் ஒரு பகுதியாக உள்ளது ைற்றும் கடவுள் உங்கள்
சபருந்தன்மைமய ஆசீ ர்வதிப்பார். நாம் சவறுைவன கடவுளின் ஆசீ ர்வாதம் நைது வழியாக சசல்ல
அனுைதிக்க வவண்டும் ைற்றும் அவர்
நைது
சபருந்தன்மைக்காக நம்மை வளப்படுத்த
வாக்களிக்கிறார்.

tpijf;fpwtDf;F tpijiaAk;> Grpf;fpwjw;F Mfhuj;ijAk; mspf;fpwtH cq;fSf;F tpijia
mspj;J> mijg; ngUfg;gz;zp> cq;fs; ePjpapd; tpisr;riy tHj;jpf;fr;nra;thH."683
வதவன்

கடவுள் ஒரு நதி ைனப்பான்மையில், ஒரு ஏரி ைனநிமலயில் அல்ல நம் வாழ்வில் வாழ நைக்கு
கற்று தந்துள்ளார். நாம் ஒரு ஏரி ைனநிமலயில் நைது வாழ்க்மகமய வாழும் வபாது நாம்
எச்சரிக்மகயாக இருக்க முமனகின்வறாம் நாம் காத்திருக்கிவறாம் ஏரி (அதாவது, நைது வசைிப்பு)
நிரம்பும் வமர - ைற்றும் ஏரி கிட்டத்தட்ட முழுமையாக நிரம்பும் வபாது ைட்டுவை நாம் தாராளைாக
இருக்க முடியும் வபான்று நாம் உணர்கிவறாம். ஏரி குமறவாகும் வபாது நாம் நம்ைிடம்
இருப்பவற்மற சகட்டியாக விடாைலிருக்கின்வறாம், நாம் விசுவாசம் குமறவாக உள்ளதால் இந்த
வழியில் நடக்க முமனகின்வறாம், நாம் ஏரி எப்வபாதும் விமரவில் ைீ ண்டும் நிரம்ப முடியாது
என பயம் அமடகிவறாம், எனவவ நாம் வசர்த்து மவக்கிவறாம் ைற்றும் நாம் சகாடுப்பதில்மல.
நாம் சகாடுக்காத வபாது, நாம் ைற்றவர்கமள ஆசீ ர்வதிக்க முடியாது. நாங்கள் ைற்றவர்கமள
ஆசீ ர்வதிக்காத
வபாது நாம் கடவுமள சகளரவிப்பதாக இல்மல. நாம் வதவமன கனம்
பண்ணாதவபாது
நன்றாக அவர் நம்மை ஆசீ ர்வதிக்க முடியாது. இது இருப்பதற்கு ஒரு நல்ல
நிமலமை அல்ல என நீங்கள் பார்க்க முடியும்.
இவயசு ஒரு நதி ைனநிமலயுடன் நம் வாழ்வில் வாழ நைக்கு கற்று தந்துள்ளார். நம்முமடய
வநரம் ைற்றும் நைது வசைிப்பு மூலம் தாராளைாக இருக்க ைற்றும் நைது சபருந்தன்மை ஒரு ஆறு
வபால ஓட்டம் சசய்ய விரும்புகிறார். நாம் தாராளைாக இருக்கும் வபாது அவர் நைது
சபருந்தன்மைமய சதாடர்ந்து
களஞ்சியத்தில் இருந்து நிரப்புவார் என விசுவாசம் இருக்க
விரும்புகிறார். நாம் ஒரு ஆறு வபாலவவ நைது வாழ்க்மகமய வாழும் வபாது நாம் அவமர
விசுவாசித்ததற்காக ஆசீ ர்வதிக்கப்பட்டிருப்வபாம்.

cjhuFzKs;s Mj;Jkh nropf;Fk;: vtd; jz;zPh; gha;rR
; fpwhNdh mtDf;Fj; jz;zPh; gha;rr; g;gLk;.
என்றார்
வைலும் கூறினார்," mtDf;Fj; jhuhskha;f; nfhLg;ghahf> mtDf;Ff; nfhLf;Fk;NghJ cd;
,Ujak; tprdg;glhjpUg;gjhf> mtdpkpj;jkhf cd; Njtdhfpa fh;j;jh; cd;Dila vy;yhf; fphpiafspYk;> eP
ifapl;Lr; nra;Ak; vy;yhf; fhhpaq;fspYk; cd;id MrPh;tjpgg; hh;.. "685
கடவுள்

684அவர்

நாம் ஒரு ஆறு வபாலவவ நைது வாழ்க்மகமய வாழும் வபாது, நாம் அவருமடய
வாக்குறுதியில் விசுவாசம் உள்ள வபாது, நாம் சாத்தியைற்றமத சசய்ய முடியும். நாம்
தாராளைாக இருக்க முடியும் ஏசனனில் வதவன் நம் தாராளத்திற்கு நைக்கு பலன் தருவார்
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என

அறிவவாம். இன்னும் வகட்டிராத அந்த கடவுளின் சசய்திமய அனுப்ப உதவ - நாம் ஒரு
பிரதிமய விரும்பும் உலகில் உள்ள அமனவருக்கும் இந்த புத்தகம் வழங்க முடியும்
என்பதாகும்.நைது விசுவாசத்தின் மூலைாக நாம் நைது சபருந்தன்மைமய கடவுள் ஆசீ ர்வதிப்பார்
என்று அறிவவாம், வைலும் நாம் அதிகம் சகாடுக்கிற வபாது அவசரைாக பரவுகிற ஆறு வபால்

. gpd;Dk; ehd; nrhy;Yfpwnjd;dntdpy;>
rpWf tpijf;fpwtd; rpWf mWg;ghd;> ngUf tpijf;fpwtd; ngUf mWg;ghd;.686
அதிகைாக சகாடுப்பார். அது ஒரு சவற்றி, சவற்றி தான்

உங்கள் நன்சகாமட உங்களுக்கு சதரிந்த ஒருவரது ஆன்ைாவிமன அல்லது நீங்கள் சதரியாத
யாமரயாவது காப்பாற்றலாம். அது உலகின் ைற்ற பக்கத்தில் உங்கள் அண்மட வட்டார்,
ீ
அல்லது வவறு ைக்களாக இருக்க முடியும். நீங்கள் கற்றது வபால், அவர்களும் இவயசு யார்
என்று அறிய வாய்ப்பு தருவவாம். உங்கள் ஆதரவுடன் நாம் இலவச புத்தகங்கள் ைற்றும் ைின்
புத்தகங்கள் ைற்றும் ஒரு பிரதிமய விரும்பும் அமனவருக்கும் ஆடிவயா புத்தகங்கள்
ஆயிரக்கணக்கானவற்மற விநிவயாகிக்க முடியும்.
நீங்கள் ஒரு பற்றுவிப்பவராக இருக்க முடியும் பல சநருப்பு சுடர்கமள சதாடங்கி, அழிக்க
முடியாத சநருப்புகமள சதாடங்க உதவுகிறது. (2 தீவைாத்வதயு 1: 6)உலகம் முழுவதும்
ைற்றவர்களுக்கு உங்கள் நிதி ஆதரவு சகாடுத்து உலகம் முழுவதும் தீப்சபாறி இயக்குவது சுடர்
பற்றிசயரிவிக்க வதவனுமடய ஈவு உதவும்.
நீங்கள் நன்சகாமட அளிக்கும் வபாது கடவுளின் விருப்பம் சசய்யவவண்டும் என்று பிரார்த்தமன
சசய்யுங்கள். அவர் நீங்கள் தீமையினின்று வநசிப்பவமர பாதுகாக்க வவண்டும் என்று
பிரார்த்தமன சசய்யுங்கள். வைலும் இவயசுமவ சதரியாதவர் அவமர காண வவண்டும் என்று
பிரார்த்தமன சசய்யுங்கள். அவர் எப்வபாதும் இங்வக இருக்கிறார் ைற்றும் இதயம் திறந்து விட
வவண்டுசைன்று அவர் காத்திருக்கிறார். அவர் அமழப்பு இல்லாைல் ஒரு இதயம் நுமழய
ைாட்டார். அவர் அமனவருக்கும் அவரது இலவச பரிசு சகாடுக்க விரும்புகிறார், ஆனால் ைக்கள்
அவமர வகட்க வவண்டும். எல்வலாரும் அவமர அமழக்க வாய்ப்பு தருவவாம்.
நீங்கள் இவயசுவில் உங்கள் விசுவாசம் மவத்து இருந்தால் இமறவன் உங்கள் பிரார்த்தமனமய
வகட்பார். நீங்கள் இவயசுவில் நம்பிக்மக ைற்றும் நீங்கள் எங்கள் ஊழியத்திற்கு உதவுவர்கள்
ீ
என்றால் - நீங்கள் ஒரு பற்றுவிப்பவராக ைாறுவர்கள்
ீ
ைற்றும் உலகின் ஒவ்சவாரு
மூமலயிலும் சநருப்பு தீப்சபாறிகமள ஆதரிப்பீர்கள், அழிக்க முடியாத சநருப்புகள் சதாடங்கும்.
ஆன்ைாக்கள் இரட்சிக்கப்படும். உங்கள் நன்சகாமட உலகின் ஒவ்சவாரு நாட்டிலும் பிரதிமய
விரும்பும் அமனவருக்கும் எங்கள் புத்தகம் இலவசைாக விநிவயாகிக்த உதவும், ைற்றும் நீங்கள்
உங்கள் முடிவிற்காக ஆசீ ர்வதிக்கப்படுவர்கள்.
ீ
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நீங்கள் எங்கள் ஊழியத்திற்கு ஒரு குறிப்பிடத்தக்க நன்சகாமட சகாடுக்க திட்டம் இருந்தால் நாங்கள் இமதப் பற்றி உங்கவளாடு கலந்துமரயாட முடியும் தயவு சசய்து எங்கள்
அலுவலகத்திமன சதாடர்பு சகாள்ளவும். நீங்கள் உலகில் எங்கிருந்தாலும் வநருக்கு வநர்
சந்திக்க விரும்புகிவறாம் எனவவ உங்கள் பங்களிப்மப ஆசிர்வதிக்க முடியும். நீங்கள் எங்கள்
ஊழியத்திற்கு எப்படி உதவ முடியும் என விவரிக்கும் எங்கமள சதாடர்பு சகாள்ள வவண்டிய
தகவல் பக்கம் எங்கள் வமல தளத்தில் காணலாம்:

www.UnderstandGodsWill.com

இந்த புத்தகத்மத படித்த பின்னர் நாங்கள் உங்களிடைிருந்து வகட்க விரும்புகிவறாம்.
உங்களுக்கும் உங்களமனவர்க்கும் பல ஆசீ ர்வாதங்கள்.
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பின் இகணப்பு: தீப்கபாேியாையிருப்பது எளியது
அட்மட முன்பக்கம்

அட்மட பின்பக்கம்

(Actual size 2” x 3.5” – business card size)
நீங்கள் எப்வபாதாவது உங்கள் விசுவாசம் பற்றி அல்லது இவயசு பற்றி ைற்றவர்களிடம் சசால்ல
கடினைாக உணர்ந்ததுண்டா? நிச்சயைாக நீங்கள் உணர்ந்திருக்க வவண்டும். அது கடினைாக
உள்ளது. அது தனிப்பட்ட விஷயம். அது எல்வலாருக்கும் கடினம். ஆனால் நாம் இவயசு பற்றி
ைற்றவர்களிடம் சசால்ல ஒரு ைிக எளிதான வழி கண்டுபிடித்திருக்கிவறாம்.
சவறுைவன வைவல உள்ளது வபான்ற ஒரு வணிக அட்மட சகாடுக்கவும் - அவர்கள் ஒரு நல்ல
இலவச ைின்புத்தகம் எங்வக
காணலாம் என உங்களுக்கு சதரியும் என்று அவர்களிடம்
சசால்லவும். அவ்வளவுதான். உங்கள் வவமல முடிந்துவிட்டது. அவர்கள் எங்கள் இமணய தளம்
சசன்றால், எங்கள் இலவச புத்தகம் படித்தால் ைற்றும் அவர்கள் இவயசுவிடம் தங்கள்
இருதயத்மத திறப்பார்கள் என்றால், நீங்கள் ஒரு ஆன்ைாமவ இரட்சிக்க உதவியிருப்பீர்கள்.
நீங்கள் எங்கள் வமல தளத்தில் (ைட்டும் சுைார் $ 35 1000 அட்மடகள் ) இந்த முழு வண்ண
இரண்டு பக்க அட்மடமய ஆர்டர் சசய்ய முடியும். நீங்கள் உங்கள் அட்மடகள் சபற்ற பிறகு
நீங்கள், உங்கள் பர்ஸ், அல்லது மகப்மபயில் எடுத்து உங்கள் அலுவலகத்தில், அல்லது காரில்
சில மவத்திருக்க முடியும். நீங்கள் கூட எப்வபாதும் தயாராக இருக்க உங்கள் பாக்சகட்டில் ஒரு
சிலவற்மற மவக்க முடியும்.
இமறவன் உங்கள் பாமதயில் வதமவயுள்ளவர், அவர்களின்
வாழ்க்மகயில் ஒரு ைாற்றம் சசய்ய விரும்புகிறவர் என யாவரா ஒருவமர எப்சபாழுது மவப்பார்
என உனக்கு சதரியாது. நீங்கள் ைாற்ற முகவராக இருக்க முடியும். தீப்சபாறியாக - - அவர்கள்
மககளில் இந்த அட்மடமய சகாடுப்பவராக அவர்கள் வாழ்க்மகக்கான அவருமடய சித்தத்மத
கற்றுக்சகாள்ள முடியும் என்று சசால்கிற நபராக நீங்கள் இருக்க முடியும். நீங்கள் சரியான
வநரத்தில், அவர்கள் வதடி வருகின்றமத அவர்கள் மககளில் தருகிற நபராக இருக்கலாம். ஒரு
ைாற்றத்திற்கு அவர்கள் தயாராக இருக்கலாம், ைற்றும் நீங்கள் சசய்ய வவண்டியது எல்லாம்
அவர்களிடம் அட்மடமய மகயில் சகாடுக்கவும். அமத விட எளிதாக இருக்க முடியுைா? அது
ஒரு தீப்சபாறியாக இருப்பது எவ்வளவு எளிது என பார்க்கவும்?
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பின் இகணப்பு: ஆசிரியரிடமிருந்து

ஜிம் ைற்றும்
சார்வலன் ஹார்பர்

நான்
என்
அழகான
ைமனவி
சார்லினுடன்
திருைணைாகி
31
ஆண்டுகளுக்கு வைலாகிறது ைற்றும் எங்களுக்கு இரண்டு அழகான
ைகள்கள் உள்ளனர். எந்த திறன்கள் அல்லது ஒரு புத்தகம் எழுத ஒரு
ஆமச கூட இல்லாைல், நான் கடவுள் நம் அமனவருக்கும் மவத்துள்ள
பணி பற்றி எழுத உணர்வுகள் உண்டாக சதாடங்கியது. இது ஒரு
புதுமையான உணர்வாக இருந்தது, அது எனக்கு புரிய வில்மல,
அதனால் நான் உணர்வுகமள நிராகரித்வதன். நான் எப்படி எதுவும்
சதரியாதது பற்றி ஏதாவது எழுத முடியும்? அது ஒருவவமள
மபத்தியைாக கூட வவடிக்மகயானதாக இருக்கும்.
அது ஒரு விஷயவை இல்மல, உணர்வுகள் சதாடர்ந்தது.

உணர்வுகள் பல ஆண்டுகளாக என்வனாடு தங்கியிருந்தது. என்மன விட்டு வபாகாத கவமல
வபால் உணர சதாடங்கிவனன். நான் கவமலப்படுபவன் இல்மல இது எனக்கு ைிகவும் ைாறுபட்ட
வமகயான உணர்வாக இருந்தது. கடவுள் இமத சசய்ய என்மன விரும்பினார் வபால
உணர்ந்வதன். ஆனால் ஏன்? ஏன் என்மன?
என் ைனதில் ைீ ண்டும் சசய்ய வதமவயான எந்த திறன்களும் இல்லாைல் இந்த ைாதிரி ஒன்மற
எப்படி ஏதாவது சாதிக்க முடியும் என்பமத வயாசித்து சகாண்டிருந்வதன். எனக்கு சவால்கள்
பிடிக்கும் - ஆனால் இது ஒரு அபூர்வைானதாக இருந்தது. ஏன் என் ைனதில் சதாடர்ந்து இது
உள்ளது? இது இதுவமர என் திறன்களுக்கு அப்பால் காணப்பட்டது நான் இந்த உணர்வுகமள
ஒதுக்குவமத சதாடர ஆனால் வழி சதரியவில்மல. ஒருவவமள எனக்கு அதிக உடற்பயிற்சி
வதமவப்பட்டிருக்கலாம்.
அது ஒரு விஷயவை இல்மல, உணர்வுகமள சதாடர்ந்தது.
அடுத்த சில ஆண்டுகளில் உணர்வுகள் வலுவானதாக ைற்றும் சீ ரானதாக ைாறியது ைற்றும் நான்
இந்த தூண்டுதல் அவரிடைிருந்து வந்திருக்குைானால் அவர் தவறான ஆமள பிடித்திருக்கிறார்
என சஜபத்தில் இமறவனுடன் சசால்லி இருந்வதன். நான் ஒரு எழுத்தாளர் இல்மல. நான் ஒரு
ஆசிரியர் இல்மல. நான் நிச்சயைாக நம் அமனவருக்கும் உள்ள "பணி" பற்றி எதுவும்
அறியவில்மல, வைலும் முக்கியைாக, நான் ஒரு புத்தகம் எழுத வதமவயான திறமைகள்
என்னிடம் இல்மல. நிச்சயைாக வதவனுக்கு நான் இரண்டு விரல்களால் ைட்டும் தட்டச்சு சசய்வது
சதரியும். தட்டச்சு சசய்ய யாமரயாவது கண்டுபிடிக்கவும்.
இந்த கிட்டத்தட்ட அவத சையத்தில் நான் வதவாலயத்தில் நிக்கி பிரிசசமல சந்தித்வதன். நான்
நிக்கி பற்றி சதரியாதது என்னசவனில் அவள் சில பாடல்கமள எழுதியிருக்கிறார் என்பது.
கர்த்தரிடம் என் ஒரு இரவு பிரார்த்தமனக்கு பின்னர் காமலயில் நான் நிக்கி பாடல்களில் ஒன்று
வகட்வடன். அது "ஒரு பணிக்காக உண்டாக்கப்பட்வடன்." என அமழக்கப்படுகிறது. ஓ சிறுவவன,
ைற்சறாரு அழுத்தம். ஆனால் இது ஒரு சபரிய அழுத்தைாக இருந்தது. பாடல் வகட்டு சில ைணி
வநரம் கழித்து நான் கடவுளிடம் ஒரு "அமடயாளம்" வகட்வடன். அது நான் தவற முடியாத ஒரு
அமடயாளம் இந்த அமடயாளம் என் கண்கமள குளைாக்கியது.நான் நிக்கிமய சந்தித்தது
தற்சசயல் நிகழ்வு அல்ல என்று உணர்ந்த பிறகு நான் ைிகவும் வருத்தப்பட்வடன். கர்த்தர் எனக்கு
அழுத்தம் சகாடுக்க நான் அவமர நிராகரிப்பதும் கூட அவமர புறக்கணித்து மவக்கவும்
சதாடங்கிவனன், ைற்றும். அவர் என் விசுவாசக்குமறமவ பார்த்திருக்க முடியும். மபபிளிலுள்ள
பீட்டர் பற்றிய கமதகள் என் தமல வழியாக வர ஆரம்பித்தன. இது ஒரு நல்ல உணர்வு இல்மல.
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அது வருடங்கள் எடுத்துக் சகாண்டது நிமறய அழுத்தங்கள் ஆனால் இமறவன் இறுதியாக என்
பிராத்தமனகளுக்கு பதில் தந்தார் ைற்றும் பதில் ைிகவும் சதளிவாக இருந்தது: "நீ சசால்வது
சரிதான். இந்த புத்தகத்மத எழுதும் திறன் உன்னிடம் இல்மல.
நான் இல்லாைல்."
நான் சபற்று சகாண்டிருந்த, ைற்றும் அவரது சசாந்த அழுத்தங்கள்
சில பற்றி வகட்டு
அழுத்தங்கள்
அமனத்தும் பற்றி நிக்கியிடம் சசான்ன பிறகு, நாங்கள் இருவரும்
சந்தித்தது
தற்சசயல் இல்மல என்று அறிந்திருந்வதாம். இல்லவவ இல்மல. நாங்கள் இருவரும் அவரது
பாடல் ைற்றும் என் (எதிர்கால) புத்தகம், ஒருவருக்சகாருவராக சசய்யப்பட்டன, இவயசு யார்
என்பமத புரிந்து சகாள்ள கடவுள் ஒரு திட்டம் ைற்றும் பணி ஒவ்சவாருவருக்கும் மவத்துள்ளார்
என்பமத நிச்சயைாக அறிந்து உதவ என அறிந்திருந்வதாம். நாம் எவ்வளவு சிறியவராக இந்த
விஷயத்தில் உணர்ந்தாலும் உலகம் முழுவதும் உள்ள ஒவ்சவாரு நபரும் நாம் அமனவரும் ஒரு
வநாக்கத்திற்காக சசய்யப்பட்டுள்வளாம்.
இந்த அமனத்தும் ைிகவும் அழகாக இருந்தது ைற்றும் அது நம் அமழப்மப உறுதிப்படுத்தியது,
ஆனால் ஒரு புத்தகம் இன்னும் எழுதப்பட வவண்டியிருந்தது. ஹும். சரி ஐயா, இது
நீங்கள்
வருகிறீர்கள் நான் நம்புகிவறன், ஆனால் எனக்கு என் நம்பிக்மகயின்மை கடக்க உதவும் எனக்கு
இந்த பகுதியில் பூஜ்யம் திறன்கள் உள்ளது, ைற்றும் தமலப்பு சதரியாது. இது எனக்கு முன்னால்
ஒரு சபரிய ைமல உள்ளது வபால் இருந்தது ைற்றும் நான் அமத ஏற வவண்டியிருந்தது. எனக்கு
சகாஞ்சம் ஆமச சபரிய அளவில் வவண்டும். நான் (அதாவது, இந்த ைமல ஏற) அவ்வாறு சசய்ய
ஆமச இல்லாைல் எழுத முடியாது. நான் இமத பற்றி பிரார்த்தமன சசய்வதன் ைற்றும் இமறவன்
என் பிராத்தமனகளுக்கு பதில் தந்தார் அவர் என் முக்கியைான எல்லா வகள்விகளுக்கும் விமட
காண வவண்டும் என அவரது வார்த்மதயில் முழுக ஆமச சகாடுத்தார். ஆஹா, ஒரு அதிசயம்
என்ன. எவசரஸ்ட் சிகரம் ஏறுவது வபான்றது - அவர் என்மன நான் சாத்தியைற்றது என
கருதினமத சசய்ய ஆமச சகாடுத்தார். ஆனால் அவருடன் எல்லாம் கூடும்.
நான் இப்வபாது அறிந்து ைற்றும் புரிந்தது விசுவாசம் ைாத்திரம் வபாதும் கடுகளவு வபான்ற சிறிய
விசுவாசம்.
கடவுள் நாம் சிறிய விசுவாசம் இருந்தால் ஒரு கடுகு விமதயளவு எதுவும் நைக்கு முடியாது
என்று நைக்கு சசால்கிறார். இயலாதது வபால் சதரிகிற ஒன்று (இந்த புத்தகம் எழுதினது வபால)
கடவுளிடைிருந்து வருகிறது என நைக்கு எப்படி சதரியும்? அது உண்மையில் ைிகவும் எளிது.
நாங்கள் நம் சசாந்தைாகவவ அமத சாதிக்க முடியும் ைற்றும் நைக்கு கடவுள் வதமவயில்மல
என்றால் - நாம் அமத நிமறவவற்ற விசுவாசம் நைக்கு வதமவயில்மல. எனவவ விசுவாசம்
சாத்தியைற்றமத நிமறவவற்ற வதமவ. அவர் தம்மைத் வதடுபவர்களுக்கு சவகுைதி கிமடக்கும் விசுவாசம் இல்லாைல் அது கடவுள் தயவு சசய்து அவமர வரும் எவருக்கும் அவர் உண்சடன்றும்
வவண்டும், ஏசனனில் சாத்தியைற்றது. நைது விசுவாசத்தின் மூலைாக நாம் வகட்பதற்கும் கற்பமன
சசய்வதற்கும் அதிகைாக சசய்ய முடியும்.
எனவவ, விசுவாசம் மூலம்(ைட்டும்), இந்த புத்தகம் எழுதப்பட்டது.
நான் இது நீங்கள் சாத்தியைற்றமத சசய்ய தூண்டும் என நம்புகிவறன். கடவுளிடம் கவனிக்கவும்
ைற்றும் அவர் உன்மன ஆசீ ர்வதிப்பார். அவர் சசால்வமதக் வகட்டு நம்பவும். எல்லாம்
விசுவாசிப்பவர்க்கு சாத்தியைாக உள்ளது.
நான் இந்த புத்தகத்மத எழுதிவனன், ஆனால் நான் ஒரு எழுத்தாளர் இல்மல. நான் இந்த
புத்தகத்மத சவளியிட்வடன், ஆனால் நான் ஒரு சவளியீட்டாளர் இல்மல. நான் ஒரு வபாதகர்,
ஊழியக்காரர்,
வைய்ப்பர்,
வபராயர் அல்லது இமறயியலாளர் இல்மல. நான் சவறுைவன
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இமறவன் எனக்கு சகாடுத்து மவத்த அழுத்தங்கள் ைீ து சசயல்பட்டுள்வளன் - ைற்றும் அவர்
அருளினால் ைற்றும் சகாஞ்சம் விசுவாசத்தால் நான் இந்த புத்தகத்மத எழுத முடிந்தது.
அவரது
அழுத்தங்கமள
வகளுங்கள்.
இமறவன்
உங்களுக்கு
ைிக
சிறந்தமத
வவசறான்மறயும்
அவர்
விரும்புவதில்மல.
உண்மையில்
அவர்
உங்கள்
ைீ து
ஆசீ ர்வாத்த்மத திரளாகச் சசய்ய விரும்புகிறார். விசுவாசைாயிருங்கள்.
அவரது நாைத்தில்,
ஜிம் ஹார்ப்பர்
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தவிர
தனது
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பின் இகணப்பு: எங்ைளிடம் உள்ளகதல்லாம் இலவசம்
நீங்கள் இந்த புத்தகத்மத படித்திருப்பீர்கள் என்றால் - நீங்கள் இப்வபாது இவயசு யார் என
புரிந்து, நீங்கள் எங்கள் இலவச புத்தகம் பற்றி ைற்றவர்களிடம் சசால்ல விரும்புவர்கள்
ீ
என்று
நம்புகிவறன். உங்களுக்கு சதரிந்த ைக்கள் அவர்களின் வாழ்க்மகயில் கடவுளுமடய சித்தம்
புரிந்து சகாள்ள வவண்டியுள்ளதா என நிமனக்கவும். நாம் அவர்களுக்கு ஒரு புத்தகம்
அனுப்பலாம். அந்த நபர் உங்கள் பஸ் அல்லது ரயில் சவாரி சசய்பவராக, அல்லது அவர்கள்
உங்கள் ைகன் அல்லது ைகளாக இருக்கலாம், நண்பர், அண்மட வட்டார்,
ீ
சக சதாழிலாளி,
உறவினராக இருக்கலாம். அது ஒரு விஷயவை இல்மல. சவறுைவன எங்கள் வமல தளம்
www.UnderstandGodsWill.com சசன்று எங்கமள சதாடர்பு சகாள்ளும் பக்கத்தில் அவர்களின் சபயர்
ைற்றும் முகவரி எங்களுக்கு வழங்கவும் - நாம் அவர்களுக்கு ஒரு நகமல அனுப்பலாம்.
உங்கள் வதவாலயத்தில் தகவல் வைமஜயில் மவக்க எங்கள் வணிக அட்மடகமள ஆர்டர்
சசய்ய உங்கள் வதவாலயத்மத வற்புறுத்தலாம். நீங்கள் ைக்கள் நடந்து சசல்லுைிடத்தில்
அவர்கள் ைற்றவர்களுக்கு சகாடுக்குைாறு ஒரு சிலவற்மற மவக்க முடியும், இந்த அட்மடமய
விவரிக்கும் இந்தப் பின் இமணப்பிமன பார்க்கவும்.
நீங்கள் பதிவிறக்கம் சசய்து ைற்றும் ைக்களுக்கு e-mail சசய்ய முடியும், நைது வமல தளத்தில்
பல PDF பதிப்புகள் உள்ளன. இது அவர்களுக்கு, அவர்கமளக் கம்ப்யூட்டர் அல்லது வலப்டாப்பில்
அமத படிக்க அனுைதிக்கும், அல்லது அவர்கள் அமத அச்சிட்டு ஒரு பத்திரிமக வபான்று அமத
படிக்க முடியும்.
நாங்கள் நீங்கள் பதிவிறக்க ைற்றும் உங்களுக்கு பிடித்த இ-ரீடர் படிக்க முடியும் என்று நைது
வமல தளத்தில் பல ைின் புத்தகம் பதிப்புகள் உள்ளன. நாம் உங்கள் ஐபாட் ைற்றும்
கின்சடலுக்கும் பதிப்புகள் உள்ளன.
நாம் அவர்கள் வாகனம் ஓட்டும்வபாது, வவமல சசய்யும் வபாது தங்கள் வட்டில்
ீ
உள்ளவபாது,
நடக்கும் வபாது, தங்கள் குழந்மதகவளாடு அல்லது ைற்றவர்கவளாடு எங்கள் புத்தகம்
வகட்கலாம் அந்த எங்கள் வமல தளத்தில் ஒரு ஆடிவயா பதிப்பு (MP3) உள்ளது. நீங்கள் எங்கள்
வமல தளத்தில் வநரடியாக நம் புத்தகத்மத வகட்க முடியும் அல்லது உங்கள் கார்
ஒலிசபருக்கிகள் அல்லது வட்டில்
ீ
சபாழுதுவபாக்கு அமைப்பு மூலம் புத்தகம் ஸ்ைார்ட் வபான்
அல்லது எம்பி 3 பிவளயர் எங்கள் MP3 வகாப்புகமள பதிவிறக்கி வகட்க முடியும்.
சபரிய வார்த்மதகள் விரும்பக்கூடியவர்களுக்கு அந்த ஒரு சபரிய உமர பதிப்பு உள்ளது.
வழக்கைான புத்தகங்கள் முதியவர் கண்களுக்கு ைிகவும் கடினம் - இந்த பதிப்பு உதவும். இந்த
பிரதிகமள அச்சிட ைற்றும் ஒரு வழங்கல் வகாப்புமறயில் பக்கங்கமள மவக்கலாம். இது
ைக்கள் ஒரு பத்திரிமக வபான்று அமத படிக்க அனுைதிக்கும், ைற்றும் அவர்கள் படித்தபின்
ைற்றவர்களுக்கு அமத சகாடுக்கலாம். என்ன ஒரு அற்புதைான பரிசு.
நீங்கள் ஒரு சிறிய குழுவாக இந்த புத்தகத்மத படிக்க விரும்பினால் எங்களிடம் ஒரு ஆய்வு
வழிகாட்டி ைற்றும் ஒரு குழு தமலவர் வழிகாட்டி உள்ளது. சவறுைவன பதிவிறக்கி இந்த
வழிகாட்டிகமள அச்சிடவும் ைற்றும் நீங்கள் உபவயாகிக்க தயாராக இருப்பீர்கள்.
நீங்கள் எந்த பதிப்பு வதர்வு சசய்தாலும் அமவகள் இலவசம். நாம் எந்த ஒரு தமடயும் இந்த
புத்தகத்மத படிக்க ைற்றவர்களுக்கு சகாடுக்க வழியில் இருக்க விரும்பவில்மல. உங்கள்
வநரம் ைட்டும் சிறிது எடுக்கும் அதுவும் இலவசைாக உள்ளது.
வைலும் தகவலுக்கு எங்கள் வமல தளத்திற்கு www.UnderstandGodsWill.com வருமக புரியவும்.
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உங்களுக்கும் உங்களுமடயவற்றிற்கும் பல ஆசீ ர்வாதங்கள்.

1

மத்றதயு 7:8

2

உபாைமம்4 :29

Vndd;why;>Nfl;fpwtd; vtDk; ngw;Wf;nfhs;Sfpwhd;> NjLfpwtd;
fz;lilfpwhd;> jl;LfpwtDf;Fj; jpwf;fg;gLk;.
mg;nghOJ mq;NfapUe;J cd; Njtdhfpa fh;j;jiuj; NjLtha;>; cd; KO
,Ujaj;NjhLk; cd; KO Mj;JkhNthLk; mtiuj; NjLk;NghJ> mtiuf; fz;liltha;.
சைரியா2 : 11-10rPNahd; Fkhuj;jpNa> nfk;gPupj;Jg;ghL. ,Njh> ehd; te;J cd; eLtpy; thrk;gz;ZNtd; vd;W fHj;jH
nrhy;YfpwhH.
me;ehspNy mNefk; [hjpfs; fHj;jiur;NrHe;J vd; [dkhthHfs;. ehd; cd; eLtpy;
thrkhapUg;Ngd;. mg;nghOJ Nridfspd; fHj;jH vd;id cd;dplj;jpy; mDg;gpdhnud;W
mwptha;.
3

4

றலவியைாைமம்26 :12

5

ஏசாயா 7: 14Mjyhy;

6

ஏசாயா 9: 6ekf;F

ehd; cq;fs; eLtpNy cyhtp> cq;fs; NjtdhapUg;Ngd;> ePq;fs; vd; [dkhapUg;gPhf; s;.

Mz;lth; jhNk cq;fSf;F xU milahsj;ijf; nfhLg;ghh;> ,Njh> xU fd;dpif
fh;g;gtjpahfp xU Fkhuidg; ngWths;> mtUf;F ,;kk; hDNty; vd;W NghpLths;.
xU ghyfd; gpwe;jhh;> ekf;F xU Fkhud; nfhLf;fg;gl;lhh;> fh;j;jj;Jtk; mth;
NjhspdN; kypUf;Fk;> mth; ehkk; mjprakhdth;> MNyhridf;fh;j;jh> ty;yikAs;s Njtd;> epj;jpa gpjh> rkhjhdg;gpuG
vd;dg;gLk
7

ஏசாயா42 : 16-14ehd; ntFfhyk; kTdkhapUe;Njd;> Rk;khapUe;J vdf;Fs;Ns mlf;fpf;nfhz;bUe;Njd;> ,g;nghOJ gps;is
ngWfpwtisg;Nghyr; rj;jkplL; > mth;fisg; ghohf;fptpOq;FNtd;. ehd; kiyfisAk; Fd;WfisAk; ghohf;fp> mitfspYs;s
g+zL; fisnay;yhk; thlg;gz;zp> MWfisj; jplL; fshf;fp> Vhpfis tw;wpgN; ghfg;gz;ZNtd;. FUlih mth;fs; mwpahj topapNy
elj;jp> mth;fSf;Fj; njhpahj ghijfspy; mth;fis mioj;Jf;nfhz;Lte;J> mth;fSf;F Kd;ghf ,Uis ntspr;rKk;> Nfhziyr;
nrt;itAkhf;FNtd;> ,e;jf; fhhpaq;fis ehd; mth;fSf;Fr; nra;J> mth;fisf; iftplhjpUg;Ngd;.
8

ஏசாயா42 :1 ,Njh> ehd; Mjhpf;fpw vd; jhrd;> ehd; njhpe;Jnfhz;ltUk;> vd; Mj;JkhTf;Fg; gphpakhdtUk;
,tNu> vd; Mtpia mth;Nky; mkug;gz;zpNdd;> mth; Gw[hjpfSf;F epahaj;ij ntspg;gLj;Jthh;.
எறைமியா 31:33-31 இNjh> ehl;fs; tUnkd;W fh;jj
; h; nrhy;Yfpwhh;> mg;nghOJ ,];uNty; FLk;gj;NjhLk; a+jh
FLk;gj;NjhLk; GJ cld;gbf;if gz;ZNtd;. ehd; mth;fs; gpjhf;fis vfpg;JNjrj;jpypUe;J mioj;J tuf; ifg;gpbj;j
9

ehspNy> mth;fNshNl gz;zpd cld;gbf;ifapdg; b my;y> Vnddpy; ehd; mth;fSf;F ehafuhapUe;Jk;> me;j vd;
cld;gbf;ifia mth;fs; kPwp mtkhf;fpg;Nghl;lhh;fNs vd;W fh;j;jh; nrhy;Yfpwhh;. me;ehl;fSf;Fg;gpwg; hL> ehd;
,];uNty; FLk;gj;NjhNl gz;zg;Nghfpw cld;gbf;ifahtJ> ehd; vd; epahag;gpukhzj;ij mth;fs; cs;sj;jpNy
itj;J> mij mth;fs; ,Ujaj;jpNy vOjp> ehd; mth;fs; NjtdhapUg;Ngd;> mth;fs; vd; [dkhapUg;ghh;fs; vd;W
fh;j;jh; nrhy;Yfpwhh;.
10

எபிகையர் 8:10 me;j ehl;fSf;Fg;gpd; ehd; ,];uNty; FLk;gj;jhNuhNl gz;Zk; cld;gbf;ifahtJ: vd;Dila
gpukhzq;fis mtHfSila kdjpNy itj;J> mtHfSila ,Ujaq;fspy; mitfis vOJNtd;. ehd; mtHfs;
NjtdhapUg;Ngd;> mtHfs; vd; IdkhapUg;ghHfs;.
11

ஏசாயா53 :6 ehnky;yhUk; MLfisg;Nghy topjg;gpj; jphpe;J> mtdtd; jd; jd; topapNy NghNdhk;> fh;j;jNuh
ek;nky;yhUila mf;fpukj;ijAk; mth;Nky; tpog;gz;zpdhh;.
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12

ஏசாயா1 :18 tof;fhLNthk; thUq;fs; vd;W fh;j;jh; nrhy;Yfpwhh;> cq;fs; ghtq;fs; rpNtnud;wpUe;jhYk;
ciwe;j kioiag;Nghy; ntz;ikahFk;> mitfs; ,uj;jhk;gur;rptg;ghapUe;jhYk; gQ;irg;NghyhFk;.
சைரியா 3 :9 ,Njh> ehd; NahRthRf;F Kd;ghf itj;j fy;. ,e;j xNu fy;ypd; Nky; VO fz;fSk; itf;fg;gl;bUf;fpwJ.
,Njh> ehd; mjpd; rpj;jpu Ntiyia epiwNtw;wp> ,e;jj; Njrj;jpy; mf;fpukj;ij xNu ehspNy ePf;fpg;NghLNtd; vd;W
Nridfspd; fHj;jH nrhy;YfpwhH
13

ஏசாயா 53 :5

ek;Kila kPWjy;fspdpkpj;jk; mth; fhag;gl;L> ek;Kila mf;fpukq;fspdpkpj;jk; mth; nehWf;fg;gl;lhh;>
ekf;Fr; rkhjhdj;ij cz;Lgz;Zk; Mf;fpid mth;Nky; te;jJ> mtUila jOk;Gfshy; FzkhfpNwhk;.
14

15

சங்ைீ தம்16 : 10

vd; Mj;Jkhitg; ghjhsj;jpy; tpBh;> ck;Kila ghpRj;jthid mopitf; fhznthl;Bh;.

