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ஆ ரியரிட ந்  க தம் 

அன் ள்ள ஷேர, 

என  இரண்  வ ட ேநர ஊ ய அ பவத் ல், நான் ஆேலாசைன வழங் யவரக்ளில் அேனக 
ஸ்தவரக்ள் தங்கள் அ ன யான வாழ்க்ைக மற் ம் அ ப்பைட ேவத சத் யங்கைள ம் 

அ யா ப்பைதக் கண்  ஆசச்ரியப்பட்ேடன்.  என  சக ஊ யரக் டன் என  கவைலகைளப் 
ப ரந்்  ெகாண்ட ற , ஒ  காைல ராரத்்தைனக் டட்த் ற் ப் ன் என   ெசயலாளர ்  
“அவரக் க்  உதவக் ய ஒ  பக் க் ரியகாரியத்ைத  நாம் ஏன் எ தக் டா ?” என்  
ேகட்டார ்

என் மன ற் ள் பல ேகள் கள் எ ந்தன: எ வதற்  எனக்  ேநரம் இ க் மா? அப்ப  
எ னால் யார ்அைத ப ப்பாரக்ள்? ேவத யானங்கைளப்பற்  எ த நான் த ள்ளவனா? 
நான் ஒ ேபா ம் ேவதாகமக் கல் ரிக்  ெசன்  ப த்த ல்ைல, ஓர ் உயரந்ிைலப் பள்ளி ல் 
பட்டம் ெபற்ற ல்ைல. 

நான் ஆண்டவரின் வ காட் த க்காக மன்றா , ெஜ க்கத் ெதாடங் யேபா ,  அவைர அ ந்  
ெகாள்ள ம், வா க்க ம் எனக்  ஆ க் ரிய அ த்தளத்ைத அைமத்த ேவத சத் யங்கைளப் 
ப ரந்்  ெகாள்ள கரத்்தர ் என் இ தயத் ல் உணரத்் னார.் சத் யங்களில் நமக்  இ க் ற 
இப்ப ப்படட் ைறவான அ ம், வாச ம், சாத்தான் நம்ைம ஏமாற்ற ம், ைச ப்ப ம், 
ேசா க்க ம், ேதவன் யார,் அவ ைடய ள்ைளகளாக நாம் யார ் என்ற, பயத்ைத ம் 
சந்ேதகத்ைத ம் நம் மன ல் ஏற்ப த்த அவ க்  ஒ  ேநர  பாைதைய ஏற்ப த் க் ெகா க்கக் 

யதாக இ க் ற . 

இப்ப ப்படட் ந்ைதைய மன ல் ெகாண் , ஊ யரக்ளின் ெதாடரச்் யான ஊக்க ம் ஆதர ம் 
எனக்  இ ந்தப யால், இந்த ப ற் ப் த்தகத்ைத உ வாக் ம் ெசயல் ைற ல் உந்தப்பட்  
க னமாக உைழத்ேதன். இப்ேபா , இ ப  ஆண் க க் ப் ற , உலகம் வ ம் 
ஆ ரக்கணக்கானவரக்ளின் வாழ் ல் தாக்கத்ைத உண்டாக்க ேதவன் இந்த ப ற் த்தகத்ைத 
பயன்ப த் வைதக் கண்  நான் யப்பைட ேறன். 

இந்த ப ற் ப் த்தகமான  இேய  ஸ் டனான ஒ  ஆழமான உற க்  உங்கைள 
வ நடத்த ம், உங்கள் வாசத் ற்  ஒ  உ யான ஆ க் ரிய அ த்தளத்ைத நி , 

ன ம் அவரிடம் ெந ங்  வர ம், அவ ைடய நீ ல் நடக்க ம் உதவ ேவண் ம் என்ப தான் 
என் ெஜபமாக இ க் ற . இந்த த்தகத்ைத நீங்கள் ப த்  க் ம்ேபா , ஆண்டவரின்  

ரதான கட்டைளைய நிைறேவற் வதற்ேக வான ஒ  க யாக இைத பயன்ப த் ரக்ள் 
என்  நம் ேறன், இைதக்ெகாண்  நீங்கள் யாேரா  பயணிக்க ம் என்பைத ஆண்டவரிடம் 
ஆேலாசைனேகட்  ஷரக்ளாக் ம் பணிையச ்ெசய் ங்கள். 

ேம ம், மணம் ஒ  ஊ யம் என்ற த்தகத் ெதாடைர ம், ெபற்ேறாராக ழந்ைதகேளா  
இ ப்பதால், ேதவ ஞானத்ைதெபற் ெகாள் ம்ப  ெபற்ேறார ்என்ப  ஒ  ஊ யம் என்ற த்தகத் 
ெதாடைர ம்  வா க் ம்ப  உங்கைள உற்சாகப் ப த் ேறன். இைவகள் இரண்ைட ம் எங்கள் 
வைலத்தளமான FDM.World இல் காணலாம். 

நீங்கள் ன ம் இேய டம் ெந ங் , அவரால் அ ேஷகம் பண்ணப்படட் ஷரக்ளாக 
மா ங்கள்.  

ஆெமன்! 

ஸ் ல், 

பாஸ்டர் ேரக்  காஸ்டர் 
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அத் யாயம் 1 

மாரனா ய இேய  ஸ்  

நான் கத்ேதா க்க ெபற்ேறாரக்ளால் வளரக்்கப்பட்ேடன், ஆறாம் வ ப்  வைர கத்ேதா க்கப் 
பள்ளி ல் ப த்ேதன். நான் ஒ  ழந்ைதயாக இ ந்தேபா  பக் ல் ஆரவ்ம் காட்ட ல்ைல, 
ஆனால் ஆண்டவைரப் பற் ய அ ப்பைட ரிதல் எனக்  இ ந்த . அவர ் தான் உலகத்ைத 
உ வாக் யவர ் என் ம் அவ க்  இேய  என்ற மாரன் இ ந்தார ் என் ம் நான் நம் ேனன், 
ஆனால் இேய ன் ேதாற்றம் த்  நான், ேதவன் அவைர பைடத்தாரா? அவ ைடய வாழ்க்ைக 
கன்னி மரியாளிட ந்  வங் யதா? என்பைவகைளக் த்  ஓரள  ரிதல் இல்லாதவனாக 
இ ந்ேதன். 

ஆறாம் வ ப் க் ப் ற , மதத் தாக்கங்களில் நான் அ க கவனம் ெச த்த ல்ைல. 
ேதவைனப்பற்  அல்ல  இேய ைவப் பற்  நான் ந் க்க ம்ப ல்ைல, ஏெனன்றால் அப்ப  

ந் ப்ப  எனக் ப் க்க ல்ைல என்  உணரந்்ேதன். நான் ஏேதா வாழ்க்ைக ஓ ற  என்  
இ ந்ேதன், என் மாம்ச ப்பத் ன்ப  வாழ்ந்  ம ழ்ச் யாக இ க்க ரமாக யன்ேறன். 
அ  என் வாழ்க்ைக ன் இ ண்ட காலமாக இ ந்த . ஆனால் இ பதெ்தா  வய ல் இேய  
தம்ைம எனக்  ெவளிப்ப த் னார,் நான் அவைர என் ஆண்டவராக ம் இரடச்கராக ம் 
ஏற் க்ெகாண்ேடன். பல ஆண் க க் ப் ற , நான் ேவத வசனத்ைதப் ப க்கத் 
ெதாடங் ேனன், ரந்்த, ஸ்தவ வா களால் ெந ப த்தப்பட்ேடன். ஸ் ைவப் 
பற் ய உபேதசங்கைள ம் அவர ்ஏன் இந்த க்  வந்தார ்என்பைத ம் அ ய அவரக்ள் எனக்  
உத னாரக்ள். 

பாடம் 1 - இேய  ஸ்  யார்? 

இேய  ஸ் ன் அைடயாளத்ைதக் த்  பல தமான க த் கள் உள்ளன.  ஒ  லர ்
அவைர றந்த ரக்்கதரி  அல்ல  ேபாதகர ் என்  நம் றாரக்ள். மற்றவரக்ள் அவைர நீண்ட 
காலத் ற்  ன்  வாழ்ந்  மரித் ப்ேபான ஒ  மனிதா மான க்க நபராகப் பாரக்் றாரக்ள். 
மத்ேத  16-ல் தம் ைடய ஷரக்ளிடம் ேகட்ட அேத ேகள் ைய இேய  உங்களிடம் ேகட்டால் 
என்ன ெசய் ரக்ள்? "நீங்கள் என்ைன யார ்என்  ெசால் ரக்ள்”?  (வசனம் 15). 

 நீங்கள் எவ்வா  ப லளிப் ரக்ள்? 

______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
‘ ஸ்தவ வாசமான  இேய ன் தனித் வத் ல்  மட் ேம இ க் ற , அவ ைடய 
அைடயாளம் ெவளிப்ப ம் ஒேர இடம் பரி த்த ேவதாகமம். அவர ் யார ் என்  நீங்கள் 
நம் ரக்ேளா அப்ப பட்டவராகேவ உங்கள்  வாழ்க்ைக ம் வ வைமக்கப்ப ம். 

இேய  நம் ஷ் கர்  

ஆ யாகமம் 1: 1-ல் வரிக்கப்பட் ள்ளப , ஷ் ப்ைப நம் ற ெப ம்பாலான மக்கள் அைத 
ேதவ டன் ெதாடர் ப த் வதால் இப்ப  ெசால்வ  பா காப்பான  என்  நான் 
நிைனக் ேறன். ரபஞ்சத் ன் பைடப் க்  இேய  பங்களித்தார ் என்  நான் ெசான்னால் 
என்னவா ம்?அ  உங்க க்  ஆசச்ரியமாக இ க் மா? 

இேய ைவப் பற்  நீங்கள் கற் க்ெகாண்டவற்ைற க்கமாக எ ங்கள். 

ெகாேலாெசயர ்1: 16–17 

______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
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எ ெரயர ்1:10 

______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
இந்த வசனங்களில், பைடப் ல் இேய  க் ய பங்  வ த்தார ்என்பைத நாம் அ ேவாம். ேம ம் 
அவர ் ஆ ந்ேத பரி த்த ரித் வத் ன் சம பங்  உைடயவராக இ க் றார ் இேய  
எல்லாவற்ைற ம் தமக் ள் தம்ைமக்ெகாண்  தமக்ெகன்  ஷ் த்தார.் 

அ த் , அவ ைடய பைடப் டனான அவர  ஈ பா  அதன் ெதாடக்கத்ேதா  வைடந்  
ட ல்ைல என்பைத நாம் பாரப்்ேபாம். எல்லாவற் ற் ம் அவ ைடய ெதாடரச்் யான 

பங்களிப்  ேதைவப்ப ற . 

இேய  நம்ைம பராமரிக் றவர.் 

எ ெரயர ்1: 3-ன் ப , இேய  எப்ப  சரவ்த்ைத ம் தாங் றவரா றார?் 

______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
 

ஸ்  எல்லாவற்ைற ம் பைடதத் ஞான ள்ள வல்லைமயான ஷ் கர ் மாத் ரம் அல்ல, 
அவர ்தம  பைடப்ைப உண்ைமயாகப் பராமரிக் றார.் அவர ் ந்த காலத் ற்  ன் ம், 

ன் ம், அதற் ப் ற ம் ஆ ல் இ ந்ேத க் றார.் அவர,் இப்ெபா , பரேலாகத் ல் 
அவ ைடய ம்மாசனத் ல், தா ன் வல  பாரிசத் ல் அமரந்் , ரபஞ்சத்ைத 
நிைலநி த் றார.் 

உ ரினங்கைள உ வாக்  அைதப் பராமரிப்பவராக 
இ ப்ப  ேபாதாெதன் , இேய  ைலக் ரயத்ைத ம் 
ெச த்  உலக இரடச்கர ்மற் ம் ட்ப மாக இ க் றார.் 

இேய  நம் ைடய ட்பர் 

த்  2:14 மற் ம் ெகாேலாெசயர ் 1: 13-14 நம் ைடய 
தைல , ட்   மற் ம் ண்ெட தல் பற்  என்ன 

ெசால் ற ? 

 

______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
 
இரண்டா ரம் ஆண் க க்  ன் , பரிகார ப யாக மா வதற்காக இேய  தம் ைடய 
பரேலாக ங்காசனத்ைத ட்  தம் ைடய ஷ் ப் ன் மத் ல் வாழ ன்வந்தார.் 
மனித லத்ைத ட் , ண் ம் நம  அசல் ேநாக்கத்ைத அைடய ஒப் ரவாக் னார.் 

 

  

நிைலநி த்த-ஆதர  ெகா க்க; 
தாங்க. நிைலநி த்த;  

ட் -பணம் ெச த் வதன் லம் 
உைடைமைய ண் ம் ெப தல்; 
பைணயம் ைவத்தல்,  அல்ல  

ைற அல்ல  
அ ைமத்தனத் ந்  த்தல்; 

ட்  அல்ல  ம்ப பைழய 
நிைலக்  ெகாண்  வ தல்  
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பாடம் 2. 

நமக்  ஏன் ஒ  ட்பர் ேதைவப்பட்டார்? 

 

மனித லத் ன் ைமயத் ல் உள் ணரவ்ாக ஏேதா தவ  இ க் ற  என்பதற்கான 
ஆதாரங்கைளக் கண் க்க நீங்கள் அ கம் ஆராய ேவண் ய ல்ைல. என  ெசாந்த 
இ தயத்ைதப் பாரக்்ைக ல் அதற்  ேபா மான ஆதாரங்கைளக் காண் ேறன். உங்கைள 
நீங்கள் பாரக்் ம்ேபா   என்ன காண் ரக்ள்? க்க ன் லேவைர கண்ட ய ஆரம்பத் ற் ச ்
ெசல்ேவாம். 

மனித ல ம் இயற்ைக ம் சரியான இணக்கத் டன் வாழ்ந்த, உ வாக்கப்படட் பரேலாகமா ய 
ஏேதன் ேதாட்டத் ல் இைவகள் அைனத் ம் ெதாடங் ய . ஷ் கர ் தம  ஷ் க டன் 

ைமயான ஐக் யத் ல் நடந்  வந்த காலம . ர ரஷ்்டவசமாக, இந்த கற்பனாவாதத்ைத 
நாம் கற்பைன  மட் ேம  ெசய்  பாரக்்க ம், ஏெனன்றால் ஏேதா ேமாசமான ஒ  தவ  
நடந் ள்ள . 

ஆ யாகமம் 1:26 -ஐ வா ங்கள். த ல் உ வாக்கபட்ட  மனிதன் யா ைடய சாயைல 
ெவளிப்ப த் னான்? 

 

ன்னர,் ஆதாம் என்  ெபயரிடப்பட்ட தல் மனிதனின் பைடப் ல் ேதவன் இேய ேவா  
இைணந்  ெசயல்ப வைத ெவளிப்ப த் ம் நாம் மற் ம் நம  என்ற ெசாற்கைளக் 
கவனி ங்கள்.  

ஆ யாகமம் 2: 15–17 -ஐ வா ங்கள். ஆதா க்  ேதவன் த ரக்்கச ்ெசான்ன ஒ  காரியம் என்ன? 
அவன் அதற்  ழ்ப்ப ய ல்ைல என்றால் என்ன நடக் ம்? 

______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
 

ஆ யாகமம் 2: 18–22 -ஐ வா ங்கள். ஆதா க்  இந்த கட்டைளைய வழங் ய ற , ேதவன் 
அவ க்  ஒ   ைணைய வழங் னார,் ன்னர ் அவ க்  ஏவாள் என்  ெபயரிடப்படட் . 
இப்ேபா  ஆ யாகமம் 1:28 ஐப் ப த் , அவ ைடய சாயைல உைடயவரக் க்  ஆண்டவர ்
ெகா த்த அ த்தல்கைள எ ங்கள். 

______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________ 

ஆதாம் ஏவாைள  தன் மைன யாக் ெகாள் ம்ப  ேதவன் உண்டாக் னார,் ேம ம் அவர ்
ஆதா க்  அவ ைடய எல்லா பைடப் கள் ேம ம் உண்ைமயான பராமரிப்ைபக் காட் ம்ப  
அ த் னார.் எல்லாம் சரியாகத்தான் இ ந்த , ஆனால் ஆ யாகமம் 3-ல் 

டப்பட் ள்ளப , சாத்தான் ஒ  பாம் ன்  உ வத்ேதா  காட் க் ள் ைழந்தான். 
ஆதா க் ம் ஏவா க் ம் ேதவன் ெகா க்க ம் யைதத் ட ம், ெகால்ல ம், அ க்க ம் 
அவன் ஒ  டைனப் ேபால வந்தான் (ேயாவான் 10:10). ேதவனின் நற் ணத்ைத சந்ேத க்க 
ஏவாைளத் ண் வேத சாத்தானின் தல் தந் ரமா ந்த . 
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ஆ யாகமம் 3: 1-ல் சாத்தான் ஏவாளிடம் என்ன ேகட்டான்? 

______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
ஆ யாகமம் 3: 2-3-ல் ஏவாள் எவ்வா  ப லளித்தாள்? 

______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
இங்ேக கவனிக்கேவண் ய  என்னெவன்றால் அவள் உண்டாக்கப்ப வதற்  ன் , 
ஆதா க் க் ெகா த்த கட்டைளைய ஏவாள் அ ந் ந்தாள். ஆதாம் இந்த ஆைணைய 
ஏவா டன் ப ரந்் ள்ளார,் ேதவனின் சட்டத்ைத தன  மைன டன் உண்ைமயாக ப ரந்்  
ெகாள்வதன் லம் ஆண்டவரின் எசச்ரிக்ைக ன் க் யத் வத்ைத  நன்  ரிந் ந்தார.் 

ஆ யாகமம் 3: 4 ல் சாத்தான் ஏவா க்  என்ன ெபாய் ெசான்னான்? 

______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
ஆ யாகமம் 3: 5-ல் உள்ள கனிைய அவள் சாப் ட்டால் என்ன நடக் ம் என்  சாத்தான் 
ெசான்னான்? 

______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
ஆ யாகமம் 3: 6-ல் உள்ள கனி ல் ஏவாைளக் கவரந்்த  எ ? 

______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
அவள் என்ன ெசய்ய  ெசய்தாள்? 

______________________________________________________________________________________________________ 

ஏவாள் கனிைய அவ க் க் ெகா த்தேபா  ஆதாம் என்ன ெசான்னான், என்ன ெசய்தான்? 

______________________________________________________________________________________________________ 

தல் ெபண் ெபாய்க் ப் தாைவ நம் , அவ ைடய ஷ் கரின் நல்ல ணத்ைத 
சந்ேத த்தாள், தல் மனிதன் எ ம் ேபசாமல் ழ்ப்ப யாைமையப் ன்பற் னான். 

ஆதாம் அவ ைடய மைன ைய பராமரிப்ப ல் உண்ைம ள்ளவனாக இ க்கேவண் ,  
ேதவனின் கட்டைளக க் க் ழ்ப்ப ம்ப  ஆண்டவரின் அ ைரக க்  ெச சாய்க்க 
தவ ட்டான். அவன் அவைளப் பா காத் , ேதவனின் த்தம் நிைறேவ வைத உ ப்ப த்த 
ேதைவயான அைனத்ைத ம் ெசய் க்க ேவண் ம். ஆதா ம் ஏவா ம் சாத்தானின் 
ெபாய்கைள நம்  ேதவ க்  எ ராக பாவம் ெசய்தனர,் அவர ் எசச்ரித்த ன் ைள கைள 
சந்ேத த்ததால், ஒட் ெமாத்த மனித லத்ைதேய க ைமயாக பா த்த : 

 ேதவ க் ம் அவ ைடய சாயைல தரித்தவரக் க் ம் இைட லான ஐக் யம் ந்த  
(ஆ யாகமம் 3: 8-10). 

 ேதவன் மனித லத்ைத ஏேதன் ேதாட்டத் ந்  ெவளிேயற் னார ்(ஆ யாகமம் 3: 23-24). 
 ழ்ப்ப யாைமக்கான தண்டைன மரணம் (ஆ யாகமம் 5: 5). 
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 ஆதா ன் பாவம் மனித இனம் வ ம் பர ய  (ேராமர ்5: 17-19). 
 மனித இனம் தன்ைனதாேன ட் க்ெகாள்ள எந்த வ ம் இல்லாமல் நம் க்ைகைய இழந்த  

(எேப யர ்2:12). 

நாம் ேதவனின் சாய ல் பைடக்கப்பட்ேடாம்; அதாவ , ேகாட்பா  மற் ம் ப த்த  ந்தைனத் 
றன் ெகாண்ட ஒ  மன ம், உணரச்் ைய அ ப க்க ம், அன்ைப உணர ம் ஒ  இ தயம் 

நம் டம் இ ந்த . ேதவன் நமக்  தந் ரமான ப்பத்ைத அளித்தார,் ஆனால் 
ர ரஷ்்டவசமாக நமக்  அளிக்கப்பட்ட வரமா ய ய ந்ைதைய நம் ைடய ஷ் கைர  

 நடக்க பயன்ப த் ேனாம். காலம் ெசல்லச ் ெசல்ல, ேதாட்டத் ல் நடந்த சம்பவத் ற் ப் 
ற , ஷயங்கள் அவ்வள  றப்பாக எ ம் நடக்க ல்ைல. 

ேதவன் மனித லத்ைத உற்  ேநாக் ம்ேபா  அவர ்கண்டைத க்கமாக ளக் ங்கள். 

ஆ யாகமம் 6: 5 

______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
யாத் ராகமம் 32:22 

______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
சங் தம் 53: 1–3 

______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
மனித லம் நம் க்ைகயற்ற ைற ல் பாவத் ல் ெதாைலந் ட்ட . ஆரம்பத் ந்ேத, 
நம் ைடய ஷ் கரிட ந்  ல , அவரிட ந்  அகந்ைத டன் நம் மாம்ச இசை்சகைள 
நிைறேவற்ற அவைர ட்  ரிந்  ேபாக நா ேனாம். இன் ம் எ ம் மாற ல்ைல. நம்  
வாழ்க்ைக ல் ஏற்ப ம்  ேவதைனக் ம், ன்பத் க் ம், க்கத் க் ம் காரணம் நாம் ேதவ க்  

ழ்ப்ப யாத  தான். 

பாவம் என்றால் என்ன? 

ேதவ க்  எ ரான எந்தெவா  ற்ற ம், 
ஷ் க க்  ேமலாக தன்ைன உயரத்் க் ெகாள்வ , 

ேதவனின் எந்த ஒ  கட்டைளக க்  ழ்ப்ப யா த்தல், 
ேதவ க் ரிய இடத் ல் தன் யத்ைத நிைலநி த் வ . 

 

  உங்கள் ெசாந்த வாழ்க்ைகைய ம் உங்கைளச ்
ற் ள்ள    உலகத்ைத ம் பாரக்் ம்ேபா , ட் க்கான 

நம  ஒேர நம் க்ைக ேதவனிடம் ம் வ  தான் என்  
மனித இனத்ைதப் பற்  ேதவ ைடய ம ப் டை்ட நீங்கள் 
ஏற் க் ெகாள் ரக்ளா? 

 

 

 

 

அஸ் பார சத் யம் இேய  ஸ்  
வைன உண்டாக் னவர ் மற் ம் 

பராமரிப்பவர ் அவர ் மனித லத்ைத 
டக் க்  வந்தார.் 
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பாடம் 3.   

நாம் எவ்வா  டக்ப்பட்ேடாம்? 

ஸ் ன் ைவ 

இேய  ஸ்  மனித லத் ன் பாவ நிைல ந்  எவ்வா  டை்ப வழங் னார?் 

எேப யர ்1: 7 _______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________1 ேப  1: 18–19 

______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
 

ேராமானியரக்ள் ைவ ல் அைறயப்ப வதன் லம் மரணத்ைத வ த்தனர,் இ  கக் 
ழ்த்தரமான  ற்றவாளிக க்  ெபா வான நைட ைற ந்த த் ரவைத வழக்கமா ம். 

இ  ஒ  ெவடக்க்ேகடான,  ேவதைனயான மற் ம் க தாமதமாக மரணத்ைதக் ெகா க் ம் 
ஒன் . இேய ன் சக தரக்ள் பலர ் அவைர நிராகரித்ததாக ம், அவ ைடய நண்பரக்ள் 
அவைரக் ைக ட்டதாக ம், மத மற் ம் அரசாங்கத் தைலவரக்ள் அவைரக் 
க ந் ெகாண்டதாக ம், பரி த்த ேவதாகமம் கற் க் ற . அவர ் ேக  ெசய்யப்பட்டார,் 
வாரினால் அ க்கப்படட்ார ்அவர  ெவற்  ல் ேதால் ச க்கால் தாக்கப்பட்டார,் அ ல் உள்ள 
உேலாகத் ன் கள்கள் அவர ் சரீரத் ல் ைதந் ந்தன. ேராமானிய ேபாரச்ே்சவகரக்ள் 
அவ ைடய தா ையப் ங்  அவர ் கத் ல் ப் னர.் ன்னர ் அவரக்ள் அவைர 
நிரவ்ாணமாக் , அவ ைடய ஆைடக க்காக ட் ப்ேபாட்டாரக்ள். 

நம் ைடய ஷ் கரான இேய ைவ, ைவ ேல க் ப்ேபாட்  உ டன் ைவ ல் 
அைறந்தனர ்ேவதைனயான ஆ  மணிேநரங்களில்  அவர ்மரித்தார.் ைவ ல் அவர  தல் 

ன்  மணி ேநரம், பல வ ப்ேபாக்கரக்ள் அவைர ேக  ெசய்தனர,் மற்றவரக்ள் டன் 
அ தனர.் இ  ன்  மணி ேநரத் ல், உல ன் பாவங்கள் அவர ்  ைவக்கப்படட்தால் வானம் 
க ப்பாக மா ய . அந்த நாளில், இரண்டா ரம் ஆண் க க்  ன் , நம் ைடய பாவங்கள் 
எல்லாம் அவ ைடய மரணத் ற் ட்ப த்தப்பட்ட .  (மத்ேத  26: 3–27: 56). 

ஏசாயா 53: 3–6 -ஐ வா ங்கள். ன்ன க்கப்படட் ேம யாைவப் பற்  ஏசாயா ரக்்கதரி  
ெசான்னைத க்கமாகக் ங்கள். 

______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
 

ைவ ல் நம் ைடய பாவங்க க்காக இேய  மரிப்பதற்  அ  ஆண் க க்  ன்  
ஏசாயா இந்த வாரத்்ைதகைள ேப னார ் என்பைத நம்ப றதா? இேய ன் மரணம் இந்த 

ரக்்கதரிசனத் ன் நிைறேவ த ம், மற் ம் அவைர உண்ைமயான இரடச்கராக ம் 
ட் க்காடட்க் யதா க் ற . 

 

  ேயாவான் 19:30-ஐ வா ங்கள். இேய                        மரிப்பதற்  ன் ெசான்ன இ  வாரத்்ைதகள் 
என்ன? 
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________________________________________________________ 

 

இேய  ஸ்  இரட் ப் ன் பணிைய ைவ ல் 
ெசய் த்தார.் அவர  மரணத் ற் ப் ற , 
அரிமத் யாைவச ் ேசரந்்த ேயாேசப்  அவைர ஒ  
கல்லைற ல் அடக்கம் ெசய்தார ் அங்  அவர ் ன்  
நாடக்ள் இ ந்தார.் ஆனால் மரணத் ற்  இேய ன் 

 அ காரம் இல்லா ந்த . 

இேய ன் உ ரத்்ெத தல் 

ேயாவான் 20-ன் ப , ேதவ ைடய மாரனா ய இேய  ஸ்  மரித்ேதாரி ந்  
உ ரத்ெ்த ந்தார!் 1 ெகாரிந் யர ்15:17 -ஐ வா ங்கள். அவ ைடய உ ரத்ெ்த தல் ஏன் க ம் 

க் யமான ? 

______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 

ஸ் ன் உ ரத்ெ்த தல் இல்லாமல் பாவமன்னிப் ம் இல்ைல அல்ல  ேதவேனா  ட 
வா ம் நித் ய வ க்கான வாக் தத்த ம் இல்ைல என்பைத ெகாரிந் யரக்ள் ரிந்  ெகாள்ள 
ேவண் ம் என்பதற்காக அப்ேபாஸ்தலர ்ப ல் அ த் றார.் 

ேராமர ்4:25 -ஐ வா ங்கள். இேய  ஏன் மரித்ேதாரி ந்  எ ப்பப்படட்ார?் 

______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
 

இேய  தம  மரணத் ன்ேபா   நம் ைடய 
பாவங்கைள அவர ் மந்தார.் உ ரத்ெ்த தல் 
அவ ைடய நீ ைய ம், நித் யமாக ேதவேனா  
வா ம் பரிைச ம் க் ன்ற . மரணத்ைத 
ெஜ த்த னி த்தம் அவர ் தம்ைம ஒ  த யான 
ப  என்பைத ம், மற் ம் ேதவன் அவர  
வாழ்க்ைகைய நம் ைடய வாழ்க்ைகக்  மாற்றாக ஏற் க்ெகாண்டார ்என்பைத ம் நி த்தார ் 

இேய  ஏன் ைவக்  ெசன்றார?் 

இ  ஒ  எளிய ேகள் . ேமய்ப்பனா ய தா  ேதவனிடம் 
தன  சங் தங்களில் இைதப் ேபால ஒன்ைற ேகட்டார.் 
மகத் வம், வல்லைம, மற் ம் அவர ் உ வாக் ய 
அைனத்ைத ம் க த் ல் ெகாண்ட ற , தா  
இப்ப யாக ேகட் றார,் "ம ஷைன நீர ் நிைனக் றதற் , 
அவன் எம்மாத் ரம் என் ேறன்?". (சங் தம்8:3–4).  

இேய  ஏன் மனப் ரவ்த் டன் ைவக்  ெசன்றார?் 

 

 

 

அஸ் பார சத் யம். 

நம  பாவத் ன் காரணமாக, ேதவ க்  
நாம் ெச த்த யாத ஒ  
கடன்பட் க் ேறாம். இேய  ைவ ல் 
இரத்தம் ந்  நம  கடைன ரத்்த ன் 

லம் நம்ைம இரட் த்தார.் 

நியாயப்ப த் தல்- ற்றம் அல்ல  
ப ந்  ப வ ; க்க; 
நீ மானாக நடத் தல்; பாவத் ன் 
தண்டைன ந்  ப வ . 

அ ப்பைட சத் யம். 

இேய  ஸ் ன் உ ரத்்ெத தல் 
ஸ்தவ வாசத் ற்  க ம் 

க் யமான , ஏெனன்றால் அ  
இல்ைலெயனில், இேய  ஒ  சாதாரண 
மனிதைனப் ேபால 
இறந் வரா ப்பார.் அவ ைடய 

ள்ைளக க்கான நித் ய வாழ் ன் 
வாக்  தாவாக இ ந் க் ம், 
அவ ம் ேதவனாக 
இ ந் க்கமாட்டார.் 
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ேராமர ்5: 7–8 

______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
ேயாவான் 3:16 

______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
அ  அவ்வள  எளிைமயாக இ க்க மா? இ . அவ ைடய அன் ன் ஆழத்ைத ம் அவர ்
நம்  ைவத் க் ம் ம ப்ைப ம் நாம் ைமயாக ரிந்  ெகாள்ள யா ட்டா ம், அ  
ஆண்டவரின் அளவற்ற ைப ம், இரக்கத்ைத ம், உ யான மற் ம் நித் ய சான்றாக, அவர ்
நமக்  அைத அளிக் றார.் 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

பாடம் 4.  
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ைப னால் இரட் க்கப்பட்ேடாம் 

 

இந்த உலகத் ன் பாவங்கள்   தம் ைடய நீ யான ரப்்ைப வழங்க ேதவ க்  அைனத்   
உரிைம ம் இ ந்தா ம்,  அவேரா க ைணைய ம் ைபைய ம் காண் க் றவராய் 
இ க் றார.் எேப யர ்2: 1–9 ஐப் ப த் , நீங்கள் கற் க்ெகாண்டவற்ைறச ் க்கமாகக் ங்கள். 

______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 

ேதவனின் ைப ம் இரக்க ம் ஈட்டக் யதல்ல, மற் ம் 
த க்  அப்பாற்படட் , ேம ம் இேய  ஸ் ன் 

வன், மரணம், மற் ம் உ ரத்ெ்த தல் ஆ யவற் ல் 
உ ப் ெபற் ந்த . அ  காைலேதா ம் ெபரிதாக இ ந் , 
அவ ைடய மாறாத அன் ன் அைடயாளமாக ளங் ய . 
அவர ் நம்ைம அ கமாக ேந க்க நாம் எ ம் ெசய்ய 

யா , ேம ம் அவர ்நம்ைம ைறவாக ேந க்க ம் நாம் 
எ ம் ெசய்ய யா . அவ ைடய இரக்கம் 
ேதவனிட ந்  நம் ைடய த யான நித் யப் ரிைவத் 
த க் ற . அவ ைடய ைப ஸ் ன் மரணம் 
மற் ம் உ ரத்ெ்த தல் லம் இலவச இரட் ப்ைப 
அளிக் ற . 

 ைப என்ப  நமக் த் த ல்லாத பரி , 
இரக்கம் என்ப  நமக்  த யானைத ெபறாமல் இ ப்ப . 
அவ ைடய நீ யான ரப்் க் ப் ப லாக ேதவன் 
அைனவ க் ம் இரட் ப்ைப ெகா க் ன்றார.் 

 

 

இரட் ப்  என்றால் என்ன? 

பாவத் ன் வல்லைம மற் ம் ைள களி ந்  த்தல். 

இ ள் மற் ம் மாைய ந்  தைலயா தல். 

ஒ  ெதய் க நியாயத் ர்ப் ந்  ெதய் க ட் . 

மரணம் மற் ம் நித் ய யரத் ந்  பா காத்தல். 

 

  

க ைண- தண்டைனயால் ங்  
ைள க்காமல், ச த் ெகாள்தல்; 

இரக்கம் மற் ம் மன்னிப் க்கான 
மனப்பான்ைம; உத தல் அல்ல  
உத வதற்கான ப்பம்; க ைண 
அல்ல  தய ன் ெவளிப்பாடாகக் 
க தப்ப ம் ஒ  ஆ ரவ்ாதம். 

ைப-த  பாராமல் அ ம் 
ெதய் க தய ; மனித லத் ன் 

வாக்கம் அல்ல  
னிதப்ப த் த க்காக இயற்ைகக்  

அப்பாற்பட்ட, இலவசமாக 
அ ளப்ப ம் ேதவ ைடய பரி ; 
இேய  ஸ் ன் த  லம் 
இரட் ப் ; ெதய் க அன் ; 
மனந் ம் ய பா க்  மன்னிப் .  
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ேராமர ்6: 23 ல் இரட் ப்  எவ்வா  வரிக்கப்ப ற ? 

______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
 

ேராமர ்10: 11-13 ப , யார ்இரட் க்கப்ப றாரக்ள்? 

______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
 

1 ேயாவான் 2: 2 -ஐ வா ங்கள். இேய  யா ைடய பாவங்க க்காக மரித்தார?் 

______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
 

1 ேமாத்ேத  2: 4–6 -ஐ வா ங்கள். ேதவன் யாைரக் இரட் க்க ம் றார?் 

______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
 

ஒட் ெமாத்த மனித இனத் ன் பாவங்க க்காக இேய  ஸ்  மரித்தார.் நாம் அைனவ ம் 
அவைர அைழக்க ம், நியாயத் ரப்்  மற் ம் மரணத் ந்  அவ ைடய இரட் ப்ைபப் 
ெபற் க்ெகாள்ள ம் அவர ் ம் றார.் 
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பாடம் 5  

நாம் எவ்வா  இரட் க்கப்ப ேறாம்? 

இேய தான் இரட் ப் ற்  ஒேர வ யா? 

நாம் ஒ  நல்ல வாழ்க்ைகைய வாழ்ந் , மற்றவரக்ைள ேந த் , தவறாமல்  சச்ைபக்  
ெசன்றால், ஆண்டவர ் நம்ைம ஏற்கமாட்டாரா? ன்வ ம் ேவத வசனங்களி ந்  நீங்கள் 
கற் க்ெகாள்வைத எ ங்கள். 

ேயாவான் 14: 6 

______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
அப்ேபாஸ்தலர:் 4:12 

______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
1 ேயாவான் 5:12 

______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
 

ேதவ டனான ஒ  தனிப்படட் உற  உல ற்  அவ ைடய 
சட்டத் டட்த் ன்ப  மட் ேம நீட் க்கப்பட் ள்ள . இேய  

ைவ ல் ந் ய இரத்தத்தால் மட் ேம அவ டன் 
ெந க்கமான உற ல் ரேவ ப்பதற்  ேதவன் ஏற்பா  
ெசய் ள்ளார.் 

இரட் ப் ன் வரத்ைத நாம் எவ்வா  
ெபற் க்ெகாள்வ ? 

இங்ேக ெகா க்கப்பட்ட ேவத வசனங்களின் லம் 
ேதவ ைடய அற் தமான இரட் ப் ன் வரத்ைதப் ெபற் க் 
ெகாள்வைத பற்  நீங்கள் என்ன கற் க் ெகாள் ரக்ள் 
என்பைத எ ங்கள். 

 

மாற்  1:15 

______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
அப்ேபாஸ்தலர ்16: 30–31 

______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
  

அ ப்பைட சத் யம் 

ேதவ ைடய ைப மற் ம் 
இேய ன் ப ையத் த ர பாவத் ன் 
தண்டைன ந்  மனித லம் 
இரட் க்கப்பட ேவ  வ ேய இல்ைல. 

ஸ் ன் ைவைய 
நிராகரிப்ப  இரட் ப் ன் ஒேர 
வ ைய நிராகரிப்பதா ம், இப்ப யாக 
நம் க்ைக இழந்  ேதவ க்  

ன்பாக ற்றவாளியாக இ க்க 
ேவண் ய தான்.  
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ஸ் ைவ உங்கள் இரடச்கராக ஏற் க் ெகாள்ள, நீங்கள் ன்வ ம் நான்  காரியங்கைள 
ெசய்ய ேவண் ம்: 

 ஒப் க்ெகாண்  (ேதவனிடத் ல் ஒத் க் ெகாள்வ ) நீங்கள் பா  என்  அ க்ைக ெசய்தல். 
 மனம் ம் தல். உங்கள் பாவத் ந்  ம் தல். (வ த்தம் அைடதல் மனத்தாங்கல் 

அைடதல்). 
 ேதவனிடத் ல் மன்னிப்  ேகட்டல். 
 இேய  ஸ்  உங்கள் இ தயத் ல் கரத்்த ம் இரடச்க மாய் இ க் ம்ப  அவைர அைழத்தல். 

 

உங்கள் இரடச்கைர ெபற் க் ெகாள்வதற்  ேழ உள்ள ெஜபத்ைத ஏெற ங்கள். 

கரத்்தரா ய இேய ேவ நான் ஒ  பா , நீர ்எனக்  ேதைவ, 
என்ைன மன்னிக் ம்ப யாக ேவண் ேறன். எனக்காக 

ைவ ல் மரித்ததற்காக நன்  ெச த் ேறன், உம்ைம 
என் ைடய கரத்்த ம், இரடச்க மாக ஏற் க் ெகாள்வதற்  
என் இ தயக் கதைவ றந்  ெகா க் ேறன். எனக்  
நித் ய வைன அ ன்ற உம் ைடய ைப, 
இரக்கங்க க்காக நன்  ெச த் ேறன்.     என் 
வாழ்க்ைகைய நீர ் ெபா ப்ேபற் க்     ெகாண்  என்ைன 
உம் ைடய ஷனாக ம் உமக்  ரியமான 
மனிதனாக ம் நீர ் ம் ற  ேபால உ வாக் ம் 
இேய ன் நாமத் ல் ெஜ க் ேறாம் ஆெமன். 

பரேலாகத் ல் ம ழ்ச்  

நீங்கள் உங்கள் வாழ்க்ைகைய ஸ் க்  ெகா த்தால், பரேலாகத் க் ற ேதவ தரக்ள் 
உங்கள் மனமாற்றத்ைதக் கண்  சந்ேதாஷப்ப வாரக்ள்! 
 

மனம் ம் றவரக்ைள பற்  க்கா 15:7   என்ன ெசால் ற ? 

______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
 

அவைர ஏற் க் ெகாண்ட டன், உங்கள் ஷ் கரால் நீங்கள் ேபாற்றப்ப ரக்ள், 
ேந க்கப்ப ரக்ள், நீங்கள் உங்கள் கடந்த கால பாவங்களி ந்  த்தமாக க வப்பட் , 

ஸ் டன் ஒ  ய வாழ்க்ைக ல் நியாயப்ப த்தப்ப ரக்ள். 

உங்கள்  ஷ் கரால் நீங்கள் ேபாற்றப்பட் , 
ேந க்கப்ப ரக்ள், மற் ம் அ ப்பைட சத் யம் அவைர 
ஏற் க்ெகாள்வ , நாம் நம  வாழ்க்ைகைய 
ஒப் க்ெகா க் ம்ேபா  நம  பைழய பாவங்களி ந்  

த்தமாக க வப்பட் , ஸ் டனான ய 
வாழ்க்ைகக்  நாம் நீ மானா ன்ேறாம். 

 

 

 

பாடம் 6. வா கள் என்பதன் ெபா ள் என்ன? 

அ ப்பைட சத் யம் 

ேதவன் அளிக் ம் இரட் ப்பான  
வாசத் ல் அவ க் க் ழ்ப்ப ந் , 

தங்கள் பாவங்க க்காக மனந் ம் , 
ஸ் ைவ தங்கள் இ தயங்களில் 

ஏற் க்ெகாள் ம் அைனவ க் ம் 
இலவசம்.  

அ ப்பைட சத் யம் 

நாம் நம் ைடய வாழ்க்ைகைய 
இேய  ஸ் டம் அரப்்பணிக் ம் 
ேபா , நாம் ஆ ல் றந்  ய 

வைன ெப ேறாம்.  
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வா கள் நீ மான்களாக்கப்ப றாரக்ள். 

ன்வ ம் ேவத வசனங்களி ந்  நீங்கள் கற் க்ெகாண்டவற்ைற க்கமாகக் ங்கள். 

ேராமர ்3: 23–26 

______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
அப்ேபாஸ்தலர ்13: 38–39 

_____________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
ெகாேலாெசயர ்2: 13-14 -ஐ வா ங்கள். நம் ைடய பாவச ் ைமைய ேதவன் என்ன ெசய்தார?் 

______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
 
2 ெகாரிந் யர ் 5: 21-ன் ப , பா கள் ஸ் டம் சரணைட ம்ேபா  அவரக்ள் 
என்னவா றாரக்ள்? 
______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
 

ைவ ல் என்ன நடந்த ? 

மனந் ம் ம்ேபா  நம  பாவங்கள் அைனத் ம்,  ஸ் ன்  ைவக்கப்பட்ட . 

அவ ைடய நீ யான  நம்  ைவக்கப்ப ற . 

பாவம் அ யாத ஒ வர் ைலக் ரயம் ெச த் னார.் 

ற்றவாளிகள் க்கப்பட்டாரக்ள்! 

 

வா கள் ம ப  றந்தவரக்ள் 

ேயாவான் 3: 1–8 -ஐ வா ங்கள்.ேதவ ைடய 
ராஜ் யத் ல் நாம் ரேவ க்க 
நிக்ேகாேத டம் என்ன ெசய்ய ேவண் ம் 
என்  இேய  ெசான்னார?் 

_____________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________ 

எேப யர ் 2: 1–5 -ஐ வா ங்கள். ம ப ம் றந்தவ க்  என்ன மாற்றங்கள் 
ெசய்யப்ப ன்றன? 

அ ப்பைட சத் யம் 

நாம் நம் ைடய வாழ்க்ைகைய இேய  
ஸ் டம் அரப்்பணிக் ம் ேபா  நம் ைடய 

பாவங்கள் மன்னிக்கப்பட்  நாம் ஸ் ல் 
நீ மான்கள் என்  அ க்கப்ப ேறாம்.  
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_____________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

வா க க்  நித் ய வன் பரிசாக வழங்கப ற . 

ேயாவான் 3:16 மற் ம் ேயாவான் 11: 25-26-ல் உள்ள அற் தமான வாக் களி ந்  நீங்கள் 
என்ன கற் க்ெகாள் ரக்ள்? 

______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
 

1 ேயாவான் 5: 11-13 ஐப் ப ங்கள், ன்னர ்12 வ  வசனத்ைத உங்கள் ெசாந்த வாரத்்ைதகளில் 
ண் ம் எ த ம். 

______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
 

நித் ய வ வாழ்க்ைக என்ற பரிைச ரிந் க் ெகாள்வ  க னம் ஏெனன்றால், உண்ைம ல் இந்த 
உலக வாழ்க்ைக ல் எல்ேலா ம் மரித் ப் ேபா ன்றாரக்ள். ஒ  ஸ்தவராக நம் ைடய சரீரம் 

யா , வயதான காரணத் னால் அல்ல  பத் க்கள் ஏற்பட்  மரித் ப் ேபானா ம், 
நம் ைடய ஆ  அ யாத , அதற்  மரணேம இல்ைல.  உண்ைம ேலேய நாம் ண் ம் உ ர ்
ெபற்  எ ம் ேவாம், அங்ேக மரணம், வயதான ேதாற்றம் மற் ம் யா  ஆ யைவகளால் 
பா க்கப்படாத ய பரேலாக சரீரம் ெகா க்கப்ெப ேவாம்! 

1ெகாரிந் யர ் 15:35 -58 ந்  நித் ய வைன த்  என்ன சத் யங்கைள கற் க் 
ெகாள் ரக்ள்? 

