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நாள் 1 - பெந் பெப ாஸ்தெ தினமும்
(அப் பபோஸ்தலருடைய நைபடிகள் 2:1- 4)
இது என் ன ஒரு பாக்கியமான நாள் , குறிப்பாக இன் று! கடவுள் நமக்கு
அவருக்காக எழுவதற் கும் பிரகாசிக்கவும் புதிய பலத்ததத் தருவாராக.
இன் தறய நாள் ஒரு சிறப்பான நாள் ஏனனன் றால் “நாங் கள்
உங் களுதடயதாக இருக்க னவட்கப்படாமல் ” னதாடங் குவதால் .
இது 31 குறுகிய பக்தியூற் றும் சிறப்புத் னதாடராகும் மற் றும் அவற் தற
நாங் கள் பல் வவறு னமாழிகளில் னமாழினபயர்த்துள் வளாம் .
கடவுளின் ஆவி என் மீது வந்தவபாது எனக்கு நிதனவிருக்கிறது, என்
அதறயில் கடவுள் இருப்பதத உணர்ந்வதன் . 1996 இல் , நான் கிழக்கு
மவலசியாவுக்குச் னசன் று கபிட் என் ற இடத்தில் இபான் னமதடிஸ்ட் வதவாலய
இதளஞர் குழுவிற் கு உதவச் னசன் றிருந்வதன் .
நான் ஏன் அங் கு பயணிக்க வவண்டும் என் று கடவுள் விரும் பினார் என் று
எனக்கு புரியவில் தல, நான் என் விமானம் முழுவதும் னெபித்துக்னகாண்வட
இருந்வதன் , அவர் என் னிடம் வகட்ட எந்த வதகயிலும் கடவுளுக்குக் கீழ் ப்படிய
நான் தயாராக இருந்வதன் .
இரண்டாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன் பு, யூதர்களின் ஒரு குழு
விசுவாசிகள் ஒரு அதறயில் ஒற் றுதமயுடன் கூடி கடவுளுக்குக்
கீழ் ப்படிந்தவபாது, வதவனுதடய பரிசுத்த ஆவியானவர் வந்தார். கர்த்தராகிய
இவயசு வானம் வதர எடுத்துச் னசல் லப்படுவதற் கு முன் பாக, அதறயில்
கூடியிருந்த விசுவாசிகளிடம் அவர் கூறியிருந்தார், பரிசுத்த
ஆவியானவருக்காக காத்திருக்க.
அவர்களின் கீழ் ப்படிதலும் காத்திருப்பில் ஒற் றுதமயும் அவர்களுக்கு
னகாடுத்தது ஒரு எதிர்பாராத முடிவு! அப்வபாஸ்தலர் புத்தகத்தில் 2-ஆம்
அதிகாரத்தில் , லூக்கா எழுதியுள் ளார்
1 பெந்பெப ொஸ்தெ என் னும் நொள் வந்ெதெொது,
அவர் பளல் லொரும் ஒருமனெ்ெட்டு ஓரிடெ்திதல
வந்திருந்ெொர் ள் .
2 அெ்பெொழுது ெலெ்ெ

ொற் று அடி ்கிற முழ ் ம் தெொல,

வொனெ்திலிருந்து சடிதியொய் ஒரு முழ ் முண்டொகி, அவர் ள்
உட் ொர்ந்திருந்ெ வீடு முழுவதெயும் நிரெ்பிற் று.
3 அல் லொமலும் அ ்கினிமயமொன நொவு ள் தெொலெ்
பிரிந்திரு ்கும் நொவு ள் அவர் ளு ்கு ்
ஒவ் பவொருவர்தமலும் வந் து அமர்ந்ெது.

ொணெ்ெட்டு அவர் ள்
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4 அவர் பளல் லொரும் ெரிசுெ்ெ ஆவியினொதல நிரெ்ெெ் ெட்டு,
ஆவியொனவர் ெங் ளு ்குெ் ெந்ெருளின வரெ்தின் ெடிதய
பவவ் தவறு ெொதை ளிதல தெசெ்பெொடங் கினொர் ள் .
அவர் ளின்

ொெ்திருெ்பு வீணொ வில் தல. பரிசுத்த ஆவியானவர் வந்தவபாது,

அது அவர் ள் வீடு முழுவதெயும் நிரெ்பிற் று! ெனது ெதலவதர இழந்து,
ெொர்தவ இல் லொெ இந் ெ குழு நிதனவூட்டெ் ெட்டது

டவுள் அவர் ளுதடய

ெதலவர் என.
இந்த நாட்களில் , கர்த்தராகிய இவயசுதவ விசுவாசிக்கிற நாம் ஒரு
மறுமலர்ச்சி அல் லது ஒரு னபரிய விழிப்புக்காக காத்திருக்கிவறாம் .
முழு உல மும் ஒரு ‘பெொற் றுதநொதய’ அனுெவிெ்திரு ்கிறது மற் றும் நம் மில்
பெரும் ெொதலொர் ஒரு ‘பூட்டுெலின் ’ விதளவு தளெ் புரிந்துப ொண்வடாம் .
எங் களுக்கு னசால் லப்பட்டது மற் றும் அது எங் களுக்குத் னதரியும் ,
விஷயங் கள் மீண்டும் ஒவர மாதிரியாக இருக்க முடியாது. நொம்
ஒருவரு ்ப ொருவர் தவதல, பெொடர்பு மற் றும் தசதவ எெ்ெடி சமொளி ்
தவண்டும் மற் றும் மொற் ற தவண்டும் . ஒரு னநருக்கடி இருக்கும் வபாது, ஒரு
மாற் றம் தவிர்க்க முடியாதது.
அவதவபால் , கிறிஸ்துவின் சீடர்களும் ஒருவித னநருக்கடியில் இருந்தனர்.
அவரது உயிர்த்னதழுதலுக்குப் பிறகு ஐம் பது நாட்களுக்கு, அவர்கள் உள் வள
இருந்தனர். அவர்கள் பரிசுத்த ஆவியானவருக்காக காத்திருக்க கர்த்தரால்
கட்டதளயிடப்பட்டார்கள் . அவர்களுக்கும் மாற் றம் தவிர்க்க முடியாதது,
குறிப்பாக எப்வபாது அவர்கள் கடவுளின் முகத்ததத் வதடுவதில் அதிக வநரம்
னசலவிட்டிருக்கிறார்கள் .
னபந்னதனகாஸ்வத அனுபவம் இவயசுவின் சீடர்களுக்கு நடந்தவபாது, மிகக்
கடுதமயான ஆனால் நல் ல மாற் றங் கள் நிகழ் ந்தன:
•

அவர்கள் சுவிவசஷத்ததப் பிரசங் கிக்க அணிதிரட்டப்பட்டனர்

•

அவர்கள் வார்த்ததக்காக பசியுடன் இருந்தார்கள் .

•

கிறிஸ்துவு ் ொ
அவர் ள்

ஆயிர ் ண ் ொனவர் ள்

ொெ்ெொற் றெ்ெட்டதெ

ொண ஆரம் பிெ்ெொர் ள் .

•

அவர்களின் னபருந்தன் தம னபருகியது

•

அவர்கள் அறிகுறிகளிலும் அதிசயங் களிலும் நகர்ந்தனர்

வமலும் அறிய, அப்வபாஸ்தலர் புத்தகத்தின் இரண்டாம் அத்தியாயத்தின்
எஞ் சிய பகுதிதயப் நீ ங் கவள படியுங் கள் .
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கபீட்டில் உள் ள இபான் னமதடிஸ்ட் சர்ச் இதளஞர் குழுவிற் கு வசதவ
னசய் வதற் கான எனது பயணம் நிதனவிருக்கிறதா?
நல் லது, கடவுளின் குரலுக்கான எனது கீழ் ப்படிதல் சுமார் 15
இதளஞர்களுடன் மற் றும் பல இதளஞர்கள் வசர என் தன அனுமதித்தது, ஏழு
நாட்களில் சுமார் 1,000 அல் லது அதற் கு வமற் பட்ட வழிபாட்டாளர்களுக்கு
காதல ஒன் பது மணி முதல் இரவு பத்து மணி வதர ஊழியம் னசய் ய
வழிவகுத்தது.
உயிர்த்னதழுதல் ஞாயிறு னசய் திதய நான் முதன் முதலில் முழு
வதவாலயத்திற் க்கும் பிரசங் கித்வதன் . கடவுள் தம் முதடய பரிசுத்த
ஆவியானவருக்காக காத்திருக்கும் படி னசால் லும் வபாது ஒரு திட்டம் உள் ளது.
அவர் நம் தம னவளிவய அனுப்புவதற் கு முன் அவருதடய வலிதம,
அவருதடய அன் பு, அவருதடய மகிழ் சசி
் , அவருதடய அதமதி மற் றும்
அவருதடய குறிப்பிட்ட னசய் திதய நாம் னபற் றுக்னகாள் ள விரும் புகிறார்.
நம் முதடய னபந்னதனகாஸ்வத ஞாயிற் றுக்கிழதம அனுபவம் தினமும்
இருக்கலாம் !
•

மனந்திரும் பி

ர்ெ்ெரொகிய இதயசுவிடம் வொருங் ள் .

ர்ெ்ெரொகிய இதயசுவிடம் வந்து புதிய பெந் பெப ொஸ்தெ

•

அனுெவெ்தெெ் பெறுங் ள் .
•

மீண்டும் நீ ங் ளும் உங்
மொதிரியொ

இரு ்

ள் குடும் ெெ்தினரும் ஒருதெொதும் ஒதர

முடியொது என் ெதெ அறிந்து

ர்ெ்ெரொகிய

இதயசுவிடம் வொருங் ள் .
சவோல் :
இது தெொன் ற ஒரு

ொலெ்திற் கு நீ ங் ள் குறி ் ெ்ெட்டுள் ளீர ் ள் !

பெந்பெப ொஸ்தெ ஞொயிற் று ்கிழதம அனுெவம் உங் ளு ்கு தினமும்
கிதட ்க உங் ளு ்கு என் ன தெதவ?

பெெம் :
பரவலாகத் தகப்பவன, நான் கர்த்தராகிய இவயசு கிறிஸ்துவின் ஆவிதயப்
னபறுகிவறன் அப்னபாழுது கர்த்தராகிய இவயசு கிறிஸ்துதவப் வபால அன் பு,
அதமதி மற் றும் மகிழ் சசி
் யுடன் மற் றவர்களுக்கு வசதவ னசய் யமுடியும் .
உமது வலிதமயான னசய் திதயப் வபச என் உதடுகதள அபிவஷகம்
னசய் யுங் கள் , இதனால் பலர் அறிந்து னகாள் வார்கள்
பாவத்திலிருந்தும் நித்திய மரணத்திலிருந்தும் அவர்கதள
விடுவிக்கக்கூடியவர் கர்த்தராகிய இவயசு கிறிஸ்து என.
கர்த்தராகிய இவயசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் , ஆனமன் .
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நோள் 2 - ஒரு இடையோண்டையுள் ள கைவுடள
அடைக்கவுை்

(ஏசோயோ 55: 6-9)

நிச்சயமற் ற நிதலகளில் கூட, ஒன் று நிச்ச யம் - கடவுள் அருகில் இருக்கிறார்.
இப்வபாதும் சில நிச்சயமற் ற மற் றும் கடினமான காலங் களில் நாம்
வாழ் கிவறாம் . மில் லியன் கணக்கான வவதலகள் இழக்கப் பட்டுள் ளன;
சில னபற் வறார்கள் தங் கள் குழந்ததகளுக்கான பள் ளி கட்டணத்தத
னகாடுக்க முடியவில் தல. உலகம் முழுவதும் அதனத்து அரசாங் கமும்
தங் கள் னசாந்த மக்களுக்கு அல் லது புலம் னபயர்ந்த னதாழிலாளர்களுக்கு
னநருக்கடிகளில் இருந்து தப்பிக்க உதவி னசய் யவில் தல.
ஏசாயா 55: 6-9-ல் தீர்க்கதரிசி இவ் வாறு கூறுகிறார்,
6

ர்ெ்ெதர ்

ண்டதடயெ்ெ ்

சமயெ்தில் அவதரெ்

தெடுங் ள் ; அவர் சமீெமொயிரு ்த யில் அவதர தநொ ்கி ்
கூெ்பிடுங் ள் .
7 துன் மொர் ் ன் ென் வழிதயயும் , அ ்கிரம ் ொரன் ென்
நிதனவு தளயும் விட்டு,

ர்ெ்ெரிடெ்தில் திரும் ெ ் டவன் ;

அவர் அவன் தமல் மனதுருகுவொர்; நம் முதடய
தெவனிடெ்திற் த

திரும் ெ ் டவன் ; அவர் மன் னி ்கிறெற் குெ்

ெதய பெருெ்திரு ்கிறொர்.
8 என் நிதனவு ள் உங் ள் நிதனவு ள் அல் ல; உங் ள்
வழி ள் என் வழி ளும் அல் லபவன் று

ர்ெ்ெர் பசொல் லுகிறொர்.

9 பூமிதயெ்ெொர் ்கிலும் வொனங் ள் எெ்ெடி
உயர்ந்திரு ்கிறதெொ, அெ்ெடிதய உங் ள்
வழி தளெ் ெொர் ்கிலும் என் வழி ளும் , உங் ள்
நிதனவு தளெ்ெொர் ்கிலும் என் நிதனவு ளும்
உயர்ந்திரு ்கிறது.
இன் தறய பத்தி கூறுகிறது கடவுள் அருகில் இருக்கிறார் என, எனவவ நாம்
அவதர அதழக்கலாம் . நாம் கத்தவும் கதறவும் வததவயில் தல. கடவுள்
அருகில் இருக்கிறார். அவர் உங் கதளயும் என் தனயும் வகட்கிறார். கடவுள்
னதாடர்ந்து அதனவதரயும் தங் கள் னபால் லாத வழிகதள விட்டுவிட்டு
அவரிடம் திரும் ப அதழக்கிறார். அநீ திக்கு எதிராகத் திரும் பி நீ திதய
வநாக்கி ஓடுகிற அதனவதரயும் கடவுள் மன் னிப்பார் என் று ஒரு வாக்குறுதி
உண்டு. கடவுள் தம் முதடய மக்கள் மீது அளவுக்கதிகமான கருதண
காட்டுகிறார் ஏனனன் றால் அவர் நம் மீது அளவுக்கதிகமான பாரம்
னகாண்டுள் ளார். கடவுளின் வழிகதள அல் லது எண்ணங் கதள யார்
புரிந் துனகாள் ள முடியும் ?
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சில வநரங் களில் , நம் முதடய சுயம் தமயத்தத எடுக்கும் மற் றும் ஒருவவதள
நமக்கு மற் னறாரு நபதர விட நிதறய னதரியும் என் று நிதனக்கிவறாம் .
ஏசாயா 55: 9-ல் , கடவுள் - அெ்ெடிதய உங் ள் வழி தளெ் ெொர் ்கிலும் என்
வழி ளும் , உங் ள் நிதனவு தளெ்ெொர் ்கிலும் என் நிதனவு ளும்
உயர்ந்திரு ்கிறது.
கடவுளின் வழிகள் மற் றும் எண்ணங் களுடன் இதணவதற் கும் , நல் ல,
னதய் வபக்தியுடன் வாழ் வதற் கும் ஒவர வழி பரிசுத்த ஆவியின் உதவியுடன்
இதணவவத நீ தியான வாழ் க்தக. பரிசுத்த ஆவியானவர்
கடவுளின் மனதத அறிவார்; ஆகவவ, நாம் பரிசுத்த ஆவியின் உதவிதயச்
சார்ந்து இருந் து மற் றும் நமக்கு பதிலாக சிலுதவயில் மரித்த
கிறிஸ்துவுடனான உறதவ புறக்கணிக்காதிருக்கும் வபாது
நாம் பரவலாகத் தகப்பனுடன் சமரசம் னசய் யப்படுவவாம் .
நொம் ஒெ்பு ்ப ொண்டு பெொல் லொெ, சுயநல வழி ள் மற் றும் எண்ணங்
விட்டு பவளிதய வந் து மனந்திரும் பினொல் நம் வமல் பாரப்படுகிற

தள

டவுளு ்கு

நன் றி.
சவால் :
இந்த சவாலான காலங் களில் , கடவுதளப் பற் றி உயர்ந்த எண்ணங் கள்
நீ ங் கள் என் ன கண்டுபிடித்தீர்கள் ? இந்த னநருக்கடிகளின் வபாது உங் களுக்கு
வாழ் க்தக எவ் வாறு வமம் பட்டது? நீ ங் கள் உங் களுக்கு ஏதாவது புதியதாக
கற் றுக்னகாண்டீர்களா?
பெெம் :
சர்வவல் லதமயுள் ள கடவுவள, னதய் வீக மற் றும் வழிகள் மற் றும்
எண்ணங் களுடன் நான் அடினயடுத்து தவக்க உங் கள் பரிசுத்த ஆவியானவர்
எனக்கு வததவ. நான் கடவுதள விட்டு தடுமாறும் வபாது, அல் லது
னவளிவயறும் வபாது பரிசுத்த ஆவியானவர் என் தனத் தூண்டுவார்.
கர்த்தராகிய இவயசுதவப் பற் றியும் மற் றும் அவர் தம் முதடய ஆவியால்
எனக்கு கற் பிக்க விரும் புகிற வமலும் புதிய விஷயங் கதளயும் அறிய
விரும் புகிவறன் . நம் முதடய கர்த்தராகிய இவயசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் ,
ஆனமன் .
கர்த்தராகிய இவயசு கிறிஸ்துவின் மகிழ் சசி
் இன் று உங் கள் மீது இருப் பதாக!
இந்த உங் களுதடயதாக இருக்க னவட்கப்படவில் தல! னசய் திதய, நான்
FAIM 4CHRIST Youtube வசனலில் காணக்கூடிய மூன் று குறுகிய வீடிவயாக்களாக
வபசியிருக்கிவறன் . எங் தள ெொர்தவயிடவும் .
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நோள் 3 - கைவுளின் பநோக்கங் கள் கைவுளின்
வோர்த்டதயோல் நிடைபவை் ைப் படுகின்ைன [ஏசோயோ 55: 10-11]
டவுளின் இர ் ம் தினமும்

ொதலயில் புதியது!

கடவுளின் உண்தமகதள நீ ங் கள் எப்வபாதாவது சந்வதகித்திருக்கிறீர்களா?
என் னிடம் உள் ளது என் று எனக்குத் னதரியும் . சில வநரங் களில் , தபபிளில்
உள் ள அவருதடய வாக்குறுதிகதள நம் மால் நம் ப முடியாது. நாம்
அதனவரும் நிச்சயமாக கடவுளின் சத்தியங் கதள நம் புகிவறாம் என் று
னசான் னால் , பின் னர் கிறிஸ்துவின் உடல் இன் னும் சிறப்பான இடத்தில்
இருக்கும் . திருச்சதப இந்த உலகில் சுறுசுறுப்பாக இருக்காது, ஆனால்
கடவுளுடன் ஓடுகிறது வலிதமயுடன் அப்னபாழுது கடவுளின் வவகத்தின்
அழதக மற் றவர்கள் கவனிப்பார்கள் .
ஏசாயா தீர்க்கதரிசி 55 ஆவது அத்தியாயத்தில் எழுதினார்
10 மொரியும் உதறந்ெ மதழயும் வொனெ்திலிருந்து இறங் கி,
அவ் விடெ்து ்குெ் திரும் ெொமல் பூமிதய நதனெ்து, அதில்
முதள கிளம் பி விதளயும் ெடிச்பசய் து, விதெ ்கிறவனு ்கு
விதெதயயும் , புசி ்கிறவனு ்கு ஆ ொரெ்தெயும்
ப ொடு ்கிறது எெ்ெடிதயொ,
11 அெ்ெடிதய என் வொயிலிருந்து புறெ் ெடும் வசனமும்
இரு ்கும் , அது பவறுதமயொய் என் னிடெ்தி ற் குெ் திரும் ெொமல் ,
அது நொன் விரும் புகிறதெச்பசய் து, நொன் அதெ அனுெ்பின
ொரியமொகும் ெடி வொய் ்கும் .
மதழ மற் றும் பனிக்கு கூட ஒரு வநாக்கம் இருக்கிறது, அதவ
பூமிக்கு தண்ணீர ் ஊற் றி விததகதள ஏற் படுத்தும் முதளத்து
வசந்த காலத்தில் பூக்கும் . பூமியின் அழதக நாம் அதனுடன்
வசந்த காலத்தில் நிறம் ஆகியவற் றுடன் ரசிக்கும் வபாது,
மதழக்கும் பனிக்கும் வநாக்கம் உள் ளதத நமக்கு
நிதனவூட்டலாம் .
டவுளின் சுவொசெ்திலிருந்து வருகிற ஒவ் னவாறு வார்த்ததயும் மனிெதன
டவுதளொடு ஒப்புறவாக்குகிற தநொ ் ெ்தெ நிதறதவற் றுகிறது.
வொர்ெ்தெ ள் ஒருதெொதும் பவற் றிடமொ வும் ,
வருவதில் தல.