16

சங்ைீ தம்68 :18 NjthPh; cd;djj;jpwF
; Vwp> rpiwg;gl;lth;fisr; rpiwahf;fpf; nfhz;LNghdPh>; Njtdhfpa fh;j;jh;
kD\Uf;Fs; thrk;gz;Zk; nghUl;L> JNuhfpfshfpa kD\h;fSf;fhfTk; tuq;fisg; ngw;Wf;nfhz;Bh;.
17

ஏசாயா44 :3 jhfKs;std;Nky; jz;zPihAk;> twz;l epyj;jpdN
; ky; MWfisAk; Cw;WNtd;> cd; re;jjpapdN; ky;
vd; MtpiaAk;> cd; re;jhdj;jpdN; ky; vd; MrPh;thjj;ijAk; Cw;WNtd;.
18

றயாறவல்2 : 29-28 mjw;Fg; gpd;G ehd; khk;rkhd ahtH NkYk; vd; Mtpia Cw;WNtd;> mg;nghOJ cq;fs;
FkhuUk; cq;fs; Fkhuj;jpfSk; jPHf;fjuprdQ; nrhy;YthHfs;> cq;fs; %g;gH nrhg;gdq;fisAk;> cq;fs; thypgH
juprdq;fisAk; fhz;ghHfs;. Copaf;fhuHNkYk; Copaf;fhupfs;NkYk;> me;ehl;fspNy vd; Mtpia Cw;WNtd;.
19

எறசக்ைிறயல்39 :29 ehd; ,];uNty; tk;rj;jhh;Nky; vd; Mtpia Cw;wpdgbapdhy; vd; Kfj;ij ,dp
mth;fSf;F kiwf;fkhl;Nld; vd;W fh;j;juhfpa Mz;lth; nrhy;Yfpwhh; vd;whh;.
20

நீ திகமாழிைள் 10:16

21

கைாகலாகசயர் 1: 17-15mtH

ePjpkhDila gpuahrk; [PtidAk;> Jd;khh;ff; Dila tpisNth ghtj;ijAk; gpwg;gpf;Fk;.

mjuprdkhd NjtDila jw;R&gKk;> rHt rpU\;bf;Fk; Ke;jpd NgWkhdtH.
Vndd;why; mtUf;Fs; rfyKk; rpU\;bf;fg;gl;lJ. guNyhfj;jpYs;sitfSk; g+Nyhfj;jpYs;sitfSkhfpa
fhzg;gLfpwitfSk; fhzg;glhjitfSkhd rfy t];Jf;fSk;> rpq;fhrdq;fshdhYk;> fHj;jj;Jtq;fshdhYk;>
mjpfhuq;fshdhYk;> rfyKk; mtiuf;nfhz;Lk;> mtUf;nfd;Wk; rpU\;bf;fg;gl;lJ. mtH vy;yhtw;wpwF
; k; Ke;jpdtH>
vy;yhk; mtUf;Fs; epiyepw;fpwJ.
22

எபிகையர் 1: 3 ,tH mtUila kfpikapd; gpufhrKk;> mtUila jd;ikapd; nrh&gkhapUe;J> rHtj;ijAk;
jk;Kila ty;yikAs;s trdj;jpdhNy jhq;Ffpwtuha;> jk;khNyjhNk ek;Kila ghtq;fis
ePf;Fk; Rj;jpfupg;ig cz;Lgz;zp> cd;djj;jpYs;s kfj;jtkhdtUila tyJghuprj;jpy;
cl;fhHe;jhH.
23

எபிகையர் 2:18-17 md;wpAk;> mtH Idj;jpd; ghtq;fis eptpHj;jp nra;tjw;NfJthf> Njtfhupaq;fisf;Fwpj;J
,uf;fKk; cz;ikAKs;s gpujhd MrhupauhapUf;Fk;gbf;F vt;tpjj;jpYk; jk;Kila
rNfhjuUf;F xg;ghfNtz;bajhapUe;jJ. Mjyhy;> mtHjhNk Nrhjpf;fg;gl;Lg; ghLgl;ljpdhNy> mtH
Nrhjpf;fg;gLfpwtHfSf;F cjtpnra;a ty;ytuhapUf;fpwhH.

kj;NjA 9: 13-12 ,NaR mijf; Nfl;L: gpzpahspfSf;F itj;jpad; Ntz;baNjay;yhky; RfKs;sth;fSf;F
Ntz;bajpy;iy. gypiaay;y> ,uf;fj;ijNa tpUk;GfpNwd; vd;gjpd; fUj;J ,d;dnjd;W Ngha;f; fw;Wf;nfhs;Sq;fs;>
ePjpkhd;fisay;yh> ghtpfisNa kde;jpUk;Gfpwjw;F miof;f te;Njd; vd;whh;.
24

25

ஏசாயா53 :5-6 ek;Kila kPWjy;fspdpkpj;jk; mth; fhag;gl;L> ek;Kila mf;fpukq;fspdpkpj;jk; mth;
nehWf;fg;gl;lhh;> ekf;Fr; rkhjhdj;ij cz;Lgz;Zk; Mf;fpid mth;Nky; te;jJ> mtUila jOk;Gfshy;
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FzkhfpNwhk ehnky;yhUk; MLfisg;Nghy topjg;gpj; jphpe;J> mtdtd; jd; jd; topapNy NghNdhk;> fh;j;jNuh
ek;nky;yhUila mf;fpukj;ijAk; mth;Nky; tpog;gz;zpdhh;.
26

மாற்கு 14:57 mg;nghOJ rpyh; vOe;J> ifNtiyahfpa ,e;jj; Njthyaj;ij ehd; ,bj;Jg;Nghl;L> ifNtiyay;yhj
Ntnwhd;iw %d;W ehisf;Fs;Ns fl;LNtd; vd;W ,td; nrhd;dij ehq;fs; Nfl;Nlhk; vd;W.

kj;NjA 20:28 mg;gbNa> kD\FkhuDk; Copaq;nfhs;Sk;gb tuhky;> CopaQ; nra;aTk;> mNefih
kPl;Fk;nghUshfj; jk;Kila [Ptidf; nfhLf;fTk; te;jhh; vd;whh;.
27

mjw;Fg; NgJU: ckJepkpj;jk; vy;yhUk; ,lwyile;jhYk;> ehd; ,lwyilNad; vd;whd;. ,NaR
mtid Nehf;fp: ,d;iwf;F> ,e;j ,uhj;jphpapNy> Nrty; ,uz;Ljuk; $Tfpwjw;FKd;Nd> eP %d;Wjuk; vd;id
kWjypg;gha; vd;W nka;ahfNt cdf;Fr; nrhy;YfpNwd; vd;whh mjw;F mtd;: ehd;c k;NkhNl
khpf;fNtz;bajhapUe;jhYk; ck;ik kWjypf;fkhl;Nld; vd;W cWjpaha;r; nrhd;dhd;: vy;yhUk; mg;gbNa
nrhd;dhh;fs;.
28

மாற்கு

14 :31-29

றயாவான் 13:19-18 cq;fnsy;yhihAq;Fwpj;J ehd; Ngrtpy;iy> ehd; njhpe;Jnfhz;lth;fis mwpNtd;: MfpYk;
Ntjthf;fpak; epiwNtwj;jf;fjhf> vd;DlNd mg;gk; Grpff; pwtd; vd;Nky; jd; Fjpfhiyj; J}ff; pdhd;. mJ elf;Fk;NghJ
ehNd mtnud;W ePq;fs; tpRthrpf;Fk;nghUl;L> ,g;nghOJ mJ elg;gjw;F Kd;dNk mij cq;fSf;Fr; nrhy;YfpNwd;.
29

rhaq;fhykhdNghJ> mth; gd;dpUtNuhLq;$l mt;tplj;jpwF
; te;jhh;. mth;fs; ge;jpakh;e;J Ngh[dk;
gz;Zifapy;> ,NaR mth;fis Nehf;fp: vd;DlNd Grpf;fpw cq;fspy; xUtd; vd;idf; fhl;bf;nfhLg;ghd; vd;W>
nka;ahfNt cq;fSf;Fr; nrhy;YfpNwd; vd;whh;.
30

மாற்கு

14 :18-17

லூக்கா 18 :33-32 vg;gbnadpy;> mth; Gw[hjpahhplj;jpy; xg;Gf;nfhLf;fg;gl;L> ghpahrKk; epe;ijAk; mile;J>
Jg;gg;gLthh;. mtih thhpdhy; mbj;J> nfhiynra;thh;fs;> %d;whk; ehspNy mth; capNuhNl vOe;jpUg;ghh; vd;whh;.
31

மாற்கு 9 :31 Vnddpy;> kD\Fkhud; kD\h; iffspy; xg;Gf;nfhLf;fg;gLthh; vd;Wk;> mth;fs; mtiuf;
nfhd;WNghLthh;fs; vd;Wk;> nfhy;yg;gl;L> %d;whk; ehspNy caph;j;njOe;jpUg;ghh; vd;Wk; mth; jk;Kila
rP\h;fSf;Fg; Nghjfk;gz;zpr; nrhy;ypapUe;jhh;.
32

றயாவான் 16:20-16 ehd; gpjhtpdplj;jpwF
; g; Nghfpwgbapdhy; nfhQ;rf;fhyj;jpNy vd;idf; fhzhjpUg;gPh;fs;> kWgbAk;
nfhQ;rf;fhyj;jpNy vd;idf; fhz;gPh;fs; vd;whh;. mg;nghOJ mtUila rP\hpy; rpyh;: ehd; gpjhtpdplj;jpwF
; g;
Nghfpwgbapdhy;> nfhQ;rf;fhyj;jpNy vd;idf; fhzhjpUg;gPhf; s; vd;Wk;> kWgbAk; nfhQ;rf;fhyj;jpNy vd;idf;
fhz;gPhf; s; vd;Wk; mth; ek;KlNd nrhy;Yfpwjpd; fUj;njd;d vd;W jq;fSf;Fs;Ns
Ngrpfn; fhz;lJkd;wp: nfhQ;rf;fhyk; vd;fpwhNu> ,njd;d? mth; nrhy;YfpwJ ,d;dnjd;W ekf;F tpsq;ftpy;iyNa
vd;whh;fs;. mijf;Fwpj;Jj; jk;kplj;jpy; Nfl;Fk;gb mth;fs; tpUk;Gfpwij ,NaR mwpe;J> mth;fis Nehf;fp:
nfhQ;rf;fhyj;jpNy vd;idf; fhzhjpUg;gPhf; s;> kWgbAk; nfhQ;rf;fhyj;jpNy vd;idf; fhz;gPh;fs; vd;W ehd;
nrhd;dijf;Fwpj;J ePq;fs; cq;fSf;Fs;Ns tprhhpf;fpwPhf; Nsh? nka;ahfNt nka;ahfNt ehd; cq;fSf;Fr; nrhy;YfpNwd;:
ePq;fs; mOJ Gyk;GtPh;fs;> cyfNkh re;Njh\g;gLk;> ePq;fs; Jf;fg;gLtPhf; s;> MdhYk; cq;fs; Jf;fk; re;Njh\khf
khWk;.
33

மாற்கு 10 :3 3-34 ,Njh> vUrNyKf;Fg; NghfpNwhk;: mq;Nf kD\Fkhud; gpujhd Mrhhpahplj;jpYk;
Ntjghufhplj;jpYk; xg;Gf;nfhLf;fg;gLthh;> mth;fs; mtiu kuz Mf;fpidf;Fs;shfj; jPhj; ;J> Gwj;Njrj;jhhplj;jpy;
xg;Gf;nfhLg;ghh;fs;. mth;fs; mtiug; ghpahrk; gz;zp> mtiu thhpdhy; mbj;J> mth; Nky; Jg;gp> mtiuf;
nfhiynra;thh;fs;> MfpYk; %d;whk; ehspNy mth; capNuhNl vOe;jpUg;ghh; vd;whh;.
34

ehd; ,dp cyfj;jpypNud;> ,th;fs; cyfj;jpypUf;fpwhh;fs;> ehd; ck;kplj;jpwF
; tUfpNwd;. ghpRj;j
gpjhNt> ePh; vdf;Fj; je;jth;fs; ek;ikg;Nghy xd;whapUf;Fk;gbf;F> ePh; mth;fis ck;Kila ehkj;jpdhNy
fhj;Jf;nfhs;Sk;.
35

றயாவான் 17:11

Page 130

லூக்கா 24 :49-45 mg;nghOJ Ntjthf;fpaq;fis mwpe;Jnfhs;Sk;gb mth;fSila kdij mth; jpwe;J mth;fis
Nehf;fp: vOjpapUf;fpwgb> fpwp];J ghLglTk;> %d;whk;ehspy; khpj;NjhhpypUe;njOe;jpUf;fTk; Ntz;bajhapUe;jJ>md;wpAk;
kde;jpUk;GjYk; ghtkd;dpg;Gk; vUrNyk; njhlq;fpr; rfy Njrj;jhUf;Fk; mtUila ehkj;jpdhNy gpurq;fpf;fg;glTk;
Ntz;baJePq;fs; ,itfSf;Fr; rhl;rpfshapUf;fpwPhf; s;. vd; gpjh thf;Fj;jj;jk;gz;zpdij> ,Njh> ehd; cq;fSf;F
mDg;GfpNwd;. ePq;fNsh cd;djj;jpypUe;J tUk; ngydhy; jhpg;gpf;fg;gLk;tihf;Fk; vUrNyk; efuj;jpy; ,Uq;fs;
vd;whh;.
36

லூக்கா 13 :33-32 mjw;F mth;: ehd; ,d;iwf;Fk; ehisf;Fk; gprhRfisj; Juj;jp> tpahjpAs;sth;fisr; nrh];jkhf;fp>
%d;whk;ehspy; epiwtilNtd;. ,d;iwf;Fk; ehisf;Fk; kWehisf;Fk; ehd; elkhlNtz;Lk;> vUrNyKf;Fg; Gwk;Ng xU
jPhf; f; jhprpAk; kbe;JNghfpwjpy;iy nad;W ehd; nrhd;djhf ePq;fs; Ngha; me;j ehpfF
; r; nrhy;Yq;fs;.
37

லூக்கா 18 :33-31 gpd;G mth; gd;dpUtihAk; jk;kplj;jpy; mioj;J: ,Njh> vUrNyKf;Fg; NghfpNwhk;> kD\Fkhuidf;
Fwpj;Jj; jPh;f;fjhprpfshy; vOjg;gl;litfnsy;yhk; epiwNtWk;. vg;gbnadpy;> mth; Gw[hjpahhplj;jpy;
xg;Gf;nfhLf;fg;gl;L> ghpahrKk; epe;ijAk; mile;J> Jg;gg;gLthh;. mtih thhpdhy; mbj;J> nfhiynra;thh;fs;> %d;whk;
ehspNy mth; capNuhNl vOe;jpUg;ghh; vd;whh;
38

ைத்வதயு17 :23-22 mth;fs;

fypNyahtpNy rQ;rhpf;Fk;NghJ> ,NaR mth;fis Nehf;fp: kD\Fkhud; kD\h; iffspy;
xg;Gf; nfhLf;fg;gLthh;. mth;fs; mtihf; nfhiynra;thh;fs;> MfpYk; %d;whk; ehspNy caph;j;njOe;jpUg;ghh; vd;whh;.
mth;fs; kpFe;j Jf;fkile;jhh;fs;.
39

ைத்வதயு16 :21 mJKjy;

,NaR> jhk; vUrNyKf;Fg;Ngha;> %g;guhYk; gpujhd MrhhpauhYk; NtjghufuhYk; gy
ghLfs; gl;L> nfhiyAz;L> %d;whk; ehspy; vOe;jpUf;fNtz;Lk; vd;gijj; jk;Kila rP\h;fSf;Fr; nrhy;yj;
njhlq;fpdhh;.
40

FUlUila fz;fisj; jpwf;fTk;> fl;Lz;lth;fisf; fhtypypUe;Jk;> ,Uspy; ,Uf;fpwth;fisr;
rpiwr;rhiyapypUe;Jk; tpLtpf;fTk;> fh;j;juhfpa ehd; ePjpapdg; b ck;ik mioj;J> ck;Kila ifiag; gpbj;J> ck;ikj;
jw;fhj;J> ck;ik [dj;jpw;F cld;gbf;ifahfTk;> [hjpfSf;F xspahfTk; itf;fpNwd;.
.
42 அப்வபாஸ்தலர்13 :39-38 Mjyhy; rNfhjuNu> ,th; %ykha; cq;fSf;Fg; ghtkd;dpg;G cz;lhFk; vd;W
mwptpf;fg;gLfpwnjd;WkNkhNrapd; epahag;gpukhzj;jpdhNy ePq;fs; vitfspdpd;W tpLjiyahfp ePjpkhd;fshf;fg;glf;
$lhjpUe;jNjh> tpRthrpf;fpwtd; vtDk; mitfspdpd;W ,tuhNy tpLjiyahfp ePjpkhdhf;fg;gLfpwhd; vd;Wk;
cq;fSf;Fj; njhpe;jpUf;ff;fltJ
41

43

ஏசாயா

42 :7-6 ePh;

நீதிசைாழிகள் 8 :35 vd;idf;

fz;lilfpwtd; [Ptidf; fz;lilfpwhd;: fh;j;jhplj;jpy; jaitAk; ngWthd;.

ehd; cq;fSf;F cz;ikiar; nrhy;YfpNwd;> ehd; NghfpwJ cq;fSf;Fg; gpuNah[dkhapUf;Fk;> ehd;
NghfhjpUe;jhy;> Njw;wuthsd; cq;fsplj;jpy; tuhh;> ehd; NghNtNdahfpy; mtih cq;fsplj;jpwF
; mDg;GNtd;. mth;
te;J> ghtj;ijf;Fwpj;Jk;> ePjpiaf;Fwpj;Jk;> epahaj;jPhg; ;igf;Fwpj;Jk;> cyfj;ijf; fz;bj;J czh;j;Jthh;. mth;fs;
vd;id tpRthrpahjgbapdhNy ghtj;ijf;Fwpj;Jk;> ePq;fs; ,dp vd;idf; fhzhjgbf;F ehd; vd; gpjhtpdplj;jpwF
; g;
NghfpwgbapdhNy ePjpiaf;Fwpj;Jk இe;j cyfj;jpd; mjpgjp epahae;jPhf; f; g;gl;ljpdhNy epahaj;jPhg; ;igf;Fwpj;Jk;>
fz;bj;J czh;j;Jthh;.
44

றயாவான் 16:11-7

1சகாரிந்தியர் 15 :6 mjd;gpd;G mtH Ie;E}WNgUf;F mjpfkhd rNfhjuUf;Fk; xNuNtisapy;
juprdkhdhH. mtHfspy; mNefH ,e;ehs;tiuf;Fk; ,Uf;fpwhHfs;
45

அப்வபாஸ்தலர்1 :5-3 mtH

ghLghLgl;lgpd;G> ehw;gJ ehssTk; mg;Ngh];jyUf;Fj; juprdkhfp> NjtDila
uh[;aj;Jf;Fupaitfis mtHfSlNd Ngrp> mNefk; njspthd jpU\;lhe;jq;fspdhNy
mtHfSf;Fj; jk;ik capNuhbUf;fpwtuhff; fhz;gpj;jhH. md;wpAk;> mtH mtHfSlNd $b te;jpUf;Fk;NghJ>
mtHfis Nehf;fp: Nahthd; [yj;jpdhNy Qhd];ehdq; nfhLj;jhd;. ePq;fs; rpy ehSf;Fs;Ns gupRj;jMtpapdhNy
Qhd];ehdk; ngWtPHfs;. Mifahy; ePq;fs; vUrNyik tpl;Lg; Nghfhky; vd;dplj;jpy; Nfs;tpg;gl;l gpjhtpd;
thf;Fj;jj;jk; epiwNtwf; fhj;jpUq;fs; vd;W fl;lisapl;lhH.
46
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மாற்கு 16 :19 ,t;tpjkha;f; fh;j;jh; mth;fSlNd Ngrpdgpd;G> guNyhfj;Jf;F vLj;Jf;nfhs;sg;gl;L> NjtDila
tyJghhprj;jpy; cl;fhh;e;jhh
47

48

எபிகையர்

10 :14Vnddpy;

gupRj;jkhf;fg;gLfpwtHfis xNu gypapdhNy ,tH vd;nwd;iwf;Fk; g+uzg;gLj;jpapUf;fpwhH.

,NaRfpwp];JtpDila ruPuk; xNujuk; gypaplg;gl;ljpdhNy> me;jr; rpj;jj;jpdg; b ehk;
gupRj;jkhf;fg;gl;bUf;fpNwhk;.
49

எபிகையர்

10 :10

Nytpauhfkk; 16:30fh;j;jUila re;epjpapy; cq;fs; ghtnky;yhk; ePq;fpr; Rj;jpfhpff; g;gLk;gb> me;ehspy; cq;fisr;
Rj;jpfhpfF
; k;nghUl;L> cq;fSf;ffhfg; ghteptph;j;jp nra;ag;gLk;.
50

vd; rpj;jj;jpdg; bay;y> vd;id mDg;gpdtUila rpj;jj;jpdg; b nra;aNt ehd;
thdj;jpypUe;jpwq;fpte;Njd;. mth; vdf;Fj; je;jitfspy; xd;iwAk; ehd; ,oe;JNghfhky;> filrp ehspy; mitfis
vOg;GtNj vd;id mDg;gpd gpjhtpd; rpj;jkhapUf;fpwJ.
51

றயாவான் 6 :39-38

லூக்கா 15 :4 cq;fspy;

xU kD\d; E}W MLfis cilatdhapUe;J> mitfspy; xd;W fhzhkw;Nghdhy;>
njhz;Z}w;nwhd;gJ MLfisAk; tdhe;juj;jpNy tpl;L> fhzhkw;Nghd Ml;ilf; fz;L gpbf;FksTk; Njbj;jphpahNdh?
52

எவசக்கியல்1 8 :4 ,Njh> vy;yh Mj;Jkhf;fSk; vd;Dilaitfs;> jfg;gdpd; Mj;Jkh vg;gbNah> mg;gbNa kfdpd;
Mj;JkhTk; vd;DilaJ> ghtQ; nra;fpw Mj;JkhNt rhFk;.
53

Njtd; xspahapUf;fpwhH> mtupy; vt;tsNtDk; ,Uspy;iy. ,J ehq;fs; mtuplj;jpy; Nfl;L cq;fSf;F
mwptpf;fpw tpNr\khapUf;fpwJ.
54

55

1றயாவான் 1 :5

எறைமியா

; 29:11ePq;fs; vjph;ghh;j;jpUf;Fk; Kbit cq;fSf;Ff; nfhLf;Fk;gbf;F ehd; cq;fs;Nghpy; epidj;jpUf;fpw

epidTfis mwpNtd; vd;W fh;j;jh; nrhy;Yfpwhh;> mitfs; jPikf;fy;y> rkhjhdj;Jf;NfJthd epidTfNs.
56

சங்கீ தம் 18 :28

NjthPh; vd; tpsf;if Vw;WtPh;> vd; Njtdhfpa fh;j;jh; vd; ,Uis ntsprr; khf;Fthh;.

jpUld; jpUlTk; nfhy;yTk; mopf;fTk; tUfpwhNdad;wp Ntnwhd;Wf;Fk; tuhd;. ehNdh mitfSf;F
[Ptd; cz;lhapUf;fTk;> mJ ghpg+uzg;glTk; te;Njd;.
57

றயாவான் 10 :10

ைத்வதயு 5 :16 ,t;tpjkha;> kD\h; cq;fs; ew;fphpiafisf; fz;L> guNyhfj;jpypUf;fpw cq;fs; gpjhit
kfpikg;gLj;Jk;gb> cq;fs; ntspr;rk; mth;fs; Kd;ghfg; gpufhrpf;ff;fltJ.
58

1றயாவான் 4 :10 ehk; Njtdplj;jpy; md;G$h;e;jjpdhy; my;y> mth; ek;kplj;jpy; md;G$h;e;J> ek;Kila ghtq;fis
eptphj; ;jp nra;fpw fpUghjhugypahfj; jk;Kila Fkhuid mDg;gpdjpdhNy md;G cz;lhapUf;fpwJ.
59

நீதிசைாழிகள் 2 :10-1 vd; kfNd> eP cd; nrtpia Qhdj;jpwF
; r; rha;j;J> cd; ,Ujaj;ijg; Gj;jpf;F
mikag;gz;Zk;nghUl;L>eP vd; thh;j;ijfis Vw;Wf;nfhz;L> vd; fl;lisfis cd;dplj;jpy; gj;jpug;gLj;jp>Qhdj;ij
th vd;W $g;gpl;L> Gj;jpiar; rj;jkpl;L mioj;J>mij nts;spiag;Nghy; ehb> Gijay;fisj; NjLfpwJNghy;
NjLthahfpy;> mg;nghOJ fh;j;jUf;Fg; gag;gLjy; ,d;dnjd;W eP czh;e;J> Njtid mwpAk; mwpitf; fz;liltha;.
fh;j;jh; Qhdj;ijj; jUfpwhh;: mth; thapdpd;W mwpTk; Gj;jpAk; tUk;. mth; ePjpkhd;fSf;nfd;W nka;QQ
; hdj;ij
itj;Jitj;jpUf;fpwhh;;> cj;jkkha; elf;fpwth;fSf;F mth; NflfkhapUf;fpwhhmth; epahaj;jpd; newpfisj; jw;fhj;J>
jk;Kila ghpRj;jthd;fspd; ghijiaf; fhg;ghw;Wfpwhh;.mg;nghOJ ePjpiaAk;> epahaj;ijAk;> epjhdj;ijAk;> rfy
ey;topfisAk; mwpe;Jnfhs;Stha;. Qhdk; cd; ,Ujaj;jpy; gpuNtrpj;J> mwpT cd; Mj;JkhTf;F ,d;gkhapUf;Fk;NghJ>
60

மாற்கு 4 :15 trdj;ijf; Nfl;lTlNd rhj;jhd; te;J> mth;fs; ,Ujaq;fspy; tpijf;fg;gl;l trdj;ij vLj;Jg;
NghLfpwhd;>,th;fNs trdk; tpijf;fg;gLfpw topaUfhdth;fs;.
61
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எறபசியர் 1 :11 NkYk; fpwp];Jtpd;Nky; Kd;Nd ek;gpf;ifahapUe;j ehq;fs; mtUila kfpikf;Fg;
Gfo;rr; pahapUf;Fk;gbf;F>
62

றயாவான் 10 :10 jpUld; jpUlTk; nfhy;yTk; mopf;fTk; tUfpwhNdad;wp Ntnwhd;Wf;Fk; tuhd;. ehNdh mitfSf;F
[Ptd; cz;lhapUf;fTk;> mJ ghpg+uzg;glTk; te;Njd;.
63

மாற்கு 1 :26 -21 gpd;G fg;gh;e$Kf;Fg; Nghdhh;fs;>clNd mth; Xa;Tehspy; n[gMyaj;jpNy gpuNtrpj;J>Nghjfk;
gz;zpdhh;. mth; Ntjghufiug;Nghyg; Nghjpahky;> mjpfhuKilatuha; mth;fSf;Fg; Nghjpj;jgbapdhy;> mtUila
Nghjfj;ijf;Fwpj;J Idq;fs; Mr;rhpag;gl;lhh;fs;> mth;fSila n[gMyaj;jpNy mRj;j MtpAs;s xU kD\d;
,Ue;jhd;. mtd;> IaNu >erNuadhfpa ,NaRNt> vq;fSf;Fk; ckf;Fk; vd;d? vq;fisf; nfLf;fth te;jPh?; ck;ik
,d;dhh; vd;W mwpNtd;> ePh; NjtDila ghpRj;jh; vd;W rj;jkpl;lhd;. mjw;F ,NaR> eP Ngrhky; ,tid tpl;Lg;
Gwg;gl;Lg;Ngh vd;W mij mjl;bdhh;. clNd me;j mRj;j Mtp mtid miyf;fopj;J> kpFe;j rj;jkpl;L> mtid
tpl;Lg; Ngha;tpl;lJ.
64

எபிகையர் 12 :2mtH jkf;FKd; itj;jpUe;j re;Njh\j;jpd;nghUl;L> mtkhdj;ij vz;zhky;> rpYitiar; rfpj;J>
NjtDila rpq;fhrdj;jpd; tyJghuprj;jpy; tPw;wpUf;fpwhH.
65

ைலாத்தியர் 6 :8jd; khk;rj;jpwn
; fd;W tpijf;fpwtd; khk;rj;jpdhy; mopit mWg;ghd;. Mtpf;nfd;W
tpijf;fpwtd; MtpapdhNy epj;jpa[Ptid mWg;ghd;.
66

thriyf; fhf;fpwtd; mtDf;Fj; jpwf;fpwhd;> MLfSk; mtd; rj;jj;Jf;Fr; nrtpnfhLf;fpwJ.
mtd; jd;Dila MLfisg; Ngh;nrhy;ypf; $g;gpl;L> mitfis ntspNa elj;jpf; nfhz;LNghfpwhd;. mtd;
67

றயாவான் 10 :5-3

jd;Dila MLfis ntspNa tpl;lgpdG; > mitfSf;F Kd;ghf ele;JNghfpwhd;> MLfs; mtd; rj;jj;ij
mwpe;jpUf;fpwgbapdhy; mtDf;Fg; gpd;nry;YfpwJ. me;epaUila rj;jj;ij mwpahjgbapdhy; mitfs; me;epaDf;Fg;
gpd;nry;yhky;> mtid tpl;Nlhbg;Nghk; vd;whh;
ஏசாயா 30 : 30 fh;j;jh; kfj;Jtkhdth;> jkJ rj;jj;ijf; Nfl;fg;gz;zp> cf;fpu Nfhgj;jpdhYk;> gl;rpff
; pw
mf;fpdp[_thiyapdhYk; ,b ngUnts;sk; fy;kioapdhYk;> jkJ Gaj;jpd; ty;yikiaf; fhz;gpg;ghh;.
68

றயாவான் 18 :37 mg;nghOJ gpyhj;J mtih Nehf;fp: mg;gbahdhy; eP uh[hNth vd;whd;. ,NaR gpujpAj;jukhf: ePh;
nrhy;Yfpwgb ehd; uh[hjhd;> rj;jpaj;ijf;Fwpj;Jr; rhl;rpnfhLf;f ehd; gpwe;Njd;> ,jw;fhfNt ,e;j cyfj;jpy; te;Njd;>
rj;jpathd; vtDk; vd; rj;jk; Nfl;fpwhd; vd;whh;.
69

உபாகைம் 5 : 32 cq;fs; Njtdhfpa fh;j;jh; cq;fSf;Ff; fw;gpj;jgbNa nra;a rhtjhdkhapUq;fs;> tyJGwk; ,lJGwk;
rhahjpUg;gPh;fshf.
70

ePq;fj; njspff; g;gl;l ,UjaKs;stHfshAk;> Rj;j [yj;jhy; fOtg;gl;l
ruPuKs;stHfshAk;> cz;ikAs;s ,Ujaj;NjhLk; tpRthrj;jpd; g+uz epr;raj;NjhLk; Nruf;flNthk;.
71

எபிகையர்

10 : 22 JHkdr;rhl;rp

வராைர் 12 : 2 ePq;fs; ,e;jg; gpugQ;rj;jpwF
; xj;j Nt\e;jhpahky;> NjtDila ed;ikAk; gphpaKk; ghpg+uzKkhdrpj;jk;
,d;dnjd;W gFj;jwpaj;jf;fjhf> cq;fs; kdk; GjpjhfpwjpdhNy kW&gkhFq;fs;.
72

சவளி 17 .: 17 Njtd; jk;Kila thh;j;ijfs; epiwNtWksTk;> mth;fs; jkJ Nahridia epiwNtw;Wfpwjw;Fk;> xNu
NahridAs;sth;fshapUe;J> jq;fs; uh[;aj;ij kpUfj;jpwF
; f; nfhLf;fpwjw;Fk; mth;fSila ,Ujaq;fis Vtpdhh;.
73

rhayhapUf;fpw fpwp];Jtpd; kfpikahd RtpNr\j;jpd; xsp> mtpRthrpfshfpa
mth;fSf;Fg; gpufhrkhapuhjgbf;F> ,g;gpugQ;rj;jpd; Njtdhdtd; mth;fSila kdijf; FUlhf;fpdhd;.
74

2சகாரிந்தியர் 4 :4 NjtDila

வராைர் 12 :2 ePq;fs; ,e;jg; gpugQ;rj;jpwF
; xj;j Nt\e;jhpahky;> NjtDila ed;ikAk; gphpaKk; ghpg+uzKkhdrpj;jk;
,d;dnjd;W gFj;jwpaj;jf;fjhf> cq;fs; kdk; GjpjhfpwjpdhNy kW&gkhFq;fs;.
75

Page 133

1வபதுரு 5 :8 njspe;j Gj;jpAs;stHfshapUq;fs;> tpopj;jpUq;fs;. Vnddpy;> cq;fs; vjpuhspahfpa gprhrhdtd;
nfHr;rpff; pw rpq;fk;Nghy; vtid tpOq;fyhNkh vd;W tifNjbr; Rw;wpj;jpupfpwhd;.
76

Vnddpy; fs;sf;fpwp];Jf;fSk; fs;sj;jPh;f;fjhprpfSk; vOk;gp>
$Lkhdhy; njhpe;Jnfhs;sg;gl;lth;fisAk; tQ;rpff; j;jf;fjhf milahsq;fisAk; mw;Gjq;fisAk; nra;thh;fs;.
ePq;fNsh vr;rhpf;ifahapUq;fs;: ,Njh> vy;yhtw;iwAk; Kd;djhf cq;fSf;F mwptpj;jpUf;fpNwd;.
மாற்கு

77

13 :23-22

சங்கீ தம் 32 :8

ehd; cdf;Fg; Nghjpj;J> eP elf;fNtz;ba topia cdf;Ff; fhl;LNtd;> cd;Nky; vd; fz;iz
itj;J> cdf;F MNyhrid nrhy;YNtd;.
78

யாக்வகாபு 1 :5 cq;fspy; xUtd; Qhdj;jpy; FiwTs;stdhapUe;jhy;> ahtUf;Fk; rk;G+uzkha;f; nfhLf;fpwtUk;
xUtiuAk; fbe;Jnfhs;shjtUkhfpa Njtdplj;jpy; Nfl;ff;fltd;> mg;nghOJ mtDf;Ff; nfhLf;fg;gLk;.
79

80

எறைமியா

; 29:13-11 ePq;fs; vjph;ghh;j;jpUf;Fk; Kbit cq;fSf;Ff; nfhLf;Fk;gbf;F ehd; cq;fs;Nghpy; epidj;jpUf;fpw

epidTfis mwpNtd; vd;W fh;j;jh; nrhy;Yfpwhh;> mitfs; jPikf;fy;y> rkhjhdj;Jf;NfJthd epidTfNs.
mg;nghOJ ePq;fs; $bte;J> vd;idj; njhOJnfhz;L> vd;id Nehf;fp tpz;zg;gk;gz;ZtPhf; s;> ehd; cq;fSf;Fr;
nrtpnfhLg;Ngd;. cq;fs; KO ,Ujaj;NjhLk; vd;idj; NjbdPh;fshdhy;> vd;idj; NjLifapy; fz;Lgpbg;gPh;fs;.
1தீவைாத்வதயு2 : 6-4 vy;yh kD\Uk; ,ul;rpff
; g;glTk;> rj;jpaj;ij mwpfpw mwpit milaTk;> mth;
rpj;jKs;stuhapUf;fpwhh;. vy;yh kD\Uk; ,ul;rpff; g;glTk;> rj;jpaj;ij mwpfpw mwpit milaTk;> mth;
rpj;jKs;stuhapUf;fpwhh;. vy;yhiuAk; kPl;Fk;nghUshfj; jk;ik xg;Gf;nfhLj;j kD\dhfpa fpwp];J ,NaR mtNu.
,jw;Fhpa rhl;rp Vw;w fhyq;fspy; tpsq;fptUfpwJ.
81

வராைர் 12 : 2-1 mg;gbapUf;f>

rNfhjuNu> ePq;fs; cq;fs; rhPuq;fisg; ghpRj;jKk; NjtDf;Fg; gphpaKkhd [Ptgypahf
xg;Gf;nfhLf;fNtz;Lnkd;W> NjtDila ,uf;fq;fis Kd;dpl;L cq;fis Ntz;bf;nfhs;SfpNwd;> ,JNt ePq;fs;
nra;aj;jf;f Gj;jpAs;s Muhjid. ePq;fs; ,e;jg; gpugQ;rj;jpwF
; xj;j Nt\e;jhpahky;> NjtDila ed;ikAk; gphpaKk;
ghpg+uzKkhdrpj;jk; ,d;dnjd;W gFj;jwpaj;jf;fjhf> cq;fs; kdk; GjpjhfpwjpdhNy kW&gkhFq;fs;.
82

யாக்வகாபு 1 : 56 cq;fspy; xUtd; Qhdj;jpy; FiwTs;stdhapUe;jhy;> ahtUf;Fk; rk;G+uzkha;f; nfhLf;fpwtUk;
xUtiuAk; fbe;Jnfhs;shjtUkhfpa Njtdplj;jpy; Nfl;ff;fltd;> mg;nghOJ mtDf;Ff; nfhLf;fg;gLk;.
83

ஆதியாகைம்1 : 27-26 gpd;G

Njtd;: ekJ rhayhfTk; ekJ &gj;jpdg; bNaAk; kD\id cz;lhf;FNthkhf. mtHfs;
rKj;jpuj;jpd; kr;rq;fisAk;> Mfhaj;Jg; gwitfisAk;> kpUf[Ptd;fisAk;>
g+kpaidj;ijAk;> g+kpapdN; ky; CUk; rfyg; gpuhzpfisAk; Msf;fltHfs; vd;whH. Njtd; jk;Kila rhayhf
kD\idr; rpU\;bj;jhH> mtidj; NjtrhayhfNt rpU\;bj;jhH.
MZk; ngz;Zkhf mtHfisr; rpU\;bj;jhH.
84

ஆதியாகைம்2 :9-7 Njtdhfpa fHj;jH kD\idg; g+kpapd; kz;zpdhNy cUthf;fp> [PtRthrj;ij mtd; ehrpapNy
CjpdhH> kD\d; [Pthj;Jkhthdhd;. Njtdhfpa fHj;jH fpof;Nf VNjd; vd;Dk; xU Njhl;lj;ij cz;lhf;fp> jhk;
cUthf;fpd kD\id mjpNy itj;jhH. Njtdhfpa fHj;jH> ghHitf;F moFk; Grpg;Gf;F eyKkhd rfytpj
tpUl;rq;fisAk;> Njhl;lj;jpd; eLtpNy [PttpUl;rj;ijAk;> ed;ik jPik mwpaj;jf;f tpUl;rj;ijAk; g+kpapypUe;J
Kisf;fg;gz;zpdhH.
85

86

கைாகலாகசயர்

; 1: 17-15mtH mjuprdkhd NjtDila jw;R&gKk;> rHt rpU\;bf;Fk; Ke;jpd NgWkhdtH. Vndd;why;

mtUf;Fs; rfyKk; rpU\;bf;fg;gl;lJ. guNyhfj;jpYs;sitfSk;
g+Nyhfj;jpYs;sitfSkhfpa fhzg;gLfpwitfSk; fhzg;glhjitfSkhd rfy t];Jf;fSk;>
rpq;fhrdq;fshdhYk;> fHj;jj;Jtq;fshdhYk;> mjpfhuq;fshdhYk;> rfyKk; mtiuf;nfhz;Lk;> mtUf;nfd;Wk;
rpU\;bf;fg;gl;lJ. mtH vy;yhtw;wpwF
; k; Ke;jpdtH> vy;yhk; mtUf;Fs; epiyepw;fpwJ.
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ஏசாயா 48 : 13 vd; fuNk g+kpia m];jpghug;gLj;jp> vd; tyJif thdq;fis mstpl;lJ> ehd; mitfSf;Ff;
fl;lisapl> mitfs; midj;Jk; epw;Fk;.
87

சங்கீ தம் 139 :14-13 ePh; cs;spe;jphpaq;fisf; iff;nfhz;bUf;fpwPh>; vd; jhapd; fh;g;gj;jpy; vd;idf; fhg;ghw;wpdPh;. ehd;
gpukpff; j;jf;f mjprakha; cz;lhf;fg;gl;lgbahy;> ck;ikj; Jjpg;Ngd;> ckJ fphpiafs; mjprakhditfs;> mJ vd;
Mj;JkhTf;F ed;wha;j; njhpAk;.
88

2வபதுரு 1 :4 ,r;irapdhy;

cyfj;jpYz;lhd Nfl;Lf;Fj; jg;gp> jpt;tpa Rghtj;Jf;Fg;
gq;Fs;sth;fshFk;nghUl;L> kfh Nkd;ikAk; mUikAkhd thf;Fj;jj;jq;fSk; mitfspdhNy
ekf;F mspf;fg;gl;bUf;fpwJ.
89

வராைர் 8 : 29 jk;Kila

Fkhud; mNef rNfhjuUf;Fs;Ns Kjw;NgwhdtuhapUf;Fk;nghUl;L> Njtd; vth;fis
Kd;dwpe;jhNuh mth;fisj; jkJ FkhuDila rhaYf;F xg;ghapUg;gjw;F Kd;Fwpj;jpUf;fpwhh;.
90

Njtd; MtpahapUf;fpwhh;> mtihj; njhOJnfhs;Sfpwth;fs; MtpNahLk; cz;ikNahLk; mtihj;
njhOJnfhs;sNtz;Lk; vd;whh;.
91

றயாவான் 4 :24

பிலிப்பியர் 2 : 8-6mth; NjtDila &gkhapUe;Jk;> NjtDf;Fr; rkkhapUg;gijf; nfhs;isahbd nghUshf
vz;zhky;> jk;ikj;jhNk ntWikahf;fp> mbikapd; &gnkLj;J> kD\H rhayhdhh;. mth; kD\&gkha;f; fhzg;gl;L>
kuzghpae;jk;> mjhtJ rpYitapd; kuzghpae;jKk; fPo;g;gbe;jtuhfp> jk;ikj;jhNk jho;j;jpdhh;.
92

ek;Kila kPWjy;fspdpkpj;jk; mth; fhag;gl;L> ek;Kila mf;fpukq;fspdpkpj;jk; mth; nehWf;fg;gl;lhh;>
ekf;Fr; rkhjhdj;ij cz;Lgz;Zk; Mf;fpid mth;Nky; te;jJ> mtUila jOk;Gfshy; FzkhfpNwhk;.
93

ஏசாயா

53 :5

உபாகைம் 6 : 6-5 eP cd; Njtdhfpa fh;j;jhplj;jpy; cd; KO ,Ujaj;NjhLk;> cd; KO Mj;JkhNthLk;> cd; KOg;
gyj;NjhLk; md;G$Wthahf. ,d;W ehd; cdf;Ff; fl;lisapLfpw ,e;j thh;j;ijfs; cd; ,Ujaj;jpy; ,Uf;ff;fltJ.
94

95

சங்கீ தம் 147 :5

ek;Kila Mz;lth; nghpatUk; kfh ngyKs;stUkhapUf;fpwhh;> mtUila mwpT mstpy;yhjJ.