நம் வாழ் க்கான ேதவனின் ட்டம் நித் யம் வ ம் நீட் க்கப்ப வதால், அநித் யமான 
காரியங்களில் ைமயான நிைற க்காக நாம் பா ப வைத நி த்த ேவண் ம். இந்த 
உலகத் ல் ேதவன் நம் வாழ்ைவ ஆ ரவ் க்க ம் றார,் ஆனால் நம் பரேலாகத் தகப்பன் 
மற் ம் நம் இரடச்கரா ய இேய  ஸ் ன் ன்னிைல ல் நம் நித் ய இலக்ைக அைட ம் 
வைர ைமயான ம ழ்ச் ம் ப் ம் அைடய யா . 

 

ேதவேனா ள்ள ப் க்கப்பட்ட ஐக் யம் 

ேயாவான் 17: 20–23-ஐ வா த் , அைனத்  
வா க க் மான இேய ன் ெஜபத்ைத 
க்கமாகக் ங்கள்                                                

                                                                                   
______________________________________________________________________________________________________

ம ப ம் றத்தல்- வாக்கம்; 
ப் த்தல்- ஆ க் ரிய வாழ்ைவ 

ெப தல்.  

நித் யமான- ல்லாமல், 
ஆரம்பம் அல்ல   இல்லாமல், 
காலமற்ற. 

அ ப்பைட சத் யம்  

நாம் நம் ைடய வாழ்ைவ ஸ் ற்  
அரப்்பணிக் ம்ேபா  அவர ்நித் ய வன் 
என் ம் பரிைச த றார.் 
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______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________ 

நம் ைடய பரி த்த பைடப்பாள டன் ஐக் யம் ெகாள்வதற்காகேவ நாம் பைடக்கப்பட்ேடாம். 
நாம் அவ ைடய கற்பைனகைள , அவ ைடய ச கத் ல் இ க்க 
த யற்றவரக்ளா ட்ேடாம்; மரண ஆக் ைனேயா  அவரிட ந்  நித் ய ரி ைனக்  
ஏ வாக தண் க்கப்பட்ேடாம். அவ ைடய அன் ன் நி த்தம், இேய  ஸ்  ைவ ல் 
நம் ைடய பாவத் ற்கான ைலைய ெச த் னார.் நாம் ம ப ம் றக் ம்ப  அவர ் தம  

வைன ெகா த்தார.் அவ ைடய நீ ல் ய வைன ெப ம்ப க்  அவர ்உ ரத்ெ்த ந்தார.்  
ஸ்  த யானவர ் என்பதால் நா ம் இப்ேபா  த யானவரக்ளாய் இ க் ேறாம். இேய  
ஸ் ன் மரண ம் உ ரத்ெ்த த ம் நாம் நம் ைடய ஷ் கேரா ள்ள ஐக் யத்ைத 

ப் த் க் ெகாள்ள ேபா மானதாக இ க் ற . 

ஸ் ன்  உங்க க் ள்ள அன் , உங்கள் பாவங்க க்காக அவர ்ெசய்த யாகம் மற் ம் 
உங்க டன் தனிப்பட்ட உறைவப் ெப வதற்கான அவர  ப்பம் பற்  இந்த அத் யாயத் ல் 
நீங்கள் கற் க்ெகாண்டவற்ைற ந் க்க சற்  ேநரத்ைத எ த் க் ெகாள் ங்கள்.  எந்தப் பாடம் 
உங்கள் வாசத் ல் க ம் ப் டத்தக்க தாக்கத்ைத ஏற்ப த் ள்ளதா? என்பைத 

ளக்க ம். 

______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
 

நீங்கள் ஒ  ஷனாக உங்கள் பாைத ல் தல் அத் யாயத்ைத த் ட் ரக்ள் மற் ம் 
ஸ்தவரக்ளா ய நம் நம் க்ைக ன் ைலக்கல்லான இேய  ஸ் ன் உபேதச 

சத் யங்கைளக் கற் க்ெகாண் ரக்ள். அ ல் ெதாடரந்் ச ் ெசல்ல நான் உங்கைள 
ஊக் க் ேறன்! 

அ த்த அத் யாயத் ல், உங்கள் பரேலாகத் தகப்பனாக ேதவ ைடய உற ல் வாழ்வ  என்றால் 
என்ன என்பைத நீங்கள் அ ந்  ெகாள் ரக்ள். 
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அத் யாயம் 2 

தாவா ய ேதவன் 

 

தந்ைத என்ற ெசால்ைல நீங்கள் ேகட் ம்ேபா , நம் நிைன க்  வ வ  என்ன? இந்த ல் 
உள்ள அைனவ க் ம்  சரீரப் ரகார தந்ைத ஒ வர ் இ க் றார,் ஒவ்ெவா  தந்ைத ம் 
தனித் வமானவரத்ான்; எனேவ ஒவ்ெவா வரின் தந்ைத டனான அ பவ ம் தனித் வமானேத. 

ல க்  நல்ல தந்ைதகள் உள்ளனர,் அவரக்ள் தங்கள் ழந்ைதகைள நன்றாக வளரக்்க யற்  
ெசய் றாரக்ள். மற்றவரக்ேளா அ யாத, இயலாத, அல்ல  ேதவன் ம் ற ெபற்ேறாராக 
இ க்க ப்ப ல்லாத க ைமயான தந்ைதயரக்ைள மட் ேம  அ ந் க் றாரக்ள். இன் ம் 
மற்றவரக்ேளா பல னமான அல்ல  ெசயலற்ற தந்ைதகைள அ வாரக்ள், அவரக்ள் அன்பான 
தைலைமத் வத்ைத ம் ப ற் ைய ம் அ த் ம் ேதவவாரத்்ைதைய 

றக்கணிக் றவரக்ளா க் றாரக்ள. இன் ம் லர ்தங்கள் தந்ைதைய ம் அ ந் க்க 
மாட்டாரக்ள், ஏெனனில் அத்தைகய தந்ைதகள் தங்கள் ெபா ப்ைப ற் மாக றக்கணித் , 
தங்கள் ம்பங்கைள ற் ம் ைக ட்டவரக்ளா க் றாரக்ள். இந்த அத் யாயத் ல், 
உண்ைமயான தந்ைத என்றால் என்ன என்பைதக் கற் க்ெகாள்ள இ க் ேறாம். 

பாடம் 1 - நம் ைடய பரேலாகத் தந்ைதயா ய ேதவன் 

நம  சரீரப் ரகாரமான தந்ைத டனான நம் அ பவத்ைதப் ெபா ட்ப த் வ ல்ைல, 
ஸ் ைவ ம் அவ ைடய இரட் ப் ன் பணிைய ம் நாம் வா த் , ஏற் க்ெகாண்டால், 

நாம் ேதவனால் ள்ைளகளாக ததெ்த க்கப்பட் , நம் ைடய தாவா றார ்என்  ேவதம் 
உ யளிக் ற . இந்த அத் யாயத் ல் நீங்கள் அ ந்  ெகாள்வ , நம  பரேலாகத் தகப்பன் 
ஒ  அப்ப க்கற்ற ெபற்ேறாராக, அவ ைடய அன் ம் அக்கைற ம் உண்ைம ள்ளவராக, 
ப ற் யளிப்ப ல் றைமயானவராக, வ காட் வ ல் த் சா யாக, எப்ேபா ம் 
ஆயத்தமா க்க யவர,் உங்கள் பரி ரண வளரச்் க்  உ யளித் ள்ளார.்  

ேதவனின் ம்பத் ல் தத்ெத க்கப்ப தல் 

ஆ க் ரிய வட்டாரத் ல், அைனத்  மனித இன ம் 
ேதவனின் ழந்ைதகள் என்  ப் டப்ப ற . ஒ  
ேபாதகர ் அல்ல  ற மதத் தைலவர ் வைத நீங்கள் 
நிைன ல்ெகாள்ளலாம், "நாம் அைனவ ம் ேதவனின் 

ழந்ைதகள்." இ ப் ம் நாம் அைனவ ம் ேதவனின் 
பைடப்பாக இ ந்தா ம், ேதவனின் தந்ைத என்ற உற  
உலகளா ய  அல்ல என்  ேவதம் ெதளிவாகக் கற் க் ற . 
ேதவைன “தந்ைத” என்  அைழக்க யா க்  உரிைம உள்ள ? 

 

ேயாவான் 1:12 

______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
 

கலாத் யர ்3:26 

______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 

தத்ெத த்தல்- ெசாந்தமாக 
எ த் க்ெகாள்வ  அல்ல  
ெப வ ; அங் கரிக்க; ஏற்க 

ழந்ைதயாக, வாரிசாக, நண்பராக, 
அல்ல  மகனாக, ஒ  உற ல் 
ேதர்  ெசய்  எ த் க்ெகாள்வ ;  
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எேப யர ்2: 18–19 

______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
 

பரி த்த ேவதம் ெகட்ட மாரன் கைத ல் ஒ  தந்ைதயாக ேதவனின் இ தயத்ைத ெதளிவாக 
உ வகப்ப த்  ற . 

க்கா 15: 11–24 -ஐ வா ங்கள். 

மகன் தன் யநிைன க்  வந்தேபா , அவன் தன் தந்ைதையப் பற்   நிைன ல் ெகாண்ட  
என்ன?(வசனம் 17)? 

______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
 

மகன் எப்ப  தன் தந்ைதைய அ க ட்ட டட்ான் (வசனங்கள் 18–19)? 

______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
 

தந்ைத அவைன எவ்வா  ஏற் ெகாண்டார ்(வசனங்கள் 20-24)? 

______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
பரேலாகத் தகப்பன் நம்  ைவத் க் ம் அன் ன் ஆழம் ர க்க யாத . அவ ைடய 

ம்பத் ன் ததெ்த க்கப்பட்ட உ ப் னரக்ளாக, நாம் அவ ைடய வற்ற அன் , ெபா ைம 
மற் ம் இரக்கத்ைதப் ெப பவரக்ளா க் ேறாம். 

 

உங்கைள அ ந்த தந்ைத 

நம் ைடய பரேலாகத் தந்ைத, நம் ஷ் கராக ம் 
இ ப்பதால், அவர ் 

நம் ஒவ்ெவா வைர ம் தனித்தனியாக ம் 
தனித் வமாக ம் ரிந் க் றார.் ேதவனின் 
அந்தரங்க அ ைவப் பற்  தா  பல சங் தங்களில் 
எ ள்ளார.் உங்கைள ேதவன் எப்ப ெயல்லாம் 
அ வார?் என்பைத ேழ உள்ள ப கைள ெகாண்  

க்கமாக வரிக்க ம். 

 

  

அ ப்பைட சத் யம் 

இேய  ஸ் க்  தங்கள் 
வாழ்க்ைகைய அரப்்பணித்தவரக்ள் 
மாத் ரேம ேதவைன அவரக்ளின் தா 
என்  அைழக்க உரிைம 
ெபற் க் றாரக்ள் ேதவன் நம்ைம டக், 
நம் பாவங்கைள மன்னிக்க, ேம ம் நம்ைம 
அவ ைடய ள்ைளகளாக தத்ெத க்க 
தம  மாரைன அ ப் னார.் 
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சங் தம் 71: 6 

______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
சங் தம் 103: 13-14  

______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
சங் தம் 139: 1–6 

______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
சங் தம் 139: 7–12 

______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
சங் தம் 139: 13-18 

______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
‘ 

நீங்கள் றப்பதற்  ன்ேப ேதவன் உங்கைள அ ந் ந்தார,் ேம ம் உங்கள் தா ன் வ ற் ல் 
உங்கைள தனித் வமாக உ வாக் னார.் அவர ் உங்கள் ெபற்ேறாைரத் ேதரந்்ெத த் , உங்கள் 
வாழ்க்ைக ல் ழ்நிைலகைள ம ழ்ச் யாகேவா அல்ல  க னமாகேவா நிய த்தார.் நீங்கள் 
அவைர அ ந் க்க ல்ைல அல்ல  ஏற் க் ெகாள்ள ல்ைல என்றா ம், அவர ் உங்கைளக் 
கவனித் , உங்கைள அவரிடம் இ க் றார.் அவர ் உங்கள் பைடப்பாளர,் நீங்கள் அவைர 
அ வதற்  ன்ேப உங்கைள அ ந்தவர,் உங்கைள நீங்கள் அ வைத ட உங்கைள நன்  
அ வார.் 

ப ற்  அளிக் ம் தந்ைத 

ஒ  அன்பான தந்ைதயாக, ேதவன் தம் ள்ைளகள் வ ைமயான, ஆேராக் யமான, ரந்்த 
ெபரியவரக்ளாக வளர ம் றார.் வ ைமெபற ம், வ காட் த க்காக ம் அவைர சாரந்் , 
அவ ைடய ணத்ைத நாம் ர ப க்க ேவண் ம் என் ம் அவர ் ம் றார.் ஸ் டம் 
வ வதற்  ன் , நாம் ஆ க் ரிய அனாைதகளாக இ ந்ேதாம்-ேதவனிட ந்  தனித் , 

யநலவா களாக, பாவமான நடத்ைதகளில் ஈ ப ம் பழக்கம் உள்ளவரக்ளாக இ ந்ேதாம். 
இேய  ஸ் ைவ ஏற் க்ெகாண்ட ற , நாம் ேதவனின் ம்பத் ல் ததெ்த க்கப்பட் , 
அவர ் லமாக ஒ   வாழ்க்ைக ம் அளிக்கப்பட்ேடாம். ஆனால் தாகப் றந்த 

ஸ்தவரக்ளா ய நாம் நம் ைடய ெசாந்த பலத்ைத நம் , நம் ைடய ெசாந்த வ ல் 
காரியங்கைளச ்ெசய்யப் பழ ட்ேடாம். நாம் எவ்வள  யா னமானவரக்ள், பாவ ள்ளவரக்ள், 
அ வற்றவரக்ள் என்ப  நமக் த் ெதரியா . ஆனால் நம் ைடய ஒவ்ெவா  வாழ்க்ைக ம் 
இந்த ஷயங்கைள எவ்வா  ெவளிப்ப த் வ  என்பைத ேதவன் தம  எல்ைலயற்ற ஞானத் ல் 
அ வார.் 
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ேதவன் நம் ஒவ்ெவா வைர ம் ெந க்கமாக அ வார.் நமக்  எ  ந்த ம ழ்ச் ையத் த ம், 
எ  ஆழ்ந்த க்கத்ைதத் த ம் என்  அவ க் த் ெதரி ம். நம் ைடய தனித் வமான 
மேனாபாவங்கள் ஒவ்ெவான்ைற ம் அவர ் ரிந் க்ெகாள் றார-்நம  ஆ ைம ன் 
பல னங்கள், பலங்கள், வரம் கள் மற் ம் நம்ைம கவரந்் க் ம் ேசாதைனகைள ம் அவர ்
அ வார.் ஒ  ஞான ள்ள தாவாக, ேதவன் நம் ைடய தனிப்பட்ட வாழ்க்ைக ல் தம் ைடய 

த்தத்ைத நிைறேவற் வதால் அைனத்ைத ம் க த் ல் ெகாள் றார,் ஆ க் ரிய ரீ ல் 
ரச்் யைடய நம் ஒவ்ெவா வ க் ம் ப ற்  அளிக் றார.் 

ேதவன் தம்ைமப் ேபாலேவ நம்ைம ேந க் றார,் ஆனால் ல் யமாக அவர ்நம்ைம ேந ப்பதால் 
அவர ்தம்ைமப் ேபாலேவ நம்ைம ட் ட மாட்டார.் 

2 ெகாரிந் யர ்3:18 நம் உ வத்ைதப் பற்  என்ன ெசால் ற ? 

______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
 
ேதவன் தாம் ததெ்த த்த ழந்ைதகளில், ம்ப 
ஒற் ைமைய அவரக் க் ள் த்த, மற் ம் ப ற்  
அளிக்க, கற் க்க, ய ேவைலகைளத் ெதாடங் றார.் 
அவர ் தம  ழந்ைதகள் தம  பரி த்தத் ல் பங் ெபற்  
தம  மாரனின் சாயலாக மாற்றப்பட ேவண் ம் என்  

ம் றார.் 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ம பம்-உ மாற்றம்- வ வத்ைத 
மாற்ற; பாவம், நிைலகளில், இ தயம் 
அல்ல , சாயல் ேபான்றவற்ைற 
மாற் தல். 
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பாடம் 2.  

 ம பத் ற்கான ேதவ ைடய க கள் 
 

ணறறநசவரஒ  யவன் தன  ைககைள ம், றப்  க கைள ம் பயன்ப த்  ஒ  
களிமண்ைண ஒ  அழகான பாத் ரமாக வ வைமப்ப ேபாலேவ ேதவன் தம  கரத்ைத ம், 
க கைள ம் பயன்ப த்  நம  வாழ்க்ைகைய வ வைமக் றார.் அவ ைடய ெமன்ைமயான, 
இன் ம் உ யான, ெதா த க்  நாம் ட் க்ெகா த்தால், அவர ் நம்ைம தனித் வ ள்ள 
உள்ளான வ ைம மற் ம் அழ ைடய மனிதரக்ளாக மாற் வார.் ேதவன் தம  ம பமாற்  
ெசயல்பாட் ல் ன்  தன்ைம க கைளப் பயன்ப த் றார.் அைவயாவன: பரி த்த 
ேவதம், ேசாதைனகள், ரமங்கள் மற் ம் ற மனிதரக்ள். 

பரி த்த ேவதம் 

ேம ம் ேதவ ைடய வாரத்்ைதைய ன ம் ப ப்பதன் லம் நாம் நம் ைடய வாசத் ன் 
அஸ் பார சத் யங்கைள  கற் க் ெகாள் ேறாம், ேம ம் ஞானம், அ  மற் ம் நம் க்ைக 
ஆ யவற் ல் வளர் ேறாம். 

சங் தம் 119: 105. ேதவனின் வாரத்்ைத ஒ  ____________________________. 

எ ெரயர ்4:12. ேதவனின் வாரத்்ைத ____________________________________. 

எேர யா 23:29. ேதவனின் வாரத்்ைத _____________________ ேபான்ற . 

ேயா  23:12. ேதவனின் வாரத்்ைத____________________________________ ஐ ட ெபாக் ஷமாக இ க்க 
ேவண் ம். 

எேப யர ் 5:26. ேதவனின் வாரத்்ைத பரி த்தப்ப த் ற  மற் ம் _________________________ 
____________________________________________________. 

1 ேப  2: 2. ேதவனின் வாரத்்ைத __________________________________________. 

ேயாவான் 5: 38-40 -ஐ வா ங்கள். மதத் தைலவரக்ளான தரக்ைள இேய  ஏன் கண் த்தார?் 

______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 

நீங்கள் என்னி ம், என் வாரத்்ைதகள் உங்களி ம் நிைலத் ந்தால், நீங்கள் 
ேகட் க்ெகாள்வெத ேவா அ  உங்க க் ச ்ெசய்யப்ப ம்.  

நீங்கள் ந்த கனிகைளக் ெகா ப்பதனால் என் தா ம ைமப்ப வார,் எனக் ம் 
ஷரா ப் ரக்ள்.  (ேயாவான் 15: 7–8) 

இேய  தம் ைடய ஷரக் க்  தம் ைடய ேபாதைனகளில் 
 கவனம் ெச த்த, அவரி ம் அவ ைடய வாரத்்ைத ம் 

நிைலத் க் ம்ப  அ ைர வழங் னார.் நாம் ஆண்டவரின் 
வாரத்்ைதைய கடைமக்காக, அல்ல  ேவத அ ைவப் 
ெப வதற்காக ெவ மேன வா க்கக் டா . நம் க்ேகாள் 
இேய ைவ ம் அவ ைடய ப்பத்ைத ம் இன் ம் 
ெந க்கமாக அ ந் ெகாள்ள ேவண் ம் என்பதற்காக, அவ ைடய அ ைரகைள ன்பற்ற 

ம்ப ேவண் ம், நாம் அவ ைடய வாரத்்ைத ல் நிைலத் க் ம்ேபா , நம் ப்பங்கள் 
அவைர ர ப க்கத் ெதாடங் ன்றன, இதன் ைளவாக நாம் என்ன ேகடக் ேவண் ம் என்ப  
நமக்  ெவளிப்ப ற , இதன் ைளவாக நம் வாழ்க்ைகயான  பரேலாக தாைவ 
ம ைமப்ப த் ற . 

நிைலத் த்தல்- தக்கைவத்தல்; 
சமரப்் க்க; ட் க் ெகா க்காமல் 
ெதாடரந்்  தாங்க; நிைலயான 
அல்ல  நிைலயானதாக இ க்க. 
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ேசாதைனகள் மற் ம் ரமங்கள் 

நம  ேசாதைனகள் மற் ம் க னமான ழ்நிைலகள் பற்  
ஆண்டவரின் வாரத்்ைத என்ன ெசால் ற ? 

 

 

யாக்ேகா  1: 2–4 

______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
1 ேப  1: 6–7 

______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
சங் தம் 66:  10-12 

______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
 

நம் ைடய பரேலாகத் தகப்பன் நம் ைடய தன்னிசை்சைய ெவளிப்ப த்த ம், அநீ ைய 
அம்பலப்ப த்த ம், பாடங்கைளக் கற் ெகா க்க ம், வாசத்ைத ரச்் யைடயச ்
ெசய்ய ம், ஆ க் ரிய யத் ல் ெச ப்பைடயத்தக்க இடத் ற்  ெகாண்  வர ம் நம் ைடய 

ரமங்கைளப் பயன்ப த் றார.் நம் ைடய ேசாதைனகளின் ேபா , அவ ைடய 
ைப ம், அன் ம், கனிவான கவனிப் ம் நாம் இைளப்பாற ேவண் ம். ேதவனின் 

கண்ேணாட்டத்ைத நாம் பற் க்ெகாள்ள ல்ைல என்றால், அவ ைடய  நிய ைய 
நிராகரிப்பேதா , வாழ்க்ைக ன் கஷ்டங்கள் நம் வாழ்ைவ ைதத் ட அ ம க் றவரக்ளாய் 
இ ப்ேபாம்.   

 கரத்்தர ்உங்கைள அவரிடம் ெந ங்  வர க னமான அல்ல  ேவதைனயான ழ்நிைலகைளப் 
பயன்ப த் ய ஒ  த ணத்ைத நிைன ரந்் ப்பா ங்கள்.  

______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
 

மற்ற மக்கள்  

ேதவன் நம் வாழ் ல் அ ைர மற் ம் 
உற்சாகப த்த மற்ற மக்கைள ஏற்ப த் றார.் 
ஏமாற்றமளிக் ம் அ பவங்கள் லம், அவர ்  
மட் ம் நம் க்ைக ைவக்க 
கற் க்ெகா க் ம்ப ம் அவர ்மற்ற மக்கைள 

ஏற்ப த் றார.் ன்வ ம் வசனங்களில் மற்ற மக்கைளப் பற்  நீங்கள் என்ன 
கற் க்ெகாள் ரக்ள்? 

  அ ப்பைட சத் யம் 

ேதவ ைடய வாரத்்ைத ஒ  
சக் வாய்ந்த க யா ம், நம் 
வாழ்க்ைகைய மாற் வதற்காக 
அவர ்அைத பயன்ப த் வார.் 

அ ப்பைட சத் யம் 

நாம் ஆயத்தமாக இ ந்தால் ேதவன் நம் ைடய 
க னமான ழ்நிைலகைள அவ ைடய 

மார ைடய சாய க்  ஒப்பாக மாற் ம்ப  
பயன்ப த் வார.்  
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நீ ெமா கள் 27:17 

______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
 

ேராமர ்1: 11–12 

______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
 

சங் தம் 41: 9–12 

______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
 

2 ேமாத்ேத  4: 16–17 

______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
 

உங்கள் வாசத் ல் உங்கைள ஊக் க்க ேதவன் உங்கள் வாழ்க்ைக ல் 
“யாராக"இ க் றார?் 

______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
‘ 

ெபா ைமயாக ம் அன்பாக ம் இ க்க உங்கள் வாழ்க்ைக ல் உங்க க்   சவாலாய் இ ப்பவர ்
யார?் 

______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
 

 

 

 

 



ேரக்காஸ்டர ்

ஸ்தவ அஸ் பார சத் யங்கள் 27

 

பாடம் 3. 

ேதவனின் டை்ச 
 

டை்ச என்ற வாரத்்ைதைய நீங்கள் நிைனக் ம் ேபா , என்ன நிைன க்  வ ற ? இ  
ெபா வாக அன்  மற் ம் அரவைணப்  ஆ ய ெமன்ைமயான உணர் கைள ெவளிப்ப த் ம் 
வாரத்்ைத அல்ல. ஒ க்கத் டனான நம  ெப ம்பாலான அ பவங்கள் ஏமாற்றமைடந்த அல்ல  
ேகாபமைடந்த ெபற்ேறாரின் வாரத்்ைதகேளா  இைணக்கப்படட்தாய் இ க் ற . ட் ப்ப  
க னமான , சங்கடமான , ல சமயங்களில் ேவதைனயான ம் ட.  இ  நாம் றந்த 
ைககளால் உடன யாக ெபறக் ய ஒன்றல்ல. ஆனா ம், ேதவன் நம்ைம ட் க் றார ் என்  
ேவதம் ெசால் ற . 
 

ேதவனின் ட் ப்ைபப் பற்  ரசங் ப்ப  அவ்வள  
ரபலமானதாக இல்ைல, ெப ம்பாலான மக்கள் ேதவனின் 

அன்  மற் ம் மன்னிப் ல் கவனம் ெச த் வாரக்ள்-ேதவனின் 
ணா சயங்கள் நம்ைம கமாக இ க்க ைவக் ன்றன. ஆனால் 

நம் அன்பான, பரேலாகத் தகப்பன் எப்ேபா ேம நாம் கமாய் 
மட் ம் இ ந்  ட்டால் ேபா ம் என்  ம் வ ல்ைல, மாறாக 
நா ம் அவைரப் ேபால் நல்லவரக்ளாக மாற ேவண் ம் என்  

ம் றார.் 

எ ெரயர ்12: 5–11 -ஐ வா ங்கள். 

கரத்்தர ்யாைர ட் க் றார ்(வசனம் 6)? 

______________________________________________________________________________________________________ 
 

இந்த டை்ச எைத நி க் ற  (வசனம் 8)? 

______________________________________________________________________________________________________ 
 

அவர ்ஏன் நம்ைம ட் க் றார ்(வசனம் 10)? 

______________________________________________________________________________________________________ 
; 

டை்சயான  என்ன ைளைவக் ெகா க் ம் (வசனம் 11)? 

_____________________________________________________________________________________ 

தம்ைமப் ரியப்ப தத்ாத எண்ணங்கள், மனப்பான்ைமகள் மற் ம் ெசயல்கைள ேதவன் 
ெபா ைம ட ம், டா யற் ட ம் ய்ைமப்ப த் றார,் அவற்ைற "நீ ன் சமாதானக் 
கனியாக"மாற் றார.் 

கலாத் யர ் 5: 22–23-ஐ வா த் , ேதவன்  நம் வாழ்க்ைக ல் ைள க்க ம் ம்  கனிகைள 
பட் ய ங்கள். 

______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 

டை்ச-கற் க்க; ய கட் ப்பாடை்ட 
ப ற்  ெசய்தல், அல்ல  
ெகா க்கப்பட்ட தரங்க க்  

ழ்ப்ப தல்; அ த்தல்கைள 
ெசயல்ப த்  வள தல். 
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_____________________________________________________________________________________________________
ப் யர ்1: 6 ஐ க்கமாகக் ங்கள். 

______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
 

ேதவன் அவ ைடய நல்ல கனிகைளத் தர உங்கள் வாழ்க்ைகைய மாற் வார ் என்ற உ  
உங்க க்  இ க் ற . உங்கைள அவ ைடய சாய ன்ப  வ வைமக்க அவர ் ரமாக 
ெசயல்பட்  வ றார.் ஆனால் நீங்கள் ரிந்  ெகாள்ள ேவண் ய , அவர ் தம  ேவைலையச ்
ெசய் ம்ேபா  நீங்கள் ெசயலற்ற ைற ல் நிற்க யா . ம பமாக்கப்ப வதற்  
அவ ைடய டை்சைய ரமாகப் ஏற் க்ெகாண்  அதற்  அரப்்பணித்   ரமாக 
ெசயலாற் ம்  ெபா ப்  உங்க க்  உள்ள . 

ேதவனின்  ம பமாக் ம் க கள்- பரி த்த ேவதம், ேசாதைனகள், கஷ்டங்கள் மற் ம் ற 
மனிதரக்ள்- அேதா ட  ஸ் ைவேபால மா வ ல் நமக் க் ம் பற்றா ைற, அவ ைடய 

த்தத்ைதப் பற் ய நம  அ யாைம, மற் ம் அவரிட ந்  நாம் தனித் ப்ப  
ஆ யைவகைள ெவளிப த் ம் நம் ல் வா ம் பரி த்த ஆ ன் வல்லைம ேம.    ேதவ ைடய 
அன்பான தன்ைமைய ர ப க்காத வைக ல் நீங்கள் ெசயல்பட்ட த ணத்ைத நிைன ர 

மா?  பரி த்த ேவதத்ைத ப க் ம்ேபா  அல்ல  ஒ  ரசங்கத்ைதக் ேகட் ம்ேபா  நீங்கள் 
ற்றவாளியாக உணரந்்த ண்டா? ஒ  ேசாதைனக்  அல்ல  ஒ  நபர ் பாவமான வ ல் 

ெசயல்பட்ட ற  பரி த்த ஆ யானவர ்உங்கைள உணரத்் ய ண்டா ? 

ேதவன் உங்கைள ைமயாக அ ந் ம், உங்கள் வாழ்க்ைக ன் ப கைள ெதரிந் ம், 
ம பமாக் வைத ெசய்  க்காம க் றார.் ஏெனனில் ம ப அ பவத்ைதப் ெபற, 
அவ ைடய ம பமாக் ம் ைறகைள நீங்கள் ஏற்க ேவண் ம். அவர ் உங்கள் பாவத் 
தன்ைமைய அவ ைடய ம பமாக் தைல க களின் லம் ெவளிப்ப த் ைக ல், நீங்கள் 
உங்கள் பாவத்ைத அவரிடம் அ க்ைக ட் , அவ ைடய மன்னிப்ைபப் ெப வேதா , நீங்கள் 
யா க்  ேராதமாக பாவம் ெசய் ரக்ேளா அவரக்ளிட ந்  மன்னிப்ைபப் ெபற ற்பட 
ேவண் ம். இ தான் ேதவனின் டை்ச டன் ஒத் ைழப்பதன் அரத்்தமா ம், ேம ம் ேதவன் 

ம் ம் ம பம் மற் ம் “ஆ க் ரிய வளரச்் ைய” ெப தற்கான ஒேர வ ம் இ தான். இ  
ஒ  ரமான பங்ேகற் . 

1 ேயாவான் 2: 6 மற் ம் எேப யர ்5: 1-7 ஆ யவற் ந்  நீங்கள் கற் க்ெகாள்வெதன்ன? 

______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
உங்கள் வாழ்க்ைக ன் ப கள் (எண்ணங்கள், வாரத்்ைதகள் அல்ல  ெசயல்கள்)  ஸ் ைவ 
ஒத் க்க ல்ைலயா? ேதவனின் ம பமாக் ம் ெசயல் ைறக் க கள் லம் ஸ் ைவப் 
ேபால் மா வ ல் காணப்ப ம் ைறபா கைள ெவளிக்ெகாண்  வ ம்ேபா , நீங்கள் 
அைவகைள  மனந் ம் தல், ெஜபம், ேதவ வாரத்்ைதைய வா ப்ப  மற் ம் 
வாக் த்தத்தங்கைள நா வ ன் லம் அவற்ைற ரமாக அ த் டேவண் ம் 

ேராமர ்12: 1-2 மற் ம் எேப யர ்5:17 ஆ யவற் ந்  நீங்கள் என்ன கற் க்ெகாள் ரக்ள்? 

______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
உங்கள் வாழ்க்ைக ன் எல்லா ப களி ம் (அவ டனான உங்கள் உற , உங்கள் மைன , 
உங்கள் ழந்ைதகள், உங்கள் ம்பம் மற் ம் நண்பரக்ள், உங்கள் நி  மற் ம் 

றகாரியங்களில்) ேதவனின் ப்பம் என்ன என்  அ ரக்ளா?,  உங்கள் அ யாைம 
ெவளிப்ப ம்ேபா , மனந் ம் தல், ெஜபம், ேதவ வாரத்்ைதைய வா ப்ப  மற் ம் உங்க க்  
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உதவ ஒ  ஷைரக் கண் ப்பதன் லம் உங்கள் வாழ்க்ைக ன் எல்லா ப களி ம் 
அவ ைடய நல்ல மற் ம் பரி ரண த்தத் ன் அ ைவ நீங்கள் ரமாக நாட ேவண் ம். 

ேராமர ் 6: 1-4, யாக்ேகா  1: 22-25, 1 ேப  1: 13-16 ஆ யவற் ந்  நீங்கள் என்ன 
கற் க்ெகாள் ரக்ள்? 

______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
 

நீங்கள் தாழ்ைம டன் ஆண்டவரின் அ காரத் ற்  அ பணி ரக்ளா, அல்ல  ேதவபக் யற்ற 
நடத்ைதகள் மற் ம் ழ்ப்ப யாைம ஆ யவற்றால் சாக் ேபாக்  ெசால் ரக்ளா? நீங்கள் 

ழ்ப்ப ய ேவண் மா இல்ைலயா என்ப ல் உங்கள் ெசாந்த நிபந்தைனகைள 
ைவத் க் ரக்ளா? ேதவைன ட்  நீங்கள் தனித் ப்ப , அவ ைடய   ம பமாக் ம் 
உபகரணங்கள் லம் ெவளிப்ப த்தப்ப வதால், நீங்கள் மனந் ம் த ன் லம் அவ ைடய 
அ காரத் ற்  ரமாக அ பணிந் , ழ்ப்ப த டன் வாழ மனத்தாழ்ைமைய ம் 
வல்லைமைய ம் அவரிடம் ேகடக் ேவண் ம். ெபா ப் ணரை்வ நா வ ம் உத யாக இ க் ம். 

2 ேப  1: 5–9 ஐப் ப த்  நீங்கள் கற் க்ெகாண்டவற்ைறச ் க்கமாகக் ங்கள். 

______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
 
 நீங்கள் ம பமைடவ  உடேன நிகழக் ய காரியம் 
அல்ல அதற்  ேநரம் எ க் ம். ஆனால் ேதவேனா ஒ  
உண்ைம ள்ள தந்ைதயாக நல்லவ ம் 
ெபா ைம ள்ளவ மாக ம் இ க் றார.் உங்களில் அவர ்
ெதாடங் ய ேவைலைய க்க அவர ் வாக் க் 
ெகா த் க் றார.் இ ப் ம், நீங்கள் ேதவனின் 

டை்சக்  அ பணிய ம த்தால், நீங்கள் அவரிடம் 
ச க்க  ேகட் ரக்ள். 

எ ெரயர ் 12: 6 -ஐ வா ங்கள். ேதவன் ஏன் தன் ள்ைளகைளத் தண் க் றார,் 
ன் த் றார?் 

______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
 

ேதவன் உங்கைள நிபந்தைன ன்  ேந க் றார,் அள ட யாத அள ற்  உங்கைள 
ஆ ரவ் க்க ம் றார.் ஆனால் அவ ைடய டை்சையப் ெபற நீங்கள் ம்ப ல்ைல 
என்றால், அவர ் உங்க க் க் ெகா க்க ம் ம் ம ழ்ச் ைய ம் சமாதானத்ைத ம் நீங்கள் 
ெபற மாட் ரக்ள். அதற்  ப லாக, மனசே்சார் , பயம், அ ப் , ஏமாற்றம் மற் ம் சந்ேதகம் 
ேபான்றைவகைள  அ ப ப் ரக்ள். உங்கள் வாழ்க்ைக ல் ஆ ன் கனிகள் இல்லாமல், 
மாம்சத் ன்  கனிகளின் பலைன அ ப க்க ெதாடங் ரக்ள். 

 

 

  

தண் த்தல்- ரத்ேதா  தண் க்க 
அல்ல  ன் த்த; 

த்தங்க க்காக பாவங்கள் 
அல்ல  தவ க க்காக தண் க்க 
ேவண் ம். 
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கலாத் யர ் 5: 19–21-ஐ வா த் , உங்க க் ள் இ க் ம் மாம்சத் ன் ல கனிகைளப் 
பட் ய ங்கள். 

______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
 

நாம் ேதவ ைடய டை்சைய அ ப க் ம்ேபா  மற்றவரக்ைள ம் அல்ல  நம் க னமான 
ழ்நிைலகைள ம் ைற ெசால்வ  என்ப  இயல்பான காரியம்.  இப்ப ப்படட் ழ்நிைலகள் 

சாத்தானிடம் இ ந்ேதா அல்ல  நம் டம் இ ந்ேதா வந் க்கலாம் என்  ெசால்வ  சரியான 
காரியமாய் இ க்கா . மாறாக நாம் நம் ைடய ரட்டாட்டங்க க்  ெபா ப்ேபற்  
ேதவ ைடய டை்சக்  நம்ைம ஒப் க் ெகா ப்பைத த்  ேப வைத நாம் ம த்  

ேறாம். ேதவன் தம் ைடய ள்ைளகைள தண் ப்ப , டை்சக்  உட்ப த் வ  என்ப  
அவ க் ப் ரியமான காரியம் அல்ல, ஆனால் நாம் உண்ைமயாக இ ந் , அ க பலன் 
ெகா க்கத்தக்கதாக நம்ைம உற்சாகப்ப த் வதற்  ஏ வாக ல சமயங்களில் நமக்  

ப் டட் அள  உபத் ரவ ேமா, கஷ்டேமா, ேவதைனேயா அவ யம் என்பைத அ ந் க்க 
ேவண் ம். உங்கள் பரேலாகத் தகப்பன் உங்கைள அ கமாய் ேந க் றப னால் உங்கள் 
கவனத்ைத ஈரக்் ம்ப யாக அவர ்உங்களிடத் ல் ெதாடங் ய ேவைலைய ெசய்  க்க அப்ப  
ெசய் றார ்என்  ஆ தல் அைடய ேவண் ம். 
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பாடம் 4.  

ேதவனின் கனிவான பராமரிப்  பற் ய வாக் கள். 

 

நம் ைடய பரேலாகத் தகப்பன், அவ க்காக ைமயாக ஒப் க்ெகா த்  
அரப்்பணித்தவரக்ளின் வாழ்க்ைகக்கான ப் ெபா ப்ைப ம் ஏற்கத் தயாராக உள்ளார.் 
அவ ைடய கனிவான கவனிப்பால் நாம் ழப்பட் க் ேறாம். 
 

சங் தம் 91: 4. நமக்  ேமேல அவ ைடய ____________________________________________. 

 

உபாகமம் 33:27. நமக்  ழ் அவ ைடய _____________________________________________. 

 

சங் தம் 34: 7. நாம் __________________________ ஆல் ழப்பட் க் ேறாம். 

 

ப் யர ் 4: 6–7. நம   இ தயங்க ம் மனங்க ம் ___________________________________________ஆல் 
பா காக்கப்ப ன்றன. 

நம் ைடய பரேலாகத் தகப்பனிட ந்  நாம் ெப ம் அன் ம் அக்கைற ம் அவ ைடய 
வாக் த்தத்தத் ன் லம் நமக்  ைடக் ம் அவ ைடய ரசன்னம், அவ ைடய ஆ ரவ்ாதம் 
மற் ம் பா காப் ன் லமாக ெவளிப்ப ற . 

ேதவ ரசன்னத்ைதக் த்த வாக் த்தத்தம்.   

அவர ்நம்ேமா  ட இ ப்பைதக் த்  நீங்கள் என்ன கற் க் ெகாண் ரக்ள் என்  க்கமாக 
எ த ம். 

சங் தம் 23: 4 

______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
 

சங் தம் 121: 1–5 

______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
 

சங் தம் 139: 7-10 

______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
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எ ேரயர ்13: 5–6 

______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
 

ேதவனின் ள்ைளகளா ய நாம் ஒ ேபா ம் தனிைமயாக இல்ைல. நம  தாவா ய ேதவன் 
எப்ேபா ம் கண் ம் க த் மாக நம்ேமா  டேவ இ க் றார.் 

 

ேதவ பராமரிப் ன் வாக் த்தத்தங்கள் 

உங்கைள பராமரிப்பவராக ேதவைன நம் வ  பற்  
ன்வ ம் வசனங்கள் உங்க க்  என்ன கற் க் ன்றன? 

 

மத்ேத  6: 25–26 

______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
 

ேராமர ்8:32 

______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
 

ப் யர ்4:19 

______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
 

மத்ேத  7: 7–11 -ஐ வா ங்கள். 11 வ  வசனத் ன்ப , தம் டம் ேகட்பவரக் க்  தா என்ன 
வைகயான வரங்கைள ெகா ப்பார?் 

______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
ேதவன் தம  ள்ைளக க்  நல்ல ஈ கைளேய ெகா க் றார ்அவர ்தம் ைடய அன்  மற் ம் 
ஞானத் னால் நாம் ேகட் ம் எல்லாவற்ைற ம் நமக்  ெகா க்காமல், நமக்  எ  சரியான  
என்  ேதரந்்ெத த் , அதற்  தக்கவா  அ றார.் நாம் அவ ைடய வ கைள இ வைர 
அ ய ல்ைல என்  ெசான்னால் அவ ைடய நன்ைம ம், ஞானத்ைத ம் நம் வதற்கான நல்ல 
த ணம் இ தான். 

  

அ ப்பைட சத் யம் 

நம் ைடய பரேலாகத் தந்ைத தன  
ெமன்ைமயான பராமரிப் டன், 
நம்ேமா  எப்ேபா ம் இ க் றார.்  
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மத்ேத  6: 24–34 -ஐ வா ங்கள். ேதவன் ஆகாயத் ப் பறைவகைள ம் காட் ப் ஷ்பங்கைள ம் 
கவனித் க் ெகாள்வார ் என்  ெசான்னால் அவர ் தம  அன் க் ரிய ள்ைளகைள ம் 
நிசச்யமாகேவ கவனித் க் ெகாள்வார ் என்  நாம் நம்ப ேவண் ம்.நாம் அ ந்  ேபா ற 
ெபா க்காக கவைலப்படக் டா  என்  ேபா க்கப்பட்  இ க் ேறாம். 32 வ  வசனத் ல், 
அைவகெளல்லாம் ேதவைன அ யாத அஞ்ஞானிகளின் கவைல என்  அ ேறாம் 

உங்களிடம் தற்ேபா  உள்ள கவைலகள் என்ன, நீங்கள் கவைலப்ப ம் காரியங்கள் என்ன ? 

______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
 

மத்ேத  6: 33-ன் ப , கவைலப்ப வதற்கான ர்  என்ன? 

______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
 

நாம் ேதவைன ேத  அவேரா  ட உள்ள உறைவ தன்ைமயாக  ன் ரிைமயாக மாற்ற 
ேவண் ம். நாம் எல்லாவற்ைற ம் அவரிடத் ல் ஒப் க்ெகா த்  எல்லாவற் ம் அவைர 

வா க் ற  பழக்கத்ைத ஏற்ப த் க் ெகாள் ம்ேபா , கவைலப்ப ற பாவப் 
பழக்கத் ந்  ேமற்ெகாள்ள அவர ்நமக்  உத  ெசய்வார.் 

ேதவன் வாக் ப் பண்ணின பா காப்  

ேவதத் ல் 365 பயப்படாேத என்ற கட்டைள அடங் ள்ள . 
எல்லாம் வல்ல ேதவனின் ள்ைளகளாக, நாம் அவரிடம் 
பா காப்பாக இைளப்பாரலாம். ன்வ ம் ேவத 
வாக் யங்களி ந்  ேதவனின் பா காப்  பற்  நீங்கள் 
என்ன கற் க்ெகாள் ரக்ள்? 

ஏசாயா 54:17 

______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
 

சங் தம் 91: 1–12 

______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
 

சங் தம் 121: 5–8 

______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 

 அ ப்பைட சத் யம்  

அவர ் பரேலாக தா, அவரத்ம் 
கனிவான பராமரிப் ல் நம் 
ேதைவகைள எல்லாம் சந் ப்பார.்  
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நம் ைடய பரேலாகத் தகப்பன் அவ ைடய டை்ச, 
பா காப்  மற் ம் ெகா த்தல் பற்  நமக்  உ யளிக்க 
அவ ைடய வாரத்்ைதகளில் அ கமாக ள்ளார.் 
நம் ைடய வாழ்க்ைகைய ம் நம  கவைலகைள ம் 
அவரிடம் ஒப்பைடத்  வாசத் ல் நாம் ப லளிக்க 
ேவண் ம். ேதவனின் ம ைம, வல்லைம, மற் ம் 
இைறயாண்ைம அவர  பைடப் ல் நி க்கப்பட்டா ம், 

அவ ைடய ெதய் க ணத் ன் ஆழம் தந்ைத என்ற தன்ைம ல் நி க்கப்பட் ள்ள . 
ேதவனின் அன்  ெபா ைம, இரக்கம், க ைண மற் ம் நன்ைம ஆ யைவ அவ ைடய 

ள்ைளகளாக நம் டனான அவர  உற ல் ெவளிப்ப ற . 

ன்வ ம் வசனங்களி ந்  ேதவனின் தன்ைமையப் பற்  நீங்கள் என்ன 
கற் க்ெகாள் ரக்ள்? 

1 ேயாவான் 3: 1 

______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
2 ேப  3: 9 

______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
எேப யர ்1: 3–6 

______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
2 ெகாரிந் யர ்1: 3–4 

______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
ேதவனால் ததெ்த க்கப்படட் ள்ைளகளாக, அவர ் ைவத் க் ம் எல்லாவற் ற் ம் நாம் 
வாரி களா ேறாம். நாம் தந்தரிக்கப் ேபா ம் அந்த ெசல்வத்ைதப் பற்  ன்வ ம் வசனங்கள் 
என்ன ெசால் ன்றன? 