டவுளின்

ொலியொ வும் திரும் பி

டவுளின் வொர்ெ்தெ அவருதடய ெரிசுெ்ெ ஆவியின்

உெவியொல் , அவருதடய நிெ்திய செ்தியெ்ெொல் நம் இருெயங் தள ெற் றி
எறிய தவெ்ெொர்.

டவுளின் வொர்ெ்தெ அென் தநொ ் ெ்தெ நிதறதவற் றும் -

அது நம் தம விடுவி ்கும் !
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நாசவரயனாகிய இவயசு, கடவுளின் வார்த்ததயான, கடவுதளப்
பிரியப்படுத்துவததவய வநாக்கமாகக் னகாண்டிருந்தார்.
நம் முதடய நம் பிக்தகதய

ர்ெ்ெரொகிய இதயசுவின் மீது மட்டும் தவத்து

கர்த்தராகிய இவயசுதவ ஏற் று ்ப ொள் ளும் தெொது, அவர் நர ெ்தில் ஒரு
நிெ்தியெ்திலிருந்து நம் தம விடுவி ்கும் தநொ ் த்தத நிதறதவற் றுகிறொர்.
உங் ள்

டவுளின் பவற் றி உள் ள வொழ் ்த

உங் ள் வொழ் ்த யில்

டவுளுதடய வொர்ெ்தெதயெ் பெொறுெ்ெது. அதெ சுவொசி ் வும் ,
கீழ் ெ்ெடியவும் , வொழவும் , ெகிரவும் னசய் ய வவண்டும் .
சவோல் :
உங் ள் ெொவெ்தின் அடிதமெ்ெனங் ளிலிருந்து

டவுளுதடய வொர்ெ்தெ

உங் தள விடுவிக்க அனுமதிப்பீர்களா?
பெெம் :
கடவுவள, பாவம் மற் றும் அச்சங் களின் அடிதமத்தனத்திலிருந்து முற் றிலும்
விடுபட விரும் புகிவறன் . உங் கள் நித்திய வார்த்தத என் மனததயும்
இதயத்ததயும் நிரப்ப நான் விரும் புகிவறன் . இன் று என் வாழ் க்தகயின்
மூலமாக கடவுள் மகிதமப்படுவாராக. நம் முதடய கர்த்தராகிய இவயசு
கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் . ஆனமன் .
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நாள் 4 - ெணிவு ெரிசுெ்ெெ்தெ அதைகிறது [ஏசாயா 57: 15]
ஏசொயொ 57: 15 கூறுகிறது
நிெ்தியவொசியும் ெரிசுெ்ெர் என் கிற நொமமுள் ளவருமொகிய
ம ெ்துவமும் உன் னெமுமொனவர் பசொல் லுகிறொர்:
உன் னெெ்திலும் ெரிசுெ்ெ ஸ்ெலெ்திலும் வொசம் ெண்ணுகிற
நொன் , ெணிந்ெவர் ளின் ஆவிதய உயிர்ெ்பி ்கிறெற் கும் ,
பநொறுங் கினவர் ளின் இருெயெ்தெ உயிர்ெ்பி ்கிறெற் கும் ,
பநொறுங் குண்டு ெணிந்ெ ஆவியுள் ளவர் ளிடெ்திலும்
வொசம் ெண்ணுகிதறன் .
நாம் னசய் தித்தாள் கதளப் படிக்கும் வபாது, கடவுள் நமக்குக் னகாடுத்த
அற் புதமான வாழ் க்தக இழிவுபடுத்தும் மற் றும் அழிக்கும் அதனத்து
வதகயான னசயல் கதளயும் நாம் காண்கிவறாம் . குழந்ததகள்
கருக்கதலப்பு னசய் யப்படுகிறார்கள் , னபண்கள் பாலியல் பலாத்காரம்
னசய் யப்பட்டு னகாதல னசய் யப்படுகிறார்கள் , பயங் கரவாத னசயல் களால்
கிராமங் கள் அழிக்கப்படுகின் றன மற் றும் பல…
சில தநரங் ளில் நம் தமச் சுற் றி நட ்கும் குழெ்ெங் தளயும் பெொல் லொெ
விையங் தளயும்

ொணும் தெொது, நொன் செ்ெமொ

நொம் அதனவரும் ஒரு ெரிசுெ்ெ

ஆச்சரியெ் ெடுகிதறன் :

டவுதள விட குழெ்ெமதடந்து, அ ் தற

ொட்டவில் தலயொ? நம் வொழ் வில் ? இந்ெ வொழ் ்த ெ் ெரிதச நொம் துண்டிெ்து
குெ்தெெ் பெொட்டியில் எறிந்திரு ்கிதறொமொ?
ஒரு பரிசுத்த கடவுள் தாழ் தமயானவர்களுடன் மற் றும் னசய் த பாவத்தத
எண்ணி மனம் வருந்துகிறவர்களுடன் வாழ் கிறார் என் பதத ஏசாயா
தீர்க்கதரிசி நமக்கு நிதனவூட்டுகிறார். கடவுளின் பண்பு புனிதமானது
மட்டுமல் ல, இன் தறய பத்தியில் அவருதடய னபயர் புனிதமானது என் று
கூறுகிறது. கடவுள் தம் முதடய வலிதமமிக்க பரிசுத்தத்தில் இருந்து
தாழ் தமயுள் ளவர்கதளயும் , தமக்கு முன் மனந்திரும் புகிறவர்கதளயும்
வநாக்குகிறார்.
கடவுள் உயர்ந்த மற் றும் புனிதமான இடத்தில் வாழ் கிறார் - அது நன் றி
னசலுத்தும் இடம் , புகழ் மற் றும் வழிபாடு. அதுதான் பிரார்த்ததன, கூட்டுறவு
மற் றும் வசதவக்கான இடம் .
ஆனால் அவர் ஒரு தாழ் தமயான, மனந்திரும் பிய இருதயத்ததக்
காணும் வபாது, கடவுள் நம் தம உயிர்ப்பிக்க முயல் கிறார். வாழ் க்தகயின்
சுவாசம் புத்துயிர் னபறத் தயாராக உள் ள இதயங் களில் ஊதப்படுகிறது.
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சவால் :
பரிசுத்த கடவுளுக்கு நாம் எவ் வாறு பணிவுடன் பதிலளிக்க வவண்டும் ?
உங் களுக்கு எப்படி - உங் கள் வாழ் க்தகயில் கடவுளின் புனித
மறுமலர்ச்சிதயப் னபற நீ ங் கள் தயாரா? பிறகு, மனத்தாழ் தமயும் உங் கள்
பாவங் கதள மனந்திரும் புதலுவம ஒவர வழி. நான் கடவுளுடன் நல் லவன் ,
நான் பாவம் னசய் யவில் தல என் று நீ ங் கள் கூறலாம் .
நண்பவர, I வயாவான் 1: 8 நமக்கு கூறுகிறது,
"உங் களுக்கு எந்த பாவமும் இல் தல என் று நீ ங் கள்
னசான் னால் , நீ ங் கள் ஏமாற் றப்படுகிறீர்கள் ."
பெெம் :
பரிசுத்த கடவுவள, உங் கதள மட்டுவம மகிழ் விக்கும் உண்தமயான
மனத்தாழ் தமயுடன் மற் ற உயிர்கதளத் னதாட எனக்கு உதவுங் கள் .
நீ ங் கள் எனக்குக் னகாடுத்த வாழ் க்தகதய விதரவாகப் பாராட்டவும் ,
வீழ் சசி
் யதடந்த உலகில் கடவுளின் பரிசுத்தத்தின் எடுத்துச் னசல் ல ஏற் பட்ட
சாதனமாக என் தன அபிவஷகம் னசய் யவும் எனக்கு உதவுங் கள் கர்த்தராகிய
இவயசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் , ஆனமன் .
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நோள் 5 - துன்புறுத்தலின் வலிடை [ைத்பதயு 5: 10]
Matthew 5:10
நீ தியினிமிெ்ெம் துன் ெெ்ெடுகிறவர் ள் ெொ ்கியவொன்

ள் ;

ெரதலொ ரொஜ் யம் அவர் ளுதடயது.
வகாரி னடன் பூம் , ஒரு டச்சு னபண், யூதர்கள் இரண்டாம் உலகப் வபாரின்
வபாது தப்பிக்க உதவியவள் , வெர்மன் நாஜிகளால் தகது னசய் யப்பட்டு
துன் புறுத்தப்பட்டாள் . அவள் ஒரு னநருப்பினால் ஆன னபரும் நாசத்திற் க்கு
தப்பியவள் . அவளுதடய நம் பிக்தக கடவுள் மீது மிகவும் வலுவாக இருந்தது,
விசுவாசத்தத இந்த வழியில் விவரிக்கிறது:

விசுவாசம் என் பது மூடுபனி வழியாக பார்க்கும் வரடார்
வபான் றது - மனித கண்ணால் பார்க்க முடியாத தூரத்தில்
உள் ள விஷயங் களின் உண்தம
நம் காலங் களில் துன் புறுத்தல் மிகவும் உண்தமயானது என் பதத நாம்
அறிவவாம் . ஆசியாவில் ஒரு அரசாங் கம் கிறிஸ்துவுக்கு விவராதமான
குழந்ததகள் தனியார் கிறிஸ்தவ பள் ளிகளில் கலந்துனகாள் வததத்
தடுப்பதன் மூலம் தங் கள் மக்கதளத் துன் புறுத்துகிறார்கள் . பல
வதவாலயங் களில் வதவாலய வகாபுரத்தில் உள் ள சிலுதவகள்
அகற் றப்பட்டுள் ளன. ஒரு ஆப்பிரிக்க வதசத்தில் உள் ள கிறிஸ்தவர்கள்
சித்திரவதத னசய் யப்படுகிறார்கள் , கடத்தப்பட்டு னகால் லப்படுகிறார்கள் .
கடவுளின் அன் தப னவளிப் படுத்தாத நம் பிக்தகக்காக, கிறிஸ்தவ னபண்கள்
கிறிஸ்துவின் மீதான நம் பிக்தகதய தகவிட நிர்பந்தி க்கப் படுகிறார்கள் .
கிறிஸ்துவின் நிமித்தம் துன் புறுத்தப்படுபவர்களுக்கு பரவலாகராெ் யம்
மரபுரிதமயாக கிதடக்கும் என் று நாம் உறுதியாக நம் பலாம் . கடவுளின்
அரச பிரசன் னம் பார்ப்பதற் கு மகிழ் சசி
் யாக இருக்கும் .
துன் புறுத்தப்பட்டவர்களுக்காக நாம் னெபிக்கும் வபாது, அவர்களுதடய
விசுவாசமும் அவர்களுதடய நம் பிக்தகயும் அதிகரிக்கவும் , அவர்களுதடய
இருதயங் கள் னதாடர்ந்து நன் றியுணர்வு மற் றும் மகிழ் சசி
் யால்
நிதறந்திருக்கவும் நாம் னெபிக்க வவண்டும் ஏனனன் றால் கடவுள் அவர்களின்
துன் பங் களில் இருப் பதால் .
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கடவுளுக்காக நிற் ப்பதால் நீ ங் கள் உடல் ரீதியாகவவா அல் லது உணர்ச்சி
ரீதியாகவவா, ஆன் மீக ரீதியாகவவா அல் லது சமூக ரீதியாகவவா
துன் புறுத்தப்படுகிறீர்கள் என் றால் , நீ ங் கள் தனியாக இல் தல என் பதத
அறிந்து னகாள் ளுங் கள் . னதாடர்ந்து கடவுளுக்கு நன் றி னசலுத்துங் கள் அவர்
உங் களுக்கு அருகில் இருக்கிறார். கிறிஸ்து உங் கள் வலிதயக் காண்கிறார்,
அவர் உங் களுடன் அழுகிறார். பலமாக இருங் கள் , கிறிஸ்துவினுதடய
சக்தியில் கிறிஸ்துவுக்காக னதாடர்ந்து நில் லுங் கள் .
சவோல் :
உங் ள் வொழ் ்த யிதலொ அல் லது உங் ள் நொட்டின் வொழ் ்த யிவலா
டவுளின் வொ ்குறுதி ளுக்காக உங் ள் வொழ் ்த யிதலொ அல் லது உங்
நொட்டின் வொழ் ்த யிவலா துன் புறுெ்ெல்

தளெ் ெரிமொறி ் ப ொள் ள சில

ொரணங் ள் யொதவ?
பெெம் :
கடவுள் நிமித்தம் துன் புறுத்தப்படுபவருக்கு கடவுள் பாதுகாப்தபயும் ,
அதமதிதயயும் , மகிழ் சசி
் தயயும் அளிப்பாராக. உலகம் முழுவதும்
துன் புறுத்தப்பட்டவர்களுக்காக அவருதடய சித்தத்தின் படி னெபிக்கவும்
கடவுள் எனக்குக் கற் பிப்பாறாக. னமாத்தத்தில் , கர்த்தராகிய இவயசு
கிறிஸ்துவின் னபயர் உயர்த்தப்படட்டும் .

ள்
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நாள் 6 -

ைவுளின் இெயெ்திற் குெ் பிறகு தமய் ெ் ெர் ள்

[எதரமியா 3: 15]
நான் பல நாடுகளுக்கு பயணம் னசய் துள் வளன் . சில வநரங் களில் ஒரு
ஞாயிற் றுக்கிழதம, நான் வபாதகராக இல் லாமல் இருக்கலாம் . அந்த
சமயங் களில் , அன் தறய வபாதகரிடம் நான் கவனமாகக் வகட்வபன் . சில
வநரங் களில் , நான் பயந்து விட்வடன் ஏனனன் றால் ஞாயிற் றுக்கிழதம
பிரசங் கத்தில் கர்த்தராகிய இவயசு கிறிஸ்துதவயும் அவருதடய மீட்பின்
னசயதலயும் குறிப்பிடவில் தல. சில வநரங் களில் , பரிசுத்த ஆவியானவர்
குறிப்பிடப்படவில் தல, நிதறவு பிரார்த்ததனயில் கூட!
கடவுளிடமிருந் து ஒரு அற் புதமான வாக்குறுதி இங் வக
எவரமியா 3: 15-ல் நம் பிக்தகயற் ற குழந்ததகள் குழுவுக்கு ,
உங் ளு ்கு என் இருெயெ்து ்கு ஏற் ற தமய் ெ்ெர் தள ்
ப ொடுெ்தென் , அவர் ள் உங் தள அறிதவொடும் புெ்திதயொடும்
தமய் ெ்ெொர் ள் .
குடும் ெம் , தெவொலயம் , அதமெ்பு ள் அல் லது தெசங்
ெதலவர் ளொ

ளுக்கு

டவுள் நம் தம

நிதலநிறுெ்தியிருந்ெொல் , நம் மிடம் ஒெ்ெதட ் ெ் ெட்ட

அவர் தள தமய் ெ் ெெற் ொ

அவர் நம் தம அதழெ்திரு ்கிறொர் என் பதத

கடவுள் நிதனப் பூட்டுகிறார். நாமும்
புரிந் துப ொள் வதில் மற் றும்

டவுளுதடய வொர்ெ்தெதய ெடிெ்ெதில் ,

தடெ்பிடிெ்ெதில் ஈடுெட தவண்டிய பெொறுெ்பு

உள் ளது.
கடவுளின் இதயம் வதசங் களுக்கானது, அதனால் தான் அவர் தம் முதடய
ஒவரவபறான குமாரனாகிய இவயசுதவ மாற் றாக சிலுதவயில் இறக்க
னகாடுத்தார். ஒரு கிறிஸ்து. கடவுளின் இதயம் மற் றும் இததச் னசய் ய
விருப்பம் மூலமாக வந்த இந்த மீட்பின் னசயல் உலகத்தின் மீதான அவரது
ஆழ் ந்த அன் தப னவளிப் படுத்துகிறது. கடவுள் மன் னிக்கிறார் மற் றும்
நம் தம னசழிப் பாக மாற் ற சிறந்த திட்டங் கதளக் னகாண்டிருக்கிறார்.
இஸ்ரவவலதரப் வபால நாம் விசுவாசமற் றவர்களாக இருக்கும் வபாது கூட,
கடவுள் உண்தமயுள் ளவராக இருக்கிறார் மற் றும் இரக்கமுள் ளவராகவும்
இருக்கிறார்.
சவோல் :
நீ ங் ள்

டவுளுதடய னசாந் த இருதயத்திற் க்கு பிறகு ஒரு ஆணொ தவொ
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அல் லது பெண்ணொ தவொ இருந்ெொல் என் ன வொழ் ்த

மொற் றங் தளச்

பசய் யலொம் ?
பெெம் :
கடவுவள, உமது அன் பின் வழிதய நான் பின் பற் றாதவபாது என் தன
மன் னியுங் கள் . நான் ஒரு வமய் ப்பனின் வசதவயின் இதயத்தத
விரும் புகிவறன் . நான் அறிவு மற் றும் புரிந் துனகாள் ளுததல னபற் றுக்னகாள் ள
உங் கள் காலடியில் அமர்ந்திருக்கும் வபாது உங் கள் ஞானம் எனக்கு வததவ.
தினசரி, நான் தாழ் தமயாகவும் வநர்தமயாகவும் உங் கள் மக்கதள
கிறிஸ்துவின் சாயலின் இணக்கத்தத வநாக்கி வழிநடத்தி வசதவ னசய் ய
விரும் புகிவறன் .
அதனத்து நல் ல வவதலகதளயும் னசய் ய பரிசுத்த ஆவியின் ததலதம
மற் றும் வழிகாட்டுதலுக்கு நன் றி னசலுத்துகிவறன் .
நம் முதடய கர்த்தராகிய இவயசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினாவல கடவுள் என்
வாழ் க்தகயின் மூலமாக மகிதமப் படுவாராக. ஆனமன் .
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நாள் 7 -

ர்ெ்ெராகிய இதயசுவில் மகிழ் ச்சி [சங் கீெம்

37: 3-4]

சங் கீதம் 37: 3-4
3

ர்ெ்ெதர நம் பி நன் தம பசய் ; தெசெ்தில் குடியிருந்து

செ்தியெ்தெ தமய் ந் துப ொள் .
4

ர்ெ்ெரிடெ்தில் மனமகிழ் சசி
் யொயிரு; அவர் உன்

இருெயெ்தின் தவண்டுெல் தள உன ்கு அருள் பசய் வொர்.
எனது முதனவர் பட்டப் படிப்தப முடிக்கும் வபாது எனது கட்டணத்தத
எவ் வாறு னசலுத்திவனன் என் பது எனக்கு நிதனவிருக்கிறது.
எனது னபரும் பாலான நிதிகள் னபரும் பாலும் அதமச்சக பயணங் களுக்கு
பயன் படுத்தப்படுவதால் , எனது இறுதி ஆண்டில் மிகப் னபரிய னதாதகயான
ஒரு கட்டணம் னசலுத்த என் னிடம் நிதி இல் தல.
எனது படிப் பு வநாக்கங் களுக்காக எனது தற் வபாததய நிதிதயத்
னதாடக்கூடாது என் று என் இதயத்தில் நிதனத்வதன் . கடவுள் எனக்காக
திட்டமிட்டபடி ஊழியம் னதாடர வவண்டும் . னசய் ய வவண்டிய பயணம்
நிதறய இருந்தது, னபருங் கடல் கதள கடந் து வபாதகர்கதளயும் வதவாலயத்
ததலவர்கதளயும் சித்தப்படுத்துவதற் க்காக.
நான் எனது சிறந்த நண்பருடன் கடற் கதரயில் நடந்து னகாண்டிருந்வதன் ,
நாங் கள் வபசிக் னகாண்டிருந்தவபாது, அவள் திடீனரன் று என் தனத் தடுத்து,
கடவுள் அவதள என் னுதடய படிப்புக்காக ஆதரிக்க உணர்த்தப்பட்டதாக
கூறினாள் . இரண்டு நாட்களுக்குப் பிறகு, வவறு ஒரு வதசத்திலிருந்து என்
சீடர்களிடமிருந்து இன் னனாரு னசய் திதயப் னபற் வறன் . அவர்களும் , எனது
படிப்புக் கட்டணத்தில் பங் களிக்க கடவுளின் ஆவியால் ஈர்க்கப்பட்டனர்.
இவ் வளவு னபரிய அளவிலான னதாதகதய ஏழுக்கும் குதறவான நாட்களில்
கடவுள் வழங் கியது எனக்கு ஆச்சரியமாக இருந்தது. இன் னும் அதிகமாக,
கடவுள் என் தன கவுரவித்தார் என் று நான் நம் பிவனன் , ஏனனன் றால் அவர்
யார் என் று நம் புவதில் மகிழ் சசி
் தயக் காண மற் றும் மகிழ் சசி
் அதடய
னதரிந் து னகாள் ளப் பட்டதால் . கடவுள் எப்வபாதும் நல் லவர் மற் றும்
உண்தமயுள் ளவர். நான் அவருதடயவளாக இருப்பதற் கு அவருக்கு நன் றி
நீ ங் கள் எப்படி?
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சங் கீதம் 37: 3 கர்த்தரிடத்தில் நம் பிக்தக தவத்து நன் தம னசய் யவும் ,
நம் முதடய விசுவாசத்தத னசயல் களாக மாற் றும் படியாகவும்
அறிவுறுத்துகிறது.