ஏசாயா 40 : 14-13 fh;j;jUila Mtpia mstpl;L> mtUf;F MNyhridf;fhudhapUe;J> mtUf;Fg; Nghjpj;jtd; ahh;?
jkf;F mwpit czh;j;jTk;> jk;ik epahatopapNy cgNjrpff; Tk;> jkf;F Qhdj;ijf; fw;Wf;nfhLf;fTk;> jkf;F
tpNtfj;jpd; topia mwptpf;fTk;> mth; ahNuhNl MNyhridgz;zpdhh;?
96

ஏசாயா 55 : 9-8 vd; epidTfs; cq;fs; epidTfs; my;y> cq;fs; topfs; vd; topfSk; my;yntd;W fh;j;jh;
nrhy;Yfpwhh;. g+kpiag;ghh;f;fpYk; thdq;fs; vg;gb cah;e;jpUf;fpwNjh> mg;gbNa cq;fs; topfisg;ghh;ff; pYk; vd;
topfSk;> cq;fs; epidTfisg; ghh;ff; pYk; vd; epidTfSk; cah;e;jpUf;fpwJ.
97

வராைர் 2 :16-15 mth;fSila

kdr;rhl;rpAk;$lr; rhl;rpapLfpwjpdhYk;> Fw;wKz;L Fw;wkpy;iynad;W mth;fSila
rpe;jidfs; xd;iwnahd;W jPhf; f; pwjpdhYk;> epahag;gpukhzj;jpwN; fw;w fphpia jq;fs; ,Ujaq;fspy; vOjpapUf;fpwnjd;W
fhz;gpf;fpwhh;fs;. vd; RtpNr\j;jpdg; bNa> Njtd; ,NaRfpwp];Jitf;nfhz;L kD\Uila me;juq;fq;fisf;Fwpj;J
epahaj;jPhg; ;Gf;nfhLf;Fk; ehspNy ,J tpsq;Fk;.
98

ஆதியாகைம் 1 : 21 Njtd;>

kfh kr;rq;fisAk;> [yj;jpy; jq;fs; [hjpapdg; bNa jpusha; [epg;gpf;fg;gl;l rfytpj
ePHthOk; [e;Jf;fisAk;> rpwFs;s [hjp[hjpahd rfytpjg; gl;rpfisAk; rpU\;bj;jhH. Njtd; mJ ey;yJ vd;W
fz;lhH.
99

100

கைாகலாகசயர்

; 1:16Vndd;why; mtUf;Fs; rfyKk; rpU\;bf;fg;gl;lJ. guNyhfj;jpYs;sitfSk;

g+Nyhfj;jpYs;sitfSkhfpa fhzg;gLfpwitfSk; fhzg;glhjitfSkhd rfy t];Jf;fSk;>
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rpq;fhrdq;fshdhYk;> fHj;jj;Jtq;fshdhYk;> mjpfhuq;fshdhYk;> rfyKk; mtiuf;nfhz;Lk;> mtUf;nfd;Wk;
rpU\;bf;fg;gl;lJ.
ஏசாயா 40 : 26 cq;fs; fz;fis VnwLj;Jg;ghUq;fs;> mitfisr; rpU\;bj;jth; ahh;? mth; mitfspd; Nridia
,yf;fj;jpl;lkhfg; Gwg;glg;gz;zp> mitfisnay;yhk; Ngh;Nguhf miof;fpwtuhNk> mtUila kfh ngyj;jpdhYk;>
mtUila kfh ty;yikapdhYk;> mitfspy; xd;Wk; FiwahkypUf;fpwJ.
101

rpU\;bj;Jg; g+kpiaAk; ntWikahapUf;fr; rpU\;bahky; mijf; FbapUg;Gf;fhfr; nra;J
gilj;J> mij cUNtw;gLj;jpd Njtdhfpa fh;j;jh; nrhy;YfpwjhtJ: ehNd fh;j;jh;> NtnwhUth; ,y;iy.
102

ஏசாயா

45 : 18 thdq;fisr;

ஏசாயா 45 :12 ehd; g+kpia cz;Lgz;zp> ehNd mjpd;Nky; ,Uf;fpw kD\idr; rpU\;bj;Njd;> vd; fuq;fs;
thdq;fis tphpj;jd> mitfspd; rh;tNridiaAk; ehd; fl;lisapl;Nld;.
103

எவசக்கியல் 11 :5 mg;nghOJ fh;j;jUila Mtp vd;Nky; ,wq;fpdhh;> mth; vd;id Nehf;fp: eP nrhy;yNtz;baJ
vd;dntd;why;> ,];uNty; tk;rj;jhNu> ePq;fs; ,g;gbg; NgRfpwJ cz;L> cq;fs; kdjpy; vOk;Gfpwij ehd; mwpNtd;.
104

105

லூக்கா 5 : 22 ,NaR

mth;fs; rpe;jidfis mwpe;J> mth;fis Nehf;fp: cq;fs; ,Ujaq;fspy; ePq;fs; rpe;jpf;fpwnjd;d?

2இராஜாக்கள் 8 : 10 vyprh mtid Nehf;fp: eP Ngha;> tpahjp ePq;fpg; gpiog;gPh; vd;W mtDf;Fr; nrhy;Yk;> MdhYk;
mtd; rhfNt rhthd; vd;gijf; fh;j;jh; vdf;Ff; fhz;gpj;jhh; vd;whd
106

நீதிசைாழிகள் 8 : 11-10 nts;spiag;ghh;fpYk;

vd; Gj;jpkjpiaAk;> gRk;nghd;idg;ghhf;fpYk; Qhdj;ijAk;
mq;fPfhpj;Jf;nfhs;Sq;fs; Kj;Jf;fisg;ghh;ff; pYk; QhdNk ey;yJ: ,r;rpff; g;glj;jf;fitfnsy;yhk; mjw;F epfuy;y.
107

rpYitiag; gw;wpa cgNjrk; nfl;Lg;NghfpwtHfSf;Fg; igj;jpakhapUf;fpwJ> ,ul;rpff; g;gLfpw
ekf;Nfh mJ NjtngydhapUf;fpwJ. me;jg;gb QhdpfSila Qhdj;ij ehd; mopj;J> Gj;jprhypfSila Gj;jpia
mtkhf;FNtd; vd;W vOjpapUf;fpwJ. Qhdp vq;Nf? Ntjghufd; vq;Nf? ,g;gpugQ;rj; jHf;frh];jpup vq;Nf? ,t;Tyfj;jpd;
Qhdj;ijj; Njtd; igj;jpakhf;ftpy;iyah? vg;gbnadpy;> NjtQhdj;Jf;Nfw;wgb cyfkhdJ RaQhdj;jpdhNy
Njtid mwpahjpUf;ifapy;> igj;jpakhfj; Njhd;Wfpw gpurq;fj;jpdhNy tpRthrpfis ,ul;rpff; j; NjtDf;Fg;
gpupakhapwW
; .
108

1சகாரிந்தியர் 1 :21-18

Njtd; jk;kpy; md;G$UfpwtHfSf;F Maj;jk;gz;zpditfisf;
fz; fhzTkpy;iy> fhJ Nfl;fTkpy;iy> mitfs; kD\Uila ,Ujaj;jpy; Njhd;wTkpy;iy. ekf;Nfh Njtd;
mitfisj; jkJ MtpapdhNy ntspg;gLj;jpdhh;. me;j MtpahdtH vy;yhtw;iwAk;> NjtDila Moq;fisAk;>
Muha;e;jpUf;fpwhH.
109

1சகாரிந்தியர் 2 :10-9 vOjpapUf;fpwgb:

யாக்வகாபு 1 : 6-5 cq;fspy;

xUtd; Qhdj;jpy; FiwTs;stdhapUe;jhy;> ahtUf;Fk; rk;G+uzkha;f; nfhLf;fpwtUk;
xUtiuAk; fbe;Jnfhs;shjtUkhfpa Njtdplj;jpy; Nfl;ff;fltd;> mg;nghOJ mtDf;Ff; nfhLf;fg;gLk;. MdhYk;
mtd; vt;tsthfpYk; re;Njfg;glhky; tpRthrj;j;NjhNl Nfl;ff;fltd;. re;Njfg;gLfpwtd; fhw;wpdhy; mbgl;L miyfpw
flypd; miyf;F xg;ghapUf;fpwhd;.
110

சங்கீ தம் 111 :10 fh;j;jUf;Fg; gag;gLjNy Qhdj;jpd; Muk;gk;> mtUila fw;gidfspd;gb nra;fpw ahtUf;Fk;
ew;Gj;jpAz;L> mth; Gfo;rr; p vd;iwf;Fk; epw;Fk;.
111

யாக்வகாபு 3 :16-13

cq;fspy; QhdpAk; tpNtfpAkhapUf;fpwtd; vtNdh> mtd; Qhdj;jpwF
; hpa rhe;jj;NjhNl jd;
fphpiafis ey;y elf;ifapdhNy fhz;gpf;ff;fltd;. cq;fs; ,Ujaj;jpNy frg;ghd ituhf;fpaj;ijAk; tpNuhjj;ijAk;
itj;jPhf; shdhy;> ePq;fs; ngUik ghuhl;lhjpUq;fs;. rj;jpaj;jpwF
; tpNuhjkha;g; ngha;nrhy;yhkYkpUq;fs;. ,g;gbg;gl;l
Qhdk; guj;jpypUe;J ,wq;fptUfpw Qhdkhapuhky;> nysfpf rk;ge;jkhdJk;> n[d;kRghtj;Jf;FhpaJk;>
Nga;j;jdj;Jf;fLj;jJkhapUf;fpwJ. ituhf;fpak; tpNuhjKk; vq;Nf cz;Nlh> mq;Nf fyfKk; rfy Jh;r; nra;iffSKz;L.
112
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ஏசாயா 5 : 20 jPikia ed;iknad;Wk;> ed;ikiaj; jPiknad;Wk; nrhy;yp> ,Uis ntspr;rKk;> ntspr;rj;ij
,USkhfg; ghtpj;J> frg;igj; jpj;jpg;Gk;> jpj;jpg;igf; frg;Gnkd;W rhjpf;fpwth;fSf;F INah
113

Njtd; ek;Kila kfpikf;fhf Vw;gLj;jpdJk;>
kiwf;fg;gl;lJkhapUe;j ,ufrpakhd NjtQhdj;ijNa NgRfpNwhk;.
114

1சகாரிந்தியர் 2 : 7 cyfj;Njhw;wj;jpwF
; Kd;Nd

ஆதியாகைம் 9 :3 elkhLfpw [Pt[e;Jf;fs; ahTk;> cq;fSf;F Mfhukha; ,Ug;gjhf. gRk; g+z;Lfis cq;fSf;Fj;
je;jJNghy> mitfs; vy;yhtw;iwAk; cq;fSf;Fj; je;Njd;.
115

116

ஆதியாகைம் 9 :7

ePq;fs; gYfpg; ngUfp> g+kpapNy jpusha; tHj;jpj;J tpHj;jpahFq;fs; vd;whH.

தானிவயல் 7 :14 rfy [dq;fSk; [hjpahUk; ghi\f;fhuUk; mtiuNa Nrtpf;Fk;gb> mtUf;Ff; fHj;jj;JtKk;
kfpikAk; uh[upfKk; nfhLf;fg;gl;lJ. mtUila fHj;jj;Jtk; ePq;fhj epj;jpa fHj;jj;JtKk;> mtUila uh[;ak;
mopahjjJkhapUf;Fk;.
117

தானிவயல் 4 :3 mtUila milahsq;fs; vt;tsT kfj;JtKk;> mtUila mw;Gjq;fs; vt;tsT
ty;yikAkhapUf;fpwJ. mtUila uh[;ak; epj;jpa uh[;ak;. mtUila MSif jiyKiw jiyKiwahf epw;Fk;
118

ைத்வதயு 19 :29 vd; ehkj;jpdpkpj;jk; tP;lilahtJ> rNfhjuihahtJ> rNfhjhpfisahtJ> jfg;gidahtJ>
jhiaahtJ> kidtpiaahtJ> gps;isfisahtJ> epyq;fisahtJ tpl;ltd; vtNdh> mtd; E}wj;jidaha; mile;J>
epj;jpa [PtidAk; Rje;jhpj;Jf;nfhs;Sthd;>
119

ைத்வதயு 25 :46 me;jg;gb> ,th;fs; epj;jpa Mf;fpidia milaTk;> ePjpkhd;fNsh epj;jpa [Ptid milaTk;
Nghthh;fs; vd;whh;.
120

சவளி 14 .:11 mth;fSila thijapd; Gif rjhfhyq;fspYk; vOk;Gk;: kpUfj;ijAk; mjpd; nrh&gj;ijAk;
tzq;Ffpwth;fSf;Fk;> mjpDila ehkj;jpd; Kj;jpihiaj; jhpj;Jf;nfhs;Sfpw vtDf;Fk; ,uTk; gfYk;
,isg;ghWjypuhJ.
121

2சதசவலானிக்வகயர் 1 :9 me;ehspNy jk;Kila ghpRj;jthd;fspy; kfpikg;glj;jf;ftuhAk;> ePq;fs; vq;fSila
rhl;rpia tpRthrpj;jgbapdhNy cq;fsplj;jpYk;> tpRthrpf;fpwth;fnsy;yhhplj;jpYk; Mr;rhpag;glj;jf;ftuhAk;> mth;
tUk;NghJ>
122

சவளி 21 .:8

gag;gLfpwth;fSk;> mtpRthrpfSk;> mUtUg;ghdth;fSk;> nfhiyghjfUk;> tpgrhuf;fhuUk;>
#dpaf;fhuUk;> tpf;fpufhuhjidf;fhuUk;> ngha;ah; midtUk; ,uz;lhk; kuzkhfpa mf;fpdpAk; fe;jfKk; vhpfpw flypNy
gq;filthh;fs; vd;whh;.
123

cq;fs; cs;sj;jpNy Gjpjhd MtpAs;sth;fshfp>

124

எறபசியர்

125

கைாகலாகசயர்

4:23

; 3:10 jd;idr; rpU\;bj;jtUila rhaYf;nfhg;gha; g+uz mwptilAk;gb Gjpjhf;fg;gl;l Gjpa

kD\idj; jupj;Jf;nfhz;bUf;fpwPHfNs.
அப்வபாஸ்தலர்17 :28-26

kD\[hjpahd rfy [dq;fisAk; mth; XNu ,uj;jj;jpdhNy Njhd;wg;gz;zp>
G+kpapdk; Pnjq;Fk; FbapUf;fr;nra;J> Kd; jPh;khdpf;fg;gl;l fhyq;fisAk; mth;fs; FbapUg;gpd; vy;iyfisAk;
Fwpj;jpUf;fpwhh;. fh;j;juhfpa jk;ik mth;fs; jltpahfpYk; fz;Lgpbf;fj;jf;fjhfj; jk;ikj; NjLk;gbf;F mg;gbr;
nra;jhh;. mth; ek;kpy; xUtUf;Fk; J}ukhdtuy;yNt. Vnddpy; mtUf;Fs; ehk; gpiof;fpNwhk;> mirfpNwhk;> ,Uf;fpNwhk;.
mg;gbNa cq;fs; Gyth;fspYk; rpyh;> ehk; mtUila re;jjpahh; vd;W nrhy;ypapUf;fpwhh;fs;.
126

சங்கீ தம் 139 : 14 ehd;

gpukpff; j;jf;f mjprakha; cz;lhf;fg;gl;lgbahy;> ck;ikj; Jjpg;Ngd;> ckJ fphpiafs;
mjprakhditfs;> mJ vd; Mj;JkhTf;F ed;wha;j; njhpAk
127
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128

சங்கீ தம் 139 : 13 ePh;

cs;spe;jphpaq;fisf; iff;nfhz;bUf;fpwPh>; vd; jhapd; fh;g;gj;jpy; vd;idf; fhg;ghw;wpdPh;.

ஏசாயா 64 : 8 ,g;nghOJk; fh;j;jhNt> ePh; vq;fSila gpjh> ehq;fs; fspkz;> ePh; vq;fis cUthf;Ffpwth;> ehq;fs;
midtUk; ckJ fuj;jpd; fphpia.
129

புலம்பல் 4 :2 INah! jq;fj;Jf;nfhg;ghd tpiyNawg;ngw;w rPNahd; Fkhuh; FatDila ifNtiyahd
kz;ghz;lq;fsha; vz;zg;gLfpwhh;fNs.
130

வராைர் 9 :21

kpjpapl;l xNu fspkz;zpdhNy Fatd; xU ghj;jpuj;ijf; fdkhd fhhpaj;Jf;Fk;> xU ghj;jpuj;ijf;
fdtPdkhd fhhpaj;Jf;Fk; gz;Zfpwjw;F kz;zpd;Nky; mtDf;F mjpfhuk; ,y;iyNah?
131

லூக்கா 2 :26 fh;j;jUila fpwp];Jit eP fhZKd;Nd kuzkilakhl;lha; vd;W ghpRj;j MtpapdhNy mtDf;F
mwptpf;fg;gl;LkpUe;jJ.
132

133

134

சங்கீ தம் 37 :4

fh;j;jhplj;jpy; kdkfpo;rr; pahapU> mth; cd; ,Ujaj;jpd; Ntz;Ljy;fis cdf;F mUs;nra;thh;.

சங்கீ தம் 37 : 4 fh;j;jhplj;jpy;

kdkfpo;rr; pahapU> mth; cd; ,Ujaj;jpd; Ntz;Ljy;fis cdf;F mUs;nra;thh;.

Vnddpy;> ew;fphpiafisr; nra;fpwjw;F ehk; fpwp];J ,NaRTf;Fs; rpU\;bf;fg;gl;L> NjtDila
nra;ifahapUf;fpNwhk;. mitfspy; ehk; elf;Fk;gb mth; Kd;djhf mitfis Maj;jk;gz;zpapUf;fpwhh;.
எறபசியர் 2:10

135

சங்கீ தம் 139 :16-13 ePh; cs;spe;jphpaq;fisf; iff;nfhz;bUf;fpwPh>; vd; jhapd; fh;g;gj;jpy; vd;idf; fhg;ghw;wpdPh;. ehd;
gpukpff; j;jf;f mjprakha; cz;lhf;fg;gl;lgbahy;> ck;ikj; Jjpg;Ngd;> ckJ fphpiafs; mjprakhditfs;> mJ vd;
Mj;JkhTf;F ed;wha;j; njhpAkehd; xspg;gplj;jpNy cz;lhf;fg;gl;L> g+kpapd; jho;tplq;fspNy tprpj;jpu tpNehjkha;
cUthf;fg;gl;lNghJ> vd; vYk;Gfs; ckf;F kiwthapUf;ftpy;iy. vd; fUit ck;Kila fz;fs; fz;lJ> vd;
mtatq;fspy; xd;whfpYk; ,y;yhjNghNj mitfs; midj;Jk;> mitfs; cUNtw;gLk; ehl;fSk;> ckJ G];jfj;jpy;
vOjpapUe;jJ
136

நீதிசைாழிகள் 8 : 23-22 Mifahy; ekf;Fj; njhpe;jpUf;fpwgb> ,Jtihf;Fk; rh;t rpU\;bAk; Vfkha;j; jtpj;Jg;
gpurtNtjidg;gLfpwJ. mJTky;yhky;> Mtpapd; Kjw;gyd;fisg; ngw;w ehKq;$l ek;Kila rhPu kPl;ghfpa
Gj;jpuRtpfhuk; tUfpwjw;Ff; fhj;jpUe;J> ekf;Fs;Ns jtpf;fpNwhk;.
137

138

எறைமியா

; 1: 5 ehd; cd;idj; jhapd; tapww; py; cUthf;F Kd;Nd cd;id mwpe;Njd;> eP fh;g;gj;jpypUe;J

ntspg;gLKd;Nd ehd; cd;idg; ghpRj;jk;gz;zp> cd;id [hjpfSf;Fj; jPhf; f; jhprpahff; fl;lisapl;Nld; vd;W
nrhd;dhh;.
வராைர் 8 : 30-29 jk;Kila Fkhud; mNef rNfhjuUf;Fs;Ns Kjw;NgwhdtuhapUf;Fk;nghUl;L> Njtd; vth;fis
Kd;dwpe;jhNuh mth;fisj; jkJ FkhuDila rhaYf;F xg;ghapUg;gjw;F Kd;Fwpj;jpUf;fpwhh;. vth;fis
Kd;Fwpj;jhNuh mth;fis mioj;JkpUf;fpwhh;> vth;fis mioj;jhNuh mth;fis ePjpkhd;fshf;fpAkpUf;fpwhh;>vth;fis
ePjpkhd;fshf;fpdhNuh mth;fis kfpikg;gLj;jpAkpUf;fpwhh;.
139

ைத்வதயு 17 :20

mjw;F ,NaR: cq;fs; mtpRthrj;jpdhNyjhd;> fLFtpijasT tpRthrk; cq;fSf;F ,Ue;jhy;
ePq;fs; ,e;j kiyiag; ghh;j;J> ,t;tplk; tpl;L mg;Gwk;Ngh vd;W nrhy;y mJ mg;Gwk; Nghk;> cq;fshy; $lhj fhhpak;
xd;WkpuhJ vd;W> nka;ahfNt cq;fSf;Fr; nrhy;YfpNwd;.
140

141

சங்கீ தம் 147 : 7 fh;j;jihj;

JjpAld; ghbf; nfhz;lhLq;fs;> ek;Kila Njtidr; Rukz;lyj;jhy; fPhj; ;jdk;

gz;Zq;fs;.

வராைர் 8 :28 md;wpAk;> mtUila jPhk
; hdj;jpdg; b miof;fg;gl;lth;fsha;j;Njtdplj;jpy; md;G$Ufpwth;fSf;Fr;
rfyKk; ed;ikf;F VJthf elf;fpwnjd;W mwpe;jpUf;fpNwhk;.
142
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ஏசாயா 45 : 12-9 kz;NzhLfSf;nfhj;j XlhapUe;Jk;> jd;id cUthf;fpdtNuhNl tof;fhLfpwtDf;F INah! fspkz;
jd;id cUthf;fpdtid Nehf;fp: vd;d nra;fpwhnad;W nrhy;yj;jFNkh? cd; fphpiaahdJ: mtUf;Ff; iffs;
,y;iynad;W nrhy;yyhNkh? jfg;gid Nehf;fp: Vd; [epg;gpj;jha; vd;Wk;> jhia Nehf;fp: Vd; ngw;wha; vd;Wk;
nrhy;YfpwtDf;F INah! ,];uNtypd; ghpRj;jUk; mtid cUthf;fpdtUkhfpa fh;j;jh; nrhy;YfpwjhtJ:
tUq;fhhpaq;fis vd;dplj;jpy; NfSq;fs;> vd; gps;isfisf;Fwpj;Jk;> vd; fuq;fspd; fphpiafisf;Fwpj;Jk; vdf;Ff;
fl;lisapLq;fs;. ehd; g+kpia cz;Lgz;zp> ehNd mjpdN; ky; ,Uf;fpw kD\idr; rpU\;bj;Njd;> vd; fuq;fs;
thdq;fis tphpj;jd> mitfspd; rh;tNridiaAk; ehd; fl;lisapl;Nld;.
143

சங்கீ தம் 139 : 16-13 ePh;

cs;spe;jphpaq;fisf; iff;nfhz;bUf;fpwPh>; vd; jhapd; fh;g;gj;jpy; vd;idf; fhg;ghw;wpdPh;. ehd;
gpukpff; j;jf;f mjprakha; cz;lhf;fg;gl;lgbahy;> ck;ikj; Jjpg;Ngd;> ckJ fphpiafs; mjprakhditfs;> mJ vd;
Mj;JkhTf;F ed;wha;j; njhpAkehd; xspg;gplj;jpNy cz;lhf;fg;gl;L> g+kpapd; jho;tplq;fspNy tprpj;jpu tpNehjkha;
cUthf;fg;gl;lNghJ> vd; vYk;Gfs; ckf;F kiwthapUf;ftpy;iy. vd; fUit ck;Kila fz;fs; fz;lJ> vd;
mtatq;fspy; xd;whfpYk; ,y;yhjNghNj mitfs; midj;Jk;> mitfs; cUNtw;gLk; ehl;fSk;> ckJ G];jfj;jpy;
vOjpapUe;jJ
144

உபாகைம் 7 :6 eP cd; Njtdhfpa fh;j;jUf;Fg; ghpRj;j [dk;> g+r;rf;fuj;jpYs;s vy;yh [dq;fspYk; cd;
Njtdhfpa fh;j;jh; cd;idj; jkf;Fr; nrhe;jkhapUf;Fk;gb njhpe;Jnfhz;lhh;.
145

146

எறைமியா

; 29:13-11 ePq;fs; vjph;ghh;j;jpUf;Fk; Kbit cq;fSf;Ff; nfhLf;Fk;gbf;F ehd; cq;fs;Nghpy; epidj;jpUf;fpw

epidTfis mwpNtd; vd;W fh;j;jh; nrhy;Yfpwhh;> mitfs; jPikf;fy;y> rkhjhdj;Jf;NfJthd epidTfNs.
mg;nghOJ ePq;fs; $bte;J> vd;idj; njhOJnfhz;L> vd;id Nehf;fp tpz;zg;gk;gz;ZtPhf; s;> ehd; cq;fSf;Fr;
nrtpnfhLg;Ngd;. cq;fs; KO ,Ujaj;NjhLk; vd;idj; NjbdPh;fshdhy;> vd;idj; NjLifapy; fz;Lgpbg;gPh;fs;.
பிரசங்கி 7 :29 ,Njh> Njtd; kD\idr; nrk;ikahdtdhf cz;lhf;fpdhh;> mth;fNsh mNef cghaje;jpuq;fisj;
Njbf;nfhz;lhh;fs;> ,ijkhj;jpuk; fz;Nld;.
147

வராைர் 5 :14-12 ,g;gbahf> xNu kD\dhNy ghtKk; ghtj;jpdhNy kuzKk; cyfj;jpNy gpuNtrpj;jJNghyTk;> vy;yh
kD\Uk; ghtQ;nra;jgbahy;> kuzk; vy;yhUf;Fk; te;jJNghyTk; ,JTkhapwW
; . epahag;gpukhzk; nfhLf;fg;gLtjw;F
Kd;Dk; ghtk; cyfj;jpypUe;jJ> epahag;gpukhzk; ,y;yhjpUe;jhy; ghtk; vz;zg;glkhl;lhJ. mg;gbapUe;Jk;>
kuzkhdJ Mjhk;Kjy; NkhNrtihf;Fk;> Mjhkpd; kPWjYf;nfhg;gha;g; ghtQ;nra;ahjth;fisAk; Mz;Lnfhz;lJ>
me;j Mjhk; gpd;G te;jtUf;F Kd;dilahskhdtd;.
148

149

சங்கீ தம் 51 : 5 ,Njh>

ehd; Jh;fF
; zj;jpy; cUthNdd;> vd; jha; vd;idg; ghtj;jpy; fh;g;ge;jhpj;jhs;.

ஆதியாகைம் 8 :21

Rfe;j thridiaf; fHj;jH KfHe;jhH. mg;nghOJ fHj;jH: ,dp ehd; kD\d; epkpj;jk; g+kpiar;
rgpg;gjpy;iy. kD\Dila ,Ujaj;jpd; epidTfs; mtd; rpWtaJnjhlq;fpg; nghy;yhjjhapUf;fpwJ. ehd; ,g;nghOJ
nra;jJNghy> ,dp rfy [Ptd;fisAk; rq;fupg;gjpy;iy.
150

ைத்வதயு 15 :19 vg;gbnadpy;> ,Ujaj;jpypUe;J nghy;yhj rpe;jidfSk;> nfhiyghjfq;fSk;> tpgrhuq;fSk;>
Ntrpj;jdq;fSk;> fsTfSk;> ngha;rr; hl;rpfSk;> J}\zq;fSk; Gwg;gl;LtUk;.
151

rNfhjuNu> IPtDs;s Njtid tpl;L tpyFtjw;NfJthd mtpRthrKs;s nghy;yhj ,Ujak; cq;fspy;
xUtDf;Fs;Sk; ,uhjgbf;F ePq;fs; vr;rupf;ifahapUq;fs;.
152

153

எபிகையர்

3 :12

1றயாவான் 3 :4

ghtQ;nra;fpw vtDk; epahag;gpukhzj;ij kPWfpwhd;. epahag;gpukhzj;ij kPWfpwNj ghtk;.

சங்கீ தம் 58 : 3 Jd;khh;ff
; h;

fh;g;gj;jpy; cw;gtpj;jJKjy; Ngjypf;fpwhh;fs;> jhapd; tapww; pypUe;J gpwe;jJ Kjy; ngha;
nrhy;yp topjg;gpg; Nghfpwhh;fs;.
154
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ஏசாயா 48 : 8 eP Nfs;tpg;glTkpy;iy> mwpaTkpy;iy> MjpKjy; cd; nrtp jpwe;jpUf;fTkpy;iy> eP
JNuhfk;gz;Zthnad;gijAk;> jhapd; fh;g;ge;njhlq;fp eP kPWfpwtndd;W ngah; ngw;wijAk; mwpe;jpUf;fpNwd;.
155

தீikia ntWj;J ed;ikiaj; njhpe;Jnfhs;s mwpAk; taJ kl;Lk; mth;
ntz;nziaAk; NjidAk; rhg;gpLthh;.
156

ஏசாயா

7 :15

157

1வபதுரு 1 :7 mope;JNghfpw nghd; mf;fpdpapdhNy Nrhjpf;fg;gLk;. mijg;ghHf;fpYk; mjpf
NtiyNawg;ngw;wjhapUf;fpw cq;fs; tpRthrk; Nrhjpf;fg;gl;L> ,NaRfpwp];J ntspg;gLk;NghJ cq;fSf;Fg; Gfo;rr; pAk;
fdKk; kfpikAKz;lhff; fhzg;gLk;.

ைலாத்தியர் 6:78- Nkhrk;NghfhjpUq;fs;> Njtd; jk;ikg; ghpahrk;gz;znthl;lhh;. kD\d; vij
tpijf;fpwhNdh mijNa mWg;ghd;. jd; khk;rj;jpwn; fd;W tpijf;fpwtd; khk;rj;jpdhy; mopit mWg;ghd;. Mtpf;nfd;W
tpijf;fpwtd; MtpapdhNy epj;jpa[Ptid mWg;ghd;.
158

vd; [dq;fs; mwptpy;yhikapdhy; rq;fhukhfpwhHfs;> eP mwpit ntWj;jha;> Mifahy; eP vd;
Mrhupadhapuhjgbf;F ehDk; cd;id ntWj;J tpLNtd;> eP cd; NjtDila Ntjj;ij kwe;jha;> Mifahy; ehDk;
cd; gps;isfis kwe;J tpLNtd;.
159

ஓசியா 4 :6

வராைர் 8 :28 md;wpAk;> mtUila jPhk
; hdj;jpdg; b miof;fg;gl;lth;fsha;j;Njtdplj;jpy; md;G$Ufpwth;fSf;Fr;
rfyKk; ed;ikf;F VJthf elf;fpwnjd;W mwpe;jpUf;fpNwhk;.
160

சங்கீ தம் 45 :7 ePh;

ePjpia tpUk;gp> mf;fpukj;ij ntWf;fpwPh>; Mjyhy; NjtNd> ck;Kila Njtd; ckJ
Njhoihg;ghh;ff; pYk; ck;ik Mde;jijyj;jpdhy; mgpN\fk;gz;zpdhh;.
161

cq;fs; mf;fpukq;fNs cq;fSf;Fk; cq;fs; NjtDf;Fk; eLthfg;gphptpid cz;lhf;FfpwJ> cq;fs;
ghtq;fNs mth; cq;fSf;Fr; nrtpnfhlhjgbf;F mtUila Kfj;ij cq;fSf;F kiwf;fpwJ.
162

ஏசாயா

59 : 2

ஏசாயா 42 : 16-14 ehd; ntFfhyk; kTdkhapUe;Njd;> Rk;khapUe;J vdf;Fs;Ns mlf;fpfn
; fhz;bUe;Njd;> ,g;nghOJ
gps;is ngWfpwtisg;Nghyr; rj;jkpl;L> mth;fisg; ghohf;fptpOq;FNtd;. ehd; kiyfisAk; Fd;WfisAk; ghohf;fp>
mitfspYs;s g+z;Lfisnay;yhk; thlg;gz;zp> MWfisj; jpl;Lfshf;fp> Vhpfis tw;wpg;Nghfg;gz;ZNtd; FUlih
mth;fs; mwpahj topapNy elj;jp> mth;fSf;Fj; njhpahj ghijfspy; mth;fis mioj;Jf;nfhz;Lte;J> mth;fSf;F
Kd;ghf ,Uis ntsprr; Kk;> Nfhziyr; nrt;itAkhf;FNtd;> ,e;jf; fhhpaq;fis ehd; mth;fSf;Fr; nra;J>
mth;fisf; iftplhjpUg;Ngd;.
163

ehnky;yhUk; MLfisg;Nghy topjg;gpj; jphpe;J> mtdtd; jd; jd; topapNy NghNdhk;> fh;j;jNuh
ek;nky;yhUila mf;fpukj;ijAk; mth;Nky; tpog;gz;zpdhh;.
164

ஏசாயா

53 :6

mth; mrl;ilgz;zg;gl;ltUk;> kD\uhy; Gwf;fzpf;fg;gl;ltUk;> Jf;fk; epiwe;jtUk;> ghL
mEgtpj;jtUkhapUe;jhh;> mtihtpl;L> ek;Kila Kfq;fis kiwj;Jf;nfhz;Nlhk;> mth; mrl;ilgz;zg;gl;bUe;jhh;>
mtih vz;zhkw;NghNdhk;.
165

166

ஏசாயா

53 :3

2சகாரிந்தியர் 1 :5

vg;gbnadpy;> fpwp];JtpDila ghLfs; vq;fsplj;jpy; ngUFfpwJNghy> fpwp];JtpdhNy vq;fSf;F

MWjYk; ngUFfpwJ.
ைத்வதயு 10 :28

Mj;Jkhitf; nfhy;y ty;yth;fshapuhky;> rhPuj;ij khj;jpuk; nfhy;Yfpwth;fSf;F ePq;fs;
gag;glNtz;lhk;> Mj;JkhitAk; rhPuj;ijAk; eufj;jpNy mopf;f ty;ytUf;Nf gag;gLq;fs;.
167
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அப்வபாஸ்தலர்3 : 21-19 MdgbapdhNy fh;j;jUila re;epjhdj;jpypUe;J ,isg;ghWjypd; fhyq;fs; tUk;gbf;Fk;>
Kd;Nd Fwpf;fg;gl;l ,NaRfpwp];Jit mth; cq;fsplj;jpy; mDg;Gk;gbf;Fk;> cq;fs; ghtq;fs;
eptphj; ;jpnra;ag;gLk;nghUl;L ePq;fs; kde;jpUk;gpf;Fzg;gLq;fs;. cyfj;Njhw;wKjy; Njtd; jk;Kila ghpRj;j
jPhf; jhprpfnsy;yhUila thf;fpdhYk; ciuj;jitfs; vy;yhk; epiwNtwpj; jPUq;fhyq;fs; tUksTk; guNyhfk; mtiu
Vw;Wf;nfhs;sNtz;Lk;.
168

fpwp];J ,NaRTf;Fs; ek;ikj; jkJ epj;jpa kfpikf;F mioj;jtuhapUf;fpw rfy fpUigAk; nghUe;jpa
Njtd;jhNk nfhQ;rf;fhyk; ghlEgtpf;fpw cq;fisr; rPHgLj;jp> ];jpug;gLj;jp> gyg;gLj;jp> epiyepWj;Jtuhf.
169

1வபதுரு 5 :10

வராைர் 12 : 2 ePq;fs; ,e;jg; gpugQ;rj;jpw;F xj;j Nt\e;jhpahky;> NjtDila ed;ikAk; gphpaKk;
ghpg+uzKkhdrpj;jk; ,d;dnjd;W gFj;jwpaj;jf;fjhf> cq;fs; kdk; GjpjhfpwjpdhNy kW&gkhFq;fs;.
170

அப்வபாஸ்தலர்14 : 22 rP\Uila kdijj; jplg;gLj;jp> tpRthrj;jpNy epiyj;jpUf;Fk;gb mth;fSf;Fg; Gj;jpnrhy;yp>
ehk; mNef cgj;jputq;fspd; topaha;j; NjtDila uh[;aj;jpy; gpuNtrpff; Ntz;Lnkd;W nrhd;dhh;fs;.
171

cq;fSf;Fr; rkhjhdk; cz;lhapUf;Fk;nghUl;L ,itfis cq;fSf;Fr; nrhd;Ndd;.
cyfj;jpy; cq;fSf;F cgj;jputk; cz;L> MdhYk; jpld;nfhs;Sq;fs;> ehd; cyfj;ij n[apj;Njd;. vd;whh;.
172

றயாவான் 16 :

33 vd;dplj;jpy;

ஆதியாகைம் 2 : 17-15 Njtdhfpa

fHj;jH kD\id VNjd; Njhl;lj;jpy; mioj;Jf;nfhz;Lte;J> mijg; gz;gLj;jTk;
fhf;fTk; itj;jhH. Njtdhfpa fHj;jH kD\id Nehf;fp: eP Njhl;lj;jpYs;s rfy tpUl;rj;jpd; fdpiaAk; Grpff; Nt
Grpff; yhk;. MdhYk; ed;ikjPik mwpaj;jf;f tpUl;rj;jpd; fdpiag; Grpff; Ntz;lhk;. mij eP GrpfF
; k; ehspy; rhfNt
rhtha; vd;W fl;lisapl;lhH.
173

ஆதியாகைம் 3 : 17 gpd;G

mtH Mjhik Nehf;fp: eP cd; kidtpapd; thHj;ijf;Fr; nrtpnfhLj;J> Grpff; Ntz;lhk;
vd;W ehd; cdf;F tpyf;fpd tpUl;rj;jpd; fdpiag; Grpj;jjpdhNy> g+kp cd; epkpj;jk; rgpf;fg;gl;bUf;Fk;. eP
capNuhbUf;Fk; ehnsy;yhk; tUj;jj;NjhNl mjpd; gyidg; Grpg;gha;.
174

வராைர் 8 :28 md;wpAk;> mtUila jPhk
; hdj;jpdg; b miof;fg;gl;lth;fsha;j;Njtdplj;jpy; md;G$Ufpwth;fSf;Fr;
rfyKk; ed;ikf;F VJthf elf;fpwnjd;W mwpe;jpUf;fpNwhk;.
175

176

எறைமியா

; 29:13-11 ePq;fs; vjph;ghh;j;jpUf;Fk; Kbit cq;fSf;Ff; nfhLf;Fk;gbf;F ehd; cq;fs;Nghpy; epidj;jpUf;fpw

epidTfis mwpNtd; vd;W fh;j;jh; nrhy;Yfpwhh;> mitfs; jPikf;fy;y> rkhjhdj;Jf;NfJthd epidTfNs.
mg;nghOJ ePq;fs; $bte;J> vd;idj; njhOJnfhz;L> vd;id Nehf;fp tpz;zg;gk;gz;ZtPhf; s;> ehd; cq;fSf;Fr;
nrtpnfhLg;Ngd;. cq;fs; KO ,Ujaj;NjhLk; vd;idj; NjbdPh;fshdhy;> vd;idj; NjLifapy; fz;Lgpbg;gPh;fs;.
வராைர் 8 :28 md;wpAk;> mtUila jPhk
; hdj;jpdg; b miof;fg;gl;lth;fsha;j;Njtdplj;jpy; md;G$Ufpwth;fSf;Fr;
rfyKk; ed;ikf;F VJthf elf;fpwnjd;W mwpe;jpUf;fpNwhk;.
177

178

எறைமியா

; 29:13-11 ePq;fs; vjph;ghh;j;jpUf;Fk; Kbit cq;fSf;Ff; nfhLf;Fk;gbf;F ehd; cq;fs;Nghpy; epidj;jpUf;fpw

epidTfis mwpNtd; vd;W fh;j;jh; nrhy;Yfpwhh;> mitfs; jPikf;fy;y> rkhjhdj;Jf;NfJthd epidTfNs.
mg;nghOJ ePq;fs; $bte;J> vd;idj; njhOJnfhz;L> vd;id Nehf;fp tpz;zg;gk;gz;ZtPhf; s;> ehd; cq;fSf;Fr;
nrtpnfhLg;Ngd;. cq;fs; KO ,Ujaj;NjhLk; vd;idj; NjbdPh;fshdhy;> vd;idj; NjLifapy; fz;Lgpbg;gPh;fs;.
1வபதுரு 1 :7 mope;JNghfpw nghd; mf;fpdpapdhNy Nrhjpf;fg;gLk;. mijg;ghHf;fpYk; mjpf
NtiyNawg;ngw;wjhapUf;fpw cq;fs; tpRthrk; Nrhjpf;fg;gl;L> ,NaRfpwp];J ntspg;gLk;NghJ cq;fSf;Fg; Gfo;rr; pAk;
fdKk; kfpikAKz;lhff; fhzg;gLk;.
179
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1வபதுரு 1 :7 mope;JNghfpw nghd; mf;fpdpapdhNy Nrhjpf;fg;gLk;. mijg;ghHf;fpYk; mjpf
NtiyNawg;ngw;wjhapUf;fpw cq;fs; tpRthrk; Nrhjpf;fg;gl;L> ,NaRfpwp];J ntspg;gLk;NghJ cq;fSf;Fg; Gfo;rr; pAk;
fdKk; kfpikAKz;lhff; fhzg;gLk;.
180

வராைர் 8 :28 md;wpAk;> mtUila jPhk
; hdj;jpdg; b miof;fg;gl;lth;fsha;j;Njtdplj;jpy; md;G$Ufpwth;fSf;Fr;
rfyKk; ed;ikf;F VJthf elf;fpwnjd;W mwpe;jpUf;fpNwhk;.
181

உபாகைம் 13 :3 me;jj; jPhf; f; jhprpahfpYk;> me;jr; nrhg;gdf;fhudhfpYk; nrhy;Yfpwitfisf;
NfshjpUg;gPhf; shf> cq;fs; Njtdhfpa fh;j;jhplj;jpy; ePq;fs; cq;fs; KO ,Ujaj;NjhLk; cq;fs; KO Mj;JkhNthLk;
md;G$WfpwPhf; Nsh ,y;iyNah vd;W mwpAk;gbf;F cq;fs; Njtdhfpa fh;j;jh; cq;fisr; Nrhjpf;fpwhh;.
182

யாக்வகாபு 1 :15-13 Nrhjpf;fg;gLfpw vtDk;> ehd; Njtdhy; Nrhjpf;fg;gLfpNwd; vd;W nrhy;yhjpUg;ghdhf. Njtd;
nghy;yhq;fpdhy; Nrhjpf;fg;gLfpwtuy;y> xUtidAk; mth; Nrhjpf;fpwtUky;y. mtdtd; jd;jd; Ra ,r;irapdhNy
,Of;fg;gl;L> rpf;Fz;L> Nrhjpf;fg;gLfpwhd;.
gpd;G ,r;irahdJ fh;g;ge;jhpj;J> ghtj;ijg; gpwg;gpf;Fk;> ghtk; G+uzkhFk;NghJ> kuzj;ijg; gpwg;gpf;Fk;.
183

யாக்வகாபு 1 :15-13

Nrhjpf;fg;gLfpw vtDk;> ehd; Njtdhy; Nrhjpf;fg;gLfpNwd; vd;W nrhy;yhjpUg;ghdhf. Njtd;
nghy;yhq;fpdhy; Nrhjpf;fg;gLfpwtuy;y> xUtidAk; mth; Nrhjpf;fpwtUky;y. mtdtd; jd;jd; Ra ,r;irapdhNy
,Of;fg;gl;L> rpf;Fz;L> Nrhjpf;fg;gLfpwhd;.
gpd;G ,r;irahdJ fh;g;ge;jhpj;J> ghtj;ijg; gpwg;gpf;Fk;> ghtk; G+uzkhFk;NghJ> kuzj;ijg; gpwg;gpf;Fk;.
184