சங் தம் 50: 10–12 

______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
ஆகாய்2: 8 

______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
  

அ ப்பைட சத் யம் 

நம் ைடய பரேலாகப் தா தம  
கனிவான பராமரிப் ல் நம்ைம 
பா காத்  ைவக் றார.்  
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1 ேப  1: 3-4-ஐ வா ங்கள். நம  தந் ர தம் எங்ேக இ க் ற ? 

______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
 

நீங்கள் ேதவனின் ததெ்த க்கப்பட்ட ள்ைளகள் என்ற சத் யம் உங்கைள நீங்கள் பாரக்் ம் 
ேபா  எவ் த தாக்கத்ைத ஏற்ப த் ற ? 

______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
 

உங்கள் பரேலாகத் தகப்பனாக ேதவைனப்  பற் ய உங்கள் ரிதைல ஆழப்ப த்த இந்த 
அத் யாயம் உத  இ க் ம் என்  நம் ேறன். அ த்த அத் யாயம் ேதவனிட ந்  வ ம் 
மற்ெறா  வரத்ைத ைமயமாகக் ெகாண் ள்ள , ப்பாக மனந் ம்  ஸ்  இேய ைவ 
இரடச்கராக ெப பவரக் க்  ஒ க்கப்பட் ள்ள பரி த்த ஆ யானவைரப் பற் ய . 
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அத் யாயம் 3 
பரி த்த ஆ யானவர் 

 
 
கத்ேதா க்க சச்ைப ல் உடக்ாரந்்  வானவர ் பரி த்த ஆ யானவைர பற்  

ப் வைத நான் ஞாபகப்ப த்  பாரக்் ேறன். அ  என்னெவன்  எனக் த் ெதரியா , 
ஆனால் “ஆ யானவர”் எப்ப ேயா க் யமானவர ் என்  எனக் த் ெதரி ம். ஆ யானவைர 

ற் ள்ள இரக யம் என் வாழ்க்ைக ன் அ த்த ப ைனந்  ஆண் க க்  நீ த்த . நான் 
ஸ் ைவ ஆண்டவராக ஏற் க் ெகாண்டேபா  பரி த்த ஆ யானவ டன் ஒ  வல்லைமயான 

சந் ப்ைப நான் அ ப த்த ற ம், அைதப் பற்  எனக்  ேபா மான அ  இல்லாமல் 
இ ந்த . ர ரஷ்்டவசமாக சைபகளில் பரி த்த ஆ யானவர ் ஷயத் ல் நிைறய ழப்பங்கள் 
இ க் ற . "ஏேதா ேதவனிட ந்  ெவளிப்ப ம் ஒ  ஆற்றல் அல்ல  ஸ்தவரக் க்  
ேதவன் அளிக் ம் ஒ  வல்லைம” என்  பலர ்நம் றாரக்ள் - ேம ம் அ  ஒ  வைகயான ஸ்டார ்
வாரஸ்் “பைட” எனேவ ஒ  ஸ்தவன் தனக்காக பயன்ப த் க்ெகாள்ளலாம் என்  
எண் றாரக்ள். ஆ யானவைரப் பற்  பரி த்த ேவதம் என்ன கற் க் ற  என்பைத நான் 
கற் க்ெகாள்ளத் ெதாடங் யேபா , அவர ்யார ்என்  நான் ைர ல் உணரந்்ேதன்.  
 
பாடம் 1 பரி த்த ஆ யானவர் யார்? 
 
பரி த்த ஆ யானவர ் இேய ைவப் ேபாலேவ ேதவனின் ஒ  ப யா ம், வல்லைம ம், 
ம ைம ம் சமமானவர,் பரி த்த ரித் வத்ைத ஒன்றாகச ் ெசயல்ப த் ைக ல் அவற்ைற 
நிைற  ெசய் றார.் ஆ யானவர ் லமாகேவ ேதவன் தம் ள்ைளக டன் ெதாடர் ெகாண் , 
தம்ைம ம் இ தயத் ன் ஆழத் ல் உள்ள பாவங்கைள ம் ெவளிப்ப த் றார.் தாைவ ம் 

மாரைன ம் ேபாலேவ, பரி த்த ஆ யானவ ம் நித் யமானவர.் (சரவ் யா ),  சரவ் வல்லவர,் 
மற் ம்  சரவ் ஞானி). 
 
 
பரி த்த ஆ யானவைரப் பற்  ன்வ ம் வசனங்கள் என்ன ெசால் ன்றன? 
 
எ ேரயர ்9: 4. பரி த்த ஆ யானவர_்___________________________________________________________. 
 
சங் தம் 139: 7-10. பரி த்த ஆ யானவர_்______________________________________________________. 
 

க்கா 1: 35. பரி த்த ஆ யானவர_்_____________________________________________________________. 
 
1 ெகாரிந் யர ்2: 10-11. பரி த்த ஆ யானவர_்_______________________________________________. 
 
 

ன்வ ம் வசனங்களில் ெவளிப்ப த்தப்பட்ட வைரய க்கப்படட் ஆ ைமப் பண் கைள ம் 
அவர ்ெகாண் க் றார:் 
 

 அவர ் ப்பம் உைடயவர ்(1 ெகாரிந் யர ்12:11). 
 அவர ்ேந க் றார ்(ேராமர ்15:30). 
 அவர ் க்கப்ப றார ்(எேப யர ்4:30). 
 அவரிடத் ல் ெபாய் ெசால்லலாம் (அவர ் ெசால்ல மாட்டார ் நாம் ேவண் மானால் அவரிடத் ல் 

ெசால்ல ேநரிடலாம்) (அப்ேபாஸ்தலர ்5: 3). 
  அவர ்நம் டத் ல் ைவராக் ய வாஞ்ைச உைடயவராக இ க் றார ்  (யாக்ேகா  4: 5). 
 அவைரத் தணிக்கலாம் அல்ல  அடக்கலாம் (1 ெதசேலானிக்ேகயர ்5:19). 
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 மனிதன் இரடச்கைர நிராகரிக் ம் ேபா  இவர ்
அவமானப் ப த்தப்ப றார.் (எ ெரயர ்10:29). 
 

 அவர ்ேப றார ்(1 ேமாத்ேத  4: 1). 
 

 அவரத்ான் சத் யம் (1 ேயாவான் 5: 6). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

அ ப்பைட சத் யம் 

பரி த்த ஆ யானவர ் நாடக கைதகளில் 
வ ற ெதளிவற்ற ஒ  அண்ட சக் ேயா, 
ஆற்றேலா அல்ல. அவர ் ெதய் கத் ல் ஒ  
நபர.் அவர ்ேதவன்.  
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பாடம் 2  
 

பரி த்த ஆ யானவரின் ேவைல 
 
பரி த்த ஆ யானவர் ய றப்ைபக் ெகா க் றார். 
 
பரி த்த ஆ யானவர ் ஸ் ல் ஒ  ய வாழ்க்ைகையப் ெப வதற்கான வ கைள 
வழங் றார.் ஆ யானவரின் வாக்கம் ெசய் ம் ேவைலைய தம்ைமப் ன்பற் பவரக்ள் 

ரிந்  ெகாள்ள ேவண் ெமன்  ஆண்டவர ் இேய  ம் றார.் ேயாவான் 3: 1–8 -ஐ 
வா ங்கள். 
 
ேதவ ைடய ராஜ் யத்ைதக் காண, நிக்ெகாேத க்  என்ன ெசய்ய ேவண் ம் என்  இேய  
ெசான்னார?் 
______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
 
ஒவ்ெவா  ஆ ம், ெபண் ம், பரேலாகத் ற் ச ் ெசல்ல இரண்  றப் கைள அ ப க்க 
ேவண் ம் என்  இேய  கற் த்தார-்சரீர ரகார றப்  (தண்ணீரினால்) மற் ம் 
ஆ க் ரிய றப்  (ஆ யானவரால்). இங்ேக எட்டாவ  வசனத் ல் நிக்ெகாேத  பரி த்த 
ஆ யானவைர ம் அவ ைடய ெசயைல ம் ரிந்  ெகாள்ள ேவண் ம் என்பதற்காக அவர ்
பரி த்த ஆ யானவைர காற்ேறா  ஒப் ட்  ேப றார.் 
 

 காற்  ம் ம் இடத் ல் ற , அேதேபால் ஆ யானவர ் இைறயாண்ைம ம் தந் ர ம் 
உைடயவர,் எந்த மனித ம் அவைரக் கட் ப்ப த் வ ல்ைல. அவர ் ப்பப்ப  
ெசயல்ப றார.் 
 

 காற்  கண் க்  ெதரியாத , ஆனா ம் சக்  வாய்ந்த . நீங்கள் காற்ைறப் பாரக்்க யா , 
ஆனால் அதன் ைள கைள காண ம். அேதேபால், பரி த்த ஆ யானவர ் கண் க்  
ெதரியாதவர,் ஆனா ம் அவ ைடய சக் ன் சான் கள் ஒ  நபரின் வாழ்க்ைக ம் 

ழ்நிைல ம் ெவளிப்ப ம். 
 

 இ யாக, காற்  வைன அளிப்ப  ேபால, பரி த்த ஆ யானவ ம் வைன அளிக் றார.் 
 

ன்வ ம் வசனங்களி ந்  நம் வாழ் ல் பரி த்த ஆ ன் ெசயைலப் பற்  நீங்கள் என்ன 
கற் க்ெகாள் ரக்ள்? 
 
ேயாவான் 6:63 
______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
 

த்  3: 5 
______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
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பரி த்த ஆ யானவர் தான் நம் வாழ்க்ைகைய ம பமாக் றார். 
 
பரி த்த ஆ யானவர ் கண் க் த் ெதரியாதவர,் ஆனால் சக் வாய்ந்தவர,் ேம ம் அைனத்  

வா களின் இ தயங்களி ம் வந்  தங்  ய வாழ்க்ைகைய அ பவர.் நாம் அவைரப் 
பாரக்்க யா , ஆனா ம் அவ ைடய ரசன்னத் ன் ைள கள் நம் வாழ் ல் ெதரி ம். 
ஒவ்ெவா  வா ைய ம் ஸ் ைவப் ேபால உ வாக் வ தான் அவ ைடய ேவைல. 

ன்வ ம் ேவத வசனங்களில் இ ந்  ஆ யானவைரப் பற்  நீங்கள் கற் க் ெகாள்பைவகள் 
என்ன? 
 
2 ேப  1: 3-4 
______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
 
எேசக் ேயல் 36: 26-27 
______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
 
1 ெகாரிந் யர ்2: 12-16 
______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
 

ஸ்தவ வாசத் ல் உள்ள நற்ெசய் ன் ஒ  அம்சம் 
என்னெவன்றால், ேதவன் நம்ைம ர் த்தேவா ேமம்ப த்தேவா 

ற ல்ைல. மாறாக உள்ளி க் ம் பரி த்த ஆ யால், ேதவன் 
நம்ைம உள் ம், ற ம் மாற் றார!் னசரி அவ டன் 
ெந க்கம் ேத வதன் ல ம், அவ ைடய பரி த்த ஆ ன் 
வல்லைமயால் அவ ைடய ட் ப் டன் ஒத் ைழப்பதன் 

ல ம் இந்த மாற்றத் ன் ெசயல்பாட் ல் நாம் 
பங் ெப ேறாம். தனிப்பட்ட தத் ல் ஆ க் ரிய 
வாழ்க்ைக ல் நாம் ேதவைன ெந ங் ைக ல், அவர ்
தம் ைடய இ தயம், மனம் மற் ம் இயல்ைப நமக்  
அ றார.்  ஆகேவ நாம் அவரிடம் ன ம் சரணைடந் , 
சமரப்் த் , ஒத் ைழக்க ேவண் ம். 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

சரணைடதல்- அ காரத் ற்  
அ பணிதல் அல்ல  
மற்ெறா வரின் உைடைமயாக 
இ த்தல்; ெபா ளி ந்  ல ; 

ற் ம் ட் க்ெகா . 

சமரப்் க்க- ழ் ைவக்க அல்ல  
ைவக்க; மற்ெறா வரின் 

ப்பத் ற்ேகா அல்ல  
ரப்் க்ேகா ஒப் க்ெகா க்க 

ேவண் ம். 

ஒத் ைழப் - மற்ெறா வ டன் 
இைணந்  ெசயல்ப  அல்ல  
ெசயல்ப . 

அ ப்பைட சத் யம் 
பரி த்த ஆ யானவர ் ய வாழ்க்ைக வழங் வதற் ம், 

ஸ் ன் சாய க்  நம்ைம மாற் வதற் ம், ஒவ்ெவா  
வா ள் வாசம் ெசய்ய வ றார.் 
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பாடம் 3 

 
பரி த்த ஆ யானவர் நம் உத யாளர் 

 
 
இேய  ைக  ெசய்யப்ப வதற்  ல மணிேநரங்க க்  ன் , அவர ்தம  ஷரக்ைள கைட  

ந் ல் பங்ேகற்க ேமல் அைறக்  அைழத் ச ்ெசன்றார.்  ேயாவான் 13–17 ஸ்  ைவ ல் 
அைறயப்ப வதற்  ன்  அவரக்ள் கைட யாக பந் ந்தேபா  அவரக் க் க் 
கற் க்ெகா த்த அைனத்ைத ம் வரிக் ற . அவர ்பரேம ய ற  அவைர அ ப் வார ்என்  
பரி த்த ஆ யானவைரப் பற் க் னார.்  ன்வ ம் வசனங்களி ந்  பரி த்த 
ஆ யானவைரப் பற்  நீங்கள் என்ன கற் க்ெகாள் ரக்ள்? 
 
ேயாவான் 14: 16-27 
______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
 
ேயாவான் 15:26 
______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
ேயாவான் 16: 7-15 
______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
 
இேய  ஷரக்ளிடம் பரி த்த ஆ யானவர ் இன்ெனா  ேதற்றவாளனாக இ ப்பார,் அவர ்
அவரக் க் ள் ம் அவரக் ட ம் இ ப்பார ்என்  னார.் 
 
பரி த்த ஆ யானவர ்நமக்  எப்ப  உத றார?் 
 
பரி த்த ஆ யானவர ்நமக்  உத றார ்_________________________________________ (ேராமர ்8: 26-27). 
 
பரி த்த ஆ யானவர ்நம  ___________________________________________ (ேராமர ்8:14; ேயாவான் 16:13). 
 
பரி த்த ஆ யானவர ்நம  ____________________________________________ (1 ேயாவான் 2:27; ஜான் 14:26). 
 
பரி த்த ஆ யானவர ்நமக்  கற் க் றார ்_____________________________________ ( க்கா 12: 11-12). 
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பாடம்- 4. 

ஆ யானவரின் நிைற . 

 
நாம் நம்ைம ஆ யானவ க்  ட் க் ெகா க் ம் ேபா , அவர ்நம்ைம நிரப் றார.் எேப யர ்
5: 18 ல், ஒ  நபர ் ம ைவ உடெ்காள் ம் ேபா , அவரக்ள் ம வால் ஆ க்கம் ெச த்தப்பட்  
பா க்கப்ப றாரக்ள். 
 
இேதேபால், நாம் பரி த்த ஆ யானவரிடம் சரணைட ம்ேபா , அவர ்நம் வாழ்க்ைகைய ஆ ைக 
ெசய்  மாற்றத்ைத ஏற்ப த் றார.் அவர ் நம் எண்ணங்கள், ேநாக்கங்கள் மற் ம் 

ப்பங்கைள த் கரிக் றார,் இதன் ைளவாக நம் பாவங்கள் ம பம் ஆக்கப்ப ற  
ேயாவான் 7: 37-39 ஐப் ப ங்கள். 37 வ  வசனத் ல், ஆ க் ரிய தாக ள்ளவரக்ைள 
ேநாக்  இேய  ெசய்யச ்ெசான்ன இரண்  காரியங்கள் என்ன? 
 
______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
 
அப்ப யானால் அவரக்ளின் வாழ்க்ைக ந்  என்ன வ ம் (வசனம் 38)? 
______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
 
நம் ைடய ேதைவைய (தாகத்ைத) ஒப் க்ெகாள்வ ம், இேய ைவ நம் வ ம், அவரிட ந்  
( ப்ப ம்) ெப வ ம், அவர ் நம்ைம நிரம்  வ யப்பண்ண ம் ெசய் றார.் அவ ைடய 

வன் நம் ல் நிரம்  நமக் ள் வ ற ! 
 
எேர யா 2: 13-ன் ப , இஸ்ரேவலர ்ெசய்த இரண்  ைமகள் என்ன? 
 
______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
 
ேதவன் தங்கைள நிரப் வதற் ம் அவரக்ளின் ேதைவகைளப் ரத்்  ெசய்வதற்  அவைர 
நம் வதற் ப் ப லாக, இஸ்ரேவல் த் ரர ் அவைரக் ைக ட் , ப்  மற் ம் நிைற க்கான 

ற ஆதாரங்கைளத் ேத னாரக்ள். 
 
நீங்கள் உ வாக் ய ைகயால் ெசய்யப்ப ற தண்ணீர ் ெதாட்  பற்  உங்க க்  ெதரி மா? 
நீங்கள் ப் ைய ெபற ஸ் ைவத் த ர என்ன காரியங்களில் யற் க் ரக்ள் என்பைத 

வரிக்க ம். 
______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
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ஆ ன் கனிகள் 
 
பரி த்த ஆ யானவர ் நாம் பக் த்  அைடயேவண் ம் என்  ைவராக் யத் டன் 
எ ரப்ாரக்் றார.் அவர ் ஒ  பண் ள்ளவர,் நம் ைடய ப்பத்ைத றேவா, ழ்ப்ப யேவா 
கட்டாயப்ப த்தேவா மாட்டார.் நம் ைடய பாவங்க க்கான ப யாக இேய  தானாக ன்வந் , 
தம்ைம ஒப் க்ெகா த்தார.் இைதெயாட் , மனந் ம் , மன்னிக்கப்படட் பா கள் தானாக 

ன்வந்  அவரிடம் சரணைடவதன் லம் எ ர் ைனயாற்ற ேவண் ம்.  நாம் ன ம் 
ஆ யானவ க்  ட் க் ெகா க் ம்ேபா  அவர ்நம்ைம அ ேஷகம் ெசய்  நிரம்  வ ம்ப  
ெசய் றார.் அவ ைடய வ தண்ணீர ் உள்ேள இ ந்  பாய்ந்  நம் வாழ் ல் கனிகைளக் 
ெகா க் ம். 
 
இந்த கனிகள் கலாத் யர ்5: 22–23 ல் வரிக்கப்பட் ள்ள . கனிகைள ேழ பட் ய ங்கள். 
______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
 
எந்த ப் ட்ட ஆ ன் கனி உங்கள் வாழ்க்ைக ல் இல்ைல? 
______________________________________________________________________________________________________ 
 
நம் ைடய வாழ்க்ைக ல் ஆ ன் கனி ன் அளவான , நாம் அவைரச ் சாரந்் க் ம் 
அளேவா  ேநர யாக ெதாடர் ைடய . ஒ  மரத் ற்  அதன் கனிைய தயாரிக்க ரிய ஒளி, நீர ்
மற் ம் ஆேராக் யமான மண் ேதைவப்ப வ  ேபால, ேதவ ள்ைளகள் ஆ ன் கனிையக் 
ெகா க்க பரி த்த ஆ யானவைர ற் ம் சாரந்்  இ க்க ேவண் ம். உங்கள் வாழ்க்ைக ன் 
எல்லா ப களி ம் அவ ைடய வ நடத் தைலப் ெபற ம், உங்கள் இ தயத்ைத ஆ ன் 
கனிகளால் நிரப்ப ம் இப்ேபாேத ேதவனிடம் ேக ங்கள். 
 
ஆ ன் வரங்கள் 
 
பரி த்த ஆ யானவர ் நம் ைடய வாழ்க்ைக ல் ஆ ன் கனிைய உ வாக் வ  
மட் மல்லாமல், அவர ் நமக்  ஆ க் ரிய வரங்கைள ம் அளிக் றார.் ஆ ன் வரங்கைள 
நாேம யன்  ெபற் ெகாள்ள யா ; அைவகள் உண்ைம ள்ள ேசைவக்காக ெகா க்க 

ய  அல்ல. அைவ நம  இயல்பான றன்கள், ஆ ைமகள் அல்ல  ணநலன்க டன் 
ெதாடர் ைடயைவ மல்ல. இந்த வரங்கள் ேதவ ைடய ைபயால் மட் ேம ஸ் ன் 
சரீரமா ய சச்ைபக்  வழங்கப்ப ன்றன. ய ஏற்பாட் ல் ன்  அத் யாயங்கள் 
ஆ க் ரிய வரஙகைள கற் ப்பதற்காக ரத் ேயகமாக அரப்்பணிக்கப்பட் ள்ளன. 
 
1 ெகாரிந் யர ்12-14 -ஐ வா ங்கள். 
 
1 ெகாரிந் யர ்12: 7 மற் ம் 11 ன் ப , ஸ் ன் சரீரத் ன் எந்த அவயங்க க்  பரி த்த ஆ  
ஆ க் ரிய பரி கைள வழங் வார?் 
______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
 
ஆ க் ரிய வரங்கைளப் பயன்ப த் வதற்கான க் ய ேநாக்கம் என்னவாக இ க்க 
ேவண் ம்? (1 ெகாரிந் யர ்14:12, 26 ஐப் பாரக்்க ம்.)  
______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
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ஆ ன் வரங்கள் ெப ைம மற் ம் யநலத் டன் அல்ல  சேகாதரரக்ள்  அன்  இல்லாமல் 
பயன்ப த்தப்ப ம்ேபா  ைள  என்னவாக இ க் ம்? (1 ெகாரிந் யர ்13: 1-2 ஐப் பாரக்்க ம்.) 
______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
 
ஆ ன் வரங்கைளப் பயன்ப த் வ ல் சாத் யமான 

ஷ் ரேயாகத் ன் காரணமாக, பல சச்ைபகள் இ  
சம்பந்தமானைவகைள ற் ம் த ரக்் ன்றன. ப ல் 
வரங்கைளப் பற்  என்ன வசனங்கைள எசச்ரிக்ைகயாக 
ெகா க் றார?் 
1ெகாரிந் யர ்12: 1  
______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
 
1 ெகாரிந் யர ்12: 8-10, 28 ல் காணப்ப ம் ஆ ன் வரங்கள் ேழ பட் ய டப்பட் ள்ளன, ேம ம் 
ஒவ்ெவான்ைற ம் க் ம் தல் ேவதவசனங்க ம் உள்ளன:   
 

 ஞானத்ைதப் ேபா க் ம் வசனம் (அப்ேபாஸ்தலர ்6:10) 

 அ ைவ உணரத்் ம் வசனம் (1 ெகாரிந் யர ்1: 5; ேராமர ்15:14) 

 அற் தம் ெசய் ற வாசம் (அப்ேபாஸ்தலர ்3: 1-16) 

 ணமாக் ம் வரங்கள் (மாற்  6:13; யாக்ேகா  5: 14-16) 

 அற் தங்க ம் அைடயாளங்க ம் ெசய்யக் ய வரம் (அப்ேபாஸ்தலர ்5: 12–15; எ ெரயர ்2: 4) 

 ரக்்கதரிசனம் உைரத்தல் (யாத் ராகமம் 7: 1, 2; எேர யா 1: 9; 1 ெகாரிந் யர ்14: 1–5, 24, 25, 39) 

 ஆ கைள ப த்த தல் (அப்ேபாஸ்தலர ்13: 9–11; எ ெரயர ்5:14) 

 பற்பல பாைஷகைள ேப தல் (1 ெகாரிந் யர ்14: 1–5; அப்ேபாஸ்தலர ்2: 3–11; ேராமர ்8:26, 27) 

 பற்பல பாைஷகைள யாக் யானம் ெசய்தல்  (1 ெகாரிந் யர ்14:13, 27, 28) 

 உத ெசய்தல் (அப்ேபாஸ்தலர ்20:35) 

 நிரவ்ாகம் ெசய்தல் (1 ேமாத்ேத  5:17) 
 

ஸ் ன் சரீரத் ல் உள்ள ஒவ்ெவா  அவயங்க க் ம், ஆ ன் வரங்கள் 
ப ரந்்தளிக்கப்பட் ள்ள . நீங்கள் அைத அ ந் ந்தால், உங்கள் ஆ க் ரிய வரம் எ ? 
 
______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
 

 

 

 

  

பக் த்  - கட்டைமத்தல்; ஒ க்கம், 
அ சார ் அல்ல  ஆ க் ரிய 

ன்ேனற்றம்; அ த்தல் 

அ ப்பைட சத் யம்  
நாம் பரி த்த ஆ யானவ க் க் 

ழ்ப்ப ம்ேபா  அவர ் நம் ல் 
ஆ க் ரிய கனிகைள உ வாக்  
ஆ க் ரிய வரங்கள் 
நம் டத் ேல ெவளிப்ப ம்ப  
ெசய் றார.் 
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பாடம் 5.   

பரி த்த ஆ யானவரால் அ காரம் வழங்கப்ப தல். 

  
1 ெகாரிந் யர ்6: 17-20 ஐ க்கமாகக் ங்கள். 
 
______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
 
நாம் இேய ைவ ஆண்டவராக ஏற் க்ெகாள் ம்ேபா , பரி த்த ஆ யானவர ் நமக் ள் 
தங் றப யால், நாம் அவேரா  ஆ ல் ஒன்றா , நம  சரீர ம் ஆ யானவர ் தங் ம் 
வாசஸ்தலமாக அல்ல  ஆலயமாக மா ற ! அவர ்நமக் ள் இ ந் , நம் ைடய எண்ணங்கள், 
வாரத்்ைதகள், மற் ம் ெசயல்களில் ேதவைன ம ைமப்ப த் ம் சக் ைய உண்டா றார,் 
இ தான் நாம் மன மாற்றம் அைட ம்ேபா  ஆ யானவைர ெப தல் அல்ல  
ஆ யானவ ைடய நிைறைவ ெப தல் என்  அ யப்ப ற . 
 
மனமாற்றத் ன்ேபா  பரி த்த ஆ யானவைரப் ெப வதற் ம் பரி த்த ஆ னால் 
ஞானஸ்நானம் ெப வதற் ம் ெதளிவான ேவ பாடை்ட ேவதத் ல் காண் ேறாம். அைவகள் 
இரண் ம் ஒேர லத் ந்  வந்தைவ, ஒேர பரி த்த ஆ யானவர ் என்றா ம், அைவ 
இரண் ற் ம் ெவவ்ேவறான ேநாக்கங்கள் உண் . 
 
பரி த்த ஆ யானவர ் ெதாடரப்ாக, ேயாவான் ஸ்நானகைனப் பற்  க்கா 1:15 என்ன 
ெசால் றார?் 
_____________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
 

ேயாவான் ஸ்நானகன் பரி த்த ஆ யானவரால் நிைறந்  இ ந்த  ேபாலதான், நா ம் மன 
மாற்றமைட ற ேவைள ேல பரி த்த ஆ யானவரால் நிரப்பப்ப ேறாம். 

 
க்கா 3: 16 ல், இேய  வ ம்ேபா  என்ன ெசய்வார ்என்  ேயாவான் ஸ்நானகன் றார?் 

 
______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
 
அப்ேபாஸ்தலர ் 1: 4-8-ல் பரி த்த ஆ யானவரின் அ ேஷகம் அல்ல  ஞானஸ்நானம் ெப வ  
பற்  இேய  தம் ைடய ஷரக் க்  என்ன கற் த்தார?் 
 
______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
 
இேய  அப்ேபாஸ்தலர ்2: 3–47 ப  நடந்த ெபந்ெதெகாஸ்ேத நாைளப் பற்  ேப க் ெகாண் ந்தார.் 

ன்வ ம் நிகழ் கைள வரிக்க ம். 
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அப்ேபாஸ்தலர ்2: 3–13 
______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
 
அப்ேபாஸ்தலர ்2: 14-36 
 
______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
 
அப்ேபாஸ்தலர ்2: 37–41 
 
______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
 
அப்ேபாஸ்தலர ்2: 42–47 
 
______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
 
மற்ெறா  ைற ெசசரியா ல் உள்ள றஜா யார ்  ஆ ன் ஞானஸ்நானம் நடந்தேபா  
அப்ேபாஸ்தலனா ய ேப  அைத ஆவணப்ப த் றார.் அப்ேபாஸ்தலர ் 11: 15-16-ல் 
ஆ யானவைரப் பற்  ேப  என்ன ெசான்னார?் 
 
______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
 
ேப , ஆ யானவர ் றஜா யார ்  இறங் னைத ம் ெபந்ெதெகாஸ்ேத நாளில் நடந்த 
ஆ ன் ஞானஸ்நானத்ைத ம் ேவ ப த்த ல்ைல என்பைதக் கவனி ங்கள்.  அைவ இரண் ம் 
ஒன் தான். பரி த்த ஆ ன் ஞானஸ்நானம், ஆ ன் வல்லைமைய அ சயமான வ களில் 
ெவளிப்ப த் வதா ம். இ  அசாதாரணமான  என்  உணரப்பட்டா ம், பயப்பட ேவண் ய 
ஒன்றல்ல. ெசயல்ப ம் ேதவனின் இயல்பான பண்  அல்ல. 
 
பரி த்த ஆ ன் ஞானஸ்நானம் என்ப  கட்டாயமாக அைடயேவண் ய   ஒன்றல்ல. நாம் 
இேய ைவ வணங்  ம ைமப்ப த்த ேவண் ேம ஒ ய, அவ ைடய வல்லைம ன் 
ெவளிப்பாடை்ட நா த் ேதட ேவண் ம் என்  இல்ைல. ேவ  வாரத்்ைதகளில் வதானால், நாம் 
வரம் அளிப்பவைர ேந க்க ேவண் ேமெயா ய அந்த வரத்ைத அல்ல.  ெசசரியா ல் உள்ள 

றஜா யார ்  பரி த்த ஆ யானவர ் இறங் ம்ப  ேப  ட்ட ட ம் இல்ைல 
ேகடக் ல்ைல. ேதவனின் ேநாக்கம் மற் ம் ம ைமக்கான ட்டம் அ தான். உங்கள் 
இ தயத் ன் ேநாக்கங்கைள எப்ேபா ம் கட் க் ள் ைவத் ங்கள். 
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பாடம் 6   ஆ யானவரின் ஊ யம். 
 
இேய  ஸ்  ேல தம் ைடய ஊ யத் ன்ேபா  தம் ைடய ஷரக்ளின் ேதைவகைளப் 

ரத்்  ெசய்தைதப் ேபாலேவ, பரி த்த ஆ யானவர ் அரப்்பணிக்கப்படட் ஒவ்ெவா  
வா க க் ம் நைட ைற வ ல் ஊ யம் ெசய் றார.் இந்த பாடம் பரி த்த 

ஆ யானவரின் ஊ யத்ைத ைமயமாகக் ெகாண் ள்ள , அவர ் நம் ைடய வாழ்க்ைக ல் 
ேதற்றரவாளனாக, நண்பனாக, கண் த்  உணரத்் பவராக இ க் றார.் 
 
ஆ தல் அளிப்பவர். 
 

என்ெறன்ைறக் ம் உங்க டேன ட இ க் ம்ப க் ச ் சத் ய ஆ யா ய ேவெறா  
ேதற்றரவாளைன அவர ்உங்க க் த் தந்த வார.் (ேயாவான் 14:16) 

 
பரி த்த ஆ யானவர ் அளிக் ம் ஆ தல், இரண்  ப கைளக் ெகாண் ள்ள . நாம் 
ேவதைனப்ப ம்ேபா  அல்ல  ேதைவப்ப ம்ேபா , ஒ  தா ன் எல்ைலயற்ற கரிசைனைய 
அவர ் நமக்  அளிக் றார,் ஆனால் அேதேவைள ல் வாழ்க்ைக ன் ேசாதைனகைள ம் 
ஏமாற்றங்கைள ம் தாங்க ைதரியத்ைத அளிக் றார.் ஆ தல் என்ற ெசால் ஃேபார் ஸ் (fortis) 
என்ற லத் ன் வாரத்்ைத ந்  வந்த , அ ந்  நாம் பலப்ப த் தல் என்ற வாரத்்ைதையப் 
ெப ேறாம். 
 
பரி த்த ஆ ன் ெமன்ைமயான அல்ல  பலப்ப த் ம் ஆ தைல நீங்கள் தனிப்பட்ட தத் ல் 
அ ந்த   அ பவத்ைதப் பற்  எ ங்கள். 
 
______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
 
ேதாழர் 
 

இேதா, உலகத் ன் பரியந்தம் சகல நாடக்ளி ம் நான் உங்க டேன ட 
இ க் ேறன் என்றார.் ஆெமன். (மத்ேத  28:20).  

 
ஸ்தவரக்ளா ய நாம், ஒ ேபா ம் தனியாக இல்ைல. இ ப் ம், நம் வாழ்க்ைக ன் 

ழ்நிைலகள் ெப ம்பா ம் நம்ைம ேமற்ெகாண்  தனிைமைய உணரைவக் ன்றன. 
இப்ப ப்படட் காலங்களில் எ ரிகள் நம்ைம லபமாக தாக்  ட ம். நாம் ேதவனிடம் 
ெந ங்  வந் , அவ ைடய அன் ம் அரவைணப் ம் நிைறந்த ரசன்னத்ைத வாக்  ெசய் ற 
அவ ைடய வாரத்்ைதகைள நாம் யானிக்க ேவண் ம். அவ ைடய ேதாழைமைய நாம் 
அ ம க் ம் ேபா ; அ  நம் எண்ணங்களின் ேதைவகைள எல்லாம் ரத்்  ெசய்யக் யதாக 
இ க் ற . 
 
யாக்ேகா  4: 7-10-ஐ வா ங்கள். எ ரக்ாலத் ல் தனிைம, மனசே்சார்  அல்ல  எ ரி ன் 
தாக் தல்க க்  நீங்கள் எவ்வா  ப லளிக்க ம்? 
 
______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
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கண் த்  உணரத்் றவர் 
 

அவர ் வந் , பாவத்ைதக் த் ம், நீ ையக் த் ம், நியாயத் ரப்்ைபக் த் ம், 
உலகத்ைதக் கண் த்  உணரத்் வார.்  (ேயாவான் 16: 8)  

 
ஆ யானவர ் பரி த்தராக இ ப்பதால், அவர ் தம் ைடய பரி த்தத்ைத நம் ல் 
ப கசெ்சய்வார.்  பரி த்தம் என்றால் ேதவ க்காக ரிதெ்த க்கப்ப தல் என்பதா ம். 
நம் ைடய வாழ்க்ைக ல் பரி த்தம் இல்லாத எந்த ெசய ம் எண்ணங்க ம் பரி த்தராக 
நமக் ள் வா ம் ஆ யானவைர ேவதைனப்ப த் ற . ஆனால், நாம் பாவம் ெசய் ம்ேபா  
அவர ் நம்ைம ட்  கடந்  ேபாய் டாமல், நம் மனசாட் ேயா  அவர ் ேப  கண் த்  
உணரத்் றார.் 
 
நம் ைடய மனசாட்  என்ப  நம் ைடய உள்ளான நீ ப , நாம் பாவத்ைத ந் க் ம்ேபா  
அல்ல  அ ல் பங்ேகற் ம்ேபா  ஆ யானவரின் வ த்தத்ைத உணர அ ம க் ற .  த்த 
மனசாட் ையக் கைடப் க் ம்ப  பரி த்த ேவதம் நம்ைம வ த் ற  ஆ யானவரின் 
க ந்  ெகாள் த க்  உடன யாக ழ்ப்ப ந் , மனந் ம் , ெசயலாற்ற கற் க் ெகாள்ேவாம் 
என்றால், அவர ்நம்ைம பாவத் ந்  லக் க் காப்பார.் 
 
பரி த்த ஆ யானவர ் உங்கைள கண் த்  உணரத்் ய காலங்கைள ம் வரிக்க ம், நீங்கள் 
அதற்  ட்  ெகா த் ரக்ளா? 
 
______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
 
ஆேலாசகர ்
 
 ேம ம் அவர  ெபயர ்அற் தமான ஆேலாசகர ்என்  அைழக்கப்ப ம்.   (ஏசாயா 9: 6)  
 
ேதவன் தம  வாரத்்ைத ன் ல ம், ஆ க் ரிய மனிதரக்ள் லமாக ம், அவ ைடய பரி த்த 
ஆ ன் உள் வ காட் த ன் ல ம் நமக்  அ ைர வழங் றார.் நாம் ேதவனின் 
ச கத் ல் ேநரத்ைத ெசலவ க் ம்ேபா , அவ ைடய ரைலக் ேகடக் ம் அவ ைடய 

ப்பத்ைதப் ரிந் ெகாள்ள ம் கற் க்ெகாள்ேவாம். பல ஸ்தவரக்ள் னசரி 
வ பா களின் லம் ேதவேனா  ெந க்கத்ைத வளரப்்பைத றக்கணித் , பரி த்த ஆ ன் 
வ காட் தைல ம் ஆேலாசைனைய ம் இழந்  வாழ்க்ைக ல் த மா க்ெகாண்ேட 
இ க் றாரக்ள். இந்த ஒ க்கத்ைத ெதாடங்க பரிந் ைரக்கப்படட் த்தகங்க க்  ன் 
இைணப்  B ஐ பாரக்்க ம். 
 
ேதவனின் ஞானம் ேதைவ என் ற, எந்த ழ்நிைல ல் இன்  நீங்கள் இ க் ரக்ள்? 
 
______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
 
யாக்ேகா  1: 5-6 இல் ேதவன் என்ன வாக்  அளிக் றார?் 
______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
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ேதவனின் ன்  ஆள்த்தத் வங்கைள நீங்கள் இப்ேபா  
நன்  ரிந் ெகாண் ப் ரக்ள்: தாவா ய ேதவன், 

மாரனா ய ேதவன், பரி த்த ஆ யாக ேதவன். அவரக்ள் 
ஒன்றாக, பரி த்த ரித் வமாக இ ந் , வல்லைம 
மாட் ைம ல் சமமாக, ன் ல் ஒன்றாக, ரிேயக 
ேதவனாக இ க் றாரக்ள். அ த்த அத் யாயத் ல், 

ஸ் ன் பரி த்தப்ப த் ம் பணி உங்கள் 
வாழ்க்ைக ல் ெசயல்ப வதால், ஒ  ரந்்த 

ஸ்தவராக வளரவ்தன் அரத்்தம் என்ன என்பைத நீங்கள் 
கற் க் ெகாள் ரக்ள். 
 
 

 

  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

அ ப்பைட சத் யம். 

பரி த்த ஆ யானவர,் நம் 
கஷ்டங்களில் நமக்  ஆ தலளிப்பவர,் 
நமக்  எப்ேபா ம் ைணயாக 
இ ப்பவர,் ேசாதைன ன் ேபா  
கண் த்  உணரத்் பவர,் ேம ம் 
நமக்  வ காட் தல், மற் ம் ஞானம் 
ேதைவப்ப ம்ேபா  ஆேலாசகர.் 
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அத் யாயம் 4 
 

ஆ க் ரிய வளரச்்  மற் ம் ரச்்  
 
எனக்  ப ன் ன்  வயதாக இ ந்தேபா , என் நண்பர ்ஒ வர ்தன  ேபஸ்பால் அணி ல் ேசர 
என்ைன வற் த் னார.் எந்தெவா  ஒ ங்கைமக்கப்படட் ைளயாட் ம் நான் ஒ ேபா ம் 
பங்ேகற்ற ல்ைல, பள்ளி ைளயாட்  ைமதானத் ல் அவ்வப்ேபா  நடப்ப தான் என  ஒேர 
ேபஸ்பால் அ பவம். ப ற் ன் தல் நாளில், நான் இரண்  ஷயங்கைளக் 
கற் க்ெகாண்ேடன்:  நான் ேபஸ்பால் ைளயாட் ல் ேமாசமாக இ ந்ேதன், அணி ல் உள்ள 
அைனவ ம் க ம் நன்றாக ைளயா னர.்  
 
அ த்த ல வார ப ற் க்  ன் , நான் நின் ட ம் ேனன். எனக்  உடல் றன் இ ந்த  
ஆனால் ைளயாட் க்கான வளரச்் த் றன்கள் எ ம் இல்ைல. நான் ெதாடரந்்  அதற்  சரி 
வர மாட்ேடன் என்  உணரந்்ேதன், ஆனால் என் நண்பர ் என்ைன அங்ேகேய ெதாடரந்் ட 
ஊக் த்தார.் காலப்ேபாக் ல், நான் பந்ைதப் க்க ம், கள றக்க ம், ேம ம் எளிதாக 
அ க்க ம் ஆரம் த்ேதன்.  அந்த ைளயாட்  காலங்களின் ல் நன்றாக "ேமம்பட்டவன்" 
ஆக சராசரி அ கபடச் ேபட் ங் ெசய்தவன் என்ற ைற ல் ஒ  பரி  ேகாப்ைப ம் ெபற்ேறன். 
 
ஆ க் ரிய வாழ்க்ைக ல் வளரவ் ம் ேதவேனா  ட ழ்ப்ப ந்  நடப்ப ம் கற் க் ெகாள்ளக் 

ய ஒ  ஒ க்க ைற தான். ஆ க் ரிய வாழ்க்ைக ல் ரச்்  அைடவ  எப்ப  என்  
அ ந்  ெகாள்ளாமல் அல்ல  அதன் ெசயல் ைறைய அலட் யப்ப த்  ஒ  ஸ்தவன் 
ஒ க்கா ம் ைமயான ம மாக்கப்ப தல் மற் ம் அதன் ேநாக்கம் ஆ ய ேதவ ைடய 

ப்பத்ைத அ ப க்கேவ யா . 
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பாடம் 1 –  
ப ன் எ த் க்காட்  

 
ஒ  ய வா ைய ஸ் ல் ஒ  ழந்ைத என்  ேவதம் வரிக் ற . ஒ  
ஆேராக் யமான ழந்ைத   ரவ்யைத அைடவதற்  ன்னர ் வளரச்் ன் பல்ேவ  
கட்டங்கைளக் கடந்  வ வ  ேபால, ழந்ைத ஸ்தவ ம் ஆ க் ரிய ரச்் க்கான 
பாைத ல் ரான ன்ேனறத்ைத ெபற ேவண் ம். ஒ  ழந்ைத வளரந்்  ஆேராக் யமான 

ரச்் யைடந்த ஆளாக மாற ல்ைல என்றால் அ  க ம் யரம் நிைறந்த காரியமாக 
இ க் ம், அ ேபால ஒ  ஸ்தவ ம் ஆ க் ரிய வாழ்க்ைக ல் ைமயான ரச்்  
அைடயாமல் இ ப்ப ம் வ த்தத் க் ரியேத.  நம  பரேலாகத் தகப்பன் நாம் அைனவ ம் 

வாசத் ேல நன்  வளரந்்த ஆண்களாக ம் ெபண்களாக ம் இ க்க ம் றார.்  
 
ஆ க் ரிய ரச்் ைய எவ்வா  யற் ப்ப  என்பதற்  அப்ேபாஸ்தலனா ய ப ன் 
வாழ்க்ைக ஒ  றந்த எ த் க்காட்டாக இ க் ற . 
 
ப ன் இரட் ப்  
 
ப ல் தன  இளைம ப வத் ந்ேத ஒ  பக் ள்ள மனிதராக இ ந்தார,் ஆனால் அவர ்தன் 
வாழ்க்ைக ன் அேனக நாடக் க் ப் ற்பா  தான் ஸ் ன் வாசத் ற்  வந்தார.் 

ன்வ ம் வசனங்களி ந்  ப ன் வாழ்க்ைகையப் பற்  நீங்கள் என்ன 
கற் க்ெகாள் ரக்ள்? 
 
அப்ேபாஸ்தலர ்22: 3 
______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
 
அப்ேபாஸ்தலர ்23: 6 
______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
 
அப்ேபாஸ்தலர ்26: 4–5 
______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
கலாத் யர ்1:14 
______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
 

ப் யர ்3: 4–6 
______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
 
ப ல் தன  த மாரக்்கத் ன் ம், நியாயப் ரமாணங்கள் ம் ெகாண் ள்ள ைவராக் யம் 

ஸ்தவ சச்ைபகள் ஐ உபத் ரவப் ப த் வதன் லம் ெதளிவாக ெதரி ற . ஸ் ன் 
ஷரக்ைளத் ன் த் வ  தான் ேதவ க்  ெசய் ற ேசைவ என்  அவர ் நம் னார.் அைத 

அவர ் ெதளிவான மனசாட் டேன ெசய்தார.் வா க க்  எ ரான ப ன் 
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நடவ க்ைககைள ன்வ ம் ேவத வசனங்கைளக் ெகாண்  க்கமாக வரிக்க ம் ( ப் : 
ப ல் ஸ் க்  மா வதற்  ன் , அவர ்ச ல் என்  அைழக்கப்பட்டார.்) 
 
அப்ேபாஸ்தலர ்7: 54-60; 8: 1–3; கலாத் யர ்1:13 
______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
அப்ேபாஸ்தலர ்22: 4; 22:19; 26: 9–11 
______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
 

ஆரம்பகால சச்ைபைய அ க்க யற் த்ததன் ன்னணி ல் ப ல் ஒ  க் ய சக் யாக 
இ ந்தார,் ஸ்தவரக்ைள ன் த் வ ல் அதற்கான க் யாக இ ந்தார.் இ  நி த்தமாக 
அவர ் ஸ்தவத் ற்  மா ய  சைப வரலாற் ல் கப்ெபரிய ஒ  க் யமான நிகழ்  என்  
அேநகர ்ஒப் க்ெகாள் றாரக்ள். அப்ேபாஸ்தலர ்9: 1–22 ல் உள்ள ெதா ப்ைபப் ப ங்கள். உங்கள் 
ெசாந்த வாரத்்ைதகளில் கைதைய க்கமாக ண் ம் எ த ம். 
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
 

ப ல் தலாவ  ஆ  சச்ைபக்  ஒ  ெகா ங்ேகாலனாக வாழ்ந்தார,் ஆனால் இேய  
ஸ் ேவா  நடந்த சந் ப் ற் ப் ற  அவ ைடய வாழ்க்ைக ற் ம் 

ம பம்மாக்கப்பட்ட . 1 ேமாத்ேத  1: 12-16-ல் அவ ைடய சாட் ையப்  ப த்  ல க் ய 
ஷயங்கைள எ ங்கள். 