கடவுள் நம் தம நிதலநிறுத்தி உள் ள பகுதிகளில் அவருக்கு உண்தமயாக
இருக்க வவண்டும் என் று நம் அதனவருக்கும் ஒரு வநாக்கம்
னகாடுக்கப்பட்டுள் ளது. நம் தம கிறிஸ்துவின் சாயலாக மாற் றவும் , அவர்
நம் தம நிதலநிறுத்திய இடங் களில் அவருதடய வநாக்கங் களுக்காக
நம் தமப் பயன் படுத்தவும் மற் றும் நன் தம னசய் ய அவருதடய பரிசுத்தத்த
ஆவியால் நமக்குக் கற் பிக்கவும் கடவுள் மீது நம் பிக்தகயாய் இருப் வபாம் .
சவால் :
இன் று கடவுளிடம் நீ ங் கள் முன் பு தவக்க விரும் பும் இதயத்தின் சில
ஆதசகள் என் ன?
பெெம் :
கடவுவள, நன் றி, உங் கள் இருப்பு என் ஆசீர்வாதம் . உமது பரிபூரண
சித்தத்தின் படி என் இருதயத்தின் ஆதசகதள நீ ர் எனக்குத் தருவீர் என் று
நம் புவதற் கு எனக்கு வபாதுமான நம் பிக்தகதய னகாடுங் கள் .
கர்த்தராகிய இவயசு கிறிஸ்துவின் னபயரால் , ஆனமன் .
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ைவுதள இன்னும் அறிந் து ப ாள் ளுங்

ள்

[சங் கீெம் 46:10]
இன் தறய குறுகிய னசய் தி, உங் ளிடம் ெரிந்துதரயொளர் ளாக
உள் ளவர்களுக்கு ஒரு ஒத்ததிர்தவ எற் ப்படுத்தும் . சங் கீெம் 46: 10-ல்
ொணெ்ெடும் எளிய ஆனொல் மி

ச ்திவொய் ந்ெ வசனம்

என் னிடம் உள் ளது. நீ ங் ள் அமர்ந்திருந்து, நொதன
தெவபனன் று அறிந்துப ொள் ளுங் ள் ; ஜொதி ளு ்குள் தள
உயர்ந்திருெ்தென் , பூமியிதல உயர்ந்திருெ்தென் .
நான் ஒரு வதவாலயத் ததலவரால் முதன் முதலில் சீடரான வபாது 1994 முதல்
நான் ஒரு பரிந்துதரயாளராக இருக்கிவறன் . அப்வபாதிருந்து, கர்த்தராகிய
இவயசு கிறிஸ்துதவச் சந்திக்க விடியற் காதலயில் எழுந்திருப்பது இயல் பு.
அதிகாதலயின் அதமதியான வநரத்தில் , நாம் இன் னும் அதிகமாக அவர்
கடவுள் என் பதத அறிந்து னகாள் ளலாம் .
அவருதடய பிரசன் னத்தில் இருப்பது மற் றும் அவரது அதமதி, அன் பு மற் றும்
மகிழ் சசி
் யால் நிரப்பப்படுவது ஒரு இயற் தகக்கு அப்பாற் பட்ட தருணம் .
ஆழ் ந்த அதமதியின் அந்த தருணத்தில் நாம் கடவுளுடன் இதணகிவறாம் ,
நம் முதடய சுவாசத்ததக் கூட நம் மால் வகட்க முடியும் !
அவருதடய குரதலக் வகட்கும் வபாது, நம் முதடய ஆவி மகிழ் சசி
் யுடன்
குதிக்கிறது, நாம் அவதர உயர்த்துகிவறாம் ! நாம் அவதர உயர்த்துகிவறாம்
ஏனனன் றால் அவர் அருகில் இருப்பதால் ; அவருதடய இருப்பு நமக்குள் ளும் ,
நம் மூலமாகவும் பரவுகிறது.
அவரது இருப்தப உணர்ந்தவுடன் நமமுதடய எதிர்விதனகள் வித்தியாசமாக
இருக்கலாம் - நாம் கலங் கலாம் , வருத்தப் படலாம் , அழலாம் , சிரிக்கலாம்
அல் லது அதமதியாக சிரிக்கலாம் . இதவ இவயசுவுடனான அமானுஷ்ய
தருணம் (கள் ) நீ ங் கள் தகப்பற் ற விரும் புகிறீர்கள் . இதவ நம் தம வநசிக்கும்
கடவுளுடன் விதலமதிப்பற் ற தருணங் கள் .
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ஒரு முதற, நொன்

டவுதளொடு தயொசிெ்ெதெொது, அவர் என் தன இவ் வாறாக

எழுத தூண்டினார்:
டவுளின் கிருதெதயெ் ெற் றி சிந்திெ்துெ் ெொருங் ள் -

டவுள்

ப ொடுெ்ெ அன் ெற் ற ெயவு.
நிெ்திய மரணெ்திற் கு ெகுதியொனவர், ஆனொல் நிெ்திய
ஜீவனு ்கு சொெ மொனவர்,
டவுளின் குமொரனொகிய இதயசுவில் இரு ்கும் தெொது நீ ங் ள்
நம் ெ முடிவு பசய் கிறீர் ள் .
இெ்தெொது சுெ்ெெ் ெடுெ்ெெ் ெட்டு சொெ மொ , ெரிசுெ்ெ
ஆவியொனவர் உங் ளு ்கு வழி ொட்டியொ

இரு ் ட்டும் .

ருதண நிதலயில் முற் றிலும் விரும் ெெ் ெடுகிறது,
ஆனொலும் , ருசி ் ெ்ெடுவது ஒரு சிறிய ெகுதி மட்டுதம
இன் னும் அதிகம் உள் ளது.
உங் ள் வொழ் நொள் முழுவதும் ம சூல் எடுக்க, ெரிசுெ்ெ
ஆவியொனவர் உங் ளு ்கு வழி ொட்டியொ

இரு ் ட்டும் .

சவோல் :
டவுளு ்கு முன் ெொ

அதமதியொ

இருெ்ெது

டினமொ

இருந்ெெொ?

டவுளுடன் இரு ்கும் நிெ்திய மதிெ்பின் ெருணங் தள நீ ங் ள்
அனுெவிெ்ெெற் ொ

உங் ள் வொழ் ்த

அட்டவதணயில் நீ ங் ள் என் ன

மொற் றங் ள் உருவொக்குவீர்கள் ?
ஜெபை் :
டவுதள, நொன் உங் ளுடன் இரு ்

தநரம் ஒது ் ொெதெொது என் தன

மன் னியுங் ள் . உமது வொர்ெ்தெதய ் த ட்டு, என் இெயெ்தில்
ெரிந் துதரதயெ் பெறுவெற் ொன புதிய ஆர்வெ்தெ ஊற் றி என்
அபிதை ம் பசய் யுங் ள் .
ஆபமன் .

ொது தள

ர்ெ்ெரொகிய இதயசு கிறிஸ்துவின் பெயரில்
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நாள் 9 - ெயம் இல் தல! [2 தீதமாெ்தெயு 1: 7]
2 தீவமாத்வதயு 1: 7
தெவன் நம ்குெ் ெயமுள் ள ஆவிதய ் ப ொடொமல் , ெலமும்
அன் பும் பெளிந்ெ புெ்தியுமுள் ள ஆவிதயதய
ப ொடுெ்திரு ்கிறொர்.
கிறிஸ்துவில் உள் ள நம் முதடய விசுவாசத்ததப் பயன் படுத்த
மற் றவர்கதளயும் நம் தம நாமும் ஊக்குவிக்க 2 தீவமாத்வதயு 1: 7
உபவயாகமாக இருக்கலாம் , கடந்த சில மாதங் களில் மற் றும் ஆண்டுகளில் .
கர்த்தராகிய இவயசுவின் உண்தமயான விசுவாசி மற் றும்
பின் பற் றுபவர்களுக்கான நற் னசய் தியின் ஒரு பகுதி என் னனவன் றால்
கடவுதளத் தவிர வவறு எவருக்கும் அல் லது யாருக்கும் அஞ் ச
வவண்டியதில் தல.
அத்ததகய வலுவான நம் பிக்தக கிறிஸ்துவில் காணப்படுகிறது.
கிறிஸ்துதவ விசுவாசிப்பதன் மூலம் இந்த உண்தமதய நாம் நம் ப
வவண்டும் . கிறிஸ்துவின் வழிதயத் தவிர வவறு வழிதய என் னால் பின் பற் ற
முடியாது. கடவுளின் பரிசுத்த ஆவியானவர் மூலமாக பலம் , சக்தி, பரிபூரண
அன் பு மற் றும் சுய கட்டுப்பாடு ஆகியவற் தறப் னபறுகிவறாம் மற் றும்
பயன் படுத்துகிவறாம் .
நம் முதடய தனிப்பட்ட பலத்தில் எததயும் முயற் சிக்க வவண்டாம்
ஏனனன் றால் ஒருவபாதும் அது கடவுள் னகாடுத்த வலிதமயுடன் னபாருந்தாது.
இது நாம் தினமும் னசய் யும் ஒரு வதர்வு. நாம் அறிந்த அன் தப னவளிவய
னசயல் பட முடியும் , இந் த அன் புக்கு தூய வநாக்கங் கள் இல் தல அல் லது
கடவுளின் அன் பிலிருந்து னசயல் பட முடியும் , அது அதன் சாரத்தில்
தூய் தமயானது.
கடவுளின் அன் பு பல வழிகளில் சுய கட்டுப்பாட்தடக் கதடப்பிடிக்க நமக்கு
உதவ முடியும் - ஏனனன் றால் நான் கடவுளின் அன் பால் உன் தன
வநசிக்கிவறன் , பரிசுத்த ஆவியின் உதவியுடன் என் னால் சுய
கட்டுப்பாட்தடக் னகாண்டிருக்க முடியும் . புண்படுத்தும் னசாற் கதளப்
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வபசவவா அல் லது உங் களுக்கு எந் தத் தீங் கும் னசய் யாமலிருக்க
வதர்வுனசய் யலாம் .

சுய கட்டுப்பாடு ஒரு சக்திவாய் ந்த பரிசு அது இல் லாமல் , நம் வாழ் நாள்
முழுவதும் குழப் பமானதாக இருக்கும் . எங் கள் நம் பிக்தக
கிறிஸ்துவிலும் கடவுளிலும் அச்சமின் றி இருக்கும் படி நிதலநிறுத்துகிறது.
எங் கள் பயம் கடவுளுக்கு மட்டுவம இருக்க வவண்டும் - அது வணக்கம்
மற் றும் பயபக்தியின் கலதவயாகும் . கடவுள் அல் லாத எதற் க்கும் நாங் கள்
அஞ் ச மாட்வடாம் .
சவால் :
வாழ் க்தகயில் மற் றும் / அல் லது ஊழியத்தில் கடவுளுடன் உயரவிடாமல்
தடுக்கும் சில அச்சங் கள் யாதவ?
பெெம் :
கர்த்தராகிய இவயசு கிறிஸ்துவின் சிலுதவயில் என் எல் லா அச்சங் கதளயும்
(னபயரால் பட்டியலிடுங் கள் ) தவக்கிவறன் .
என் னில் கடவுளுக்குப் பயப் படுவது மட்டுவம இருக்க நான் விரும் புகிவறன் .
இதறவவன ஆவியானவரின் வல் லதம, கர்த்தராகிய இவயசு கிறிஸ்துவின்
அன் பு மற் றும் சுய கட்டுப் பட்தட என் மீது, என் குடும் பம் , என் நண்பர்கள்
மற் றும் என் வதசத்தின் மீது ஊற் றுங் கள் .
நம் முதடய கர்த்தராகிய இவயசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் . ஆபமன் !
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நாள் 10 -

ைவுள் நம ் ா

இரு ்கிறார் [தராமர் 8: 31-32]

உலகம் பல் வவறு வழிகளில் வலியால் துடிப் பதத நாம் னதாடர்ந்து
காணும் வபாது, இதவ நிதானமான நாட்கள் .
வராமர் 8: 31-32-ல் , அப்வபாஸ்தலன் பவுல் நமக்கு சவால் விடுகிறார்:
31 இதவ தள ்குறிெ்து நொம் என் னபசொல் லுதவொம் ? தெவன்
நம் முதடய ெட்செ்திலிருந்ெொல் நம ்கு விதரொெமொயிருெ்ெவன்
யொர்?
32 ெம் முதடய பசொந்ெ ்குமொரபனன் றும் ெொரொமல்
நம் பமல் லொரு ் ொ வும் அவதர ஒெ்பு ்ப ொடுெ்ெவர்,
அவதரொதடகூட மற் ற எல் லொவற் தறயும் நம ்கு
அருளொதிருெ்ெபெெ் ெடி?
இந்ெ வசனங் ள் மி வும் ச ்திவொய் ந்ெதவ என் று நொன்

ருதுகிதறன் ,

தமலும் கிறிஸ்துவின் சீைராக இருப்பதன் ஆசீர்வாதம் . எல் லா
பெய் வங்

ளுக்கும் தமலான ஒரு

டவுதள நாம் வணங் குகிதறொம் என் ெதெ

நொம் புரிந் து ப ொள் ள தவண்டும் . அவதரெ் தெொல யொரும் இல் தல.
இது உண்தம.

டவுள் ெம் முதடய ஒதரதெறொன குமொரனொகிய

நசவரயனாகிய இதயசு கிறிஸ்துதவ ் நமக்காக னகாடுக்க முடிந்ெொல் ,
நிச்சயமொ

அவர் அவருதடய கிருதெதய நம் மீது ஊற் றவும் , அவருதடய

சிெ்ெெ்தின் ெடி எல் லொவற் தறயும் நம ்கு ் ப ொடு ் வும் வல் லவர். இது
டவுள் நமக்காக தவெ்திரு ்கும் எல் லொவற் றிலிருந்து ஒரு சிறிய சுதவ
மட்டுவம. ஆம் ,

டவுள் எெ்தெொதும் நல் லவர்,

டவுள் எங் ள் ச ்தி, எங் ள் ெலம் மற் றும் நம் பி ்த .

டவுள் நம ் ொ

உலகம் உருவொ ் ப்பட்ட தநரம் முதவல இருந்து வருகிறொர். மனிெகுலெ்தின்
வீழ் சசி
் மூலம்

டவுள் நம ்கு இரு ்கிறொர்.

அவர் னதாடர்ந்து ெதலமுதற ளொ
நண்ெர் தள, நொம்

டவுள் அன் ெொ

நம ் ொ

இருந்து வருகிறார்.

டவுளுடன் இரு ்கும் தெொது, நொம் பவல் லும் ெ ் ெ்தில்

இரு ்கிதறொம் . உண்தமயிதலதய, நொம் கடவுளின் மற் றும்
சொம் பியன்

இருெ்ெெொல்

ள் . ஆனொல் சொம் பியன்

டவுளு ்கு

ள் சில விதி தள பின் ெற் ற தவண்டும்
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அட்டவதணப்படி ெயிற் சிதயயும் னபற வவண்டும் அப்னபாழுது அதவ
பவற் றி ரமொ

சவால்

முடிவதடயும் .

ள் :

நீ ங் கள் கடவுளிடம் வகட்கும் சில னதளிவற் ற மற் றும் உறுதியான விஷயங் கள்
யாதவ?
உங் களுக்கு வததவயில் லாத மற் றதவகதள விட்டு அவருதடய
சித்தத்தின் படி பரிசுகதள மட்டுவம னபற நீ ங் கள் தயாரா?
பெெம் :
கடவுவள, நீ ங் கள் என் தன எவ் வளவு வநசிக்கிறீர்கள் என் பதத அறிய எனக்கு
உதவுங் கள் . பரவலாகத்திலிருந்து எனக்கு வழங் கிய ஒவ் னவாரு நல் ல
பரிசுக்கும் நன் றி. சத்தியத்தில் மற் றும் நீ தியாய் நடக்க, எனக்குக்
னகாடுக்கப்பட்ட ஒவ் னவாரு பரிதசயும் ஆசீர்வாதங் கதளயும் உமது
மகிதமக்காக உண்தமயாகப் பயன் படுத்த அவருதடய பரிசுத்த
ஆவியினால் எனக்கு உதவுங் கள் . கிறிஸ்துவுக்கான சாம் பியன் களின்
பயிற் சிக்கு உட்படுத்த எனக்கு சகிப்புத்தன் தமதய வழங் குங் கள் .
நம் முதடய கர்த்தராகிய இவயசு கிறிஸ்துவின் னபயரில் . ஆனமன் .
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நாள் 11 -

ர்ெ்ெர் ஆை்சி பசய் கிறார் [1 நாளா

மம் 16:31]

நீ ங் கள் னவளிவய நடந் து னசன் றீர்களா? பூமியின் அழகான வண்ணங் கதளப்
பார்க்கிறீர்களா? நான் உண்தமயில் எங் கள் கண்கள் பூக்களின் அழகிய
வண்ணங் கள் மற் றும் வண்ணமயமான பறதவகளின் வருதககளால் வந் த
மகிழ் சசி
் மூலமாக நமது கண்களுக்கு விருந்தாயிருக்கும் என் று நம் புகிவறன் .
புத்துணர்ச்சி மிக்க காற் தற சுவாசிக்கவும் மற் றும் அழதக நம் முதடய
கண்கள் பார்த்து சிரிக்கவும் நாம் வநரம் னகாடுத்வதாம் என நம் புகிவறன் .
1 நாளாகமம் 16:31 ஐ நாம் னதாடர்ந்து படிக்கும் வபாது அது நம் முதடய
ஆவிதயத் னதாடர்ந்து உயர்த்துகிறதாய் இருக்கிறது:
வானங் கள் மகிழ் ந்து, பூமி பூரிப்பதாக; கர்த்தர்
ராெரிகம் பண்ணுகிறார் என் று ொதிகளுக்குள் வள
னசால் லப்படுவதாக.
கற் பதன னசய் து பாருங் கள் எவ் வளவு கடினமான வநரங் களாக இருந்தாலும் ,
நீ ங் கள் வானத்தத வநாக்கி நீ ல வானத்ததப் பார்க்கும் வபாது, கடவுளின்
கதலப் பதடப்பின் சுத்த அழகு நம் முகத்தில் ஒரு புன் னதகதயத் தருகிறது.
உங் கதளச் சுற் றிப் பார்க்கும் வபாது, ஐவராப்பாவின் பச்தச மரங் கதளயும்
புதர்கதளயும் பார்க்கும் வபாது, மத்திய கிழக்கில் பாதலவன மணல் ,
கரீபியன் கடலின் நீ ல நீ ர், ஆசிய நகரங் களில் சூரியதனத் னதாட
முயற் சசி
் க்கும் உயரமான கட்டிடங் கள் அல் லது மண் மற் றும் இதலகளால்
ஆன சிறிய வீதட னகாண்ட ஆப்பிரிக்காவின் பரந்த நிலங் கள் , ஒரு
இதறயாண்தம னகாண்ட கடவுளின் முன் ஆச்சரியப் பட வவண்டும் .
வநரம் வரும் வபாது இவயசுவவ ஆண்டவர் என் பதத எல் லா வதசங் களும்
ஏற் றுக்னகாள் ளப் வபாகின் றன. அதுவதர, உச்ச தளபதி, எல் லா நாடுகளின்
ராொக்களின் ராொவான ஒவர கடவுள் ஒவ் னவாரு வதசத்ததயும் பதடத்தார்
என் பதத எப்வபாதும் நிதனவில் தவயுங் கள் !
உலகம் முழுவதும் பல னநருக்கடிகளின் மூலம் வவததனயுடன் உதழப்பது
வபால, கர்த்தராகிய இவயசுவவ பின் பற் றுபவர்களாகிய நாம் , வராொக்கதள
மணக்கவும் , பறதவகள் பாடுவததக் வகட்கவும் வநரம் ஒதுக்குவவாமாக.
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சவால் :
இந்த குறுகிய னசய் திக்கு பிறகு, மிகவும் கடினமாக மதழ இல் லாவிட்டால்
உங் கள் வீட்தட விட்டு னவளிவயறி நடங் கள் . உங் கள் தககதள வானத்திற் கு
வநராக உயர்த்தி கடவுதளத் துதியுங் கள் . புத்துணர்ச்சி மிக்க காற் தற
சுவாசிக்கவும் . நீ ங் கள் இருக்கும் இடத்தில் மதழ னபய் தால் , மதழயின்
அழதக அனுபவித்து, கடவுளின் கிருதபயில் நாம் மூழ் கும் வபாது இப் படிவய
கடவுளின் ஆவி நம் மீது மதழ வபால ஊற் றப்படும் என் பதத நிதனவில்
னகாள் ளுங் கள் .
பெெம் :
ஆட்சி னசய் யும் கடவுளின் பார்தவதய நாம் ஒருவபாதும் இழக்கக்கூடாது!
நம் தமச் சுற் றிப் பார்த்து, கடவுளின் அழகான பதடப்தபப் பார்க்கும் வபாது
நம் முதடய இதயங் கள் மகிழ் சசி
் யால் நிறம் பி முகம் புன் னதகயால்
நிரம் பட்டும் .
நம் முதடய கர்த்தராகிய இவயசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் , நாம் அல் வலலூயா
என் று கூறுவவாம் மற் றும் பாடுவவாம் .
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நாள் 12 -