185

எறைமியா

; 17:9 vy;yhtw;iwg;ghh;ff; pYk; ,UjaNk jpUf;Fs;sJk; kfh NfLs;sJkhapUf;fpwJ> mij mwpaj;jf;ftd;

ahh;?
ைத்வதயு 28 :18 mg;nghOJ ,NaR rkPgj;jpy; te;J> mth;fis Nehf;fp: thdj;jpYk; g+kpapYk; rfy mjpfhuKk;
vdf;Ff; nfhLf;fg;gl;bUf;fpwJ.
186

ைாற்கு3 :27

gythid Ke;jpf; fl;bdhnyhopa> xUtDk; gythDila tPl;Lf;Fs; GFe;J>mtd;cilikfisf;
nfhs;isaplf;$lhJ> fl;bdhNdahfpy;>mtd; tPl;ilf; nfhs;isapLthd;.
187

kD\Uf;F NeupLfpw NrhjidNaay;yhky; NtNw Nrhjid cq;fSf;F Neupltpy;iy.
Njtd; cz;ikAs;stuhapUf;fpwhH. cq;fs; jpuhzpf;F Nkyhf ePq;fs; Nrhjpf;fg;gLfpwjw;F mtH ,lq;nfhlhky;>
Nrhjidiaj; jhq;fj;jf;fjhf> NrhjidNahL$l mjw;Fj;
jg;gpf;nfhs;Sk;gbahd Nghf;ifAk; cz;lhf;FthH.
188

1சகாரிந்தியர் 10 :13

லூக்கா22 :31 gpd;Dk; fh;j;jh;: rPNkhNd> rPNkhNd> ,Njh> NfhJikiar; Rsfpdhy; Gilf;fpwJNghyr; rhj;jhd;
cq;fisg; Gilf;fpwjw;F cj;juT Nfl;Lf;nfhz;lhd;.
189

லூக்கா22 :32

ehNdh cd; tpRthrk; xope;J Nghfhjgbf;F cdf;fhf Ntz;bf;nfhz;Nld;> eP Fzg;gl;lgpd;G cd;
rNfhjuih ];jpug;gLj;J vd;whh;.
190

யாக்வகாபு 1 :2 vd; rNfhjuNu> ePq;fs; gytpjkhd Nrhjidfspy; mfg;gLk;NghJ> cq;fs; tpRthrj;jpd;
ghPl;irahdJ nghWikia cz;lhf;Fnkd;W mwpe;J> mij kpFe;j re;Njh\khf vz;Zq;fs;.
191

யாக்வகாபு 1 :2

vd; rNfhjuNu> ePq;fs; gytpjkhd Nrhjidfspy; mfg;gLk;NghJ> cq;fs; tpRthrj;jpd;
ghPl;irahdJ nghWikia cz;lhf;Fnkd;W mwpe;J> mij kpFe;j re;Njh\khf vz;Zq;fs;.
192

யாக்வகாபு 1 :2 vd; rNfhjuNu> ePq;fs; gytpjkhd Nrhjidfspy; mfg;gLk;NghJ> cq;fs; tpRthrj;jpd;
ghPl;irahdJ nghWikia cz;lhf;Fnkd;W mwpe;J> mij kpFe;j re;Njh\khf vz;Zq;fs;.
193
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யாக்வகாபு 4 :7 Mifahy;> NjtDf;Ff; fPo;g;gbe;jpUq;fs;. gprhRf;F vjph;j;J epy;Yq;fs;> mg;nghOJ mtd;
cq;fistpl;l Xbg;Nghthd;.
194

அப்வபாஸ்தலர்20 :30-28

Mifahy;> cq;fisf;Fwpj;Jk;> Njtd; jk;Kila Rauj;jj;jpdhNy rk;ghjpj;Jf;nfhz;l
jkJ rigia Nka;g;gjw;F gupRj;jMtp cq;fisf; fz;fhzpfshf itj;j ke;ij KOtijAq;Fwpj;Jk;>
vr;rupf;ifahapUq;fs;. ehd; Nghdgpd;G ke;ijiaj; jg;gtplhj nfhbjhd Xeha;fs; cq;fSf;Fs;Na tUk;. cq;fspYk;
rpyH vOk;gp> rP\Hfisj; jq;fsplj;jpy; ,Oj;Jf;nfhs;Sk;gb khWghlhditfisg; Nghjpg;ghHfnsd;W mwpe;jpUf;fpNwd;.
195

1றயாவான் 4 :3-1 gphpakhdth;fNs> cyfj;jpy; mNefq; fs;sj;jPhf
; ;fjhprpfs; Njhd;wpapUg;gjpdhy;> ePq;fs; vy;yh
MtpfisAk; ek;ghky;> me;j Mtpfs; Njtdhy; cz;lhditfNsh vd;W Nrhjpj;jwpAq;fs;.NjtMtpia ePqf; s; vjpdhy;
mwpayhnkd;why;: khr;rj;jpy; te;j ,NaRfpwp];Jit mwpf;ifgz;Zfpw ve;j MtpAk; Njtdhy; cz;lhapUf;fpwJ khk;rj;jpy; te;j
,NaRfpwp];Jit mwpf;ifgz;zhj ve;j MtpAk; Njtdhy; cz;lhdjy;y. tUnkd;W ePq;fs; Nfs;tpg;gl;l
me;jpfpwp];JtpDila Mtp mJNt> mJ ,g;nghOJk; cyfj;jpy; ,Uf;fpwJ.
196

அப்வபாஸ்தலர்14 :17 mth; ed;ik nra;Jte;J> thdj;jpypUe;J kiofisAk; nropg;Gs;s fhyq;fisAk; ekf;Fj;
je;J> Mfhuj;jpdhYk; re;Njh\j;jpdhYk; ek;Kila ,Ujaq;fis epug;gp> ,t;tpjkha; mth; jk;ikf;Fwpj;Jr; rhl;rp
tpsq;fg; gz;zhjpUe;jjpy;iy vd;whh;fs;.
197

வராைர் 12 :2 ePq;fs; ,e;jg; gpugQ;rj;jpwF
; xj;j Nt\e;jhpahky;> NjtDila ed;ikAk; gphpaKk; ghpg+uzKkhdrpj;jk;
,d;dnjd;W gFj;jwpaj;jf;fjhf> cq;fs; kdk; GjpjhfpwjpdhNy kW&gkhFq;fs;.
198

Mifahy;> rNfhjuNu> cq;fs; miog;igAk; njhpe;Jnfhs;SjiyAk; cWjpahf;Fk;gb
[hf;fpuijahapUq;fs;. ,itfisr; nra;jhy; ePq;fs; xUf;fhYk; ,lwptpOtjpy;iy.
199

2வபதுரு 1 :10

வராைர் 8 :20 mNjndd;why; rpU\;bahdJ mopTf;Fhpa mbikj;jdj;jpdpdW
; tpLjiyahf;fg;gl;L> NjtDila
gps;isfSf;Fhpa kfpikahd RahjPdj;ijg; ngw;Wf;nfhs;Sk; vd;fpwek;gpf;ifNahNl>
200

ஆதியாகைம் 3 :17 gpd;G mtH Mjhik Nehf;fp: eP cd; kidtpapd; thHj;ijf;Fr; nrtpnfhLj;J> Grpff
; Ntz;lhk;
vd;W ehd; cdf;F tpyf;fpd tpUl;rj;jpd; fdpiag; Grpj;jjpdhNy> g+kp cd; epkpj;jk; rgpf;fg;gl;bUf;Fk;. eP
capNuhbUf;Fk; ehnsy;yhk; tUj;jj;NjhNl mjpd; gyidg; Grpg;gha;.
201

சவளி 17 .:17 Njtd; jk;Kila thh;j;ijfs; epiwNtWksTk;> mth;fs; jkJ Nahridia epiwNtw;Wfpwjw;Fk;> xNu
NahridAs;sth;fshapUe;J> jq;fs; uh[;aj;ij kpUfj;jpwF
; f; nfhLf;fpwjw;Fk; mth;fSila ,Ujaq;fis Vtpdhh;.
202

NjtDila rhayhapUf;fpw fpwp];Jtpd; kfpikahd RtpNr\j;jpd; xsp> mtpRthrpfshfpa
mth;fSf;Fg; gpufhrkhapuhjgbf;F> ,g;gpugQ;rj;jpd; Njtdhdtd; mth;fSila kdijf; FUlhf;fpdhd;.
203

2சகாரிந்தியர் 4 :4

சவளி 21 .:27

jPl;Ls;sJk; mUtUg;igAk; ngha;iaAk; elg;gpf;fpwJkhfpa xd;Wk; mjpy; gpuNtrpg;gjpy;iy>
Ml;Lf;Fl;bahdthpd; [PtG];jfj;jpy; vOjg;gl;lth;fs; khj;jpuk; mjpy; gpuNtrpg;ghh;fs;.
204

வராைர் 8 :27-26 me;jg;gbNa MtpahdtUk; ekJ gytPdq;fspy; ekf;F cjtpnra;fpwhh;. ehk; Vw;wgb Ntz;bf;nfhs;s
Ntz;bajpdd
; njd;W mwpahkypUf;fpwgbahy;> Mtpahdth;jhNk thf;Ff;flq;fhj ngU%r;RfNshL ekf;fhf
Ntz;Ljy;nra;fpwhh;. Mtpahdth; NjtDila rpj;jj;jpd;gbNa ghpRj;jthd;fSf;fhf Ntz;Ljy; nra;fpwgbahy;>
,Ujaq;fis Muha;e;Jghh;f;fpwth; Mtpapd; rpe;ij ,d;dnjd;W mwpthh;.
205

206

1றயாவான் 5 :

19 ehk;

mwpe;jpUf;fpNwhk;.

Njtdhy; cz;lhapUf;fpNwhnkd;Wk;> cyfKOtJk; nghy;yhq;fDf;Fs; fplf;fpwnjd;Wk;

ைத்வதயு 24 :14 uh[;aj;jpDila ,e;jr; RtpNr\k; g+Nyhfnkq;FKs;s rfy [hjpfSf;Fk; rhl;rpahfg; gpurq;fpff
; g;gLk;>
mg;NghJ KbT tUk;.
207
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ைத்வதயு 11 :28 tUj;jg;gl;Lg; ghuQ;Rkf;fpwth;fNs! ePq;fs; vy;yhUk; vd;dplj;jpy; thUq;fs;> ehd; cq;fSf;F
,isg;ghWjy; jUNtd;.
208

cq;fSf;Fr; rkhjhdk; cz;lhapUf;Fk;nghUl;L ,itfis cq;fSf;Fr; nrhd;Ndd;.
cyfj;jpy; cq;fSf;F cgj;jputk; cz;L> MdhYk; jpld;nfhs;Sq;fs;> ehd; cyfj;ij n[apj;Njd;. vd;whh;.
209

றயாவான் 16 :

33 vd;dplj;jpy;

ஏசாயா 48 :11-10 ,Njh> cd;idg; Glkpl;Nld;> MdhYk; nts;spiag;Nghyy;y> cgj;jputj;jpd; FifapNy cd;idj;
njhpe;Jnfhz;Nld;. vd;dpkpj;jk;> vd;dpkpj;jNk> mg;gbr; nra;Ntd;> vd; ehkj;jpd; ghpRj;jk; vg;gbf;F
Fiyf;fg;glyhk;? vd; kfpikia ehd; NtnwhUtUf;Fq;nfhNld;.
210

ekJ fHj;juhfpa ,NaRfpwp];Jtpd; gpjhthfpa NjtDk;> ,uf;fq;fspd; gpjhTk;> rfytpjkhd
MWjypd; NjtDkhapUf;fpwtUf;F ];Njhj;jpuk;. NjtdhNy vq;fSf;F mUsg;gLfpw MWjypdhNy> ve;j
cgj;jputj;jpyhfpYk; mfg;gLfpwtHfSf;F ehq;fs; mWjy; nra;aj; jpuhzpAs;stHfshFk;gb> vq;fSf;F tUk;
rfy cgj;jputq;fspNyAk; mtNu vq;fSf;F MWjy;nra;fpwtH. vg;gbnadpy;> fpwp];JtpDila ghLfs; vq;fsplj;jpy;
ngUFfpwJNghy> fpwp];JtpdhNy vq;fSf;F MWjYk; ngUFfpwJ.
211

212

2சகாரிந்தியர் 1 :5-3

வயாபு 42 :5

vd; fhjpdhy; ck;ikf;Fwpj;Jf; Nfs;tpg;gl;Nld;. ,g;nghONjh vd; fz; ck;ikf; fhz;fpwJ.

யாக்வகாபு 1 :4

ePq;fs; xd;wpYk; FiwTs;sth;fshapuhky;> G+uzuhAk; epiwTs;sth;fshAk; ,Uf;Fg;gb>
nghWikahdJ G+uz fphpia nra;af;fltJ.
213

உபாகைம் 8 :5 xUtd; jd; Gj;jpuidr; rpl;rpff
; pwJNghy cd; Njtdhfpa fh;j;jhh; cd;idr; rpl;rpff; pwhh; vd;W eP
cd; ,Ujaj;jpy; mwpe;Jnfhs;thahf.
214

215

வயாபு 5 :17

,Njh> Njtd; jz;bf;fpw kD\d; ghf;fpathd;. Mifahy; rHtty;ytUila rpl;iria mw;gkhf

vz;zhjpUk;.
எபிகையர் 12 : 11-5 md;wpAk;: vd; kfNd> fHj;jUila rpl;iria mw;gkhf vz;zhNj> mtuhy; fbe;Jnfhs;sg;gLk;NghJ
NrhHe;JNghfhNj. fHj;jH vtdplj;jpy; md;G$UfpwhNuh mtid mtH rpl;rpj;J> jhk; NrHj;Jf;nfhs;Sfpw ve;j
kfidAk; jz;bf;fpwhH vd;W gps;isfSf;Fr; nrhy;YfpwJNghy cq;fSf;Fr; nrhy;ypapUf;fpw Gj;jpkjpia kwe;jPHfs;.
ePq;fs; rpl;iriar; rfpf;fpwtHfshapUe;jhy; Njtd; cq;fisg; Gj;jpuuhf vz;zp elj;JfpwhH. jfg;gd; rpl;rpahj
Gj;jpuDz;Nlh? vy;yhUf;Fk; fpilf;Fk; rpl;ir cq;fSf;Ff; fpilahjpUe;jhy; ePq;fs; Gj;jpuuhapuhky;
Ntrpg;gps;isfshapUg;gPHfNs. md;wpAk;> ek;Kila ruPuj;jpd; jfg;gd;khHfs; ek;ikr; rpl;rpfF
; k;NghJ> mtHfSf;F ehk;
mQ;rp ele;jpUf;f> ehk; gpiof;fj;jf;fjhf Mtpfspd; gpjhTf;F ntF mjpfkha; mlq;fp elf;fNtz;Lky;yth? mtHfs;
jq;fSf;F eynkd;WNjhd;wpdgb nfhQ;rf;fhyk; rpl;rpj;jhHfs;. ,tNuh jk;Kila gupRj;jj;Jf;F ehk;
gq;Fs;stHfshFk;nghUl;L ek;Kila gpuNahIdj;Jf;fhfNt ek;ikr; rpl;rpff; pwhH.ve;jr; rpl;irAk; jw;fhyj;jpy;
re;Njh\kha;f; fhzhky; Jf;fkha;f; fhZk;. MfpYk; gpwf; hyj;jpy; mjpy; gofpdtHfsf;F mJ ePjpahfpa rkhjhd
gyidj; jUk;.
216

217

218

நீதிசைாழிகள் 11 :18

Jd;khh;ff; d; tpUjhNtiyiar;nra;fpwhd;: ePjpia tpijf;fpwtNdh nka;g;gyidg; ngWthd

ehd; fz;bUf;fpwgb> mepahaj;ij cOJ> jPtpidia tpijj;jtHfs;> mijNa mWf;fpwhHfs;.
யாக்வகாபு 1 :12

Nrhjidiar; rfpf;fpw kD\d; ghf;fpathd;. mtd; cj;jkndd;W tpsq;fpdgpdG; fh;j;jh;
jk;kplj;jpy; md;G$Ufpwth;fSf;F thf;Fj;jj;jk; gz;zpd [PtfphPlj;ijg; ngWthd;.
219

1வபதுரு 3 :14 ePjpapdpkpj;jkhf ePq;fs; ghLgl;lhy; ghf;fpathd;fshapUg;gPHfs;. mtHfSila gaKWj;jYf;F ePq;fs;
gag;glhkYk; fyq;fhkYk; ,Ue;J>
220
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யாக்வகாபு 1 :12 Nrhjidiar; rfpf;fpw kD\d; ghf;fpathd;. mtd; cj;jkndd;W tpsq;fpdgpdG
; fh;j;jh;
jk;kplj;jpy; md;G$Ufpwth;fSf;F thf;Fj;jj;jk; gz;zpd [PtfphPlj;ijg; ngWthd;.
221

எபிகையர் 12 :7 ePq;fs; rpl;iriar; rfpf;fpwtHfshapUe;jhy; Njtd; cq;fisg; Gj;jpuuhf vz;zp elj;JfpwhH. jfg;gd;
rpl;rpahj Gj;jpuDz;Nlh? vy;yhUf;Fk; fpilf;Fk; rpl;ir cq;fSf;Ff; fpilahjpUe;jhy; ePq;fs; Gj;jpuuhapuhky;
Ntrpg;gps;isfshapUg;gPHfNs.
222

223

224

நீதிசைாழிகள் 28 :9
நீதிசைாழிகள் 13 :24

Ntjj;ijf; Nfshjgb jd; nrtpia tpyf;FfpwtDila n[gKk; mUtUg;ghdJ.
gpuk;igf; ifahlhjtd; jd;kfidg; giff;fpwhd;: mtd;Nky; md;ghapUf;fpwtNdh mtid

Vw;fdNt jz;bf;fpwhd;.
எபிகையர் 12 : 6-5 md;wpAk;: vd; kfNd> fHj;jUila rpl;iria mw;gkhf vz;zhNj> mtuhy; fbe;Jnfhs;sg;gLk;NghJ
NrhHe;JNghfhNj. fHj;jH vtdplj;jpy; md;G$UfpwhNuh mtid mtH rpl;rpj;J> jhk; NrHj;Jf;nfhs;Sfpw ve;j
kfidAk; jz;bf;fpwhH vd;W gps;isfSf;Fr; nrhy;YfpwJNghy cq;fSf;Fr; nrhy;ypapUf;fpw Gj;jpkjpia kwe;jPHfs;.
225

உபாகைம் 8 :5

xUtd; jd; Gj;jpuidr; rpl;rpff; pwJNghy cd; Njtdhfpa fh;j;jhh; cd;idr; rpl;rpff; pwhh; vd;W eP
cd; ,Ujaj;jpy; mwpe;Jnfhs;thahf.
226

vy;yhUf;Fk; fpilf;Fk; rpl;ir cq;fSf;Ff; fpilahjpUe;jhy; ePq;fs; Gj;jpuuhapuhky;
Ntrpg;gps;isfshapUg;gPHfNs.
227

எபிகையர்

12 :8

1வபதுரு 4 :12 gpupakhdtHfNs> cq;fisr; Nrhjpf;Fk;gb cq;fs; eLtpy; gw;wpnaupfpw mf;fpdpiaf;Fwpj;J VNjh
GJiknad;W jpifahky;>
228

எபிகையர் 12 : 11 ve;jr; rpl;irAk; jw;fhyj;jpy; re;Njh\kha;f; fhzhky; Jf;fkha;f; fhZk;. MfpYk; gpw;fhyj;jpy; mjpy;
gofpdtHfsf;F mJ ePjpahfpa rkhjhd gyidj; jUk;.
229

230

ைலாத்தியர்

mWg;Nghk;.

6 : 9ed;iknra;fpwjpy;

Nrhh;e;JNghfhky; ,Ug;Nghkhf. ehk; jsh;e;J NghfhjpUe;jhy; Vw;wfhyj;jpy;

fhj;jpUf;fpwth;fNsh GJg;ngyd; mile;J> fOFfisg;Nghyr; nrl;ilfis mbj;J
vOk;Gthh;fs;> mth;fs; XbdhYk; ,isg;gilahh;fs;> ele;jhYk; Nrhh;e;JNghfhh;fs;.
231

ஏசாயா

40 : 31 fh;j;jUf;Ff;

232

ைத்வதயு 7:13

233

ைத்வதயு 7:24

,Lf;fkhd thry;topaha; cl;gpuNtrpAq;fs;> Nfl;Lf;Fg; Nghfpw thry; tphpTk;> top
tprhyKkhapUf;fpwJ> mjpd; topaha;g; gpuNtrpff; pwth;fs; mNefh;.
Mifahy;> ehd; nrhy;ypa ,e;j thh;j;ijfisf; Nfl;L. ,itfspd;gb nra;fpwtd; vtNdh> mtidf;
fd;kiyapdN; ky; jd; tPl;ilf; fl;bd Gj;jpAs;s kD\Df;F xg;gpLNtd;.
லூக்கா 24 : 44 mth;fis Nehf;fp: NkhNrapd; epahag;gpukhzj;jpYk; jPhf
; f; jhprpfspd; Mfkq;fspYk; rq;fPjq;fspYk;
vd;idf;Fwpj;J vOjpapUf;fpwitfnsy;yhk; epiwNtwNtz;banjd;W> ehd; cq;fNshbUe;jNghJ cq;fSf;Fr;
nrhy;ypf;nfhz;Lte;j tpNr\q;fs; ,itfNs vd;whh;.
234

2தீவைாத்வதயு3 : 16 Ntjthf;fpaq;fnsy;yhk;

Njt Mtpapdhy; mUsg;gl;bUf;fpwJ. NjtDila
kD\d;NjwpdtdhfTk;> ve;j ew;fphpiaAQ; nra;aj; jFjpAs;stdhfTk; ,Uf;Fk;gbahf>
235

1சகாரிந்தியர் 4 : 6 rNfhjuNu> vOjg;gl;ljw;F kpQ;rp vz;zNtz;lhnkd;W ePq;fs; vq;fshNy
fw;Wf;nfhs;sTk;> xUtDk; xUtdpkpj;jk; kw;nwhUtDf;F tpNuhjkha; ,Wkhg;gilahjpUf;fTk;> ehd; cq;fs;epkpj;jk;
vd;idAk; mg;nghy;NyhitAk; jpU\;lhe;jkhf itj;J> ,itfis vOjpNdd;.
236
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ஏசாயா 53 : 5 ek;Kila kPWjy;fspdpkpj;jk; mth; fhag;gl;L> ek;Kila mf;fpukq;fspdpkpj;jk; mth; nehWf;fg;gl;lhh;>
ekf;Fr; rkhjhdj;ij cz;Lgz;Zk; Mf;fpid mth;Nky; te;jJ> mtUila jOk;Gfshy; FzkhfpNwhk;.
237

லூக்கா 22 : 20 Ngh[dk;gz;zpdgpd;G

mth; me;jg;gbNa ghj;jpuj;ijAk; nfhLj;J: ,e;jg; ghj;jpuk; cq;fSf;fhfr;
rpe;jg;gLfpw vd;Dila ,uj;jj;jpdhyhfpa Gjpa cld;gbf;ifahapUf;fpwJ vd;whh;.
238

239

240

சங்கீ தம் 16 : 10 vd;

Mj;Jkhitg; ghjhsj;jpy; tpBh;> ck;Kila ghpRj;jthid mopitf; fhznthl;Bh;.

வராைர் 14 : 12 Mjyhy;

ek;kpy; xt;nthUtDk; jd;idf;Fwpj;Jj; NjtDf;Ff; fzf;nfhg;Gtpg;ghd;.

2சகாரிந்தியர் 5 : 10 Vndd;why;>

ruPuj;jpy; mtdtd; nra;j ed;ikf;fhtJ jPikf;fhtJ jf;f gyid
milak;gbf;F ehnky;yhUk; fpwp];Jtpd; epahahrdj;jpwF
; Kd;ghf ntspg;glNtz;Lk;.
241

1வபதுரு 4 :17 ePahaj;jPHg;G NjtDila tPlb
; Ny Jtq;Fq;fhykhapUf;fpwJ. Ke;jp ek;kplj;jpNy mJ Jtq;fpdhy; NjtDila
RtpNr\j;jpw;Ff; fPo;g;gbahjtHfspd; KbT vd;dkhapUf;Fk;?
242

யாக்வகாபு 1 : 15-14 mtdtd;

jd;jd; Ra ,r;irapdhNy ,Of;fg;gl;L> rpf;Fz;L> Nrhjpf;fg;gLfpwhd;. gpdG;
,r;irahdJ fh;g;ge;jhpj;J> ghtj;ijg; gpwg;gpf;Fk;> ghtk; G+uzkhFk;NghJ> kuzj;ijg; gpwg;gpf;Fk;.
243

gytPdq;fisf;Fwpj;Jg; gupjgpf;ff;$lhj gpujhd MrhupaH ekf;fpuhky;>
vy;yhtpjj;jpYk; ek;ikg;Nghy; Nrhjpf;fg;gl;Lk;> ghtkpy;yhjtuhapUf;fpw gpujhd MrhupaNu ekf;fpUf;fpwhH.
244

எபிகையர்

4 : 15 ek;Kila

எபிகையர் 9 : 28 fpwp];JTk; mNefUila ghtq;fisr; Rke;J jPHf;Fk;gbf;F xNujuk; gypaplg;gl;L> jkf;fhff;
fhj;Jf;nfhz;bUf;fpwtHfSf;F ,ul;rpg;ig mUSk;gb ,uz;lhe;juk; ghtkpy;yhky; juprdkhthH.
245

xUtd; jd; mayhidAk;> xUtd; jd; rNfhjuidAk; Nehf;fp: fh;j;jih mwpe;Jnfhs; vd;W
Nghjpg;gjpy;iy> mth;fspy; rpwpatd;Kjy; nghpatd;kl;Lk;> vy;yhUk; vd;id mwpe;Jnfhs;thh;fs; vd;W fh;j;jh;
nrhy;Yfpwhh;> ehd; mth;fs; mf;fpukj;ij kd;dpj;J> mth;fs; ghtq;fis ,dp epidahjpUg;Ngd;.
246

247

248

எறைமியா31 :

34 ,dp

சங்கீ தம் 89 : 34 vd;

cld;gbf;ifia kPwhkYk;> vd; cjLfs; tpsk;gpdijkhw;whkYk; ,Ug;Ngd;.

லூக்கா 16 : 17 Ntjj;jpy;

xU vOj;jpd; cWg;G mtkha;g; Nghtijg;ghh;ff; pYk;> thdKk; g+kpAk; xope;JNghtJ

சங்கீ தம்111 : 7 mtUila

fuj;jpd; fphpiafs; rj;jpaKk; epahaKkhditfs;> mtUila fl;lisfnsy;yhk;

vspjhapUf;Fk;.
249

cz;ikahditfs;.
250

251

வராைர் 8 :4

khk;rj;jpd;gb elthky; Mtpapd;gb elf;fpw ek;kplj;jpy; epahag;gpukhzj;jpd; ePjp epiwNtWk;gbf;Nf mg;gbr; nra;jhh;.

ைலாத்தியர் 5: 18-16mtUila

fujkhk;rk; Mtpf;F tpNuhjkhfTk;> Mtp khk;rj;jpwF
; tpNuhjkhfTk; ,r;rpff; pwJ.
ePq;fs; nra;aNtz;Lnkd;wpUf;fpwitfisr; nra;ahjgbf;F> ,itfs; xd;Wf;nfhd;W tpNuhjkhapUf;fpwJ.;jpd; fphpiafs;
rj;jpaKk; epahaKkhditfs;> mtUila fl;lisfnsy;yhk; cz;ikahditfs;. Mtpapdhy; elj;jg;gLtPHfshdhy;>
ePq;fs; epahag;pgukhzj;jpw;Ff; fPo;g;gl;ltHfsy;y
வராைர் 3 : 20 ,g;gbapUf;f> ghtj;ij mwpfpw mwpT epahag;gpukhzj;jpdhy; tUfpwgbahy;> ve;j kD\Dk;
epahag;gpukhzj;jpd; fphpiafspdhNy NjtDf;F Kd;ghf ePjpkhdhf;fg;gLtjpy;iy
252

ைத்வதயு 5 : 19 Mifahy;> ,e;jf; fw;gidfs; vy;yhtw;wpYk; rpwpjhdnjhd;iwahfpYk; kPwp> mt;tpjkha; kD\Uf;Fg;
Nghjpf;fpwtd; guNyhfuh[;aj;jpy; vy;yhhpYk; rpwpatd; vd;dg;gLthd;> ,itfisf; iff;nfhz;L Nghjpf;fpwtNdh>
guNyhfuh[;aj;jpy; nghpatd; vd;dg;gLthd;.
253
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ஆதியாகைம் 2 :17-15 Njtdhfpa fHj;jH kD\id VNjd; Njhl;lj;jpy; mioj;Jf;nfhz;Lte;J> mijg; gz;gLj;jTk;
fhf;fTk; itj;jhH. Njtdhfpa fHj;jH kD\id Nehf;fp: eP Njhl;lj;jpYs;s rfy tpUl;rj;jpd; fdpiaAk; Grpff; Nt
Grpff; yhk;. MdhYk; ed;ikjPik mwpaj;jf;f tpUl;rj;jpd; fdpiag; Grpff; Ntz;lhk;. mij eP Grpf;Fk; ehspy; rhfNt
rhtha; vd;W fl;lisapl;lhH.
254

ஆதியாகைம் 3 : 4-2 ];jpuP

rHg;gj;ijg; ghHj;J: ehq;fs; Njhl;lj;jpYs;s tpUl;rq;fspd; fdpfisg; Grpff; yhk;.
MdhYk;> Njhl;lj;jpd; eLtpy; ,Uf;fpw tpUl;rj;jpd; fdpiaf; Fwpj;J Njtd;: ePq;fs; rhfhjgbf;F mijg; Grpff; Tk;
mijj; njhlTk; Ntz;lhk; vd;W nrhd;dhH vd;whs; mg;nghOJ rHg;gk; ];jpuPia Nehf;fp: ePq;fs; rhfNt rhtjpy;iy.
255

rhayhapUf;fpw fpwp];Jtpd; kfpikahd RtpNr\j;jpd; xsp> mtpRthrpfshfpa
mth;fSf;Fg; gpufhrkhapuhjgbf;F> ,g;gpugQ;rj;jpd; Njtdhdtd; mth;fSila kdijf; FUlhf;fpdhd;.
256

2சகாரிந்தியர் 4 : 4 NjtDila

சவளி 17 .: 17 Njtd; jk;Kila thh;j;ijfs; epiwNtWksTk;> mth;fs; jkJ Nahridia epiwNtw;Wfpwjw;Fk;> xNu
NahridAs;sth;fshapUe;J> jq;fs; uh[;aj;ij kpUfj;jpwF
; f; nfhLf;fpwjw;Fk; mth;fSila ,Ujaq;fis Vtpdhh;.
257

சவளி 12 .: 4 mjpd; thy; thdj;jpd; el;rj;jpuq;fspy; %d;wpnyhUgq;if ,Oj;J> mitfisg; g+kpapy; tpoj;js;spwW
; >
gpurtNtjidg;gLfpw me;j ];jphP gps;is ngw;wTlNd> mtSila gps;isiag; gl;rpj;Jg;NghLk;gbf;F me;j tYrh;g;gk;
mtSf;F Kd;ghf epd;wJ.
258

ஆதியாகைம் 3 : 9-8 gfypy; FspHr;rpahd NtisapNy Njhl;lj;jpy; cyhTfpw Njtdhfpa fHj;jUila rj;jj;ij
mtHfs; Nfl;lhHfs;. mg;nghOJ MjhKk; mtd; kidtpAk; Njtdhfpa fHj;jUila re;epjpf;F tpyfp> Njhl;lj;jpd;
tpUl;rq;fSf;Fs;Ns xspj;Jf;nfhz;lhHfs;. mg;nghOJ Njtdhfpa fHj;jH Mjhikf; $g;gpl;L: eP vq;Nf ,Uf;fpwha;
vd;whH.
259

ஆதியாகைம் 1 : 27-26 gpd;G Njtd;: ekJ rhayhfTk; ekJ &gj;jpdg
; bNaAk; kD\id cz;lhf;FNthkhf. mtHfs;
rKj;jpuj;jpd; kr;rq;fisAk;> Mfhaj;Jg; gwitfisAk;> kpUf[Ptd;fisAk;> g+kpaidj;ijAk;> g+kpapdN; ky; CUk;
rfyg; gpuhzpfisAk; Msf;fltHfs; vd;whH. Njtd; jk;Kila rhayhf kD\idr; rpU\;bj;jhH> mtidj;
NjtrhayhfNt rpU\;bj;jhH. MZk; ngz;Zkhf mtHfisr; rpU\;bj;jhH.
260

1தீவைாத்வதயு6 :16

xUtuha;> rhthikAs;stUk;> Nruf;$lhj xspapy; thrk;gz;ZfpwtUk;> kD\hpy; xUtUk;
fz;buhjtUk;> fhzf;$lhjtUkhapUf;fpwth;. mtUf;Nf fdKk; epj;jpa ty;yikAk;
cz;lhapUg;gjhf. Mnkd;.
261

262

றயாவான் 1:18

Njtid xUtDk; xUf;fhYk; fz;ljpy;iy> gpjhtpd; kbapypUf;fpw xNuNgwhd FkhuNd mtih

ntspg;gLj;jpdhh;.
263

றயாவான் 10:30

ehDk; gpjhTk; xd;whapUf;fpNwhk; vd;whh;.

264

ைத்வதயு 19:14 ,NahRNth: rpW gps;isfs; vd;dplj;jpy; tUfpwjw;F ,lq;nfhLq;fs;> mth;fisj;
jilgz;zhjpUq;fs;> guNyhfuh[;ak; mg;gbg;gl;lth;fSilaJ vd;W nrhy;yp>

eP jpUk;gpdhy; ehd; cd;idj; jpUk;gr; rPh;g;gLj;JNtd;> vd; Kfj;Jf;FKd;ghf
epiyj;JkpUg;gha;> eP jPo;g;ghdjpdpdW
; tpiyNawg;ngw;wijg; gphpj;njLj;jhy;> vd; tha;NghypUg;gha;> eP mth;fsplj;jpy;
jpUk;ghky;> mth;fs; cd;dplj;jpy; jpUk;Gthh;fshf vd;W fh;j;jh; nrhy;Yfpwhh;. cd;id ,e;j [dj;Jf;F vjpNu
muzhd ntz;fy myq;fkhf;FNtd;> mth;fs; cdf;F tpNuhjkhf Aj;jk;gz;Zthh;fs;> MdhYk; cd;id
Nkw;nfhs;s khl;lhh;fs;> cd;id ,ul;rpg;gjw;fhfTk;> cd;idj;jg;Gtpg;gjw;fhfTk;> ehd; cd;DlNd ,Uf;fpNwd; vd;W
fh;j;jh; nrhy;Yfpwhh;. ehd; cd;idg; nghy;yhjth;fspd; iff;Fj; jg;Gtpj;J> cd;idg; gyte;jhpd; iff;F ePq;fyhf;fp
tpLtpg;Ngd; vd;fpwhh;.
265

எறைமியா1 5:

19-21 ,jpdpkpj;jk;:

றயாவான் 3 :3 6 Fkhudplj;jpy; tpRthrkhapUf;fpwtd; epj;jpa[Ptid cilatdhapUf;fpwhd;: Fkhuid
tpRthrpahjtNdh [Ptidf; fhz;gjpy;iy> NjtDila Nfhgk; mtd;Nky; epiyepw;Fk; vd;whd;.
266
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றயாவான் 5 : 24 vd; trdj;ijf; Nfl;L> vd;id mDg;gpdtih tpRthrpf;fpwtDf;F epj;jpa[Ptd; cz;L> mtd;
Mf;fpidj; jPhg; ;Gf;Fl;glhky;> kuzj;ijtpl;LePq;fp> [PtDf;Fl;gl;bUf;fpwhd; vd;W nka;ahfNt nka;ahfNt cq;fSf;Fr;
nrhy;YfpNwd;.
267

268

வராைர் 6 : 18

ghtj;jpdpdW
; ePq;fs; tpLjiyahf;fg;gl;L> ePjpf;F mbikfshdPh;fs;.

வராைர் 3 : 19-20 NkYk;> tha;fs; ahTk; milf;fg;gLk;gbf;Fk;> cyfj;jhh; ahtUk; NjtDila Mf;fpidj;jPhg
; ;Gf;F
VJthdth;fshFk;gbf;Fk;> epahag;gpukhzk; nrhy;Yfpwnjy;yhk; epahag;gpukhzj;Jf;F cl;gl;bUf;fpwth;fSf;Nf
nrhy;Yfpwnjd;W mwpe;jpUf;fpNwhk;. ,g;gbapUf;f> ghtj;ij mwpfpw mwpT epahag;gpukhzj;jpdhy; tUfpwgbahy;> ve;j
kD\Dk; epahag;gpukhzj;jpd; fphpiafspdhNy NjtDf;F Kd;ghf ePjpkhdhf;fg;gLtjpy;iy
269

thUq;fs; vd;W fh;j;jh; nrhy;Yfpwhh;> cq;fs; ghtq;fs; rpNtnud;wpUe;jhYk; ciwe;j
kioiag;Nghy; ntz;ikahFk;> mitfs; ,uj;jhk;gur;rptg;ghapUe;jhYk; gQ;irg;NghyhFk;.
270

ஏசாயா

1 : 18tof;fhLNthk;

அப்வபாஸ்தலர் 2: 23 mg;gbapUe;Jk;> Njtd; eph;zapj;jpUe;j MNyhridapd;gbNaAk;> mtUila
Kd;dwptpd;gbNaAk; xg;Gf;nfhLf;fg;gl;l me;j ,NaRit ePq;fs; gpbj;J> mf;fpukf;fhuUila iffspdhNy rpYitapy;
Mzpabj;Jf; nfhiynra;jPhf; s;.
271

272

273

2சகாரிந்தியர் 5 : 21 ehk;
றயாவான் 8

mtUf;Fs; NjtDila ePjpahFk;gbf;F> ghtk; mwpahj mtiu ekf;fhfg; ghtkhf;fpdhH.

: 56 cq;fs; gpjhthfpa Mgpufhk; vd;Dila ehisf; fhz MirahapUe;jhd;> fz;L fsp$h;e;jhd;

vd;whh;.

சவளி .2 :16md;wpAk;> mth; vd;id Nehf;fp: Mapw;W> ehd; my;ghTk; XnkfhTk;> MjpAk; me;jKkhapUf;fpNwd;.
jhfkhapUf;fpwtDf;F ehd; [Ptj;jz;zP&w;wpy; ,ytrkha;f; nfhLg;Ngd
274

சவளி 1 .: 8

,Uf;fpwtUk; ,Ue;jtUk; tUfpwtUkhfpa rh;tty;yikAs;s fh;j;jh;: ehd; my;ghTk;> XnkfhTk;> MjpAk;
me;jKkhapUf;fpNwd; vd;W jpUTsk;gw;Wfpwhh;.
275

வராைர் 3 :2 5 Njtd; nghWikahapUe;j Kw;fhyj;jpy; ele;j ghtq;fisj; jhk; nghWj;Jf;nfhz;lijf;Fwpj;Jj;
jk;Kila ePjpiaf; fhz;gpf;Fk;nghUl;lhfTk;> jhk; ePjpAs;stUk;> ,NaRtpdplj;jpy; tpRthrkhapUf;fpwtid
ePjpkhdhf;FfpwtUkha; tpsq;Fk;gb> ,f;fhyj;jpNy jkJ ePjpiaf; fhz;gpf;Fk; nghUl;lhfTk;>
276

யாக்வகாபு 1 :1 3 Nrhjpf;fg;gLfpw vtDk;> ehd; Njtdhy; Nrhjpf;fg;gLfpNwd; vd;W nrhy;yhjpUg;ghdhf. Njtd;
nghy;yhq;fpdhy; Nrhjpf;fg;gLfpwtuy;y> xUtidAk; mth; Nrhjpf;fpwtUky;y.
277

1வபதுரு 5 : 11-10 fpwp];J ,NaRTf;Fs; ek;ikj; jkJ epj;jpa kfpikf;F mioj;jtuhapUf;fpw rfy fpUigAk; nghUe;jpa
Njtd;jhNk nfhQ;rf;fhyk; ghlEgtpf;fpw cq;fisr; rPHgLj;jp> ];jpug;gLj;jp> gyg;gLj;jp> epiyepWj;Jtuhf. mtUf;F
kfpikAk; ty;yikAk; rjhfhyq;fspYk; cz;lhapUg;gjhf. Mnkd;.
278

அப்வபாஸ்தலர் 26: 18 mth;fs; vd;idg; gw;Wk; tpRthrj;jpdhNy ghtkd;dpg;igAk; ghpRj;jkhf;fg;gl;lth;fSf;Fhpa
Rje;juj;ijAk; ngw;Wf;fnfhs;Sk;gbahf> mth;fs; ,Uistpl;L xspapdplj;jpwF
; k;> rhj;jhDila mjpfhuj;ijtpl;Lj;
Njtdplj;jpwF
; k; jpUk;Gk;gbf;F eP mth;fSila fz;fisj; jpwf;Fk;nghUl;L> ,g;nghOJ cd;id mth;fsplj;jpwF
;
mDg;GfpNwd; vd;whh;.
279

யாத்திராகைம்33 : 19 mjw;F

mth;: vd;Dila jiaia vy;yhk; ehd; cdf;F Kd;ghff; fle;JNghfg;gz;zp>
fh;j;jUila ehkj;ij cdf;F Kd;ghff; $WNtd;. vtd;Nky; fpUigahapUf;fr; rpj;jkhapUg;NgNdh> mtd;Nky;
fpUigahapUg;Ngd;. vtd;Nky; ,uf;fkhapUf;fr; rpj;jkhapUg;NgNdh> mtd;Nky; ,uf;fkhapUg;Ngd; vd;W nrhy;yp>
280

Page 148

ைீ கா7 : 18 jkJ Rje;juj;jpy; kPjpahdtHfSila mf;fpukj;ijg; nghWj;J> kPWjiy kd;dpf;fpw NjtuPUf;F xg;ghd
Njtd; ahH? mtH fpUig nra;a tpUk;Gfpwgbahy; mtH vd;nwd;iwf;Fk; Nfhgk; itahH.
281

282

எண்ணாகைம்14: 18 vd;

Mz;ltUila ty;yik nghpjha; tpsq;Ftjhf.