______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________ 

 
ப ன் ஞானஸ்நானம் 
 
ப ல் பாரை்வ ெபற்ற உடேனேய ஞானஸ்நானம் ெபற்றதாக அப்ேபாஸ்தலர ் 9:18 ற . 
ஞானஸ்நானம் என்ப  இேய  சச்ைபக்காக நி ய ன்  கட்டைளகளில் ஒன்றா ம்.  
மத்ேத  28: 19-20-ஐ வா க்க ம். இேய  ெகா த்த ன்  கட்டைளகள். 
 

1. ________________________________________________________________________ 
 
2. ________________________________________________________________________ 

 
3.    ________________________________________________________________________ 
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இந்த அ ைர தான் ரதான கட்டைள என்  அைழக்கப்ப ற  ேம ம் இைத ெசயலாற் வ  
ஸ் ன் சரீரத் ன் அவயவங்களாய் இ க் ற ஒவ்ெவா வரின் கடைமயாக இ க் ற . 

ஷனா ய அனனியா கரத்்த ைடய இந்த அ ைரக க்  ப ல் த ம் வண்ணமாக ப ைல 
ஷனாக ஞானஸ்நானம் ெகா த்  அவ ைடய வாசத் ல் ரச்்  அைடய 

கற் க்ெகா த்த  லம் இந்தப் ரதான கட்டைளக் க் ழ்ப்ப ந்தார.் 
 
 
ஞானஸ்நானம் என்ப  சரீரப் ரகாரமான , 
அல்ல  இ தயத் ல் என்ன நடந்த  என்பைத 
அ க் ற ஒ  ெவளியரங்கமான அ ப்  
தண்ணீ க்  அ ல் ழ் ம் ெசயல் ஸ்  
இல்லாத பைழய வாழ்க்ைக ன் மரணத்ைதக் 

க் ற , ேம ம் தண்ணீரி ந்  
ெவளிேய வ  த்தமாக க , ஸ் டன் ஒ  

ய வாழ்க்ைக ல் றந்தைதக் க் ற .  
ஸ் ன் வாரத்்ைதக் க் ழ்ப்ப ந்  ஒ  
ஸ்தவர ் ஞானஸ்நானம் எ க்கத் 

ேதரந்்ெத க் ம்ேபா , இேய  அவரக்ளின் 
பாவங்க க்காக மரித்தார,் கல்லைற ல் அடக்கம் 
பண்ணப்படட்ார,் மரித்ேதாரி ந்  
 உ ரத்ெ்த ந்தார ் என்ற ஒ  ெபா  அ ப்ைப ெவளி ேறாம். ஞானஸ்நானம் என்ப  
இரட் ப் க்  அவ யமான ெசயல் அல்ல என்பைத ரிந் க்ெகாள்வ  அவ யம், ஆனால் அ  
ஏற்கனேவ நடந்த இரட் ப் க்  ப லளிக் ம் ழ்ப்ப த ன் ெசயலா ம். ஞானஸ்நானம் 

க் யமான , ஏெனன்றால் அைத ெசய் ம்ப க்  இேய  கட்டைள ட் க் றார.் 
 
ப ன் ஊ யம் 
 
ப ல் ஒ  அப்ேபாஸ்தலனாக மா னார,் ேதவ ைடய ைக ல் ஒ  க யாக இ ந்தார.் அவர ்

ந்த ைவராக் யத்ேதா  ெபரிய காரியங்கைள நிைறேவற் ம்ப க்  பரி த்த ஆ னாேல 
அ காரத் டன் அ ப்பப்படட்ார.் 
 
 

 ஷனரியாக சச்ைபைய ஸ்தா க் ம் ப க்  கரத்த்ர ்
ப ைல  
இ வைர ல் ேசஷத்ைத ேகள் ப்படாத ன்  

க் யமான ப க க்  னரி பயணம் ெசல் ம் 
ப க்  அ ப் னார.் அவர ் ஸ் ைவ இரடச்கராக 
அ த் , இந்த ராந் யங்களில் பல சச்ைபகைள 
ஸ்தா த்தார.் ப ன் ஷனரி பயணங்கள் அப்ேபாஸ்தலர ்
13–21 இல் ப  ெசய்யப்பட் ள்ளன. 
 

 ரசங் யாராக ேபாதகராக ன்ன க்கப்பட்டப , ப ல் ஸ் ைவ றஜா ன க் ம், 
ராஜாக்க க் ம், இஸ்ரேவல் த் ர க் ம் ரசங் த்தார.் மற்றவரக்ள் அவைர ேக  ெசய்  

ன் த் னா ம், பலர ் ஸ் ைவ வா த்தாரக்ள்.  ப ன் ரசங்கங்களின் 
எ த் க்காட் கள் அப்ேபாஸ்தலர ்13: 16–41 மற் ம் அப்ேபாஸ்தலர ்17: 22-34 ஆ யவற் ல் ப  
ெசய்யப்பட் ள்ளன. 
 

 எ த்தாளர ் ய ஏற்பாட் ல் உள்ள இ பத்ேத  த்தகங்களில், ப ல் ப ன் ன் , அல்ல  
அேனகமாக ப னான்  த்தகங்கைள எ ள்ளார.்  இந்த த்தகங்கள் அவர  ஷனரி 
பயணங்களில் அவர ் நி ய சச்ைபக க்  எ தப்பட்ட க தங்கள் ஆ ம், இைவகள் 
நி பங்கள் என்  அ யப்ப ற . 
 

அ ப்பைட சத் யம் 

ஞானஸ்நானம் என்ப  சரீரப் ரகாரமான , 
அல்ல  இ தயத் ல் என்ன நடந்த  என்பைத 
அ க் ற ஒ  ெவளியரங்கமான அ ப் . 

நம் ைடய ெசாந்த ணங்களின் காரணமாக 
ேதவன் தம  ழந்ைதகளாக நம்ைமத் தம  

ம்பத் ல் தத்ெத க்க ம்ப ல்ைல. 

அப்ேபாஸ்தலன் - ஒ  தர;்  ஒ  ப் ட்ட 
பணிக்காக அ ப்பப்பட்டவன், அவன் 
அ ப்பப்பட்டவரிடத் ந்  
அ காரத்ைதப் ெபற் க் ெகாள் றான். 
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ஒ  கழ்ெபற்ற மதத் தைலவர,் மற் ம் ஸ்தவரக்ைள ெகா ைமப்ப த் னவர ் என்ற 
நிைல ந் , சரவ் வல்லைம ள்ள ேதவ க்  பணிவான ஊ யக்காரன், என்ற ப ைடய 
வாழ்க்ைக அேனக வா க க்    ஒ  ன் தாரணமாய் இ க் ற .  
 

லர ் வாழ்க்ைக ல் இத்தைகய உசச் நிைலைய அைட ன்றனர ் என்றா ம், அைனத்  
ஸ்தவரக் ம் ப ைலப்ேபாலேவ இ ளி ந்  ெவளிசச்த் ற்  வந்தவரக்ேள, ேதவ ைடய 

சத் யத்ைத இ மாப்பாய் ம த க் றவரக்ள் ன்  ைப னாேல தாழ்ைமேயா  
இரட் ப்ைபப் ெபற் க் ெகாள் றாரக்ள். 
 
எேப யர ் 2: 10-ல் அைனத்  வா க க் ம் ேதவன் என்ன அற் தமான வாக் ையக்  
ெகா க் றார?் 
______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
 
 
உங்கள் வாழ்க்ைக ல் ேதவ க்  ஒ  ட்ட ம் ேநாக்க ம் இ ப்பதாக நீங்கள் நம் ரக்ளா? 
 

_____________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
  

அ ப்பைட சத் யம் 

நம  கடந்தகால தவ  அல்ல  
ேதால் கைளப் ெபா ட்ப த்தாமல், 
ஒவ்ெவா  வா க க் ம் 
ேதவனின் அைழப் ம் ேநாக்க ம் 
என்னெவன்றால், அவ டன் ஒ  
உறைவக் ெகாண் ப்ப ம், மற் ம் 
மற்றவரக் க்  ேசைவ ெசய்வதன் 

லம் அவ க்  ேசைவ 
ெசய்வ மா ம்.  
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பாடம்- 2 

த் கரித்தல் 

 
 

ஸ்தவரக்ளின் ரச்் க்கான ெசயல் ைறக க்கான 
ேவதாகமத் ன் ெசால் தான் த் கரித்தல்.  இந்த 
வாரத்்ைதைய பரி த்தமாக்கப்ப வதற்கான ெசயல் ைற 
என் ம் றலாம். பரி த்தம் என்ப  ஒ  உணர்  அல்ல  
அ பவேமா அல்ல, மாறாக வா கள் தங்கள் அன்றாட 
வாழ்க்ைக ல், ேதவ மார ைடய பாவங்களில் வளரந்்  
அைதேய தங்கள் வாழ்க்ைக ைறயாக வாழ்ந்  
காட் வதா ம். 
 
1 ேப  1: 14-16-ஐ வா த்  ேழ உள்ள வசனங்கைள எ ங்கள். 
______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
பரி த்தமாக்கப்ப த ன் ெசயல் ைறயான  ன்  தனித் வமான அம்சங்கைளக் 
ெகாண் ள்ள : அைவகள் ெதாடக்கநிைல, வளரச்் ம் நிைல, மற் ம் நிைறவான நிைல, 
 
ெதாடக்கநிைல பரி த்தமாக்கப்ப தல்  
 
 ெதாடக்கநிைல பரி த்தமாக்கப்ப தல், என்ப  ஒவ்ெவா  வா க க் ம் ேதவன் அ ம் 
ஒ  பத யா ம்.  இந்த நிைலப்பாட் க் ம் நடத்ைதக் ம் சம்பந்தம் இல்ைல. அைனத்  

வா க ம் தங்கள் மனமாற்றத் ன் ேபா  இேய  ஸ் ைடய இரத்தத் னாேல 
இரட் க்கப்பட் , த் கரிக்கப்பட் , மன்னிக்கப்பட் , நியாயம் ரக்்கப்பட் , 
நீ மான்களாக்கப்ப றாரக்ள். பரி த்த ேவதம் ஸ்தவரக்ைள பரி த்தவான்கள் என்  
அைழக் ற , அ  அவரக்ள் ற்றமற்றவரக்ேளா, அல்ல  பாவமற்றவரக்ேளா, என்  
ெபா ளாகா , ஏெனன்றால், கல்வாரி ைவ ல் இேய  ஸ்  அவரக் ைடய பாவங்கைள 
தம்  மந்  ெகாண் , ேதவ க்  ன்பாக அவரக்ைள ற்றமற்றவரக்ளாக நிைல 
நி த் னார.்  
 
நீங்கள் ஸ் ைவ இரடச்கராக ஏற் க் ெகாண்டால் நீங்க ம் த் கரிக்கப்ப ரக்ள்.  
 

வளரச்் ம் நிைல பரி த்தமாக்கப்ப தல் 
 
வளரச்் ம் நிைல பரி த்தமாக்கப்ப தல், என்ப  வ மாக ஸ்தவரக்ள், ஸ் ன் 
வல்லைம ெபற் , அ ேலேய நிைலத் ப்பதற் , னந்ேதா ம் அவரக்ள் 
எ க் ம் ரம்ானத்ைதச ் சாரந்்ேத அைம ற . இந்தத் ெதாடரச்் யான ெசயல் ைறக்  

ஸ்தவரக்ளின் ெதாடரச்் யான பங்களிப்  ேதைவப்ப ற . அவரக்ள் தானாகேவ ன்வந் , 
ேதவ க்  ஒப் க் ெகா த் , அவ ைடய த்தத்ைத தங்கள் வாழ்க்ைக ல் ம் , அவர ்
அளிக் ம் ப ற்  ைறக்  வ மாக ஒத் ைழக்க ேவண் ம்.  
 
ஒவ்ெவா  ைற ம், நாம் உளப் ரவ்மாக நம்ைம ேதவ க்  ஒப் க்ெகா த் , அல்ல  
அரப்்பணித் , நம் நிைன கைள ேமலானைவக க்  ேநராக நிைலநி த் , பரி த்த 
ஆ யானவரின் வல்லைம னால் சஞ்சரித் , ேதவ க்காக நம்ைம நாேம ரிதெ்த த்  
வாழ்வ தான் வளரச்் ம் நிைல பரி த்தமா தல் ஆ ம்.  இந்த ெநா க் , ெநா யான ெவற்  
ெதாடரந்்  நம் வாழ்க்ைக ல் ெப க, நாம் நம் ைடய வாழ் ன் 
இயலாைமைய ம் ேதவ ைடய ைமயான வல்லைம நமக் ள் இ க் ற  என்பைத ம் 
அ ந்  இ க்க ேவண் ம். 
 
  

த் கரித்தல்- த் கரிக்கப்பட்ட 
நிைல; ேதவனின் ைப ன் 
ெசயல் ைற, இதன் லம் 
மனிதரக்ளின் ப்பங்கள் 
பாவத் ந்  ல , ேதவ ைடய 
உயரந்்த அன்  மற் ம் நீ க்  
உயரத்்தப்ப ன்றன. 
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நிைறவான நிைல த்தமாக்கப்ப தல் 
 
இந்த நிைறவான பரி த்தமா தல் என்ற நிைல, இேய  ஸ் ன் இரண்டாம் வ ைக ல் 
அவர ் இ க் ம் வண்ணமாகேவ வா களா ய நா ம் இ ப்ேபாம் என்ற நிைல ல் 
ஏற்ப வதா ம். ஸ்தவரக்ள் இந்த க் ரிய உட ல் இ க் ம் வைர, அவரக்ள் பாவத் ற்  
ஆளாகக் ய இயல்  உைடயவராகேவ இ க் றாரக்ள்; இ ப் ம், அவரக்ள் வ மாக 

ஸ்  இ க் ம் வண்ணமாக மா ம்ேபா , அவரக்ள் இவ்வாழ்க்ைகைய ட்  கடந்  ேதவ 
ச கத் ல் காணப்ப றவரக்ளாக இ க் றாரக்ள். 
 
பரி த்தமாக்கப்ப த ன் எ த் க்காட்  
 
ஒ  நல்ல ைகேதரந்்த, த்தைள ெகால்லன் ஒ  நகரத் ன் கைடக்ேகா ல் ப்ைப ளங்களில் 
ேசாதைன ெசய்தேபா  ெரன்  அவ ைடய கண்களில் ஒ  பைழய ெபா ழந்த த்தைள 
பாைன ெதன்பட்ட , அ  அ த்தமாக ம், கைர ப ந் ம், அ த்  ெநா க்கப்படட் மாக 
இ ந்த , ஒ  ெபா ளின் ம ப்ைப கண்கள் அ பவத் ல் அ ந்  ெகாள் ன்ற . அவர ் ப்ைப 
வ யாக ெசன்  ஒ  பைழய பானைய கண் , அைத தனியாக ரித்  ைவக் றார.் இவ்வாறாக 
அவர ் அந்த பாத் ரத்ைத பரி த்தப்ப த் றார.்  இ தான் ஆரம்பநிைல பரி த்தமா த ன் 
ெசயல் ைற. நிசச்யமாக அவர ் பைழய பாைனைய த்தப்ப த்த ம், ம வ வைமக்க ம், 
ெம ட்ட ம், அ  தன் ைடய ேமைச ல் ஒ  அழகான ெபா ளாக மா ம் வைர, பல 
மணிேநரம் ெசல ட் க்க ேவண் ம். இந்த ெசயல் ைறகள் தான் பரி த்தமாக் த ன் 
இரண்டாம் நிைலயாக இ க் ற . 

பரி த்தமாக் த க்கான ளக்கத்ைத உங்கள் ெசாந்த வாரத்்ைதகளில் எ ங்கள்.  

______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
 
இேய ஸ்  ஒவ்ெவா வ ைடய வாழ்க்ைக ம், ம ப்  நிைறந்த ஒன்றாகேவ பாரக்் றார.்  
அந்த அள ற்  மனித லத்ைத அ ந்  காப்பாற் வதற்கான இ  ைலைய அவர ்
ெச த்  இ க் றார.்  யாெரல்லாம் அவ ைடய யாகத் ற் , இரட் ப் க்  ஏற்ற 

வாசத்ேதா  ட ப லளிக் றாரக்ேளா, அவரக்ள் தங்க க்கான வாழ்க்ைகைய உலகத்ைத 
ட்  ரித் க் ெகாள் றாரக்ள். ன்னர ் அவர ் அவரக்ள் ஒவ்ெவா வைர ம் த்தப்ப த்த ம், 

ம  வ வைமக்க ம் ெம ட்ட ம், ெசய்  தம் ைடய ம ைமக்கான அழகான ெபா ளாக 
மாற் றார.்  
 
 
 

இேய  ஸ்  நம் ஒவ்ெவா வ ைடய வாழ்க்ைக ம், ெதாடங் ய ேவைலைய க்க 
உண்ைம உள்ளவராக இ க் றார.்  இ ல் நம் ைடய பங்  என்னெவன்றால், னந்ேதா ம் 
நம்ைம அவ க்  அ பணிய ட் க் ெகா ப்ப  தான். நாம் அவரி ம் அவ ைடய வாரத்்ைத 
நம் ம் நிைலத்  இ ந்தால், நாம் அவ ைடய த்தத் ற்  உண்ைமயாக ஒப் க்ெகா த் , 
அவ ைடய பரி த்தமாக் ம் கரம் நம் ைடய வாழ்க்ைக ல் இ ப்பைத உணரந்்  அவர ்
நமக்காக ைவத் க் ம் யாவற்ைற ம் அ ப ப்ேபாம்.  
 
பரி த்தப்ப த் ம் ெசயல் ைற ல், கரத்்தர ் வ ம் ஒப் க்ெகா த்  ெசயல்ப வைத ப ல் 

ப் ய க்  எ ம்ேபா  வரிக் றார.்   ப் யர ்1: 6 ஐப் ப த்  ண் ம் அந்த ேழ உள்ள 
வசனங்கைள எ ங்கள் 
 

______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________ 
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அ ப்பைட சத் யம் 

நாம் கரத்்தைர ஆண்டவ ம் 
இரடச்கராக ஏற் க்ெகாள் ம்ேபா  
ேதவன் நம்ைம 
பரி த்தப்ப த் றார.் நாம் 
அன் டன் ழ்ப்ப ந்  அவேரா  ட 
சஞ்சரிக் ம்ேபா  ெதாடரந்்  நம்ைம 

த்தப்ப த் றார.் ஒ நாள் அவர ்
நம்ைம தம் ைடய ச கத் க்  
அைழப்பார ் அந்த ணத் ல் இந்த 
பரி த்தப த் ம் ெசயல் ைற 
நிைறவைட ம்.  
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பாடம் 3 

 ப ன் பரி த்தமாக் தல் 

 
இேய  ஸ்  ப ைல இரட் த் , ஊ யத் ற்காக ரிதெ்த த்தார.் அவ ைடய இ தயத் ன் 

ப்பம் என்னெவன்றால் தன  இரடச்கேரா  ஐக் யம் ெகாண் , ஆ க் ரிய வாழ்க்ைக ல் 
வளரந்் ,ெமன்ேம ம் ஸ் ைவப் ேபால மாற ேவண் ம் என்ப தான்.   
 

ப் யர ்3 ஐப் ப ங்கள். 
ப ல் ஏன் எல்லாவற்ைற ம் இழக்க ம் னார ்(7-8 வசனங்கள்)? 
 
______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
ப ன் இ தயத் ன் ஆைச என்ன (வசனம் 10)? 
______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
 
ப ல் ேதவைனப் பற்  அ ந் ெகாள்வ ல் ஆரவ்ம் காட் வைத 

ட ேதவேனா  ெந ங்  இ ப்பைதேய ம் னார.் ஒ  
நபைர எவ்வா  நாம் ெந க்கமாக அ ய ம்? 
 

_____________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
யாத் ராகமம் 33: 13 ல் ேமாேச ேதவனிடம் என்ன ேகட்டார?் 
 
______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
 
ேமாேச ப ன் இ தயத்ைத ப ரந்்  ெகாள் றார.் அவர ் ேதவைன ம் அவ ைடய 
வ ைய ம் பற்  ஆழமான அ ைவ ெபற் க் ெகாள்ள ம் றார.் நீங்கள் ேதவைன இன் ம் 
ெந க்கமாக அ ந்  ெகாள்ள ம் என்  நிைனக் ரக்ளா? 
 

______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
 

ப் யர ்3: 12-14-ல் ப ல் தான் இன் ம் அைடயேவண் ய 
 ரச்் ைய அைடய ல்ைல என்பைத ஒப் க்ெகாள் றார.் அவர ் தன்ைன ஓட்டப்பந்தயத் ல் 
ஓ ம் ஒ  ரேனா  ஒப் றார.் ஆ க் ரிய வளரச்் க்கான, யற் ைய ளக் வதற்  
அவர ் ன்  ளக்க ெசாற்ெறாடரக்ைள பயன்ப த் றார.் 
 

 “ெதாடரத்ல்”  (அரப்்பணித்தல்) 
 

 “ த் க்ெகாள் ம்ப க் ” (ச த் க் ெகாள் தல்) 
 

 ன்னானைவகைள நா  (தனிப்படட் யற் ) 

தனிப்பட்ட ெந க்கமான உற  
அல்ல  நட் ; பழக்கமான; 
ெந க்கமாக ஐக் யம்; உள்ளாரந்்த 

யத்ைதப் பற் ய . 
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ஸ்தவரக்ைள ஒ  ைளயாட்  ர டன் ப ல் 
ஒப் வ  ஆ க் ரிய ரச்்  என்ப  அரப்்பணிப்  
மற் ம் டை்ச ன் ைள  என்பைத 
ெவளிப்ப த் ற . மனந் ம்  ஸ் ைவ ஏற் க் 
ெகாள் ற அைனவ க் ம் இரட் ப்  இலவசமாய் 

ைடக் ற ; ஆனேபா ம் ரச்்  என்ப  
னந்ேதா ம் நாம் எ க் ம் அரப்்பணிப்  மற் ம் 
யற் ையப் ெபா த்  அைம ற . 

     

  

அ த்தம் தரல்- யற் ைய 
பயன்ப த் வ ; பா பட; ஒ வரின் 
வ ைய ன்ேனாக்  அல்ல  
கட்டாயப்ப த்த அல்ல  தள்ள.  

த் க்ெகாள்- ைகப்பற்ற, க்க, 
பற் க்ெகாள்ள. 

ன்னானைவகைள நா - 
எைதயாவ  ன்ெதாடர; யற்  
ெசய்ய.  அ ப்பைட சத் யம் 

ஆ க் ரிய வளரச்் க்  ேதைவ, 
அரப்்பணிப் , ச ப் த்தன்ைம, மற் ம் 
தனிப்பட்ட யற் . 



ேரக்காஸ்டர ்

ஸ்தவ அஸ் பார சத் யங்கள் 59

பாடம் 4 

 ஆ க் ரிய வளரச்் க்  இைட கள் 
 

 
ஓட்டப்பந்தய ரரக்ள் பந்தயத்ைத பலமாக க்க நிய க்கப்படட் ேகாட் ந்  எந்த தமான 
இைட கைள ம் அ ம க்க டா .  தனக் ப் ன் வ பவைரேயா, தன் ேதா கவனம் 
ெச த் னால், நிய க்கப்படட்க் ேகாடை்ட அைடவ ல் நம  றைமைய 
தைடெசய்யக் யதாய் இ க் ம். 
 

ப் யர ் 3-ல், ஆ க் ரிய வளரச்் க்  தைடயாக 
இ க் ம் ன்  ஆபத் க்கைள ப ல் ப் றார.் 
 
 

ன்னிட் ப்பார்ப்ப ன் ஆபத்  
 

ப் யர ்3: 13-ன் ப , ப ல் ெசய்த இரண்  காரியங்கள் என்ன? 
 

______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
இந்த அத் யாயத் ல் ப ைலப் பற்  நீங்கள் கற் க்ெகாண்டவற் ன் அ ப்பைட ல், 
அவ ைடய கடந்த கால நிகழ் களில் அவர ்மறக்கேவண் ெமன்  நீங்கள் நிைனக் ம் காரியம் 
என்ன? 
 

______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
மறக்க ேவண் ம், என்ப , நிைனக்க மறந்  வ  என்ற அரத்்தத் ல் அல்ல, மாறாக அைத 
நமக்  ன்னாக க்  எ ந்  வ . நம் ைடய எ ரக்ாலத்ைத ம், நிகழ்காலத்ைத ம் 

ர க் ம், நம  கடந்த கால பாவங்கைள ம் ேமாசமான நிைன கைள ம் ஆ ைக ெசய்ய 
டக் டா . நாம் அைத ன்னாக க்  ேபாட்  ட் ,ேதவக் ைப ம், மன்னிப் ம், 

வல்லைம ம் ன்ேனாக் ச ்ெசல்ல ேவண் ம். 
 
1 ெகாரிந் யர ் 15: 9-10-ல், ப ல் தன்ைன எப்ப  வரிக் றார,் ஸ்  அவ க்காக என்ன 
ெசய்தார?் 
 

______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
ப ல் ேதவ ைப ன்  கவனத்ைத ைவக்காமல், தன் பைழய பாவத்ைத ம், ேதால் ன் 

ம் கவனம் ெச த்  இ ந்தால், ப ன் கரத்்த ைடய ஊ யம் பா க்கப்பட் க் ம் என்  
நீங்கள் எவ்வா  நிைனக் ரக்ள்? 
 

______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
 
தன  கடந்த காலத்ைதப் பற்  ெவடக்ப்பட்ட ேபா ம், ேதவ க்  ன்பாக மனந் ம் , 
ெதாடரந்்  தா ன் ைப ல் நடந் , ஸ்  ைவ ல் நிைறேவற் ய ரிைய ன் 

லம் தைல உண்  என்  அ ந் ந்தார.் இேய ன் நீ ைய அ ந் , ன்னானைவகைள 
மறந்  ன்னானைவகைள நா னார.் 
 
 

இைட - ன்னால் அல்ல  
ன்னால் ைவக்க; ெதாடங் வைத 

அல்ல  ன்ேனாக்  நகரத்் வைதத் 
த க்க  
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பந்தயத் ல் றம்பட ஓ வதற்  உங்கள் வாழ்க்ைக ல் தைடயாக இ ப்ப  என்ன? 
 

______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
 
தற்ேபாைதய ழ்நிைல ல் உங்க க்  ெவடக்த்ைத ஏற்ப த் வதற்காக அல்ல  அத்தைகய 
நிைன கைள ெவளிப்ப த் வதற்காக, இந்த அத் யாயத்ைத ஆண்டவர ் பயன்ப த்  
இ க்கலாம். இ  ஏேதா ஒ  பாவம் மற்றவரக்ள் உங்க க்ேகா, அல்ல  நீங்கள் மற்றவரக் க்ேகா 
ெசய் க்கலாம். இவ் ரண் ம் உங்கைள ேதவ ைடய அன் ற் ம் ம ப் ற் ம் 
அபாத் ரனாக உணர ைவத்  ெவடக்ம் என் ம் ைற ேல வாழ்வதற்  காரணமாக 
இ ந் க் ம். உங்கள் பரேலாக தா ெவடக்த் ல் இ ந்  தைலைய 
ெகா க் றவரா க் றார.் அவர ்உங்களிடத் ல் ேகட்பெதல்லாம் உங்கள் கடந்த காலங்கைள 
அவரிடத் ல் ஒப் க் ெகா த் ட் , உங்கள் வாழ்க்ைக ல் காணப்ப ம் ெவடக்த்ைத ம், 
பாவத்ைத ம் உத த் தள்ளி ட் , அவ ைடய ஆேலாசைன ம் கத்ைத ம் ெபற் , 
அைததெ்தாடரந்்  பற் க் ெகாள் ம்ேபா  உங்கள் கடந்தகால கட் களில் இ ந்  தைல 
ெப ரக்ள். 
 
இந்தக் காரியங்கைள உங்கள்  ெபா ப்பாளியாக இ க்கக் ய, நண்பரக்ளா ய உங்கள் 
வ காட் க க் , அல்ல  உங்கள் ெஜப நண்பரக் க் , ப ரந்்  ெகாள் ங்கள். இந்த 
சவா க்  நீங்கள் எவ் தம் ப ல் அளிப் ரக்ள்? 
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பாடம் 5 

மற்றவரக்ள்  கவனம் ெச த் வ ன் ஆபத்  

 
ப் யர ்3: 2, 18-19-ல் ப ல் தன  வாழ்க்ைக ல் லைர எவ்வா  வரித்தார?் 

 

______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
 
நாம் கற் க்ெகாண்டப , ப ல் தன  ந்ைதய வாழ்க்ைக ல் ைவக்  எ ரியாக இ ந்தார.்   
 
அப்ேபாஸ்தலர ்7: 54-60 ண் ம் ப த்  ப ல் கண்ட காட் ைய வரிக்க ம். 
 

______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
 
 
தன்ைனத் ன் த் யவரக் க்  ஸ்ேதவான் எவ்வா  ப லளித்தார?் 
 
______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
 
2 ேமாத்ேத  4: 14–17 -ஐ வா ங்கள். தனக் த் ங்  ெசய்த மற் ம் ைக ட்டவரக் க்  ப ல் 
எவ்வா  ப லளித்தார ்என்பைத வரிக்க ம். 
 
______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
 
2 ெகாரிந் யர ் 11: 23–33-ஐ வா ங்கள். ப க்  எ ராக ெசய்யப்பட்ட மற்ற ற்றங்கைள 

க்கமாகக் ங்கள். 
 
______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
 
ப ல் தன  ஊ யத் ன் ேபா  பல ன்பங்கைளத் தாங் னார,் ஆனா ம் அவர ் தன்ைனத் 
தாக் யவரக்ைள மன்னித்தார.்  தன்ைனக் கல்ெல ந்தவரக்ைள ஸ்ேதவான் மன்னிப்பைதக் 
கண்  அவர ்ெபரி ம் பா க்கப்பட்டார,் நான் அைத கற்பைன ெசய் ேறன். ப்பாக ஸ்ேதவான் 

ன் த்த ல் அவ ம் ஒ  பங்காளியாக இ ந்தார,் என்பைதக் க த் ல் ெகாள் ங்கள். 
 
தம் ைடய ஷரக் க்  ெஜபம் ெசய்யக் கற் க் ெகா த்தேபா , மன்னிப் ன் 

க் யத் வத்ைதப் பற்  இேய  அவரக் க்  அ த் னார.் மத்ேத  6: 9-15-ல் நீங்கள் 
கற் க்ெகாண்டவற்ைறச ் க்கமாகக் ங்கள். 
 

______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
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______________________________________________________________________________________________________ 

 

மாற்  11: 25-26 இ ந்  நீங்கள் என்ன கற் க்ெகாள் ரக்ள்? 
 
______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
 
மற்ெறா வ க்  எ ரான ற்றம், கடன்பட் ப்பைதப் ேபான்ற  என்  பரி த்த ேவதம் 
கற் க் ற . ண்ப த்தப்பட்டவர ் கடைன மன்னிக்கலாம், அல்ல  பணம் ேகாரலாம். இந்த 
மன்னிப்  ற்றம் ெசய்தவரின் த ையேயா, ப்பத்ைதேயா சாரந்்த  அல்ல. இ ப் ம், 
மன்னிப்ைப ேதர்  ெசய்யாததன் ைள  கசப் . இ  இ தயத்ைத ஷமாக மாற் ற . ஒ  
பா யாக நாம் ேதவ க்  அைடக்க யாத அள  ெபரியதாக கடன் பட் க் ேறாம். 

ஸ் ைவ நம் இரடச்கராக ஏற் க்ெகாள் ம் ேபா , நம் கடன்கள் ைபயாக 
மன்னிக்கப்ப ற . அந்த கட க்கான அபராதத்ைத கட் ம் ெபா ப்  ஸ் ன் ேமல் 
வந்த . இவ்வள  ெபரிய பாவத்ைத அவர ் நமக்  மன்னித் க்க, நாம் எப்ப  நம்ைம 
காயப்ப த் யவரக்ைள மன்னியாமல் இ க்க ம்?  
 
ேதவன் னந்ேதா ம் ெதாடரந்்  நம்ைம மன்னிப்பேதா  நம்ைம ன்பப் ப த் றவரக்ைள 
மன்னிக்க ேவண் ெமன்  கட்டைள றார.் ேழ க்கா 6:35 ஐ   எ ங்கள். 
 
______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
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பாடம் 6 
 

 நம்  கவனம் ெச த் வதன் ஆபத்  
 

 

ப் யரக் க்  அவர ் எ ய நி பத் ல், தன் ெசாந்த சாதைனகள்  நம் க்ைக 
ைவப்பதற்கான சாத் யம் இ ப்பதாக ப ல் ஒப் க்ெகாண்டார.் ப் யர ் 3: 3–6 ஐ வா த் , 
ப ல் என்ன ெவளிப்ப த் ந்தார ்என்  நீங்கள் நம் ரக்ேளா அைத எ ங்கள். 
 

______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
 
ஒ  பக் ள்ள தராக, ப ல் அவர ்ஒ  நல்லவர,் நீ மான் 
என்  நம் னார,் ப் யர ் 3: 6 ல், அவர ் தன  பைழய 
வாழ்க்ைக மற் ம் மதத் ன் அ ப்பைட ல் தான் ஒ  

ற்றமற்றவர ் என்  னார.் அவர ் ஸ் ைவ 
ன்பற் றவராய் மா யேபா , அவர ் தான் 

ந் ேபான நிைலைய உணரந்் , தன்  அல்ல  தன  
நற்பண் கள்  ைவக்கப்ப ம் பற் ைய 
நி த் க்ெகாண்டார.்  
 
தன்னம் க்ைகக்  இன்ெனா  வாரத்்ைத ெப ைமயா ம். 
 
நீ ெமா கள் 16:18 ன் ப  ெப ைமக்  எப்ேபா ம் ைடக் ம் பலன் என்? 
 

______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
 

ய-கவனம் ெச த் வ ல் பல பா ப் கள் உள்ளன:  ய-ைமயம், ய -ேசைவ, ய-ெப ைம, 
ய- வஞ்சகம், ய -இன்பம், ய-ேதடல், ய-சார் , யநலம் மற் ம் இ ல் ய வ பா . 

 
யாக்ேகா  3: 13-16 -ஐ வா ங்கள். இந்த வசனங்களி ந்  யநல ப்பம் பற்  நீங்கள் என்ன 
கற் க்ெகாள் ரக்ள்? 
 

______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
 

க்கா 9: 23-24 ப , ஒவ்ெவா  வா ம் என்ன ெசய்ய ேவண் ம் என்  இேய  ெசான்னார?் 
 

______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
 

யத்ைத ம ப்ப  என்றால் என்ன என்  நீங்கள் நிைனக் ரக்ள்? 
 

_____________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________

ய- நம் க்ைக - ஒ வரின் ெசாந்த 
வ ைம அல்ல  சக் களின் 
நம் க்ைக; தன்னம் க்ைக. 

ெப ைம - ஒ வரின் ெசாந்த ம ப்  
மற் ம் ேழ ள்ள அல்ல  
த யற்றவற் ன் ெவ ப்  உணர் ; 
நியாயமற்ற   ேமன்ைம ன் கரவ்ம்.  

அ ப்பைட சத் யம் 

ஆ க் ரிய ன்ேனற்றம் அைடய, 
ஸ் டனான ெந க்கம் மற் ம் 

ஆ  ரச்் ன் க்ேகாளில் நாம் 
கவனம் ெச த்த ேவண் ம்.  
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_____________________________________________________________________________________________________________________________
_______________ 
 
 
 

பாடம் 7 

பாவத் ன் பாரம் 

 
ஒ  ஓட்டப்பந்தயத் ன்ேபா  அ க எைட அவரக்ளின் ேவகத்ைத ம் ச ப் தத்ன்ைமைய ம் 
த க் ம் என்  ஒ  ஓட்டப்பந்தய ர க் த் ெதரி ம். அேதேபால, ஸ்தவரக்ள் தங்கள் 
வாழ்க்ைக ல் அ கப்ப யான பாவத் ன் இைட  த்  ெதாடரந்்  ப் டன் இ க்க 
ேவண் ம். பாவம் ஆ க் ரிய ன்ேனற்றத் ந்  நம்ைமத் த க் ற , ஏெனன்றால் அ  நம் 
ஆ க் ரிய ரச்் ன் இலக் ந்  நம்ைமத் ைச ப் ற , நம் பரேலாகத் 
தகப்ப டனான ஐக் யம் மற் ம் ெந க்கத் ந்  நம்ைமப் ரித் , நம் வாழ் ல் பரி த்த 
ஆ ன் ஆற்றைலத் தணிக் ற . 
 
எ ெரயர ்12: 1 மற் ம் நீ ெமா கள் 5: 21-22 பாவத்ைத எப்ப  வைரய க் ன்றன? 
 
______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
 
ஒப் ரவா த ன் லம் அவ டனான உரிைம அல்ல  உறைவ 

டெ்ட க்க ேவண் ம் என் , ேதவன் பாவத் ன் க்கல்கைள 
ர - க்  எ வதற் த் ேதைவயான அைனத்  

ஏற்பா கைள ம் ெசய் ள்ளார.் 
 
 
ேதவேனா  ஒப் ர  ெசய்வதற்கான ப கள் 
 
ப  1: அ க்ைக ெசய்தல். 
 
உங்கள் பாவங்கைள ஒப் க்ெகாள்வ  என்ப  "தனிப்பட்ட, மைறக்கப்பட்ட அல்ல  தனக் த் 

ங்  ைள க் ம் ஒன்ைற ஒப் க்ெகாள்வ " - ேதவன் பாவம் என்  அைழப்பைத உண்ைம ல் 
பாவம் என்பைத ஒப் க்ெகாள்ள ேவண் ம். உங்கள் ெசயல்கள் அவ ைடய ப்பத் ற் ம் 
வ க க் ம் எ ரான  என்பைத நீங்கள் அவ டன் ஒப் க்ெகாள்ள ேவண் ம் என்  ேதவன் 

ம் றார.் 
 
1 ேயாவான் 1: 9 இன் ப  தாழ்ைம டன் தங்கள் பாவங்கைள ஒப் க்ெகாள்பவரக்ளிடம் ேதவனின் 
ப ல் என்ன? 
 
______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
 
ப  2: மனந் ம் ங்கள் 
 
மனந் ம் வ  என்றால் " க்கம் அல்ல  வ த்தத்ைத உணரத்ல்; கடந்த கால அல்ல  
ேவண் ெமன்ேற ெசய்த ெசயல்கள் ெதாடரப்ாக ஒ வரின் மனைத அல்ல  ஒ வரின் 
இ தயத்ைத மாற் தல்; ஒ வர ் ெசய்த அல்ல  ெசய்யத் தவ யதற்காக மனவ த்தைத 
உணரத்ல் என்பதா ம். " ேதவனிடம் மன்னிப்ைபக் ேகா வ , உங்கள் ெசயல்கள் அவ க்  

ஒப் ரவா தல் - நல் ணக்கம் 
அல்ல  நட் க்  ம ரைமப் . 
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எ ராக இ ந்ததற்காக ம், உைடந் , வ த்தப்பட் , மனந் ம் , அவ டன் உங்கள் 
இ தயத் ன் ஒற் ைமக்  இைட றாக இ ப்பதற்காக ம், ேதவ ைடய மன்னிப்ைப ேகா வ  
உங்கள் ெபா ப் . 

 
 
 
சங் தம் 25:18 இல் தா  ேதவனிடம் என்ன ெசான்னார?் 
 
______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
 
நீங்கள் ஒ  நபைர ண்ப த் ந்தால் அல்ல  பாவம் ெசய் ந்தால், மத்ேத  5: 23-24 ப  
நீங்கள் என்ன ெசய்ய ேவண் ம் என்  இேய  றார?் 
 

______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________ 
 

ஆ க் ரிய ன்ேனற்றத் ற்  நாம் ஸ் டனான ெந க்கத்ைத ம் ஆ க் ரிய 
ரச்் ைய ம் இலக்காக ெகாள்ள ேவண் ம். தன்னம் க்ைக - ஒ வரின் ெசாந்த பலம் அல்ல  

நம் க்ைக. ெப ைம - ஒ வரின் ெசாந்த ம ப்  பற் ய உணர்  மற் ம் தனக் க் ேழ 
உள்ளவற் ன் அல்ல  தன்ைன ட ம ப்  ைறந்தவரக்ள்  ெவ ப் ணர் ; மற் ம் 
ேமன்ைம ன்  காரண ல்லாத இ மாப் . 
 

______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
 
ப  3:  வா  மற் ம் ெபற் க்ெகாள்  

வா த் ப் ெபற் க்ெகாள்ளக் ய இந்த இ யான ப  க க் யமான . நீங்கள் எப்ப  
உண ரக்ள் என்பைதப் ெபா ட்ப த்தாமல், உங்கள் மனந் ம் தைல ம் 
அ க்ைக தைல ம் அவர ் ஏற் க் ெகாண்டேதா , அவ ைடய மன்னிப்ைப பரி ரணமாக 
ெபற் க் ெகாண்டதாக நீங்கள் வா க்க ேவண் ம்.  அவர ் மன்னிப்பதற்  உண்ைம 
உள்ளவராய் இ க் றார ்என் ற அவ ைடய வாரத்்ைத ன்   உ  ெகாண் , அ னி த்தம் 

 வாசத்ேதா  ெதாடரந்்  யற் க் ம் ேபா  அவேரா  ட உள்ள ஐக் யம் 
ப் க்கப்ப ம். 

 
மத்ேத  21: 22 ல் இேய  என்ன ெசான்னார?் 
 

______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
 
நாம் நம் ல் பல னமாக இ ந் , ேதவன் எ ரப்ாரக்் ம் பரி த்த 
வாழ்க்ைக வாழ்வ ல் நாம் ெதாடரந்்  ேதாற் ப் ேபா ேறாம். நாம் மற்றவரக்ைள மன்னிப்ப ல், 
ெபா ைமயாக இ ப்ப ல், இரக்கம் காட் வ ல், பரி ரண அன்  ெச த் வ ல் ேதாற் ப் 
ேபா ேறாம். இயற்ைகயாகேவ நாம் எளி ல் ண்பட ம், ண்ப த்த ம், யநலத்ேதா  
ேநரை்மயற்  இ க் ேறாம்-நாம் நம்ைமக் த்  அ கமாக ம், மற்றவரக்ள் த்  
ெகாஞ்சமாக ம், ந் த் , நம்மாேலேய கைட க்க யாத தரத்ைத மற்றவரக் க்  ைவத் , 
அவரக்ைள நியாயந் ரக்் ம் தமாக நம் ைடய வாழ்க்ைக ேல ைவத் க் ேறாம். 
ஆைக னாேல இந்த ப நிைலகைள நாம் னந்ேதா ம் கட்டாயமாக ன்பற்ற ேவண் ம். 
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பாடம்- 8 

        

 வா ன் இலக் கள் 

 

ப் யர ் 3 ம் அ காரம் வ ம், ப ல் தன  
தனிப்பட்ட க்ேகாள் மற் ம் அவர  வாழ்க்ைக ன் 
ேநாக்கம், க ப்ெபா ள் ஆ யவற்ைற எ த் ைரக் றார.் 
வசனம் 14 இல், அவர ்தன  க்ேகாள் மற் ம் ேநாக்கம் " 
இேய  ஸ் ல்   ேதவ ைடய ேமல் ேநாக் ய 

அைழப் " என்  வரித்தார,் “இைத இரண்  வாரத்்ைதகளில் க்கலாம்: ஸ்  மற் ம் 
நித் ய வன்.” 
 

ப் யர ்3-ல் ன்வ ம் வசனங்கைளப் ப க் ம்ேபா , உங்கள் ெசாந்த ஷயங்கைளப் பற்  
ேதவன் உங்களிடம் ேபச அ ம க் ம் தனிப்பட்ட க்ேகாள்கள் மற் ம் வாழ்க்ைக ன் 
ேநாக்கம் ஆ யவற் ன் உங்கள் எண்ணங்கைள எ ங்கள். 
 

ஸ் ைவ அ தல் (வசனம் 8) 
 

______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
 

ஸ் ல் காணப்ப தல் (வசனம் 9) 
 
______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
 

ஸ் ன் வல்லைமைய அ தல் (வசனம் 10) 
 

______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
 

ஸ் ைவப் ேபால மா தல் (வசனம் 10) 
 
______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
 
பரேலாகம் (வசனங்கள் 11, 20-21) 
 
______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
 
ப ல் ப்பத் டன் தன  இ தயத்ைத தன  வாசகரக்ளிடம் ெவளிப்ப த் னார.் அவர ்தன  
தவ கைள ம், பல னங்கைள ம் ஒப் க்ெகாண் , அதற்கான கணக்  ஒப் த் , 

ஸ் ன் ேமல் உள்ள தன , ைவராக் யம், பரி த்தம், மற் ம் ஆ க் ரிய ரச்்  

அ ப்பைட சத் யம் 

ேதைவ ல்லாத பாரம் ஒ  
ஓட்டப்பந்தய ர ைடய ேவகத்ைத 

ைறப்ப  ேபால, நம் ைடய 
வாழ்க்ைக ல் இ க் ம் பாவம் 
நம் ைடய ஆ க் ரிய வளரச்் ைய 
தைட ெசய் ம். ஆகேவ ேதவ ைடய 
பரி ரணமான இந்த ப ற்  

ட்டத் ற்   ஒத் ைழப்  
ெகா க்க ேவண் ம்  
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ஆ யைவகைள ைதரியத்ேதா  ப ரங்கமாக அ த்தார.் அவ ைடய வாழ்க்ைக வரலா  
நமக்  உற்சாகத்ைத ஊட்ட ம், நாம் ன்பற் வதற்கான உதாரணமாக ம் ப  
ெசய்யப்பட் ள்ள . 
 