ைவுளின் ம ் ளா

இருெ் ெது (எவரமியா 30:22)

இன் தறய வசனம் கடவுள் நம் தம எவ் வளவு வநசிக்கிறார் என் பதத
னவறுமவன னவளிப் படுத்துகிறது. இந் த வசனம் முதலில்
இஸ்ரவவலருக்காக கூறப்பட்டது; கடவுள் அவர்கதள ஆசீர்வதிப்பதற் கான
தனது உடன் படிக்தகதய அவர்களுக்கு நிதனவூட்டுகிறார், ஆனால் இது
வமசியா மூலமாகவவ நிதறவவற் றப்படும் .
நான் உட்பட கிறிஸ்துதவ ஏற் றுக்னகாண்ட நம் மில் எத்ததன வபருக்கு நாம்
கடவுளிடமிருந் து எப்படி உண்தமயில் விலகிச் னசல் லமுடிகிறது என் பததப்
பற் றி நான் நிதனக்கிவறன் . சில வநரங் களில் , கிறிஸ்துதவ ஏற் றுக்னகாண்ட
பிறகும் , ஏன் ஞானஸ்நானம் னபற் ற பிறகும் கூட, வவதப்பூர்வ உண்தமகதள
நாம் னதாடர்ந்து சந்வதகிக்கிவறாம் , நம் பவில் தல மற் றும் கீழ் ப்படியவில் தல.
இது வருத்தமாக இருக்கிறது ஏனனன் றால் நாம் அவரிடமிருந் து னவகு
னதாதலவில் இருப்பதத கடவுள் விரும் புவதில் தல.
ஆனாலும் , கடவுள் இஸ்ரவவலதர நிதனவுபடுத்தியததப் வபாலவவ,
எவரமியா 30:22 மூலம் இன் று நமக்கு நிதனவூட்டுகிறார்:
நீ ங் கள் என் மக்களாக இருப்பீர்கள் , நான் உங் கள் கடவுளாக
இருப்வபன் .
தனிப் பட்ட, மிகவும் தனிப்பட்ட ஒரு கடவுதள நாங் கள் வணங் குகிவறாம்
என் பது உங் களுக்குத் னதரியுமா? அவர் "... என்
மக்கள் , " என கூறுகிறார். வமலும் , இவயசுவின் மீது நம் முதடய தனிப்பட்ட
நம் பிக்தகதய தவப்பதன் மூலம் மட்டுவம நாம் கடவுளின் மக்களாக இருக்க
முடியும் .
வகளுங் கள் , உங் கள் சார்பாக இவயசுதவ வதவனுதடய குமாரன் , ஆண்டவர்
மற் றும் இரட்சகராக வவறு யாரும் ஏற் றுக்னகாள் ள முடியாது. முடிவு
கண்டிப்பாக உங் களுதடயது. நம் முதடய நம் பிக்தகதய கர்த்தராகிய
இவயசு கிறிஸ்துவின் மீது நாம் தவக்கும் னபாழுவத நாம் கடவுளின்
பிள் தளகள் என் று பரிசுத்த ஆவியின் உறுதிதய னபறமுடியும் . கடவுள்
நம் முதடய தகப்பன் என் பதத நாம் அறிந் து னகாள் ளமுடியும் .
எனவவ, கடவுளின் மக்கள் அதனவரும் சர்வவல் லதமயுள் ள தனிப்பட்ட
கடவுளிடம் சரணதடய வவண்டும் . சிலுதவயில் மரித்து மூன் று நாட்கள்
அடக்கம் னசய் யப்பட்டு பின் னர் உயிர்த்னதழுப்பப்பட்ட கர்த்தராகிய
கிறிஸ்து இவயசுவிடம் நீ ங் கள் ஒருவபாதும் சரணதடயவில் தல என் றால் ,
இப்வபாது இது ஒரு சிறந்த வநரம் .
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சவால் :
கடவுளின் "மக்கள் " என் பதற் க்கான உங் களுதடய அர்த்தம் என் ன?
பெெம் :
(நீ ங் கள் முதல் முதறயாக கிறிஸ்துதவ ஏற் றுக்னகாண்டால் ):
பரவலாகத் தகப்பவன, என் பாவங் கள் அதனத்தும் கழுவப் பட எனக்காக
சிலுதவயில் மரித்து இரத்தம் சிந்திய உம் முதடய மகனாகிய இவயசுவுக்கு
நன் றி. என் னுதடய தவறுகள் அதனத்திற் கும் நான் உண்தமயிவலவய
வருந்துகிவறன் மற் றும் கிறிஸ்துதவ விசுவாசிப்பதன் மூலம் , நான் உங் கள்
மன் னிப்தபப் னபறுகிவறன் . இவயசுவவ என் வாழ் க்தகயின் இதறவன்
மற் றும் மீட்பர் என் று நான் அறிவிக்கிவறன் . உம் முதடய பரிசுத்த ஆவியின்
சக்தியால் கிறிஸ்துவின் வாழ் க்தகதய வாழ எனக்கு உதவிபுரியுங் கள் .
என் தன உங் கள் குழந்ததயாக ஆக்கியதற் கும் , வமலும் உங் கதளப் பற் றி
அறிய மற் றும் உங் களுக்கு வசதவ புறிய எனக்கு வாய் ப்பளித்ததற் கும் நன் றி.
உமது மகிதமக்காகவும் மற் றும் என் கர்த்தராகிய இவயசு கிறிஸ்துவின்
நாமத்தினாவல. ஆனமன் .
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நாள் 13 - ெதைெ் ொளரான

ைவுதள அதழ ் வும்

(எதரமியா 33: 2-3))
பலர், உருவாக்கிய விஷயங் கதள வணங் குகிறார்கள் - சுயம் , பணம் , வவதல,
காரணங் கள் , சூப்பர்ஸ்டார்கள் , நடிகர்கள் மற் றும்
சிதலகதள கூட. நான் குறிப்பிட்டனதல் லாம் கடவுளின் இடத்ததப்
பிடித்துள் ள சிதலகவள. சிதலகள் கடவுளுக்குப் பதிலாக ஒரு தமயமாக
மாறி உள் ளன, பதடப்பாளி நம் வழிபாட்டின் தமயமாக இருக்க வவண்டும் .
பதடப்பாளரான கடவுதள வணங் க நமக்கு கதவு திறந்திருக்கும் வபாது ஏன்
பதடக்கப்பட்ட னபாருட்கதள வணங் க விரும் புகிறார்கள் ? னபாருள் கள் ,
குதறவான விஷயங் கள் மற் றும் அவர்கதள கடவுளின் இடத்திற் கு
உயர்த்துவதற் க்காக நம் வநரத்தத வீணாக்க வததவயில் தல.
கடவுளால் பதடக்கப்பட்ட பல வயது வந்வதார் கருக்கதலப்புத் னதாழிலில்
ஈடுபட்டு இருக்கிறார்கள் என் பது எனக்கு வருத்தத்தத அளிக்கிறது.
உயிர் வழங் கப்பட்ட இந்த வயது வந்வதார் கருப்தபயில் வாழ் க்தகதய
திறம் பட னகாதல னசய் கிறார்கள் மற் றும் சில வநரங் களில் கருப்தபக்கு
னவளிவய. இது அசிங் கமான மற் றும் மனிதனால் உருவாக்கப்பட்டதாகும் .
மில் லியன் கணக்கானவர்கள் இந்த பயங் கரமான பாவத்திற் க்கு
மனந்திரும் ப வவண்டும் . கருக்கதலப்புத் னதாழிலின் காரணம் மில் லியன்
கணக்கான ஆதரவாளர்கள் வாழ் க்தகயில் ஒரு சிதலயாக மாறியுள் ளது.
இந்த சிதல வழிபாட்டில் ஈடுபடுவது எப்படி சாத்தியமாகும் ?
பூமி, பிரபஞ் சங் கள் மற் றும் விண்மீன் திரள் கதள நிறுவிய பதடப்பாளர்
கடவுள் நம் முதடய வகள் விகளுக்கு பல பதில் கதள ரகசியமாய்
தவத்திருக்கிறார். உண்தமயில் , எவரமியா 33: 3
இந்த பதடப்பாளரான கடவுதள அதழக்க நம் தம ஊக்குவிக்கிறது
அப்னபாழுது அவர் உங் களுக்கும் எனக்கும் பதிலளிக்க முடியும் .
எவரமியா 33: 2-3 கூறுகிறது:
2 இததச் னசய் கிற கர்த்தருமாய் , இததத் திடப்படுத்தும் படிக்கு
இதத உருவவற் படுத்துகிற கர்த்தருமாயிருக்கிற வயவகாவா
என் னும் நாமமுள் ளவர் னசால் லுகிறது என் னனவன் றால் :
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3 என் தன வநாக்கிக் கூப்பிடு, அப்னபாழுது நான் உனக்கு
உத்தரவு னகாடுத்து, நீ அறியாததும் உனக்கு எட்டாததுமான
னபரிய காரியங் கதள உனக்கு அறிவிப்வபன் .
நாம் வகட்கக்கூடிய எந்தனவாரு வகள் விக்கும் , அவருதடய விருப்பத்தின் படி
பிரார்த்திக்கிற எந்த ஒரு பிரார்த்ததனக்கு பதிலளிக்க கூடிய சக்தி
கடவுளுக்கு இருக்கிறது என் பதத அறிவது ஒரு ஆசீர்வாதம் . எங் கதள
மன் னிக்க மற் றும் பூமியில் அவருதடய ராெ் யத்தில் எங் கதள
நிதலநிறுத்துவதற் க்கும் அவருக்கு அதிகாரம் உள் ளது. கர்த்தராகிய இவயசு
கிறிஸ்துதவப் வபால இன் னும் னகாஞ் சம் வதாற் றமளிக்க நம் மனதத,
இதயத்தத மற் றும் ஆத்மாதவ மாற் றும் சக்தி அவருக்கு உள் ளது. நாம்
அவருதடய குழந்ததகள் .
சவால் :
கடவுளிடம் உங் களுக்கு என் ன வகள் விகள் உள் ளன? அவதர அதழக்கவும் ,
அவர் உங் களுக்கு பதிலளிப்பார்.
பெெம் :
(கடவுளுக்கு நன் றி னசலுத்தும் உங் கள் னசாந்த னெபத்தத எழுதுங் கள் )
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நாள் 14 – உண்தமயுள் ள ஒரு

ைவுள்

(புலம் ெல் 3:22 -23)

கடவுளின் அன் தபயும் சக்திதயயும் அறியாத மற் றவர்கள் நம் தம வகலி,
விமர்சித்தல் அல் லது துன் புறுத்தவவ னசய் தாலும் னவட்கப்பட
வவண்டியதில் தல.
பல ஆண்டுகளுக்கு முன் பு, இந்வதாவனசிய வதவாலயத்தில் பிரசங் கம்
னசய் ததத நிதனவில் னகாள் கிவறன் . அங் கு சுமார் 400 சதப உறுப்பினர்கள் .
னபாதுவாக, இரட்சிப்பின் அதழப்பு பிரசங் கத்தின் இறுதியில் வழங் கப் படும் .
ஆனால் அந்த நாளில் , இரட்சிப்பின் அதழப் தப நான் பிரசங் கத்தின் நடுவில்
னவளியிட வவண்டும் என் று கடவுள் விரும் பினார். நான் கடவுளுக்குக்
கீழ் ப்படிந்தவபாது, நதடமுதறயில் முழு வதவாலயமும் என் தனப் பார்த்து
சிரித்தது.
நான் சங் கடமாக உணர்ந்வதன் , ஆனால் கடவுள் விதரவாக அவர்கள்
அவதரப் பார்த்து சிரிக்கிறார்கள் என் பதத நிதனவூட்டினார்.
இருப்பினும் , இந்வதாவனசிய மனிதர் ஒருவர் முதன் முதறயாக கிறிஸ்துதவப்
னபற எழுந்து நின் றார்! கடவுளுக்வக புகழ் உண்டாவதாக.
இன் தறய வசனங் கள் புலம் பல் 3:22 -23:
22 நாம் நிர்மூலமாகாதிருக்கிறது கர்த்தருதடய கிருதபவய,
அவருதடய இரக்கங் களுக்கு முடிவில் தல.
23 அதவகள் காதலவதாறும் புதியதவகள் ; உமது உண்தம
னபரிதாயிருக்கிறது.
தினமும் காதலயில் , கடவுளின் அன் பு மற் றும் புதிய கருதண
அல் லது இரக்கத்திற் காக நாம் எழுந்திருக்கிவறாம் .
கடவுள் நமக்கு உண்தமயாக இருப்பதால் இதத நம் மால்
நம் பிக்தகயுடன் னசய் ய முடியும் ; அவரிடம் உள் ள நம் முதடய
உண்தமயினால் அல் ல.
பார், அது நம் தமப் பற் றியது அல் ல, ஆனால் கடவுள் யார்
என் பது பற் றியது.
இந்வதாவனசிய வதவாலயத்தத கடவுள் எவ் வளவு வநசிக்கிறார் என் பதத
உணர்ந்வதன் , நான் னதாடர்ந்து பிரசங் கித்வதன் . இதறவன்
அவருதடய இரக்கத்தத மீண்டும் அவர்களுக்குக் காட்ட விரும் பினார்.
மீண்டும் , கடவுள் என் தனக் கவர்ந்து நிறுத்த கூறி வதவாலயத்தத
இரட்சிப்பின் அதழப்தப ஏற் க அதழக்க வவண்டினார்.
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இந்த வநரத்தில் , நான் கடவுளுக்குக் கீழ் ப்படிவதற் க்காக நிறுத்துகிவறன்
என் று வதவாலயத்தில் னசான் வனன் . மீண்டும் , இரட்சிப்புக்கான எனது
அதழப்பின் வபரில் வதவாலயம் சிரித்தது. நான் சிரிப்பதத நிறுத்தச்
னசான் வனன் , கடவுளுடன் தீவிரமான வியாபாரம் னசய் வது பற் றி அவர்கதள
சிந்திக்க அதழத்வதன் . சரி, சுமார் 390 இந்வதாவனசியர்கள் கிறிஸ்துவுக்காக
நிற் கவும் கிறிஸ்துவில் அவர்கள் இரட்சிப்தபப் பற் றி உறுதியாக இருங் கவும்
முடிவு னசய் தனர்.
உண்தமயில் , கடவுள் தம் முதடய இரக்கத்தத ஒவ் னவாரு நாளும் நமக்குக்
காட்ட விரும் புகிறார். கடவுளின் மிகுந்த அன் பின் காரணமாக நாம்
நிர்மூலமாகாதிருக்கிவறாம் என் று கர்த்தருதடய வார்த்தத கூறுகிறது.
நாம் அவரிடம் திரும் பி வந் தால் நாம் நிர்மூலமாகாதிருப்வபாம் .
சவால் :
கடவுளின் பண்புகளுக்காக அவதரப் புகழ் வதற் கு வநரம் ஒதுக்குங் கள் : அவர்
னபரியவர், உண்தமயுள் ளவர், இரக்கமுள் ளவர்.
பெெம் :
கடவுவள, உமது மிகுந்த அன் புடனும் உண்தமயுடனும் ஒவ் னவாரு நாளும்
என் தன ஆசீர்வதியுங் கள் , கடவுவள இதத மற் றவர்களுக்கும் காட்ட எனக்கு
உதவுங் கள் . நம் முதடய கர்த்தராகிய இவயசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் ,
ஆனமன் .
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நாள் 15 - எருசதலமின் மீது பயத ாவா ஷாதலாம்
(சங் கீெம் 122: 6 -9)
விசுவாசத்தத தீக்குளிக்கும் சர்வவதச அதமச்சகங் களில் மத்திய கிழக்கு
பிராந்தியத்தில் எனது Faith Ablaze International Ministries குழுவினருக்கான
வழக்கமான பிரார்த்ததன குறிப்புகளில் ஒன் று எருசவலமின் அதமதிக்காக
னெபிப்பது.
சங் கீதம் 122: 6 -9 கூறுகிறது
6 எருசவலமின் சமாதானத்துக்காக வவண்டிக்னகாள் ளுங் கள் ;
உன் தன வநசிக்கிறவர்கள் சுகித்திருப்பார்களாக.
7 உன் அலங் கத்திற் குள் வள சமாதானமும் , உன்
அரமதனகளுக்குள் வள சுகமும் இருப்பதாக.
8 என் சவகாதரர் நிமித்தமும் என் சிவநகிதர் நிமித்தமும் ,
உன் னில் சமாதானம் இருப்பதாக என் வபன் .
9 எங் கள் வதவனாகிய கர்த்தரின் ஆலயத்தினிமித்தம் உனக்கு
நன் தமயுண்டாகத் வதடுவவன் .
நாங் கள் கடவுளின் வார்த்தததய நம் புகிவறாம் , சில சமயங் களில்
நம் முதடய தப்னபண்ணங் களால் அல் லது எங் கள் வசதிக்கு ஏற் ப நாம்
அவருதடய வார்த்தததய இழக்க வநரிடுகிறது. சங் கீதக்காரன் இந்த
சங் கீதத்தத பல நூற் றாண்டுகளுக்கு முன் பு எழுதியிருந்தாலும் ,
எருசவலமின் அதமதிக்காக னெபிப்பதற் கான இந்த கட்டதள இன் றும்
னசல் லுபடியாகிறது.
நாம் ஒரு சிறிய ஆராய் ச்சி னசய் திருந்தால் , மத்திய கிழக்கில் , குறிப்பாக,
ஏருசவலமில் னகாந்தளிப்தபக் காணலாம் . எருசவலமின் அதமதி என் பது
நசவரயனாகிய வயசுவின் நாமத்தினால் பாதுகாப்பு மற் றும் ஒற் றுதமயுடன்
ஒன் வறானடான் று இதணக்கப்பட்டு வழங் கப்படுகிறது.
சமாதானத்தின் (ஷாவலாம் ) எபிவரய கருத்து முழுதம, சுகாதாரம் , பாதுகாப்பு
மற் றும் னசழிப்பு, அதத நிரந்தரத்தின் உட்னபாருதளக் னகாண்டு னசல் கிறது.
கிறிஸ்துதவ விசுவாசிப்பவர் மக்களுக்காக னெபிப்பது ஒரு நல் ல
னபாறுப் பான னசயல் அப்னபாழுது தான் னயவகாவா ஷாவலாதம
சமாதானத்தின் வதவதன அவர்கள் அனுபவிக்க முடியும் .
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சவால் :
உன் தன எருசவலமின் அதமதிக்காக னெபிக்க வவண்டும் என் ற
கட்டதளக்குக் கீழ் ப்படிவததத் தடுப்பது எது?
பெெம் :
னயவகாவா ஷாவலாம் , உங் களுதடய அதமதி எருசவலமின் வமல்
இருப்பதற் க்காக நன் றி. மத்திய கிழக்கு பகுதியில் உள் ள அதனத்து
ததலவர்களும் உம் முதடய கருதணதய கர்த்தராகிய இவயசு கிறிஸ்துவின்
நாமத்தில் அனுபவிக்கட்டும் . ஆனமன் .