வராைர் 1 : 18 rj;jpaj;ij mepahaj;jpdhNy mlf;fpitf;fpw kD\Uila vy;yhtpj mtgf;jpf;Fk; mepahaj;Jf;Fk;
tpNuhjkha;> NjtNfhgk; thdj;jpypUe;J ntspg;gLj;jg;gl;bUf;fpwJ.
283

யாத்திராகைம்34 : 7-6 fh;j;jh;

mtDf;F Kd;ghff; fle;JNghfpwNghJ> mth;: fh;j;jh;> fh;j;jh;. ,uf;fKk;> fpUigAk;>
ePba rhe;jKk;> kfh jiaAk;> rj;jpaKKs;s Njtd;. Mapuk; jiyKiwfSf;F ,uf;fj;ijf; fhf;fpwth;. mf;fpukj;ijAk;
kPWjiyAk; ghtj;ijAk; kd;dpf;fpwth;. Fw;wthspiaf; Fw;wkw;wtdhf tplhky;> gpjhf;fs; nra;j mf;fpukj;ijg;
gps;isfsplj;jpYk;> gps;isfSila gps;isfsplj;jpYk; %d;whk; ehd;fhk; jiyKiwkl;Lk; tprhhpf;fpwth; vd;W
$wpdhh;.
284

வராைர் 8 : 28 md;wpAk;>

mtUila jPhk; hdj;jpdg; b miof;fg;gl;lth;fsha;j;Njtdplj;jpy; md;G$Ufpwth;fSf;Fr;
rfyKk; ed;ikf;F VJthf elf;fpwnjd;W mwpe;jpUf;fpNwhk;.
285

வராைர் 12 : 2 ePq;fs; ,e;jg; gpugQ;rj;jpwF
; xj;j Nt\e;jhpahky;> NjtDila ed;ikAk; gphpaKk; ghpg+uzKkhdrpj;jk;
,d;dnjd;W gFj;jwpaj;jf;fjhf> cq;fs; kdk; GjpjhfpwjpdhNy kW&gkhFq;fs;.
286

உபாகைம் 6 : 5 eP cd; Njtdhfpa fh;j;jhplj;jpy; cd; KO ,Ujaj;NjhLk;> cd; KO Mj;JkhNthLk;> cd; KOg;
gyj;NjhLk; md;G$Wthahf.
287

288

நீதிசைாழிகள் 3 :5

cd; RaGj;jpapdN; ky; rhahky;> cd; KO ,Ujaj;NjhLk; fh;j;jhpy; ek;gpf;ifahapUe;J>

ைத்வதயு 1 7: 20 mjw;F ,NaR: cq;fs; mtpRthrj;jpdhNyjhd;> fLFtpijasT tpRthrk; cq;fSf;F ,Ue;jhy; ePq;fs;
,e;j kiyiag; ghh;j;J> ,t;tplk; tpl;L mg;Gwk;Ngh vd;W nrhy;y mJ mg;Gwk; Nghk;> cq;fshy; $lhj fhhpak;
xd;WkpuhJ vd;W> nka;ahfNt cq;fSf;Fr; nrhy;YfpNwd;.
289

எவசக்கியல் 5 : 8-7 Mifahy; fh;j;juhfpa Mz;lth; nrhy;YfpwJ vd;dntd;why;> cq;fisr; Rw;wpYk; ,Uf;fpw
Gw[hjpfisg;ghh;ff; pYk; mjpfhpff; pwth;fshfpa ePq;fs; vd; fl;lisfspNy elthkYk;> vd; epahaq;fspd;gb nra;ahkYk;>
cq;fisr; Rw;wpYk; ,Uf;fpw Gw[hjpfSila ePjpepahaq;fspd;gbahtJ elthkYk; NghdgbapdhNy>,Njh> ehd;> ehNd
cdf;F tpNuhjkhf te;J> Gw[hjpfSila fz;fSf;F Kd;ghf cd; eLtpNy ePjp nrYj;jp>
290

291

292

வயாபு 4 :8

ehd; fz;bUf;fpwgb> mepahaj;ij cOJ> jPtpidia tpijj;jtHfs;> mijNa mWf;fpwhHfs;.

நீதிசைாழிகள் 22 :8 mepahaj;ij

tpijf;fpwtd; tUj;jj;ij mWg;ghd;: mtd; cf;fpuj;jpd; kpyhW xopAk;.

1வபதுரு 3 : 14 ePjpapdpkpj;jkhf ePq;fs; ghLgl;lhy; ghf;fpathd;fshapUg;gPHfs;. mtHfSila gaKWj;jYf;F ePq;fs;
gag;glhkYk; fyq;fhkYk; ,Ue;J>
293

294

யாக்வகாபு 1 :

12 Nrhjidiar; rfpf;fpw kD\d; ghf;fpathd;. mtd; cj;jkndd;W tpsq;fpdgpdG; fh;j;jh;

jk;kplj;jpy; md;G$Ufpwth;fSf;F thf;Fj;jj;jk; gz;zpd [PtfphPlj;ijg; ngWthd;.
295

1வபதுரு 1 : 7 mtH

cq;fis tprhupf;fpwtuhdgbahy;> cq;fs; ftiyfisnay;yhk; mtHNky; itj;JtpLq;fs;.

,NaRTf;Fs; ek;ikj; jkJ epj;jpa kfpikf;F mioj;jtuhapUf;fpw rfy fpUigAk; nghUe;jpa
Njtd;jhNk nfhQ;rf;fhyk; ghlEgtpf;fpw cq;fisr; rPHgLj;jp> ];jpug;gLj;jp> gyg;gLj;jp> epiyepWj;Jtuhf.
296

1வபதுரு 5 : 10 fpwp];J

வயாபு 1 : 12 fHj;jH rhj;jhid Nehf;fp: ,Njh> mtDf;F cz;lhditnay;yhk; cd; ifapypUf;fpwJ. mtd; Nky;
khj;jpuk; cd; ifia ePl;lhNj vd;whH. mg;nghOJ rhj;jhd; fHj;jUila re;epjpia tpl;Lg; Gwg;gl;Lg;Nghdhd;.
297
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வராைர் 12 : 2 ePq;fs; ,e;jg; gpugQ;rj;jpwF
; xj;j Nt\e;jhpahky;> NjtDila ed;ikAk; gphpaKk; ghpg+uzKkhdrpj;jk;
,d;dnjd;W gFj;jwpaj;jf;fjhf> cq;fs; kdk; GjpjhfpwjpdhNy kW&gkhFq;fs;.
298

ehk; md;gpNy gupRj;jKs;stHfSk; Fw;wkpy;yhjtHfSkhapUg;gjw;F> mtH
cyfj;Njhw;wj;Jf;FKd;Nd fpwp];JTf;Fs; ek;ikj; njupe;Jnfhz;lgbNa>gpupakhdtUf;Fs; jhk; ekf;Fj; je;jUspd
jk;Kila fpUigapd; kfpikf;F Gfo;rr; pahf>jk;Kila jaTs;s rpj;jj;jpdg; bNa> ek;ik ,NaRfpwp];J%ykha;j; jkf;Fr;
RtpfhuGj;jpuuhFk;gb Kd;Fwpj;jpUf;fpwhH.
299

எறபசியர்

1:

6-4 jkf;FKd;ghf

எறபசியர் 1: 12-11 NkYk; fpwp];Jtpd;Nky; Kd;Nd ek;gpf;ifahapUe;j ehq;fs; mtUila
kfpikf;Fg;Gfo;rr; pahapUf;Fk;gbf;F>jkJ rpj;jj;jpd; MNyhridf;Fj;jf;fjhf vy;yhtw;iwAk; elg;gpf;fpw
mtUilajPHkhdj;jpdg; bNa> ehq;fs; Kd;Fwpf;fg;gl;L> fpwp];JTf;Fs; mtUila
Rje;jukhFk;gbnjupe;Jnfhs;sg;gl;Nlhk;.
300

எறபசியர் 1: 13 ePq;fSk; cq;fs; ,ul;rpg;gpd; RtpNr\khfpa rj;jpa trdj;ijf; Nfl;L> tpRthrpfshdNghJ>
thf;Fj;jj;jk; gz;zg;gl;l gupRj;jMtpahy; mtUf;fs; Kj;jpiuNghlg;gl;BHfs;.
301

302

றயாவான் 15: 26gpjhtpdplj;jpypUe;J ehd; cq;fSf;F mDg;gg;NghfpwtUk;> gpjhtpdplj;jpypUe;J
Gwg;gLfpwtUkhfpa rj;jpa Mtpahd Njw;wuthsd; tUk;NghJ> mth; vd;idf;Fwpj;Jr; rhl;rp nfhLg;ghh
303

றயாவான் 14: 26vd;

ehkj;jpdhNy gpjh mDg;gg;Nghfpw ghpRj;j Mtpahfpa Njw;wuthsNd vy;yhtw;iwAk;
cq;fSf;Fg; Nghjpj;J> ehd; cq;fSf;Fr; nrhd;d vy;yhtw;iwAk; cq;fSf;F epidg;g+l;Lthh;.
304

சங்கீ தம் 37 :4 fh;j;jhplj;jpy;

305

அப்வபாஸ்தலர் 15:8

306

அப்வபாஸ்தலர் 1:8

kdkfpo;rr; pahapU> mth; cd; ,Ujaj;jpd; Ntz;Ljy;fis cdf;F mUs;nra;thh;.

,Ujaq;fis mwpe;jpUf;fpw Njtd; ekf;Fg; gupRj;jMtpiaj; je;jUspdJNghy
mtHfSf;Fk; je;jUsp> mtHfisf;Fwpj;Jr; rhl;rp nfhLj;jhH.
ghpRj;jMtp cq;fsplj;jpy; tUk;NghJ ePq;fs; ngydile;J vUrNykpYk;> A+Njah
KOtjpYk;> rkhhpahtpYk;> G+kpapd; filrpghpae;jKk;> vdf;Fr; rhl;rpfshapUg;gPhf; s; vd;whh;.
307

தீத்து3 : 5 ehk; nra;j ePjpapd; fphpiafspdpkpj;jk; mtH ek;ik ,ul;rpahky;> jkJ ,uf;fj;jpdg; bNa> kWn[d;k

KOf;fpdhYk;> ghpRj;j MtpapDila Gjpjhf;FjypdhYk; ek;ik ,ul;rpj;jhH.
308

1வபதுரு 1 : 3

ek;Kila fHj;juhfpa ,NaRfpwp];Jtpd; gpjhthfpa NjtDf;F ];Njhj;jpuk;cz;lhtjhf.

அப்வபாஸ்தலர்1 7: 26-28

kD\[hjpahd rfy [dq;fisAk; mth; XNu ,uj;jj;jpdhNy Njhd;wg;gz;zp>
G+kpapdk; Pnjq;Fk; FbapUf;fr;nra;J> Kd; jPh;khdpf;fg;gl;l fhyq;fisAk; mth;fs; FbapUg;gpd; vy;iyfisAk;
Fwpj;jpUf;fpwhh;. fh;j;juhfpa jk;ik mth;fs; jltpahfpYk; fz;Lgpbf;fj;jf;fjhfj; jk;ikj; NjLk;gbf;F mg;gbr;
nra;jhh;. mth; ek;kpy; xUtUf;Fk; J}ukhdtuy;yNt. Vnddpy; mtUf;Fs; ehk; gpiof;fpNwhk;> mirfpNwhk;> ,Uf;fpNwhk;.
mg;gbNa cq;fs; Gyth;fspYk; rpyh;> ehk; mtUila re;jjpahh; vd;W nrhy;ypapUf;fpwhh;fs;.
309

அப்வபாஸ்தலர்1 7 :2 6-28

kD\[hjpahd rfy [dq;fisAk; mth; XNu ,uj;jj;jpdhNy Njhd;wg;gz;zp>
G+kpapdk; Pnjq;Fk; FbapUf;fr;nra;J> Kd; jPh;khdpf;fg;gl;l fhyq;fisAk; mth;fs; FbapUg;gpd; vy;iyfisAk;
Fwpj;jpUf;fpwhh;. fh;j;juhfpa jk;ik mth;fs; jltpahfpYk; fz;Lgpbf;fj;jf;fjhfj; jk;ikj; NjLk;gbf;F mg;gbr;
nra;jhh;. mth; ek;kpy; xUtUf;Fk; J}ukhdtuy;yNt. Vnddpy; mtUf;Fs; ehk; gpiof;fpNwhk;> mirfpNwhk;> ,Uf;fpNwhk;.
mg;gbNa cq;fs; Gyth;fspYk; rpyh;> ehk; mtUila re;jjpahh; vd;W nrhy;ypapUf;fpwhh;fs;.
310

சங்கீ தம் 19 : 1-4 thdq;fs; NjtDila kfpikia ntspg;gLj;JfpwJ> MfhatphpT mtUila fuq;fspd; fphpiaia
mwptpf;fpwJ. gfYf;Fg; gfy; thh;j;ijfisg; nghopfpwJ> ,uTf;F ,uT mwpitj; njhptpf;fpwJ. mitfSf;Fg;
Ngr;Rkpy;iy> thh;j;ijAkpy;iy> mitfspd; rj;jk; Nfl;fg;gLtJkpy;iy. MfpYk; mitfspd; rj;jk; g+kpnaq;Fk;>
311
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mitfspd; trdq;fs; g+rr; f;fuj;Jf; filrptihf;Fk; nry;YfpwJ> mitfspy; #hpaDf;F xU $lhuj;ij
];jhgpj;jhh;.
அப்வபாஸ்தலர்1 7: 27

fh;j;juhfpa jk;ik mth;fs; jltpahfpYk; fz;Lgpbf;fj;jf;fjhfj; jk;ikj; NjLk;gbf;F
mg;gbr; nra;jhh;. mth; ek;kpy; xUtUf;Fk; J}ukhdtuy;yNt.
312

சங்கீ தம்1 6 : 11

[Ptkhh;ff; j;ij vdf;Fj; njhpag;gLj;JtPh;> ck;Kila rKfj;jpy; ghpg+uz Mde;jKk;> ck;Kila
tyJghhprj;jpy; epj;jpaNghpd;gKk; cz;L.
313

எறபசியர் 4 :1 8 mth;fs; Gj;jpapy; me;jfhug;gl;L> jq;fs; ,Uja fbdj;jpdhy; jq;fspy; ,Uf;Fk;
mwpahikapdhNy NjtDila [PtDf;F me;epauhapUe;J
314

வராைர் 1 :2 4-25 ,jpdpkpj;jk; mth;fs; jq;fs; ,Ujaj;jpYs;s ,r;irfspdhNy xUtNuhnlhUth; jq;fs; rhPuq;fis
mtkhdg;gLj;jj;jf;fjhf> Njtd; mth;fis mRj;jj;jpw;F xg;Gf;nfhLj;jhh;. jtDila rj;jpaj;ij mth;fs; ngha;ahf
khw;wp> rpU\;bfihj;njhOJ Nrtpahky; rpU\;biaj;njhOJ Nrtpj;jhh;fs;> mtNu vd;nwd;iwf;Fk;
];Njhj;jphpf;fg;gl;lth;. Mnkd;.
315

பிரசங்கி7 : 29 ,Njh>

Njtd; kD\idr; nrk;ikahdtdhf cz;lhf;fpdhh;> mth;fNsh mNef cghaje;jpuq;fisj;
Njbf;nfhz;lhh;fs;> ,ijkhj;jpuk; fz;Nld;.
316

வராைர் 1 :21 -32

mth;fs; Njtid mwpe;Jk;> mtihj; Njtndd;W kfpikg;gLj;jhkYk;> ];Njhj;jphpahkYkpUe;J> jq;fs;
rpe;jidfspdhNy tPzuhdhh;fs;> czh;tpy;yhj mth;fSila ,Ujak; ,Usile;jJ.mth;fs; jq;fis Qhdpfnsd;W nrhy;ypAk;
gapjj; paf;fhuuhfp> moptpy;yhj NjtDila kfpikia mopTs;s kD\h;fs; gwitfs; kpUfq;fs; CUk; gpuhzpfs; Mfpa ,itfSila
&gq;fSf;F xg;ghf khw;wpdhh;fs;.,jpdpkpjj; k; mth;fs; jq;fs; ,Ujaj;jpYs;s ,r;irfspdhNy xUtNuhnlhUth; jq;fs; rhPuq;fis
mtkhdg;gLj;jj;jf;fjhf> Njtd; mth;fis mRj;jj;jpw;F xg;Gf;nfhLj;jhh;.NjtDila rj;jpaj;ij mth;fs; ngha;ahf khw;wp>
rpU\;bfihj;njhOJ Nrtpahky; rpU\;biaj;njhOJ Nrtpj;jhh;fs;> mtNu vd;nwd;iwf;Fk; ];Njhj;jphpf;fg;gl;lth;. Mnkd;.
,jpdpkpjj; k; Njtd; mth;fis ,opthd ,r;irNuhfq;fSf;F xg;Gf;nfhLj;jhh;> me;jg;gbNa mth;fSila ngz;fs; Rght
mENghfj;ijr; Rghtj;Jf;F tpNuhjkhd mENghfkhf khw;wpdhh;fs;.mg;gbNa Mz;fSk; ngz;fisr; Rghtg;gb mEgtpahky;>
xUth;NknyhUth; tpufjhgj;jpdhNy nghq;fp> MNzhNl Mz; mtyl;rzkhdij elg;gpj;J> jq;fs; jg;gpjj;jpw;Fj; jFjpahd gyidj;
jq;fSf;Fs; mile;jhh;fs;.Njtid mwpAk; mwpitg; gw;wpf;nfhz;bUf;f mth;fSf;F kdjpy;yhjpUe;jgbahy;> jfhjitfisr;
nra;Ak;gb> Njtd; mth;fisf; Nflhdrpe;ijf;F xg;Gf;nfhLj;jhh;.mth;fs; rfytpj mepahaj;jpdhYk;> Ntrpjj; dj;jpdhYk;>
JNuhfj;jpYk;> nghUshirapdhYk;> FNuhjj;jpdhYk; epiwag;gl;L> nghwhikapdhYk;> nfhiyapdhYk;> thf;Fthjj;jpdhYk;>
tQ;rfj;jpdhYk;> td;kj;jpdhYk; epiwe;jth;fSkha;>Gwq;$Wfpwth;fSkha;> mtJ}Wgz;Zfpwth;fSkha;> NjtgifQUkha;>
JuhfpUjk;gz;Zfpwth;fSkha;> mfe;ijAs;sth;fSkha;> tPk;Gf;fhuUkha;> nghy;yhjitfis NahrpjJ
; g; gpizf;fpwth;fSkha;>
ngw;whUf;Fg; fPo;g;gbahjth;fSkha;>czh;tpy;yhjth;fSkha;> cld;gbf;iffis kPWfpwth;fSkha;> Rghtmd;gpy;yhjth;fSkha;>
,zq;fhjth;fSkha;> ,uf;fkpy;yhjth;fSkha; ,Uf;fpwhh;fs;.,g;gbg;gl;litfisr; nra;fpwth;fs; kuzj;jpw;Fg;
ghj;jpuuhapUf;fpwhh;fnsd;W Njtd; jPh;khdpjj; ePjpahd jPh;g;ig mth;fs; mwpe;jpUe;Jk;> mitfisj; jhq;fNs nra;fpwJky;yhky;>
mitfisr; nra;fpw kw;wth;fsplj;jpy; gphpag;gLfpwth;fSkhapUf;fpwhh;fs;.
317

சங்கீ தம் 14 : 1 Njtd;

,y;iy vd;W kjpnfl;ltd; jd; ,Ujaj;jpy; nrhy;ypf; nfhs;Sfpwhd;. mth;fs; jq;fisf;
nfLj;J> mUtUg;ghd fphpiafisr; nra;JtUfpwhh;fs;> ed;iknra;fpwtd; xUtDk; ,y;iy.
318

319

320

சங்கீ தம் 107 : 1 7eph;%lh;

jq;fs; ghjfkhh;ff; j;jhYk; jq;fs; mf;fpukq;fshYk; Neha;nfhz;L xLq;fpg;Nghfpwhh;fs;.

நீதிசைாழிகள் 1 : 32 Ngijfspd;

321

நீதிசைாழிகள் 14 : 9%lh;

khWghL mth;fisf; nfhy;Yk;> %lhpd; eph;tprhuk; mth;fis mopfF
; k;

ghtj;ijf;Fwpj;Jg; ghpahrk; gz;Zfpwhh;fs;: ePjpkhd;fSf;Fs;Ns jia cz;L

யூதா 1 : 4 Vnddpy; ekJ NjtDila fpUigiaf; fhktpfhuj;Jf;Ff;NfJthfg; Gul;b> xd;whd
Mz;ltuhfpa NjtidAk;> ek;Kila fHj;juhfpa ,NaRfpwp];JitAk; kWjypf;fpw
322
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gf;jpaw;wtHfs; rpyH gf;ftopaha; Eioe;jpUf;fpwhHfs;. mtHfs; ,e;j Mf;fpidf;Fs;shthHfnsd;W g+Htj;jpNy
vOjpapUf;fpwJ.
லூக்கா17 : 21-20 NjtDila

uh[;ak; vg;nghOJ tUnkd;W> ghpNrah; mthplj;jpy; Nfl;lnghOJ> mth;fSf;F mth;
gpujpAj;jukhf: NjtDila uh[;ak; gpuj;jpal;rkha; tuhJ. ,Njh> ,q;Nf vd;Wk;> mNjh> mq;Nf vd;Wk;
nrhy;yg;gLfpwjw;Fk; VJtpuhJ> ,Njh> NjtDila uh[;ak; cq;fSf;Fs; ,Uf;fpwNj vd;whh;.
323

எறபசியர் 2:1-14 8 vg;gbnadpy;> mtNu ek;Kila rkhjhd fhuzuhfp> ,Ujpwj;jhiuAk; xd;whf;fp> gifahf epd;w gphptpidahfpa
eLr;Rtiuj; jfh;jJ
; > rl;ljpll; q;fshfpa epahag;gpukhzj;ijj; jk;Kila khk;rj;jpdhNy xopj;J> ,Ujpwj;jhiuAk; jkf;Fs;shf xNu
Gjpa kD\dhfr; rpU\;bj;J> ,g;gbr; rkhjhdk;gz;zp>gifiar; rpYitapdhy; nfhd;W> mjpdhNy ,Ujpwj;jhiuAk; xNu rhPukhfj;
NjtDf;F xg;Guthf;fpdhh;.my;yhkYk; mth; te;J> J}ukhapUe;j cq;fSf;Fk;> rkPgkhapUe;j mth;fSf;Fk;>rkhjhdj;ijr; RtpNr\khf
mwptpjj; hh;.me;jg;gbNa ehk; ,Ujpwj;jhUk; xNu MtpapdhNy gpjhtpdplj;jpy; NrUk; rpyhf;fpaj;ij mth;%ykha;g; ngw;wpUf;fpNwhk;.
324

நீதிசைாழிகள் 2 : 5-1 vd;

kfNd> eP cd; nrtpia Qhdj;jpw;Fr; rha;jJ
; > cd; ,Ujaj;ijg; Gj;jpf;F mikag;gz;Zk;nghUl;L>
eP vd; thh;ji
; jfis Vw;Wf;nfhz;L> vd; fl;lisfis cd;dplj;jpy; gj;jpug;gLj;jp>Qhdj;ij th vd;W $g;gpl;L> Gj;jpiar; rj;jkpl;L
mioj;J>mij nts;spiag;Nghy; ehb> Gijay;fisj; NjLfpwJNghy; NjLthahfpy;>mg;nghOJ fh;jj; Uf;Fg; gag;gLjy; ,d;dnjd;W eP
czh;e;J> Njtid mwpAk; mwpitf; fz;liltha;.
325

அப்வபாஸ்தலர்2 :23

mg;gbapUe;Jk;> Njtd; eph;zapj;jpUe;j MNyhridapd;gbNaAk;> mtUila
Kd;dwptpd;gbNaAk; xg;Gf;nfhLf;fg;gl;l me;j ,NaRit ePq;fs; gpbj;J> mf;fpukf;fhuUila iffspdhNy rpYitapy;
Mzpabj;Jf; nfhiynra;jPhf; s;.
326

2சகாரிந்தியர் 5 : 21 ehk;

327

mtUf;Fs; NjtDila ePjpahFk;gbf;F> ghtk; mwpahj mtiu ekf;fhfg; ghtkhf;fpdhH.

1வபதுரு 1 :7 mope;JNghfpw nghd; mf;fpdpapdhNy Nrhjpf;fg;gLk;. mijg;ghHf;fpYk; mjpf
NtiyNawg;ngw;wjhapUf;fpw cq;fs; tpRthrk; Nrhjpf;fg;gl;L> ,NaRfpwp];J ntspg;gLk;NghJ cq;fSf;Fg; Gfo;rr; pAk;
fdKk; kfpikAKz;lhff; fhzg;gLk;.
328

வராைர் 8 : 28 md;wpAk;>

mtUila jPhk; hdj;jpdg; b miof;fg;gl;lth;fsha;j;Njtdplj;jpy; md;G$Ufpwth;fSf;Fr;
rfyKk; ed;ikf;F VJthf elf;fpwnjd;W mwpe;jpUf;fpNwhk;.
329

சவளி .2 4 :1mth;fSila fz;zPh; ahitAk; Njtd; Jilg;ghh;> ,dp kuzKkpy;iy> Jf;fKkpy;iy> myWjYkpy;iy>
tUj;jKkpy;iy> Ke;jpditfs; xope;JNghapd vd;W tpsk;gpdJ.
330

2வபதுரு 3 : 3 KjyhtJ ePq;fs; mwpaNtz;baJ vd;dntdpy;: filrpehl;fspy; ghprhaf;fhuh; te;J> jq;fs; Ra
,r;irfspd;gbNa ele;J>
331

332

ைத்வதயு 13 : 45 NkYk;>

guNyhfuh[;ak; ey;y Kj;Jf;fisj; NjLfpw tpahghhpf;F xg;ghapUf;fpwJ.

ைத்வதயு 25 : 1 mg;nghOJ> guNyhfuh[;ak; jq;fs; jPtl;bfisg; gpbj;Jf;nfhz;L> kzthsDf;F vjph;nfhz;LNghfg;
Gwg;gl;l gj;Jf; fd;dpiffSf;F xg;ghapUf;Fk;.
333

ek;Kila fHj;juhfpa ,NaR fpwp];Jtpd; gpjhthfpa NjtDf;F ];Njhj;jpuk;. mtH
fpwp];Jtf;Fs; cd;djq;fspy; Mtpf;Fupa rfy MrPHthjj;jpdhYk; ek;ik MrPHtjpj;jpUf;fpwhH.
334

எறபசியர்

1: 3

உபாகைம் 7 : 19 cd;

fz;fs; fz;l nghpa NrhjidfisAk;> milahsq;fisAk; mw;Gjq;fisAk; cd; Njtdhfpa
fh;j;jh; cd;idg; Gwg;glg;gz;zpf; fhz;gpj;j gyj;j ifiaAk; Xq;fpa Gaj;ijAk; ed;wha; epidj;J> mth;fSf;Fg;
gag;glhjpU> eP ghh;j;Jg; gag;gLfpw vy;yh [hjpfSf;Fk; cd; Njtdhfpa fh;j;jh; mg;gbNa nra;thh;.
335

336

லூக்கா22 : 28 NkYk;

vdf;F Nehpl;l Nrhjidfspy; vd;NdhNl$l epiyj;jpUe;jth;fs; ePq;fNs.
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337

1சதசவலானிக்வகயர் 3 : 3 ,g;gbg;gl;l

cgj;jputq;fisr; rfpf;f ehk; epakpf;fg;gl;bUf;fpNwhnkd;W ePq;fs;

mwpe;jpUf;fpwPHfNs.
1வபதுரு 1 :6 ,jpNy ePq;fs; kpfTk; re;Njh\g;gLfpwPHfs;. vd;whYk; Jd;gg;glNtz;baJ mtrpakhdjhy;> ,g;nghOJ
nfhQ;rfhyk; gytpjkhd NrhjidfspdhNy Jf;fg;gLfpwPHfs;.
338

1வபதுரு 4 :13-12 gpupakhdtHfNs> cq;fisr; Nrhjpf;Fk;gb cq;fs; eLtpy; gw;wpnaupfpw mf;fpdpiaf;Fwpj;J VNjh
GJiknad;W jpifahky;> fpwp];Jtpd; kfpik ntspg;gLk;NghJ ePq;fs; fsp$He;J kfpOk;gbahf mtUila ghLfSf;F
ePq;fs; gq;fhspfshdjhy; re;Njh\g;gLq;fs;.
339

340

புலம்பல் 3 : 38 cd;djkhdtUila

thapypUe;J jPikAk; ed;ikAk; Gwg;gLfpwjpy;iyNah?

வராைர் 8 : 28 md;wpAk;>

mtUila jPhk; hdj;jpdg; b miof;fg;gl;lth;fsha;j;Njtdplj;jpy; md;G$Ufpwth;fSf;Fr;
rfyKk; ed;ikf;F VJthf elf;fpwnjd;W mwpe;jpUf;fpNwhk;.
341

எபிகையர் 10 : 16 me;j ehl;fSf;Fg;gpd; ehd; mtHfNshNl gz;Zk; cld;gbf;ifahtJ: ehd; vd;Dila
gpukhzq;fis mtHfSila ,Ujaq;fspy; itj;J> mitfis mtHfSila kdjpy; vOJNtd; vd;W fHj;jH
nrhy;Yfpwhnud;gij ciuj;jgpdG;
342

fh;j;jh; vd;W mwpAk; ,Ujaj;ij mth;fSf;Ff; nfhLg;Ngd;> mth;fs; vd; [dkhapUg;ghh;fs;>
ehd; mth;fs; NjtdhapUg;Ngd;> mth;fs; jq;fs; KO ,Ujaj;NjhLk; vd;dplj;jpw;Fj; jpUk;Gthh;fs; vd;W ,];uNtypd;
Njtdhfpa fh;j;jh; nrhy;Yfpwhh;.
343

344

எறைமியா 24 :

7 ehd;

ைத்வதயு 7 : 8 Vndd;why;>Nfl;fpwtd;

vtDk; ngw;Wf;nfhs;Sfpwhd;> NjLfpwtd; fz;lilfpwhd;> jl;LfpwtDf;Fj;

jpwf;fg;gLk;.

வராைர் 1 : 20-19 Njtidf;Fwpj;J mwpag;gLtJ mth;fSf;Fs;Ns ntspg;gl;bUf;fpwJ> NjtNd mij mth;fSf;F
ntspg;gLj;jpapUf;fpwhh;. vg;gbnad;why;> fhzg;glhjitfshfpa mtUila epj;jpa ty;yik Njtj;Jtk; vd;gitfs;>
cz;lhf;fg;gl;bUf;fpwitfspdhNy> cyfKz;lhdJKjw;nfhz;L> njsptha;f; fhzg;gLk;> Mjyhy; mth;fs;
Nghf;Fr;nrhy;y ,lkpy;iy.
345

சங்கீ தம் 19 : 1-4 thdq;fs; NjtDila kfpikia ntspg;gLj;JfpwJ> MfhatphpT mtUila fuq;fspd; fphpiaia mwptpf;fpwJ.
gfYf;Fg; gfy; thh;ji
; jfisg; nghopfpwJ> ,uTf;F ,uT mwpitj; njhptpf;fpwJ.
mitfSf;Fg; Ngr;Rkpy;iy> thh;ji
; jAkpy;iy> mitfspd; rj;jk; Nfl;fg;gLtJkpy;iy.
MfpYk; mitfspd; rj;jk; g+kpnaq;Fk;> mitfspd; trdq;fs; g+r;rf;fuj;Jf; filrptihf;Fk; nry;YfpwJ> mitfspy; #hpaDf;F xU
$lhuj;ij ];jhgpj;jhh;.
346

347

ைத்வதயு 21 : 22 kYk;>

ePq;fs; tpRthrKs;sth;fsha; n[gj;jpNy vitfisf; Nfl;gPhf; Nsh mitfisnay;yhk;

ngWtPhf; s; vd;whh;.
348

349

நீதிசைாழிகள் 3 : 5 cd;
நாகூம்1 : 7 Hj;jH

RaGj;jpapdN; ky; rhahky;> cd; KO ,Ujaj;NjhLk; fh;j;jhpy; ek;gpf;ifahapUe;J>

ey;ytH> ,f;fl;LehspNy muzhd Nfhl;il. jk;ik ek;GfpwtHfis mwpe;jpUf;fpwhH.

epr;rakhf tpLtpg;Ngd;> eP gl;laj;Jf;F ,iuahtjpy;iy> eP vd;id ek;gpdgbapdhy; cd;
gpuhzd; cdf;Ff; fpilj;j nfhs;isg;nghUisg;Nghy ,Uf;Fnkd;W fh;j;jh; nrhy;Yfpwhh; vd;whh;.
350

எறைமியா39 :

1 8cd;id

சங்கீ தம் 111 : 7 mtUila fuj;jpd; fphpiafs; rj;jpaKk; epahaKkhditfs;> mtUila fl;lisfnsy;yhk;
cz;ikahditfs;.
351
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எபிகையர் 11 : 6 tpRthrkpy;yhky; NjtDf;Fg; gpupakhapUg;gJ $lhjfhupak;. Vndd;why;> Njtdplj;jpy; NrUfpwtd;
mtH cz;nld;Wk;> mtH jk;ikj; NjLfpwtHfSf;Fg; gyd; mspf;fpwtnud;Wk; tpRthrpf;fNtz;Lk;.
352

சங்கீ தம் 17 : 6 NjtNd>

ehd; ck;ik Nehf;fpf; nfQ;RfpNwd;> vdf;Fr; nrtpnfhLf;fpwPh>; vd;dplj;jpy; ck;Kila
nrtpiar; rha;j;J> vd; thh;j;ijiaf; Nfl;lUSk;.
353

அப்வபாஸ்தலர்5 :32 ,e;jr; rq;fjpfisf;Fwpj;J ehq;fs; mtUf;Fr; rhl;rpfshapUf;fpNwhk;. Njtd; jkf;Ff;
fPo;g;gbfpwtHfSf;Fj; je;jUspd gupRj;jMtpAk; rhl;rp vd;whHfs;.
354

355

2சகாரிந்தியர் 6 : 6 fw;gpYk;>

mwptpYk;> ePba rhe;jj;jpYk;> jatpYk;> ghpRj;jMtpapYk;> khakw;w md;gpYk;>

வராைர் 15 : 13 ghpRj;jMtpapd; gyj;jpdhNy cq;fSf;F ek;gpf;if ngUFk;gbf;F> ek;gpf;ifapd; Njtd; tpRthrj;jpdhy;
cz;lhFk; vy;yhtpj re;Njh\j;jpdhYk; rkhjhdj;jpdhYk; cq;fis epug;Gthuhf.
356

2தீவைாத்வதயு1 : 14 cd;dplj;jpy; xg;Gtpf;fg;gl;l me;j ew;nghUis ekf;Fs;Ns thrk; gz;Zfpw ghpRj;j
MtpapdhNy fhj;Jf;nfhs;.
357

358

359

லூக்கா1 : 37 NjtdhNy

$lhjfhhpak; xd;Wkpy;iy vd;whd;.

நீதிசைாழிகள் 3 : 6 cd;

topfspnyy;yhk; mtiu epidj;Jf;nfhs;: mg;nghOJ mth; cd; ghijfisr;

nrt;itg;gLj;Jthh;.

உபாகைம் 17 : 11 mth;fs;

cdf;F mwptpf;Fk; jPh;gig tpl;L tyJGwk; ,lJGwk; rhahky;> mth;fs; cdf;F
czh;j;Jk; gpukhzj;jpdg; bAk;> cdf;Fr; nrhy;Yk; epahaj;jPhg; ;gpdg; bAk; nra;af;fltha;.
360

361

நீதிசைாழிகள் 3 : 5 cd;

362சங்கீ தம்

46 : 1 0ePq;fs;

g+kpapNy cah;ej; pUg;Ngd

RaGj;jpapdN; ky; rhahky;> cd; KO ,Ujaj;NjhLk; fh;j;jhpy; ek;gpf;ifahapUe;J>

mkh;e;jpUe;J ehNd Njtndd;W mwpe;Jnfhs;Sq;fs;> [hjpfSf;Fs;Ns cah;ej; pUg;Ngd;>

பிலிப்பியர் 4 : 6 ePq;fs; xd;Wf;Fq; ftiyg;glhky;> vy;yhtw;iwAq;Fwpj;J cq;fs; tpz;zg;gq;fis
];Njhj;jpuj;NjhNl $ba nIgj;jpdhYk; Ntz;LjypdhYk; njupag;gLj;Jq;fs;.
363

ைாற்கு5 :36 mth;fs; nrhd;d thh;j;ijia ,NaR Nfl;lTlNd>n[gMyaj;jiytid
Nehf;fp>gag;glhNj>tpRthrKs;stdhapU vd;W nrhy;yp.
364

பிலிப்பியர் 2 : 3 xd;iwAk; thjpdhyhtJ> tPzn
; gUikapdhyhtJ nra;ahky;> kdj;jho;ikapdhNy
xUtiunahUth; jq;fspYk; Nkd;ikahdth;fshf vz;zf;fltPh;fs;.
365

உபாகைம் 8 : 6

Mifahy;> cd; Njtdhfpa fh;j;jUila topfspy; ele;J. mtUf;Fg; gag;gLk;gbf;F> mtUila
fw;gidfisf; iff;nfhs;sf;fltha;.
366

சங்கீ தம் 46 : 1 Njtd;

367

ekf;F milf;fyKk; ngyDk;> Mgj;Jf;fhyj;jpy; mE$ykhd JizAkhdth;.

லூக்கா1 0: 2 7mtd;

gpujpAj;jukhf: cd; Njtdhfpa fh;j;jhplj;jpy; cd; KO ,Ujaj;NjhLk; cd; KO Mj;JkhNthLk;
cd; KOg; gyj;NjhLk; cd; KOr;rpe;ijNahLk; md;G$h;e;J> cd;dplj;jpy; md;G$UtJNghyg; gpwdplj;jpYk;
md;G$Uthahf vd;W vOjpapUf;fpwJ vd;whd;.
368
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369

: vd; ehkj;jpdhNy gpjh mDg;gg;Nghfpw ghpRj;j Mtpahfpa Njw;wuthsNd vy;yhtw;iwAk;

றயாவான் 14 26

cq;fSf;Fg; Nghjpj;J> ehd; cq;fSf;Fr; nrhd;d vy;yhtw;iwAk; cq;fSf;F epidg;g+l;Lthh;.
370

சங்கீ தம் 37 : 4

fh;j;jhplj;jpy; kdkfpo;rr; pahapU> mth; cd; ,Ujaj;jpd; Ntz;Ljy;fis cdf;F mUs;nra;thh;.

வராைர் 15 :3 1 ghpRj;jMtpapd; gyj;jpdhNy cq;fSf;F ek;gpf;if ngUFk;gbf;F> ek;gpf;ifapd; Njtd; tpRthrj;jpdhy;
cz;lhFk; vy;yhtpj re;Njh\j;jpdhYk; rkhjhdj;jpdhYk; cq;fis epug;Gthuhf.
371

2 வபதுரு :1 2

gpjhthfpa NjtDila Kd;dwptpd;gbNa> Mtpahdtupd; gupRj;jkhf;FjypdhNy> fPog; ;gbjYf;Fk;
,NaRfpwp];JtpDila ,uj;je;njspff; g;gLjYf;Fk; njupe;Jnfhs;sg;gl;l guNjrpfSf;F vOJfpwjhtJ: fpUigAk;
rkhjhdKk; cq;fSf;Fg; ngUff;fltJ.
372

சகரியா 11-10 :2rPNahd; Fkhuj;jpNa> nfk;gPupj;Jg;ghL. ,Njh> ehd; te;J cd; eLtpy; thrk;gz;ZNtd; vd;W fHj;jH
nrhy;YfpwhH. me;ehspNy mNefk; [hjpfs; fHj;jiur;NrHe;J vd; [dkhthHfs;. ehd; cd; eLtpy; thrkhapUg;Ngd;.
mg;nghOJ Nridfspd; fHj;jH vd;id cd;dplj;jpy; mDg;gpdhnud;W mwptha
373

374

Nytpauhfkk; 26:12 ehd; cq;fs; eLtpNy cyhtp> cq;fs; NjtdhapUg;Ngd;> ePq;fs; vd; [dkhapUg;gPhf; s;.
சகரியா 3:9 ,Njh>

ehd; NahRthRf;F Kd;ghf itj;j fy;. ,e;j xNu fy;ypd; Nky; VO fz;fSk; itf;fg;gl;bUf;fpwJ.
,Njh> ehd; mjpd; rpj;jpu Ntiyia epiwNtw;wp> ,e;jj; Njrj;jpy; mf;fpukj;ij xNu ehspNy ePf;fpg;NghLNtd; vd;W
Nridfspd; fHj;jH nrhy;YfpwhH.
375

J}ff; g;gl;l vtDk; rgpf;fg;gl;ltd; vd;W vOjpapUf;fpwgb> fpwp];J ekf;fhfr; rhgkhfp>
epahag;gpukhzj;jpd; rhgj;jpwF
; ek;ik ePq;fyhf kPl;Lf;nfhz;lhH.
376

ைலாத்தியர்

3 : 13kuj;jpy;

அப்வபாஸ்தலர்4 :12

mtuhNyad;wp NtnwhUtuhYk; ,ul;rpg;G ,y;iy> ehk; ,ul;rpff; g;gLk;gbf;F thdj;jpd;
fPnoq;Fk;> kD\h;fSf;Fs;Ns mtUila ehkNkay;yhky; NtnwhU ehkk; fl;lisaplg;glTk; ,y;iy vd;whd;.
ஏசாயா 43 : 11ehd;> ehNd fh;j;jh;> vd;iday;yhky; ul;rfh; ,y;iy.
377

றயாவான் 14 : 7-6 mjw;F ,NaR: ehNd topAk; rj;jpaKk; [PtDkhapUf;fpNwd;> vd;dhNyay;yhky; xUtDk; gpjhtpdplj;jpy;
tuhd;. vd;id mwpe;jPh;fshdhy; vd; gpjhitAk; mwpe;jpUg;gPh;fs;> ,JKjy; ePqf; s; mtih mwpe;Jk; mtihf; fz;Lk; ,Uf;fpwPh;fs;
vd;whh;.
378

அப்வபாஸ்தலர்13 :39-38

Mjyhy; rNfhjuNu> ,th; %ykha; cq;fSf;Fg; ghtkd;dpg;G cz;lhFk; vd;W
mwptpf;fg;gLfpwnjd;Wk;> NkhNrapd; epahag;gpukhzj;jpdhNy ePq;fs; vitfspdpd;W tpLjiyahfp ePjpkhd;fshf;fg;glf;
$lhjpUe;jNjh> tpRthrpf;fpwtd; vtDk; mitfspdpd;W ,tuhNy tpLjiyahfp ePjpkhdhf;fg;gLfpwhd; vd;Wk;
cq;fSf;Fj; njhpe;jpUf;ff;fltJ.
379

43 : 1 1ehd;>

380

ஏசாயா

381

எறபசியர்

382

2:

ehNd fh;j;jh;> vd;iday;yhky; ul;rfh; ,y;iy.