 
உங்கள் ஆ க் ரிய வளரச்் ைய ஊக்கப்ப த் ற மற் ம் 
உங்கள்  ெபா ப் ள்ள ஒ  ரந்்த வா ையக் 
கண் த்  அவ க்  ஷனா ப்ப  க் யம். இந்த 
வைகயான உண்ைமயான உற க்  நீங்கள் றந்த, 
ேநரை்மயான மற் ம் வைளந்  ெகா க்க யவராக இ க்க 
ேவண் ம். உங்கள் வாழ்க்ைக ல் இ ேபான்ற ஒ வர ்
உங்களிடம் இல்ைலெயன்றால், அவைரத் ேத ங்கள். ஒ வைர 
உங்களிடம் ெகாண்  வ ம்ப  ேதவனிடம் ேக ங்கள். உங்கள் ேபாதகைர, மற்ற சைபத் 
தைலவைரத் ெதாடர் ெகாண் , இந்த வைகயான ஊக்கம் மற் ம் ெபா ப் ணர் க்கான உங்கள் 

ப்பத்ைத ெவளிப்ப த் ங்கள். 

   
உங்கைள வ நடத்த  ன்வ ற ஒரி  நபரக்ைள த்  ந் க்க மா? அவரக் ைடய 
ெபயைர ேழ எ ங்கள். 
  

1. ___________________________________________________________________________. 
 

2.  __________________________________________________________________________. 

 
நீங்கள் எப்ேபா  அவரக்ைள ெதாடர்  ெகாள் ரக்ள்? 
_____________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
"இலக்ைக ேநாக்  ன்ேனற" ேதவன் உங்கைள 
ஊக் த்த  என்ன? 
 

______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
 

ஸ் ேவா  ட நடந்  உங்கள் ஆ க் ரிய ரச்்  மற் ம் வளரச்்  எப்ப  இ க் ற  
என்பதற்கான அ ப்பைட ரிதல் இப்ேபா  உங்க க்  உள்ள . னசரி ேதவேனா  ெந ங்  
எப்ப  வளர ேவண் ம் என்பதற்  ஒ  ன் இைணப்  A ஐ பாரக்்க ம்.  அ த்த அத் யாயம் 
மன்னிப் , மற் ம் ஒப் ரவா த ன் ேவதாகம ேகாட்பா கள் பற் ய ஆழமான ஆய்ைவ 
வழங் ற . உங்கள் இ தயத் ல் ஸ்  அளிக்க ம் ம் கத்ைத ெபற் க் 
ெகாள்ளத்தக்கதாக உங்கள் இ தயம் றக்கப்பட ேவண் ம் என்பேத என் ைடய ெஜபமாக 
இ க் ற . 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

கணக்ெகாப் த்தல்- 

ஒ  கணக்ைக வழங் வதற்  
அைழக்கப்ப ம் ெபா ப் -ெபா ப் ; 
ஒ வரின் நடத்ைதக்  
ெபா ப்பானவர.் 
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அத் யாயம் 5 
 

மன்னிப்  மற் ம் ஒப் ரவா தல் 
 

 
நான் இேய ைவ ஆண்டவராக ஏற் க்ெகாண்ட  ேநரத் ல், என் தந்ைத ன்  நான் 
ெகாண் ந்த ெவ ப்ைப அவர ்எனக்  ெவளிப்ப த் னார.் நான் அ கமாகப் ப ரவ்தற்  ன், 
என் தந்ைத என்ைன ம் என் உடன் றந்த ஏ  ேபைர ம், வளரக்்க தன  றந்த யற் ைய 
ெசய்த ஒ  நல்ல மனிதர ் என்பைத நான் ெதளி ப த்த ம் ேறன். அவ க்  என்  
எந்த தமான ெக தல் எண்ணேமா அல்ல  என்ைன காயப்ப த்த ேவண் ெமன்ற ேநாக்கேமா 
இல்ைல, என்ப  எனக் த் ெதரி ம். எனக்  ேதைவயானைத என் தந்ைத ேவண் ெமன்  
எனக் த் தராமல் ேபான ல்ைல. அவர  றந்த யற் கள் இ ந்தேபா ம், அவர ் ெசய்த, 
ெசய்யாத மற் ம் ெசான்னைவகள் என்ைன காயப்ப த் வதற்  ஏ வாய் அைமந்த , அ  

ல் அவர ்  ெவ ப்பாக வளரந்்த . நான் என் தந்ைத டம் ெசன்  அவரிடம் மன்னிப்  
ேகடக் ேவண் ம் என்  கரத்்தர ்என்னிடம் ெதளிவாகத் ெதரி த்தார.் 
 
பல ைடய கைதகள் என் ைடயைதப் ேபாலேவ இ க் ன்றன. ெபற்ேறாரிடம் காணப்ப ம் 
இைடெவளிதான் வரிக்கப்பட்ட கசப் க ம், ேகாபங்க ம், ெபா வான காரணங்களாக 
இ க் ன்றன. ேதவன் ஒவ்ெவா  ழந்ைதகைள ம் ேச த்த தமாக அவரக் ைடய சரீரம் 
மற் ம் உணர் ரவ்மான ேதைவகளில் ெபற்ேறாரக்ளால், அதாவ  தாய் தந்ைதயா ய 
இ வரா ம் சந் க்கப்பட ேவண் ெமன்  வ வைமத் க் றார.் இ ல் யாேரா ஒ வர ்அல்ல  
இரண்  ேப ேம தங்கள் கடைமைய ெசய்யத் தவ ம்ேபா , ழந்ைத ன் வாழ்க்ைக ல் 
ெவற் டங்கள் உ வாக்கப்ப ன்றன, அைவ மன ரீ யான காயங்கைளப் 
ெவளிப்ப த்தக் யதாய் இ க் ற . உதாரணமாக, ஒ  தந்ைத ெதய் க 
தைலைமத் வத்ைத ம் அவ ைடய மைன க் ம் ழந்ைதக க் ம் அன்பான யாகத்ைத ம் 
வழங்க ேவண் ம். ஒ  தாய் அன்பான, வளரப்் ச ் ழைல வழங் வேதா , தன் கணவைன 
ம த்  நல்ெலா க்கப்ப த்தேவண் ம். ெபற்ேறாரக்ள் இ வ ம் தங்கள் ழந்ைதக க்  
அன் , சரியான பாசம் மற் ம் ெதய் க ஒ க்கத்ைத வழங்க ேவண் ம். ஒ  ழந்ைத தன  
ெபற்ேறாரிட ந்  அ யாைம அல்ல  சண்ைட, ஷ் ரேயாகம் அல்ல  வாகரத்  ேபான்ற 
அ ரச்் யான காரணங்களின் நி த்தம் இந்த ஷயங்கைளப் ெபறா ட்டால், அவரக்ளின் 
உணரச்்  நல்வாழ்  மற் ம் ஆ க் ரிய வளரச்்  ெபரி ம் பா க்கப்ப ம். 
 
நம  ம்ப உ ப் னரக்ள், நண்பரக்ள், சக பணியாளரக்ள், அயலவரக்ள் மற் ம் அந்நியரக்ள் 

ட ேவண் ெமன்ேற அல்ல  தற்ெசயலாக   ண்ப ம்ப  நடந்  ெகாள்ளலாம். 
ர ரஷ்்டவசமாக, நாம் க ம் ேந க் ம் நபரக்ள் கப்ெபரிய வ க்கைள ஏற்ப த்தலாம். 

ஆனால் நாம் எப்ேபா ம் பா க்கப்ப றவரக்ள் அல்ல. நா ம் மற்றவரக்ைள ண்ப த்தக் 
யவரக்ேள, இதற்  யாைரக் ற்றம் ெசால்வ  உங்கைளயா? அவரக்ைளயா? அல்ல  

ேதவைனயா? இந்த அத் யாயத் ல் மக்கள் உங்கைள பண்ப த் ம் ேபா ம் அல்ல  நீங்கள் 
மற்றவரக்ைள ண்ப த் ம் ேபா  என்ன ெசய்ய ேவண் ம் என்பைத நாம் கண்ட ேவாம். 
 

பாடம் 1  

 ேதவனின் இராஜரகீம் 

 
சங் தம் 139: 1–18 ேதவன் நம் ஒவ்ெவா வைர ம் ெந க்கமாக அ ந் க் றார ் என்பைத ம், 
நம் ைடய நாடக்ள் அைனத் ம் அவரால் வ வைமக்கப்படட்ைவ என்பைத ம் கற் க் ற . 
 
ஏசாயா 46: 9-10 - ந்  ேதவைனப் பற்  நாம் என்ன கற் க்ெகாள் ேறாம்? 
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______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
 
 
வசனத் ன்ப , ேதவன் சரவ் வல்லைம உள்ளவர,் 
எல்லாவற்ைற ம் அ ந்தவர.் ேவ  வாரத்்ைதகளில் 
ெசால்ல ேவண் மானால் அவர ்இைறயாண்ைம உைடயவர,் 
எல்லாம் அ ந்தவர,். இந்த சத் யத்ைத ஏற் க் ெகாள்வ  
க னம், ேசஷமாக மற்றவ ைடய கரங்களில் ஒப் க் 
ெகா க்கப்பட்  அேனக கஷ்டங்கைள ச த்தவரக் க்  
இைத ஏற் க் ெகாள்வ  க னமாக இ க் ம். 
 
சரவ் வல்லைம உள்ளவ ம், எல்லாவற்ைற ம் 

ரிந்தவ மா ய ேதவன் ெதரிந்ேத எதற்  தம் 
ள்ைளகைள கஷ்டப்பட அ ம க் றார?் என்ற இந்தக் 

ேகள்  எல்ைலயற்ற த் சா த்தனம் உைடயதாய் இ க் ற .  அேனக மக்களின் 
இ தயங்கைள எளி ல் ேதவன்  அவநம் க்ைக மற் ம் கசப் க்  ேநராக இட் ச ்ெசல் ற . 
அவர ் எல்லாவற்ைற ம் அ ந்  எல்லாவற்ைற ம் ெசய்யக் யவரானால் அவர ் தாேன 
இைவகள் எல்லாவற் க் ம் ெபா ப்ேபற்க ேவண் மல்லவா? 
 
இந்த ேகள்  உங்கள் மன ல் நீ த்தால், உங்கள் கண்ேணாட்டத் ந்  ஒ  கணம் ன்வாங் , 
நீங்கள் ேமேல இ ந்  ையப் பாரக்் ரக்ள் என்  கற்பைன ெசய்  பா ங்கள். ேதவைனப் 
பற் ம் அவ ைடய நற் ணத்ைதப் பற் ம் நீங்கள் கற் க்ெகாண்டைத நிைன  ங்கள். 
நீங்கள் அவைர நம் ரக்ளா? 
 
ேதவன் அைனவ க் ம் யா ன ப்பம் என்ற ெகாைடைய அளித் க் றார.் மனித லம் 
அவைரப் ன்ெதாடரந்்  நன்ைம ெசய்யலாம் அல்ல  அவைர நிராகரித்  ைமையச ்
ெசய்யலாம். நல்லேதா ெகட்டேதா, ஒவ்ெவா  ேதரந்்ெத த்த ம் பலன் தரக் யதா க் ற . 

வா கள் மற் ம் அ வா கள் இ வ ம் தங்கள் ெசாந்த ேதரந்்ெத த்தல் மற் ம் 
அவரக்ைளச ் ற் ள்ளவரக்ளின் ேதரந்்ெத த்த ன் ைள கைள அ ப க் றாரக்ள். 
நம் ைடய ய ேதர் க க்கான ைள கைள ஏற்ப  க னம் இல்ைல 
என்றா ம் மற்ெறா வரின் ய ப்பத்தால் நாம் ன்பத்ைத அ ப க் ம்ேபா  அல்ல  
எங் ம் இல்லாத பா கைள அ ப க் ம் ேபா  என்ன ெசய்வ ? 
 
ேதவன் பரிந் ைர ெசய்  மனித லத் ன் ைமைய ேதரந்்ெத க் ம் றைன நி த் னால், 

யா ன ப்பம் இனி இ க்கா . அேதேபால், ேதவன் தம்ைம வா ப்பவரக்ைள 
ைமகளி ந்  பா காத் , நல்லைத மட் ேம தங்கள் வாழ்க்ைக ல் ெதாட அ ம த்தால், 
ன்  அ வா கள் வ யற்ற வாழ்க்ைகக்கான உத்தரவாதத் ற்காக மட் ேம அவரிடம் 

ம் வதற்  ண்டப்ப வாரக்ள்.  நீங்கள் அவரிடம் ம் னதற்  இ தான் காரணமா? 
ேதவன் உங்க க்  எளிதான வாழ்க்ைகைய அளிப்பார ் என் ம் எல்லா ைமகளி ந் ம் 
உங்கைள பா காப்பார ்என் ம் எ ரப்ாரத்் ரக்ளா? 
 
மனிதனின் பா கள் 

 
 

ேவதத் ல் ேயா  என்ற ஒ  மனித க்  சாதகமான வாழ்க்ைக இ ந்த . அவ க்  ஒ  மைன , 
ழந்ைதகள் மற் ம் பல ேவைலக்காரரக் டன் ஒ  ெவற் கரமான ெதா ைல ம் 

ெகாண் ந்தார.் 
 
ேயா  1: 8 ஐப் ப ங்கள். ேதவன் அவைர எப்ப ப் பாரத்்தார?் 
 

______________________________________________________________________________________________________ 

  இராஜரீகம்- நிகரிலாதவர ் அல்ல  
அ காரத் ல் உயரந்்தவர,் மற்ற 
அைனவைர ம் ட உயரந்்தவர,் 

தந் ரமான அல்ல  உயரந்்த 
அ காரம் ெகாண்டவர.் 

எல்லாம் அ ந்தவர-் உலகளா ய 
அ ைவக் ெகாண்டவர,் 
எல்லாவற்ைற ம் அ ந்தவர,் 
எல்ைலயற்ற ஞான ள்ளவர.் 
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______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
 
ேயா  1: 9-11 ஐப் ப ங்கள்.  ேயா ைவப் பற்  சாத்தான் ேதவனிடம் என்ன ெசான்னான்? 
 

______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
 
வசனம் 12 இல் ேதவன் எவ்வா  ப லளித்தார?் 
 
______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
 
அைனத்  உைடைமகைள ம் இழந் , அவ ைடய ேவைலக்காரரக்ள் மற் ம் ழந்ைதகள் 
இறந்  ேபாகத்தக்கதாக ம், கைட யாக அவ ைடய சரீரத்ைத பயன்ப த் வ ன் 

ல ம்  அவர ்  சாத்தான் அைனத் த் ைமகைள ம் ெகாண் வர ேதவன் அ ம த்தார.் 
ேதவன் ஏன் இவ்வள  கஷ்டங்கைள அ ம க் றார ் என்  ேயா க்  ரிய ல்ைல. இைவ 
அைனத் ற் ம் மத் ம், அவர ்ேதவ க் ப் பயந் , நீ மானாக வாழ்ந்தார.் நிசச்யமாக, அவர ்
அத்தைகய ன்பத் ற்  த யான எைத ேம ெசய்ய ல்ைல. 
 
ேயா  7:20 இல் ேயா  ேதவனிடம் என்ன ேகட்டார?் 
 
______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
 
பல அத் யாயங்களில் நாம் பாரக்்க ம், ேயா  ஏன்? என்ற ேகள் ேயா  ேவதைனகைள 
அ ப த்தார.் அவர ் ேதவனிடம் க் ர ட்  தன  நண்பரக்ளிடம் ஆேலாசைன ேகட்டார.் 
ேதவன்  ேநரம் அைம யாக இ ந்தார,் ஆனால் இ ல் ப லளித்தார.் 
 
ேயா  38: 1–3 -ல் ேதவன் என்ன ெசான்னார?் 
 
______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
 
ேயா ன் ேகள் க்  ேதவன் ஒ ேபா ம் ப லளிக்க ல்ைல. அதற்  ப லாக, அவ ைடய 
பைடப் ல் காட்டப்ப ம் வல்லைம மற் ம் ம ைமக்  ேயா ன் கவனத்ைத ெச த்த அவர ்
ேகள் கைளக் ேகட்டார.் ேதவனின் ேகள் கள் ேயா  தன்னிட ந்த கவனத்ைத அவரிடம் 
எ த் ச ் ெசன்றன. அவ ைடய ழ்நிைலகள் மற் ம் ேதவனின் இைறயாண்ைம பற் ய ஒ  
பரந்த பாரை்வைய அவ க்  வழங் ய . 
 
ேயா  40: 3-5 மற் ம் 42: 1–6 இல் ேயா  எவ்வா  ப லளித்தார?் 
 
______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
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நம் ைடய பா க க்  ளக்கம் ேத வ  என்ப  இயற்ைகயான ஒன் தான் நா ம் ட 
ேயா ைவப் ேபால ேதவனிடத் ல் கத  என் ஆண்டவேர எப்ப  என்  ேகட் ேறாம்.  ேயா டம் 
இ ந்  நாம் கற் க் ெகாள் ம் அேநக பாடங்களில் ஒன்  “ஏன்” என்ற ேகள்  தவறானதா ம். 
அதற்  ப லாக நாம் ேதவனிடத் ல் என்ன ேகடக் ேவண் ம் என்றால் இைதக் ெகாண்  நீர ்
எனக்  என்ன ேபா க்க ம் ர?் இந்தத் ன்ப காலங்களில் என்னிடத் ல் உம் ைடய 

த்தம் என்ன? என்  ேகடக் ேவண் ம். 
 
ேதவன் ஒ  அன்பான தந்ைத, அவர ்நம் வாழ் ல் ைமையக் ெகாண் வரமாட்டார.் இ ப் ம், 
அவர ் தம  ேநாக்கத் ற்காக ம் நம    நன்ைமக்ேக வாக ம் ைமயால் நம்ைமத் ெதாட 
அ ம க் றார.் அவைர நம் வதற்  ேதவனிடம் வாசத்ைதக் ேக ங்கள். அவர ் உங்கள் 

ராரத்்தைனக்  ப லளிப்பார.் 
பாடம் 2 - ேசாதைனகள் மற் ம் உபத் ரவம். 
 
ேயாவான் 16:33 -ஐ வா ங்கள். ேசாதைனகள் மற் ம் உபத் ரவங்கள் த்  இேய  தம  

ஷரக் க்  என்ன ேபா த்தார?் 
 
______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
 
நமக்  கஷ்டங்க ம் உபத் ரவங்க ம் வாக் ப் பண்ணப்பட்  
இ க் ற . நமக்  கஷ்டத் ல் இ ந்  ப வதற்கான 
வாய்ப்  ஏ ம் இல்ைல ஆனால் உபத் ரவத் ல் நாம் எவ்வா  
ெசயல்பட ேவண் ம் என்ற ெபா ப்  இ க் ற . 
 
 

மல் யா 3: 3 -ஐ வா ங்கள். நம  ேசாதைனகளின் லம் ேதவன் என்ன ெசய்வார?் 
 
______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
 
நாம் நம் வ னால் ேதவனிடத் ம், மற்றவரிடத் ம் க னமாகலாம். அல்ல  
ேசாதைனகளின் லம் நம் இ தயத்ைத ய்ைமயாக்க, அவரிடத் ல் 
அரப்்பணிக்கலாம்.  இ தயத்ைத த்தம் ெசய்வ  என்ப  தங்கத்ைத ெசம்ைமப்ப த் வ  
ேபான்றதா ம். தங்கம் ெந ப்பால் ப த்தப்ப வதால், அ த்தங்கள் ேமற்பரப் க்  உய ம், 
அதனால் அைவ அகற்றப்ப ம்.  ேதவன் நம் ஒவ்ெவா வைர ம் ன்பத்ைத ச க்க 
அ ம க் றார,் அதனால் நாம் த் கரிக்கப்பட்  ஸ் ன் சாய ல் மாற்றப்ப ேறாம்.  
 
 

நம் ேசாதைனகள் பற்  1 ேப  1: 6-7 என்ன ெசால் ற ? 
 
______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
 

நாம் எவ்வள  ேசாதைனகைள அ ப க் ேறாேமா, அவ்வள  அ கமாக 
த் கரிக்கப்ப ேறாம். நம் இ தயங்களின் நிைலைய ேசா க்க ஒேர வ  ேசாதைனகள் 

மட் ேம. தங்கம் ேமற்பரப் ல் ய்ைமயானதாக ேதான்றலாம், ஆனால் அதன் கண் க்  
ெதரியாத ைமயத் ல் அ  அ த்தங்களால் நிைறந்  இ க்கலாம். நம் இ தயத் ன் ஆழத் ல் 
என்ன இ க் ற  என்பைத ேசாதைனகள் ெவளிப்ப த் ன்றன. இந்த ெசயல்பாட் ல் நாம் 
ேதவைன நம் னால், நம் வாழ்க்ைக இேய  ஸ் ன் அன் , நம் க்ைக மற் ம் 
தன்நம் க்ைக டன் ஊ ம். 
 
ேராமர ்8: 28–29 ஐ எ ங்கள். 

ன் த்தல்- ன் த்தல் அல்ல  
அடக் ைறயால் வ ம், 

ன் த்தல், ன்பங்கள்; ஒ  
ேசாதைன. 
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______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
 
ேராமர ்8: வசனம் 28 "சகல ம் நன்ைமக்  ஏ வாக நடக் றெதன் " ெதளிவாக ற . இ ல் 

க் யமான  வாசம். நாம் ேதவனின் வாக் கைள நம் , நம் ேசாதைனகள் மற் ம் 
இன்னல்க க்  மத் ல் அவர ்  வாசம் ைவத்தால், நாம் ெஜயங்ெகாள்ேவாம், ேதவன் 
ம ைமப்ப வார.் நம் ைடய ேசாதைனகளின் லம் நம் நடத்ைதையக் கண்டவரக்ள் நம் 
வாழ் ல் ஸ் ன் ரிையகைளப் பாரக்்க ம், பரி த்த ஆ ன் வல்லைமயால், 
அவரக்ள் நம் ல் அவ ைடய ர ப ப்ைபக் காணலாம். 
 
ேயா , அவர  ன்பத் ன் ேபா  ஒ  உண்ைம ள்ள ஊ யராக இ ந்தார,் இதன் ைளவாக 
அ க நம் க்ைக, அ க வாசம் மற் ம் ேதவேனா  ஆழமான ெந க்கம் ஏற்பட்ட . 
 
ேயா  42: 11-16 வா க்க ம். அவ ைடய ன்பத் ற்  ேதவன் எவ்வா  ேயா க்  ஆ தல் 
அளித்தார ்(வசனம் 11)? 
 

______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
 
ேயா ன் த ள்ள வாழ்க்ைக எப்ப  இ ந்த  (வசனங்கள் 12-16)? 
 
______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
 
தன் ன்பத் ற்  ேதவைன க்க ம த் , தன் பா களின்   லம் அவைர நம் னார.் ேதவன் 

 ேயா  ெகாண்ட நம் க்ைக னால் அவ ைடய இ தயத் ல் கசப்  ெகாள்ள 
இட ல்லாமல் ேபான . ேயா ன் வாசம் அவ ைடய பரேலாகத் தகப்பனிட ந்  
அவ ைடய ம்பத் னர ் மற் ம் நண்பரக்ள் லம் ஆ தல் ெபற வ  வ த்த . ேதவ ம் 
ேயா ன் வாசத்ைதக் கண்  ன்  இ ந்தைத ட இரண்  மடங்  ெவ ம  அளித்தார.் 
ஆகேவ எல்லா உபத் ரவங்க ம் நம்ைம ல் அ கப்ப யான ஆ ரவ்ாதங்க க்  ேநராக 
வ  நடத் ம் என்  அரத்்தமல்ல, அேத ேவைள ல் பா கள் என்ப  நமக்  இந்த ேல 
உ ப்ப த்தப்பட்ட ஒன்றாக இ க் ற . ஆனால் எவ்வள  ன்பங்க ம், யரங்க ம், 
ேவதைனக ம், தற்ேபாைதய உலகத் ல் நாம் அ ப த்தா ம், நித் ய நித் யமாக 
ேதவ ைடய ச கத் ல் இ ப்ேபாம் என் ற தான வாக் த்தத்தம் நமக்  இ க் ற , அங்ேக 

ன்பேமா, அல்ல  கண்ணீேரா இ க்கா . 
 
2 ெகாரிந் யர ் 1: 3–4 ஐ வா ங்கள். மற்றவரக் க்  உதவ உங்கள் அ பவங்கள் எவ்வா  
பயன்ப ம்? 
 
______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
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இேய  ெசால் றார,் ல ேநரங்களில் ேதவன் உங்க ைடய இ ைள அகற்ற 
ய ல்ைல; என்ற ழ்நிைல ம் அவர ்  நம் க்ைகயாக இ ங்கள். ேதவன் ஒ  

இரக்கமற்ற நண்பராகத் ேதாற்றமளிக்கலாம், ஆனால் அவர ்அப்ப ப்படட்வர ்அல்ல; அவர ்
இயற்ைகக்  மாறான தந்ைதையப் ேபால் ேதான் வார,் ஆனால் அவர ் அப்ப ப்படட்வர ்
அல்ல; அவர ்ஒ  நியாயமற்ற நீ ப  ேபால் ேதான் வார,் ஆனால் அவர ்அப்ப ப்பட்டவர ்
அல்ல. எல்லாவற் க் ம் ன்னால் ேதவனின் எண்ணத்ைத நிைன கைள வ வாக ம், 
வள ம்ப ம் ைவத் ங்கள். எந்த ஒ  ப் ட்ட ழ்நிைல ம் ேதவனின் ப்பம் 
இல்லா ட்டால் எ ம் நடக்கா , எனேவ நீங்கள் அவைர ைமயாக நம்பலாம். 
.-ஓஸ்வால்ட் ேசம்பரஸ்் 

 
ேதவ க்  ஒ  நித் ய ேநாக்கம் இ க் ற . நிசச்யமாக நன்ைமயான  ைமைய ெவல் ம் 
அப்ெபா  ன்பங்க ம் யரங்க ம் இல்லாமல் ேபா ம். நமக்  ன்பத்ைத 
ஏற்ப த் யவரக்ளிடம் கசப் ணரை்வ நாம் ேதர்  ெசய்யலாம், அல்ல     எல்லாவற்ைற ம் 
ஆ ைக ெசய் ற ேதவன்  நம் நம் க்ைகைய ைவத்  மற்றவரக்ளின் ற்றங்கைள ம் 
ேதால் கைள ம் மன்னிக்கலாம். 
 
நீங்கள் ஸ் ைவ இரடச்கராக ம் ஆண்டவராக ம் ஏற் க்ெகாண்டேபா , உங்கள் நித் ய 

ற்காக நீங்கள் அவர ்  நம் க்ைக ைவக் ரக்ள். உங்கள் கடந்தக் கால அ பவத்ேதா ம் 
மற் ம் தற்ேபாைதய ழ்நிைலகளி ம் அவைர நம்ப ேவண் ம். அவர ் மட் ேம உங்கள் 
ேசாதைனகளின் அைனத் ப் ப களி ம் உங்க க்  ஆ தலளித் , பலப்ப த்  
அவரக் க்  நீ யாக ப லளிக்க ம். அவர ் மட் ேம ெகட்டவற் ந்  நல்லைத 
உ வாக் , ந்த உற கைள டெ்ட க்க ம். உங்கள் ன்பங்க க்  மத் ல் 
ஆண்டவரின் வாரத்்ைதக்  நீங்கள் ழ்ப்ப வ  உங்க க்  சமாதானத்ைத ம், கரத்்தரா ய 
இேய  ஸ் க்  கைழ ம், மரியாைதைய ம், ம ைமைய ம் ெகாண் வ ம். 
 
1 ேப  1: 3-7 -ஐ வா ங்கள். இந்த வசனம் உங்கள் ழ்நிைலக்  எவ்வா  ெபா ந் ற ? 
 
______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
 
  

அ ப்பைட சத் யம் 
அவர ் நம் ைடய பா கைள ம் 
உபத் ரவங்கைள ம் பயன்ப த்  அவ ைடய 
சாய க்ெகாப்பான ம பமாக் வதற் ம் 
இ ேபான்ற உபத் ரவப றவரக் க்  
உத ம்ப ம் நம்ைம ஆயத்தப்ப த் றார ் என்  
ேதவ ைடய வாரத்்ைத ெசால் ற . 

 
  
 
 
 
 

பாடம் 3 

 ஏன் மன்னிக்க ேவண் ம்? 

 
நான் என் தந்ைதைய மன்னிக்க ேவண் ம் என்  ேதவன் ம் வைத நான் உணரந்்தேபா , 
நான் உடன யாக எ ரத்்ேதன். நான் பல வாரங்களாக ேதவ டன் ேபாரா ேனன், என் 
கசப் ந்  க்கப்பட ம்ப ல்ைல. நான் ஏன் அவைர மன்னிக்க ேவண் ம்? அவர ்
என்னிடம் ஒ ேபா ம் மன்னிப்  ேகடக் ல்ைல. அவர ்என் மன்னிப் க்  த யானவரா?  
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ஒ  கடன் மன்னிக்கப்ப ம் ேபா , அந்தக் கடைன ம்ப 
ெப வதற்கான உரிைம ம் ட்  ெகா க்கப்ப ற . 
என்னிடம் தவ  ெசய்த ஒ வைர நான் மன்னித்  ட்ேடன் 
என்றால், அவன்  நான் ெதாடரந்்  ேகாபமாகேவா மன 
வ த்தமாக இ ப்பதற்கான தந் ரத்ைத உரிைமைய 
இழந்  ேறன். நான் ப  மத்தேவா, ப  வாங்கேவா, 
வ த்தம் அைடவதற்ேகா எனக் க் ம் யா னத்ைத ம் 
 ட் ேறன். நான் என் ெசாந்த ெபலைன இழந் , இழப்ைப நாேன உள்வாங் க் 
ெகாள் ேறன். உண்ைமயான மன்னிப்  என்ப  த யற்றவரக் க் ம், ைற 
உள்ளவரக் க் ம் இலவசமாக அளிக்கப்ப வதா ம்.  இ  நியாயமானேதா சரிேயா அல்ல. 
எனேவ ஏன் மன்னிக்க ேவண் ம்? 
 
ேதவன் மன்னிக்க கட்டைள றார.் க்கா 6: 35-37 இல் இேய  என்ன ெசான்னார?் 
 
______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
 
ெகாேலாெசயர ்3: 12-13 இல் ேதவனால் ேதரந்்ெத க்கப்பட்ட மக்களின் பண் கள் என்ன? 
 
______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
 
நம் பரேலாகத் தந்ைதக் க் ழ்ப்ப ய ேவண் ெமன்ப  கட்டாயமல்லாத ஷயமல்ல. நமக்  

த்த ேதவ ைடய கடட்ைளக க்  மட் ம் ழ்ப்ப ேவாம் என்றால், நாம் பலனற்ற, பயனற்ற, 
மற் ம் ஆ க் ரிய மலட்  வாழ்ைவ வாழ் றவரக்ளாய் இ ப்ேபாம். 
 
மன்னிப்பவரக்ள் ஸ் ன் சாயைல அைடந் க் றாரக்ள். க்கா 23:34 இல் இேய ன் 
ெஜபம் என்ன? 
 
______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
 

ஸ்தவரக்ளா ய நாம், ஸ் ன் ெபயைர, அ ந்  ேபா ற ஆத் மாக்க க் , எ த் ச ்
ெசல் ம் லாக் ய ம் அைழப் ம் ெபற் க் ேறாம். ஸ்தவன் என்ற ெசால் க்  " ய 

ஸ் " என்  ெபா ள். அவர ் நடந்தப ேய நாம் நடக்க தயாராக இ க்க ேவண் ம். 
ற்றவாளிக க்  மன்னிப்  வழங் வதற்காகேவ ஸ்  இந்த க்  வந்தார,் மன்னிப் ன் 

இ  ெசயைல ைவ ேல நி த்தார.் உல ற்  மன்னிப்ைப ெதாடரந்்  ரகடனப்ப தத் 
அவர ் சச்ைபைய நிய த்தார.் நாம் அவ ைடய ெபயைரச ் மக்க ேவண் மானால், நம்ைம 

ண்ப த் யவரக்ைள நாம் மன்னிக்க ேவண் ம். மன்னிப் ன் ேநாக்கம் என்ன? 
 
மன்னிப்  ற்றம் மத் வ  மற் ம் ன்பத் ன் ழற் ைய உைடக் ற . 
 
நாம் ேநரை்மயாக இ ந்தால், ஒ வர ் ெசய்த ற்றங்க க்  ெதாடரந்்  ற்றம் ெசால்வ  
எவ்வள  ேவதைனயான  என்பைத நாம் ஒப் க்ெகாள்ேவாம்.  இ  ற்றத்ைத ட 
ேவதைனயான . இ  ற்றவாளிக் ம் ட ேவதைனயாக இ க் ற , ப்பாக அவரக்ள் ெசய்த 
தவ க்  ராயச் த்தம் ெசய்ய நிைனத்தா ம், மன்னிப்ைப அளிப்ப  க னமாக இ க்கலாம். 
ஏெனன்றால், அ  ற்றம் மற் ம் நியாயத் ன் அைனத்  ேகள் கைள ம் ரக்்கா ; மாறாக, 

மன்னிப்ப  - ட் க் ெகா ப்ப , 
ரா னாமா ெசய்வ , தவ  
ெசய்ததற்  எ ராக மனக்கசப்ைப 
உண வைத நி த் வ , த்தல், 
மன்னிப் . 
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மன்னிப்  நீட் க்கப்ப ம்ேபா  இ ேபான்ற ேகள் கள் ெபா த்தமற்றதா ம். மன்னிப்  
சசச்ர ந்  ெவளிேயற வ  ெசய் , ஒ  உறைவ ண் ம் ெதாடங்க அ ம க் ற . 
 
ேயாேசப் ன் வாழ்க்ைக, ஆ யாகமம் 37-45 இல் ப  ெசய்யப்பட் ள்ள , மன்னிக் ம் ஆற்றைல 
அழ ய தத் ல் நி க் ற . நீங்கள் ேயாேசப் ன் கைதையப் ப க்க ல்ைல என்றால், அைத 
ப க்க நான் பரிந் ைரக் ேறன். ேயாேசப்  தவறாக ரிந்  ெகாள்ளப்படட்ார,் தவறாக 
நடத்தப்பட்டார,் காட் க்ெகா க்கப்படட்ார,் ைக டப்படட்ார,் ேம ம் அவர  ெசாந்த 
சேகாதரரக்ளால் அ ைமத்தனத் ற்  ற்கப்பட்டார.் அவர ் ச த்த அைனத்ைத ம் 
ெபா ட்ப த்தாமல், அவர ் கசப்பான ேவர ் தன  வாழ்க்ைகையப் க்க அ ம க்க 
ம த் ட்டார.் பல வ ட ரி ைனக் ப் ற , தன  சேகாதரரக் டன் ண் ம் இைணவதற்  
சற்  ன் , ேதவன் தன  தல் மக க்  மனாேச மற் ம் அவர  இரண்டாவ  மக க்  
எப் ரா ம் என்  ெபயரி வதன் லம் ேதவன் தன  வாழ்க்ைக ல் வ கைள ஆற் ம் 
ெசய க்  சாட்  பக றார.் 
 
ஆ யாகமம் 41: 51-52 ஐ வா க்க ம். இந்த இரண்  ெபயரக்ளின் அரத்்தம் என்ன? 
 
______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
 
மறந்  தல் என்ப  நிைனப்பைத நி த் , என்ற இந்த அரத்்தத் ல் ெசால்லப்பட ல்ைல, 
மாறாக ட் , அதாவ  உங்கள் தற்ேபாைதய வாழ்க்ைகைய ஆ ைக ெசய் ற 

ண்ப த்தக் ய நிைன கைள நி த் க் ெகாள்வதா ம். ேயாேசப்  தன் சேகாதரரக்ளால் 
க ம் ேமாசமான நிைலக்  தள்ளப்படட்ார.் அவரக்ள்  கசப்  உணர் களால் ேகாபம் 

ெகாள்வதற்  ப லாக, அவர ் எ ப் ல் தனிைமயாக இ ந்த காலங்களில் உைடக்கப்படட் 
இ தயம் ணமா ம்ப  ேதவ க்  தன்ைன ஒப் க் ெகா த்தார.் ேயாேசப் ன் கனிகள் 
நிைறந்த வாழ்க்ைக அவர  ண்ப ம் நிைன கைள நிைனக்காமல் இ ப்பததற்  ேநர  
ெதாடர் ைடயதா க் ற . அவர ் தன  உணர் கள், உணரச்் கள் மற் ம் அவர  கடந்த 
காலம் அைனத்ேதா ம் ேதவன்  நம் க்ைக ைவக்க ெதரிந்  ெகாண்டார.்  அவ க்  வாய்ப்  

ைடத்தேபா , தன  சேகாதரரக் க்  அன் , மன்னிப்  மற் ம் க ைண ஆ யவற்ைற 
காண் த்தார.் 
 
ஆ யாகமம் 45: 5-8 -ஐ வா ங்கள். ேயாேசப்  தன  சேகாதரரக்ளிடம் என்ன ெசான்னார?் 
 
______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
 
ஆ யாகமம் 45:15 ப க்க ம். ேயாேசப்  என்ன ெசய்தார?் 
 
______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
 
ேயாேசப்  அவரக்ைளக் ற்றஞ்சாட்டேவா அல்ல  ளக்கம் ேகாரேவா இல்ைல; அவர ்
அவரக் க்  இரக்கதை்த ம், மன்னிப்ைப ம் வழங் னார.் மன்னிப்பான  ேயாேசப் ம், அவர  
சேகாதரரக் ம் ண் ம் ஒன் ைணந்  ய உறைவத் ெதாடங்க வ  வ த்த . 
 
மன்னிப்  ற்றவாளி ன் ற்றச ் ைமைய நீக் ற . 
 
ஆ யாகமம் 50:15 ப க்க ம். ேயாேசப் ன் சேகாதரரக்ள் எதற்  பயந்தாரக்ள்? 
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______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
 
ஆ யாகமம் 50: 19–21 இல் ேயா ப்  எவ்வா  ப லளித்தார?் 
 
______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
 
சேகாதரரக்ள் தங்கள் வ த்தத்ைத ம் ற்றத்ைத ம் தங்கள் கல்லைற வைரக் ம், எ த் ச ்
ெசன் ப்பாரக்ள், ஆனால் ேயாேசப்  அவரக்ளிடம் மன்னிப்ைபக் காண் த்தார.் 
ெபற் க்ெகாள்ள யாத, இயலாத மற் ம் த யற்ற, அவரக் க்  ற்றத்ைத நீக்  
அவரக்ளின் உறைவ டெ்ட த்த  அவ ைடய மன்னிப் தான் என்பைத அ ந்  ெகாள்ள 

றதா?  
 

பாவம் உலகத் ற் ள் வந்தேபா  நாம் யாவ ம் நம் ைடய 
நித் யத்ைத ற்றத்ேதா ம் அவமானத்ேதா ம் க க்க 
ேவண் ய அவல நிைலக்  தள்ளப்பட்ேடாம், ஆனால் 
ேதவேனா, நம் ைடய ற்றத்ைத நீக்க ம் அவேரா  ட 
உள்ள உறைவப் ப் க்க ம், இேய  ஸ் ைவ 
அ ப்  நம்ைம மன்னிக் ம்ப  தம் கரத்ைத நீட் னார.் 
நீங்கள் ஸ் ன் லம் ெபற் க்ெகாண்ட 
மன்னிப் ற்  த யானவரக்ளா? 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

அ ப்பைட சத் யம் 

ேதவன் அைனவைர ம் 
மன்னிக் ம்ப  றார.் 

ழ்ப்ப பவரக்ள் அவ ைடய 
மாரனின் சாயைலத் தாங் , 
ண் ம் ப் த்தல் மற் ம் ஒப் ர  

ஆ யைவகைள ஆரம் க்க 
அ ம க் றாரக்ள். 
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பாடம் 4  

மன்னிக்காத ன் ைலக் ரயம். 

 

 
மன்னிப்  இலவசம் என்றா ம், அதற்  மாற்றாக இ ப்ப ன் 

ைல அ கம். மன்னிப்  வழங்க ம ப்ப  தவ  ெசய்ததற்கான 
ரயத்ைதக் ேகா ம் உரிைமையப் பராமரிக்கத் 

ேதரந்்ெத ப்பதா ம். மன்னிக்க ம்பாத  கசப்  மற் ம் 
மனக்கசப் ல் ற . 
 
மனக்கசப்  கடந்த காலத் டன் ஒட் க்ெகாண் க் ற , அைத 

ண் ம் ண் ம் நிைன ட் ற . ஒ  ரங்  ன  எ ப்ப  
ேபால், மனக்கசப்  காயங்கைள ணப்ப த் வைதத் 
த க் ற . கசப்  என்ப  அைத ைகயா ம் அைனவைர ம் 
பா க் ம் ஒ  ஷம். உங்கள் இ தயத் ல் கசப்  இ ந்தால் 
உங்கைள ம் பா த் , உங்கள் ஒவ்ெவா  உறைவ ம் 
ெதாடரந்்  பா க் ம். இத்தைகய ேநாய்க்கான மாற்  ம ந்  
மன்னிப்  மட் ேம. 
 
கசப்  பற்  எ ேரயர ்12:15 என்ன ெசால் ற ? 
 

_____________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________கசப்  இ தயத் ல் ேவ ன் , வளரந்் , க்கைல ஏற்ப த் ம் 
கசப்பான கனிைய உற்பத்  ெசய் ற . ஒ  உறைவ ெக ப்பேதா , ேதவன் நம் வாழ் ல் 
உற்பத்  ெசய்ய  ெசய் ம் நல்ல கனி ன் வளரச்் ையத் த க் ற . 
 
எேப யர ் 4:31 -ஐ வா ங்கள். கசப் ணரை்வக் ெகாண் க் ம் ஒ வரின் இ தயத் ல் என்ன 
ஆதாரம் உள்ள ? 
 
______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
 
மன்னிக்காமல் இ ப்ப ன் கனிகள் 
 

ன்வ ம் பண் களில் ஏேத ம் உங்கள் வாழ் ல் ெதரி றதா? நீங்கள் அைடயாளம் கா ன்ற 
ஒன் க்  அைடயாளக் ைய ைவ ங்கள். 

 ெப ைம 
 ய நீ  
 ய பரிதாபம் 
 உணரச்்  உ யற்ற தன்ைம 

கசப் - க ைமயாக 
நிந் க்கப்படக் ய நிைல; ேராதம் 
அல்ல  ெகா ைமயால் 
வைகப்ப த்தப்ப ம். 

மனக்கசப் -தவ , அவம ப்  அல்ல  
அ  ேபான்ற ஏேதாெவான் ன் 
காரணமாக உணரச்் ைய உண ம் 
நிைல, அஜாக் ரைத ன் உணர் , 
அ க்க  ேராதம், பைக, ெவ ப் டன் 
ெதாடர் ைடய . 

க ம் னம்- வன் ைற ேகாபம்; 
ஆழ்ந்த மற் ம் உ யான ேகாபம்; 
அ க்க  எரிசச் ட் ம் ேகாபம், 

ேகாபம்-எரிசச்ல்; ஒ  த் ரமான 
உணர்  அல்ல  அ ப்  உணர் . 

ைம ேப ம் ேபச்  - ண்ப த் ம், 
தவறான, ண்ப த் ம் மற் ம் 

ம்பத்தகாத ேபச் ; ேபரிடர,் க்கம், 
ன்பம் ஆ யவற்ைற 

உ வாக் ற . 

ங் ைழக் ம் ப்பம்; 
சட்ட ேராதமான ெசயைலச ் ெசய் ம் 
ேநாக்கத்தால் ெவளிப்ப ம் மனநிைல; 

ங் .  
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 கவைல, பதற்றம் மற் ம் மன அ த்தம் 
 உடல்நலப் ரச் ைன 
 உண க் ேகாளா கள் 
 உற களில் நம் க்ைக இல்லாைம 
 மணத் ல் ெந க்கம் இல்லாைம 
 பா யல் ெசய ழப்  
 நியா ரப்்  ெசய்தல் மற் ம் மற்றவரக்ைள மர் த்தல் 
 க் ரம் உணரச்்  வசப்ப தல் மற் ம் எளி ல் ண்ப தல் 
 அைம  மற் ம் ம ழ்ச்  இல்லாத  
 இேய டனான நடை்ப த் க் ெகாள்வ . 

 
 
மன்னிக்காத னால் உண்டா ம் ைள கைள த்  
இேய  ஸ்  தம் ஷரக்ேளா  ப ரந்் ெகாண்ட 
உவைம. மத்ேத  18: 21-35 ஐ ப க்க ம். 
 
27 ஆம் வசனத் ல் ேவைலக்காரன் தான எஜமானரின் 
மனநிைல என்ன? 
 

_____________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
28 வ  வசனத் ல் ேவைலக்காரன் தன் சக ஊ யைர எப்ப  நடத் னான்? 
 
______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
வசனங்கள் 34 ன் ப , எஜமான் தன  ேவைலக்காரன் மன்னிக்க ம்பாததற்  எப்ப  
ப லளித்தார?் 
 

______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
 
35 வ  வசனத் ல் இேய  எசச்ரித்தெதன்ன? 
 

______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
 

ைவைய ம், ஸ் டம் இ ந்  நாம் ெபற்ற மன்னிப்ைப ம் இரட் ப்ைப ம் பற்  
ந் ங்கள். மற்றவரக் க்  மன்னிப்  வழங்க ம க் ம் அேதேவைள ல், நாம் எப்ப  

ஸ் ைடய மன்னிைபப் ெபற ம்? 
 