34

நாள் 16 - கிறிஸ்துவு ்கு தசதவ பசய் ெல்
(ப ாதலாபசயர் 3: 23-24)
உங் களில் வவதல னசய் ய ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவர்கதளயும் உங் களில்
முதறயான வவதலவாய் ப்தபக் காண வபாராடிக்
னகாண்டிருப்பவர்கதளயும் பற் றி நான் நிதனத்துக்னகாண்டிருக்கிவறன் .
உங் களில் சிலர் உங் கள் கல் வி அல் லது பயிற் சி தகுதிகளுக்கு குதறவாக
வவதல னசய் துனகாண்டிருக்கலாம் . இது மிகவும் தாழ் தமயானது. உங் களில்
சிலர் உங் கள் னசாந்த உரிதமயில் முதலாளிகள் அல் லது வணிக
உரிதமயாளர்கள் . தாய் மார்கள் , கவனிப்பவர்கள் மற் றும் மாணவர்களும்
கூட னதாழிலாளர்கள் தான் .
வவதலயில் எதிர்மதறயான அல் லது தீங் கு விதளவிக்கும் காரியத்ததச்
னசய் ய நீ ங் கள் சில வநரங் களில் சவால் விடப்பட்டிருக்கிறீர்களா? உங் கள்
முதலாளி நீ ங் கள் இணங் க வவண்டும் என் று வகாரியதால் நீ ங் கள் எப்படியும்
னசய் தீர்கள் ? நல் லது, இது வபான் ற விஷயங் கள் கடவுதள
மகிதமப்படுத்தவவ மாட்டாது.
ஒரு முதற எனக்கு நிதனவிருக்கிறது நான் னவளிநாட்டில் பணிபுரிந்த வபாது,
எங் கள் வாடிக்தகயாளர்களில் ஒருவரான ஒருவர் நிறுவன திட்டத்திற் கு
னநருக்கமான மில் லியன் டாலர்கள் மதிப்பு ள் ள ஒரு னபரிய னதாதகதய
தள் ளுபடிதய வழங் குமாறு ஆக்கப்பூர்வமாக என் னிடம் வகட்டார்.
இயற் தகயாகவவ, நான் மறுத்துவிட்வடன் , நிறுவனம் எங் களுக்கு பணம்
னசலுத்துவதில் தாமதித்தது.
நான் கிறிஸ்துதவ விசுவாசிக்கிவறன் , குறிப்பாக நாம் கிறிஸ்துதவ
விசுவாசிப்பவர்களாக இருந் தால் , நாம் னகாவலானசயர் 3: 23-24 ஐ நம்
இருதயங் களுக்கு னநருக்கமாக தவத்திருப்பது முக்கியம் :
23 நீ ங் கள் கர்த்தராகிய கிறிஸ்துதவச் வசவிக்கிறதினாவல,
சுதந்தரமாகிய பலதனக் கர்த்தராவல னபறுவீர்கனளன் று
அறிந்து,
24 எததச் னசய் தாலும் , அதத மனுஷர்களுக்னகன் று
னசய் யாமல் , கர்த்தருக்னகன் வற மனப் பூர்வமாய் ச்
னசய் யுங் கள் .
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சரி, திட்டத்திற் கான கட்டணம் மிகவும் தாமதமானது, எங் களுக்கு பணம்
வழங் கப்படுவதத உறுதிப் படுத்துவதற் க்காக நான் கிதளயன் ட்
அலுவலகத்திற் கு பறக்க வவண்டியிருந்தது. நான் நிதறய னெபம் னசய் வதன் ,
இந்த மிகப்னபரிய னவளிநாட்டு நிறுவனத்தின் ததலவர் அதற் கான கததவத்
திறக்கும் படி கடவுளிடம் வகட்வடன் .
கடவுள் என் னெபங் களுக்கு பதிலளித்தார். நான் நிறுவனத்தின்
ெனாதிபதியின் அலுவலகத்தில் அமர்ந்து அவரிடம் னசான் வனன் தனது
நிறுவனம் மீதமுள் ள னதாதகதய னசலுத்தும் வதர தனது நாட்தட விட்டு
னவளிவயறுவதில் தல என் று, என் முகத்தில் அதமதியான புன் னதக.
நான் கடவுளுக்காக சிறப்பாக பணியாற் ற வவண்டும் என் று உணர்ந்வதன் ,
இந்த முழு னசயல் முதறயும் கடவுதள மகிதமப்படுத்த ஒரு சாட்சியாக
இருக்க நான் விரும் பிவனன் . சரி, நீ ண்ட கதததய குதறக்கும் படியாக;
கிட்டத்தட்ட அதர நாள் காத்திருந்த பிறகு என் தகயில் ஒரு காவசாதலயுடன்
நான் அவர்களின் அலுவலகத்திலிருந்து னவளிவயறிவனன் . அந்த அதர நாள்
கழிந்தது என் வாழ் க்தகயில் மற் றவர்கள் அவருதடய மகிதமதயக்
காணும் படி கடவுள் வருவார் என் று அறிவிப் பதில் . இந்த காத்திருப்புக்கு
மதிப்புள் ளது.
சவால் :
னதய் வீக வசதவயால் உங் கள் பணிச்சூழலில் எவ் வாறு பாதிப்தப
ஏற் ப்படுத்துகிறீர்கள் ?
பெெம் :
உங் கள் ஞானத்தின் மூலம் முடினவடுப்பதனால் உண்டாகும் மகிழ் சிதய
அனுபவிக்க கற் றுத்தாறும் மற் றும் அதமதியான கிறிஸ்துவின்
அதமதிதயயும் அனுபவிக்க எனக்குக் கற் றுக் னகாடுங் கள் .
என் வவதல சூழலில் பூமிக்கு அப்பால் பார்க்க வததவயான கிறிஸ்துவின்
சமாதானம் உள் ள இதயம் மற் றும் பரிசுத்த ஆவியின் விவவகத்தத தாரும் .
உங் கள் மகிதமக்கு அர்த்தமுள் ள தாக்கமாக இருக்க உங் கள் பரிசுத்த
ஆவியினால் எனக்கு உதவுங் கள் . இவயசுவின் நாமத்தில் . ஆனமன் .
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ர்ெ்ெர் என் தமய் ெ் ெர் (சங் கீெம் . 23:1)

அடுத்த சில நாட்களுக்கு, நாங் கள் மிகவும் பிரபலமானததக் குறித்து
பாராட்டப் வபாகிவறாம் , மிகவும் விரும் பப் பட்ட மற் றும் பிரபலமான சங் கீதம் .
23 ஆம் சங் கீதம் நான் பள் ளியில் ஒரு சிறிய னபண்ணாக கற் றுக்னகாண்ட
முதல் சங் கீதங் களில் ஒன் றாகும் . இது ஒரு குறுகிய ஆறு வசனம் உள் ள
சங் கீதம் ஆனால் அது மிகவும் சக்திவாய் ந் ததாகவும் அர்த்தமுள் ளதாகவும்
இருக்கிறது.
சங் கீதக்காரன் 1 வது வசனத்தில் ஒரு அறிவிப்தப னவளியிடுகிறார்.
கர்த்தர் என் வமய் ப் பராயிருக்கிறார்; நான் தாழ் சசி
் யதடவயன் .
இந்த வசனத்தின் ஆழமான னபாருதளப் புரிந்துனகாள் ள எனக்கு நீ ண்ட
வநரம் பிடித்தது. பள் ளியில் , நாம் நிதனவகத்திலிருந்து அததப்
மனப்பாடமாக கூறுவவாம் . நான் என் வவதலதய விட்டுவிட்டு சிங் கப்பூர்
தபபிள் கல் லூரியில் படிப்தப ஆரம் பித்தவபாது இந்த வசனத்தத நன் றாக
புரிந் துனகாண்வடன் . கடவுள் எனக்கு வததவயானதத வழங் கி, அவர்
நிச்சயமாக என் தன என் முழங் கால் களில் னெபத்தில் தவத்திருந்தார்.
கடவுள் என் தன ஒருவபாதும் வதால் வியுற தவக்கவில் தல, ஒரு முதற கூட
இல் தல. ஒரு உலகளாவிய மிஷனரியாக, இந்த புரிதல் இன் னும் அதிகமாக
ஆழமதடந்துள் ளது. நீ ங் கவள பாருங் கள் , கடவுள் தம் முதடய
அன் புக்குரியவர்கள் மூலமாக வழங் குகிறார், இந்த வநரத்தில் அவர் எனக்கு
மட்டுவம வழங் குவதில் தல, ஆனால் பல வபாதகர்கள் , ததலவர்கள் மற் றும்
வததவப்படும் குடும் பங் களுக்கும் அவர் வழங் குகிறார். நல் ல வமய் ப்பர்
அவர்மீது நம் முதடய நம் பிக்தகதய ஆழப் படுத்த ஒரு வழிதய நம்
அதனவருக்கும் வழங் குகிறார்.
கர்த்தராகிய இவயசு கிறிஸ்து வமய் ப் பர், ஒரு நல் ல வமய் ப் பர்,
இரக்கமுள் ளவர். அவர் தனது இழந்த ஆடுகதளத் வதடுகிறார். அவர் என்
வமய் ப்பர், உங் களுக்கும் கூட. ஒரு நல் ல வமய் ப்பர் ஒரு இழந்த ஆடுகதளக்
கண்டுபிடிக்க எந்த புயதலயும் வானிதலயயும் னபாருட்படுத்த மாட்டார்.
ஒரு நல் ல வமய் ப் பர் உங் கதளயும் என் தனயும் பாதுகாப்பார் மற் றும்
கவனித்துக் னகாள் ளுவார்.
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நம் முதடய கர்த்தர் தம் முதடய வததவகதளப் பூர்த்தி னசய் வார் என் று
சங் கீதக்காரர் அறிவார். அவர் அறிவிக்கும் வபாது " நான் தாழ் சசி
் யதடவயன்
"- எதிலும் பற் றாக்குதற இல் தல என் று அவர் திறம் படக் கூறுகிறார்!
னயவகாவா ஈவர எங் கள் நல் ல வமய் ப் பன் , எங் களுக்கு எல் லாம் வழங் குபவர்.
சில வநரங் களில் , நமக்கு அன் பு, அருள் , மன் னிப் பு, மகிழ் சசி
் , அதமதி,
னபாறுதம, ஞானம் , பாதுகாப்பு, வழிகாட்டுதல் , நம் பிக்தக, பாதுகாப் பு
மற் றும் குறிப்பிடத்தக்கதவ ஆகியவற் றில் குதறவு ஏற் படலாம் . நல் ல
னசய் தி என் னனவன் றால் , குதறவவ இல் தல! இதத நாம் நல் ல வமய் ப் பரில்
காணலாம் . நம் வாழ் க்தகயில் மிக முக்கியமான எதுவும் இருந்தால் , நாம்
இரட்சிப்பில் குதறவுபடக்கூடாது.
நம் முதடய நித்தியம் நல் ல வமய் ப் பரிடம் இருக்க வவண்டும் , கர்த்தராகிய
இவயசு கிறிஸ்து நம் முதடய வாழ் க்தகயின் ஒவ் னவாரு நாளும்
சுதந்திரமாக/இலவசமாக நம் தம காப்பாற் றுகிறார்.
சவால் :
நண்பவர, உங் கள் வாழ் க்தகயில் உங் களுக்கு என் ன குதறவு உண்டு?
பெெம் :
பலர் காப் பாற் றப்படுவார்கள் என் பதற் க்காக தன் உயிதரவய
மீட்கும் னபாருளாகக் னகாடுத்த கர்த்தராகிய இவயசு கிறிஸ்துவின் நல் ல
குணாதிசயங் கதள காண என் கண்கதளத் திறந்தருளும் . கர்த்தராகிய
இவயசு கிறிஸ்துவின் னபயரில் , ஆனமன் .
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ர்ெ்ெர் என் ெதலவர் (சங் கீெம்

23: 2)

ஒவ் னவாரு நாளும் , வதசங் களிதடவய அதனத்து வதகயான
குழப்பங் கதளயும் வபரழிவுகதளயும் நாம் வகள் விப்படுகிவறாம் .
உண்தமயாக, னகாந்தளிப்புகள் அல் லது னதாந்தரவுகள் நம் இதயத்தி ல்
அல் லது நம் வீட்டின் வாசல் படிகளில் கூட இருக்கலாம் . சில நாடுகள்
அரசியல் ரீதியாக நிதலயற் றதவ; மக்களின் பாதுகாப்பு ஒரு சமநிதலயில்
னதாங் கிக்னகாண்டு உள் ளது. னபாருளாதார மற் றும் மருத்துவ னநருக்கடிகள்
அதிகரித்துள் ளன. னதரியாத ஒன் தற குறித்து அச்சத்துடன் பலர் உள் ளனர்.
அவர்களின் இதயங் களில் பதட்டம் நிதறந்துள் ளது மற் றும் அவர்களின்
மனதில் வகள் விகள் நிதறந்துள் ளன. இது நீ ங் கள் என் றால் , நீ ங் கள் அதமதி
மற் றும் பாதுகாப்பு உணர்வில் ஆர்வம் காட்டுவீர்களா?
ஆழ் ந்த உறுதியான ஓய் வு பற் றி எப் படி?
சங் கீதம் 23: 2 ல் , சங் கீதக்காரன் பாராட்டுகிறான் நல் ல வமய் ப்பன் அவருக்கு
அந்த அதமதி உணர்தவ வழங் க முடியும் . அவர் னசால் வததக் வகளுங் கள் :
அவர் என் தனப் புல் லுள் ள இடங் களில் வமய் த்து, அமர்ந்த
தண்ணீர ்கள் அண்தடயில் என் தனக் னகாண்டுவபாய்
விடுகிறார்.
கர்த்தர் நம் தம மீட்னடடுக்கும் இடத்திற் கு அதழத்துச் னசல் கிறார்; அவர்
நம் தம கட்டாயப்படுத்துவதில் தல. அவதர வழிநடத்த
அனுமதிப்பதற் க்கான வதர்வு எப்வபாதும் நமக்கு னசாந்தமானது. அவர்
நம் தம ஒரு சிறந்த இடத்திற் கு அதழத்துச் னசல் லும் வபாது - எல் லாம்
இறந்துவிட்டதாகத் வதான் றக்கூடிய, சலிப்பு மற் றும் வநாக்கமற் றதாக
வதான் றக்கூடிய உங் கள் வாழ் க்தகயில் ஒரு வறண்ட இடத்திலிருந்து
மீட்னடடுக்கிறார்.
கர்த்தர் நம் தம "இன் னும் நீ ர்நிதலகளுக்கு" அதழத்துச் னசல் கிறார், னபாங் கி
எழும் நதிக்கு அல் ல. இங் வக அதமதியான இடம் ,
கடவுளின் அன் தபப் பிரதிபலிக்கும் இடம் , புதிய காற் தற சுவாசிப்பதத
வபால கடவுளின் இருப்பு மற் றும் உண்தமதய சுவாசிப்பது.
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சவால் :
நசவரயனாகிய கர்த்தராகிய இவயசு கிறிஸ்துதவ அவரிடம் மதறந்திருக்கும்
அதமதியான இடத்திற் கு வழிநடத்த அனுமதிப்பதில் இருந்து உங் கதள
தடுப்பது எது? அப்னபாழுது நீ ங் கள் அதமதிதயக் காண முடியும் .
பெெம் :
அன் புள் ள கடவுவள, எனக்குத் வததவயான அதமதிதயயும் கடினமான
சூழ் நிதலகளில் சரியான முடிவுகதள எடுக்கும் ஞானத்ததயும் எனக்குக்
னகாடுங் கள் . கர்த்தராகிய இவயசுவிடம் சாய் ந்து அவருதடய தககதள
இறுக்கமாகப் பிடிக்க நான் வதர்வு னசய் கிவறன் .
என் ஆத்துமாவுக்கு புத்துணர்ச்சி அளிக்க கூடிய “அமர்ந்த நீ ர்நிதலகளுக்கு”
அவதரப் பின் பற் றுவவன் . கர்த்தராகிய இவயசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் .
ஆனமன் .
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நாள் 19 -

ர்ெ்ெர் என்தன மீை்பைடுெ் ெவர் (சங் கீெம்

23: 3)

கர்த்தர் நம் தம "அமர்ந்த நீ ர்நிதலகளுக்கு ம் " ஓய் னவடுக்கும் இடத்திற் கும்
அதழத்துச் னசல் கிறார். இது எங் கள் மறுசீரதமப்பு இடமாகிறது. உதடந்த
அல் லது வசதமதடந் த விஷயங் கள் மட்டுவம மீட்டதமக்கப் படுகின் றன எடுத்துக்காட்டாக, அசிங் கமான பிவரக்குகள் னகாண்ட பதழய கார், கிழிந்த
வசாபா னசட், வசதமதடந்த சதமயலதற தளம் . எனவவ, வநரம்
னசலவிடப் பட்டு உதடந்த அல் லது வசதமதடந்த விஷயங் கள் பாகங் கதள
மாற் றுவதன் மூலமும் , புதிய வண்ணத்தத வதரவதன் மூலமும் அல் லது
அவற் றின் வதாற் றத்தத நவீனப்படுத்துதல் மூலமாக புதியதாக இருப்பதத
வபான் றதான வதாற் றத்தத னகாடுக்க முடியும் .
நம் முதடய கீழ் ப்படியாதமயின் மூலம் நாம் கடவுளுக்கு எதிராக
நிற் கும் வபாது, நம் ஆத்மாவுக்குள் அந்த ஆழ் ந்த அதமதிதயக் கண்டுபிடிக்க
முடியவில் தல என் பது தவிர்க்க முடியாத ஒன் று. சரியான மற் றும் னதய் வீக
சிந்ததன, அணுகுமுதற மற் றும் னசயல் உள் ளவர்ளாக நாம் மீட்னடடுக்கப்பட
வவண்டும்
சங் கீதம் 23: 3 இவ் வாறு கூறுகிறது:
அவர் என் ஆத்துமாதவத் வதற் றி, தம் முதடய
நாமத்தினிமித்தம் என் தன நீ தியின் பாததகளில்
நடத்துகிறார்.
நல் லது, உண்தமயான மனந்திரும் புதல் , அது வதவபக்தியற் ற சிந்ததன,
அணுகுமுதற அல் லது னசயலிலிருந்து விலகிச் னசல் வது ஆகியதவகவள
மீட்னடடுப்பதற் கான முதல் படி. கடவுளுதடய வார்த்ததயும் மற் றும்
கர்த்தராகிய இவயசு கிறிஸ்து சிலுதவயில் சிந்திய இரத்தமும் நம் தம
தூய் தமப்படுத்துகிறது. நாமும் கடவுளுடன் சமரசம் னசய் து னகாள் கிவறாம் .
இதுதான் நீ திமானாவதற் க்கான வழி (கடவுவளாடு சரியாக இருப்பது).
சங் கீதம் 23: 3, மீட்னடடுப்பதற் கும் நீ தியின் பாததயில் வழிநடத்துவதற் கும்
யாருக்கு சக்தி இருக்கிறது என் பதற் கான ஒரு குறிப்தப நமக்குத் தருகிறது.
ஆம் , நல் ல வமய் ப் பன் , கர்த்தராகிய இவயசு கிறிஸ்து தான் நம் தம நீ தியின்
பாததகளில் வழிநடத்துகிறார். இந்த மறுசீரதமப்தப நாங் கள்
அனுமதிக்கும் வபாது, அது நடக்க வழிவகுக்கும் வபாது இது நம் முதடய
கர்த்தராகிய இவயசு கிறிஸ்துவுக்கு மரியாதததய னகாடுக்கிறது.
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சவால் :
இந்த மரியாததயான இடம் , மறுசீரதமப்பு மற் றும் கடவுள் வழங் கிய நீ தி
ஆகிவற் தற பற் றி உங் களது அர்த்தம் என் ன?
பெெம் :
கர்த்தராகிய இவயசு கிறிஸ்துவவ, நீ தியின் குறுகிய பாததகளில் நடக்க
உங் கள் பரிசுத்த ஆவியினால் என் தன வழிநடத்துங் கள் . நான் உங் கதள
மட்டும் மதித்து வணங் குவதால் என் வாழ் க்தகயில் நீ ங் கள் மகிதம
படுவீராக. ஆனமன் .
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நாள் 20 -

ர்ெ்ெர் என்னுைன் இரு ்கிறார் (சங் கீெம்

23: 4)