4 NjtNdh

றயாவான்

,uf;fj;jpy; [RthpaKs;stuha; ek;kpy; md;G$h;e;j jk;Kila kpFe;j md;gpdhNy>

3: 15-13guNyhfj;jpypUe;jpwq;fpdtUk;

guNyhfj;jpypUf;fpwtUkhd kD\FkhuNday;yhky;

guNyhfj;Jf;F Vwpdtd; xUtDkpy;iy. rh;g;gkhdJ NkhNrapdhy; tdhe;juj;jpNy cah;j;jg;gl;lJNghy kD\FkhuDk;.
jd;id tpRthrpf;fpwtd; vtNdh mtd; nfl;Lg;Nghfhky; epjj; pa[Ptid milAk;gbf;F> cah;jj; g;glNtz;Lk;.
383

எறபசியர் 2: 10-8fpUigapdhNy

tpRthrj;ijf;nfhz;L ,ul;rpf;fg;gl;Bh;fs;. ,J cq;fshy; cz;lhdjy;y> ,J
NjtDila <T. xUtUk; ngUikghuhl;lhjgbf;F ,J fphpiafspdhy; cz;lhdjy;y.Vnddpy;> ew;fphpiafisr;
nra;fpwjw;F ehk; fpwp];J ,NaRTf;Fs; rpU\;bf;fg;gl;L> NjtDila nra;ifahapUf;fpNwhk;. mitfspy; ehk;
elf;Fk;gb mth; Kd;djhf mitfis Maj;jk;gz;zpapUf;fpwhh;.
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vd;dntd;why;> fh;j;juhfpa ,NaRit eP cd; thapdhNy mwpf;ifapl;L> Njtd; mtih
khpj;NjhhpypUe;J vOg;gpdhnud;W cd; ,Ujaj;jpNy tpRthrpj;jhy; ,ul;rpf;fg;gLtha;. ePjpAz;lhf ,Ujaj;jpNy
tpRthrpf;fg;gLk;> ,ul;rpgG; z;lhf thapdhNy mwpf;ifgz;zg;gLk;.mtih tpRthrpf;fpwtd; vtNdh mtd;
ntl;fg;gLtjpy;iynad;W Ntjk; nrhy;YfpwJ.
a+jndd;Wk; fpNuf;fndd;Wk; tpj;jpahrNk ,y;iy> vy;yhUf;Fq; fh;j;juhdth; jk;ikj; njhOJnfhs;Sfpw
ahtUf;Fk; IRthpark;gd;duhapUf;fpwhh;. Mjyhy; fh;j;jUila ehkj;ijj; njhOJnfhs;Sfpw vtDk;
,ul;rpf;fg;gLthd;.
384

வராைர் 10 : 13-9

வராைர் 3 : 22 mJ ,NaRfpwp];Jitg;gw;Wk; tpRthrj;jpdhNy gypf;Fk; NjtePjpNa> tpRthrpf;fpw vth;fSf;Fs;Sk;
vth;fs;NkYk; mJ gypf;Fk;> tpj;jpahrNk,y;iy.;.
385

1 வபதுரு :2 225-4

ehk; ghtq;fSf;Fr; nrj;J> ePjpf;Fg; gpioj;jpUf;Fk;gbf;F> mtHjhNk jkJ ruPuj;jpNy ek;Kila
ghtq;fisr; rpYitapd;Nky; Rke;jhH. mtUila jOk;Gfshy; FzkhdPHfs rpjWz;l MLfisg;NghypUe;jPHfs;.
,g;nghONjh cq;fs; Mj;Jkhf;fSf;F Nka;g;gUk; fz;fhzpAkhdtuplj;jpy; jpUg;gg;gl;bUf;fpwPHfs;.
386

387

2 1றயாவான்: 25-24Mifahy;

MjpKjy; ePq;fs; Nfs;tpg;gl;lJ cq;fspy; epiyj;jpUf;ff;fltJ. MjpKjy; ePq;fs;
Nfs;tpg;gl;lJ cq;fspy; epiyj;jpUe;jhy;> ePq;fSk; FkhudpYk; gpjhtpYk; epiyj;jpUg;gPhf; s;. epj;jpa[Ptid mspg;Ngd;
vd;gNj mth; ekf;Fr; nra;j thf;Fj;jj;jk;.
ைத்வதயு 27 : 46 xd;gjhk;kzp

Neuj;jpy; ,NaR: Vyp! Vyp! yhkh rgf;jhdp> vd;W kpFe;j rj;jkpl;Lf; $g;gpl;lhh;> mjw;F
vd; NjtNd! vd; NjtNd! Vd; vd;idf; iftpl;Bh; vd;W mh;j;jkhk;.
388

ஏசாயா 53 : 6-5 ek;Kila kPWjy;fspdpkpj;jk; mth; fhag;gl;L> ek;Kila mf;fpukq;fspdpkpj;jk; mth; nehWf;fg;gl;lhh;>
ekf;Fr; rkhjhdj;ij cz;Lgz;Zk; Mf;fpid mth;Nky; te;jJ> mtUila jOk;Gfshy; FzkhfpNwhk;. ehnky;yhUk;
MLfisg;Nghy topjg;gpj; jphpe;J> mtdtd; jd; jd; topapNy NghNdhk;> fh;j;jNuh ek;nky;yhUila mf;fpukj;ijAk;
mth;Nky; tpog;gz;zpdhh;.
389

390

றயாவான்

6: 40-38vd;

rpj;jj;jpdg; bay;y> vd;id mDg;gpdtUila rpj;jj;jpdg; b nra;aNt ehd;
thdj;jpypUe;jpwq;fpte;Njd;. mth; vdf;Fj; je;jitfspy; xd;iwAk; ehd; ,oe;JNghfhky;> filrp ehspy; mitfis
vOg;GtNj vd;id mDg;gpd gpjhtpd; rpj;jkhapUf;fpwJ. Fkhuidf; fz;L> mthplj;jpy; tpRthrkhapUf;fpwtd; vtNdh>
mtd; epj;jpa[Ptid miltJk;> ehd; mtidf; filrpehspy; vOg;GtJk;> vd;id mDg;gpdtUila rpj;jkhapUf;fpwJ
vd;whh;.
சவளி 9 :12 .cyfkidj;ijAk; Nkhrk;Nghf;Ffpw gprhR vd;Wk; rhj;jhd; vd;Wk; nrhy;yg;gl;l gioa ghk;ghfpa
nghpa tYrh;g;gk; js;sg;gl;lJ> mJ g+kpapNy tpoj;js;sg;gl;lJ> mjNdhNl$l mijr;Nrh;e;j J}jUk; js;sg;gl;lhh;fs;.
391

அப்வபாஸ்தலர்10 :41 MapDk; vy;yh [dq;fSf;Fk; gpuj;jpal;rkhFk;gb nra;ahky;> mth; khpj;NjhhpypUe;J
vOe;jgpdG; mtNuhNl Grpj;Jf; Fbj;jth;fSk; Njtdhy; Kd;G epakpff; g;gl;l rhl;rpfSkhfpa vq;fSf;Nf
gpuj;jpal;rkhFk;gb nra;jhh;.
392

393

ஓசியா 6: 2,uz;L ehl;fSf;Fg; gpd;G mtH ek;ik capHg;gpg;ghH> %d;whk; ehspy; ek;ik vOg;GthH> mg;nghOJ
ehk; mtUila rKfj;jpy; gpioj;jpUg;Nghk
அப்வபாஸ்தலர்1 :3 mtH ghLghLgl;lgpd;G> ehw;gJ ehssTk; mg;Ngh];jyUf;Fj; juprdkhfp> NjtDila
uh[;aj;Jf;Fupaitfis mtHfSlNd Ngrp> mNefk; njspthd jpU\;lhe;jq;fspdhNy
mtHfSf;Fj; jk;ik capNuhbUf;fpwtuhff; fhz;gpj;jhH.
394

ைாற்கு16 :19 ,t;tpjkha;f; fh;j;jh; mth;fSlNd Ngrpdgpd;G> guNyhfj;Jf;F vLj;Jf;nfhs;sg;gl;L> NjtDila
tyJghhprj;jpy; cl;fhh;e;jhh
395
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லூக்கா 23 : 32 Fw;wthspfshfpa NtNw ,uz;LNgUk; mtNuhNl$lf; nfhiynra;ag;gLtjw;Ff;
nfhz;LNghfg;gl;lhh;fs;.
396

லூக்கா 23 : 39-43

md;wpAk; rpYitapy; miwag;gl;bUe;j Fw;wthspfspy; xUtd;: eP fpwp];Jthdhy; cd;idAk;
vq;fisAk; ,ul;rpj;Jf;nfhs; vd;W mtih ,fo;e;jhd;. kw;wtd; mtid Nehf;fp: eP ,e;j Mf;fpidf;Fl;gl;ltdhapUe;Jk;
NjtDf;Fg; gag;gLfpwjpy;iyah? ehNkh epahag;gb jz;bf;fg;gLfpNwhk;> ehk; elg;gpj;jitfSf;;Fj;jf;f gyid
milfpNwhk;> ,tNuh jfhjnjhd;iwAk; elg;gpf;ftpy;iyNa vd;W mtidf; fbe;Jnfhz;L> ,NaRit Nehf;fp: Mz;ltNu>
ePh; ck;Kila uh[;aj;jpy; tUk;NghJ mbNaid epidj;jUSk; vd;whd;. ,NaR mtid Nehf;fp: ,d;iwf;F eP
vd;DlNd$lg; gujPrpypUg;gha; vd;W nka;ahfNt cdf;Fr; nrhy;YfpNwd; vd;whh;.
397

398

எறபசியர்

NjtDila <T.

2: 8

fpUigapdhNy tpRthrj;ijf;nfhz;L ,ul;rpff; g;gl;Bh;fs;. ,J cq;fshy; cz;lhdjy;y> ,J

399

றயாவான் 12 :3 1

400

றயாவான் 16 : 11

,g;nghONj ,e;j cyfj;Jf;F epahaj;jPhg; ;G cz;lhfpwJ> ,g;nghONj ,e;j cyfj;jpd;
mjpgjp Gwk;ghfj; js;sg;gLthd;.
,e;j cyfj;jpd; mjpgjp epahae;jPhf; f; g;gl;ljpdhNy epahaj;jPhg; ;igf;Fwpj;Jk;> fz;bj;J

czh;j;Jthh;.

வராைர் 10 : 9 vd;dntd;why;> fh;j;juhfpa ,NaRit eP cd; thapdhNy mwpf;ifapl;L> Njtd; mtih khpj;NjhhpypUe;J
vOg;gpdhnud;W cd; ,Ujaj;jpNy tpRthrpj;jhy; ,ul;rpff; g;gLtha;.
401

ைத்வதயு 5 : 1 6,t;tpjkha;>

kD\h; cq;fs; ew;fphpiafisf; fz;L> guNyhfj;jpypUf;fpw cq;fs; gpjhit
kfpikg;gLj;Jk;gb> cq;fs; ntspr;rk; mth;fs; Kd;ghfg; gpufhrpf;ff;fltJ.
402

எறைமியா 1 : 5 ehd; cd;idj; jhapd; tapww
; py; cUthf;F Kd;Nd cd;id mwpe;Njd;> eP fh;g;gj;jpypUe;J
ntspg;gLKd;Nd ehd; cd;idg; ghpRj;jk;gz;zp> cd;id [hjpfSf;Fj; jPhf; f; jhprpahff; fl;lisapl;Nld; vd;W
nrhd;dhh;.
403

ைத்வதயு 5 : 13 ePq;fs; g+kpf;F cg;ghapUf;fpwPhf
; s;> cg;ghdJ rhukw;Wg;Nghdhy;> vjpdhy; rhukhf;fg;gLk;? ntspNa
nfhl;lg;gLtjw;Fk;> kD\uhy; kpjpf;fg;gLtjw;FNk xopa Ntnwhd;Wf;Fk; cjthJ.
404

2சகாரிந்தியர் 6 : 18 mg;nghOJ> ehd; cq;fis Vw;Wf;nfhz;L> cq;fSf;Fg; gpjhthapUg;Ngd;> ePq;fs;
vdf;Ff; FkhuUk; Fkhuj;jpfSkhapUg;gPh;fnsd;W rh;tty;yikAs;s fh;j;jh; nrhy;Yfpwhh;.
405

ைத்வதயு 22 : 37-39 ,NaR

mtid Nehf;fp: cd; Njtdhfpa fh;j;jhplj;jpy; cd; KO ,Ujaj;NjhLk; cd; KO
Mj;JkhNthLk; cd; KO kdNjhLk; md;G$Uthahf> ,J Kjyhk; gpujhd fw;gid. ,jw;F xg;ghapUf;fpw ,uz;lhk;
fw;gid vd;dntd;why;> cd;dplj;jpy; eP md;G$UtJNghyg; gpwdplj;jpYk; md;G$Uthahf vd;gNj.
406

ைத்வதயு 22 : 36-40 NghjfNu>

epahag;gpukhzj;jpNy ve;jf; fw;gid gpujhdkhdJ vd;W Nfl;lhd;. ,NaR mtid Nehf;fp:
cd; Njtdhfpa fh;j;jhplj;jpy; cd; KO ,Ujaj;NjhLk; cd; KO Mj;JkhNthLk; cd; KO kdNjhLk;
md;G$Uthahf> ,J Kjyhk; gpujhd fw;gid. ,jw;F xg;ghapUf;fpw ,uz;lhk; fw;gid vd;dntd;why;> cd;dplj;jpy;
eP md;G$UtJNghyg; gpwdplj;jpYk; md;G$Uthahf vd;gNj. ,t;tpuz;L fw;gidfspYk; epahag;gpukhzk; KOikAk;
jPhf; f; jhprdq;fSk; mlq;fpapUf;fpwJ vd;whh;.
407

றயாவான் 16 : 27 ePq;fs; vd;idr; rpNefpj;J> ehd; Njtdplj;jpypUe;J Gwg;gl;Lte;Njndd;W tpRthrpf;fpwgbapdhy;
gpjh jhNk cq;fisr; rpNefpff; pwhh;.
408

NahridapNy nghpatUk;> nraypNy ty;ytUkhapUf;fpwPh>; mtdtDf;F mtdtDila
topfF
; j;jf;fjhfTk;> mtdtDila fphpiafspd; gyDf;Fj;jf;fjhfTk; mspf;Fk;gb> ck;Kila fz;fs;
kDGj;jpuUila vy;yh topfspdN; kYk; Nehf;fkhapUf;fpd;wd.
409

எறைமியா 32 :

19
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410

பிரசங்கி 8 : 5 fw;gidiaf;

iff;nfhs;Sfpwtd; xU jPq;ifAk; mwpahd;> Qhdpapd; ,Ujak; fhyj;ijAk; epahaj;ijAk;

mwpAk;.

பிலிப்பியர் 2 : 3 xd;iwAk;

thjpdhyhtJ> tPz;ngUikapdhyhtJ nra;ahky;> kdj;jho;ikapdhNy
xUtiunahUth; jq;fspYk; Nkd;ikahdth;fshf vz;zf;fltPh;fs;.
411

412

சங்கீ தம் 119 :105

ck;Kila trdk; vd; fhy;fSf;Fj; jPgKk;> vd; ghijf;F ntsprr; KkhapUf;fpwJ.

2தீவைாத்வதயு 3 : 16 Ntjthf;fpaq;fnsy;yhk;

Njt Mtpapdhy; mUsg;gl;bUf;fpwJ. NjtDila kD\d;
NjwpdtdhfTk;> ve;j ew;fphpiaAQ; nra;aj; jFjpAs;stdhfTk; ,Uf;Fk;gbahf>
413

414

415

சங்கீ தம் 119 : 133 ck;Kila
யாக்வகாபு 1 :

thh;j;ijapNy vd; fhybfis epiyg;gLj;jp> xU mepahaKk; vd;id Msnthl;lhNjAk;.

5 cq;fspy; xUtd; Qhdj;jpy; FiwTs;stdhapUe;jhy;> ahtUf;Fk; rk;G+uzkha;f; nfhLf;fpwtUk;

xUtiuAk; fbe;Jnfhs;shjtUkhfpa Njtdplj;jpy; Nfl;ff;fltd;> mg;nghOJ mtDf;Ff; nfhLf;fg;gLk;.
416

417

418

நீதிசைாழிகள் 2 : 6 fh;j;jh;
நீதிசைாழிகள் 2 : 10 Qhdk;

Qhdj;ijj; jUfpwhh;: mth; thapdpd;W mwpTk; Gj;jpAk; tUk;.
cd; ,Ujaj;jpy; gpuNtrpj;J> mwpT cd; Mj;JkhTf;F ,d;gkhapUf;Fk;NghJ>

நீதிசைாழிகள் 1 : 7 fh;j;jUf;Fg;

gag;gLjNy Qhdj;jpd; Muk;gk;> %lh; Qhdj;ijAk; Nghjfj;ijAk; mrl;il

gz;Zfpwhh;fs;.

சங்கீ தம் 32 : 8 ehd;

cdf;Fg; Nghjpj;J> eP elf;fNtz;ba topia cdf;Ff; fhl;LNtd;> cd;Nky; vd; fz;iz
itj;J> cdf;F MNyhrid nrhy;YNtd;.
419

எறைமியா 29 : 1 13-1ePq;fs; vjph;ghh;j;jpUf;Fk; Kbit cq;fSf;Ff; nfhLf;Fk;gbf;F ehd; cq;fs;Nghpy; epidj;jpUf;fpw
epidTfis mwpNtd; vd;W fh;j;jh; nrhy;Yfpwhh;> mitfs; jPikf;fy;y> rkhjhdj;Jf;NfJthd epidTfNs.
mg;nghOJ ePq;fs; $bte;J> vd;idj; njhOJnfhz;L> vd;id Nehf;fp tpz;zg;gk;gz;ZtPhf; s;> ehd; cq;fSf;Fr;
nrtpnfhLg;Ngd;. cq;fs; KO ,Ujaj;NjhLk; vd;idj; NjbdPh;fshdhy;> vd;idj; NjLifapy; fz;Lgpbg;gPh;fs;.
420

421

றயாவான்

10 : 27 vd; MLfs; vd; rj;jj;jpwF
; r; nrtpnfhLf;fpwJ> ehd; mitfis mwpe;jpUf;fpNwd;> mitfs;

vdf;Fg; gpd;nry;YfpwJ.
422

நீதிசைாழிகள் 15 : 22 MNyhridapd;ikahy;

vz;zq;fs; rpe;jpahkw;Nghk;: MNyhridf;fhuh; mNefh; ,Ue;jhy;

mitfs; cWjpg;gLk;.

நீதிசைாழிகள் 18 : 1 gphpe;JNghfpwtd; jd; ,r;irapd;gb nra;ag;ghh;ff
; pwhd;> vy;yh Qhdj;jpYk;
jiyaPl;Lf;nfhs;Sfpwhd;.
423

424

1சகாரிந்தியர் 11 : 1 ehd;

fpwp];Jitg; gpd;gw;WfpwJNghy> ePq;fs; vd;idg; gpd;gw;WfpwtHfshapUq;fs;.

2சகாரிந்தியர் 1 : 4-3 ekJ fHj;juhfpa ,NaRfpwp];Jtpd; gpjhthfpa NjtDk;> ,uf;fq;fspd; gpjhTk;> rfytpjkhd
MWjypd; NjtDkhapUf;fpwtUf;F ];Njhj;jpuk;. NjtdhNy vq;fSf;F mUsg;gLfpw MWjypdhNy> ve;j
cgj;jputj;jpyhfpYk; mfg;gLfpwtHfSf;F ehq;fs; mWjy; nra;aj; jpuhzpAs;stHfshFk;gb> vq;fSf;F tUk;
rfy cgj;jputq;fspNyAk; mtNu vq;fSf;F MWjy;nra;fpwtH.
425

ek;Kila gpjhthfpa NjtdhYk; fh;j;juhfpa ,NaRfpwp];JtpdhYk; cq;fSf;Ff; fpUigAk;
rkhjhdKk; cz;lhtjhf. ,NaRfpwp];Jitf;Fwpj;Jj; Njtd; jk;Kila jPh;ff; jhprpfs; %ykha;g; ghpRj;j
Ntjhfkq;fspy; Kd;Nd jk;Kila RtpNr\j;ijg;gw;wp thf;Fj;jj;jk;gz;zpdgb fh;j;juhfpa ,NaRfpwp];Jthdth;>
426

வராைர் 1 :4-3
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427

428

நீதிசைாழிகள் 16 : 3 cd;

nra;iffisf; fh;j;jUf;F xg;Gtp> mg;nghOJ cd; Nahridfs; cWjpg;gLk;.

சங்கீ தம் 119 : 105 ck;Kila

trdk; vd; fhy;fSf;Fj; jPgKk;> vd; ghijf;F ntsprr; KkhapUf;fpwJ.

NjtDf;Fg; gpupakhapUg;gJ $lhjfhupak;. Vndd;why;> Njtdplj;jpy; NrUfpwtd; mtH
cz;nld;Wk;> mtH jk;ikj; NjLfpwtHfSf;Fg; gyd; mspf;fpwtnud;Wk; tpRthrpff; Ntz;Lk;.
எபிகையர்

429

11 : 6 tpRthrkpy;yhky;

ைத்வதயு 17 : 20 mjw;F ,NaR: cq;fs; mtpRthrj;jpdhNyjhd;> fLFtpijasT tpRthrk; cq;fSf;F ,Ue;jhy; ePq;fs;
,e;j kiyiag; ghh;j;J> ,t;tplk; tpl;L mg;Gwk;Ngh vd;W nrhy;y mJ mg;Gwk; Nghk;> cq;fshy; $lhj fhhpak;
xd;WkpuhJ vd;W> nka;ahfNt cq;fSf;Fr; nrhy;YfpNwd;.
430

431

வயாபு 33 :

3 vd; thHj;ijfs; vd; ,Ujaj;jpd; cz;ikf;F xj;jpUf;Fk;. ehd; mwpe;jij cd; cjLfs; Rj;jkha;

trdpfF
; k
432

1 றயாவான் 1 :910- ek;Kila ghtq;fis ehk; mwpf;ifapl;lhy;> ghtq;fis ekf;F kd;dpj;J vy;yh
mepahaj;ijAk; ePff; p ek;ikr; Rj;jpfupg;gjw;F mtH cz;ikAk; ePjpAk; cs;stuhapUf;fpwhH ehk;
ghtQ;nra;atpy;iynad;Nghkhdhy;> ehk; mtiug; ngha;auhf;FfpwtHfshapUg;Nghk;. mtUila thHj;ij ekf;Fs; ,uhJ.
வராைர் 8 :2-1 Mdgbahy;> fpwp];J ,NaRTf;Fl;gl;lth;fshapUe;J> khk;rj;jpdg
; b elthky; Mtpapdg; bNa
elf;fpwth;fSf;F Mf;fpidj;jPhg; ;gpy;iy. fpwp];J ,NaRtpdhNy [PtDila Mtpapd; gpukhzk; vd;idg; ghtk; kuzk;
vd;gitfspd; gpukhzj;jpdpd;W tpLjiyahf;fpw;Nw.
433

434

யாக்வகாபு 1 :

6-5 cq;fspy; xUtd; Qhdj;jpy; FiwTs;stdhapUe;jhy;> ahtUf;Fk; rk;G+uzkha;f; nfhLf;fpwtUk;

xUtiuAk; fbe;Jnfhs;shjtUkhfpa Njtdplj;jpy; Nfl;ff;fltd;> mg;nghOJ mtDf;Ff; nfhLf;fg;gLk;. MdhYk;
mtd; vt;tsthfpYk; re;Njfg;glhky; tpRthrj;j;NjhNl Nfl;ff;fltd;. re;Njfg;gLfpwtd; fhw;wpdhy; mbgl;L miyfpw
flypd; miyf;F xg;ghapUf;fpwhd;.
வராைர் 16:27 jhk; xUtNu QhdKs;stUkhapUf;fpw NjtDf;F ,NARfpwp];Jtpd; %ykha; vd;nwd;iwf;Fk; kfpik
cz;lhtjhf. Mnkd;.
435

ek;gpf;ifitj;J> fh;j;jihj; jd; ek;gpf;ifahff; nfhz;bUf;fpw kD\d; ghf;fpathd;.
mtd; jz;zPuz;ilapNy ehl;lg;gl;lJk;> fhy;tha; Xukhfj;jd;Nth;fis tpLfpwJk;> c\;zk; tUfpwijf; fhzhky; ,iy
gr;irahapUf;fpwJk;> kioj;jho;rr; pahd tU\j;jpYk; tUj;jkpd;wpj; jg;ghky; fdpnfhLf;fpwJkhd
kuj;ijg;NghypUg;ghd;.
436

எறைமியா 17 :

8-7 fh;j;jh;Nky;

உபாகைம் 11 : 14-13 ePq;fs; cq;fs; Njtdhfpa fh;j;jhplj;jpy; cq;fs; KO ,Ujaj;NjhLk; cq;fs; KO Mj;JkhNthLk;
md;G$h;e;J> mtiur; NrtpfF
; k;gb> ehd; ,d;W cq;fSf;Ff; fw;gpf;fpw vd; fw;gidfSf;Ff; fPo;g;gbe;jhy;> eP cd;
jhdpaj;ijAk; cd; jpuhl;rurj;ijAk; cd; vz;nziaAk; Nrh;fF
; k;gbf;F> ehd; Vw;wfhyj;jpy; cq;fs; Njrj;jpy;
Kd;khhpiaAk; gpdk; hhpiaAk; nga;ag;gz;zp>
437

சங்கீ தம்11 2 :1 -2 my;NyY}ah> fh;j;jUf;Fg; gae;J> mtUila fl;lisfspy; kpfTk; gphpakhapUf;fpw kD\d;
ghf;fpathd mtd; re;jjpg+kpapy; gyj;jpUf;Fk;> nrk;ikahdth;fspd; tk;rk; MrPh;tjpf;fg;gLk;.
438

உபாகைம் 31 : 8 fh;j;jh;jhNk cdf;F Kd;ghfg; Nghfpwth;> mth; cd;NdhNl ,Ug;ghh;> mth; cd;id tpl;L
tpyFtJkpy;iy> cd;idf; iftpLtJkpy;iy> eP gag;glTk; fyq;fTk; Ntz;lhk; vd;whd;.
439

440

யாக்வகாபு 1 :

4 ePq;fs; xd;wpYk; FiwTs;sth;fshapuhky;> G+uzuhAk; epiwTs;sth;fshAk; ,Uf;Fg;gb>

nghWikahdJ G+uz fphpia nra;af;fltJ.
சங்கீ தம் 62 :8 [dq;fNs> vf;fhyj;jpYk; mtih ek;Gq;fs;> mth; rKfj;jpy; cq;fs; ,Ujaj;ij Cw;wptpLq;fs;> Njtd;
ekf;F milf;fykhapUf;fpwhh;.
441
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வராைர் 12 :2 ePq;fs; ,e;jg; gpugQ;rj;jpwF
; xj;j Nt\e;jhpahky;> NjtDila ed;ikAk; gphpaKk; ghpg+uzKkhdrpj;jk;
,d;dnjd;W gFj;jwpaj;jf;fjhf> cq;fs; kdk; GjpjhfpwjpdhNy kW&gkhFq;fs;.
442

பிலிப்பியர் 4 : 7-6 ePq;fs; xd;Wf;Fq; ftiyg;glhky;> vy;yhtw;iwAq;Fwpj;J cq;fs; tpz;zg;gq;fis
];Njhj;jpuj;NjhNl $ba nIgj;jpdhYk; Ntz;LjypdhYk; njupag;gLj;Jq;fs;. mg;nghOJ> vy;yhg; Gj;jpf;Fk; Nkyhd
Njtrkhjhdk; cq;fs; ,Ujaq;fisAk; cq;fs; rpe;jidfisAk; fpwp];J ,NaRTf;Fs;shff; fhj;Jf;nfhs;Sk;.
443

444

றயாவான் 3

: 16 Njtd;> jk;Kila xNuNgwhd Fkhuid tpRthrpf;fpwtd; vtNdh mtd; nfl;Lg;Nghfhky;

epj;jpa[Ptid milAk;gbf;F> mtiuj; je;jUsp> ,t;tstha; cyfj;jpy; md;G$h;e;jhh;.
சங்கீ தம் 5 :11 ck;ik ek;Gfpwth;fs; ahtUk; re;Njh\pj;J> ve;ehSk; nfk;gPhpg;ghh;fshf> ePh; mth;fisf; fhg;ghw;WtPh;>
ck;Kila ehkj;ij Nerpf;fpwth;fs; ck;kpy; fsp$Uthh;fshf.
445

சங்கீ தம் 91 :14 mtd; vd;dplj;jpy; thQ;irahapUf;fpwgbahy; mtid tpLtpg;Ngd;> vd; ehkj;ij mtd;
mwpe;jpUf;fpwgbahy; mtid cah;e;j milf;fyj;jpNy itg;Ngd;.
446

சங்கீ தம் 67 :1,2

NjtNd> g+kpapy; ck;Kila topAk;> vy;yh [hjpfSf;Fs;Sk; ck;Kila ,ul;rzpaKk;
tpsq;Fk;gbaha;> NjthPh; vq;fSf;F ,uq;fp> vq;fis MrPht
; jpj;J> ck;Kila Kfj;ij vq;fs;Nky; gpufhrpff; g;gz;Zk;.
(Nryh.)
447

ePq;fs; vy;yhtw;wpYk; vg;nghOJk; rk;g+uzKilatHfshAk;> rfytpj ew;fpupiafspYk;
ngUFfpwtHfshAkpUf;Fk;gbahf> Njtd; cq;fsplj;jpy; rfytpj fpUigiaAk; ngUfr;nra;a ty;ytuhapUf;fpwhH.
448

449

450

2சகாரிந்தியர் 9 : 8 NkYk;>

ைத்வதயு 19 : 26 ,NaR>
சங்கீ தம் 37 :4

mth;fisg; ghh;j;J: kD\uhy; ,J $lhjJjhd;> NjtdhNy vy;yhk; $Lk; vd;whh;.

fh;j;jhplj;jpy; kdkfpo;rr; pahapU> mth; cd; ,Ujaj;jpd; Ntz;Ljy;fis cdf;F mUs;nra;thh;.

யாக்வகாபு 4 : 2 ePq;fs; ,r;rpj;Jk; cq;fSf;Ff; fpilf;ftpy;iy. ePq;fs; nfhiynra;Jk;>
nghwhikAs;sth;fshapUe;Jk;> milaf;$lhkw;NghfpwPh;fs;. ePq;fs; rz;ilAk; Aj;jKk;gz;zpAk;> ePq;fs;
tpz;zg;gk;gz;zhkypUf;fpwjpdhNy> cq;fSf;Fr; rpj;jpf;fpwjpy;iy.
451

யாக்வகாபு 1 : 24-23 my;yhkYk; ePq;fs; cq;fis tQ;rpahjgbf;Fj; jpUtrdj;ijf; Nfl;fpwth;fsha; khj;juky;y>
mjpdg; b nra;fpwth;fshAk; ,Uq;fs;. mtd; jd;idj;jhNd ghh;j;J> mt;tplk;tpl;Lg; NghdTlNd> jd; rhay;
,d;dnjd;gij kwe;JtpLthd;.
452

யாக்வகாபு 1 : 25 RahjPdg;gpukhzkhfpa

G+uzg; gpukhzj;ij cw;Wg;ghh;j;J> mjpNy epiyj;jpUf;fpwtNd Nfl;fpwij
kwf;fpwtdhapuhky;> mjw;Nfw;w fphpia nra;fpwtdhapUe;J> jd; nra;ifapy; ghf;fpathdhapUg;ghd;.
453

நீதிசைாழிகள் 5 : 21 kD\Uila topfs; fh;j;jhpd; fz;fSf;F Kd;ghf ,Uf;fpwJ: mtDila topfnsy;yhtw;iwAk;
mth; rPh;J}ff; pg;ghh;ff; pwhh;.
454

jd;id ehd; fhzhjgbf;Fkiwtplq;fspy;xspj;Jf;nfhs;sf;$LNkh vd;W fh;j;jh;
nrhy;Yfpwhh;> ehd; thdj;ijAk; g+kpiaAk; epug;Gfpwth; my;yNth vd;W fh;j;jh; nrhy;Yfpwhh;.
455

எறைமியா 23 :

24 ahtdhfpYk;

எபிகையர் 4 : 13 mtUila ghHitf;F kiwthd rpU\;b xd;Wkpy;iy. rfyKk; mtUila fz;fSf;FKd;ghf
epHthzKk; ntspauq;fKkhapUf;fpwJ> mtUf;Nf ehk; fzf;F xg;Gtpf;fNtz;Lk;.
456

எபிகையர் 4 : 16 Mjyhy;> ehk; ,uf;fj;ijg; ngwTk;> Vw;w rkaj;jpy; rfhaQ;nra;Aq; fpUigia milaTk;> ijupakha;f;
fpUghrdj;jz;ilapNy Nruf;flNthk;.
457
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சங்கீ தம் 62 :8 [dq;fNs> vf;fhyj;jpYk; mtih ek;Gq;fs;> mth; rKfj;jpy; cq;fs; ,Ujaj;ij Cw;wptpLq;fs;> Njtd;
ekf;F milf;fykhapUf;fpwhh;. (Nryh.)
458

ஏசாயா 1:18

tof;fhLNthk; thUq;fs; vd;W fh;j;jh; nrhy;Yfpwhh;> cq;fs; ghtq;fs; rpNtnud;wpUe;jhYk; ciwe;j
kioiag;Nghy; ntz;ikahFk;> mitfs; ,uj;jhk;gur;rptg;ghapUe;jhYk; gQ;irg;NghyhFk;.
459

எறபசியர் 1 :5-4 jkf;FKd;ghf ehk; md;gpNy gupRj;jKs;stHfSk; Fw;wkpy;yhjtHfSkhapUg;gjw;F> mtH
cyfj;Njhw;wj;Jf;FKd;Nd fpwp];JTf;Fs; ek;ikj; njupe;Jnfhz;lgbNa> gpupakhdtUf;Fs; jhk; ekf;Fj; je;jUspd
jk;Kila fpUigapd; kfpikf;F Gfo;rr; pahf>
460

461

நீதிசைாழிகள் 15 : 29 Jd;khh;ff
; Uf;F

fh;j;jh; JhukhapUf;fpwhh;: ePjpkhd;fspd; n[gj;jijNah Nfl;fpwhh;.

சங்கீ தம்3 4 : 15

fh;j;jUila fz;fs; ePjpkhd;fs;Nky; Nehf;fkhapUf;fpwJ> mtUila nrtpfs; mth;fs;
$g;gpLjYf;Fj; jpwe;jpUf;fpwJ.
462

யாக்வகாபு 5 : 16 ePq;fs; nrh];jkilAk;gbf;F> cq;fs; Fw;wq;fis xUtUf;nfhUth; mwpfi
; fapl;L>
xUtUf;fhf xUth; n[gk;gz;Zq;fs;. ePjpkhd; nra;Ak; Cf;fkhd Ntz;Ljy; kpfTk;
ngyDs;sjhapUf;fpwJ.
463

ைத்வதயு1 1 : 2 9ehd;

rhe;jKk; kdj;jho;ikAkha; ,Uf;fpNwd;> vd; Efj;ij cq;fs; Nky; Vw;Wf;nfhz;L> vd;dplj;jpy;
fw;Wf;nfhs;Sq;fs;> mg;nghOJ> cq;fs; Mj;Jkhf;fSf;F ,isg;ghWjy; fpilf;Fk;.
464

465

றயாவான் 8

: 34-36 ,NaR mth;fSf;Fg; gpujpAj;jukhf: ghtQ;nra;fpwd; vtDk; ghtj;Jf;F mbikahapUf;fpwhd;

vd;W nka;ahfNt nka;ahfNt cq;fSf;Fr; nrhy;YfpNwd;. mbikahdtd; vd;iwf;Fk; tPl;bNy epiyj;jpuhd;> Fkhud;
vd;iwf;Fk; epiyj;jpUf;fpwhh;. Mifahy; Fkhud; cq;fis tpLjiyahf;fpdhy; nka;ahfNt tpLjiyahtPhf; s;.
ஏசாயா 59 : 2

cq;fs; mf;fpukq;fNs cq;fSf;Fk; cq;fs; NjtDf;Fk; eLthfg;gphptpid cz;lhf;FfpwJ> cq;fs;
ghtq;fNs mth; cq;fSf;Fr; nrtpnfhlhjgbf;F mtUila Kfj;ij cq;fSf;F kiwf;fpwJ.
466

யாக்வகாபு 4 : 4

tpgrhuNu> tpgrhhpfNs> cyfrpNefk; NjtDf;F tpNuhjkhd gifnad;W mwpaPhf; sh?
Mifahy; cyfj;Jf;Fr; rpNefpjdhapUf;f tpUk;Gfpwtd; NjtDf;Fg; gifQdhfpwhd;.
467

468

எறைமியா2 9 :

13

cq;fs; KO ,Ujaj;NjhLk; vd;idj; NjbdPhf; shdhy;> vd;idj; NjLifapy; fz;Lgpbg;gPh;fs;.

எவசக்கிவயல் 33 :11 fh;j;juhfpa Mz;lth; cihf;fpwJ vd;dntd;why;: ehd; Jd;khh;ff
; Dila kuzj;ij
tpUk;ghky;> Jd;khh;ff; d; jd; topiatpl;Lj; jpUk;gpg; gpiog;gijNa tpUk;GfpNwd; vd;W vd; [Ptidf;nfhz;L
nrhy;YfpNwd;> ,];uNty; tk;rj;jhNu> cq;fs; nghy;yhj topfistpl;Lj; jpUk;Gq;fs;> jpUk;Gq;fs;> ePq;fs; Vd;
rhfNtz;Lk; vd;fpwhh; vd;W mth;fNshNl nrhy;Y.
469

கலாத்தியர் 5 :4

epahag;gpukhzj;jpdhy; ePjpkhd;fshf tpUk;Gfpw ePq;fs; ahtUk; fpwp];Jittpl;Lg; gpupe;J>
fpUigapdpd;W tpOe;jPHfs;.
470

,ul;rfUkhapUf;fpw ,NaRfpwp];Jit mwpfpw mwptpdhNy cyfj;jpd; mRj;jq;fSf;Fj;
jg;gpdth;fs; kWgbAk; mitfspy; rpff; pfn; fhz;L n[apff; g;gl;lhy;> mth;fSila gpd;dpiyik Kd;dpiyikapYk;
NfLs;sjhapUf;Fk;.
471

2வபதுரு 2 : 20 fh;j;jUk;

வராைர் 8 :27

Mtpahdth; NjtDila rpj;jj;jpdg; bNa ghpRj;jthd;fSf;fhf Ntz;Ljy; nra;fpwgbahy;> ,Ujaq;fis
Muha;e;Jghh;ff; pwth; Mtpapd; rpe;ij ,d;dnjd;W mwpthh;.
472

வராைர் 8 :34 Mf;fpidf;Fs;shfj; jPhf
; f; pwtd; ahh;? fpwp];JNt khpj;jth;> mtNu vOe;JkpUf;fpwth;> mtNu NjtDila
tyJghhprj;jpYk; ,Uf;fpwth;> ekf;fhf Ntz;Ljy;nra;fpwtUk; mtNu.
473
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ஏசாயா 59 : 2 cq;fs; mf;fpukq;fNs cq;fSf;Fk; cq;fs; NjtDf;Fk; eLthfg;gphptpid cz;lhf;FfpwJ> cq;fs;
ghtq;fNs mth; cq;fSf;Fr; nrtpnfhlhjgbf;F mtUila Kfj;ij cq;fSf;F kiwf;fpwJ.
474

யாக்வகாபு 5 : 15

mg;nghOJ tpRthrKs;s n[gk; gpzpahspia ,ul;rpfF
; k;. fh;j;jh; mtid vOg;Gthh;. mtd;
ghtQ;nra;jtdhdhy; mJ mtDf;F kd;dpf;fg;gLk;.
475

476

சங்கீ தம் 38 : 1 fh;j;jhNt>

ck;Kila Nfhgj;jpy; vd;idf; fbe;Jnfhs;shNjAk;> ck;Kila cf;fpuj;jpy; vd;idj;

jz;bahNjAk;.