இந்த உவைம, ஸ் ல் ம ப ம் றந்த அ பவ ள்ள ஒ  ேதவ ைடய ள்ைள, 
மன்னிக்க ம்ப ல்ைல என்றால் நித் ய அ ைவ அ ப ப்பார ் என்  கற் க்க ல்ைல; 
இ ப் ம், அவரக்ள் மன்னிக்காததால் கடந்த கால வ ைய ண் ம் ண் ம் ந் க்க 
ைவக் ம் ஒ  நிைலயான ழற் ல் க்  ெகாள் ம் ைற ல் அைடக்கப்ப வாரக்ள் என்  
அ  ேபா க் ற . நம்மா ம் மற்றவரக்ளா ம் ஏற்ப ம் வ ந்  பட மா? பாவம் 
மற் ம்  நிைறந்த உல ல் நாம் எப்ப  மற்றவரக் டன் இணக்கமாக வாழக் ம்? 
 
 

அ ப்பைட சத் யம் 

 மன்னிக்காத  கசப் க்  
வ வ க் ற , மற்ற உற கைளத் 

ட் ப்ப த் ற , மற் ம்மனித 
இ தயத்ைத ெதாந்தர  ெசய் ற .  
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பாடம் 5  

 உங்கள் அண்ைட ட்டாைர எப்ப  ேந ப்ப . 
 

றைன ேந  
 
நாம் ஒ வ க்ெகா வர ் எவ்வா  ெதாடர்  ெகாள்ள ேவண் ம் என்பதற்கான ெதளிவான 
வ ைறகைள பரி த்த ேவதம் வழங் ற . 
 
மத்ேத  22: 37-40 -ஐ வா ங்கள். இேய ன் ற் ப்ப , இரண்  ெபரிய கட்டைளகள் யாைவ? 
 

______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
 
உங்கைள ேந க் ற  ேபாலேவ மற்றவரக்ைள ம் ேந க்க ேவண் ய  க் யம் என்  
இேய ேவ ெசான்னார,் இ ல் எ  உங்க க்  எளிதான ? அந்தக் ேகள் ன் ெசால்லாடல் 
உண்ைம என்றா ம். உன்ைன தலாவ  உண்ைமயாக ம் எந்த தமான நிபந்தைன ம் 
இல்லாமல்   உங்க க்  ப லாக தம் ைடய வைன ம் ெகா க்கத்தக்கதாக ேந த்தவைர 
நீங்கள் ேந ப்ப  க னமல்ல.  ஆனால் உங்கைள ெதாடரந்்  ேதால் க்  உட்ப த் ற, 
நிபந்தைன ன் அ ப்பைட ல்   உண்ைம இல்லாமல் ேந க் ற ஒ வைர ேந ப்ப  
இயல்பாகேவ, தானாகேவ வ ைய உண்  பண் மல்லவா? இ  லபமானதா? 
 
1 ேயாவான் 4: 19–21 ஐ க்கமாக வரிக்க ம். 
 

______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
 

நாம் கற் க்ெகாள் ம் தல் காரியம் என்னெவன்றால், ேதவனின் தான நம் அன் , அவர ்
நம்  ைவத் க் ம் அன் ன் ர ப ப்பா ம். இரண்டாவ  ஷயம் என்னெவன்றால், 
ேதவைன ேந ப்ப  மற்றவரக்ைள ேந ப்பைத உள்ளடக் ய . அவர ் உங்கள் வாழ்க்ைக ல் 
ைவத் க் ம் மக்கைள ேந க்காமல் ேதவனின் அன்ைப நீங்கள் ேகார யா . 
 
ேராமர ்13: 8-10 -ஐ வா ங்கள். இந்த வசனங்களில் உங்க க்  என்ன ெதரி ற ? 
 
______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
 

ஒ  ஸ்தவராக, நீங்கள் உங்கள் அயலாைன ேந க்க கடைமப்பட் க் ரக்ள்.  நீங்கள் அைத 
க த் ல் ெகாண் ரக்ளா? ஸ்  ைவ ல் அந்தக் கடைனச ் ெச த் யதால் நீங்கள் இனி 
உங்கள் பாவங்க க் க் கடன்பட் க்க மாட் ரக்ள். ஆனால் அவ ைடய இரட் ப்ைபப் 
ெப வதன் லம், உங்கள் அயலாைன ேந ப்பதற்  கடன்பட்  இ க் ரக்ள். நீங்கள் 
நிைனத் க்ெகாண் க்கலாம், நிசச்யமாக என் பக்கத்  ட் க்காரர ்இந்த நபர ்அல்ல  அந்த 
நபர ்என்  யாைர ம் ப் ட்  றப்பட ல்ைல. எல்லாவற் ற் ம் ேமலாக, அவரக்ள் எனக்  
என்ன ெசய்தாரக்ள் என்  பாரக்்க ேவண் ம்! 
 
மத்ேத  5: 43–48 ஐ க்க ம். 
 

______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
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உங்கள் அன்ைப யாரால் த த்  நி த்த ம்? ப ல் ஒ வ ம் இல்ைல. எல்ேலாைர ம் 
ேந ப்பதற்  கடன் பட் க் ேறாம். ஏன்? 
 

ேழ 1 ெகாரிந் யர ்6:20 ஐ எ ங்கள். 
______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
 
நீங்கள் எந்த சாக் ேபாக் ம் இல்லாமல், ஸ் ைவ ம ைமப்ப த் , ர ப க்க ேவண் ம். 
அன்பற்ற அல்ல  ஸ் ைவப் ேபால் இல்லாமல், மற்றவரக்ளிடம் ெந ங்க தயக்கம் காட் வ , 
ஏற் க் ெகாள்ளக் ய ெசயல் அல்ல, ஆகேவ, அவரக்ள் ேதவனிடத் ம் மற்றவரிடத் ம் 
மன்னிப்  ேகடக்ப்படேவண் யவரக்ள். 
 
மத்ேத  5: 23-24 இல் இேய  என்ன கற் த்தார?் 
 
______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
 
நாம் எப்ேபா  ப டத் ற்  ெசல் ேறாம்? இ  இேய டனான நம  ஐக் யத்ைத ம், - ெஜபம் 
மற் ம் வ பா களில் நம  ேநரம் மற் ம் அவ ைடய நாமத் ல் ெசய்யப்ப ம் எந்த ேசைவச ்
ெசயல்கைள ம் க் ற . மற்றவரக் டனான நம  உற கள் அவ க்  எவ்வள  க் யம் 
என்பைத இேய  கற் த்தார.் இ  அவேரா நாேமா ேலசாக எ த் க்ெகாள் ம் ஷயம் 
அல்ல.  நீங்கள் யாரிடத் லாவ  மன்னிப்  ேகடக் ேவண் மா? அல்ல  நீங்கள் யாைரயாவ  
மன்னிக்க ேவண் மா? இந்த த ணத் ல் அவரக் டன் ஒப் ரவா ம்ப  இேய  உங்க க்  
அ த் றார.் 
 
 ஒப் ரவா தல் 
 
மனித ைடய ழ்ச் ந்  தகரக்்கப்பட்ட அைனத் ேம ப் க்கப்பட ேவண் ம் 
என்ப தான், ேதவ ைடய இ தயத் ன் ப்பமாய் இ க் ற . ஸ் , இந்த க்  
வந்ததற் க் காரணம் – பாவத் னி த்தம், ேதவ க் ம், அவ ைடய ஷ் ப் க் ம் இைடேய 
உள்ள இைடெவளிையக் ைறக்கேவயா ம். ஸ் ன் லம் ேதவ க் ம் 
மனித லத் க் ம் இைட லான உற  ஒப் ரவாக்கப்படட் . 
 
ேதவ டனான ஒப் ர  என் ற உற , நாம் ெப ம் கப் ெபரிய 
பரி , மற் ம் அ  ேதவனின் இ தயத் ன் கப்ெபரிய ஆைச, 
ஆனால் இந்த உற ன் ம ரைமப்  ஒ  ஆரம்பம்தான். 
எேப யர ் 4: 31 -32 ஐ வா க்க ம். மற்றவரக் டனான நம  
உற க க்  ேதவனின் ப்பம் என்ன? 
 
 
______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
 
அேநக ஸ்தவரக்ள், யாேரா ஒ வரிடம் கசப் , மனத்தாங்கல் அல்ல  மன்னிக்கக் டாமல் 
இ ப்பாரக்ள். இந்த உணர் கள் அவரக்ள் ெபற்ற வ க்  ஒ  தரக்்கரீ யான 
உணரச்் ப் ரவ்மான ப ல் என்   ெசய்வ  எளி . ஒ ேவைள அவரக்ைள காயப்ப த் ய 
நபர ் அவரக்ள் ெசய்ததற் ப் ேபா மான ன்பத்ைத அ ப க்காமேலா, அல்ல  அவரக்ளின் 
நடத்ைதக்  ேபா மான ெபா ப்ைப ஏற்காமேலா இ க்கலாம். அவரக்ள் தங்கள் காயமைடந்த 

ஒப் ரவா தல்- ண் ம் அ லம் 
அல்ல  சமாதானம் நட்  
ஆ யைவகைள ப் த்தல்; 
நல் ணக்கத்ைத ம்பப் ெப தல், 

ண் ம் அைடதல், ஐக் யத்ைத 
டெ்ட த்தல்.  
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நிைலைய நியாயப்ப த்த யற்  ெசய்யலாம், மற் ம் அவரக்ள் அ ப த்த கஷ்டங்க க்  
மற்றவரக்ளிடம் அ தாபம் ேதடலாம். ஆனால் அைவகைள உங்களால் ெதாடர்  ப த்த மா? 
 

நான் எந்த அள ற்  மற்றவரக்ைள மன்னிக்கத் தயாராக இ க் ேறேனா, அந்த அள ற்  
தான், என் தந்ைதயா ய ேதவனிடத் ல் மன்னிப்ைப நான் தனிப்பட்ட ைற ல் 
அ ப த் க் ேறன், என்பதற்கான ெதளிவான அள ேகாலாக இ க் ற . - ப் 
ெகல்லர ்

 
உங்கள் வாழ்க்ைக ல் கடந்த கால மற் ம் நிகழ்கால உற கைளக் க த் ல் ெகாள் ங்கள். 
நீங்கள் ஒப் ரவாகாத மனிதரக்ள் யாராவ  இ க் றாரக்ளா?  நீங்கள் காயப்ப த் யவரக்ள், 
அல்ல  ண்ப த் யவரக்ள் யாராவ  இ க் றாரக்ளா?  அப்ப  நிைன க்  வ றவரக்ள் 
யார?் 
______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
 
உங்கள் இ தயத் ல் கசப் , மனக்கசப் , அல்ல  மன்னியாைம, இ ப்பைத நீங்கள் உணரந்்தால், 
அதற்கான ஆதாரம் என்னெவன்  உ யாகத் ெதரியா ட்டால், உங்கள் எண்ணங்கைள ேழ 
எ ங்கள். 
 
______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
 
மன்னிப் , மற் ம் ஒப் ரவா தல், ஆ ய இரண் ம் ெவவ்ேவ  ஷயங்கள் என்பைத ரிந்  
ெகாள்ள ேவண் ய  அவ யம். மன்னிப்  என்ப  உங்க க்  வ ைய ஏற்ப த் ய 
எவ க் ம் வழங்கப்படலாம். ஆனால் ெதய் க ஒப் ரவா தல் என்ப  ஏற்கனேவ ந்த உறைவ 

ண் ம் அைடவதற்கான . அந்நியரக் டன் அல்ல  சாதாரணமாக நட் ல் உள்ளவரக்ேளா  
ஒப் ரவா தல் என்ப  ேதைவ ல்லாத . 
 

ல ஒப் ரவாக்கப்படட் உற க க் , அ ரவ்மான எல்ைலகள் ேதைவப்ப ற . மன்னிப் , 
மற் ம் ஒப் ரவா தல், நிசச்யமாக மற்றவரக்ள் உங்கைள அற்பமாக ம், க னமாக ம் நடத்தேவ 

டா . உங்கைள காயப்ப த் யவரக்ளால், நீங்கள் அவரக்ைள மன்னித்தப் ன் ம், ெதாடரந்்  
உணரச்்  அல்ல  உடல் ரீ யான வ ைய ஏற்ப த்த ம். உங்கள் உணரச்் , மற் ம் உடல் 
நலத் ற்  ேதைவயான வரம் கைள ஏற்ப த் வ  அவ யம். ெவற் கரமான ஒப் ரவா தல், 
சமாதானம், மற் ம் தய டன் யதாக இ க் ம். ஆனால் அ  ரவ்மற்ற, ஒப் ரவா தல் 
வ ைய ம் ேவதைன ம், ெகா க்கக் யதாக இ க் ம். உங்கள் ஒப் ரவாக்கப்படட், 
உற க க்  த் சா த்தனமான வரம் கைள ஏற்ப த்த, உத  ேதைவப்படட்ால், உங்கள் 
ேபாதகர ்அல்ல  ரந்்த ஸ்தவ நண்பரிடம் ஆேலாசைன ெபற ம். 
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பாடம் 6  

 மன்னிப் க்கான ப கள். 

 
நீங்கள் மன்னிக்கப்பட ேவண் ம் என்றால் 
 
உங்கள் பாவத்தால் பா க்கப்பட் ள்ள, உங்கள் வாழ்க்ைக ல் ஒப் ரவாகப்படாத உற கைள 
ெவளிப்ப த் ம்ப , பரி த்த ஆ யானவரிடம் ேக ங்கள். நீங்கள் மற்றவரக் க் , எப்ப  
வ ைய ஏற்ப த் னீரக்ள் என்ப  பற்  தற்ேபா  உங்க க்  ெதரியாமல் இ க்கலாம், 
என்பைத நிைன ல் ெகாள் ங்கள். பரி த்த ஆ யானவர ் உங்கள் பாவங்களில் உங்கள் 
கடந்தகாலம், நிகழ்காலம் அல்ல  எ ரக்ாலத் ல் ஏேத ம் ஒ  த ணத் ல் உங்கள் பாவத்ைத 
ெவளிப்ப த் னால், நீங்கள் உங்கைளத் தாழ்த்  இந்தப் ப கைளப் ன்பற்ற ேவண் ம். 
 
ப  1: உங்கள் பாவத்ைத ேதவனிடம் ஒப் க் ெகாள் ங்கள், உங்கைள மன்னிக் ம்ப  
அவரிடம் ேக ங்கள். 
 
1 ேயாவான் 1: 9 -ஐ வா ங்கள். நாம் அவரிடம் நம் பாவங்கைள ஒப் க்ெகாள் ம்ேபா  ேதவன் 
எவ்வா  ப லளிப்பார?் 
 
______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
 
சங் தம் 103: 12 -ஐ வா ங்கள். அவர ்நம் பாவத்ைத என்ன ெசய் றார?் 
 
______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
 
இப்ெபா  ேதவ ைடய ச கத் ல் கத  அழ ேநரம் எ த் க் ெகாள் ங்கள். உங்க ைடய 

ப் டட் பாவத்ைத மன்னிக் ம்ப  ேக ங்கள். வாசத் னாேல, ேதவ ைடய 
ைமயான மன்னிப்ைப ம், பரி த்தமாக்கப்ப தைல ம், ெபற் க் ெகாள் ங்கள். உங்கள் 

இ தயத்ைத அவ ைடய அன் னால் நிரப்ப ம், அ த்த கட்டத் ற்  ழ்ப்ப வதற்கான, 
வ ைமைய ம் ப்பத்ைத ம் அ ள ம், பரி த்த ஆ யானவைரக் ேக ங்கள். 
 
ப  2: நீங்கள் தவ  ெசய்த நபரிடம் பணி டன் வ த்தம் ெதரி த் , அவரக்ளிடம் மன்னிப்  
ேகடக் ம். 
 
ஆங் ல ெமா ல் க ம் சக் வாய்ந்த ெசாற்ெறாடரக்ளில் ஒன்  தான் "நான் தவ  ெசய்ேதன். 
தய  ெசய்  என்ைன மன்னித்  ங்கள்." உங்களால் ந்தால், இந்த வாரத்்ைதகைள 
          ேந க்  ேநர ் ப ரந்்  ெகாள்ள நான் உங்கைள ஊக் க் ேறன். இ  க ம் க னமாக 

இ க்கலாம், ஆனால் இ  ெபா வாக க ம் பய ள்ளதாக 
இ க் ம். இ ப் ம், தயக்கம் இ க் ம் படச்த் ல் நீங்கள் 
ெதாைலேப  லமாகேவா, அல்ல  ேதவன் நமக்  
கட்டைள ட் க் ற வாரத்்ைதகைள எ வ ன் 

லமாகேவா, தற்ெபா  நமக்  இ க்கக் ய ெதாடர்  
ெகாள்வதற் , ஏ வான ஒ  ந ன, சரியான தகவல் 
ெதாடர் கள் லமாக ெசய்யலாம்; நாம் ன்பப்ப த் ன 
யாரிடமாவ  தாழ்ைமேயா  மன்னிப்  ேகட்பதற் , 

தாமதப்ப த் வதற்  ஏ வாக நம  ெப ைமேயா, கவன தறல்கேளா, அல்ல  ேவ  ஏதாவ  
தைடகைளேயா, இந்தக் ழ்ப்ப ம் ெசயைல தாமதப்ப த் ம்ப  அ ம க்கக் டா .  

அ ப்பைட சத் யம் 

ேதவ ைடய வாரத்்ைத, நாம் 
ண்ப த் ய எவரிட ம் ெசன்  

பணி டன் மன்னிப்  ேகட் ம்ப  
கட்டைள ற .  
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நீங்கள் தவ  ெசய்தவரக்ளிடத் ல், ஒப் ரவா வதற்  ஏ வானவற்ைற ன்பற்ற உங்க க்  
இன் ம் உத  ேதைவப்ப ம்ேபா , உங்கேளா  ெஜ ப்பதற் , ஒ  நம்பகமான ஸ்தவ 
நண்பைன ேகட் க் ெகாள் ங்கள்.  
 
நீங்கள் மன்னிக்க ேவண் ம் என்றால் 
 
உங்கள் வாழ்க்ைக ல் நீங்கள் கசப்ைபக் ெகாண் க் ம் யாராவ  ஒ  நபைர, ெவளிப்ப த்த 
பரி த்த ஆ யானவைரக் ேக ங்கள். உங்கள் இ தயம் ணப்ப த்தப்பட, ேதவைன 
அ ம ப்பதற் , நீங்கள் உங்கைளத் தாழ்த்  இந்த ப கைளப் ன்பற் ங்கள். 
 
ப  1: ழ்ப்ப த டன் மன்னிக் ம் வ ைமைய ேதவனிடம் ேக ங்கள். 
 
1 ேயாவான் 5:14 மற் ம் மத்ேத  21:22 ஆ யவற் ந்  நீங்கள் என்ன கற் க்ெகாள் ரக்ள்? 
 
______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
 

வாசத்ேதா  "அவ ைடய த்தப்ப  நீங்கள் எைதக் ேகட்டா ம்", அைதப் ெப ரக்ள். என்  
கரத்்த ைடய வாக் தத்தம் ெசால் ற . மன்னிக் ம் இ தயம், ேதவன் உங்க க்  ெகா க்க 

ம் ம் ஒ  பண் , ஆனால் நீங்கள் அைதக் ேகடக் ேவண் ம்.  இ  இயற்ைகயாக வ வ ல்ைல, 
மற் ம் ல சமயங்களில் க ம் க னமாக இ க் ம், ஆனால் ேதவன் உங்க க் க் ழ்ப்ப யத் 
ேதைவயான பலத்ைத அளிப்பார ்என்ற வாக் ல் உண்ைமயாக இ ப்பார.் 
 
ப  2: உங்கள் மன்னிப்ைபத் ெதாடர்  ப த் ங்கள். 
 

மன்னிப்  என்ற ெசால் ஒ  ைனசெ்சால், அதாவ  அதற்  நடவ க்ைக ேதைவ. இ  
ைனப்பற்ற, தனியாக ெசய்யப்ப ம் வாய்ெமா  ெவளிப்பா  அல்ல. ஒ  பரி  அளிப்ப  ேபால 

இ  ஒ  ப் டட் நப க்  ெகா க்கப்பட ேவண் ய . ஒ வ க்  ெபன் ல் ெகா ப்ப  ேபால் 
ந் ங்கள். நான் ட்ட க்  இந்த ெபன் ைலக் ெகா க் ேறன், என்  எனக் ள்ேள 

ெசால் க்ெகாள் ேறன் ஆனால் நான் உள்ளப ேய   ட்ட க்  ெபன் ல் ெகா க்க ல்ைல, 
அப்ப யானால் நான் ட்ட க்  ெபன் ல் ெகா த்ேதனா? த்தமாக ெகா க்க ல்ைல. 

ட்ட க்  ெபன் ல் ெகா க்க நிைனக் ம் வைர நான் காத் க்க ேதைவ ல்ைல. நான் 
ெகா க் ம் ன் அவர ் ெபன் க்  த யானவர ் என்  நான் நிைனக் ம் வைர நா ம் 
காத் க்க ேவண் ய ல்ைல. உண்ைம என்னெவன்றால், நான் ட்ட க்  ெபன் ல் ெகா க்க 
ேவண் ம் என்  ேதவன் கட்டைள றார.்  வ ம் ழ்ப்ப ந்  வாழ்வேதா அல்ல  
ெதாடரந்்  கசப்ைப ன்பற்  ெபன் ைல எனக்  நாேன ைவத் க் ெகாள்வேதா ப் 
ெபா ப் ம் என்னிடத் ேலேய ெகா க்கப்பட் க் ற . 
 
மன்னிப்ப  எளிதான காரியம் அல்ல; எனேவ, நீங்கள் தனியாக நிற்க 

யற் க்கக் டா .  ேதவனின் கட்டைளக்  ழ்ப்ப ந்  மன்னிக்க அரப்்பணிக் ம்ப  ஒ  
ரந்்த ஸ்தவ நண்பரின் ஆதரைவ ம் ெபா ப்ைப ம் ேத ங்கள். 

 
மன்னிப்  என்ப  ஒ  உணர்  அல்ல… மன்னிப்  என்ப  ப்பத் ன் ெசயல், மற் ம் 
இ தயத் ன் மனநிைலைய ெபா ட்ப த்தாமல் ப்பம் ெசயல்பட ம். - ேகாரி 
ெடன் ம் 

 
 
ப  3: கசப்ைப தனக் ள்ேளேய அடக்  ைவத்ததற்காக மன்னிப்  ேகடக் ம். 
 
உங்க க்  எ ராக ெசய்யப்படட் பாவம் மன்னிக்க யாதைத நியாயப்ப த்தா . மன்னிக்க 
ம ப்ப , உங்கள் இ தயத் ல் கசப்  மற் ம் மனக்கசப்ைபத ் தக்கைவத் க்ெகாள்வ  
பாவத் ற்  சமமான    மற் ம் உண்ைமயான ஒப் ரவா த க்காக மனந் ம்ப ேவண் ம். 
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ல சந்தரப்்பங்களில், தயக்கம், பயணச ் ெசல , உங்க க் ப் பா காப் , அல்ல  மற்றவர ்
நீங்கள் ெசால்ல ேவண் யைதச ்ெசால் ம் அள க்  அைம யாக இ க் ம் றன் காரணமாக, 
ஒ  க தம், ன்னஞ்சல் அல்ல  ெதாைலேப  அைழப்  உங்கள் மன்னிப்ைபத் ெதாடர்  
ெகாள்வதற்கான றந்த வ யாக இ க்கலாம். 
 
எ ம் ேபா  அல்ல  ேப ம்ேபா  இந்த ஷயங்கைள மன ல் ைவத் க்ெகாள் ங்கள்:  
 
1. உங்கைள ேந க் ம் மற் ம் அக்கைற ெகாள் ம் உங்கள் பரேலாகத் தந்ைதக் க் ழ்ப்ப ந்  
இைதச ்ெசய் ரக்ள்.  உங்கள் இ தயத் ல் ஏற்பட்ட காயம் மற் ம் மன்னிக்கா ன் ைளவாக 
நீங்கள் அ ப க் ம் அ ைமத்தனம் மற் ம் ஒ க் ைற ந்  நீங்கள் பட ேவண் ம் 
என்  அவர ் ம் றார.் 
 
2. உங்க க்  எ ராக ெசய்யப்படட் ற்றத் ன் ஒவ்ெவா  வரத்ைத ம் நீங்கள் ஒத் ைக 
பாரக்்க ேவண் ய ல்ைல. இ  அப்படட்மான பாவமாக இ ந்தால், உங்க க்  ற்றம் ரிந்தவர ்
ெப ம்பா ம் வரங்கைள அ ந் ப்பார.் ற்றவாளி தாங்கள் ஏற்ப த் ய காயத்ைத 
அ யாம க் ம் ழ்நிைலக ம் உள்ளன.  ெபற்ேறா க் ம் 
அவரக்ளின் ள்ைளக க் மான உற களில் இ  ெபா வாக காணப்ப ற . இப்ப ப்படட் 

ழ்நிைலகளில் ட, அைத க்கமாக ைவத் ங்கள். நீங்கள் ஏன் மன்னிக்க ேவண் ம் 
என்பதற்கான அைனத்  காரணங்க க் ம் ரிவான ளக்கத்ைத வழங் வ  க் யமல்ல. 
 
3. மற்றவரக்ள் தங்கள் ற்றங்கைள ஒப் க்ெகாள்ள ேவண் ம் என்  கட்டாயப்ப த்த 

யற் க்கா ரக்ள். ேதவன் உங்கைள மன்னிக் ம்ப  அைழத் க் றார,் ஒ  
வழக்க ஞராகேவா, ந வர ்அல்ல  நீ ப யாகேவா இ ப்பதற்  அல்ல. உங்கள் ழ்ப்ப த ன் 
காரணமாக உங்களின் ணப்ப த் தல் ேதவனிட ந்  வ ம், தங்கள் தவைற ஏற் க் 
ெகாள்ளேவா அல்ல  ஏற் க் ெகாள்ளாமேலா இ க் ற மற்ற நபரக்ளிடத் ந்  அல்ல. 
 
4. இைத க்கமாக ைவக்க ம். ெப ம்பாலான சந்தரப்்பங்களில், அ கப யான உணரச்் களின் 
காரணமாக, ட்ட டப்படாத ஷயங்கைளச ் ெசால்வ  எளி  அ  சந் ப் , க தம், அல்ல  
உைரயாட ன் ேநாக்கத்ைத ைறத்  ம ப் வதற்  உடப் த்தக் யதா ம். 
 

நீங்கள் ஒ வரிடத் ந்  மன்னிப்ைப ெபற ேவண் ம், 
அல்ல  ஒ வைர மன்னிக்க ேவண் ம் என்  பரி த்த 
ஆ யானவர ் உங்க க்  ெவளிப்ப த் ந்தார ்
என்றால், இப்ேபா  அைத ெவளிப்பைடயாகக் , நீங்கள் 
ெதாடர்  ெகாள் ம், ேத ையக் ப் ங்கள், நீங்கள் 

ண்ப த் ய, அல்ல  அவரக் க்  அநீ  இைழத்ததற்  
உங்கைள ெபா ப்ேபற்க யன் , மன்னிப் , மற் ம் 
ஒப் ரவா த க்கான ேதவனின் கட்டைளக்  ழ்ப்ப ய 
அரப்்பணி ங்கள். 

 
 
  

அ ப்பைட சத் யம் 

ேதவ ைடய வாரத்்ைத, வா கள் 
தங்கைள காயப்ப த் ய அல்ல  
தவ  ெசய்த மற்றவரக்ைள 
தாழ்ைம டன் மன்னிக்க ேவண் ம் 
என்  கட்டைள ற .  
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பாடம் 7  

மன்னிக்க ேவண் ம் என்ற உங்கள் அர்ப்பணிப்ைப காத் க் ெகாள் தல். 

 
மன்னிப்  மற் ம் ஒப் ரவா த க்கான, ேதவ ைடய கட்டைளக்  ழ்ப்ப ந்  
ெசயல்ப பவரக்ள், ரிந் க்ெகாள்ள ேவண் ய ஷயம் என்னெவன்றால், நாம் ெபறப்ேபா ம் 
மன்னிப்ேபா, அல்ல  ெகா க்கப்ேபா ம் மன்னிப்ேபா, ஒ  ய ெதாடக்கத் ன் அைடயாளமாக 
இ க் ற . நாம் ஒன் ம் கணினிகள் அல்ல. நம் மனம் மற் ம் நடத்ைதக க்  " ப் த்தல்" 
ெபாத்தான் அல்ல  "கண்ட்ேரால்-ஆல்ட்-ெட ட்" இல்ைல.  உங்கள் ழ்ப்ப தைலப் ேப வதற் , 

ய கட் ப்பா , ஒ க்கம் ேதவன், மற் ம் அவர  வாரத்ை்த தான உங்கள் தாழ்ைமயான 
நம் க்ைக, உங்கள் இ தயத் ல் ெதாடரந்்  இடம்ெபற ேவண் ம். 
 
மன்னிக்கப்பட்டவரக்ள் 

கரத்்த க்  ன்பாக உங்கள் ேதால் கைள ஒப் க்ெகாள்ள ேபா மான அள  உங்கைளத் 
தாழ்த் வ , மற் ம் நீங்கள் ண்ப த் ய, அல்ல  தவ  ெசய்த, அந்த நப க்  உங்கள் 
வாழ்க்ைக ல் பரி த்த ஆ ன் வல்லைம ரிைய ெசய் றெதன்பதற்  அழகான சான்றா ம். 
ஆனா ம் ேதவன் உங்களிடத் ல், அேதா  த் க் ெகாள்வ ல்ைல. உங்கள் ற்றத்ைத 

ண் ம் ெசய்வதற்கான ண் தைல நீங்கள் உணரலாம், மற் ம் ெதாடரந்்  மற்றவரக்ைள 
காயப்ப தத்லாம். அங் தான் உங்கள் ேபாராட்டம் ெதாடங் ற . 

 
மன்னிப்பவரக் க்  
 
உங்கள் கசப் , மற் ம் எரிசச்ைல, ட் வதன் லம், ேதவனின் இ தயத்ைத 

ர ப ப்பதாக ம், உங்கைள காயப்ப த் யவரக்ளின் ற்றங்கைள மன்னிப்ப , பரேலாக 
தந்ைதக்  கனத்ைத ம், ம ைமைய ம், த வதாக இ க் ற . ஆனா ம் ேதவன் 
உங்களிடத் ல் அேதா  த் க் ெகாள்வ ல்ைல. உங்கள் எ ராளி ஏற்ப த் ய வ ைய, 
நிைன ல் ெகாள்ள நீங்கள் உந்தப்ப ரக்ள். மனக்கசப் , ண் ம் உங்கள் இ தயத் ல் 
ேவ ன்ற யற் க் ம். அங் தான் உங்கள் தத்ம் ெதாடங் ற . 
 
நீங்கள் காயப்ப த் யவரக்ள், அல்ல  உங்கைள காயப்ப த் யவரக்ள், உங்கள் வாழ்க்ைக ன் 
வழக்கமான ஒ  ப யாக ெதாடரக் ம். ேதவன் உங்களில் ஒ  ெபரிய ெவற் ையப் 
ெபற் ந்தா ம், அவரக்ள் மா ட்டாரக்ள் என்  அரத்்தமாகா . அவரக்ள் ெதாடரந்்  உங்கள் 

 கசப் , மற் ம் மனக்கசப்ைபக் ெகாண் க்கலாம், அல்ல  அவரக்ள் உங்கைளத் ெதாடரந்்  
காயப்ப தத்லாம்.  உங்கள் மா சம் பழ ய அேத ெப ைம, மற் ம் யநல வ ல் 
எ ர் ைனயாற்ற ம் ம்.     
 
ஆனால் எேப யர ்4: 22-24 -ன்ப  நம் ைடய பைழய ம ஷைன நாம் என்ன ெசய்ய ேவண் ம்? 
______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
 
நீங்கள் ஏற்கனேவ ெசய்  வந்த  ேபால மனிதரக் க்  ப ல் ெகா ப்பைத நி த் , ேதவன் 
உங்கைள ம பமாக் வதற்கான அந்த ய மனிதைன ரமாக தரித் க்ெகாள்ள ேவண் ம். 
நீங்கள் ெதாடரந்்  ஒவ்ெவா  ெநா ம் உங்கைள அவ க்  அரப்்பணித்தால், உங்க ைடய 
வாழ்க்ைக ல் அவ ைடய பலைனத் த வதற்  அவர ்உண்ைம உள்ளவராய் இ ப்பார.் உங்கள் 

ழ்ப்ப தல் மற்றவரக்ைள மாற்றா  என்பைத நிைன ல் ெகாள் ங்கள்.  உங்கள் ழ்ப்ப தல் 
என்ப  ேதவன் உங்களில் ெசய் ம் மாற்ற ற்கான ர ப ப்பா ம். 
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ப் யர ்1: 6 ஐ எ ங்கள். 
 
______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
 
நான் மன்னிக் ம் நபர ்உற ல் ஒப் ரவாக ம்ப ல்ைல என்றால் என்ன ெசய்வ ? ேராமர ்12:18 
சமாதானத்ைதக் காப்ப ல் உங்கள் பங்  பற்  என்ன ெசால் ற ? 
 
______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
 
ஒப் ரவா த ல் உங்கள் ஒ  பங் க்  மாத் ரேம நீங்கள் ெபா ப் . நீங்கள் மற்றவர ்  எந்த 
எ ரப்ாரப்் கைள ம் ேதைவகைள ம் ைவக்க யா . அவரக்ளின் நிைலப்பாடை்டப் 
ெபா ட்ப த்தாமல், நீங்கள் ேதவ க்  ழ்ப்ப ந்  ேகட்  மன்னிப்ைப ெகா க்க ேவண் ம். 
மற்றவர ்உங்க க்  மன்னிப்  வழங்க ம த்தால், அல்ல  அவரக்ள் உங்க க்ெக ரான தங்கள் 
தவைற ஒப் க் ெகாள்ளா ட்டால், ேதவன் உங்கள் ழ்ப்ப த க்காக உங்கைள ஆ ரவ் ப்பார,் 
ேம ம் உங்கள் வாழ்க்ைகைய தய  ைப மற் ம் சமாதானத் னால் நிரப் வார.் மற்றவரின் 
ப ைலப் ெபா ட்ப த்தாமல் உங்கள் அ ைமத்தனத் ந்  அவ ைடய 

தைலைய நீங்கள் இன் ம் அ ப ப் ரக்ள். 
 
 

இந்த ெஜபத்ைத வ காட் யாகப் பயன்ப த்த ம்: 
 

கரத்்தரா ய இேய ேவ, இந்த ழ்நிைலகளில் உம்ைம நம் வதற்  ெபலைன 
த ம்ப யாக ெஜ க் ேறன். நான் உமக்காக இைதச ் ெசய் ேறன் என்பைத நிைன ல் 
ெகாள்ள எனக்  உத  ெசய் ம். நான் எதற்காக ம் __________________ உம்ைமப் 
பாரக்்க ல்ைல, ஆனால் என் வாழ்க்ைகைய உம் ைககளில் ஒப் க் ேறன். 
நான் __________________ உடன் ஒப் ரவா ம்ப  ெஜ க் ேறன், ஆனால் என்னால் என் பங்ைக 
மட் ேம ெசய்ய ம் என்  அ ந் க் ேறன். நீர ் ம ைமப்படத்தக்கதாக 
___________________உமக்  ஒப் க் ெகா க் ம்ப  ெஜ க் ேறன். இதற்கான ப ல் வ ம் என்  
உம்ைம வ மாக நம் ேறன். இேய ன் நாமத் ல் ெஜ க் ேறன் ஆெமன். 

 
நான் மன்னிக்க ேவண் ய நபர ் இறந் ட்டால் என்ன ெசய்வ ? நான் இன் ம் அவரக்ைள 
மன்னிக்க மா? 
 

மரித்த ற ம் மனித இ தயத் ல் கசப் , அந்த கசப் ன் ெபா ள் வாழ் ற . மன்னிப்  
மட் ேம மாற்  ம ந்  மற் ம் எப்ேபா ம் நடவ க்ைக ேதைவப்ப ற . ெகாள்ைககள் 
அப்ப ேய இ க் ன்றன. மரித்த நப க்கான உங்கள் கசப்ைப ேதவனிடம் 
ஒப் க்ெகாள்வதன் லம் ெதாடங் ங்கள்.  ற  நீங்கள் ேதவனிடம் அவரக் ைடய 
தவ கைளேயா ற்றங்கைளேயா இனிேமல் மன ல் ைவத் க்க மாட் ரக்ள் என்  
ெசால் ங்கள், அதற்  ப லாக, அவரக் க்  மன்னிப்  அளி ங்கள். நம்பகமான நண்பர ்
அல்ல  ேபாதகர் ன்னிைல ல் உங்கள் மன்னிப்ைப உரக்கச ்ெசால்ல நான் உங்கைள 
ஊக் க் ேறன். 

 
உங்க க்  வ காட்ட ன்வ ம் ெஜபத்ைதப் பயன்ப த்த ம்: 
 

கரத்்தரா ய இேய ேவ, என் பாவங்க க்காக ைவ ல் மரித் , என்ைன 
மன்னித்ததற்காக நன் . இந்த நபர ் எனக்  ஏற்ப த் ய காயத் ற்  நான் மன்னிக்க 
ேவண் ம் என்ற உம  வாரத்்ைதைய நான் ஏற் க்ெகாள் ேறன். உமக்  ழ்ப்ப ந்  
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மன்னிப்  வாரத்்ைதைய ேப வதற்கான வ ைமைய நான் உம் டம் 
ேவண் க்ெகாள் ேறன். 
நான் __________________ க்  __________________ ஐ மன்னிக் ேறன் (அந்தக் காரியத்ைத ப் ட்  
ெசால்ல ம்). என் கசப்ைப நீக் ப்ேபா ம், இந்த கசப்ைப நீண்ட காலமாக 
ைவத் ந்ததற்  என்ைன மன்னிக் ம்ப  நான் உம் டம் மன்றா ேறன். ஆெமன் 

 
 
ஒ  இ  ந்தைன 
 
நான் இ யாக ேதவ க்  ழ்ப்ப ந்  என் தந்ைதைய மன்னித்தேபா , அவ க்காக நான் என் 
இ தயத் ல் ைவத் ந்த கசப்  மற் ம் ெவ ப்ைப ேதவனிடம் ஒப் க் ெகா த்த உடேன 

தைல ம் ஆ ரவ்ாத ம் என்ைன ெதாடரந்்தைத உணரந்்ேதன். 
ேதவன் உங்களிடத் ம் அைதேய ம் றார.் மற்றவரக்ைள மன்னிக் ம் அல்ல  

மற்றவரக்ளிடம் மன்னிப்  ேகட் ம் உங்கள் ெசயல் 
ேதவ மன்னிப்  ட உங்கள் அ பவத்ேதா  ேநர  
ெதாடர் ைடயதாய் இ க் ற . மன்னிப்பதற் ம், 
மன்னிப்ைபப் ெப வதற் ம், ஆயத்தமாய் இ ப்ப  
நாம் நம் ைடய வாழ்க்ைகைய ஆண்டவரிடத் ல் 
ஒப் க் ெகா த் , ேதவ ைடய மன்னிப்ைபப் 
ெபற் க்ெகாண் , உண்ைமயாக மனந் 

ம் ேனாம், என்பதற்கான அைடயாளமாக 
இ க் ற . ேதவ க்  ஒப் க் ெகா க்கப்பட்ட இ தயம், ஒ  நா ம் மற்றவரக் க்  க னமான 
இ தயமாக இ க்கா .  ேதவ க்  ன்பாக தாழ்ைமப் பட்  ற்ற உணர் , மற் ம் மனக்கசப் , 
ஆ ய அ ைமத்தனத் ந்  தைலயா , ெவளிேய வா ங்கள். 
 

தலாவ , மன்னிப் னால் அ க படச்மாக ணமைட ம் ஒேர நபர,் மன்னிப்ைப 
ெகா ப்பவராகேவ இ க் றார.் . .. நாம் உண்ைமயாக மன்னிக் ம் ேபா , நாம் ஒ  
ைக ைய தைல ெசய் ேறாம், ன்னர ் நாம் த்த அந்தக் ைக  நாேம தான் 
என்பைதக் கண் ப்ேபாம். - ஸ் ஸ்ெம ஸ். 

 
மன்னிப்  மற் ம் ஒப் ரவா த ன் லம் ேதவன் உங்க க்  வழங்க ம் ம் தைலையப் 
ெபற இந்த அத் யாயம் உங்க க்  உதவ, வ காட் யாக இ க்க, ராரத்் க் ேறன். இ  
எளிதான  அல்ல, ஏெனன்றால், ஸ் ல் நமக்  இ க் ம் தைலைய அ ப க்க 

டாமல், அயரா  பா ப ம் ஒ  எ ரி, நம் டம் இ க் றான். அ த்த அத் யாயம், ஆ க் ரிய 
உல ல் ெபாங்  எ ம் கண் க்  ெதரியாத ேபாரில் கவனம் ெச த் ற , மற் ம் நம  
எ ரிைய எ ரத்் ப் ேபாராட, உங்க க் த் ேதைவயான பரி த்த ேவத ஆ தங்கைள 
உங்க க் த் தயாரப் த் ம். 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

அ ப்பைட சத் யம் 

மற்றவரக் ைடய ெசயைல ம் ப ைல ம் 
ெபா ட்ப த்தாமல் ெதாடரந்் அவ க்  

ழ்ப்ப ய ேவண் ம் என்  ேதவ ைடய 
வாரத்்ைத ெசால் ற .  
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அத் யாயம் 6 
 

ஆ க் ரிய ேபாராட்டம் 
 

 
நா ம் என் மகன்க ம்  வய ல் அ க்க  ெப ண்ட் பந்  ைளயா ேவாம். இந்த 

ைளயாடை்டக் த்  உங்க க்  அ கம் இல்ைல என்  ெசான்னால், இ  ஒ  ஏரக்ன் 
(காற் ச ் கலன்) ைவத் க்ெகாண் , அ ல் ய, ய ெப ண்ட் நிரப்பப்பட்ட பந் கள் 
இ க் ம், அைத ேபாட்  எ ரிைய டேவண் ம். அந்த பந்  உங்கள்  பட்  அ  உைடந்  
அந்த இடம் கலராக மா  ம், நீங்கள் அ ட் ஆ  ரக்ள். உங்கள் எ ரிைய 
ேமற்ெகாள் ம்ப , நீங்கள் பயன்ப த் வதற் , அங்ேக ஏராளமான த்த ட்பங்கள் இ க் ற . 
அ ல் ஒ  றந்த ட்பம் என்னெவன்றால், ஓைச ல்லா ரக ய ெசயல்பா -சப்த ல்லாமல் 
ரக யமாக ெசன்  எ ரிக்  ன் றத் ல் கண் க்காத வண்ணம் ெரன்  பயங்கர 
சத்தத்ேதா  ெசயல்ப வ !  சரியான பா காப்  இல்லாமல், அந்த அ  நம்  ம்ேபா  அ  
நமக்  வ ைய ம், க்கத்ைத ம், ஏற்ப த் ம். யாெரல்லாம் ெவ ம் பனியேனா , 

ைளயா னாரக்ேளா, அவரக்ள் அ த்த ைற அ கபடச்மான பா காப் கைள 
அணிந் ெகாள்வாரக்ள்.  அந்த அ  ய அ ைய ட க ைமயானதாக இ ந்தால் என்ன 
ெசய் ரக்ள்? த்தத் க்  எப்ப  ஆயத்தமா ரக்ள்? 
 
நாம் உலகப் ரகாரமாக வாழ் ன்ற ப யால், லபத் ல் நம் ைடய சரீரத் ற்ேக, அ க கவனம் 
ெச த் க் ெகாண் க்க ேநரி ம். வரலாற் ப் த்தகங்களில், நா கள் தன் எ ரிகேளா  பல 
காரணங்க க்காக ேபார ் ெசய் ம் ெசய் கள் தான் நிைறந் க் ற . தனிப்பட்ட ைற ல், 
நாம் நமக்  காயத்ைத, அ ைவ ஏற்ப த் ம் வாரத்்ைதகைள ம் ெசயல்கைள ம் பல தரப்படட் 
நிைல ல் ெசய் ம் ஒ  சரீரப் ரகாரமான நபைரத்தான் நம் ைடய எ ரியாக பாரக்் ேறாம். 
ெந ஞ்சாைல ல் ெவ  த்த ைரவர,் அவ  வதந் கள் மற் ம் ெபாய்கைள பரப் பவர,் 
ஏமாற் பவர,் டன், கற்ப ப் , ெகாைலகாரன் - இப்ப ப்பட்டவரக்ள் தான் நாம் பாரக்்க ம், 
ெதாட ந்தக்கதான எ ரிகளாக இ க் றாரக்ள். ஆனால் ஆ க் ரிய உல ல், கண் க் த் 
ெதரியாத எ ரி ஒ வன் இ க் றான். நீங்கள் பாரக்்கக் ய, ெதாடக் ய, மற் ம் 
உணரக் ய, எைத ம் ட ஆபத்தானவன் ஒ வன் இ க் றான், நீங்கள் ஆயத்தமாக இ க்க 
ேவண் ம் என்  ேதவன் ம் றார.் 
 
பாடம் 1 - கண் க்  ெதரியாத எ ரி 
 
எேப யர ் 6:12 நாம் ஒவ்ெவா  நா ம் ேபாரா ம் க ஆபத்தான அச் த்தல்கைளக் 

ப் ற . அைவ என்ன? 
 
______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
 
நம் ைடய உண்ைமயான எ ரி சரீரப் ரகாரமான  இல்ைல என் ம், அ  ஆ க் ரிய  
என் ம், ேதவ ைடய வாரத்்ைத ேபா க் ற . இைத நீங்கள் அ ந் க் ரக்ேளா, இல்ைலேயா, 
உங்கைள ற்   எ ம் ற ஆ க் ரிய த்தத் ல் ஈ பட்  ெகாண் க் ரக்ள். 