சங் கீதம் 23: 4 ஐ நான் படிக்கும் வபாது:
நான் மரண இருளின் பள் ளத்தாக்கிவல நடந் தாலும்
னபால் லாப்புக்குப் பயப்பவடன் ; வதவரீர ் என் வனாவடகூட
இருக்கிறீர்; உமது வகாலும் உமது தடியும் என் தனத் வதற் றும் .
எனது சிறந்த நண்பர்களில் ஒருவதர நான் நிதனவுபடுத்துகிவறன் . நல் ல
வபாராட்டத்தத வபாராடிய பின் னர் அவள் இந்த ஆண்டு காலமானாள் .
புற் றுவநாய் க்கு அவள் மீது எந்த னவற் றியும் இல் தல. இருப்பினும் ,
பயங் கரமான முதனய வநாய் வழியான இந்த பயணம் ஆரம் ப கட்டங் களில்
அவதள அதசத்தது. வகள் விகள் , சந்வதகங் கள் மற் றும் நம் பிக்தகயற் ற
தன் தம என் பது பல வநாயுற் ற மக்கள் எதிர்னகாள் ளும் சவால் கள் .
அழகான விஷயம் என் னனவன் றால் , என் நண்பர் அந்த சவால் களுக்கு வமவல
உயர்ந்து மரணத்தின் நிழலின் பள் ளத்தாக்கு வழியாக அவள் நடந்தாலும் கூட
என் பதத நிதனவூட்ட முடியும் . கர்த்தராகிய இவயசு கிறிஸ்து அவளுதடய
கடினமான பயணத்தின் வபாது அவளுடன் இருந்ததால் அவள் தீதமக்கு
அஞ் சவில் தல. கடினமான பயணத்தின் வபாது, அவளுதடய முன் னுரிதமகள்
னதளிவாகிவிட்டன. பல் வவறு பிரச்சிதனகள் பற் றிய அவளது
முன் னுதாரணம் சிறப்புக்காக மாற் றப்பட்டன மற் றும் கிறிஸ்துவில்
அவளுதடய வலிதம அதனவருக்கும் பிரகாசமாக பிரகாசித்தது.
கடவுள் அவளுதடய பிரதான ஆறுதலாளராக இருந்தார், இப் வபாது, அவள்
அவளுதடய இரட்சகரால் வானத்தில் வழங் கப்பட்ட அதமதியான
அதமதிதய அனுபவித்து வருகிறாள்.
சங் கீதம் 23 இன் 4 வது வசனத்தில் தமயமாக தவக்கப்பட்டுள் ள "நீ ங் கள்
என் னுடன் இருக்கிறீர்கள் " என் ற னசாற் னறாடதர நான் விரும் புகிவறன் . நாம்
ஒவ் னவாருவரும் எந் த தீதமக்கும் அஞ் சாமல் இருப்பதற் க்கு , அவருதடய
உயர்ந்த அதிகாரம் , வழிகாட்டுதல் மற் றும் பாதுகாப்பு ஆகியவற் றிக்கு
இவயசுவின் இருப்பு நாம் ஒருவருக்கும் வபாதுமானது. நல் ல வமய் ப்பரான
இவயசு மிகுந்த மனமுதடந்து அவருதடய வததவ உள் ளவர்களுடன்
நடப் பதத அறியும் வபாது தனிப் பட்ட முதறயில் என் ன ஆறுதல் ! அவர்
நமக்கு வழங் கப்பட்ட கடவுளின் அருள் .
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சவால் :
உங் கள் வாழ் க்தகயில் மிகவும் கடினமான, “நம் பிக்தகயற் ற” வநரத்தத
நீ ங் கள் இதணக்கப்பட்ட அச்சங் களுடன் சந்திக்கிறீர்களா?உங் கதள
பலப்படுத்தக்கூடிய மற் றும் உங் களிடம் இருக்கும் ஒவ் னவாரு பயத்ததயும்
அகற் றகூடியவரிடம் நீ ங் கள் திரும் புவீர்களா? அவருதடய னபயர் இவயசு,
வதவனுதடய குமாரன் , பரிபூரண மீட்பர்.
பெெம் :
பரவலாகத் தகப்பவன, கர்த்தரிடத்தில் நான் எந்த தீதமக்கும் மரணத்திற் கும்
அஞ் சத் வததவயில் தல என் பதற் கு நன் றி இவயசு கிறிஸ்துவவ, ஒவ் னவாரு
சவாதலயும் சமாளிக்க நீ ங் கள் என் னிடம் தவத்த நம் பிக்தக மூலமாக என்
நம் பிக்தகதயயும் பலத்ததயும் என் னால் னகாண்டிருக்க முடியும் .
என் தனயும் எனக்கு அன் பானவர்கதளயும் னவற் றிகரமாக நடக்க
உதவுங் கள் ஏனனன் றால் இவயசு ஏற் கனவவ விதல னகாடுத்துள் ளார். உமது
கிருதபதய எங் கள் மீது ஊற் றுங் கள் அப்னபாழுது நாங் கள் னதாடர்ந்து
ஆசீர்வாதமாக இருங் க முடியும் , மரண இருளின் பள் ளத்தாக்கு வழியாக நாம்
நடக்கும் வபாது கூட இது உதவும் . உமது மகிதமக்காகவும் , நம் முதடய
கர்த்தராகிய இவயசு கிறிஸ்துவின் நாமத்துக்காகவும் . ஆனமன் .
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நாள் 21 -

ர்ெ்ெர் என ்கு வழங் குெவர் (சங் கீெம்

23: 5)

இந்த நாட்களில் எனக்கு வவறு எதிரிகள் இருக்கிறார்களா என் று எனக்குத்
னதரியவில் தல. எதிரிகள் கிறிஸ்தவர்கதள னவறுக்கக்கூடிய எவரும்
இருக்கலாம் . உலனகங் கிலும் துன் புறுத்தப்பட்ட கிறிஸ்தவர்களின்
எண்ணிக்தகயால் , நாம் உறுதியாக பாதுகாப்பாக முடிவு னசய் யலாம் ,
கிறிஸ்துவின் நண்பர்கள் அல் லாதவர்கள் கிறிஸ்துவின் சீஷர்கள்
அவமதிக்கப்பட்ட மற் றும் அவமானப் படுத்தப்பட்டததக் காண
விரும் பமாய் இருப் பதத.
ஓபன் வடார்ஸின் கூற் றுப்படி, உலனகங் கிலும் உள் ள கிறிஸ்தவர்கள்
துன் புறுத்தப்பட்டவர்கதள ஆதரிக்கும் ஒரு கிறிஸ்தவ சமூகம் , குதறந்தது
245 மில் லியன் கிறிஸ்தவர்கள் நவம் பர் 2017-அக்வடாபர் 2018 க்கு இதடவய
துன் புறுத்தப்பட்டனர். இந்த எண் தற் வபாததய ஆண்டு அறிக்தகயில்
அதிகரித்து இருக்கலாம் என் று மட்டுவம என் னால் கற் பதன னசய் ய முடியும் .
சங் கீதம் 23: 5 கர்த்தராகிய இவயசு கிறிஸ்துவின் விசுவாசிகள்
அதனவருக்கும் ஒரு ஊக்கத்தத தரக்கூடியது. இந்த வசனம் இவ் வாறாக
கூறுகிறது:
என் சத்துருக்களுக்கு முன் பாக நீ ர் எனக்கு ஒரு பந்திதய
ஆயத்தப்படுத்தி, என் ததலதய எண்னணயால்
அபிவஷகம் பண்ணுகிறீர்; என் பாத்திரம் நிரம் பி வழிகிறது.
நல் ல வமய் ப் பன் ஏராளமாக வழங் க முடிகிறது. எங் கள் எதிரிகளின்
முன் னிதலயில் , கர்த்தராகிய இவயசு கிறிஸ்து நமக்கு ஏற் பாடுகதளயும் ,
பாதுகாப்தபயும் , தயதவயும் னகாடுக்க முடிகிறது. எதிரிகள் நம் தம
புண்படுத்தவும் , அவமானப் படுத்தவும் , அவமானத்தத ஏற் படுத்தவும்
எண்ணுகிற வபாது கர்த்தர் காலடி எடுத்து தவத்து அவருதடய கிருதபயிலும்
இரக்கத்திலும் நம் தம பலமாக இருக்க தவக்கிறார்.
கடந்த காலத்தில் , ஒருவரின் ததல குறிப்பாக னகாண்டாட்டங் களின் வபாது
எண்னணயால் அபிவஷகம் னசய் யப்பட்டது. நாம் எதிரிகளின் முன் னிதலயில்
இருக்கும் வபாது கர்த்தர் நம் ததலயில் ஊற் றுவது மகிழ் சசி
் யின் எண்னணய் .
துன் புறுத்தல் அல் லது வமாதலின் வபாது நம் தம ஒரு நிதலயில் பூட்டக்கூடிய
சாத்தியம் உள் ளது, கிறிஸ்துவின் விசுவாசிகளாகிய நாம் ஒருவபாதும்
னவட்கப்பட மாட்வடாம் என் பதத சங் கீதம் 23: 5 நமக்கு நிதனவூட்டுகிறது.
நம் முதடய எதிரிகளின் முன் னிதலயில் கடவுள் நம் தம
கவுரவப்படுத்துகிறார் என் று நாம் நம் ப வவண்டும் .
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இதனால் தான் , நம் சூழ் நிதலகள் எவ் வளவு கடினமாக இருந்தாலும் , நமக்கு
வழிபாடு னசய் யும் , நன் றி கூறும் மற் றும் பாராட்டும் இதயம் இருக்க
வவண்டும் . நாங் கள் னதாடர்ந்து கடவுளின் மகிழ் சசி
் யிலும் நம் பிக்தகயிலும்
நிதலத்து இருப்வபாம் .
நம் முதடய எண்ணங் கள் , அணுகுமுதறகள் மற் றும் னசயல் கள் கடவுளின்
தூய உண்தமகளில் மூழ் கும் வபாது, நாமக்கு பயவம இருக்காது.
உண்தமயில் , கடவுள் எவ் வளவு வநசிக்கிறார், வழங் குகிறார், பாதுகாக்கிறார்,
கவுரவப்படுத்துகிறார் என் று ஏராளமானவர்கள் உணர ஆரப்பிப்பார்கள் .
எங் கள் பாத்திரம் நிரம் பி வழிகிறது! அல் வலலூயா!
சவால் :
உங் கள் வாழ் க்தகயின் எந்தப் பகுதிகள் மாற வவண்டும் , அதனால் நீ ங் கள்
சுதந்திரமாக இதறவனின் பாதுகாப் பு, வலிதம மற் றும் மகிழ் சசி
் தயத்
தழுவு முடியும் ?
பெெம் :
(உங் கள் னசாந்த னெபத்தத எழுதுங் கள் )
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நாள் 22 -

ைவுளுைன் நிெ்தியம்

(சங் கீெம் 23: 6)

கிறிஸ்துதவ விசுவாசிப்பவரின் நம் பிக்தகதய பற் றி விவரிக்க முடியாது.
சங் கீதக்காரனுக்கு அப்படி ஒரு நம் பிக்தக இருந்தது குறிப்பாக இதறவதன
அவரது வமய் ப் பன் , வழங் குநர் மற் றும் பாதுகாவலர் என் று முந்ததய
வசனங் களில் ஒப்புக்னகாண்ட பிறகு. நம் முதடய உள் ளத்தில் , நம் முதடய
கடவுள் நமக்கு எந்தத் தீங் கும் னசய் ய மாட்டார் என் பதத அறிவவாம் . அவர்
எப்வபாதும் நல் லவர். கடவுள் நம் மீது மிகுந்த இரக்கமுள் ளவர் என் பதத நம்
உள் ளத்தில் நாம் அறிவவாம் அவருதடய இரக்கத்தத மீண்டும் மீண்டும் அது
நிரூபிக்கிறது.
சங் கீதக்காரன் 23-ஆம் சங் கீதத்தத இவ் வாறு முடிக்கிறார்:
6 என் ஜீவனுள் ள நானளல் லாம் நன் தமயும் கிருதபயும்
என் தனத் னதாடரும் ; நான் கர்த்தருதடய வீட்டிவல நீ டித்த
நாட்களாய் நிதலத்திருப்வபன் .
கடவுள் நமக்கு எத்ததன இரண்டாவது வாய் ப்புகதள அளித்துள் ளார்?
அதவகதள கடவுளின் இரக்கமாக எண்ணுங் கள் . எத்ததன முதற அவர்
நம் தம ஆசீர்வதித்திருக்கிறார்? அவற் தற கடவுளின் கிருதபயாக
எண்ணுங் கள் . இந்த அன் தப மற் றும் கருதணதய அவர் நமக்குக்
காட்டும் வபாது, கடவுளின் நன் தமதய நாம் அங் கீகரிக்கிவறாம் .
கடவுள் நமக்கு அளிக்கும் கவனிப்பின் மூலமாக அவருதடய நன் தமதயக்
காட்டுகிறார்.
கடவுள் தனது இரக்கத்தத அவருதடய நிபந்ததனயற் ற அன் பின் மூலமாகக்
காட்டுகிறார். நாம் விசுவாசமற் றவர்களாக இருக்கும் வபாது கூட, கடவுள்
உண்தமயுள் ளவராக இருக்கிறார். இருண்ட மற் றும் ஆழமான
பள் ளத்தாக்குகளான நம் முதடய வாழ் க்தக சூழ் நிதலகளின் மூலம் ,
கடவுளின் நன் தம மற் றும் கருதண எப்வபாதும் நம் கதடசி மூச்சு மற் றும்
அதற் கு அப்பால் நம் தமப் பின் னதாடரும் என் பதத நம் பிக்தகயுடன்
நம் பலாம் .
கடவுள் நம் முதடய நித்திய இல் லமாக மாறுகிறார். நித்தியத்தின் நம் முதடய
உறுதியானது வமய் ப்பன் -ராொவான கிறிஸ்துவிடம் உள் ளது. கடவுளின்
நன் தம மற் றும் கருதணயின் அவதாரத்தில் நம் முதடய பாதுகாப்பு
ஒவ் னவாரு உண்தமயான விசுவாசிதயயும் னநருக்கமான ஒற் றுதமயில்
ஒன் றிதணய அனுமதிக்கிறது.
நமக்குள் இருக்கும் பரிசுத்த ஆவியானவர் எழுந்து குரல் னகாடுப்பததத் தவிர
வவறு வழியில் தல,"அல் வலலூயா! மற் றும் ஆனமன் ! என் று".
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சவால் : கடந்த மூன் று நாட்களில் கடவுள் தம் முதடய நற் குணத்ததயும்
கருதணதயயும் உங் களுக்கு எவ் வாறு காட்டியுள் ளார்?
பெெம் : கடவுளின் நற் குணமும் கருதணயும் நிச்சயமாக என் தனயும் என்
வாழ் க்தகயின் எல் லா நாட்களிலும் நான் வநசிக்கும் அதனவதரயும்
பின் பற் றும் . நான் கர்த்தராகிய இவயசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினாவல
கர்த்தருதடய ஆலயத்தில் என் னறன் றும் குடியிருப்வபன் . நாம் கடவுளின்
நன் தம மற் றும் கருதணக்காக கடவுதள விதரவில் அதடயாளம் கண்டு
நன் றி னதரிவிக்க னசய் யலாமா. ஆனமன் .
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நாள் 23 - உல ம் ஒரு இதறயாண்தம ப ாண்ை
ைவுளு ்கு பசாந் ெமானது (சங் கீெம் 24: 1- 2)
எழுத்தாளர்: Rachel Chindu (India)
னமாழினபயர்ப்பாளர்: M. Vinoth Jebakumar (India)
நம் முதடய இயல் பான வாழ் க்தகயில் நாம் நம் முதடய வாழ் க்தகயின்
உரிதமயாளர்களாக இருப்பததப் வபாலவும் ததலதம னசயல் கதளப்
பிடித்துக் னகாள் வததப் வபாலவும் னசயல் படும் வதகயில் அடிக்கடி
னசன் றுனகாண்டிருக்கிறது. சங் கீதம் 24: 1-2 நம் தமச் சுற் றியுள் ள எதுவும்
நமக்கு னசாந்தமானது இல் தல என் பதத வலுவாக நிதனவூட்டுகிறது.
உரிதம நம் நித்திய கடவுளுக்கு னசாந்தமானது. அப்னபாழுது, நாம்
யாருதடயவர்கள் , நம் முதடய னசாந் தமாக நம் மிடம் என் ன இருக்கிறது?
சங் கீதம் 24: 1- 2 அறிவிக்கிறது என் னனவன் றால் ,
1 பூமியும் அதின் நிதறவும் , உலகமும் அதிலுள் ள குடிகளும்
கர்த்தருதடயது.
2 அவவர அததக் கடல் களுக்கு வமலாக அஸ்திபாரப்படுத்தி,
அதத நதிகளுக்கு வமலாக ஸ்தாபித்தார்.
நாம் வாழும் சிறிய உலகத்தத கவனியுங் கள் . நாம் ஒரு குறுகிய காலத்திற் கு
நம் மிடம் ஒப்பதடக்கப்பட்டவற் றின் பராமரிப்பாளர்கள் அல் லது
னபாறுப் பாளர்கள் மட்டுவம. சங் கீதம் 24: 1 கூறுகிறது, பூமியும் அதன்
முழுதமயும் மட்டுமல் ல, அதன் மக்கள் அதனவரும் அவருக்வக உரியவர்கள் .
ஆகவவ,
நாம் நம் வாழ் வின் “கட்டுப்பாட்டில் ”, “னபாறுப்பாளராக” இருக்கிவறாம் என் று
நிதனத்தால் , அவர் மட்டுவம அல் டிவமட் ஆதணயம் , இதறயாண்தம
ஆட்சியாளர் மற் றும் பூமியின் மன் னர் கடவுள் அதத மீண்டும் நமக்கு
உறுதிப்படுத்துகிறார். இவ் வாறு, நம் வாழ் க்தக அவருக்கு னசாந்தமானது.
உதாரணமாக, னபற் வறார்கள் அல் லது பிற னபரியவர்கள் அவர்களின்
குடும் பத்தின் குறிப்பாக குழந்ததகள் மீது சக்தி மற் றும் கட்டுப்பாட்டின்
அளவு, ஒரு குறிப்பிட்ட அளவு உள் ளதாக நிதனக்கலாம் . எனினும் , நாம்
னவறுமவன நம் முதடய குழந்ததகளின் பராமரிப் பாளர்கள் மட்டுவம.
நம் முதடய குழந்ததகள் முழுதமயாக கடவுளுக்கு னசாந்தமானவர்கள் .
அவர்கள் கடவுளுக்கு னசாந்தமாவர்கள் என் பதத நாம் ஒப்புக் னகாண்டாலும் ,
நம் குழந்ததகளின் உரிதமதய கடவுளின் தகயில் விடுவித்திருக்கிவறாமா?
இவயசுதவ நம் முதடய கர்த்தராகவும் , நம் முதடய வாழ் க்தகயின்
இரட்சகராகவும் அறிவிக்கும் வபாது தான் , கடவுதள நம் முதடய
வாழ் க்தகயின் முழுதமயான கட்டுப்பாதட எடுக்க அதழக்கிவறாம் .
கடவுதள வமலும் அறிந்துனகாள் வதற் கும் அவருதடய வாக்குறுதிகதள
நம் புவதற் கும் ஆன வநரம் இதுவவ. நம் முதடய வாழ் க்தகயின் எல் லா
துதறகளிலும் இவயசு நம் முதடய ஆண்டவராக இருக்கவும் , அவர்
நம் முதடய முதலிடமாகவும் இருக்கட்டும் .
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சவால் : இதறயாண்தம மற் றும் இரக்கமுள் ள கடவுளுக்கு நாம் எவ் வாறு
பதிலளிக்க வபாகிவறாம் ?
பெெம் :
கடவுவள, உங் கள் கண்கள் பார்ப்பது வபால் பார்க்க எனக்கு உதவுங் கள் .
கர்த்தராகிய இவயசு என் அஸ்திபாரம் , நான் உண்தமயுள் ள
காரியதரிசியாக என் வாழ் க்தகதய னவளிவய வாழ
னதரிந் துனகாள் ளப் பட்டவன் . ஒவ் னவாரு கணத்திலும் , அவர் நிச்சயமாக
அவருதடய இதறயாண்தம நன் தம மற் றும் கருதணயுடன் என் தன
ஆசீர்வதித்ததற் காக கடவுளுக்கு நன் றி கூறுகிவறன் . கர்த்தராகிய இவயசு
கிறிஸ்துவின் பரிசுத்த நாமத்தில் , ஆனமன் .
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நாள் 24 - இதறவனு ்கு பவற் றி ரமான அர்ெ்ெணிெ் பு
(நீ திபமாழி ள் 16: 3)
எழுத்தாளர்: Rachel Chindu (India)
னமாழினபயர்ப்பாளர்: M. Vinoth Jebakumar (India)
நாம் வாழ் க்தகயில் பயணிக்கும் வபாது, நமது முன் வனற் றத்தின் மற் றும்
வளர்ச்சியின் ஒரு பகுதியாக ஏராளமான முடிவுகதள எடுக்கிவறாம் . சில
வநரங் களில் , நம் முதடய முடிவுகளும் வயாசதனகளும் நாம் விரும் பும்
முடிவுகதளத் தருவதில் தல. என் தனப் வபாலவவ நீ ங் கள் என் றால் , உங் கள்
திட்டங் கள் அதனத்தும் நல் ல மற் றும் னவற் றிகரமான முடிவுகதளத் தர
வவண்டும் என் று நீ ங் கள் விரும் புவீர்கள் .
ஒன் றதர வருடங் களுக்கு முன் பு, நானும் எனது கணவரும் ஒரு வீட்தட வாங் க
வபாதுமான நிதி ஆதரவு இல் லாமல் விசுவாசத்தில் அடி எடுத்து தவக்க முடிவு
னசய் வதாம் . இது கடினமான முடிவு ஏனனன் றால் நான் குடும் பத்தத
கவனித்துக்னகாண்டு என் கணவர் ஒருவராக குடும் பத்தின் வருமான
ஈட்டுனராக இருப்பதால் .
னவற் றிதய உறுதி னசய் வதற் கான ஒவர வழி, எல் லா அறிவிற் கும் சக்திக்கும்
ஆதாரமாக இருக்கும் இதறவனிடம் நாம் சிந்ததன, னசால் அல் லது னசயதல
அர்ப்பணிப்பது மற் றும் ஒப்பதடப்பதுதான் என் பதத தபபிள்
னவளிப்படுத்துகிறது நீ தினமாழிகள் 16: 3 கூறுகிறது:
உன் னசய் தககதளக் கர்த்தருக்கு ஒப்புவி; அப்னபாழுது உன்
வயாசதனகள் உறுதிப்படும் .
நம் தம பலப்படுத்துகிற கிறிஸ்துவின் மூலம் எல் லாவற் தறயும் னசய் ய
உதவுவதன் மூலம் நம் முதடய திட்டங் கதள னசழிப்பக்குவதற் க்காக கடவுள்
வாக்குறுதி அளித்துள் ளார். என் ன ஒரு அற் புதமான, உண்தமயுள் ள தந்தத
மற் றும் வழிகாட்டி நமக்கு உள் ளார்! அவர் எப்வபாதும் நம் முடன் இருக்கிறார்
மற் றும் எப்வபாதும் உள் ள கடவுள் . நம் முதடய எல் லா வாழ் க்தக
முதறகளிலும் தம் தம ஒப்புக்னகாள் ள கடவுள் விரும் புகிறார்.
முன் வனறி அடி எடுத்து தவப்பதற் க்கான எங் கள் முடிதவச் னசய் ய நாங் கள்
கடவுளால் வழிநடத்தப்பட்வடாம் . இந் த வீட்தட வாங் க எங் களுக்கு நிதி
எப்படி இருக்கும் என் பது பற் றி எங் களுக்கு எதுவும் னதரியாது. எங் களுக்கு
வழங் குவதற் காக கடவுதள முழுதமயாக நம் பிவனாம் . இப்வபாது
பிரதிபலிக்கும் வபாது, நம் முதடய விசுவாசமுள் ள கடவுளுக்கு புகழும்
நன் றியும் தவிர வவனறான் றுமில் தல.
அற் புதமான மற் றும் அற் புதமான வழியில் அவர் எங் கதள
வழிநடத்தியுள் ளார். ஒரு புதிய வீட்டின் இந் த ஏற் பாடு எங் களுக்காக
காத்திருக்கிறது.
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கீழ் ப்படிதல் பன் மடங் கு ஆசீர்வாதங் கதளக் னகாண்டுவருகிறது. நாம்
கடவுளுக்குக் கீழ் ப்படிந் து நம் முதடய எல் லா வழிகதளயும் அவரின்
கவனிப் பு, அன் பு மற் றும் ஏற் பாடுகளுக்கு ஒப்பதடப் பதன் மூலம் அவருதடய
நற் குணத்தில் நம் தம நிதலநிறுத்துவதன் மூலம் அவர் நம் தம
உண்தமயாக ஆசீர்வதிப்பார்.
அவர் நம் தம நிறுவியவுடன் , எந்தனவாரு கடினமான சூழ் நிதலயும்
இருந்தவபாதிலும் , நாம் அதசக்கப்பட மாட்வடாம் .
அவர் நமக்கு முன் தவத்த எல் லாவற் றிலும் நாம் னசழிப்வபாம் . கடவுள்
நம் முதடய முடினவடுப் பவராக இருப் பார் என் பது என் பிரார்த்ததன.
சவால் : உங் கள் வாழ் க்தகயில் ஆண்டவரிடம் ஒப்புக்னகாடுக்க வவண்டிய
அல் லது மறு உறுதி னகாடுக்க வவண்டிய சில அம் சங் கள் என் ன?
பெெம் :
பரவலாகத் தகப்பவன, என் வாழ் க்தகயில் உங் கள் இதறயாண்தமதயயும்
ஞானத்ததயும் நான் ஒப்புக்னகாள் கிவறன் . என் வாழ் க்தகயின் திட்டங் கதள
உங் களிடம் ஒப்பதடக்க பரிசுத்த ஆவியின் சக்தியால் என் தன
பலப்படுத்துங் கள் மற் றும் இயக்குவியுங் கள் .
ஒவ் னவாரு ஏற் பாட்டிற் கும் உங் கதள நம் பவும் , எனது எல் லா
திட்டங் கதளயும் நான் னசய் யும் வபாது உங் கள் அதமதிதய எனக்கு
வழங் கவும் எனக்கு உதவுங் கள் . உங் கள் னவற் றிதயயும் மகிதமதயயும்
எப்வபாதும் வதட விரும் புகிவறன் . நம் முதடய கர்த்தராகிய இவயசு
கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் , ஆனமன் .
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நாள் 25 - கிறிஸ்துவில் தவ ்கும் நம் பி ்த , நம் பி ்த
மற் றும் அன்பினால் நைெ் ெதெ உருவா ்குகிறது
(1 பெசதலானி ்த யர் 1: 3)
எழுத்தாளர்: Rachel Chindu (India)
னமாழினபயர்ப்பாளர்: M. Vinoth Jebakumar (India)
சில ஆண்டுகளுக்கு முன் பு ஒரு கிறிஸ்துமஸ் பருவத்தில் , என் வதசத்தில்
உள் ள னதாடக்க விசுவாசமுள் ள அண்தட நபருக்கு அவருதடய அன் தபப்
பகிர்ந்து னகாள் ள கடவுள் என் தனத் தூண்டினார். நான் ஆரம் பத்தில் சில
கிறிஸ்துமஸ் விருந்துகதள சூப்பர்மார்க்னகட்டில் வாங் கவும் மற் றும்
தனிப் பயனாக்கப்பட்ட கிறிஸ்துமஸ் வாழ் த்துடன் அவற் தற
விநிவயாகிக்கவும் நிதனத்வதன் .
எனினும் , கடவுளின் அன் பு என் தன முதன் முதலில் வீட்டில் பண்டங் கதள சுட
ஊக்குவித்தது.
அவரது அன் பின் னசய் திதய ஐந்து குடும் பங் களுக்கு வீட்டில் தயாரிக்கப் பட்ட
உபசரிப்புகளுடன் பகிர்ந்து னகாள் ள முடிந் தது. 1 னதசவலானிக்வகயர் 1: 3-ல்
அப்வபாஸ்தலன் பவுல் மூலம் கடவுள் நமக்கு நிதனவூட்டுகிறார்:
. . . எங் கள் கடவுள் மற் றும் பிதாவுக்கு முன் பாக உங் கள்
விசுவாசத்ததயும் உதழப் தபயும் நம் முதடய கர்த்தராகிய
இவயசு கிறிஸ்துவில் அன் பு மற் றும் நம் பிக்தகயின்
உறுதியான தன் தமதய நிதனவில் னகாள் க.
உலகின் உப்பு மற் றும் னவளிச்சமாக இருக்கும் படி இவயசுவால்
அதழக்கப்பட்டு கட்டதளயிடப் படுகிவறாம் அப்னபாழுது நற் னசயல் கள்
பிரகாசிக்கின் ற னபாழுது எல் வலாரும் நம் பரவலாகத் தகப்பதனப்
புகழ் வார்கள் . நாம் கடவுதள மகிதமப் படுத்த முயற் சிக்கிவறாம் ,
இல் தலனயன் றால் எங் கள் பணிகதள நிதறவவற் றுவதற் கான அதனத்து
வவதலகளும் முயற் சியும் பலனற் றதவ மற் றும் சுய-நலமானதவயாக
இருக்கும் .
நம் முதடய உண்தமயுள் ள வவதலயும் அன் பான னசயல் களும் நம் முதடய
கர்த்தராகிய இவயசு கிறிஸ்துவின் நம் பிக்தகயின் அடிப்பதடயில்
கட்டதமக்கப்பட வவண்டும் . நாம் நம் முதடய கர்த்தராகிய கிறிஸ்து
இவயசுவில் நாம் தவத்திருக்கும் உயிருள் ள மற் றும் நீ டித்த நம் பிக்தகயில்
னபாறுதமயாக விடாமுயற் சியுடன் இருக்க தூண்டப் படுகிவறாம் . நம் மில்
னபரும் பாவலார் கடவுள் நம் பிக்தகயுடனும் விசுவாசத்துடனும் ஒரு ‘சிறந்த
னதாடக்கத்தத’ னகாண்டிருக்கிவறாம் , ஆனால் பணிகதளச் னசய் ய
நம் முதடய னசாந்த திறன் கதள நம் பியிருக்கும் வபாது அது வமாசமாக
முடிகிறது. நாம் அடக்குமுதறகதள எதிர்னகாள் ளும் வபாது கிறிஸ்து
இவயசுவில் உள் ள நம் பிக்தகயின் பார்தவதய நாம் இழக்க முதனகிவறாம் .