எபிகையர் 12 : 6 fHj;jH vtdplj;jpy; md;G$UfpwhNuh mtid mtH rpl;rpj;J> jhk; NrHj;Jf;nfhs;Sfpw ve;j kfidAk;
jz;bf;fpwhH vd;W gps;isfSf;Fr; nrhy;YfpwJNghy cq;fSf;Fr; nrhy;ypapUf;fpw Gj;jpkjpia kwe;jPHfs;.
477

ஆவைாஸ் 3 :2

g+kpapd; vy;yh tk;rq;fSf;Fs;Sk; cq;fis khj;jpuk; mwpe;J nfhz;Nld;. Mifahy; cq;fSila
vy;yh mf;fpukq;fspdpkpj;jKk; cq;fisj; jz;bg;Ngd;.
478

ைத்வதயு 12 : 37-36 kD\h; NgRk; tPzhd thh;j;ijfs; ahitAk; Fwpj;J epahaj;jPh;g;G ehspNy
fzf;nfhg;Gtpf;fNtz;Lk; vd;W cq;fSf;Fr; nrhy;YfpNwd;. Vnddpy;> cd; thh;j;ijfspdhNy ePjpkhd; vd;W
jPhf; f; g;gLtha;> my;yJ cd; thh;j;ijfspdhNy Fw;wthsp vd;W jPhf; f; g;gLtha; vd;whh;.
479

480

481

சங்கீ தம் 66 : 18 vd;
ஏசாயா 33:6

,Ujaj;jpy; mf;fpukrpe;ij nfhz;bUe;Njdhdhy;> Mz;lth; vdf;Fr; nrtpnfhlhh;

g+uzul;rpg;Gk; QhdKk; mwpTk; cd; fhyq;fSila cWjpahapUf;Fk;> fh;j;jUf;Fg; gag;gLjNy mjpd;

nghf;fp\k;.

உபாகைம் 28 : 2 eP

cd; Njtdhfpa fh;j;jhpd; rj;jj;Jf;Fr; nrtpnfhLf;Fk;NghJ> ,g;nghOJ nrhy;yg;gLk;
MrPh;thjq;fnsy;yhk; cd;Nky; te;J cdf;Fg; gypf;Fk;.
482

ைல்கியா 2 : 2 ePq;fs; NfshkYk; vd; ehkj;Jf;F kfpikiar; nrYj;Jk;gb ,ijr; rpe;jpahkYkpUe;jhy;> ehd;
cq;fSf;Fs;Ns rhgj;ij mDg;gp> cq;fs; MrPHthjq;fisAk; rhgkhf;FNtd;. Mk;> ePq;fs; mijr; rpe;jpahkw;
Nghdjpdhy; mitfisr; rgpj;Njd; vd;W Nridfspd; fHj;jH nrhy;YfpwhH.
483

உபாகைம் 30 : 19 ehd; [PtidAk; kuzj;ijAk;> MrPht
; hjj;ijAk; rhgj;ijAk; cdf;FKd; itj;Njd; vd;W
cq;fs;Nky; thdj;ijAk; g+kpiaAk; ,d;W rhl;rp itf;fpNwd;> Mifahy;> ePAk; cd; re;jjpAk; gpiof;Fk;gbf;F> eP
[Ptidj; njhpe;Jnfhz;L>
484

485

நீதிசைாழிகள் 3 : 33 Jd;khh;ff
; Dila

tPl;by; fh;j;jhpd; rhgk; ,Uf;fpwJ> ePjpkhd;fSila thr];jyj;ijNah mth;

MrPh;tjpf;fpwhh;.

2வபதுரு 3: 9 jhkjpf;fpwhh; vd;W rpyh; vz;Zfpwgb> fh;j;jh; jkJ thf;Fj;jj;jj;ijf;Fwpj;J jhkjkhapuhky;> xUtUk;
nfl;Lg;Nghfhky; vy;yhUk; kde;jpUk;gNtz;Lnkd;W tpUk;gp> ek;Nky; ePba nghWikAs;stuhapUf;fpwhh;.
486

எவபசியர் 1 : 3 ek;Kila

fHj;juhfpa ,NaR fpwp];Jtpd; gpjhthfpa NjtDf;F ];Njhj;jpuk;. mtH
fpwp];Jtf;Fs; cd;djq;fspy; Mtpf;Fupa rfy MrPHthjj;jpdhYk; ek;ik MrPHtjpj;jpUf;fpwhH.
487

உபாகைம் 28 : 1 ,d;W ehd; cdf;F tpjpf;fpw cd; Njtdhfpa fh;jj
; Uila fl;lisfspdg; bnay;yhk; nra;a eP
ftdkhapUf;Fk;gbf;F> mth; rj;jj;jpw;F cz;ikaha;r; nrtpnfhLg;ghahdhy;> cd; Njtdhfpa fh;jj; h; g+kpapYs;s rfy [hjpfspYk;
cd;id Nkd;ikahf itg;ghh;.
488

சசப்பனியா 3 :8

Mifahy; ehd; nfhs;isahl vOk;Gk; ehs;kl;Lk; vdf;Ff; fhj;jpUq;fs; vd;W fHj;jH
nrhy;YfpwhH. vd; rpdkhfpa cf;fpu Nfhgj;ijnay;yhk; mtHfs;Nky; nrhupAk;gb [hjpfisr; NrHf;fTk;> uh[;aq;fisf;
$l;lTk; ehd; jPHkhdk;gz;zpNdd;. G+kpnay;yhk; vd; vuprr; ypd; mf;fpdpapdhNy mopAk;.
489
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யாக்வகாபு 1 : 3 cq;fs; tpRthrj;jpd; ghPl;irahdJ nghWikia cz;lhf;Fnkd;W mwpe;J> mij kpFe;j
re;Njh\khf vz;Zq;fs;.
490

ைத்வதயு 17 : 20 mjw;F

,NaR: cq;fs; mtpRthrj;jpdhNyjhd;> fLFtpijasT tpRthrk; cq;fSf;F ,Ue;jhy;
ePq;fs; ,e;j kiyiag; ghh;j;J> ,t;tplk; tpl;L mg;Gwk;Ngh vd;W nrhy;y mJ mg;Gwk; Nghk;> cq;fshy; $lhj fhhpak;
xd;WkpuhJ vd;W> nka;ahfNt cq;fSf;Fr; nrhy;YfpNwd;.
491

புலம்பல்3 : 26-25 jkf;Ff;

fhj;jpUf;fpwth;fSf;Fk; jk;ikj; NjLfpw Mj;JkhTf;Fk; fh;j;jh; ey;yth;. fh;j;jUila
,ul;rpg;Gf;F ek;gpf;ifNahL fhj;jpUf;fpwJ ey;yJ.
492

சங்கீ தம் 37 : 7 fh;j;jih

Nehf;fp mkh;e;J> mtUf;Ff; fhj;jpU> fhhparpj;jpAs;std;NkYk; jPtpidfisr; nra;fpw
kD\d;NkYk; vhprr; yhfhNj.
493

494

495

சங்கீ தம் 62 : 1 NjtidNa
ஏசாயா 40: 29

Nehf;fp vd; Mj;Jkh mkh;e;jpUf;fpwJ> mtuhy; vd; ,ul;rpg;G tUk;.

Nrhh;e;JNghfpwtDf;F mth;ngyd; nfhLj;J> rj;Jtkpy;yhjtDf;Fr; rj;Jtj;ijg; ngUfg;gz;Zfpwhh;.

,g;gb eP FspUkpd;wp mdYkpd;wp ntJntJg;ghapUf;fpwgbapdhy; cd;id vd; thapdpd;W
the;jpgz;zpg;NghLNtd;. eP eph;g;ghf;fpaKs;stDk;> ghpjgpf;fg;glj;jf;ftDk;> jhpj;jpuDk;> FUlDk;>
eph;thzpAkhapUf;fpwijmwpahky;> ehd; IRthpathndd;Wk;> jputpark;gd;dndd;Wk;> vdf;F xU FiwTkpy;iynad;Wk;>
nrhy;Yfpwgbahy;>
496

கவளி 3 .:16

-17

ைல்கியா 2 : 16 js;sptpLjiy ehd; ntWf;fpNwd; vd;W ,];uNtypd; Njtdhfpa fHj;jH nrhy;YfpwhH. mg;gbg;gl;ltd;
nfhLikapdhy; jd; t];jpuj;ij %Lfpwhd; vd;W Nridfspd; fHj;jH nrhy;YfpwhH. Mifahy; ePq;fs; JNuhfk;
gz;zhky; cq;fs; Mtpiaf; Fwpj;J vr;rupf;ifahapUq;fs;.
497

498

499

500

501

502

503

எபிகையர்1 1

: 17

ைத்வதயு5 :

NkYk; tpRthrj;jpdhNy mgpufhk; jhd; Nrhjpf;fg;gl;lNghJ <rhf;ifg; gypahf xg;Gf;nfhLj;jhd;.

3 Mtpapy; vspikAs;sth;fs; ghf;fpathd;fs;> guNyhfuh[;ak; mth;fSilaJ.

ைத்வதயு 5 : 9 rkhjhdk;gz;Zfpwth;fs;
ைத்வதயு 5 : 10 ePjpapdpkpj;jk;

ghf;fpathd;fs;> mth;fs; NjtDila Gj;jpuh; vd;dg;gLthh;fs;.

Jd;gg;gLfpwth;fs; ghf;fpathd;fs;> guNyhfuh[;ak; mth;fSilaJ.

ைத்வதயு 5 : 7 ,uf;fKs;sth;fs;

ghf;fpathd;fs;> mth;fs; ,uf;fk; ngWthh;fs;.

ைத்வதயு 5 : 5 rhe;jFzKs;sth;fs;

ghf;fpathd;fs;> mth;fs; g+kpiar; Rje;jhpj;Jf;nfhs;Sthh;fs;.

லூக்கா11 :28

mjw;F mth;: mg;gbahdhYk;> NjtDila thh;j;ijiaf; Nfl;L> mijf; fhj;Jf;nfhs;Sfpwth;fNs
mjpf ghf;fpathd;fs; vd;whh;.
504

1நாளாகைம் 28 :9 vd; Fkhudhfpa rhnyhNkhNd> eP cd; gpjhtpd; Njtid mwpe;J> mtiu cj;jk ,Ujaj;NjhLk;
cw;rhf kdNjhLk; Nrtp> fh;j;jh; vy;yh ,Ujaq;fisAk; Muha;e;J> epidTfspd; Njhw;wq;fisnay;yhk; mwpfpwhh;> eP
mtiuj; Njbdhy; cdf;Fj; njd;gLthh;> eP mtiu tpl;Ltpl;lhy; mth; cd;id vd;iwf;Fk; iftpLthh;.
505

ைத்வதயு 11 : 29-28 tUj;jg;gl;Lg; ghuQ;Rkf;fpwth;fNs! ePq;fs; vy;yhUk; vd;dplj;jpy; thUq;fs;> ehd; cq;fSf;F
,isg;ghWjy; jUNtd;. ehd; rhe;jKk; kdj;jho;ikAkha; ,Uf;fpNwd;> vd; Efj;ij cq;fs; Nky; Vw;Wf;nfhz;L>
vd;dplj;jpy; fw;Wf;nfhs;Sq;fs;> mg;nghOJ> cq;fs; Mj;Jkhf;fSf;F ,isg;ghWjy; fpilf;Fk;.
506

507

நீதிசைாழிகள் 19 : 8 Qhdj;ijg;

ngw;Wf;nfhs;Sfpwtd; jd; Mj;Jkhitr; rpNefpff; pwhd;: Gj;jpiaf; fhf;fpwtd;

ed;ikailthd;.
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ஏசாயா 40: 231-9 Nrhh;e;JNghfpwtDf;F mth;ngyd; nfhLj;J> rj;Jtkpy;yhjtDf;Fr; rj;Jtj;ijg;
ngUfg;gz;Zfpwhh;. ,isQh; ,isg;gile;J Nrhh;e;JNghthh;fs;> thypgUk; ,lwptpOthh;fs;. fh;j;jUf;Ff;
fhj;jpUf;fpwth;fNsh GJg;ngyd; mile;J> fOFfisg;Nghyr; nrl;ilfis mbj;J vOk;Gthh;fs;> mth;fs; XbdhYk;
,isg;gilahh;fs;> ele;jhYk; Nrhh;e;JNghfhh;fs;.
508

509

ஏசாயா 43:7

ehd; vd; kfpikf;nfd;W rpU\;bj;J cUthf;fpg; gilj;J> vd; ehke;jhpff; g;gl;l ahtihAk; nfhz;Lth

vd;Ngd;.

சங்கீ தம் 139 : 15 ehd;

xspg;gplj;jpNy cz;lhf;fg;gl;L> g+kpapd; jho;tplq;fspNy tprpj;jpu tpNehjkha;
cUthf;fg;gl;lNghJ> vd; vYk;Gfs; ckf;F kiwthapUf;ftpy;iy.
510

சங்கீ தம் 139 : 16 vd; fUit ck;Kila fz;fs; fz;lJ> vd; mtatq;fspy; xd;whfpYk; ,y;yhjNghNj mitfs;
midj;Jk;> mitfs; cUNtw;gLk; ehl;fSk;> ckJ G];jfj;jpy; vOjpapUe;jJ.
511

512

றயாவான் 9

:1 -3 mth; mg;Gwk; Nghifapy; gpwtpf; FUldhfpa xU kD\idf; fz;lhh;. mg;nghOJ mtUila

rP\h;fs; mtih Nehf;fp: ugP> ,td; FUldha;g; gpwe;jJ ahh; nra;j ghtk;> ,td; nra;j ghtNkh> ,tidg;
ngw;wth;fs; nra;j ghtNkh vd;W Nfl;lhh;fs;. ,NaR gpujpAj;jukhf: mJ ,td; nra;j ghtKky;y> ,tidg;
ngw;wth;fs; nra;j ghtKky;y> NjtDila fphpiafs; ,tdplj;jpy; ntspg;gLk; nghUl;L ,g;gbg; gpwe;jhd;.
2 சகாரிந்தியர் 1 :22 khk;rj;jpwN
; fw;w

Qhdj;NjhNl elthky;> NjtDila fpUigapdhy; ehq;fs; cyfj;jpNyAk;
tpNr\khf cq;fsplj;jpNyAk;> fglkpy;yhky; jpt;tpa cz;ikNahNl ele;Njhnkd;W> vq;fs; kdJ vq;fSf;Fr;
nrhy;YQ;rhl;rpNa vq;fs; Gfo;rr; pahapUf;fpwJ.
513

வராைர் 8 : 27 Mtpahdth; NjtDila rpjj
; j;jpd;gbNa ghpRj;jthd;fSf;fhf Ntz;Ljy; nra;fpwgbahy;> ,Ujaq;fis
Muha;e;Jghh;f;fpwth; Mtpapd; rpe;ij ,d;dnjd;W mwpthh;.
514

வராைர் 12 : 2 ePq;fs;

,e;jg; gpugQ;rj;jpwF
; xj;j Nt\e;jhpahky;> NjtDila ed;ikAk; gphpaKk; ghpg+uzKkhdrpj;jk;
,d;dnjd;W gFj;jwpaj;jf;fjhf> cq;fs; kdk; GjpjhfpwjpdhNy kW&gkhFq;fs;.
515

வராைர் 12 : 2 ePq;fs;

,e;jg; gpugQ;rj;jpwF
; xj;j Nt\e;jhpahky;> NjtDila ed;ikAk; gphpaKk; ghpg+uzKkhdrpj;jk;
,d;dnjd;W gFj;jwpaj;jf;fjhf> cq;fs; kdk; GjpjhfpwjpdhNy kW&gkhFq;fs;.
516

எவபசியர் 1 : 4-11

jkf;FKd;ghf ehk; md;gpNy gupRj;jKs;stHfSk; Fw;wkpy;yhjtHfSkhapUg;gjw;F> mtH
cyfj;Njhw;wj;Jf;FKd;Nd fpwp];JTf;Fs; ek;ikj; njupeJ
; nfhz;lgbNa> gpupakhdtUf;Fs; jhk; ekf;Fj; je;jUspd jk;Kila
fpUigapd; kfpikf;F Gfo;rr; pahf> jk;Kila jaTs;s rpjj; j;jpd;gbNa> ek;ik ,NaRfpwp];J%ykha;j; jkf;Fr;
RtpfhuGj;jpuuhFk;gb Kd;Fwpj;jpUf;fpwhH. mtUila fpUigapd; IRtupaj;jpd;gbNa ,tUila ,uj;jj;jpdhNy ghtkd;dpg;ghfpa kPl;G
,tUf;Fs; ekf;F cz;lhapUf;fpwJ. me;jf; fpUigia mtH rfy Qhdj;NjhLk; Gj;jpNahLk; vq;fsplj;jpy; ngUfg;gz;zpdhH. fhyq;fs;
epiwNtWk;NghJ tpsq;Fk; epakj;jpd;gb guNyhfj;jpypUf;fpwitfSk; G+Nyhfj;jpypUf;fpwitfSkhfpa rfyKk; fpwp];JTf;Fs;Ns
$l;lg;glNtz;Lnkd;W> jkf;Fs;Ns jPHkhdpjj; pUe;j jk;Kila jaTs;s rpjj; j;jpd; ,ufrpaj;ij vq;fSf;F mwptpj;jhH. NkYk;
fpwp];Jtpd;Nky; Kd;Nd ek;gpf;ifahapUe;j ehq;fs; mtUila kfpikf;Fg;
Gfo;rr; pahapUf;Fk;gbf;F>
517

ைத்வதயு 7 : 13 ,Lf;fkhd thry;topaha; cl;gpuNtrpAq;fs;> Nfl;Lf;Fg; Nghfpw thry; tphpTk;> top tprhyKkhapUf;fpwJ>
mjpd; topaha;g; gpuNtrpf;fpwth;fs; mNefh;.
518

வராைர் 8 : 37-39

,itnay;yhtw;wpNyAk; ehk; ek;kpy; md;G$WfpwtuhNy Kw;Wk; n[aq;nfhs;Sfpwth;fshapUf;fpNwhNk.
kuzkhdhYk;> [PtdhdhYk;> NjtJ}jh;fshdhYk;> mjpfhuq;fshdhYk;> ty;yikfshdhYk;> epfo;fhhpaq;fshdhYk;>
tUq;fhhpaq;fshdhYk;> cah;thdhYk;> jho;thdhYk;> Ntnwhe;jr; rpU\;bahdhYk; ek;Kila fh;j;juhfpa fpwp];J
,NaRtpYs;s NjtDila md;igtpl;L ek;ikg; gphpf;fkhl;lhnjd;W epr;rapj;jpUf;fpNwd;.
519

520

றயாவான் 16

: 27 ePq;fs; vd;idr; rpNefpj;J> ehd; Njtdplj;jpypUe;J Gwg;gl;Lte;Njndd;W tpRthrpf;fpwgbapdhy;

gpjh jhNk cq;fisr; rpNefpff; pwhh;.
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றயாவான் 3 : 16 Njtd;> jk;Kila xNuNgwhd Fkhuid tpRthrpf;fpwtd; vtNdh mtd; nfl;Lg;Nghfhky;
epj;jpa[Ptid milAk;gbf;F> mtiuj; je;jUsp> ,t;tstha; cyfj;jpy; md;G$h;e;jhh;.
521

522

2சகாரிந்தியர் 5 : 21 ehk;

mtUf;Fs; NjtDila ePjpahFk;gbf;F> ghtk; mwpahj mtiu ekf;fhfg; ghtkhf;fpdhH.

அப்வபாஸ்தலர் 4: 12

mtuhNyad;wp NtnwhUtuhYk; ,ul;rpg;G ,y;iy> ehk; ,ul;rpff; g;gLk;gbf;F thdj;jpd;
fPnoq;Fk;> kD\h;fSf;Fs;Ns mtUila ehkNkay;yhky; NtnwhU ehkk; fl;lisaplg;glTk; ,y;iy vd;whd;.
523

றயாவான் 14 : 6-7 mjw;F ,NaR: ehNd topAk; rj;jpaKk; [PtDkhapUf;fpNwd;> vd;dhNyay;yhky; xUtDk;
gpjhtpdplj;jpy; tuhd;. vd;id mwpe;jPhf; shdhy; vd; gpjhitAk; mwpe;jpUg;gPhf; s;> ,JKjy; ePq;fs; mtih mwpe;Jk;
mtihf; fz;Lk; ,Uf;fpwPhf; s; vd;whh;.
524

525

ஏசாயா4 3 : 11

ehd;> ehNd fh;j;jh;> vd;iday;yhky; ul;rfh; ,y;iy.

அப்வபாஸ்தலர்1 3: 38 Mjyhy; rNfhjuNu> ,th; %ykha; cq;fSf;Fg; ghtkd;dpg;G cz;lhFk; vd;W
mwptpf;fg;gLfpwnjd;Wk;>
526

எவபசியர் 2 : 1-5 mf;fpukq;fspdhYk; ghtq;fspdhYk; khpjj
; th;fshapUe;j cq;fis caph;g;gpj;jhh;. mitfspy; ePqf; s;
Kw;fhyj;jpNy ,t;Tyf tof;fj;jpw;Nfw;wgbahfTk;> fPo;g;gbahikapd; gps;isfsplj;jpy; ,g;nghOJ fphpianra;fpw Mfhaj;J mjpfhug;
gpuGthfpa Mtpf;Nfw;wgbahfTk; ele;Jnfhz;Bh;fs;. ehnky;yhUk; Kw;fhyj;jpNy ekJ khk;r ,r;irapd;gbNa ele;J> ekJ
khk;rKk; kdJk; tpUk;gpditfisr; nra;J> Rghtj;jpdhNy> kw;wth;fisg;Nghyf; Nfhghf;fpidapd; gps;isfshapUe;Njhk;.
mth;fSf;Fs;Ns NjtNdh ,uf;fj;jpy; [RthpaKs;stuha; ek;kpy; md;G$h;ej; jk;Kila kpFe;j md;gpdhNy> mf;fpukq;fspy;
khpj;jth;fshapUe;j ek;ikf; fpwp];JTlNd$l caph;g;gpj;jhh;. fpUigapdhNy ,ul;rpf;fg;gl;Bh;fs
527

528

றயாவான் 3

: 13-15 guNyhfj;jpypUe;jpwq;fpdtUk; guNyhfj;jpypUf;fpwtUkhd kD\FkhuNday;yhky; guNyhfj;Jf;F Vwpdtd;

xUtDkpy;iy. rh;g;gkhdJ NkhNrapdhy; tdhe;juj;jpNy cah;jj; g;gl;lJNghy kD\FkhuDk;. jd;id tpRthrpf;fpwtd; vtNdh
mtd; nfl;Lg;Nghfhky; epjj; pa[Ptid milAk;gbf;F> cah;j;jg;glNtz;Lk;.

எவபசியர்2 :8-10 fpUigapdhNy tpRthrj;ijf;nfhz;L ,ul;rpf;fg;gl;Bh;fs;. ,J cq;fshy; cz;lhdjy;y> ,J NjtDila <T.
xUtUk; ngUikghuhl;lhjgbf;F ,J fphpiafspdhy; cz;lhdjy;y Vnddpy;> ew;fphpiafisr; nra;fpwjw;F ehk; fpwp];J ,NaRTf;Fs;
rpU\;bf;fg;gl;L> NjtDila nra;ifahapUf;fpNwhk;. mitfspy; ehk; elf;Fk;gb mth; Kd;djhf mitfis Maj;jk;gz;zpapUf;fpwhh
529

எவபசியர் 5 : 17Mifahy;> ePq;fs; kjpaw;wtHfshapuhky;> fHj;jUila rpj;jk; ,d;dnjd;W
czHe;Jnfhs;Sq;fs;.
530

உபாகைம் 28 : 2eP

cd; Njtdhfpa fh;j;jhpd; rj;jj;Jf;Fr; nrtpnfhLf;Fk;NghJ> ,g;nghOJ nrhy;yg;gLk;
MrPh;thjq;fnsy;yhk; cd;Nky; te;J cdf;Fg; gypf;Fk;.
531

532

சங்கீ தம் 128 : 2 cd;

533

றயாபு 32:

534

றயாபு

8 MdhYk;

22 : 28 ePH

gpufhrpfF
; k;.
535

iffspd; gpuahrj;ij eP rhg;gpLtha;> cdf;Fg; ghf;fpaKk; ed;ikAk; cz;lhapUf;Fk;.
kD\upy; xU MtpAz;L. rHtty;ytUila RthrNk mtHfis czHTs;stHfshf;Fk;.

xU fhupaj;ij epUzak;gz;zpdhy;> mJ ckf;F epiytug;gLk;. ck;Kila ghijfspy; ntspr;rk;

சங்கீ தம்1 1 9:1 05

ck;Kila trdk; vd; fhy;fSf;Fj; jPgKk;> vd; ghijf;F ntsprr; KkhapUf;fpwJ.

சங்கீ தம் 27 : 1 fh;j;jh;

vd; ntspr;rKk; vd; ,ul;rpg;Gkhdth;> ahUf;Fg; gag;gLNtd;? fh;j;jh; vd; [Ptdpd;
ngydhdth;> ahUf;F mQ;RNtd;?
536
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ைத்வதயு 5 : 16 ,t;tpjkha;> kD\h; cq;fs; ew;fphpiafisf; fz;L> guNyhfj;jpypUf;fpw cq;fs; gpjhit
kfpikg;gLj;Jk;gb> cq;fs; ntspr;rk; mth;fs; Kd;ghfg; gpufhrpf;ff;fltJ.
537

538

நீதிசைாழிகள் 20 : 27

kD\Uila Mtp fh;j;jh; je;j jPgkhapUf;fpwJ: mJ cs;sj;jpy; cs;sitfisnay;yhk;

Muha;e;J ghh;fF
; k;.

நீதிசைாழிகள் 6 : 22 eP

elf;Fk;NghJ mJ cdf;F topfhl;Lk;: eP gLf;Fk;NghJ mJ cd;idf; fhg;ghw;Wk;: eP
tpopf;Fk;NghJ mJ cd;NdhNl rk;gh\pf;Fk
539

540

யாக்வகாபு 4 : 7 Mifahy;>

NjtDf;Ff; fPo;g;gbe;jpUq;fs;. gprhRf;F vjph;j;J epy;Yq;fs;> mg;nghOJ mtd;

cq;fistpl;l Xbg;Nghthd;.

1வபதுரு 5 : 9 tpRthrj;jpy; cWjpahapUe;J> mtDf;F vjpHj;J epy;Yq;fs;. cyfj;jpYs;s cq;fs;
rNfhjuuplj;jpNy mg;gbg;gl;l ghLfs; epiwNtwptUfpwnjd;W mwpe;jpUf;fpwPHfNs.
541

542

பிலிப்பியர்

1 : 6 ehd;

cq;fis epidf;fpwnghOnjy;yhk; vd; Njtid ];Njhj;jupf;fpNwd;.

சகாவலாசசயர் 1 :6 me;j ek;gpf;ifiaf;Fwpj;J> ePq;fs; Kd;dNk rj;jpatrdkhfpa RtpNr\j;jpdhy; Nfs;tpg;gl;BHfs;.
me;jr; RtpNr\k; cyfnkq;Fk; guk;gpg; gyd;jUfpwJNghy> cq;fsplj;jpYk; te;J> ePq;fs; mijf; Nfl;L> NjtfpUigiar;
rj;jpaj;jpdg; b mwpe;Jnfhz;l ehs;Kjy;> mJ cq;fSf;Fs;Sk; gyd;jUfpwjhapUf;fpwJ.
543

யாத்திராகைம்31 :5 -3 tpNehjkhd Ntiyfis mtd; Nahrpj;Jr; nra;fpwjw;Fk;> nghd;dpYk; nts;spapYk;
ntz;fyj;jpYk; Ntiynra;fpwjw;Fk;> ,uj;jpdq;fis Kj;jpiuntl;lhf ntl;bg; gjpf;fpwjw;Fk;> kuj;jpy;
rpj;jpuNtiyfisr; nra;fpwjw;Fk;> kw;Wk; rfytpj NtiyfisAk; A+fpj;Jr; nra;fpwjw;Fk; Ntz;ba QhdKk; Gj;jpAk;
mwpTk; mtDf;F cz;lhf> mtid Njt Mtpapdhy; epug;gpNdd;.
544

vq;fshy; VjhfpYk; MFk; vd;gJNghy xd;iw Nahrpf;fpwjw;F ehq;fs; vq;fshNy
jFjpahdtHfs; my;y. vq;fSila jFjp Njtdhy; cz;lhapUf;fpwJ.
545

2சகாரிந்தியர் 5 :3

சங்கீ தம் 41 : 3 gLf;ifapdN
; ky; tpahjpaha;ff; plf;fpw mtidf; fh;j;jh; jhq;Fthh;> mtDila tpahjpapNy mtd; gLf;if
KOtijAk; khw;wpg;NghLtPh;
546

547

சங்கீ தம் 55 : 22 fh;j;jh;Nky;

cd; ghuj;ij itj;JtpL> mth; cd;id Mjhpg;ghh;> ePjpkhid xUNghJk;

js;shlnthl;lhh;.
548

சங்கீ தம் 147 : 6 fh;j;jh;

rhe;jFzKs;sth;fis cah;j;Jfpwhh;> Jd;khh;ff; ihj; jihkl;Lk; jho;j;Jfpwhh;.

ஏசாயா 50:4 ,isg;gile;jtDf;F rkaj;jpwN
; fw;w thh;j;ij nrhy;y ehd; mwpAk;gbf;F> fh;j;juhfpa Mz;lth;
vdf;Ff; fy;tpkhdpd; ehitj; je;jUspdhh;> fhiyNjhWk; vd;id vOg;Gfpwhh;> fw;Wf;nfhs;Sfpwth;fisg;Nghy> ehd;
Nfl;Fk;gb vd;nrtpiaf; ftdpf;fr;nra;fpwhh;.
549

எபிகையர் 1 :3 ,tH mtUila kfpikapd; gpufhrKk;> mtUila jd;ikapd; nrh&gkhapUe;J> rHtj;ijAk; jk;Kila
ty;yikAs;s trdj;jpdhNy jhq;Ffpwtuha;> jk;khNyjhNk ek;Kila ghtq;fis
ePf;Fk; Rj;jpfupg;ig cz;Lgz;zp> cd;djj;jpYs;s kfj;jtkhdtUila tyJghuprj;jpy;
cl;fhHe;jhH.
550

ஏசாயா 46 :4 cq;fs; Kjph;taJtihf;Fk; ehd; mg;gbr; nra;Jte;Njd;> ,dpkl;Lk; ehd; cq;fisj; jhq;FNtd;> ehd;
mg;gbr; nra;Jte;Njd;> ,dpNkYk; ehd; Ve;JNtd;> ehd; Rkg;Ngd;> jg;Gtpg;Ngd;
551
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லூக்கா 9 :23 gpd;G mth; vy;yhihAk; Nehf;fp: xUtd; vd; gpd;Nd tu tpUk;gpdhy; mtd; jd;idj;jhd; ntWj;J> jd;
rpYitia mEjpdKk; vLj;Jf; nfhz;L> vd;idg; gpdg; w;wf;fltd
552

553

சகாவலாசசயர் 2 :7

ePq;fs; Nghjpf;fg;gl;lgbNa> tpRthrj;jpy; cWjpg;gl;L> ];Njhj;jpuj;NjhNl mjpNy

ngUFtPHfshf.

உபாகைம் 28 :1

,d;W ehd; cdf;F tpjpf;fpw cd; Njtdhfpa fh;jj; Uila fl;lisfspdg; bnay;yhk; nra;a eP
ftdkhapUf;Fk;gbf;F> mth; rj;jj;jpw;F cz;ikaha;r; nrtpnfhLg;ghahdhy;> cd; Njtdhfpa fh;jj; h; g+kpapYs;s rfy [hjpfspYk;
cd;id Nkd;ikahf itg;ghh;.
554

555

சங்கீ தம் 128 : 2 cd;

iffspd; gpuahrj;ij eP rhg;gpLtha;> cdf;Fg; ghf;fpaKk; ed;ikAk; cz;lhapUf;Fk;.

ஏசாயா 55: 12

ePq;fs; kfpo;rr; paha;g; Gwg;gl;L> rkhjhdkha;f; nfhz;LNghfg;gLtPh;fs;> gh;tjq;fSk; kiyfSk;
cq;fSf;F Kd;ghff; nfk;gPukha; Koq;fp> ntspapd; kuq;fnsy;yhk; ifnfhl;Lk;.
556

557

வராைர் 1 4: 17 NjtDila

uh[;ak; Grpg;Gk; Fbg;Gky;y> mJ ePjpAk; rkhjhdKk; ghpRj;j MtpapdhYz;lhFk;

கலாத்தியர்5 : 22 Mtpapd;

fdpNah> md;G> re;Njh\k;> rkhjhdk;> ePbanghWik> jaT> ew;Fzk;> tpRthrk;>

re;Njh\KkhapUf;fpwJ.
558

559

ஏசாயா 32: 17

ePjpapd; fphpia rkhjhdKk;> ePjpapd; gyd; vd;WKs;s mkhpf;ifAk; RfKkhk;.

me;jg;gb ehd; gytPdkhapUf;Fk;NghNj gyKs;stdhapUf;fpNwd;. Mifahy; fpwp];Jtpdpkpj;jk;
vdf;F tUk; gytPdq;fspYk;> epe;ijfspYk;> neUf;fq;fspYk;> Jd;gq;fspYk;> ,Lf;fz;fspYk; ehd; gphpag;gLfpNwd;.
560

2சகாரிந்தியர் 10 :12

எபிகையர் 10 : 36 ePq;fs; NjtDila rpj;jj;jpdg
; b nra;J> thf;Fj;jj;jk;gz;zg;gl;lijg; ngWk;gbf;Fg; nghWik
cq;fSf;F Ntz;bajhapUf;fpwJ.
561

cdf;F tpNuhjkhf Aj;jk;gz;Zthh;fs;> MdhYk; cd;id Nkw;nfhs;skhl;lhh;fs;> cd;id
,ul;rpfF
; k;gbf;F ehd; cd;DlNd ,Uf;fpNwd; vd;W fh;j;jh; nrhy;Yfpwர்
562

563

எறைமியா

19 :1mth;fs;

றயாவான் 1 6: 33

vd;dplj;jpy; cq;fSf;Fr; rkhjhdk; cz;lhapUf;Fk;nghUl;L ,itfis cq;fSf;Fr;
nrhd;Ndd;. cyfj;jpy; cq;fSf;F cgj;jputk; cz;L> MdhYk; jpld;nfhs;Sq;fs;> ehd; cyfj;ij n[apj;Njd;.
vd;whh;.
சங்கீ தம் 33 : 11 fh;j;jUila MNyhrid epj;jpafhykhfTk;> mtUila ,Ujaj;jpd; epidTfs; jiyKiw
jiyKiwahfTk; epwF
; k;.
564

வராைர் 12 : 16 xUtNuhnlhUth; Vfrpe;ijAs;sth;fshapUq;fs;> Nkl;bikahditfisr; rpe;jpahky;>
jho;ikahdth;fSf;F ,zq;Fq;fs;> cq;fisNa Gj;jpkhd;fnsd;W vz;zhjpUq;fs;.
565

vg;gbnadpy;> ruPuk; xd;W> mjw;F mtatq;fs; mNefk;. xNu ruPuj;jpd; mtatq;fnsy;yhk;
mNefkhapUe;Jk;> ruPuk; xd;whfNtapUf;fpwJ. ,e;jg; gpufhukhff; fpwp];JTk; ,Uf;fpwhH.
566

1சகாரிந்தியர் 12 :12

அப்வபாஸ்தலர் 2 : 38 NgJU mth;fis Nehf;fp: ePq;fs; kde;jpUk;gp> xt;nthUtUk; ghtkd;dpg;Gf;nfd;W
,NaRfpwp];Jtpd; ehkj;jpdhNy Qhd];ehdk; ngw;Wf;nfhs;Sq;fs;> mg;nghOJ ghpRj;jMtpapd; tuj;ijg; ngWtPh;fs;.
567

1சகாரிந்தியர் 7 :7 vy;yh kD\Uk; vd;idg;NghyNt ,Uf;f tpUk;GfpNwd;. MfpYk; mtdtDf;Fj; Njtdhy;
mUsg;gl;l mtdtDf;Fupa tuKz;L. mJ xUtDf;F xUtpjkhAk;> kw;nwhUtDf;F NtWtpjkhAk; ,Uf;fpwJ.
568

Page 167

569

1சகாரிந்தியர் 7 :12 MtpapDila

mEf;fpufk; mtdtDila gpuNah[dj;jpwn; fd;W mspf;fg;gl;bUf;fpwJ.

2 வபதுரு18 :3 ek;Kila fh;j;jUk; ,ul;rfUkhfpa ,NaRfpwp];Jtpd; fpUigapYk; mtiu mwpfpw mwptpYk; tsUq;fs;.
mtUf;F ,g;nghOJk; vd;nwd;iwf;Fk; kfpikAz;lhtjhf. Mnkd;.
570

571

572

1சகாரிந்தியர் 1 :12 md;wpAk;>
1சகாரிந்தியர் 4 :12

rNfhjuNu> Mtpf;Fupa tuq;fisf;Fwpj;J ePq;fs; mwpahjpUf;f vdf;F kdjpy;iy.

tuq;fspy; tpj;jpahrq;fs; cz;L> MtpahdtH xUtNu.

1 வபதுரு10 :4 mtdtd; ngw;w tuj;jpd;gbNa ePqf
; s; NjtDila gw;gy fpUigAs;s <Tfisg; gfpHe;JnfhLf;Fk; ey;y
cf;fpuhzf;fhuHNghy> xUtUf;nfhUtH cjtpnra;Aq;fs;.
573

574

2சகாரிந்தியர் 12 :8 xUtDf;F

kdtpUg;GkpUe;jhy;> mtDf;F ,y;yhjjpdg; bay;y> mtDf;F cs;sjpdg; bNa

mq;fpfhpf;fg;gLk;.
1வபதுரு 10 :4 mtdtd; ngw;w tuj;jpd;gbNa ePqf
; s; NjtDila gw;gy fpUigAs;s <Tfisg; gfpHe;JnfhLf;Fk; ey;y
cf;fpuhzf;fhuHNghy> xUtUf;nfhUtH cjtpnra;Aq;fs;.
575

1சகாரிந்தியர் 7 :1 mg;gbNa ePq;fs; ahnjhU tuj;jpYk; Fiwtpy;yhjtHfsha;> ek;Kila fHj;juhfpa ,NaRfpwp];J
ntspg;gLtjw;Ff; fhj;jpUf;fpwPHfs
576

577

1சகாரிந்தியர் 7 :12

MtpapDila mEf;fpufk; mtdtDila gpuNah[dj;jpwn; fd;W mspf;fg;gl;bUf;fpwJ.

1வபதுரு 10 :4 mtdtd; ngw;w tuj;jpd;gbNa ePqf
; s; NjtDila gw;gy fpUigAs;s <Tfisg; gfpHe;JnfhLf;Fk; ey;y
cf;fpuhzf;fhuHNghy> xUtUf;nfhUtH cjtpnra;Aq;fs;.
578

எவபசியர் 2 : 10

Vnddpy;> ew;fphpiafisr; nra;fpwjw;F ehk; fpwp];J ,NaRTf;Fs; rpU\;bf;fg;gl;L> NjtDila
nra;ifahapUf;fpNwhk;. mitfspy; ehk; elf;Fk;gb mth; Kd;djhf mitfis Maj;jk;gz;zpapUf;fpwhh;.
579

1வபதுரு10 :4 -11 mtdtd; ngw;w tuj;jpd;gbNa ePqf
; s; NjtDila gw;gy fpUigAs;s <Tfisg; gfpHe;JnfhLf;Fk; ey;y
cf;fpuhzf;fhuHNghy> xUtUf;nfhUtH cjtpnra;Aq;fs;. xUtd; Nghjpj;jhy; NjtDila thf;fpaq;fspd;gb Nghjpf;ff;fltd;.
580

xUtd; cjtpnra;jhy; Njtd; je;jUSk; ngyj;jpdg; b nra;af;fltd;. vy;yhtw;wpNyAk; ,NaRfpwp];J%ykha;j; Njtd;
kfpikg;gLk;gbNa nra;tPHfshf. mtUf;Nf kfpikAk; ty;yikAk; rjhfhyq;fspYk; cz;lhapUg;gjhf. Mnkd;.
581
582

சங்கீ தம் 1 33:1 ,Njh> rNfhjuh; xUkpj;J thrk;gz;ZfpwJ vj;jid ed;ikAk; vj;jid ,d;gKkhdJ?
ைத்வதயு 7 :7 NfSq;fs;> mg;nghOJ cq;fSf;Ff; nfhLf;fg;gLk;> NjLq;fs;> mg;nghOJ fz;liltPhf
; s;>

jl;Lq;fs;>

mg;nghOJ cq;fSf;Fj; jpwf;fg;gLk;>
உபாகைம் 28 :1-3

,d;W ehd; cdf;F tpjpf;fpw cd; Njtdhfpa fh;j;jUila fl;lisfspd;gbnay;yhk; nra;a eP
ftdkhapUf;Fk;gbf;F> mth; rj;jj;jpwF
; cz;ikaha;r; nrtpnfhLg;ghahdhy;> cd; Njtdhfpa fh;j;jh; g+kpapYs;s rfy
[hjpfspYk; cd;id Nkd;ikahf itg;ghh;. eP cd; Njtdhfpa fh;j;jhpd; rj;jj;Jf;Fr; nrtpnfhLf;Fk;NghJ> ,g;nghOJ
nrhy;yg;gLk; MrPht
; hjq;fnsy;yhk; cd;Nky; te;J cdf;Fg; gypf;Fk;. eP gl;lzj;jpYk; MrPh;tjpf;fg;gl;bUg;gha;>
ntspapYk; MrPh;tjpf;fg;gl;bUg;gha;.
583

வராைர் 12 :1 mg;gbapUf;f> rNfhjuNu> ePq;fs; cq;fs; rhPuq;fisg; ghpRj;jKk; NjtDf;Fg; gphpaKkhd [Ptgypahf
xg;Gf;nfhLf;fNtz;Lnkd;W> NjtDila ,uf;fq;fis Kd;dpl;L cq;fis Ntz;bf;nfhs;SfpNwd;> ,JNt ePq;fs;
nra;aj;jf;f Gj;jpAs;s Muhjid.
584

றயாவான் 14 : 16 ehd; gpjhit Ntz;bf;nfhs;SNtd;> mg;nghOJ vd;nwd;iwf;Fk; cq;fSlNd$l
,Uf;Fk;gbf;Fr; rj;jpa Mtpahfpa NtnwhU Njw;wuthsid mth; cq;fSf;Fj; je;jUSthh;.
585
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586

றயாவான் 15

: 26 gpjhtpdplj;jpypUe;J ehd; cq;fSf;F mDg;gg;NghfpwtUk;> gpjhtpdplj;jpypUe;J

Gwg;gLfpwtUkhfpa rj;jpa Mtpahd Njw;wuthsd; tUk;NghJ> mth; vd;idf;Fwpj;Jr; rhl;rp nfhLg;ghh;.
வராைர் 8 : 26 me;jg;gbNa MtpahdtUk; ekJ gytPdq;fspy; ekf;F cjtpnra;fpwhh;. ehk; Vw;wgb Ntz;bf;nfhs;s
Ntz;bajpdd
; njd;W mwpahkypUf;fpwgbahy;> Mtpahdth;jhNk thf;Ff;flq;fhj ngU%r;RfNshL ekf;fhf
Ntz;Ljy;nra;fpwhh;.
587

588யூதா1:

20 ePq;fNsh gpupakhdtHfNs> cq;fs; kfh gupRj;jkhd tpRthrj;jpdN
; ky; cq;fis
cWjpg;gLj;jpf;nfhz;L gupRj;jMtpf;Fs; n[gk;gz;zp>
வராைர் 8 : 27 Mtpahdth; NjtDila rpj;jj;jpdg
; bNa ghpRj;jthd;fSf;fhf Ntz;Ljy; nra;fpwgbahy;>
,Ujaq;fis Muha;e;Jghh;f;fpwth; Mtpapd; rpe;ij ,d;dnjd;W mwpthh;.
590 யாக்வகாபு 5 : 13cq;fspy; xUtd; Jd;gg;gl;lhy; n[gk;gz;zf;fltd;. xUtd; kfpor
; r; pahapUe;jhy; rq;fPjk;
ghlf;fltd;.
589

591

யாக்வகாபு 5 : 1 3cq;fspy;

xUtd; Jd;gg;gl;lhy; n[gk;gz;zf;fltd;. xUtd; kfpo;rr; pahapUe;jhy; rq;fPjk;

ghlf;fltd;.