ர ரஷ்்டவசமாக அத்தைகய த்தத் ல், இ ந்  ெவளிேயற உங்க க்  வாய்ப்ேப இல்ைல. 
நீங்கள் தன்னாரவ்மாக பங் ெபற இந்த த்தம் காத் க்கா . நீங்கள் எந்ேநர ம் த்தத் ன் 

ன் வரிைச ல், நின்  ெகாண்ேட இ க் ரக்ள். நீங்கள் வசனத் ன் ெவளிசச்த் ல் நின் , 
ேதவ க்  ஒப் க்ெகா த் , உங்கள் எ ரிேயா  ேபாராடலாம், அல்ல  அந்தகாரத் ற்  
அ பணிந்  ேதால் ன் வ ைய அ ப க்கலாம்.  
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இ  உங்க க்  யக்கத்தக்க தத் ல் ெதரி றதா? அப்ப  தான் என்  நான் 
அ ந் க் ேறன். கண் க் ப் லப்படாத, இந்த த்தத் ல், ஆ க் ரிய எ ரியானவன் 
உங்கைள இ ளில் ஆழ்த் , உங்கள் இ தயத்ைத தன்வசப்ப த் , ேதவ க்  எ ராக ளரச்்  
ெசய் ம்ப  ெசய்வான், இவ் லகதை்த ட்  சற்  ல ய  ேபால் ேதான் ம். ஆனால் இந்த 

த்தத் ல் நீங்கள் இ க் ரக்ளா, இல்ைலயா, என்பைத ட இந்த த்தம் இ க் ற  என்பைத 
நம்ப ேவண் ம்.  உண்ைம ல், அவர ்இ க் றார ்என்பைத நீங்கள் அ யாமல் இ க்க ேவண் ம் 
என்ப தான் உங்கள் எ ரி ைடய ப்பமாக இ க் ம். எ ரி இல்ைல என்  
எண் றவேன லபமான இைரயாக இ க் றான். ஆனால் உங்கள் கண்களால் காண யாத 
எ ரிேயா  நீங்கள் எவ்வா  ேபாரி ரக்ள்?  
 
யாேரா  எதற்காக ேபாரா ரக்ள் என்பைத அ ந்  த்தத் ற்காக அ ன ம் 
ஆயத்தப்ப ப்ப வ தான் தல் ப யா ம். 
 
 
சாத்தானின் ெதாடக்கம் 
 

சா  அைனத்  ைமகளின் ர நி  என்  அேநகர ் ரிந்  ெகாள் றாரக்ள். அவன் அ க்க  
நைகச் ைவயாக உங்கள் ேதாளில் ய வப்  ைபயனாக ெகாம் க டன் உடக்ாரந்் , ெகட்ட 
காரியங்கைள ெசய்ய உங்கைள வற் த்த யற் க் றான் என்பைத ேபால 

த்தரிக்கப்ப றான்.   உண்ைம என்னெவன்றால், அவன் அைத ட க ம் தந் ரமான மற் ம் 
அபாயகரமானவன். ஆனால் அவன் எங் ந்  வந்தான்? 

 
ெகாேலா யர ்1:16 மற் ம் ெநேக யா 9: 6 ஐ க்கமாக வரிக்க ம். 
 
______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
 
ஆ யாகமம் 1:31 -ஐ வா க்க ம். அவ ைடய பைடப்  பற்  ேதவன் என்ன ெசான்னார?் 
 

______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
 
ேதவன் உ வாக்காத படச்த் ல், காணப்ப ற, மற் ம் காணப்படாத, எவ் டத் ம் எந்த 

தமான ஒன் ம் இ ப்ப ல்ைல. ேம ம் ேதவன், தான் உ வாக் ய அைனத்ைத ம், நல்லதாகக் 
க னார ் என்  ேவதம் கற் க் ற . இதன் ெபா ள் சாத்தான் ட ஆ க் ரிய எல்ைலக் ள் 
ேதவனால் பைடக்கப்படட்ான், ஆரம்பத் ல் அவன் நல்லவனாகதான் உ வாக்கப்படட்ான். அவன் 
ேதவ ைடய ராஜ்யத் ல் ேதவ தரக்ளின் பரேலாக ேசைனகளில் ஒ வனாக இ ந்தான். 
அதனால் என்ன நடந்த ? தா 1: 6 மற் ம் 2 ேப  2: 4 ஐ வா ங்கள். ேதவ தரக்ைளப் பற்  
இந்த வசனங்கள் என்ன ெசால் ன்றன? 
 

______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
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1 ேமாத்ேத  3: 1–7 சைப ல் ஒ  கண்காணியாக ஆக ம் ம் ஒ  நப க் ள் இ க்க ேவண் ய 
தன்ைமையப் பற்  ேப ற . 1 ேமாத்ேத  3: 6 இல் என்ன எசச்ரிக்ைக ெகா க்கப்பட் ள்ள ? 
 

______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
 

த ல் நல்லவனாக இ ந்த சா  அவன  ெப ைம ன் காரணமாக க ந்  ெகாள்ளப்படட்ான்.  
சாத்தான் ஒ  ேதவ தனாக இ ந்தேபா , அவன் ேதவைனப் ேபால இ க்க ம் னான், 
அ காரத் ல் சமமாகேவா அல்ல  ெபரியவனாகேவா மா  அரசனாக வணங்கப்பட ேவண் ம் 
என்  நம்பப்படட் .  ஏேதன் ேதாட்டத் ல் அவர ் ஏவாைள ஆ யாகமம் 3: 5 ல் இேத ேபான்ற 
க த் டன் "ேதவைனப் ேபால இ ப் ரக்ள்" என்   அவைள ஆசச்ரியப்ப த் ய ல் 
ஆசச்ரிய ல்ைல. 
 
 
மத்ேத  4: 9 இல் உல ன் அைனத்  ராஜ்யங்கைள ம் அவ க்  வழங் ய ற  சாத்தான் 
இேய டம் என்ன ேகட்டான்? 
_____________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
சாத்தான், ேதவனின் நித் யமான வல்லைம, மற் ம் ஆராதைனக்கான த ையக் கண்  
ெபாறாைம ெகாண்டான். ேதவ க்  எ ரான அவன  ெப ைம ம், கலக ம், அவன  

ழ்ச் யாக மா ய . ெவளிப்ப த் தல் 12: 7–9 மற் ம் க்கா 10:18 ஐ வா க்க ம். சாத்தானின் 
ெப ைமைய ேதவன் எவ்வா  சமாளித்தார?் 
 

______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
 
பைழய சரப்்பம் என்  ப் டப்ப ம் சாத்தான், அவைனப் ன்ெதாடரந்்த மற்ற ேதவ 

தரக்ைள ம் பரேலாகத் ந்  ழத் தள்ளினான்.  
ெவளிப்ப த் தல் 12: 3–4 ஐ வா ங்கள். சாத்தா டன் எத்தைன ேதவ தரக்ள் 
ெவளிேயற்றப்படட்னர?் 
______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
 
ெவளிப்ப த்தல் த்தகம் உவைம ெமா , மற் ம் அைடயாளத்தால் நிரம் ள்ள , ேம ம் பல 
அ ஞரக் ம், ேவத ளக்க ைரயாளரக் ம், ஒவ்ெவா  வசனத் ன் ன்னால் உள்ள 
ெபா ைளப் ப க்க, எண்ணற்ற மணிேநரங்கைள ெசல ட்டனர.் "பைழய சரப்்பம்" என்ற 
சாத்தான், ேதவ தரக்ளில் ன் ல் ஒ  ப ைய "நடச்த் ரங்கைள" க்  அைழத் ச ்
ெசன்றான் என்  நம்பப்ப ற . இந்த ழ்ந்த ேதவ தரக்ள் சாத்தானின் சா கள் என்  
அைழக்கப்ப றாரக்ள், அவரக்ள் அவ ைடய ய ெசயல்கைளச ் ெசயல்ப த் றாரக்ள். 
சாத்தானின் ழ்ச்  எப்ேபா  நடந்த  என்பதற்  ேவதம் ஒ  ப் டட் காலவரிைசைய 
வழங்க ல்ைல. ஷ் ப் ன் கைட  நா க்  இைட ல் அவன், ஏவாளின் ன் ஒ  சரப்்பமாக 
ேதான் ய காலத் ம் நடந் க்கலாம் என்  ேதான் ற . 
 
பல ேவதாகம ரி ைரயாளரக்ள், சாத்தானின் ழ்ச் , ஏசாயா 14: 12-17 மற் ம் எேசக் ேயல் 28: 
12-19 இல் ஆவணப்ப த்தப்படட்தாக நம் றாரக்ள். ஏசாயா ல் ப் டப்பட்ட ப , ஒ  
பா ேலானிய மன்னைர த்த ரக்்கதரிசன வாரத்்ைதகளா ம். எேசக் ேய ல்  ராஜாைவ 

த்த லம்பலாக இ க் ற . சாத்தா ம் இந்த ப களில் உள்ள வாரத்்ைதக க் , 
உட்படட்வன் என்பைத நம்மால் உ யாக அ ய ய ல்ைல என்றா ம், 
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 இந்த இரண்  அரசரக் க்காக ெகா க்கப்பட்ட வாரத்்ைதக க் ம், சாத்தானின் ழ்ச் க் ம், 
இைடேய ஒ  ெதளிவான இைணப்  உள்ள . க்கா 22: 3 இல் இேய ைவக் காட் க் 
ெகா ப்பதற்  ன்  அவன் தாஸ் ஸ்காரிேயாத் டம் உள் ந்த  ேபால, இந்த பத் ல் உள்ள 
சம்பவங்களின்ேபா , சாத்தாேன இந்த அரசரக் க் ள் ந் க்கலாம் அல்ல  
பா த் க்கலாம்.  எல்லாவற் ற் ம் ேமலாக, மனித லத் ன், பாவத் ன் சாபம் சாத்தா க்  
இந்த ல் அ ைவ ஏற்ப த்த ஒ  அ த்தளத்ைத ெகா த்த . 
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பாடம் 2  

இப் ரபஞ்சத் ன் ேதவன் 

 
ன்வ ம் ேவத ப ல் சாத்தான் எப்ப  வரிக்கப்ப றான்? 

 
ேயாவான் 14:30; 16:11 
______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
 
2 ெகாரிந் யர ்4: 4 
______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
 
எேப யர ்2: 2 
______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
 
நீங்கள் அ ந் ெகாள்ள ேவண் ய  என்னெவன்றால் 
சாத்தான் ஒ  சக் வாய்ந்த எ ரி, அவன் ஷ் க க்  
எ ராக இந்த உலகத்ைத ம் அ ன் கைள ம் கலகம் 
ெசய் ம்ப க் , அவரக்ள்  றைமயாக ெசல்வாக்  
ெச த்தக் யவன். ேதவன் த ல் பைடத் , நல்ல  
என்  கண்ட அைனத்ைத ம், களங்கப்ப த்த அவன் 

ம் றான்.  1ேப  5: 8 ல் அவன் எப்ப  
வரிக்கப்ப றான்? 

 
 
_____________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
2 ேமாத்ேத  2: 25- 26 ஆ ய வசனங்களின்ப  சா ம், அவ ைடய தரக் ம், 
உண்ைமயாகேவ யாைர ங்கலாம் என்  ற்  ரிந்  ெகாண் க் றான், அப்ப யானால், 
அவ க்  எ ராக இ ப்பவரக்ளின் நிைல என்ன? 
 
_____________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
யார ்யாெரல்லாம் இேய  ஸ் ைவ ஏற் க் ெகாள்ள ல்ைலேயா அவரக்ள், எ ரிக்  ன்பாக 
பா காப்பற்றவரக்ளாக இ க் றாரக்ள். மனிதரக்ள் அவ க்  சமமானவரக்ள் அல்ல. ஸ்  
இல்லாமல் தங்கள் ய பலத் ல் நிற்கக் ய யாைர ம் ேமற்ெகாள்ளக் ய 

த் சா த்தன ம், ெபல ம், அவ க்  உண் . 
 
  

சாத்தான்-மனிதனின் ெப ம் எ ரி; 
இ ளின் இளவரசன், சா . 

சா -ேதவ க்  எ ரி, அவ க்  
அ பணிந் ந்தா ம், அவன் சற்  

தனமா ெசயல்பட யவன்; 
ைம மற் ம் அநீ ன் தனிப்பட்ட 

ெபரிய ஆ ; ேசாதைனகாரன்,  
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நிசச்யமான ேதால்  
 
ேதவ க் ம் அவ ைடய ள்ைளக க் ம் ன்பாக சாத்தான் தான் எ ரி. ஆனால் நாம் ரிந்  
ெகாள்ள ேவண் ய க் யமான  என்னெவன்றால் அவன் ேதவ க்  நிகரானவன் அல்ல. அவன் 
வல்லைம உள்ளவன் தான், ஆனால் சரவ் வல்லைம உைடயவன் அல்ல. அவன் தந் ரமானவன், 
ஆனால் அவ க்  சரவ் ஞான ம் இல்ைல. அவனால் ேபர ைவ ெகா க்க ற , ஆனால் 
அவேன அ க்கப்பட ேபா றவனா க் றான். 
 
ஆ யாகமம் 3:15 இல் ேதவன் சரப்்பத் ற்  என்ன ெசான்னார?் 
______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
எ ேரயர ்2:14 -ஐ வா ங்கள். இேய  எப்ப  சாத்தாைன ேதாற்க த்தார?் 
 

______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
 
மத்ேத  25:41 மற் ம் ெவளிப்ப த் தல் 20:10 இன் ப , சாத்தானின் இ   என்ன? 
 
______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
 

ஏற்கனேவ அவரக்ள் ேதாற் ப்ேபான ேபாரில் சாத்தா ம் அவ ைடய தரக் ம், 
சண்ைட றாரக்ள், அவரக்ள் உண்ைமைய நன்  அ ந் க் றாரக்ள். ேதவனின் 

ரக்்கதரிசன வாரத்்ைத ன் நிைறேவற்றமா ய, ஸ் ரி ன் " த் " சாத்தானின் தைலைய 
ந க் ம் ஸ் ன் மரணம் மற் ம் உ ரத்ெ்த தல் சாத்தானின் வல்லைமக்  இ  
அ ையக் ெகா த்த . 
 
மத்ேத  28:18 -ஐ வா ங்கள். யா க்  எல்லா அ கார ம் இ க் ற ? 
_____________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
மத்ேத  8: 28-32 இேய ற் ம் சா களால் பா க்கப்படட் இரண்  மனிதரக் க் ம் 
இைட லான ெதாடரை்ப ஆவணப்ப த் ற . இேய  வந்த ற  சா கள் என்ன ெசான்ன ? 
 

______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
 
இேய  யார ் என்  ேபய்க க்  சரியாக ெதரி ம், அைவகள் அவ க்  பயந்தன. அ ந்த 
பன் களின் ட்டத் ற் ள் ைழய அைவகள் அவரிடம் அ ம  ேகடக் ேவண் ந்த . 
வசனம் 32 இல் இேய  எவ்வா  ப லளித்தார?் 
 

______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
ஒ  வாரத்்ைதயால், இேய  ஸ்  சா களால் க்கப்படட் மனிதனிட ந்  சா கைள 
ெவளிேயற் னார.் மாற் : 23-27 -ஐ வா ங்கள். வசனம் 27 இல் இைத பாரத்்த சாட் கள் 
இேய டம் கண்டெதன்ன? 
 

______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
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இேய  ஸ் க்  வானத் ம் ம் சகல அ கார ம் உள்ள , ேம ம் சாத்தான் 
மற் ம் அவன  சா கைள நரகத் ற்  அ ப்ப அவர ்எப்ேபா  ேவண் ெமன்றா ம் ம்  
வ வார.் ஆனால் அந்த நாள் வைர, எ ரி ன் தாக் தல்கைள எ ரத்் ப் ேபாரா வதற்  
"நிதானமாக ம் ப் ட ம்" இ க்க ேவண் ம் என்ற ேப ன் அ த்த க்  நாம் 
ெச சாய்க்க ேவண் ம். 
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பாடம் 3 

 சா ன் தந் ரங்கள் 

 
சாத்தானின்  ெந ங் க்ெகாண் க் ற , ஆனால் அ  இன் ம் வர ல்ைல. அவ க்  
இன் ம் எவ்வள  காலம் இ க் ற ? மத்ேத  24:36 -ஐ வா ங்கள்.  எப்ேபா  என்  
யா க் த் ெதரி ம்? 
 
_____________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
சாத்தா க்  எவ்வள  ேநரம் இ க் ற  என்  ெதரியா ; எனேவ அவன் தன  அ க்  ன்ேப 

ந்தவைர பலரின் இ தயங்களி ம் மன ம் கைளப் ன்  கலக ைதகைள 
ைதக் றான். 

 
ேதவைன ட்  ரமானவரக்ைள டாக் தல் 
 
சாத்தானின் தந் ரங்கள் என்ன? 
 
2 ெகாரிந் யர ்4: 4 
 
______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
 
மத்ேத  13:19 
 
______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
 
2 ெகாரிந் யர ்2:11 
 
______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
2 ேமாத்ேத  2:26 
 
______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
 

ேசஷத் ன் சத் யத் ந் , மனிதனின் மனைத டாக்க சாத்தான் த ல் தன்னால் 
ந்த அைனத்ைத ம் ெசய் றான். ர ஷ்டவசமாக, அவன் சத் யத் ற்  ப லாக 

ேதரந்்ெத ப்பதற்  பல ேபா யான மாற்  காரியங்கைள ம் ைவத் க் றான்.  மத்ேத  7: 13-
14 இல் வ க்  ேபா ற வ ைய ம், அ க்ேக வான வ ைய ம் பற்  இேய  என்ன 
ெசான்னார?் 
 
______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
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வ க்  ேபா ற ஒேர ஒ  வ  இ க் ற , அ  இேய  ஸ் ன் லமாக மட் ேமயா ம். 

மற்ற அைனத்  யற் க ம் அரத்்தமற்றைவ மற் ம் மரணத் ல் வைடபைவ. சாத்தா க்  
இந்த உண்ைம நன்றாகத் ெதரி ம்.  மனித லத் ன் ேமல் ெவற் ெகாள்ள 
ெகாைலகாரரக்ைள ம் பலாத்காரரக்ைள ம் ட் ச ்ேசரந்் , தனக்  சாதகமாகப் பயன்ப த்த 
அவ ய ல்ைல, இ ப் ம் அவன் அந்த வ கைளப் ன்பற்ற லைர ஊக் க்கத்தான் 
ெசய் றான். அவன் சாத்தான் வயப்படட்வரக்ளின் பாராட்  மற் ம் ஆராதைனைய 
வரேவற்றா ம், அவன  ப்பத்ைத நிைறேவற்ற சாத்தானியவா களின் இரா வம் அவ க்  
ேதைவ ல்ைல, அவன் ெவ மேன நற்ெசய் ன் ெசய் ந்  மனித லத் ன் 
இ தயங்கைள ம் மனைத ம் ெக த்தாேல ேபா மான . ஆனால் அவன் எப்ப  மனித லத்ைத 
சத் யத் ல் இ ந்  லக்  ைவக்க ற ? 2 ெகாரிந் யர ்11:14 எ த ம். 
 
______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
 
இதனால் தான், சாத்தான் க ம் அபாயகரமானவனாக ம், எவ்வா  உலக வ கைள அவேன 
வ வைமக்க யவனாக ம் இ க் றான். அவன்   தன  ைமைய "நல்ல " என்  மைறப்ப ல் 
வல்லவன், ேம ம் ேதவைன ம், இேய ன் நீ ைய ம், அ காரத்ைத ம் நிராகரிப்பவரக்ள் 
அவ ைடய தந் ர ெசய க்  ற் ம் பா க்கப்படக் யவரக்ள். 
 
அவைன வரிக்க ஆ யாகமம் 3: 1 இல் என்ன வாரத்்ைத பயன்ப த்தப்ப ற ? 
 
______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
 
எேப யரில் 6:11 ல் உள்ளப  சரவ்ா த 
வரக்்கத்ைத ெகாண்  நாம் எைத எ ரத்்  நிற்க 
ேவண் ம்? 

_____________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________ 

  

2 ெகாரிந் யர ்11: 3 இன் ப , சாத்தான் ஏன் ெபாய் ெசால் றான் மற் ம் ட்ட றான்? 

______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
 

தந் ரம்- மற்றவரக்ைள ஏமாற் வ ல் 
றைமயான; த் சா ; தந் ரமான;  

தந் ரமான- த் சா த்தனமான க த்தாக 
இ த்தல்; த் சா த்தனம் உைடயவர.் 

ட்டங்கள்- ட்டங்கள் அல்ல  வ வைமப் கைள 
உ வாக் தல்; த் சா த்தனமான 
ச த் ட்டத்ைத நிைறேவற் வ . 

ைவல்ஸ்-ஒ  தந் ரம் அல்ல  தந் ரம் 
க்கைவக்க ம் அல்ல  ஏமாற் தல். 
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இராஜாவா ய இேய  ஸ் , அவைர நம் ம் அைனவ க் ம் இரட் ப்ைப ம், நித் ய 
வைன ம், அளிக் றார.் இந்த எளிய சத் யத் ந்  சாத்தான் தன்னால் ந்தவைர பலைர 

டாக்க யற் க் றான், ேம ம் அவன் தன  ட்டங்கைள நிைறேவற்ற, இவ் லகத்ைத 
தனக்  சாதமாக, க ம் றைமயாக ைகயா றான். 
 
 
 

பாடம் 4 

உலகத் ன் வ கள் 

1 ேயாவான் 5:19 ன் ப  உல ன் நிைல என்ன? 
 
______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
 

ஸ்தவரக்ைளப் பற்  உலகத் ன் க த்  என்னெவன்  ேயாவான் 15: 18-21 ல் ெசால் ற ? 
 
______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
 
"இப் ரபஞ்சத் ன் ேதவனானவன்" இந்த உல ன் அைனத்  அைமப் களி ம் ஊ ள்ளான். 
அர யல், ெபா ளாதாரம், கல் , நாகரீகம் என்ற ேபாரை்வ, ெபா ேபாக்  மற் ம் உலக 
தத் வம் அைனத் ம் அவன  ய ெசல்வாக் ன் ஆ ைக ன் ழ் உள்ள . அவன் அேனக 
ஆலயங்கைள ம் ற மத நி வனங்கைள ங் ட ெவற் கரமாக ைகயா றான். இந்த உலகம் 
இ ளில் நிைறந் ப்ப ல் ஆசச்ரிய ல்ைல. ேயாவான் 3: 19-20 இல் மனித லத் ன் 
ெசயல்கைளப் பற்  இேய  என்ன றார?் 
 
______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
 
 
ெகாேலாெசயர ் 2: 8 இல் என்ன எசச்ரிக்ைக ெகா க்கப்பட் ள்ள ? இந்த வசனம் உங்க க்  
எப்ப  தனிப்படட் ைற ல் ெபா ந் ம்? 
 
______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
 
இந்த உலகத் ன் வ கள், பலைர ஈரக்் ம் என்  ேவதம் எசச்ரிக் ற . மாற்  4: 1–20 இல் 

ைதப்பவரின் உவைமையப் ப ங்கள். 18-19 வசனங்களில் வரிக்கப்பட் ள்ளப  " டக்ளில்" 
ைதக்கப்பட்ட ைதகளின் ெபா ள் என்ன? 

 
______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
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நாம் இந்த ல் பல " டக்ள்" மத் ல் வாழ் ேறாம். சாத்தானால் ஒ  நபரின் ஆத் மாைவ 
ஆடெ்காள்ள யா ட்டால், இந்த உலகத் ன் அற்பமான ஷயங்கைளப் பயன்ப த்  
ேதவனின் ராஜ்யத் ந்  அவரக்ைளத் ைச ப் வதன் லம் அவன் அவரக்ளின் 
பாசங்கைளப் ெபற யற் ப்பான். 
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உங்கைள ைச ப் ம், இந்த உல ன் அற்ப ஷயங்கள் என்ன? 
______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
 
1 ேயாவான் 2: 15-17 -ஐ வா த் ,  
இந்த உலகம் வழங்கக் ய ன்  ஷயங்கைளப் பட் ய ங்கள். 
 

1. _____________________________________________________________ 
 

2. _____________________________________________________________ 
 

3. _____________________________________________________________ 
 

 
மாம்சத் ன் இசை்ச 
 
நாம் மாம்சத் ல் பைடக்கப்பட்  தற்ேபா  மாம்சத் ல் வாழ் ேறாம். நம் மாம்சம் 
இயற்ைகயான , ேதவன் ெகா த்த ஆைசகள் அ ல் உள்ளன. நமக்  உண க்காக ப  
எ க் ற , க்கத் தாகம் ெகாள் ற , ேதாழைமக்காக ஏங் ேறாம், பா யல் ெந க்கத்ைத 

ம் ேறாம், பல்ேவ  வைகயான ெபா ேபாக் களில், இன்பம் காண் ேறாம். நம் ேதவன் 
ெகா த்த மாம்சத் ல் உள்ள ப்பங்கள் நமக்  பாவம் இல்ைல; இைவ எல்லாவற்ேறா ம் ட 
தான் ேதவன் அவரக்ைள பைடத்தார.் ஆனால் இந்த ஆைசகைள நிைறேவற் வ ல் ேதவனின் 

ப்பத் ற்  எ ராக ப் ப்ப த்த ற்ப ம்ேபா  பாவமாக மா ற . 
 
 

கலாத் யர ் 5: 19-21 ல் மாம்சத் ன் இசை்சகளால் 
ைறப்ப த்தப்பட்டவரக்ளின் சான் கைள 

அப்ேபாஸ்தலனா ய ப ல் பட் ய றார.் இந்த 
ஷயங்களில் ஏதாவ  உங்கள் வாழ்க்ைக ல் 

ெதரி றதா? 
 
 

 
______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
 
" சா  என்ைனச ் ெசய்ய ைவதத் " அல்ல  "ேதவன் எனக்  இப்ப ச ் ெசய்தார"் என்ற 
ெசாற்ெறாடைர நீங்கள் ேகள் ப்பட் ப் ரக்ள் என்  நான் நம் ேறன். நம் ைடய பாவ 
ஆைசகள் அல்ல  ெசயல்க க்  நம்ைமத் த ர ேவ  யார ் தாவ  ற்றம் மத் வ  மனித 
இயல்பா க் ற . ஆனால் யாக்ேகா  1: 13-14 ப , பாவத் ற்கான நம  ேசாதைன ன் 
உண்ைமயான ஆதாரம் என்ன? 
 
______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
மாற்  7: 21-23 -ஐ வா ங்கள். நம் ெசாந்த இ தயத் ந்  என்ன வ ற ? 
 
______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 

அ ப்பைட சத் யம் 

மாம்சத் ல் இசை்ச ெகாள்வ  
பாவத் ந்  நிைறைவப் 
ெப வதா ம்.  
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உங்கள் பாவ ஆைசகள் உங்க க் ள் இ ந்  வ ன்றன; ற்றம் ெசால்ல ேவ  யா ம் 

ைடயா .  சத் வான, சா , ஏேதன் ேதாட்டத் ல் ஏவாளிடத் ல் ெசய்த  ேபாலேவ, 
ேதவனின் ப்பத் ற்  ெவளிேய உங்கள் ஆைசகைள நிைறேவற்ற உங்கள் பல னங்கைளப் 
பயன்ப த் வான். ஆ யாகமம் 3: 6 -ஐ வா ங்கள். தைட ெசய்யப்படட் கனிையப் பற்  ஏவாள் 
கவனித்த தல் ஷயம் என்ன? 
 

______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
 
சாத்தான் ஏவா க்  கனிைய சாப் ட ஆைச காட்ட ல்ைல. அவ ைடய ஆைச அவ ைடய 
இ தயத் ந்ேதா அல்ல  மாறாக, அந்த ப் டட் த ணத் ல், அவள  வ ற் ந்ேதா 
வந் க்கலாம். ஏவாளின் வ  ப க் க் ர வைத நீங்கள் கற்பைன ெசய்  பா ங்கள். 
அவ ைடய சரீரம் உணைவ ம் ய , சாத்தான் ெவ மேன அவள  ப ையப் ேபாக்க 
தைடெசய்யப்படட் கனிைய பரிந் ைரத்தான். ஏவாள் தன் ப யாற் க் ெகாள்ள 

ற் க்கணக்கான பழ வைககைள ேதரந்்ெத க் ம் வாய்ப்ைப ஆண்டவர ் உதாரத் வமாய் 
ெகா த் ந்தார,் ஆனா ம் ேதவன் தைட ெசய்த கனிையேய அவள் ம் னாள்.  
ேதவனிட ந்  ேதர்  ெசய்ய ஏவா க்  ேவ  ற் க்கணக்கான உண  ப்பங்கள் 
அவ க்  தாராளமாக வழங்கப்பட்ட , ஆனால் அவேளா ேதவன் லக்  ைவத்த கனிையேய 
ெதரிந்  ெகாண்டாள். 
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பாடம் 5  

 கண்களின் இசை்ச 

 
ஆ யாகமம் 3: 6 இல் தைடெசய்யப்பட்ட கனிையப் பற்  ஏவாள் கவனித்த இரண்டாவ  ஷயம் 
என்ன? 
 
______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
 
தைட ெசய்யப்பட்ட கனி, ஏவாளின் ப ைய ரத்்  ெசய்யக் யதாய் மட் ம் இல்லாமல், அ  

ப் க்  நல்ல ம், பாரை்வக்  இன்ப மா ந்த . ஒ ேவைள ஏவாள், அவள் சாப் ட்ட 
அைனத்  கனிகைள ம் ட, இ  அ க  உள்ளதாக இ க்கக் ம் என்  
நிைனத் க்கலாம்.  உங்க க்  நன்றாக ேதான் ற "தைடெசய்யப்பட்ட கனி" எ ? 
 
______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
 
தா  ராஜா ம் அவர  கண்களின் இசை்சக்  ப யானார.் 2 சா ேவல் 11: 2–4 ஐ வா ங்கள். 
அவர ்என்ன ெசய்தார?் 
 
______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
 
வரலாற் ன் மற்ற எந்த காலகட்டங்கைள ம் ட, தற்ேபா  அ கமான மக்கள் க ம் ரமாக 

ழ்ேநாக்  பாரக்் றாரக்ள் என்  நான் வா ேவன். இைணய உ வாக்கம், மற் ம் 
கணினிகளின் ெதா ல் ட்ப ன்ேனற்றம், மற் ம் ெமாைபல் சாதனங்கள், பல ச க ஊடக 
தளங்களின் வளரச்் னால், கண்ணின் இசை்ச இதற்  ன் ஒ ேபா ம் இவ்வள  அ கமாக 
ெந ங்கேவா, ஈரக்்கேவா, அ ைமப்ப த்தேவா, ெசய்ய ல்ைல. ஏெனனில் உலகம் தரக் ய 
சகலத்ைத ம் உங்கள் உள்ளங்ைக ல் இ ந்  எந்த ேநரத் ம் பாரக்்கக் ம். ஆகேவ சா  
அைத பார ்என்  த்தால் ேபா மான . 
 
யாத் ராகமம் 20:17 எ த ம். 
_____________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
 
தா  ஒ  அழகான ெபண்ைணப் பாரத்் , பா யல் இசை்ச ெகாண்  அவ டன் ெந க்கம் 
ெகாள் றான், ன்னர ்அவன் ராஜாவாக தன  அ காரத்ைத ஷ் ரேயாகம் ெசய் , அவ க்  
அல்லாதைத எ த் க்ெகாள் றான். தா ன் பாவத்ைத அைடயாளம் காண்ப  லபம், 
ஏெனனில் இந்த சம்பவம் தான், நாம் ஒவ்ெவா  ைற ஆபாச படங்கைள பாரக்் ம் ேபா ம், 
அல்ல  ஏேதா ஒ  ெபண்ணின் ேதா, ஆணின் ேதா, இசை்ச ெகாள் ம் ேபா  நைடெப ற . 

இசை்ச - உைடைமயாக்க 
ஆைச; பா யல் உணரே்வா  
ெந ங் ; தன் ைடயதல்லாத ேவ  
ஒ வ ைடயைத வாஞ் த்தல். 
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மத்ேத  5:28 இல் பா யல் இசை்சையக் த்  இேய  என்ன னார?் 
 
______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
 
 

பா யல் ஒ க்கக்ேக , எப்ேபா ம் கண்களின் இசை்ச ல் ேவ ன் ள்ள , ஆனால் இந்த 
உலகத் ல் உள்ள காரியங்களில், நம் ைடய கண்கள் இச் க்கக் ய ேவ  ல 

ன் தாரணங்கள் என்ன?  
 
 
மத்ேத  6: 22-23 இல் இேய  நம் கண்கைளப் பற்  என்ன ெசால் றார?் 
 
______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
 
 

வனத் ன் ெப ைம 
 
ஆ யாகமம் 3: 6 இல் தைடெசய்யப்பட்ட கனிையப் பற்  ஏவாள் கவனித்த ன்றாவ  ஷயம் 
என்ன? 
 
______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
 
அவள் ேதவ ைடய அ ைவப் ெபற் , அவைரப்ேபால் இ ப்பாரக்ள் என் , ஆண்டவ ைடய 

த்தத் ற்  மாறாக சாத்தான் ஏவாைள நம்ப ைவதத்ான். இங் தான் மனித லத் ன் 
ரசச்ைன ன் அ த்தளம் உள்ள : வனத் ன் ெப ைம. அகந்ைதேய அைனத்  பாவங்களின் 

ேவரா க் ற  - ேதவ ைடய ஆ க்கத் ற்  எ ரான ரட்டாட்டத் ன் ஊற் க் காரணியாக 
உள்ள . ெப ைம மற்றவரக்ைள ட தன்ைன உயரத்் க் ெகாள்ள யல் ற  ேம ம் 
தன்ைனேய இ  அ காரம் என்  வ த் ற . ேராமர ்1: 20-25 ல் வனத் ன் ெப ைமக்  
ப யானவரக்ைள த்  ற , அவரக்ள் எவ்வா  வரிக்கப்ப றாரக்ள்? 
 
______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
 

க்கமாக னால், ேதவன் ேதைவயற்றவர,் அவ ைடய ஆ ைக என்ப  இல்ைல, நீங்கள் 
தான் இவ் லகத் ன் ைமயப் ெபா ள் என்  இவ் லகம் ேபா க் ற . ஆைக னாேல வாழ்க்ைக 
என்ப  நீங்கள் எப்ப  ம் ரக்ேளா அப்ப த்தான், எ  நல்ல  என்  நீங்கேள 

ரம்ானி ங்கள், எ  உண்ைம என்  நீங்கேள ரம்ானி ங்கள், உங்கள் சரீரம் உங்க ைடய , 
உங்கள் சரீரத் ன் ப்பங்கள் எல்லாம் எ  சரி என்  நீங்கள் ரம்ானிக் ரக்ேளா, அ ேவ 
உங்கைள ப் ப்ப த்த யதாக இ க் ற . அதனால்தான் ல் யமாக இந்த உலகத் ன் 

ஷயங்கள் ஈரக்்கக் யதாய் இ க் ற . நீங்கள் ேநரை்மயானவர ் என்றால், உங்கள் சரீரம் 
இந்த ெசய் ைய நம்ப ம் ற  என்பைத நீங்கள் ஒப் க்ெகாள் ரக்ள். நீங்கள் ஒவ்ெவா  
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ைற ம் பாவம் ெசய் ம் ேபா  ெவளிப்பைடயாக இந்த ெசய் ைய ஏற் க்ெகாள்ள 
ேதரந்்ெத ப் ரக்ள். 
 

வனத் ன் ெப ைம இயல்பாகேவ பாவம் என்  ெசால்லப்படாத ஷயங்களில் தன்ைன 
மைறத் க் ெகாள்ள ம்.  உலக சாதைனகளில் மனிதரக்ள் ெப ைமப்படக் ய ல 
உதாரணங்கள் என்ன? 
 
______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
 
 
1 ேமாத்ேத  6:10 ெசல்வத்ைதப் பற்  என்ன ெசால் ற ? 
 
______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
 
பரி த்த ேவதத் ல் தவறாக ேமற்ேகாள் காட்டப்பட்ட வசனங்களில் பணம் தான் எல்லா 

ைமக் ம் ேவர ் என் , நீங்கள் ேகள் ப்பட் ப் ரக்ள். ஆனால் அ  தவறான , பண 
ஆைசதான்   எல்லாத் ைமக் ம் வ நடத்தக் யதாக இ க் ற . உலகத் ல் நாம் ெசய் ம் 
சாதைனகள் எல்லாம் பாவம் இல்ைல என்பைத ரிந்  ெகாள்ள ேவண் ய  
அவ யமா க் ற . கல் ல் றந்  பட்டம் ெப தல், ஒ ம் க் தங்கப் பதக்கம் ெவன்றவர,் 
அைம க்கான ேநாபல் பரி  ெப தல், ஆஸ்கார ்  ெப தல், ெதா ல் ெவற் கரமான 
வளரச்்  அைடதல், இ  ேபான்  மற் ம் பல நல்ல ஷயங்கள் இ க்கலாம். ஆனால் இந்த நல்ல 
காரியங்கள் தான் உங்க க்  வாழ்க்ைக ன் லட் யமாக இ க் ம் என்றால், அ  உங்கள் 
வாழ்க்ைக ன் தனிப்படட் அைடயாளமாக அல்ல  த யாக இ க் ம் என்றால், அ  
வஞ்சகத் னாேலா, அல்ல  பாவ வ னாேலா, ெபற் ந்தால் அைவகள் ேதவனின் ம ைமக்  
ப லாக, இச் த் ந்தால் அல்ல  ய ப் க்  ேதடப்படட்ால், ய ேமன்ைமக்காக 
ெசய் ந்தால், அைவகெளல்லாம் பாவம் என்ற ெப ைம ன் யத் ன் ழ் வ ன்றன. 

 
உங்க ைடய ெசாந்த ெப ைமக்காக, சந்ேதாஷத் ற்காக 
சாதைன ரிய நா ரக்ளா? அல்ல  அவர ் உங்க க்  
அளித்த றைமகைள நீங்கள் ப ற்  ெசய்வதன் லம் 
ேதவ க்  கனத்ைத ெகாண் வர யற் க் ரக்ளா? 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

அ ப்பைட சத் யம் 

ஸ் ன் வா களாக, நாம் 
எப்ேபா ம் எசச்ரிக்ைகயாக இ க்க 
ேவண் ய ன்  ெகா ரமான 
எ ரிகள் நமக்  இ க் றாரக்ள். 
1.இவ் லகத் ன் அைமப்  2. 
நம் ைடய ந் ேபான 

பாவமா ய ெதய்வ பயமற்ற 
ப்பம் 3. சா . 
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பாடம் 6 

எ ரி ன் தாக் தல்கள் 

 
ஸ்தவரக்ைள ட, சாத்தான் அ கம் ெவ க் ம் ல ஷயங்கள் உள்ளன, அ  அவன் 

எல்லாவற்ைற ம் ட அ கமாக ெவ க் ற ஒ வ க்  இவரக்ள் ஸ்தானா ப களாய் இ ப்ப  
தான்.  நீங்கள் உங்கள் வாழ்க்ைகைய ஸ் க்  அரப்்பணித்தால், சாத்தான் உங்கள் 
இரட் ப்ைப ப த் க்ெகாள்ள யா . நீங்கள் சரவ் வல்லவ ைடய பா காப் க்  ழ் வந் , 
அவர ் ந் ய இரத்தத் னால் நீ மான்கள் என்  அ க்கப்ப ரக்ள். ஆனால் சா  
உங்க ைடய சமாதானத்ைத ெகாள்ைளய க்க ம், உங்க ைடய வாழ் ல் பரம தகப்ப ைடய 

ட்டங்கைள அபகரிக்க ம் எல்லாவற்ைற ம் ெசய்வான், என்பைத நீங்கள் அ ந் க்க 
ேவண் ம். உங்கள் ணத்ைத அ த் , நீங்கள் மாம்ச இசை்ச ல் க் க்ெகாள்ள கண்ணிகைள 
ைவப்பான்.  வா களாக, இந்த ெபா கைளப் பற்  அ ந் ப்ப  அவ யம். 
 
ேயாவான் 8:44 இல் சாத்தான் எப்ப  வரிக்கப்ப றான்? 
 
______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
 
மத்ேத  4: 3 ல் சாத்தான் என்னெவன்  அைழக்கப்ப றான்? 
 
_____________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
ெவளிப்ப த்தல் 12:10 இல் சாத்தான் என்னெவன்  அைழக்கப்ப றான்? 
 
_____________________________________________________________________________________________________________________________ 
இந்த வசனங்கள் ஸ்தவரக்ள் , சத்  தாக் ம் பல்ேவ  வ கைள ெவளிப்ப த் ன்றன. 
அவன  ஆ க் ரிய ஆ தக் டங்  ெபாய்கள், பாவத் ற்கான ேசாதைனகள், மற் ம் 
நியாயந் ரப்்ப  அல்ல  ற்றசச்ாட் கைளக் ெகாண் ள்ள . சாத்தானின் ட்பமான 
தாக் தல்கைள ன்வ ம் வசனங்களி ந்  வரிக்க ம்: 
 
மத்ேத  16: 21-23 
 
______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
 
ேயாவான் 13: 2 
 
______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
 
அப்ேபாஸ்தலர ்5: 3 
 
______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
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2 ெகாரிந் யர ் 11:14 பற் ய பாரன் ன் ய ஏற்பாட்  ளக்கக் ப் களி ந்  (studylight. 
Org) சாத்தானின் இரக ய உத் கள் பற் ய ெதளிவான ண்ண ைவ வழங் ற . 
 

சாத்தான் ெவளிப்பைடயான ேபாைர நடத்த ல்ைல. அவன் ஸ்தவ ேபாராளிைய 
ேந க்  ேநர ்சந் ப்ப  இல்ைல. அவன் மைற கமாக ன்ேன றான்; இ ளில் தன  
அ ைறகைள ெசயல்ப த் வ ; சக் ைய ட தந் ரத்ைத பயன்ப த் வ , 
ேம ம் சாதாரண சக் ைய பயன்ப த்  ெவற்  ெப வைத ட ஏமாற்ற ம், ேராகம் 
ெசய்ய ம் யல்வ … சாத்தான் ெவளிப்பைடயாகத் ேதான் வ ல்ைல. அவன் நம்ைம 
ெவ ப் டன் அ வ ல்ைல, ஆனால்   உடன யாக ெவ ப்  தராத ல ேசாதைனகைள 
நமக்  ன்ைவக்க வ வான். அவன் உலகத்ைத ஒ  கவரச்் யான அம்சத் ல் 

ன்ைவக் றான்; பா ப் ல்லாத  ேபால் ேதான் ற ற் ன்பங்க க்  நம்ைம 
அைழத் , ேம ம் நாம் ம்  வர யாத அள  ரம் வைர நம்ைம இன்பத் ல் ஆழ்த்  

றான். 
 
சாத்தான் உங்கைள ட த் சா  என்பைத நீங்கள் நிைன ல் ெகாள்ள ேவண் ம். நீங்கள் 
அவைன ஞ்ச யா . நீங்கள் அவைன தனியாக எ ரெ்காண்டால், நீங்கள் ஒவ்ெவா  

ைற ம் ேதாற் ப் ேபா ரக்ள். அவன் அ ேவகமாக உங்கள் மனைத ஆராய்ந் , உங்கள் 
இ தயத் ன் பல னமான ப ைய கண் , அங்ேக அ க்க  தாக் தல் நடத் வான். 
 

ன்வ ம் ேவத வசனங்கள் நம் இ தயங்கைள ம், மனைத ம், பற்  என்ன ெசால் ன்றன? 
 
எேர யா 17: 9 
 
______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
 
 
நீ ெமா கள் 4:23 
______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
 
 
ேசாதைனகளா ம், ெபாய்களா ம், உங்கள் உணர் கைள ம், 
எண்ணங்கைள ம், தன் வசப்ப த் னால், உங்கள் 

பாவங்கைள ஆள ம் என்  சாத்தான் அ ந் க் றான். 
நீங்கள் பாவத் ல் ந்தால், அவன் உங்கைள ஒ க்க, உங்கள் 
மனம் மற் ம் இ தயத் ல் ற்றஞ்சாட் , மற் ம் நியாயந் ரத்்  
உடன த் தாக் தல் ெசய்வான்.  
 

ேதவ ைடய 
ேபாதைனகைள கவனிக் ம் வைர, அவ ைடய 
வாரத்்ைதகளில் நிைலக் ம் வைர, அவ ைடய 
வல்லைம ல் ெபலப்ப ம் வைர இந்த ழற்  ண் ம் 

ண் ம் ெதாட ம். சாத்தா ைடய தாக் த ல் இ ந் ம், 
மாம்ச இசை்சகளி ந் ம் ைமயான ெவற் ையப் 
ெப வதற்  ேபா மான அைனத்  வ ைறகைள ம் 
ேதவன் உங்க க்  ெகா த் க் றார.் நீங்கள் 
ஏமாற்றப்படேவா, ேதாற் ப்ேபாகேவா அல்ல  அ ந்  
ேபாகேவா ேதைவ ல்ைல. 

அடக் ைற -  

பாரமான நிைல; ஒ  கனமான 
உணர்  அல்ல  

உடல் அல்ல  மன ல் ெசயல்படாமல் 
இ ப்ப . 