53

நாம் நம் வவதலயில் உண்தமயுள் ளவர்களாக இருக்கலாம் , ஆனால்
நம் முதடய வவதல கடவுளின் அன் பினால் தூண்டப் படாவிட்டால் , நாம்
நமக்கு நாவம வசதவ னசய் வதாக முடிந்து விடும் .
சவால் : கடவுளுக்கு நீ ங் கள் னசய் யும் வசதவ சிறப்பு மற் றும்
தனித்துவமானது என் பதத எவ் வாறு உறுதிப்படுத்துவீர்கள் ?
கிறிஸ்துவுக்கு மற் றவர்கதள ஈர்க்கும் என் ன தன் தம உங் களுக்குள் உள் ளது?
பெெம் : கடவுள் தம் முதடய அன் பினால் நம் இருதயங் கதள நிரப் பட்டும் .
கடவுவள, தயவு கூர்ந்து உங் கள் பரிசுத்த ஆவியினால் முழுதமயாக உங் கள்
வசதவக்கு எங் கதள அர்ப்பணிக்க எங் களுக்கு உதவுங் கள் .
இன் னும் பலர் னதாடர்ந்து உங் கதளப் புகழ் ந்து மகிதமதய உமக்கு
தருவார்களாக. நம் முதடய கர்த்தராகிய இவயசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் ,
ஆனமன் .
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நாள் 26 - ெயம் இல் தல, நம் புங்

ள் ! (மாற் கு 5: 36)

நீ ங் கள் எதற் காவது கடவுதள நம் பியிருக்கிறீர்களா? குறிப்பாக
குணப்படுத்தும் அற் புதங் களுக்காக? எனக்கு ஒரு வநரம் நிதனவிருக்கிறது,
நான் வவனறாரு நாட்டிற் குப் புறப்படுவதற் கு சில நாட்களுக்கு முன் பு
கணுக்கால் வீங் கியிருந்தவபாது. என் னால் எந்த வீட்டு வவதலகதளயும்
னசய் ய முடியாத அளவு அது எனக்கு வவததனயாக இருந்தது.
உண்தமயில் , நான் என் வதவாலயத்தில் உள் ள குணமாக்கும் ஊழியத்தத
நிதனவுகூர்ந்வதன் . ஆனால் முதலில் , நான் ஒரு டாக்ஸிதய எடுத்து
ஆலயத்திற் க்கு னசல் ல முடியும் எனவும் இரண்டாவதாக, எனக்காக னெபிக்க
என் நண்பரிடம் வகட்கலாம் கடவுள் என் தன நிதனவுப் படுத்தினார். நான்
கடவுளுக்குக் கீழ் ப்படிந்வதன் .
கர்த்தராகிய இவயசு மாற் கு 5: 36 ல் னெப ஆலயத்தின் அதிபரிடம் ,
“பயப்படாவத, விசுவாசமுள் ளவனாயிரு”
மகள் இறந்த ஒரு தந்ததயிடம் இவயசு வபசிக் னகாண்டிருந்தார். தந்ததயின்
ஆச்சரியத்தத கற் பதன னசய் து பாருங் கள் பயப்பட வவண்டாம் , ஆனால்
நம் புங் கள் என் று இவயசு னசான் னவபாது. பிரதிநிதித்துவப் படுத்தப் பட்டுள் ள
இவயசுதவ அவர் நம் பி; இவயசுவால் குணமாக்க முடியும் என் று தந்தத
தீர்மானிக்க வவண்டியிருந்தது. எல் லாவற் றிற் கும் வமலாக, இவயசு
பரவலாகத்திலுள் ள தந்தததய பிரதிநிதித்துவப் படுத்தினார்.
இவயசு குணமாக்கக்கூடும் என் ற நம் பிக்தகயில் பூமிக்குரிய தந்தத
அதலபாயவில் தல; அவர் இவயசுதவ வீட்டிற் கு அதழத்தார். இங் வக, அந்த
னபண் தூங் க மட்டுவம னசய் கிறாள் என் று இவயசு முழுக் கூட்டத்தினருக்கும்
னசால் கிறார். அந்த சிறுமிதய எழுந்திருக்க இவயசு கட்டதளயிட்டார். அவள்
னசய் தாள் .
கணுக்கால் வீங் கிய நிதலயில் என் னால் வதவாலயத்திற் கு பயணிக்க
முடியும் என் று நான் நிச்சயமாக கடவுளால் சவால் விடப்பட்வடன் .
வதவாலயத்திற் குள் நுதழந்ததும் , நான் என் நண்பர்கதளப் பார்த்வதன் ,
அவர்களில் ஒருவரிடம் நான் கிசுகிசுத்வதன் மற் றவர்களுக்கு குணப்படுத்தும்
ஊழியத்ததத் னதாடங் குவதற் கு முன் பு எனக்கு குணப்படுத்தும் னெபம்
வததவ என் று. நம் முதடய வழிபாட்டு அமர்வுக்குப் பிறகு அவர்கள்
நிச்சயமாக னெபிப்பார்கள் என் று அவள் எனக்கு உறுதியளித்தாள் .
சரி, நாங் கள் வழிபாட்தட னதாடங் கிவனாம் , நாங் கள் ஒரு பாடதலப்
பாடும் வபாது, இதறவனிடமிருந்து ஒரு கிசுகிசுப்தபக் வகட்வடன் இவயசுவும்
அவரும் , “நான் இப்வபாது உன் தன குணப் படுத்துகிவறன் !” என் றார். என்
பதில் , “ஆம் , ஆண்டவவர! நான் உம் தம நம் புகிவறன் நான் இப்வபாது இந் த
குணப்படுத்துததலப் னபறுகிவறன் ”. வலியும் வீக்கமும் உடனடியாக
இல் லாமல் வபாய் விட்டது வழிபாட்டு அமர்வின் வபாவத.
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என் நண்பர்கள் இனி குணமதடய னெபிக்கத் வததவயில் தல. அல் வலலூயா!
கடவுளின் குணமாக்கும் சக்திதய நான் என் உடலில் கண்வடன் .
சவால் : கடவுளின் னதய் வீக குணமாக்குதலின் மீதான நம் பிக்தகயிலிருந் து
பயம் உங் கதளத் தடுக்கிறது என் றால் , நிறுத்துங் கள் மற் றும்
மனந்திரும் புங் கள் . நீ ங் கள் உங் கள் அச்சங் கதளத் தள் ளிவிட்டு , நீ ங் கள்
உடனடியாக குணமதடயவில் தல என் றாலும் கர்த்தராகிய இவயசு
கிறிஸ்துதவ நம் புவீர்களா?
தற் வபாததய துன் பங் களுக்கு மத்தியில் உங் களுக்கு மகிழ் சசி
் தயத் தரும்
குணப்படுத்துபவதர நம் பலாம் என் று நம் புங் கள் ?
பெெம் :
இன் று கர்த்தராகிய இவயசு கிறிஸ்துவின் இருப்பு மற் றும் னதய் வீக
குணத்தத என் உடல் , ஆன் மா மற் றும் ஆவி மீது உணர விரும் புகிவறன் . நான்
உணரும் ஒவ் னவாரு வலிதயயும் நீ க்கிய கடவுளுக்கு நன் றி. எங் கள்
கர்த்தராகிய இவயசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் மீண்டும் என் தன
முழுதமயாக உருவாக்கியதற் க்காக நன் றி. ஆனமன் .
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நாள் 27 - இதயசு, ஜீவ நீ ர் (தயாவான் 7: 38)
கிறிஸ்துவுடன் நம் முதடய அன் றாட நதடப் பயணத்தில் நம் தம வழிநடத்தி
வழிநடத்துபவர் வதவனுதடய பரிசுத்த ஆவியானவர். 2019 இல் , நான் ஒரு
நாட்டிற் கு வருதக தந்வதன் , அவர்களுதடய மத கலதவயில் மிகக் குதறந்த
சதவீத கிறிஸ்தவர்கள் இருந்தனர். எனது கிறிஸ்தவ நண்பர் விமான
நிதலயத்தில் எனக்காகக் காத்திருந்தார்.
நான் னவளிவய வந்தவுடன் , ஒரு இளம் னபண் மயங் கி, உயிரற் றவளானால்
என் று அவள் என் னிடம் னசான் னாள் . இரண்டு வவறு விசுவாசமுள் ள குழுக்கள்
மற் றும் வபாலீஸ்காரர்கள் என் தனச் சுற் றி இருப்பதத நான்
னபாருட்படுத்தாமல் "நான் அவளுக்காக னெபிக்கலாமா?" என் பது எனது
முதல் வார்த்ததயாக இருந்தது. பிரார்த்ததன னசய் வது எனக்கு
ஏற் றுக்னகாள் ளத்தக்கதாக இருக்க வவண்டும் என் று என் நண்பர் கூறினார்.
சரி, நான் வவனறாரு விசுவாசக் குழுதவச் வசர்ந்த இந்த இளம் னபண்ணின்
மீது தக தவத்து கடவுளின் ஜீவ சுவாசம் அவளிடம் பாய் ச்சுவதற் கு
கர்த்தராகிய இவயசு கிறிஸ்துவின் வல் லதமமிக்க னபயரில் னெபித்வதன் . என்
ததரியத்தில் நான் ஆச்சரியப் பட்வடன் , ஆனால் என் னில் பரிசுத்த
ஆவியானவர் அத்ததகய அதிகாரம் மற் றும் சக்தியுடன் அறிவிக்க என் தன
அனுமதித்தார் என் பதத நான் அறிவவன் .
வயாவான் 7: 38 ல் கர்த்தராகிய இவயசு கூறுகிறார்
"வவதவாக்கியம் னசால் லுகிறபடி என் னிடத்தில்
விசுவாசமாயிருக்கிறவனனவவனா அவன் உள் ளத்திலிருந்து
ஜீவத்தண்ணீருள் ள நதிகள் ஓடும் என் றார்.”
வாழும் நீ ர் என் பது கடவுளின் பிரசன் னத்துடன் வலுவாக னதாடர்புதடயது.
கடவுள் தான் வாழும் நீ ரின் ஆதாரம் . வாழ் க்தக நதி கடவுளின்
சிம் மாசனத்திலிருந்து பாய் கிறது னவளிப்படுத்துதல் புத்தகத்தில் .
கிறிஸ்துவின் விசுவாசிகளாகிய நாம் கடவுளின் பரிசுத்த ஆவியுடன்
படிப்படியாக நடக்கும் னபாழுது, எப் படி பரிசுத்த ஆவியானவர் நம் தம
வழிநடத்த விரும் புகிறார் என் பதத குறித்து நாம் எச்சரிக்தகயாக இருக்க
வவண்டும் .
அந்த நாள் விமான நிதலயத்தில் , இந்த இளம் னபண்ணுக்கு உயிதர
சுவாசிக்கும் படி நான் கடவுளிடம் வகட்டு, னசான் ன பிறகு “ஆனமன் ”, அவள்
கண்கள் உடவன திறந்தன. அவள் ஆழமாக சுவாசித்தாள் , அவளுதடய
குடும் பமும் சுற் றி இருந்த மற் றவர்களும் நிம் மதி அதடந்தனர். என் உடனடி
நடவடிக்தக என் னனவன் றால் கர்த்தராகிய இவயசு கிறிஸ்துதவ மிகவும்
சத்தமாக “நன் றி, இவயசுவவ” என் று கூறுவவத. னதாடக்க விசுவாசிகள் பலர்
கடவுதள உணற ஒரு அற் புதத்தத கடவுள் அன் வற னசய் தார். என் னெபம்
அவர்கள் உயிருள் ள கடவுதள உண்தமயிவலவய அறிந்து னகாள் ள வவண்டும்
என் பவத.
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நண்பர்கவள, நாம் கர்த்தராகிய இவயசு கிறிஸ்துதவ உண்தமயாக
நம் பினால் , அந்த உறுதினமாழி வபசப்படுவது ஆண்டராவலவய, நம் முதடய
இருதயங் களிலிருந் து ஜீவ நீ ரின் ஆறுகள் பாயும் . கடவுளின் இருப்பு
மற் றவர்கதள ஆழமாக னதாடும் , உயிதரக் னகாடுக்கும் வழியில் .
சவால் : நீ ங் கள் மற் றவர்கதளயும் வாழ் க்தகதயயும் வநசிக்க பரிசுத்த
ஆவியானவர் வழிநடத்த உங் கதள எவ் வாறு (நதடமுதறயில் ) தயார்
னசய் யலாம் ?
பெெம் :
வமவல உள் ள வானத்திலிருந்து கிதடக்கும் ஒவ் னவாரு நல் ல பரிசும்
பரவலாகத் தகப்பனுக்கும் , வதவனுதடய குமாரனுக்கும் பரிசுத்த ஆவிக்கும்
னசாந்தமானது. நம் முதடய கர்த்தராகிய இவயசு கிறிஸ்துவின் னபயரால்
எனக்கான ஆற் றல் மிக்க வாழ் க்தகதய நான் னபறுகிவறன் . ஆனமன் .
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நாள் 28 – முெலாவது

ைவுளின் ராெ் யம்

(மெ்தெயு 6: 33)