யாக்வகாபு 5 : 14

cq;fspy; xUtd; tpahjpg;gl;lhy;> mtd; rigapd; %g;gh;fis tutiog;ghdf. mth;fs;
fh;j;jUila ehkj;jpdhNy mtDf;F vz;nza;G+rp> mtDf;fhf n[gk;gz;zf;flth;fs;.
592

யாக்வகாபு 5 : 15

mg;nghOJ tpRthrKs;s n[gk; gpzpahspia ,ul;rpfF
; k;. fh;j;jh; mtid vOg;Gthh;. mtd;
ghtQ;nra;jtdhdhy; mJ mtDf;F kd;dpf;fg;gLk;.
593

யாக்வகாபு 5 : 16 ePq;fs; nrh];jkilAk;gbf;F> cq;fs; Fw;wq;fis xUtUf;nfhUth; mwpfi
; fapl;L>
xUtUf;fhf xUth; n[gk;gz;Zq;fs;. ePjpkhd; nra;Ak; Cf;fkhd Ntz;Ljy; kpfTk;
ngyDs;sjhapUf;fpwJ
594

ைத்வதயு 6 : 6

ePNah n[gk;gz;Zk;NghJ> cd; miwtPl;bw;Fs; gpuNtrpj;J> cd; fjitg; g+l;b> me;juq;fj;jpypUf;fpw
cd; gpjhit Nehf;fp n[gk;gz;Z> mg;nghOJ> me;juq;fj;jpy; ghh;ff; pw cd; gpjh ntspauq;fkha; cdf;Fg;
gydspg;ghh;.
595

ைத்வதயு 5 : 43-48

cdf;fLj;jtidr; rpNefpj;J> cd; rj;JUitg; gifg;ghahf vd;W nrhy;yg;gl;lijf;
Nfs;tpg;gl;bUf;fpwPh;fs;. ehd; cq;fSf;Fr; nrhy;YfpNwd;> cq;fs; rj;JUf;fisr; rpNefpAq;fs;> cq;fisr;
rgpf;fpwth;fisr; MrPh;tjpAq;fs;> cq;fisg; giff;fpwth;fSf;F ed;ik nra;Aq;fs;> cq;fis epe;jpf;fpwth;fSf;fhfTk;
cq;fisj; Jd;gg;gLj;Jfpwth;fSf;fhfTk; n[gk;gz;Zq;fs;. ,g;gbr; nra;tjpdhy; ePq;fs; guNyhfj;jpypUf;fpw cq;fs;
gpjhTf;Fg; Gj;jpuuhapUg;gPh;fs;>mth; jPNahh; NkYk; ey;Nyhh;NkYk; jkJ #hpaid cjpf;fg;gz;zp>
ePjpAs;sth;fs;NkYk; mePjpAs;sth;fs;NkYk; kioiag; nga;ag;gz;Zfpwhh;. cq;fisr; rpNefpff; pwth;fisNa
ePq;fs; rpNefpg;gPh;fshdhy;> cq;fSf;Fg; gyd; vd;d? Maf;fhuUk; mg;gbNa nra;fpwhh;fs; my;yth? cq;fs;
rNfhjuihkhj;jpuk; tho;j;JtPh;fshdhy;> ePq;fs; tpNr\pj;Jr; nra;fpwJ vd;d? Maf;fhuUk; mg;gbr; nra;fpwhh;fs;
my;yth? Mifahy;> guNyhfj;jpypUf;fpw cq;fs; gpjh g+uz rw;FzuhapUf;fpwJNghy> ePq;fSk; g+uz
rw;FzuhapUf;ff;fltPhf; s;.
596

ைத்வதயு 6 : 9- 12

ePq;fs; n[gk;gz;zNtz;ba tpjkhtJ: gukz;lyq;fspypUf;fpw vq;fs; gpjhNt> ck;Kila ehkk;
ghpRj;jg;gLtjhf. ck;Kila uh[;ak; tUtjhf> ck;Kila rpj;jk; gukz;lyj;jpNy nra;ag;gLfpwJNghyg; g+kpapNyAk;
nra;ag;gLtjhf. vq;fSf;F Ntz;ba Mfhuj;ij ,d;W vq;fSf;Fj; jhUk;. vq;fs; fldhspfSf;F ehq;fs;
kd;dpf;fpwJNghy vq;fs; fld;fis vq;fSf;F kd;dpAk;.
597

2தீவைாத்வதயு3 : 1-5 NkYk; filrpehl;fspy; nfhba fhyq;fs; tUnkd;W mwpthahf. vg;gbnadpy;> kD\h;fs;
jw;gphpauhAk;> gzg;gphpauhAk;> tPk;Gf;fhuuhAk;> mfe;ijAs;sth;fshAk;> J}\pf;fpwth;fshAk;> jha;jfg;gd;khUf;Ff;
fPo;g;gbahjth;fshAk;> ed;wpawpahjth;fshAk;> ghpRj;jkpy;yhjth;fshAk;> Rght md;gpy;yhjth;fshAk;>
598
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,zq;fhjth;fshAk;> mtJ}W nra;fpwth;fshAk;> ,r;iralf;fkpy;yhjth;fshAk;> nfhLikAs;sth;fshAk;> ey;Nyhiug;
giff;fpwth;fshAk;> JNuhfpfshAk;> JzpfuKs;sth;fshAk;> ,Wkhg;Gs;sth;fshAk;> Njtg;gphpauhapuhky;
RfNghfg;gphpauhAk;> Njtgf;jpapd; Nt\j;ijj; jhpj;J mjpd; gyid kWjypf;fpwth;fshAk; ,Ug;ghh;fs;.
சகரியா4 : 6 mg;nghOJ mtH: nrUghNgYf;Fr; nrhy;yg;gLfpw fHj;jUila thHj;ij vd;dntd;why;>
gyj;jpdhYk; my;y> guhf;fpukj;jpdhYk; my;y> vd;Dila MtpapdhNyNa MFk; vd;W Nridfspd; fHj;jH
nrhy;YfpwhH.
599

ஏசாயா 40 : 28

g+kpapd; filahe;juq;fisr; rpU\;bj;j fh;j;juhfpa mehjpNjtd; Nrhh;e;JNghtJkpy;iy>
,isg;giltJkpy;iy> ,ij eP mwpahNah? ,ij eP Nfl;ljpy;iyNah? mtUila Gj;jp Muha;e;JKbahjJ.
600

லூக்கா 9 :2 6 vd;idf;Fwpj;Jk; vd; thh;j;ijfisf;Fwpj;Jk; vtd; ntl;fg;gLfpwhNdh> mtidf;Fwpj;J
kD\FkhuDk; jk;Kila kfpikNahLk; gpjhtpd; kfpikNahLk; ghpRj;j J}jh;fspd; kfpikNahLk; tUk;NghJ
ntl;fg;gLthh;.
601

1வபதுரு 3 :15 fHj;juhfpa Njtid cq;fs; ,Ujaq;fspy; gupRj;jk;gz;Zq;fs;. cq;fspypUf;fpw
ek;gpf;ifiaf;Fwpj;J cq;fsplj;jpy; tprhupj;Jf; Nfl;fpw ahtUf;Fk; rhe;jj;NjhLk;
tzf;fj;NjhLk; cj;juTnrhy;y vg;nghOJk; Maj;jkhapUq;fs;.
602

ைத்வதயு 17 : 20

mjw;F ,NaR: cq;fs; mtpRthrj;jpdhNyjhd;> fLFtpijasT tpRthrk; cq;fSf;F ,Ue;jhy; ePq;fs;
,e;j kiyiag; ghh;j;J> ,t;tplk; tpl;L mg;Gwk;Ngh vd;W nrhy;y mJ mg;Gwk; Nghk;> cq;fshy; $lhj fhhpak;
xd;WkpuhJ vd;W> nka;ahfNt cq;fSf;Fr; nrhy;YfpNwd;.
603

604

1றயாவான் 2 : 2 ek;Kila ghtq;fis eptph;j;jp nra;fpw fpUghjhugyp mtNu. ek;Kila ghtq;fis khj;jpuk;
my;y> rh;tNyhfj;jpd; ghtq;fisAk; eptph;j;jp nra;fpw gypahapUf;fpwhh;.
ஏசாயா 5 3: 5

ek;Kila kPWjy;fspdpkpj;jk; mth; fhag;gl;L> ek;Kila mf;fpukq;fspdpkpj;jk; mth; nehWf;fg;gl;lhh;>
ekf;Fr; rkhjhdj;ij cz;Lgz;Zk; Mf;fpid mth;Nky; te;jJ> mtUila jOk;Gfshy; FzkhfpNwhk;.
605

ைத்வதயு 28 : 19 Mifahy;> ePq;fs; Gwg;gl;Lg;Ngha;> rfy [hjpfisAk; rP\uhf;fp> gpjh Fkhud; ghpRj;j Mtpapd;
ehkj;jpNy mth;fSf;F Qhd];ehdq;nfhLj;J>
606

10 : 42 md;wpAk; mtNu capNuhbUf;fpwth;fSf;Fk; khpj;Njhh;fSf;Fk; Njtdhy; Vw;gLj;jg;gl;l
epahahjpgjpnad;W [dq;fSf;Fg; gpurq;fpf;fTk;> rhl;rpahf xg;Gtpf;fTk;> mth; vq;fSf;Ff; fl;lisapl;lhh;.
1வபதுரு 3 :15 fHj;juhfpa Njtid cq;fs; ,Ujaq;fspy; gupRj;jk;gz;Zq;fs;. cq;fspypUf;fpw
ek;gpf;ifiaf;Fwpj;J cq;fsplj;jpy; tprhupj;Jf; Nfl;fpw ahtUf;Fk; rhe;jj;NjhLk;
tzf;fj;NjhLk; cj;juTnrhy;y vg;nghOJk; Maj;jkhapUq;fs;.
607

அப்வபாஸ்தலர்

608

ைத்வதயு 7 : 12

Mjyhy;> kD\h; cq;fSf;F vitfisr;nra;a tpUk;GfpwPhf; Nsh> mitfis ePq;fSk; mth;fSf;Fr;
nra;Aq;fs;> ,JNt epahag;gpukhzKk; jPh;ff; jhprdq;fSkhk;.
609

எவசக்கிவயல் 3 : 11

eP Ngha;> rpiwg;gl;l cd; [dj;jpd; Gj;jpuhplj;jpNy Nrh;e;J> mth;fs; Nfl;lhYk;
Nfshtpl;lhYk; mth;fNshNl Ngrp> fh;j;juhfpa Mz;lth; ,d;dpd;dij cihf;fpwhh; vd;W mth;fNshNl nrhy; vd;whh;.
610

611

லூக்கா 9 :2 6

612

கலாத்தியர்5 : 22

613

நீதிசைாழிகள் 11 : 30

vd;idf;Fwpj;Jk; vd; thh;j;ijfisf;Fwpj;Jk; vtd; ntl;fg;gLfpwhNdh> mtidf;Fwpj;J
kD\FkhuDk; jk;Kila kfpikNahLk; gpjhtpd; kfpikNahLk; ghpRj;j J}jh;fspd; kfpikNahLk; tUk;NghJ
ntl;fg;gLthh;.
Mtpapd; fdpNah> md;G> re;Njh\k;> rkhjhdk;> ePbanghWik> jaT> ew;Fzk;> tpRthrk;>
ePjpkhDila gyd; [PttpUl;rk;: Mj;Jkhf;fis Mjhag;gLj;jpf;nfhs;fpwtd; QhdKs;std;.
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லூக்கா 12 : 5 ePq;fs; ,d;dhUf;Fg; gag;glNtz;Lnkd;W cq;fSf;Ff; fhz;gpf;fpNwd;: nfhiynra;jgpdG
;
eufj;jpNyjs;s ty;yikAs;stUf;Fg; gag;gLq;fs;> Mk;> mtUf;Nf gag;gLq;fs; vd;W cq;fSf;Fr; nrhy;YfpNwd;.
614

லூக்கா 12 : 8 md;wpAk; ehd; cq;fSf;Fr; nrhy;YfpNwd;: kD\h; Kd;ghf vd;id mwpf;ifgz;Zfpwtd; vtNdh>
mtid kD\FkhuDk; NjtJ}jh; Kd;ghf mwpf;ifgz;Zthh;.
615

616

1றயாவான் 1 :3

ePq;fs; vq;fNshNl If;fpaKs;stHfshFk;gb> ehq;fs; fz;Lk; Nfl;Lk; ,Uf;fpwij
cq;fSf;Fk; mwptpf;fpNwhk;. vq;fSila If;fpak; gpjhNthLk; mtUila Fkhudhfpa
,NaRfpwp];JNthLk; ,Uf;fpwJ.
லூக்கா 15 : 10 mJNghy kde;jpUk;Gfpw xNu ghtpapdpkpj;jk; NjtDila J}jUf;F Kd;ghfr;
re;Njh\Kz;lhapUf;fpwJ vd;W cq;fSf;Fr; nrhy;YfpNwd; vd;whh;.
617

லூக்கா 10 : 2 mg;nghOJ

mth; mth;fis Nehf;fp: mWg;G kpFjp> Ntiyahl;fNsh nfhQ;rk;> Mifahy; mWg;Gf;F
v[khd; jkJ mWg;Gf;F Ntiyahl;fis mDg;Gk;gb mtih Ntz;bf;nfhs;Sq;fs;.
618

619

2சகாரிந்தியர் 5 :5

,jw;F ek;ik Maj;jg;gLj;JfpwtH NjtNd. Mtpnad;Dk; mr;rhuj;ij ekf;Fj; je;jtUk;

mtNu.
620

நீதிசைாழிகள் 10 : 22

fh;j;jhpd; MrPh;thjNk Irthpaj;ijj; jUk;> mjNdhNl mth; Ntjidiaf; $l;lhh;.

எவசக்கிவயல் 28 : 4 eP cd; Qhdj;jpdhYk; cd; Gj;jpapdhYk; nghUs; rk;ghjpj;J> nghd;idAk; nts;spiaAk;
cd; nghf;fp\rhiyfspy; Nrh;j;Jf;nfhz;lha;.
621

622

நீதிசைாழிகள் 19 : 14

tPLk; M];jpAk; gpjhf;fs; itf;Fk Rje;jpuk;: Gj;jpAs;s kidtpNah fh;j;jh; mUSk; <T.

623

பிரசங்கி 6 : 2

624

நீதிசைாழிகள் 3 : 9

cd; nghUshYk;> cd; vy;yh tpistpd; Kjw;gydhYk; fh;j;jiuf; fdk;gz;Z.

625

நீதிசைாழிகள் 11 : 4

Nfhghf;fpid ehspy; IRthpak; cjthJ: ePjpNah kuzj;jpwW
; jg;Gtpf;Fk;.

mjhtJ> xUtDf;Fj; Njtd; nry;tj;ijAk; rk;gj;ijAk; fdj;ijAk; nfhLf;fpwhh;> mtd; vd;d
,r;rpj;jhYk; mnjy;yhk; mtDf;Ff; Fiwtpy;yhky; fpilf;Fk;> MdhYk; mitfis mEgtpf;Fk; rf;jpiaj; Njtd;
mtDf;Ff; nfhLf;ftpy;iy> me;epa kD\d; mij mEgtpf;fpwhd;> ,JTk; khiaAk;> nfhba NehAkhdJ.

யாக்வகாபு 5 : 3 cq;fs; nghd;Dk; nts;spAk; JUg;gpbj;jJ. mitfspYs;s JU cq;fSf;F tpNuhjkhfr;
rhl;rpahapUe;jJ> mf;fpdpiag;Nghy cq;fs; khk;rj;ijj; jpdD
; k; filrpehl;fspNy nghf;fp\j;ijr; Nrh;j;jPhf; s;.
626

627

ைாற்கு4 : 19

,th;fNs Ks;Ss;s ,lq;fspy; tpijf;fg;gl;lth;fs;.

1தீவைாத்வதயு 6 : 17

,t;Tyfj;jpNy [RthpaKs;sth;fs; ,Wkhg;ghd rpe;ijAs;sth;fshapuhkYk;> epiyaw;w
[Rthpaj;jpd; Nky; ek;gpf;if itahkYk;> ehk; mDgtpff; pwjw;Fr; rfytpj ed;ikfisAk; ekf;Fr; rk;G+uzkha;f;
nfhLf;fpw [PtDs;s Njtd;Nky; ek;gpf;if itf;fTk;>
628

பிரசங்கி 5 : 10

gzg;gphpad; gzj;jpdhy; jpUg;jpailtjpy;iy> nry;tg;gphpad; nry;tg;ngUf;fpdhy;
jpUg;jpailtjpy;iy> ,JTk; khiaNa.
629

630சங்கீ தம்
631

49 : 20

fdk; nghUe;jpdtdhapUe;Jk; mwptpy;yhj kD\d; mope;JNghFk; kpUfq;fSf;F xg;ghapUf;fpwhd;.

அப்வபாஸ்தலர் 10 : 42,43

md;wpAk; mtNu capNuhbUf;fpwth;fSf;Fk; khpj;Njhh;fSf;Fk; Njtdhy;
Vw;gLj;jg;gl;l epahahjpgjpnad;W [dq;fSf;Fg; gpurq;fpff; Tk;> rhl;rpahf xg;Gtpf;fTk;> mth; vq;fSf;Ff; fl;lisapl;lhh;.
mtiu tpRthrpf;fpwtd; vtNdh mtd; mtUila ehkj;jpdhNy ghtkd;dpg;igg; ngWthndd;W jPh;fjhprpfnsy;yhUk;
mtiuf;Fwpj;Nj rhl;rpnfhLf;fpwhh;fs; vd;whd;.
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வராைர் 12 : 2 ePq;fs; ,e;jg; gpugQ;rj;jpw;F xj;j Nt\e;jhpahky;> NjtDila ed;ikAk; gphpaKk;
ghpg+uzKkhdrpj;jk; ,d;dnjd;W gFj;jwpaj;jf;fjhf> cq;fs; kdk; GjpjhfpwjpdhNy kW&gkhFq;fs;.
632

எவபசியர் 5 : 17 Mifahy;> ePq;fs; kjpaw;wtHfshapuhky;> fHj;jUila rpj;jk; ,d;dnjd;W
czHe;Jnfhs;Sq;fs;.
633

634

635

சங்கீ தம் 94 : 8

[dj;jpy; kpUfFzKs;sth;fNs> czh;tilAq;fs;> %lNu> vg;nghOJ Gj;jpkhd;fshtPhf; s;?

2சகாரிந்தியர் 11 :14

mJ Mr;rupaky;y> rhj;jhDk; xspapd; J}jDila Nt\j;ijj; jupj;Jf;nfhs;thNd.

636 வராைர் 2 : 7 Nrhh;e;JNghfhky; ew;fphpiafisr;nra;J> kfpikiaAk; fdj;ijAk; mopahikiaAk; NjLfpwth;fSf;F

epj;jpa[Ptid mspg;ghh;.
637

சங்கீ தம் 119 :1 05

ck;Kila trdk; vd; fhy;fSf;Fj; jPgKk;> vd; ghijf;F ntsprr; KkhapUf;fpwJ.

அப்வபாஸ்தலர் 2 : 21 mg;nghOJ fh;j;jUila ehkj;ijj; njhOJnfhs;SfpwtndtNdh mtd; ,ul;rpff
; g;gLthd;
vd;W Njtd; ciuj;jpUf;fpwhh;.
638

ைத்வதயு 7 : 13

,Lf;fkhd thry;topaha; cl;gpuNtrpAq;fs;> Nfl;Lf;Fg; Nghfpw thry; tphpTk;> top
tprhyKkhapUf;fpwJ> mjpd; topaha;g; gpuNtrpff; pwth;fs; mNefh;.
639

யாக்வகாபு 1 : 22-25 my;yhkYk; ePq;fs; cq;fis tQ;rpahjgbf;Fj; jpUtrdj;ijf; Nfl;fpwth;fsha; khj;juky;y>
mjpdg; b nra;fpwth;fshAk; ,Uq;fs;. vd;dj;jpdhnydpy;> xUtd; jpUtrdj;ijf; Nfl;Lk; mjpdg; b nra;ahjtdhdhy;>
fz;zhbapNy jd; Rght Kfj;ijg; ghh;fpw kD\Df;F xg;ghapUg;ghd;.
mtd; jd;idj;jhNd ghh;j;J> mt;tplk;tpl;Lg; NghdTlNd> jd; rhay; ,d;dnjd;gij
kwe;JtpLthd; RahjPdg;gpukhzkhfpa G+uzg; gpukhzj;ij cw;Wg;ghh;j;J> mjpNy epiyj;jpUf;fpwtNd Nfl;fpwij
kwf;fpwtdhapuhky;> mjw;Nfw;w fphpia nra;fpwtdhapUe;J> jd; nra;ifapy; ghf;fpathdhapUg;ghd;.
640

ைத்வதயு 7 : 23

mg;nghOJ> ehd; xUf;fhYk; cq;fis mwpatpy;iy> mf;fpukr; nra;iff;fhuNu> vd;idtpl;L
mfd;WNghq;fs; vd;W mth;fSf;Fr; nrhy;YNtd;.
641

2நாளாகைம்7 : 14 vd; ehkk; jhpff
; g;gl;l vd; [dq;fs; jq;fisj; jho;j;jp> n[gk;gz;zp> vd; Kfj;ijj; Njb>
jq;fs; nghy;yhj topfistpl;Lj; jpUk;gpdhy;> mg;nghOJ guNyhfj;jpypUf;fpw ehd; Nfl;L> mth;fs; ghtj;ij kd;dpj;J>
mth;fs; Njrj;Jf;F N\kj;ijf;nfhLg;Ngd;.
642

சங்கீ தம் 25:1 4 fh;j;jUila ,ufrpak; mtUf;Fg; gae;jth;fsplj;jpy; ,Uf;fpwJ> mth;fSf;Fj; jk;Kila
cld;gbf;ifiaj; njhpag;gLj;Jthh;.
643

644

றயாவான் 15 :15 ,dp ehd; cq;fis Copaf;fhunud;W nrhy;Yfpwjpy;iy> Copaf;fhud; jd; v[khd;
nra;fpwij mwpakhl;lhd;. ehd; cq;fisr; rpNefpjh; vd;Nwd;> Vnddpy; vd; gpjhtpdplj;jpy; ehd; Nfs;tpg;gl;l
vy;yhtw;iwAk; cq;fSf;F mwptpj;Njd;.
எவபசியர் 1 : 18-19

jhk; ek;ik mioj;jjpdhNy ekf;F cz;lhapUf;fpw ek;gpf;if ,d;dnjd;Wk;>
gupRj;jthd;fsplj;jpy; jkf;F cz;lhapUf;fpw Rje;juj;jpDila kfpikapd; IRtupak;
,d;dnjd;Wk;> jhk; fpwp];Jit kupj;NjhupypUe;J vOg;gp> mtuplj;jpy; elg;gpj;j jkJ gyj;j rj;Jtj;jpd;
ty;yikapdg; bNa tpRthrpf;fpwtHfshfpa ek;kplj;jpNy fhz;gpf;Fk; jk;Kila ty;yikapd; kfh Nkd;ikahd kfj;Jtk;
,d;dnjd;Wk;> ePq;fs; mwpAk;gbf;F> mtH cq;fSf;Fg; gpufhrKs;s kdf;fz;fis nfhLf;fNtz;Lnkd;W
Ntz;bf;nfhs;SfpNwd;.
645
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எவபசியர் 4 : 22-24 me;jg;gb> Ke;jpd elf;iff;Fhpa Nkhrk;Nghf;Fk; ,r;irfshNy nfl;Lg;Nghfpw gioa kD\id
ePq;fs; fise;JNghl;L>cq;fs; cs;sj;jpNy Gjpjhd MtpAs;sth;fshfp>nka;ahd ePjpapYk; ghpRj;jj;jpYk; NjtDila
rhayhfr; rpU\;bf;fg;gl;l Gjpa kD\idj; jhpj;Jf;nfhs;Sq;fs;.
646

2வபதுரு 3 : 8

gphpakhdth;fNs> fh;j;jUf;F xU ehs; Mapuk;tU\k;NghyTk;> Mapuk; tU\k; xUehs;NghyTk;
,Uf;fpwnjd;fpw ,e;j xU fhhpaj;ij ePq;fs; mwpahjpUf;fNtz;lhk;.
647

2தீவைாத்வதயு 2 : 15 eP ntl;fglhj Copaf;fhudhAk; rj;jpa trdj;ij epjhdkha;g; gFj;Jg; Nghjpf;fpwtdhAk;
cd;idj; NjtDf;F Kd;ghf cj;jkdhf epWj;Jk;gb [hf;fpuijahapU.
648

2தீவைாத்வதயு 3 : 16 Ntjthf;fpaq;fnsy;yhk; Njt Mtpapdhy; mUsg;gl;bUf;fpwJ. NjtDila kD\d;
NjwpdtdhfTk;> ve;j ew;fphpiaAQ; nra;aj; jFjpAs;stdhfTk; ,Uf;Fk;gbahf>
649

எவபசியர் 3 : 18 rfy gupRj;jthd;fNshLq;$lf; fpwp];JtpDila md;gpd; mfyKk;> ePsKk;> MoKk;>
cauKk; ,d;dnjd;W czHe;J>
650

651

ஏசாயா 26 : 4

fh;j;jih vd;nwd;iwf;Fk; ek;Gq;fs;> fh;j;juhfpa NaNfhth epj;jpa fd;kiyahapUf;fpwhh;.

1வபதுரு 4 : 2 Vndd;why; khk;rj;jpy; ghLgLfpwtd; ,dp khk;rj;jpypUf;Fk; fhyk;tiuf;Fk; kD\Uila
,r;irfspd;gb gpiof;fhky; NjtDila rpj;jj;jpdg; bNa gpiof;fj;jf;fjhfg; ghtq;fis tpl;Nlha;e;jpUg;ghd;.
652

ைத்வதயு 6 : 33 KjyhtJ NjtDila uh[;aj;ijAk; mtUila ePjpiaAk; NjLq;fs;> mg;nghOJ ,itfnsy;yhk;
cq;fSf;Ff;$lf; nfhLf;fg;gLk;.
653

1சதசவலானிக்வகயர் 5 : 18 vy;yhtw;wpNyAk; ];Njhj;jpuQ; nra;Aq;fs;. mg;gbr; nra;tNj fpwp];J ,NaRTf;Fs;
cq;fisf; Fwpj;Jj; NjtDila rpj;jkhapUf;fpwJ.
654

எஸ்ரா 10 : 11

,g;nghOJk; ePq;fs; cq;fs; gpjhf;fspd; Njtdhfpa fHj;juplj;jpy; mwpf;ifapl;L> mtUila
gpuaj;jpdg; bNa nra;J> Njrj;jpd; [dq;fisAk;> kW[hjpahd ];jpuPfisAk; tpl;L tpyFq;fs; vd;whd;.
655

656எபிகையர்

2 : 4 milahsq;fspdhYk;

mw;Gjq;fspdhYk; gytpjkhd gyj;j nra;iffspdhYk;> jk;Kila
rpj;jj;jpdg; b gfpHe;JnfhLj;j gupRj;jMtpapd; tuq;fspdhYk;> Njtd; jhNk rhl;rpnfhLj;jJkhapUf;fpw ,t;tsT
ngupjhd ,ul;rpg;igf;Fwpj;J ehk; ftiyaw;wpUg;Nghkhdhy; jz;lidf;F vg;gbj; jg;gpj;Jf;nfhs;SNthk;.
எபிகையர்1 3 : 21 ,NaRfpwp];Jitf;nfhz;L jkf;FKd;ghfg; gpupakhdij cq;fspy; elg;gpj;J> ePq;fs; jk;Kila
rpj;jj;jpdg; bnra;a cq;fisr; rfytpj ew;fpupiaapYk; rPHnghUe;jpdtHfshf;Fthuhf. mtUf;F vd;nwd;iwf;Fk; kfpik
cz;lhtjhf. Mnkd;.
657

எவபசியர் 1 : 11 NkYk; fpwp];Jtpd;Nky; Kd;Nd ek;gpf;ifahapUe;j ehq;fs; mtUila kfpikf;Fg;
Gfo;rr; pahapUf;Fk;gbf;F>
658

659

1 சகாரிந்தியர் 10 :24

xt;nthUtDk; jd; RagpuNah[dj;ijj; Njlhky;> gpwDila gpuNah[dj;ijj; Njlf;fltd;.

ைத்வதயு 5 : 1 6,t;tpjkha;> kD\h; cq;fs; ew;fphpiafisf; fz;L> guNyhfj;jpypUf;fpw cq;fs; gpjhit
kfpikg;gLj;Jk;gb> cq;fs; ntspr;rk; mth;fs; Kd;ghfg; gpufhrpf;ff;fltJ.
660

661

1வபதுரு2 : 15

ePq;fs; ed;iknra;fpwjpdhNy Gj;jpaPd kD\Uila mwpahikia mlf;FtJ NjtDila

rpj;jkhapUf;fpwJ.

1சதசவலானிக்வகயர் 4 : 3 ePq;fs; gupRj;jKs;stHfshfNtz;Lnkd;gNj NjtDila rpj;jkhapUf;fpwJ. me;jg;gb>
ePq;fs; NtrpkhHf;fj;Jf;F tpyfpapUe;J>
662
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2தீவைாத்வதயு 3 : 16 Ntjthf;fpaq;fnsy;yhk; Njt Mtpapdhy; mUsg;gl;bUf;fpwJ. NjtDila kD\d;
NjwpdtdhfTk;> ve;j ew;fphpiaAQ; nra;aj; jFjpAs;stdhfTk; ,Uf;Fk;gbahf>
663

664

றயாவான் 9 :31 ghtpfSf;Fj; Njtd; nrtpnfhLf;fpwjpy;iynad;W mwpe;jpUf;fpNwhk;> xUtd;
Njtgf;jpAs;stdhapUe;J mtUf;Fr; rpj;jkhdijr; nra;jhy; mtDf;Fr; nrtpnfhLg;ghh;.
665

1றயாவான் 5 :14

ehk; vijahfpYk; mtUila rpj;jj;jpdg; b Nfl;lhy;> mth; ekf;Fr; nrtpnfhLf;fpwhnud;gNj
mtiug; gw;wp ehk; nfhz;bUf;fpw ijupak;.
எவபசியர்4 : 29 nfl;l thh;j;ij xd;Wk; cq;fs; thapypUe;j Gwg;glNtz;lhk;. gf;jptpUj;jpf;FVJthd ey;y thh;j;ij
cz;lhdhy; mijNa Nfl;fpwth;fSf;Fg; gpuNah[dKz;lhFk;gb NgRq;fs;.
666

1வபதுரு 4 : 19 Mifahy; NjtDila rpj;jj;jpdg
; b ghlEgtpf;fpwtHfs; ed;iknra;fpwtHfsha;j; jq;fs;
Mj;Jkhf;fis cz;ikAs;s rpU\;bfHj;jhthfpa mtUf;F xg;Gf;nfhLf;ff;fltHfs;.
667

உபாகைம் 15 :10 mtDf;Fj;

jhuhskha;f; nfhLg;ghahf> mtDf;Ff; nfhLf;Fk;NghJ cd; ,Ujak;
tprdg;glhjpUg;gjhf> mtdpkpj;jkhf cd; Njtdhfpa fh;j;jh; cd;Dila vy;yhf; fphpiafspYk;> eP ifapl;Lr; nra;Ak;
vy;yhf; fhhpaq;fspYk; cd;id MrPh;tjpg;ghh;.
668

ைத்வதயு 6 : 19-21

g+kpapNy cq;fSf;Fg; nghf;fp\q;fisr; Nrh;j;Jitf;fNtz;lhk;> ,q;Nf g+r;rpAk; JUTk;
mitfisf; nfLf;Fk;> ,q;Nf jpUlUk; fd;dkpl;Lj; jpULthh;fs;. guNyhfj;jpNy cq;fSf;Fg; nghf;fp\q;fisr;
Nrh;j;JitAq;fs;> mq;Nf g+rr; pahtJ JUthtJ nfLf;fpwJk; ,y;iy> mq;Nf jpUlh; fd;dkpl;Lj; jpULfpwJk;
,y;iy. cq;fs; nghf;fp\k; vq;NfapUf;fpwNjh mq;Nf cq;fs; ,UjaKk; ,Uf;Fk;.
669

எபிகையர் 10 : 36

ePq;fs; NjtDila rpj;jj;jpdg; b nra;J> thf;Fj;jj;jk;gz;zg;gl;lijg; ngWk;gbf;Fg; nghWik
cq;fSf;F Ntz;bajhapUf;fpwJ.
670

671

றயாவான் 3 :13-15 guNyhfj;jpypUe;jpwq;fpdtUk; guNyhfj;jpypUf;fpwtUkhd kD\FkhuNday;yhky;
guNyhfj;Jf;F Vwpdtd; xUtDkpy;iy. rh;g;gkhdJ NkhNrapdhy; tdhe;juj;jpNy cah;j;jg;gl;lJNghy
kD\FkhuDk;. jd;id tpRthrpf;fpwtd; vtNdh mtd; nfl;Lg;Nghfhky; epj;jpa[Ptid milAk;gbf;F>
cah;j;jg;glNtz;Lk;.
எவபசியர்2 : 8-10

fpUigapdhNy tpRthrj;ijf;nfhz;L ,ul;rpff; g;gl;Bh;fs;. ,J cq;fshy; cz;lhdjy;y> ,J
NjtDila <T.xUtUk; ngUikghuhl;lhjgbf;F ,J fphpiafspdhy; cz;lhdjy;y. Vnddpy;> ew;fphpiafisr;
nra;fpwjw;F ehk; fpwp];J ,NaRTf;Fs; rpU\;bf;fg;gl;L> NjtDila nra;ifahapUf;fpNwhk;. mitfspy; ehk; elf;Fk;gb
mth; Kd;djhf mitfis Maj;jk;gz;zpapUf;fpwhh;.
672

வராைர் 10 : 9-13

vd;dntd;why;> fh;j;juhfpa ,NaRit eP cd; thapdhNy mwpfi
; fapl;L> Njtd; mtih
khpj;NjhhpypUe;J vOg;gpdhnud;W cd; ,Ujaj;jpNy tpRthrpj;jhy; ,ul;rpff; g;gLtha;. ePjpAz;lhf ,Ujaj;jpNy
tpRthrpf;fg;gLk;> ,ul;rpg;Gz;lhf thapdhNy mwpf;ifgz;zg;gLk;. mtih tpRthrpff; pwtd; vtNdh mtd;
ntl;fg;gLtjpy;iynad;W Ntjk; nrhy;YfpwJ. a+jndd;Wk; fpNuf;fndd;Wk; tpj;jpahrNk ,y;iy> vy;yhUf;Fq;
fh;j;juhdth; jk;ikj; njhOJnfhs;Sfpw ahtUf;Fk; IRthpark;gd;duhapUf;fpwhh;. Mjyhy; fh;j;jUila ehkj;ijj;
njhOJnfhs;Sfpw vtDk; ,ul;rpff; g;gLthd;.
673

1வபதுரு 2 : 24-25

ehk; ghtq;fSf;Fr; nrj;J> ePjpf;Fg; gpioj;jpUf;Fk;gbf;F> mtHjhNk jkJ ruPuj;jpNy ek;Kila
ghtq;fisr; rpYitapd;Nky; Rke;jhH. mtUila jOk;Gfshy; FzkhdPHfsrpjWz;l MLfisg;NghypUe;jPHfs;.
,g;nghONjh cq;fs; Mj;Jkhf;fSf;F Nka;g;gUk; fz;fhzpAkhdtuplj;jpy; jpUg;gg;gl;bUf;fpwPHfs;.
674

எவபசியர் 1 : 17

ek;Kila fHj;juhfpa ,NaRfpwp];Jtpd; NjtDk; kfpikapd; gpjhTkhdtH jk;ik ePq;fs;
mwpe;Jnfhs;tjw;fhd Qhdj;ijAk; njspitAk; mspf;fpw Mtpia cq;fSf;Fj;
je;jUsNtz;Lnkd;Wk;>
675
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யாக்வகாபு 1 : 5 cq;fspy; xUtd; Qhdj;jpy; FiwTs;stdhapUe;jhy;> ahtUf;Fk; rk;G+uzkha;f; nfhLf;fpwtUk;
xUtiuAk; fbe;Jnfhs;shjtUkhfpa Njtdplj;jpy; Nfl;ff;fltd;> mg;nghOJ mtDf;Ff; nfhLf;fg;gLk;.
676

எவபசியர் 2 : 10

Vnddpy;> ew;fphpiafisr; nra;fpwjw;F ehk; fpwp];J ,NaRTf;Fs; rpU\;bf;fg;gl;L> NjtDila
nra;ifahapUf;fpNwhk;. mitfspy; ehk; elf;Fk;gb mth; Kd;djhf mitfis Maj;jk;gz;zpapUf;fpwhh;.
677

சங்கீ தம் 139 : 14 ehd; gpukpff
; j;jf;f mjprakha; cz;lhf;fg;gl;lgbahy;> ck;ikj; Jjpg;Ngd;> ckJ fphpiafs;
mjprakhditfs;> mJ vd; Mj;JkhTf;F ed;wha;j; njhpAk;.
678

679

சங்கீ தம் 37: 4

fh;j;jhplj;jpy; kdkfpo;rr; pahapU> mth; cd; ,Ujaj;jpd; Ntz;Ljy;fis cdf;F mUs;nra;thh;.

680

எவபசியர் 2 : 10

681

2தீவைாத்வதயு 4 : 7

Vnddpy;> ew;fphpiafisr; nra;fpwjw;F ehk; fpwp];J ,NaRTf;Fs; rpU\;bf;fg;gl;L> NjtDila
nra;ifahapUf;fpNwhk;. mitfspy; ehk; elf;Fk;gb mth; Kd;djhf mitfis Maj;jk;gz;zpapUf;fpwhh;.
ey;y Nghuhl;lj;ijg; NghuhbNdd;> Xl;lj;ij Kbj;Njd;> tpRthrj;ijf; fhj;Jf;nfhz;Nld;.

ைத்வதயு 17 : 20 mjw;F ,NaR: cq;fs; mtpRthrj;jpdhNyjhd;> fLFtpijasT tpRthrk; cq;fSf;F ,Ue;jhy;
ePq;fs; ,e;j kiyiag; ghh;j;J> ,t;tplk; tpl;L mg;Gwk;Ngh vd;W nrhy;y mJ mg;Gwk; Nghk;> cq;fshy; $lhj fhhpak;
xd;WkpuhJ vd;W> nka;ahfNt cq;fSf;Fr; nrhy;YfpNwd;.
682

2சகாரிந்தியர் 91 :0-11 tpijf;fpwtDf;F tpijiaAk;> Grpff
; pwjw;F Mfhuj;ijAk; mspf;fpwtH cq;fSf;F tpijia
mspj;J> mijg; ngUfg;gz;zp> cq;fs; ePjpapd; tpisr;riy tHj;jpf;fr;nra;thH. NjtDf;F vq;fshy;
];Njhj;jpuKz;lhtjw;F VJthapUf;Fk; kpFe;j cjhuFzj;jpNy ePq;fs; vt;tpjj;jpYk; rk;g+uzKs;stHfshtPHfs;.
683

684

நீதிசைாழிகள் 11 : 25

cjhuFzKs;s Mj;Jkh nropf;Fk;: vtd; jz;zPh; gha;rR; fpwhNdh mtDf;Fj; jz;zPh;

gha;rr; g;gLk;.

உபாகைம் 15 :10 mtDf;Fj; jhuhskha;f; nfhLg;ghahf> mtDf;Ff; nfhLf;Fk;NghJ cd; ,Ujak;
tprdg;glhjpUg;gjhf> mtdpkpj;jkhf cd; Njtdhfpa fh;j;jh; cd;Dila vy;yhf; fphpiafspYk;> eP ifapl;Lr; nra;Ak;
vy;yhf; fhhpaq;fspYk; cd;id MrPh;tjpg;ghh;.
685

gpdD
; k; ehd; nrhy;Yfpwnjd;dntdpy;> rpWf tpijf;fpwtd; rpWf mWg;ghd;> ngUf
tpijf;fpwtd; ngUf mWg;ghd;.
686

2சகாரிந்தியர் 9 :6
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