நவம் பர் 2019 இல் , ஒரு நல் ல நண்பர் னமக்சிவகாவில் என் தனப்
பார்தவயிட்டார். நாங் கள் நகரங் கதள ஆராய் வதற் கும் , நல் ல உணதவ
உண்ணுவதற் க்கும் மற் றும் வார்த்தததயப் படிப்பதற் க்கும் நல் ல வநரம்
இருந்தது. டிசம் பர் னதாடக்கத்தில் ஒரு நாள் , நான் அவளிடம் னசான் வனன்
ஏப்ரல் 2020 இல் அகாபுல் வகாவிற் கு ஒரு குறுகிய விடுமுதறதயத் திட்டமிட
விரும் புகிவறன் என் று.
ஆறு னவவ் வவறு நாடுகளில் மூன் று மாதங் கள் தீவிரமான ஊழியத்திற் குப்
பிறகு, சிறிது ஓய் வு எடுக்க சரியான வநரம் அது என் று நான் நிதனத்வதன் .
ஊழியம் எனக்கு மிகவும் முக்கியம் ஆனால் என் வாழ் க்தகயின் ஒவ் னவாரு
அம் சத்திலும் கடவுளுக்குக் கீழ் ப்படிதல் மற் றும் அவருடன் சரியாக
இருப்பதற் க்கு ஈடாக இல் தல.
இவயசு மத்வதயு 6: 33 ல் கூறினார்
முதலாவது வதவனுதடய ராெ் யத்ததயும் அவருதடய
நீ திதயயும் வதடுங் கள் ; அப்னபாழுது இதவகனளல் லாம்
உங் களுக்குக் கூடக் னகாடுக்கப்படும் .
வதவனுதடய ராெ் யத்ததயும் அவருதடய நீ திதயயும் வதடுவது என் பது
ஒன் தறக் குறிக்கிறது ஒரு பிஸியான ஊழியம் இருந்தவபாதிலும் , எனக்கு
இருக்கும் கடதமகள் ஓய் னவடுக்க வவண்டும் . எனக்கு ஓய் னவடுப்பது
முக்கியமானது, ஏனனன் றால் அது கடவுதளப் பிரியப் படுத்துகிறது. அது நான்
நற் னசய் திக்காக, பாடங் களுக்காக எனது குறிப்புகதள தயாரிக்காத அல் லது
கடவுளின் வார்த்தத அடங் கிய வீடிவயாக்கதள உருவாக்காத வநரம் .
என் தனப் னபாறுத்தவதர, ஓய் னவடுப்பது கடவுளுடன் சரியாக இருப் பதன்
ஒரு பகுதியாகும் .
நான் கடவுவளாடு சரியாக இருக்க முற் படும் வபாது என் னனன் ன விஷயங் கள்
என் னிடம் வசர்க்க ப்படுகின் றன? மத்வதயு 6: 33 க்கு முந்ததய வசனங் கள்
நாம் கவதலப் பட கூடாது என் பததத் னதரிவிக்கின் றன. நாங் கள்
னசய் கிவறாம் நம் தமக் கவனித்துக்னகாள் ளக்கூடிய, நமக்கு எல் லாம்
னகாடுக்க கூடிய ஒரு கடவுள் நமக்கு இருக்கிறார்.
2020 ெனவரியில் இருந்து உலகம் னதாற் றுவநாயுடன் வபாராடி வருகிறது, இந் த
சிறு பத்திதய நீ ங் கள் படிக்கும் வபாது எந்த னதாற் றுவநாயும் இல் தல என் று
நான் நம் புகிவறன் . நான் ஒருவபாதும் எனது குறுகிய விடுமுதறக்கு
அகபுல் வகா னசன் றதில் தல! அதற் கு பதிலாக, கடவுள் என் வீட்டு
உரிதமயாளர்களின் இதயங் கதள அதழக்கும் படி தூண்டினார், 2019 ஆம்
ஆண்டின் கதடசி வார இறுதியில் அகபுல் வகாவில் அவர்களுடன் னசலவிட
முடிந்தது!
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இது ஆச்சரியமாக இருந்தது, ஏனனனில் இது எனது பிறந்தநாளுடன்
ஒத்துப்வபானது. கடவுள் எனக்கு பரிசளிப்பததப் வபால நான் உணர்ந்வதன் ,
அந்த அற் புதமான பரிதச நான் முழுதமயாக அனுபவித்வதன் .
நம் முதடய சிறிய ஆதசகதளயும் வததவகதளயும் கடவுள்
உண்தமயிவலவய கவனித்துக்னகாள் கிறார். என் பரபரப்பான ஊழியப்
பயணங் களுக்கு பிறகான ஒரு குறுகிய விடுமுதறக்குப் பதிலாக, எனது
ஊழிய பயனங் களுக்கு முன் பாக எனக்கு ஒரு குறுகிய வார விடுமுதறதய
எடுக்க கடவுள் ஏற் பாடு னசய் தார்.
சவால் : நண்பர்கவள, நீ ங் கள் எததப் பற் றி
கவதலப்பட்டுக்னகாண்டிருக்கிறீர்கள் ? உங் கள் ஆர்வமான தருணங் கள்
மற் றும் சூழ் நிதலகதள எல் லாம் மரித்த கர்த்தராகிய இவயசு கிறிஸ்துவின்
காலடியில் தவக்க இன் று வதர்வு னசய் யலாம் . கண்கதள கர்த்தராகிய
இவயசு கிறிஸ்துவின் வமல் தவத்து, உங் களுக்காக நியமிக்கப் பட்ட ராெ் ய
வாழ் க்தகதய வாழுங் கள் .
பெெம் :
பரவலாகத் தகப்பவன, நீ ங் கள் வநசிப்பவர்கள் மீது உங் கள் கண்கள்
எப்வபாதும் இருக்கும் என் பதற் க்காக நன் றி. நீ ங் கள் எங் கள் னயவகாவா ஈவர,
எங் கள் னயவகாவா ராபா, எங் கள் னயவகாவா நிசி என் று நம் ப முடியும் .
எங் கள் அன் றாட வாழ் வில் ராெ் ய தருணங் களுக்காக வாழ பரிசுத்த
ஆவியானவர் மூலம் எங் களுக்கு உதவுங் கள் என் று நம் முதடய கர்த்தராகிய
இவயசுவின் கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் வகட்கிவறாம் . ஆனமன் .
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நாள் 29 - இதயசுவில் சாய் ந் து (மெ்தெயு 6: 34)
முந்ததய பத்தியில் , நான் கவதலப்பட கூடாது என் று எழுதி உங் கள்
கவதலயான தருணங் கதள கர்த்தராகிய இவயசு கிறிஸ்துவின் காலடியில்
விட்டுவிட உங் கதள ஊக்குவித்வதன்
எனது வாழ் க்தகயில் முன் வனற் றம் , நிதி நிதல மற் றும் மனநிதல குறித்து
கவதலப்படகூடிய ஒரு நபராக நான் இருந்வதன் . இருப்பினும் , கடந்த
காலங் களில் கர்த்தராகிய இவயசு கிறிஸ்து, என் தன கவனித்துக் னகாள் ள
முடியும் என் று எனக்குக் கற் றுக் னகாடுத்தார்.
ஊழிய நிதிகளுக்காக இதயங் கதள நகர்த்த எங் கள் ஊழியம் கடவுதளச்
சார்ந்தது. நான் மிகவும் னசல் வாக்கு னபற் வறன் சீனாவுக்கு அனுப்பபட்ட
மிஷனரி, சீனா உள் நாட்டு மிஷன் (சிஐஎம் ) நிறுவிய ஹட்சன் னடய் லர்
அவர்களால் , இப்வபாது னவளிநாட்டு மிஷனரி னபல் வலாஷிப் (OMF) என் று
அதழக்கப்படுகிறது.
எந்தனவாரு மிஷனரிக்கும் மிஷன் புலம் ஒரு கடினமான இடம் . ஹட்சன்
னடய் லருக்கு கஷ்டங் களிலிருந்து விலக்கு அளிக்கப்படவில் தல. ஒரு முதற,
அவர் ஒரு பிரிட்டிஷ் பவுண்டிற் கும் குதறவாகவும் , மற் னறாரு வநரத்தில் ,
அவரும் அவரது அணியில் ஒரு தப அரிசி மட்டுவம இருந்தது. அவர்கள் என் ன
னசய் தார்கள் ?
மத்வதயு 6: 34 ல் இவயசு கூறினார்,
எனவவ நாதள பற் றி கவதலப்பட வவண்டாம் , ஆதகயால்
நாதளக்காகக் கவதலப்படாதிருங் கள் ; நாதளயத்தினம்
தன் னுதடயதவகளுக்காகக் கவதலப்படும் . அந்தந்த
நாளுக்கு அதினதின் பாடு வபாதும் .
சரி, ஹட்சன் னடய் லரும் அவரது குழுவும் னபாருட்கதளத் வதடவில் தல,
ஆனால் சீனாவில் கடவுளின் திட்டங் கதள நிதறவவற் றுவததவய
வநாக்கினர். அவர்கள் னெபிக்க மண்டியிட்டவபாது, கடவுள் வகட்டார்
அவர்களுக்கு ஒரு முக்கிய வழியில் பதிலளித்தார். 19 ஆம் நூற் றாண்டின்
பிற் பகுதியில் சீனாவுக்கு வந்த இந்த மிஷனரி இவற் தறக் கூறினார் நான்
இன் னும் என் இதயத்திற் கு னநருக்கமாக தவத்திருக்கும் சக்திவாய் ந்த
வார்த்ததகள் இவதா:
"கடவுளின் வழிகளில் னசய் யப்படும் கடவுளின் பணி
ஒருவபாதும் னபாருளுக்காக குதறவு படாது".
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சவால் : இன் று உங் கள் மனததயும் இதயத்ததயும் ஆக்கிரமிக்கும் சில
கவதலகள் யாதவ? உங் கள் தககதளப் பிடிப்பவரின் காலடியில்
அதவகதள வபாட்டு விடுங் கள் .
பெெம் :
நன் றி, பரவலாகத் தகப் பவன, எங் கள் வததவகள் அதனத்ததயும் நீ ங் கள்
சக்திவாய் ந்த முதறயில் ஆசீர்வதிக்கிறீர்கள் , அதனால் புகதழயும் ,
மரியாதததயயும் , மகிதமதயயும் உங் களுக்கு மட்டும் திருப்பித் தரும்
பாக்கியம் எனக்கு வழங் கப்படுகிறது. எங் கள் இதறவன் இவயசு
கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் . ஆனமன் .
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நாள் 30 - உங்

ளு ்கு முன் யார்? (ப

ாதலாபசயர் 1: 17)

1994 ஆம் ஆண்டில் எனது வதவாலயத் ததலவரான டாக்டர் வரமண்ட்
திவயாவால் நான் சீடராக இருந்வதன் . சீஷர் வகுப்பில் கலந்து னகாள் ள அவரது
அதழப்பிலிருந்து ஓடிப்வபானது எனக்கு நிதனவிருக்கிறது. நான் அப்வபாது
வவதல னசய் து னகாண்டிருந்வதன் , நான் சீடத்துவ வகுப்பில் வசர
விரும் பினால் இந்வதாவனசியாவிற் கான எனது பணி பயணத்தத
மாற் றும் படி அவரிடம் வகட்டு, கடவுளுக்கு கூட சவால் விட்வடன் . கடவுதள
சவால் னசய் வது எனக்கு எவ் வளவு முட்டாள் தனம் !! அடுத்த நாள் , நான்
வவதலக்குச் னசன் வறன் அப்னபாழுது நியூசிலாந்ததச் வசர்ந்த எனது
முதலாளி எனது பயணத்தத ஒத்திதவக்கச் னசான் னார்.
நான் சீடர் வகுப்பில் கலந்து னகாள் ள வவண்டும் என் று எனக்குத் னதரிந்வதன் .
வகுப்பில் எனது முதல் நாள் மிகவும் திருப்திகரமாக இருந்தது.
கடவுதளப் பற் றி, அவருதடய ராெ் யத்ததப் பற் றி, ஒரு கிறிஸ்தவராக என்
னபாறுப் பு ஆகியவற் தற என் னால் முடிந்த அதனத்ததயும் கற் றுக்னகாள் ள
எனக்கு மிகவும் பசியாக இருப்பதத உணர்ந்வதன் . டாக்டர் வரமண்ட் திவயா
தனது ஒவ் னவாரு மாணவருக்கும் ஒரு வாழ் க்தக வசனத்ததப் பற் றி
னெபியுங் கள் என் று சவால் விடுத்தார். கடவுள் நம் ஒவ் னவாருவருக்கும்
னகாடுக்கும் வசனம் இது, வதவனுதடய ராெ் யத்தில் நாம் னசய் யவவண்டிய
எல் லாவற் றிலும் நம் தம இந்த உண்தம வழிகாட்டும் .
நான் னெபம் னசய் வதன் .
நான் காத்திருந்வதன் . கடவுள் எனக்கு னகாவலானசயர் 1: 17 ஐ குறித்தார்
அவர் எல் லாவற் றிற் கும் முந்தினவர், எல் லாம் அவருக்குள்
நிதலநிற் கிறது.
இந்த வசனம் கர்த்தராகிய இவயசு கிறிஸ்துதவப் பற் றியும் அவருதடய
வமலாதிக்கத்ததயும் பற் றியது. அவர் காலத்திற் கு முன் வப இருந்தார்,
அதாவது அவர் நித்தியமானவர். பதடப்பு வதான் றுவதற் கு முன் வப அவர்
நித்தியமானவர். கிறிஸ்துவில் , எல் லாம் நிதறவு னபறுகிறது; எல் லாவம
கிறிஸ்துவில் ஒன் றுபட்டுள் ளன.
சீடர்கள் வபாதகர்கள் மற் றும் ததலவர்களுக்காக, பல் வவறு
மதப்பிரிவுகளுக்கு வதவாலயங் களில் பிரசங் கிக்க மற் றும் மாநாடுகளில்
வபச நான் வதசங் களுக்குச் னசல் லும் வபாது, இந்த வசனத்தத நான் மிகவும்
தனிப் பட்ட வழி முதறயில் நிதனவுபடுத்துகிவறன் .
முதலாவதாக, கர்த்தராகிய இவயசு தான் உயர்ந்தவர், நான் அல் ல என் பதத
நிதனவூட்டுகிவறன் .
இரண்டாவதாக, எனது னசய் திகதள, மகிழ் சசி
் , வலிதம, கருதண, அதமதி
மற் றும் அன் பு ஆகியவற் தற நான் கர்த்தராகிய இவயசுவிடமிருந்து
னபற் றுக்னகாள் ள வவண்டும் என் பதத நிதனவூட்டுகிவறன் ; நான்
கிறிஸ்துவின் தூதராக இருக்கிவறன் .
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மூன் றாவதாக, கர்த்தராகிய இவயசு விரும் பிய சீடர்களின் ஒற் றுதமயின்
தூக்கியாக நான் இருக்க வவண்டும் என் பதத நிதனவூட்டுகிவறன் .
நான் காவதாக, ஒவ் னவாரு வவதலயிலும் கர்த்தராகிய இவயசுவின் மூலமாக,
என் நல் லிணக்க ஊழியம் புதிதாக பிறக்கிறது என் பதத நான்
அறிந்திருக்கிவறன் .
ஐந்தாவது, கர்த்தராகிய இவயசு மிகவும் நித்தியமானவர் என் பதால் , நான்
எப்வபாதும் விதரவாக மகிதம, துதி மற் றும் மரியாதத அவருக்குத் திரும் பி
குடுக்க வாய் க்காதல உண்டாக்க வவண்டும் .
அன் புள் ள நண்பர்கவள, இன் று, என் வதவாலயத் ததலவதரப் வபாலவவ
உங் கதள ஊக்குவிக்க விரும் புகிவறன் .
சவால் : உங் களுக்கு ஒரு வாழ் க்தக வசனம் கிதடக்கவில் தல என் றால் ,
நீ ங் கள் னெபம் னசய் து கடவுளிடம் உங் கள் வாழ் க்தகயில் ஒரு கட்டாய
வழிகாட்டியாக இருக்கும் வசனம் ஒன் தறக் வகட்பீர்களா?
பின் னர், இந்த வசனம் உங் கள் வாழ் க்தகயின் முன் பாக எவ் வாறு
வடிவதமக்கப் படுகிறது என் பதில் எச்சரிக்தகயாக இருங் கள் .
பெெம் :
எல் லாவற் றிற் கும் முன் பாக நீ ங் கள் இருக்கிறீர்கள் என் பதற் க்காக
கர்த்தராகிய இவயசுவுக்கு நன் றி, நீ ங் கள் , எல் லாவற் தறயும் உங் களில்
ஒன் றாக தவத்திருக்கிறீர்கள் . ஆனமன் .
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நாள் 31 - இது எங்

ள்

ைவுள்

(கீெம் 48: 14)

முதலில் , என் இதயத்திலிருந்து நன் றி கூறுகிவறன் . சிறிய அளவில்
உங் களுக்கு வசதவ னசய் ததற் கு எங் கள் குழு பாக்கியம் னபற் றுள் ளது.
உங் களுதடயதாக இருக்க னவட்கப்படாத பயணம் ! சில மாதங் களுக்கு
முன் பு னதாடங் கவில் தல, ஆனால் உண்தமயில் னதாடங் கியது ஒரு சில
ஆண்டுகளுக்கு முன் பு. நான் கடவுளுக்குக் கீழ் ப்படிய வவண்டும் , சில
பத்திகதள எழுத வவண்டும் என் று எனக்குத் னதரியும் , ஆனால் நான் ஊழிய
விஷயங் களில் மிகவும் பிஸியாக இருந்வதன் .
இதத நான் ரசித்தாலும் கிட்டத்தட்ட ஒவ் னவாரு மாதமும் பயணம் னசய் வது
மிகவும் பரபரப்பாக இருக்கும் . ஊழியப் பணிகளுக்கு முன் பாக னெபத்திலும்
தயாரிப்பிலும் நான் அதிக வநரம் னசலவிடுகிவறன் .
னகாவரானா தவரஸால் நாடுகள் பாதிக்கப் பட்டவபாது, நம் மில்
னபரும் பாவலார் வீட்டிவலவய இருக்க வவண்டியிருந்தது, பயணம் னசய் வது
திடீனரன் று அறிவுறுத்தப்படவில் தல. நான் ஒரு இரண்டு மாத காலமாக இந்த
பத்திகளின் மீது வவதல னசய் ய ஆரம் பித்வதன் .
இந்த வநரத்தில் , இந்வதாவனசிய, மதலயாளம் ஸ்பானிஷ் மற் றும் தமிழ்
வபசும் பின் னணிகளிலிருந்து னமாழினபயர்ப்பாளர்கதளயும் கடவுள்
வழங் கினார். இந்த வதகயான குழு முயற் சி இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு முன் பு
சாத்தியமானதாக இருந்திருக்காது. கடவுளின் காலத்தில் , எல் லாம் அழகாக
இருக்கிறது, அவர் எப்வபாதும் நமக்கு வழிகாட்டுவார்.
சங் கீதம் 48: 14 நம் முதடய பயணத்தத நிதறவு னசய் யும் இந்த சமயத்திற் க்கு
ஏற் ப்புதடயதாக உள் ளது. கிறிஸ்துவின் சீஷர்களாகிய நாம் கடவுள்
னகாடுத்த அதசக்க முடியாத நம் பிக்தக, நம் முதடய தியாக அன் பு,
தாராளமாகக் னகாடுப்பது, எங் கள் னதாற் று மகிழ் சசி
் மற் றும் கிருதப
ஆகியவற் தறக்குறித்து னவட்கப்பட வவண்டியதில் தல.
சங் கீதம் 48: 14 கூறுகிறது
இந்த வதவன் என் னறன் தறக்குமுள் ள சதாகாலங் களிலும்
நம் முதடய வதவன் ; மரணபரியந்தம் நம் தம நடத்துவார்.
நல் ல வமய் ப் பரின் குரதலக் வகட்க நம் முதடய காதுகள்
ஆன் மீக ரீதியில் அதமந்திருக்கும் வபாது, கடவுள் ,
பிதா, மகன் மற் றும் பரிசுத்த ஆவியானவர், எப்வபாதும் தனது
அன் புக்குரியவதர வழிநடத்துவார். நாம் ததரியமாக மற் றும் விதரவாக
கீழ் ப்படியும் படி கவனமாகக் வகட்கும் படி நம் தமத் தூண்ட கடவுள்
அவருதடய பரிசுத்த ஆவியின் மூலம் நமக்கு வழிகாட்டுகிறார்.

65

சவால் : இறுதி பத்தியில் , கர்த்தராகிய இவயசு கிறிஸ்துவுக்குக் கீழ் ப்படிந்து
அவதர உயர்த்தத் தயாராக இருக்கும் உண்தமயுள் ள ஊழியர்களாக
நாங் கள் இருக்கும் படி னெபிப் பீர்களா?
பெெம் : உங் கள் மீது ஆவரானிக் ஆசீர்வாதத்தத னெபிக்கிவறன் - கர்த்தர்
உங் கதள ஆசீர்வதித்து உங் கதளக் காத்துக்னகாள் வார்; கர்த்தர் அவருதடய
முகத்தத உங் கள் மீது பிரகாசிக்கவும் , கிருதபயுடனும் இருக்கச் னசய் கிறார்;
கர்த்தர் தம் முதடய முகத்தத உங் கள் மீது உயர்த்தி உங் களுக்கு சமாதானம்
தருவார். நம் முதடய கர்த்தராகிய இவயசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் . ஆனமன் .