அ ப்பைட சத் யம் 

ேதவன் தம  ள்ைளகள், 
தன்னாரவ்மாக வந்  இவ் லகத் ன் 
அைடயாளங்கைள ம த்  
அவ ைடய ராஜ்யத் ன் நியமங்கைள 

ன்பற்  வாழ ேவண் ம் என்  
ெசால் றார.்  
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பாடம் 7 - ேபாரில் ெவற்  
 
மனித லத் ன்  சாத்தானின் தல் தாக் தைல ஆ யாகமம் ஆவணப்ப த் ற , 
ேம ம் மனித லம் ேதாற் ப் ேபான . ெவற்  என்ப  எப்ப  இ க் ம்? மத்ேத  4: 1–11 
சாத்தானால் ேசா க்கப்ப ம்ப  இேய  வனாந்தரத் ற் ச ் ெசன்ற ஒ  காலத்ைத 
ஆவணப்ப த் ற . வசனம் 2 இல், இேய  நாற்ப  நாள் இர ம் பக ம் உண ல்லாமல் 
ெசன்றார ்என்  அ ேறாம். அவர ்எவ்வள  ப யாக ம் பல னமாக ம் இ ந் ப்பார ்என்  
உங்களால் கற்பைன பண்ணிப் பாரக்்க ம். 
 
மத்ேத  4: 3 இல் சாத்தான் அவைர எப்ப  த ல் ேசா த்தான்? 
 
______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
 
அவர ்தம் ப ைய உண  ெகாண்  ஆற்ற ம், தம் ைடய மா சத் ன் ேதைவைய சந் க்க ம், 
அவைர உற்சாகப்ப த்  தன் த ல் சா  இேய ைவ ேசா த்தான். 
 
வசனம் 4 இல் இேய  எவ்வா  ப லளித்தார?் 
 
______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
 
 
5-6 வசனங்களில் சாத்தானின் இரண்டாவ  ேசாதைனையப் ப ங்கள்.  இேய  ஆலயத் ன் 
உப்பரிைக ேமல் ெசன் , அவைரத் தாங்க ேதவன் தரக்ைள அ ப் வார ் என்ற 
எ ரப்ாரப்்ேபா , அவைர ஆலயத் ன் உப்பரிைக ெசல் ம்ப  சா  அவைர 
ேசா த்தான்.  ேவ  வாரத்்ைதகளில் வதானால், இேய  தம் பத ப் ெப ைமைய 
ெவளிப்ப த்த ேவண் ெமன்  அவன் ம் னான். 
 
 வசனம் 7 இல் இேய  எவ்வா  ப லளித்தார?் 
 
______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
 
 
8-9 வசனங்களில் சாத்தானின் ன்றாவ  ேசாதைனையப் ப ங்கள். சாத்தான் இேய க்  
கண்ணின் இசை்சைய காண் த் , இேய ைவ கவரந்் க்க யன் , தன்ைன சாஷ்டாங்கமாய் 
பணிந் , வணங் னால் ைடய ராஜ் யத்ைத எல்லாம் அவ க்  த வதாக 
உ யளித்தான். 
 
வசனம் 10 இல் இேய  எவ்வா  ப லளித்தார?் 
 
______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
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வசனம் 11 ல் சாத்தான் என்ன ெசய்தான்? 

______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
 
 
இேய  சந் த்த ஒவ்ெவா  ேசாதைனக க் ம் எவ்வா  ப லளித்தார?் 
 
______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
 
 
சத்  தாக் ம் ஒவ்ெவா  ேசாதைனைய ம், அவ ைடய மாம்சத் ன் ஒவ்ெவா  
ஆைசைய ம், எ ரக்்க ம், எ ரத்் ப் ேபாரா வதற் ம், இேய  ேதவ ைடய பரி தத் 
வாரத்்ைதைய ஆ தமாகப் பயன்ப த் னார.் சங் தம் 119: 11 என்ன ெசய்ய உங்கைள 
ஊக் க் ற ? 
 
______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
 
 
எ ேரயர ்4:12 இல் வாரத்்ைத எவ்வா  வரிக்கப்பட் ள்ள ? 
 
______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
 
ேதவ ைடய வாரத்்ைத, ஒ  பட்டயம் என்  வரிக்கப்பட் ள்ள . இ  சாத்தானின் 
தாக் தல்க க் ம், சரீர ேசாதைனக க் ம், எ ரான நம  க் ய ஆ தமா ம்.  இேய  
எ ரி ன் ெபாய்கைள சத் யத்தால் எ ரத்் ப் ேபாரா னார.் ேதவ ைடய வாரத்்ைதைய 
உங்கள் இ தயத் ல் மைறத் ைவப்ப  பற்  நீங்கள் எப்ப  ெசல் ரக்ள்? ேயா வா 1: 7-9 என்ன 
கற் க் ற ? 
 
______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
 
இந்தப் ேபாரில், உங்க க்  உத யாக இ க்கப் ேபா ற ேவதத்ைத ன ம் ப க்க ம், 
சத் யத்ைத யானிக்க ம், மற் ம் ஞாபகத் ல் ைவக்க ம், ஒ க்கம் ேதைவப்ப ற . 
பட்டயத்ைத உைடய ஒ  ேபார் ரனின் றைம, அவ ைடய கவனம், அரப்்பணிப்  மற் ம் 
நைட ைறயால் ரம்ானிக்கப்ப ற . கரத்்த ைடய வாரத்்ைதக்  இ  ெபா ந் ம். இைத 
இர  பகலாக யானிக்க ேவண் ம், அைத ஞாபகத் ல் ைவக்க ேவண் ம், ஞாபகத் ல் 
ைவத்தைத ப ற்  ெசய்ய ேவண் ம். அப்ெபா தான் சாத்தா ைடய ெபாய்கைள 
தகரத்ெ்த யத்தக்கதான பலமான எ ரப்்ைப நம்மால் ெகா க்க ம். ஆனா ம் உங்க க்  
பலமான பா காப்  ேதைவ.  
 
 
எேப யர ்6: 10–11 வா க்க ம். ஆ க் ரிய வல்லைம எங்ேக இ ந்  வ ற ? 
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_____________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 

சாத்தா க்  எ ராக நாம் எப்ப  நிற்ேபாம்? 
 
______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
 
ேதவ ைடய சரவ்ா தவரக்்கம். 
 
எேப யர ்6: 14–17 ல் ஒ  வா  ெவற்  அைடவதற்  ஆ  வைகயான ஆ க் ரிய கவசங்கைள 
பட் ய றார.் 
 
எ ரி ன் தாக் தல்ைளக் ேழ எ ங்கள். 
 

1. ___________________________________________________________________________________________________________________ 

2. ___________________________________________________________________________________________________________________ 

3. ___________________________________________________________________________________________________________________ 

4. ___________________________________________________________________________________________________________________ 

5. ___________________________________________________________________________________________________________________ 

6. ___________________________________________________________________________________________________________________ 

 

வசனம் 18 இல் என்ன தல் அ த்தல் ெகா க்கப்பட் ள்ள ? 
 
______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
 
 

ெஜபம் என்ப , ஸ்தவரக்ளா ய நம் டம் உள்ள க 
சக் வாய்ந்த க . நாம் ேதவேனா , ஒ  நிைலயான, 
மற் ம் ேநர  ெவளிப்பைடயான ெதாடர்  ெகாண் க்க 
ேவண் ம், அவர ்வானத் ம் ம், சகல அ கார ம் 
உைடயவர.் ஒவ்ெவா  சந்தரப்்பத் ம், மற் ம் எல்லா 

ழ ம், நாம் ெஜபத் ன் லம், நம் ைடய பரேலாக 

அ ப்பைட சத் யம். 

நாம் ஸ் ேவா  ட ெந ங் ய 
உற ல் இ ந்  ஆ ல் 
நடக் ம்ேபா  பாவத் ந் ம் 
மா சத் ல் இ ந் ம்ெவற் ைய 
ெப ேவாம்.  

அ ப்பைட சத் யம் 

ேதவ ைடய ள்ைளகள், ேதவன் 
அளித் ள்ள ைமயான 
கவசங்கைள அணிந்  
ெசயல்ப ம்ேபா  ைமயான 
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தாேவா , ெந ங் ய ெதாடர்  ைவத் க்ெகாள்ள 
ேவண் ம். 
 
 
 
 
 

பாடம் 8   

        ஸ்  நம் பரிந் ைரயாளர். 

 
ேராமர ்8:13 மற் ம் கலாத் யர ்5:17 நம் மாம்சத்ைத ம் ஆ ைய ம் பற்  என்ன ெசால் ற ? 
 
______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
 
ஒ  ஸ்தவராக, உங்க க் ள் இரண்  எ ெர ர ்இயல் கள் உள்ளன - ஆ  மற் ம் மாம்சம்.  
உங்கள் மாம்சம், உங்கள் பாவ இயல்  - உங்கள் "பைழய யம்" அல்ல  ேவதம் ெசால்வ  ேபால், 
உங்கள் "பைழய மனிதன்". பழக்கங்கள், ஆைசகள், எண்ணங்கள், மற் ம் ேதவ ைடய நீ க்  
எ ராக எ ம்  ேதவைன ட்  ல , தன்னிசை்சயாக ெசயல்ப ம் காரியங்கள்.  
 
ேராமர ்6 ஐப் ப ங்கள். 
 

ஸ் டன் மரித்த  எ  (வசனம் 6)? 
 
______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
 
உங்கள் பைழய யம் எதற்காக மரித்த  (வசனங்கள் 2, 6, 10, 11)? 
 
______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
 

நாம் இப்ேபா  எ ந்  க்கப்பட் ள்ேளாம் (வசனம் 7)? 
 
______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
 
 

பாவத் ற் ம், நம  பாவ இயல் க் ம், எ ரான நம  ேபாராட்டத் ல் என்ன ெசய்ய ேதவன் 
நமக்  அ த் றார ்(வசனம் 13)? 
 
______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
 

ெவற் ைய ேதவன் உத்தரவாதம் 
அளிக் றார.்  



ேரக்காஸ்டர ்

ஸ்தவ அஸ் பார சத் யங்கள் 110

ஸ் டம் வ வதற்  ன் , நாம் பாவத் ன் அ ைமகளாக இ ந்ேதாம் என் , ேராமர ் 6 
நமக் க் கற் க் ற . நாம் பாவத் ன்  ெவற்  ெப வதற்காக, இப்ேபா  யா க்  
அ ைமயாக இ க்க ேவண் ம். (வசனங்கள் 16–22)? 
 
______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
கலாத் யர ்2:20 ஐ உங்கள் ெசாந்த வாரத்்ைதகளில் ண் ம் எ ங்கள். 
 
______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
 
 

ைவ ல் உங்கள் பாவங்க க்காக, இேய  பரிகாரம் ெசய்தார.் உங்கள் பாவ இயல் , 
ைவ ல் அைறயப்பட் , ஸ் டன் அடக்கம் ெசய்யப்பட்ட , இப்ேபா  நீங்கள், 

அவரிடத் ல் ஒ  ய வைன அைடந் க் ரக்ள்! ஆனால், சாத்தான் உங்க க்  
அளிக்கப்படட் யா னத்ைத பயன்ப த் , உங்கைள ஒ க்க யற் ப்பான். நீங்கள் ேம ம் 
சாத்தான், மற் ம் மாம்சத் ன் ேசாதைனகைள அ ப ப் ரக்ள். ைற பவன் நீங்கள் 

ெரன்  தாக்கப்பட்   எ யப்ப ம் அந்த த ணத் க்காக ெபா ைமயாகக் காத் ந் , 
ேயா டம் நடந்  ெகாண்ட  ேபால, உனக்  எ ராக பரேலாகப் தா டம் ைற வான். 
ஆனால் நீங்கள் தனியாக இல்ைல. 
 
இேய ைவப் பற்  எ ேரயர ்2:18 என்ன ெசால் ற ? 
 
______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
 
நீங்கள் எ ரெ்காள் ம் ேசாதைனகைள, இேய  அ வார,் மற் ம் உங்கள் மாம்சத் ன் 

ப்பங்கைள ரிந் ெகாள் றார.் இன் ம் சாத்தான் உங்கைள எப்ப  தாக் வான் 
என்  ன் ட் ேய அ ந் ந் க் றார.் 
 

க்கா 22:31 இல் இேய  ேப டம் என்ன ெசான்னார?் 
 
______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
 

ண் ம், சாத்தான் தாக் வதற்  ன், அவன் இேய டம் அ ம  ெபற ேவண் ம் என்  
பாரக்் ேறாம். வசனம் 32 ல் இேய  என்ன ெசான்னார?்  இேய ன் வாரத்்ைதகைளக் 
கவனி ங்கள்: "நீ ணப்படட் ன் ." ேப  ஸ் டம் ம் வதற்  தலாவ , அவன் 
அவைர ட்  ல  ேபாக ேவண் ம். வசனம் 33 ல் ேப , இேய டம் சா ம் உம்ைமப் 

ன்பற்  வ ேவன் என்   நம் க்ைகேயா  றான்.   
 
ஆனால் இேய  வசனம் 34 இல் எப்ப  ப லளித்தார?் 
 
______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
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நிசச்யமாக, க்கா 22: 56-62 ல்   ேப ன் ேராகத்ைத ஆவணப்ப த் ற . சாத்தான் 
அவைன ேகா ைமைய ேபாட்  ைடக் ற  ேபால, ைடப்பதற்  இேய டம் அ ம  
ேகட்டான். இேய ம், அ ம  அளித்தார.் இேய  நம்ைம ேசா க்க ஏன் எ ரி டம் 
அ ம க் றார?் 
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க்கா 22:32 ஐ எ ங்கள். 
 
______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
 

க்கத் ட ம், அவமானத் ட ம், இேய ைவ காட் க் ெகா ப்பதன் லம், ேப ைடய 
வாசத்ைத சாத்தான் அ ப்பான் என்ப ல் எந்த த சந்ேதக ம் இல்ைல, ஆனால் இேய க் , 

ேவ  ட்டங்கள் இ ந்தன - “நீ ணப்பட்ட ன் , உன் சேகாதரைர ஸ் ரப்ப த் ". 
 
ேசாதைனைய பற்  1 ெகாரிந் யர ்10: 12-13 என்ன ெசால் ற ? 
 
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________ 
 

 
1 ேயாவான் 2: 1-2 ஐப் ப ங்கள். நம் பரிந் ைரயாளர ்யார?்  
 

______________________________________________________________________________ 
 
ெகாேலாெசயர ்2: 14-15 ன் ப  ஸ்  என்ன ெசய்தார?் 
 
 

______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
 
சாத்தான் உங்கைள ற்றஞ்சாட்டக் ய, மற் ம் உங்கைளக் கண் க்கக் ய, அைனத் ம் 

ைவ ல் நிைறேவற்றப்பட் ள்ள . ஸ் ன் மரண ம், உ ரத்ெ்த த ம், சாத்தாைன 
நிரா தபாணியாக் ய . தற்ெபா  அவன், ராஜா  ராஜா ைடய தய ல் இ க் றான். இேய , 
ேதவ ைடய வல  பாரிசத் ல் அவ ைடய ங்காசனத் ல் ற் ந் , உங்க க்காக 
பரிந் ைரத் க் ெகாண் க் றார.் உங்கள் ெவற்  என்ப , வ மாக இேய  

ஸ் க் ள் இ க் ற !  ஆனால் உங்கள் கைட  ச் , இந்த ல் இ க் ம் வைரக் ம், 
ஒவ்ெவா  த ணத் ம், ஒளி ல் நடக்கேவா, அல்ல  இ ளில் நடக்கேவா, உங்க க்  வாய்ப்  
இ க் ற . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

பரிந் ைரயாளர ் - மற்றவ க்காக 
ெகஞ்  ேகட்பவர;் வாதத்தால் 
ஒ வ க்  பா காப்பளிப்பவர,் 
நி த்தவர,் ைணயாய் இ ப்பவர;் 
ஒ  பரிந் ைரயாளர.் 
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பாடம் 9 

 ெவளிசச்த் ல் நட 

 
ஒ  கணம், இ ைளப் பற்  ந் ங்கள். அ  என்ன?  இ  ெவ மேன ெவளிசச்ம் இல்லாத இடம் 
அல்லவா?  ஒ  வ மான இ ைள ெகாண்  வர ேவண் மானால், அங்  உள்ள எல்லா 
ெவளிசச்த்ைத ம் அப் றப்ப த் வ தான் ஒேர வ . எேப யர ் 6:12 சாத்தாைன 
இப் ரபஞ்சத் ன் அந்தகார ேலாகா ப  என்  ற . ன்வ ம் வசனங்கள் ஒளிையப் பற்  
என்ன ெசால் ன்றன?  
 
1 ேயாவான் 1: 5 
 
______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
 
 
ேயாவான் 8:12 
 
______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
 
சங் தம் 119: 105 
______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
 
இவ் லகத் ன் அந்தகாரம் என்ப , ேதவன், இேய  ஸ் , பரி த்தஆ யானவர ் இல்லாமல் 
இ ப்ப தான். அங் தான் சாத்தான் ஆ ைம ெசய் றான். ப ல் ஒ  காலத் ல் அவ ைடய 
ெபால்லாத ஆ ைகக்  ழ் இ ந் , இ ளில் வனம் பண்ணினான். ஸ்தவரக்ைள 

ன் த் வதற்காக தமஸ்  ேபா ற வ ேல, இேய  அவைர எ ரெ்காண் , அவன  
பணிைய மாற் னார.்  
 
அப்ேபாஸ்தலர ்26: 17–18 இல் ப ைல எப்ப  பயன்ப த்தப் ேபாவதாக இேய  ெசான்னார?் 
______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
 
ேதவனின் ஒளி, இந்த உல ன் இ ைள ெவளிசச்மாக் ற . அவ ைடய ஒளி, உங்கைள 
அைடந் க் ற . 
 

ன்வ ம் வசனங்கைள உங்கள் ெசாந்த வாரத்்ைதகளில் எ ங்கள். 
 
ெகாேலாெசயர ்1:13 
______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
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______________________________________________________________________________________________________ 
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எேப யர ்5: 8–9 
______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
 
ேதவ ைடய ைப னா ம், இேய ஸ் ைடய யாகத் னா ம், நீங்கள் 
இவ் லகத் ைடய இ ளில் இ ந்  க்கப்பட்  இ க் ரக்ள். நீங்கள் அவ ைடய 
ஒளிையப் ெபற்  இ க் ரக்ள், ஆனா ம் இ ைள ேமற்ெகாள்ளத்தக்கதாக அல்ல.  
 

க்கா 11:35 உற்சாகப்ப த் வ  என்ன? 
 

______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
 
ேயாவான் 3: 20-21 ப  இ க்  பயம் என்ன? 
______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
 
இ க் , ஒேர அச் த்தல் ஒளி தான் - கண் க் ப் லப்படாத ஒன்ைற எல்ேலா க் ம் 
ெதரி ம்ப  ெசய்தல். நீங்கள் வாசத் னாேல இரட் க்கப்பட் ரக்ள், ஆனால் சாத்தா ம், 
இந்த உலக ம், நீங்கள் ேவண் ெமன்ேற இ ளில் அ  எ த்  ைவக் ம்ப  மயக் வாரக்ள். 
ேவண் ெமன்ேற, ேதவ ைடய வாரத்்ைதக்  ழ்ப்ப யாமல் ேபாவ , நீங்கள் ேதவைன ட்  
ெவளிேய , சாத்தா ைடய தாக் த க் , உங்கைள ஒப் க் ெகா ப்பதா ம். இ  சாத்தான் 
உங்களிடத் ல் வந் , உங்கைள தனக்  சாதகமாக பயன்ப த் க் ெகாள்ள வாய்ப்பளிக் ற . 
உங்கள் இ தயத் ல் மைறத்  ைவக்கத்தக்கதான அ க்ைக டாத, இ ள் ஏேத ம் இன் ம் 
இ க் றதா?   
 
ஐக் யத்ைதப் பற்  1 ேயாவான் 1: 6-7 என்ன ெசால் ற ? 
 
______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
 
இ  உங்கள் ேபாராட்டம் - னசரி ஒவ்ெவா  ெநா ம் உங்கள் தத்ம், நீங்கள் தாழ்ைமயாக, 
அவ ைடய வாரத்்ைதக்  ழ்ப்ப ந் , ேதவ ைடய சரவ்ா தவரக்்கத்ைத தரித் , இ ளின் 
அ காரத்ைத எ ரெ்காள்ள ேவண் ம்.  ேநரம் யாக்ேகா  4: 6 ந்  10 ஆ ய வசனங்கைள 

யானம் ெசய்யலாம்.   இந்த ப  எவ்வா  உங்கைள உணர்  அைடயச ்ெசய்த ? 
______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
 
சாத்தா ைடய தாக் தல்கைள ம், மாம்சத் ன் இசை்சகைள ம், ெவற் கரமாக 
எ ரெ்காள்ள ம், ேதவ ைடய ெவளிசச்த் ேல நடக்க ம், உங்க க்  
ெகா க்கப்பட்ட அ த்தல்கள் என்ன? 
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ேராமர ்12: 1-2 
______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
 
2 ெகாரிந் யர ்10: 3-6 
______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
 

ப் யர ்4: 6-8 
______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
 
2 ேமாத்ேத  2:22 
______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
 
கலாத் யர ்5:16 
______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
 
ஒ  இ  ந்தைனத் ளிகள் 

 
ழ்ச் யைடந்த, இவ் லகத் ல், ஸ் க்காக வா ம் 

வா க க் , இ  ஒ  இ  ந்தைன. நாம் ெதாடரந்்  
ஆ க் ரிய த்தத்ைத அ ப ப்ேபாம். ஆனேபா ம், 
நாம் அவ ைடய ெவற் ல் உ யாக நின் , சாத்தான் 
மற் ம் மாம்சத் ன் இசை்சகளால் ேதாற்க க்கப்படாமல், 
ெவற்  ெப ேவாம் என் , ேதவன் வாக் த்தத்தம் 
அளித் க் றார.் ேதவன் நம்ைம வ வாதப  காத் , 
அவ ைடய ம ைம ள்ள சந்நிதானத் ற்  அைழத் ச ்
ெசல்வார.் அ த்த பாடம், கைட  காலத்ைத த்  ேவதம் 
என்ன ெசால் ற  என்ப ல் கவனம் ெச த் ற  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

அ ப்பைட சத் யம் 

நமக்  வல்லைமயான ஒ  எ ரி 
இ ந்தா ம், அைத ட சாத்தான்  

 அ காரம் ெச த் ற 
சரவ்வல்லைம ள்ள ேதவன் நமக்  
இ க் றார,் அவர ் ேமல் நாம் 
நம் க்ைக ைவக் ம் ேபா  
பா காப்ைப உத்தரவாதம் ெசய் றார.் 
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அத் யாயம் 7 

மரண ம் கைட கால ம் 

 
 
இப்ப  ெதரியாதைவகைள அ ந் ெகாள்வ ல், ஒ த பயம் கலந்த ஆரவ்ம் இயற்ைகயாகேவ 
மனிதனிடத் ல் இ க் ற . மரித்  ண் ம் உ ரைடந்  ட்ேடன் என்  ெசால் றவரக்ள், 

யசரிைத என் , தங்கள் கைதகைள எ னால், அ  ெப ம்பா ம் அ க ற்பைனயாகக் 
ய த்தகமாக இ க் ம். இந்த வாழ்க்ைகக்  அப்பால், என்ன இ க் ற  என்  ெசால் , 

அைதப் பாரக்்க ஒட் ெமாத்த மனிதரக் ேம, ஒன்றாக ஆரவ்மாய் இ க் றாரக்ள், ஏெனன்றால், 
உண்ைம ல் அைனவ ேம கைட ல் மரித் ப் ேபா றாரக்ள். மரணத் க் ப் ற்பா  உள்ள 
வாழ்க்ைக த் ம், கைட  காலத் ல் என்ன நைடெப ம், என்பைதக் த் ம், ஏராளமான 
தத் வங்கள் இ க் ற . வரலா  க்க அ கமான நாகரீகங்கள் மரணத் க் ப் ற்பா  
வாழ்க்ைக வ ல்ைல, என்பைத ஒத் க் ெகாள் ன்றன.  
 
ஒவ்ெவா  தனிமனித க் ள் ம், மனித ஆத்மா நித் யமான  என்ற உள் ணர்  
ேதான் ற . மரணத் க் ப் ற்பா  உள்ள வாழ்க்ைகக் த் , அைனத்  பலதரப்படட் 
தத் வங்களில் ஒன்ைற ேதரந்்ெத ப்ப  எளி , நம்ைம கவரந்்  இ க் ன்ற ஒன்ைற நாம் 

வா க் ம்ப  ேதரந்்ெத ப்ேபாம். ஆனால் சத் யத் ன் தத் வங்க க் ம், ெபாய் ன் 
தத் வங்க க் ம் உள்ள த் யாசத்ைத, நாம் எவ்வா  ேவ  ரித் ப் பாரக்்க ேபா ேறாம்? 
 
பாடம் 1 - ப த்த ம் உண்ைம. 
 
 1 ேயாவான் 4: 1 ல் என்ன எசச்ரிக்ைக ெகா க்கப்பட் ள்ள ? 
______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
 
1 ேயாவான் 4: 2-3 -ன் ப  சத் ய ஆ ைய நாம் எவ்வா  கண்ட ய ம்? 
______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
 
அைனத்  சத் யங்கைள ம் தாங் ப் க் ற அ த்தளம் தான் ேதவ ைடய வாரத்்ைத. 
ேயாவான் 14: 6 இல், இேய ஸ்  ெசால் றார,் நாேன வ ம், சத் ய ம், 

வ மா க் ேறன், என்ைன அல்லாமல் ஒ வ ம் தா னிடத் ல் வரான். ேயாவான் 10: 9 
இல், இேய  இவ்வா  ெசால் றார ்"நாேன வாசல்"   "என் வ யாய் ஒ வன் உட் ரேவ த்தால், 
அவன் இரட் க்கப்ப வான்" இேய  ஸ்  தான், சத் யமாக இ க் றார,் 
இேய ஸ் ைடய வ ம், மரண ம், உ ரத்ெ்த த ம் 
அ க்க க்கப்பட் க் றதா? பாவத்ைத அ க்ைக தல், ஸ் க்  ஒப் க்ெகா த்தல், 
அவ ைடய ேபாதைனக் க் ழ்ப்ப தல், ஆ யைவ அ த்தப்பட்டதா?  
 
கலாத் யர ்1: 6–9 இல் ெகா க்கப்பட்ட எசச்ரிப்ைப ம்ப எ த ம்.  
 
______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
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ரசங்  3:11 -ஐ வா ங்கள். ேதவன் நம் இ தயத் ல் என்ன ைவத் க் றார?் ேதவ ைடய 
ரிையைய ஆரம்பத் ல் இ ந்   வைர யாரால் கண்  க்க ம்? 

 
______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
 
ேதவன் நம் இ தயத் ல், நித் யத்ைத ைவத் ள்ளார,் ஆனால் நாம் காலத்தால் 
வைரய க்கப்படட், தற்கா க உலகத் ல் வாழ் ேறாம். நித் யத்ைத த்த க த் க்கள், 
மற் ம் கைட  காலத்ைத ற் ள்ள இரக யங்கள், இைவகைளெயல்லாம், நம் ைடய 
வைரய க்கப்படட் அ னால், ஆழமாய்ப் ரிந்  ெகாள்ள க னமாய் இ க் ற .  
 
நம் ைடய ெசாந்த அ னால் ேதவ ைடய ரிையகைள அ ந்  ெகாள்வ  யாத காரியம். 
ஆனால் அவர ்நமக் , ல ரக யங்கள் ெவளிப்ப த்தப்படட் ேவதாகமத்ைத ெகா த் க் றார.்  
மரணத்ைதக் த் , கரத்்த ைடய வாரத்்ைத என்ன ெசால் ற ? கைட  காலங்கைள 

த்  வசனம் என்ன ேபா க் ற ? 
 

ப் : சச்ைபக் ள்ேளேய, இந்த வசனத்ைத த்  பலதரப்பட்ட யாக் யானங்கள் 
இ க் ற  என்பைத நாம் ரிந்  ெகாள்ள ேவண் ய  அவ யமா க் ற . ஆனால் நான் 
உங்கைள உற்சாகப் ப த் வ  என்னெவன்றால் நீங்கள் 1 ெகாரிந் யர ்1:10-31 ல் ப ைடய 
அ ைரகைள கவனி ங்கள், இந்த த் யாசங்கைள உங்க க் ம், மற்ற வா க க் ம், 
சரச்ை்ச ஏற்படாத வண்ணம் பாரத்் க் ெகாள் ங்கள். 
 
ேதவைன எப்ேபா ம் ம ைமப்ப த்த ம், பரி த்த ஆ யானவைர ரிந்  ெகாள்ள ம் 
தாழ்ைமயாக பரி த்த ேவதத்ைதத் ேத ங்கள். 
 

ேயால் 
 
மனித ைடய சரீரம், அந்த மனித ைடய ஆ  அல்ல  ஆத் மா ற்  ஒ  தற்கா க 

டாரமாய் இ க் ற . ஆனால் அந்த சரீரத் ைடய வன் க்  வ ம்ேபா , அந்த 
ஆத் மா ற்  என்ன சம்ப க் ம்? இேய  க்கா 16 ஆம் அ காரம் 19 31 ஆ ய வசனங்களில் 
ஐ வரியவான் மற் ம் லாச  த்  ஒ  கைதையச ்ெசால் றார,் லாச  மரித்த ன்  அவன் 
எங்ேக ெசன்றான்? (வசனம் 22) 
 
_____________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
ஐ வரியவான் மரித்த ற  எங்ேக ெசன்றான் (வசனம் 22–23)? 
 
_____________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
ஐ வரியவா க்  பாதாளம் எப்ப  இ ந்த  (வசனம் 23-24)? 
 
_____________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
லாச க்  (வசனம் 25) ஆ ரகா ன் ம  எப்ப  இ ந்த ? 
 
_____________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
லாச ைவ ம் ஐ வரியவாைன ம் ரித்த  எ  (வசனம் 26)? 
 
_____________________________________________________________________________________________________________________________ 
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ேஹ ஸ், ேவதத் ல் ேயால் என் ம் அைழக்கப்ப ற , 
மரணத் க் ப் ற  ஆ கள் ெசல்லக் ய இடம் இ தான், 

ேயால் என்ற எ ேரய வாரத்்ைத, ல ேநரங்களில் “கல்லைற”, 
அல்ல  “ஒ  ”, அல்ல  “நரகம்”, என்  
ெமா ெபயரக்்கப்பட் ள்ள .  இ ந்தா ம் அ  அந்த ழ க்  ஏற்ப அந்த வாரத்்ைத 

ரேயா க்கப்ப ம். ேயா ேல இரண்  ப கள் இ ப்பதாக ெதரி ற , அ  ஒ  ெபரிய 
பள்ளத் னால் கடக்கக் டாதப க் , ரிக்கப்பட் க் ற . ஒ  ப ேல ேதவைன 

வா யாதவரக் க்  உபத் ரவ ம், அேதேவைள ல் இன்ெனா  பக்கத் ல் ேதவைன 
வா த்தவரக் க்கான ஆ த ம், இ க் ற . ஆனால் ேயால் எங்ேக 

அைமக்கப்பட் ள்ள ? 
 
மற்ற அக் ரம ஆட் யாளரக்ேளா , மரித்த எ ப் யரக் ம், எவ்வா  அவரக்ேளா  இைணந்  

ேயா ன் ப க் ச ் ெசல்வாரக்ள் என் , எேசக் ேயல் ரக்்கதரிசன த்தகத் ல் ன் 
க்கப்பட் ள்ள , " "என்  ப் டப்பட் ள்ள . எேசக் ேயல் 32:18, 24 -ஐ வா க்க ம். 

ேயால் எங்  அைமந் ள்ள ? 
 
_____________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
1 சா ேவ ன் த்தகம் ச ல் ராஜா, மைறந்த ரக்்கதரி  சா ேவ ன் ஆ ேயா , இயற்ைகக்  
அப்பாற்படட் சந் ப்ைப ஆவணப்ப த் ற . 1 சா ேவல் 28: 1-19 -ஐ வா ங்கள். 

ெசால் ம் ெபண் எைதப் பாரத்்தாள் (வசனம் 13)? 
 
_____________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
 
அ த்த நாள் ச ல் எங்ேக இ ப்பார ்என்  சா ேவல் ெசான்னார ்(வசனம் 19)? 
_____________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
சா ேவ ன் ஆ , ச ைலப் பாரத்்  நாைளக்  நீ மரித் , என்ேனா  ட ேயா ல் ேசரவ்ாய் 
என்  ெசான்ன . ேதவன் ச ைல நிராகரித்த ப னால், ச ல் ேயா ல் உள்ள ேவ  ப க்  
அதாவ  ஆ ரகா ன் ம  என்  ெசால்லப்ப ற இடத் ற்  ேபாகாமல், உபத் ரவப்ப த் ற 
இடத் ற்  ெசன்  இ ப்பார ்என்  கணிக்க ற . 
 
சங் தம் 16: 9-11 இல் தா  தன  எ ரக்ால மரணம் பற்  என்ன னார?் 
______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
 
அவர ்மரித்த ற , அவர ் ேயா ல் இ க்கப் ேபா றார ்என்  தா  ரிந்  ெகாண்டதாகத ்
ெதரி ற , ஆனால் அவ க்  நம் க்ைக இ ந்த , ேதவன் அவைர, அங்ேக டமாட்டார ்என்  
அவர ் நம் னார.் இ ல் அவர ் ேதவ ச கத் ல், நித் ய நித் யமாய் இ ப்பார ் என்  
நம் னார,் ஏெனன்றால் ேதவன் அவ ைடய பரி த்தர ்இேய ன் அ ைவ காணெவாட்டார.் 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

பாதாளம் - மரித்தவரக்ளின் 
உைற டம்; ல செ்சன்ற 
ஆ களின் இடம்; ேயால். 
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பாடம் 2 

அ க்கப்பட்ட ேயா ன் சக்  

 
இேய  மரித்  ன்  நாள் இ ந்தார ் என் ம், அவ ைடய ஆ  க் ரிய சரீரத் ந்  

ரிந்த  என் ம், நாம் அ ந் க் ேறாம். ஆனால் அவ ைடய ஆ  எங்ேக ெசன்ற ?  இேய  
மரித் ந்த அந்த ேநரங்களில், அவர ் எங்ேக இ ந்தார ் என்ற ரிவான ளக்கம் ஏ ம் 
ேவதத் ல் ெகா க்கப்பட ல்ைல. ஆனால் ல க் யமான வசனங்கள், நமக்  ல 
தடயங்கைள ெகா க் ற . 
 
மத்ேத  12:40 ன் ப  ஸ் , அவ ைடய மரணத் ற் ப் ற  எங்  ெசன்றார?் 
_____________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

க்கா 23:43 இல் ைவ ல் கள்ளனிடம், இேய  என்ன ெசான்னார?் 
______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
 
1 ேப  3: 18-20 ப  இேய  யா க்  ேபா த்தார?் 
 
_____________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
மரித்தவரக்ைளப் பற்  1 ேப  4: 6 என்ன ெசால் ற ? 
 
______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
 
ெவளிப்ப த்தல் 1:18 இல் இேய  தம்ைமப் பற்  என்ன ெசான்னார?் 
 
______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
 
இந்த ேவதவாக் யங்களி ந் , ஸ் , "பாதாளத் ன் ற ேகால்கைள" ெகாண் , 

ேயா க் ள் இறங் னார ்என்  ெதரி ற , அ  தான் ஆ ரகா ன் ம ; இங்ேக அ "பர " 
என்  ப் டப்ப ற .  
 
அங் ந் தான் ஒ  ெபரிய ள க்  அப்பால், ன்பம் நிைறந்த இடத் ல் உள்ள ஆ க க்  
உபேத த்தார ் (1 ேப  3: 18-20), அேத ேபால், ஆ க க்  நற்ெசய் ையப் ரசங் த்தார.் 
(தம்ைம ேம யாவாக ெவளிப்ப த் னார)் அதாவ  ஆ ரகா ன் ம ல், அவ டன் 
இ ந்தவரக் க்  (1 ேப  4: 6). 
 
ேயாவான் 20:17 இல் உ ரத்ெ்த ந்த  ேநரத் ேலேய, மரியா க்  இேய  ேதான் யேபா  
இேய  என்ன ெசான்னார?் 
 
______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
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எேப யர ்4: 8-10 - ந்  நீங்கள் என்ன கற் க்ெகாள் ரக்ள் என்பைத வரிக்க ம். 
 
______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
 
இந்த வசனங்கள், இேய  ஸ்  மரித்த ெபா , ேதவேனா  ட இ ந்தார ் என்பைத 
நிராகரிக் ற . அவர ் ன் தாழ் டங்க க்  இறங் னார ் என்ப , ேயா க்  இறங் , 
அங்ேக ைறப்பட்ட ஆ க க்  ரசங் த் , மரணத் ன் கட் ல் இ ந்த பரி த்தவான்கைள 

த்த சம்பவத் ற்  அ கம் ெபா ந் ற .  
 
இேய ன் மரண ம், உ ரத்ெ்த த ம், இவ் லகத் ன் வரலாற் ல் க க் யத் வம் 
வாய்ந்ததாக இ க் ற . ஸ் ன் உ ரத்ெ்த த க்  ன்பாக மரித்த அைனவ ம், 

ேயா ல் உள்ள, இரண்  இடங்களில், ஏதாவ  ஒன் ல் ைவக்கப்பட்டாரக்ள். ஆனால் 
ஸ் ன் உ ரத்ெ்த த க்  ற்பா  ேயா ல் உள்ள மரணத் ன் வல்லைம 

அ க்கப்படட் .  
 
ஓ யா 13:14 ல் என்ன ரக்்கதரிசனம் ெகா க்கப்பட்ட ? 
 
______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
 
ேராமர ்6: 9 ஸ் ைவப் பற்  என்ன ெசால் ற ? 
 
______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
 
ேயாவான் 10: 17-18 ப , இேய க்  என்ன அ காரம் இ ந்த ? 
 
______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
1 ெகாரிந் யர ்15: 19–22 இன் ப , ஸ்  மரித்தவரக் க்  என்னவாக ஆனார?்  

______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
 
பரி த்த ஆட் க் ட் யானவர,் அவரக் ைடய பாவங்கைள ட ம், அதற்  ைலக் ரயம் 
ெச த்த ம், தம  ரத்தத்ைத ந் ம் வைரக் ம், ேயா ல் இ ந்த எந்த பரி த்தவான்களின் 
ஆ க ம், ேதவ ைடய ச கத் ற்  உயரத்்தப்பட ல்ைல. அதன ப்பைட ல் அவர ்

தற்பலன் ஆனார.் அவபக்  உள்ளவரக்ளின் ஆ கள் கைட  நியாயத் ரப்்  வைர ம், 
பாதாளத் ல் உள்ள ஹா ஸ் இல் இ க்க ேவண் ம். ஆனால் பக்  உள்ளவரக்ளின் ஆ கள், 
ஆ ரகா ன் ம ல் இ ந்தவரக்ள் தற்ேபா  இேய  ஸ் ேவா  பரேலாகத் ல் 
இ க் றாரக்ள். 
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ப் யர ்2: 5-6 ஆ ய வசனங்கைள வா ங்கள். 
 

ைவ ல் மரித்த ற  இேய க்  ேதவன் என்ன ெகா த்தார?் 
 
______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
 
இேய ன் நாமத் ற்  எந்த ன்  ப் டட் ப கள் தைலவணங் ம்? 
 
______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
 
நா கெளல்லாம் என்னெவன்  அ க்ைக ட ேவண் ம்? 
 
______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
 
வாேனார,் தலத்ேதார,் ன் ழானவர ்யாவ ம் இேய ன் நாமத் ற்  வணங் வாரக்ள். 
இேய  ஸ் ேவ ஆண்டவர ்என்பைத ஒவ்ெவா  நா ம் அ க்ைக ம். 
 
 

வா ன் மரணம் 
 
தற்ெபா  ஸ் , மரணத்ைத ெவன் , தா ன் வல பாரிசத் ல் ற் க் றார.்  
2 ெகாரிந் யர ்5:8 ப  மரிக் ற வா களின் ஆ க க்  என்ன சம்ப க் ம்? 
 
______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
 

ப் யர ்1:23 
 
______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
 

ஸ் ன் உ ரத்ெ்த த க்  ற , மரிக் ற 
அைனத்  வா களின் ஆ கள் ேநர யாக 
பரேலாகத் ல் இேய ேவா  இ ப்பாரக்ள்.  ஸ் , 
அவரக் ைடய பாவத் ற்கான ரயத்ைத 
ெச த் யப யால், இனி அவரக்ள் ேயா க்  ேபாக 
மாட்டாரக்ள். 
 
 ழ்க்கா ம் வசனப் ப கள் ஸ் ல் 
நீ மான்களாக்கப்படட்வரக்ளின் மரணத்ைதக் த்  
என்ன ேபா க் ற ? 

 
 

அ ப்பைட சத் யம்   

ஸ்தவரக்ள் இந்த வாழ்க்ைகைய 
கடந்  ெசல் ம் ேபா , அவரக்ள் 
உடன யாக 
பரேலாகத் ல் இேய ன் 
ச கத் ற்  ெகாண்  
ெசல்லப்ப றாரக்ள்.  
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எ ேரயர ்2: 14-15 
 
______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
 
1 ெதசேலானிக்ேகயர ்4: 13-14 
 
______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
 
சங் தம் 116: 15 
 
______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
 
நீ ெமா கள் 14:32 
 
______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
 
நீங்கள் இேய  ஸ் ன் வா யாக இ ந்தால், மரண பயத் ல் வாழேவா, 
அல்ல  இரட் க்கப்பட்ட நம் ைடய அன் க் ரியவரக்ள் மரித் ப்ேபானால், 
நம் க்ைக ல்லாமல் க்கப்படேவா, ேதைவ ல்ைல. மாறாக, கைட  காலம் ெந ங்  
வ வதால், அவ ைடய இரட் ப் ன் ைபைய அ யாமல் அ ந்  ேபா றவரக் க்காக 
இேய  ஸ் ன் நற்ெசய் ைய ப ரந்்  ெகாள்ள ஜாக் ரைதயாக இ க்க ேவண் ம். 
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பாடம் 3 

 கைட  காலம் 

 
 
ேவதாகமத் ல், இ நாடக்ைளக் த்  ஏராளமான ப களில் ரக்்கதரிசனமாக 
ெவளிப்ப த்தப்பட் ள்ளன. ேவத அ ஞரக் ம், ேவத ரி ைரயாளரக் ம், இ  காலத்ைத 

ற் ள்ள அைனத்  இரக யங்கைள ம் ரிந் ெகாள்ள யற் க் ம் ேவதத் ன்  
ளக்கங்கைளக் ெகா த் ள்ளனர.் இந்த அத் யாயத் ன் ெதாடக்கத் ல், நான் 

ட் க்காட் யப , இ  காலங்களில் நடக் ம் ப் டட் நிகழ் களின் காலவரிைச த்  
ஸ் ன் சரீரமா ய சைப ல் மா பட்ட யாக் யானங்கள் உள்ளன என்பைத ரிந்  

ெகாள்ள ேவண் ம். 
 
ஒவ்ெவா  ளக்கத்ைத ம் ஆராய ேநரம் ஒ க் வதற் ப் ப லாக, ஒவ்ெவா  க் ய 
நிகழ்ைவ ம் ற் ள்ள ேவத வாக் யங்கைள ெபா வாகப் பாரப்்ப , க ம் நன்ைம பயக் ம்: 
அந் க் ஸ்  ெவளிப்ப வ , மகா உபத் ரவம், சச்ைப எ த் க்ெகாள்ளப்ப தல், இேய  

ஸ் ன் இரண்டாம் வ ைக, ஸ் ன் ஆ ர வ ட அரசாட் , நீ ள்ள 
நியாய ப யான ஸ் , நரகம், மற் ம் ய வானம் ய . 
 
கைட  நாடக்ள் 
 

 ெந ங் ம்ேபா  நமக்  எப்ப த் ெதரி ம்? கைட  நாடக்ளில் உல ன் மனநிைல பற்  
ன்வ ம் ேவதப கள் என்ன ெசால் ன்றன? 

 
மத்ேத  24: 3-8 
 
______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
 
மத்ேத  24: 9-14 
 
______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
 
2 ேமாத்ேத  3: 1-7 
 
______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
 
2 ேப  3: 3-4 
 
______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
 
  



ேரக்காஸ்டர ்

ஸ்தவ அஸ் பார சத் யங்கள் 125

1 ேயாவான் 2:18 
______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
 
கைட  காலத் ல், ஒ  ல சச்ைபகளின் நிைலைம த் , ேமாத்ேத  

வரிக் றார.்  ன்வ ம் வசனங்களில் இ ந்  நீங்கள் என்ன கற் க் ெகாள் ரக்ள்? 1 
ேமாத்ேத  4: 1-3 

 
______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
 
2 ேமாத்ேத  4: 3–4 
 
______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
 
இன்  இந்த ளக்கங்கள், எவ்வள  நைட ைற ல் இ க் ற  என்பைத அ வ , 
கவனிக்கத்தக்கதாக இ க் ற . இப்ப ப்பட்ட பாவங்க ம், ெசயல்க ம், அ கபடச்மாக 
எப்ெபா ேம இ க் ற  என்ப  உண்ைமதான், ஆனால் ஸ் ன் இரண்டாம் வ ைகக்  
ஆயத்தமா க் ெகாண் க் ம் ல், அத்தைகய ெசயல்க ம், அதன் பா ப் க ம், 
அ கமா  ெகாண்ேட ேபா ம். 
 
நான் வா ம் காரியம் என்னெவன்றால் இத்தைகய பாவங்கள் வரலாற் ல் ன்  
எப்ேபாைத ம் ட தற்ேபா  அ கமாகேவ இ க் ற , ேம ம் ேநரம் ெசல்லச ்ெசல்ல அவற் ன் 

ரம் அ கரிக் ம். ஆனால் கைட  காலம் எப்ெபா  ெதாடங் ய  என்  நாம் எப்ப  
அ ந்  ெகாள்ேவாம்? 
 
2 ெதசேலானிக்ேகயர ்2:1-3 ன் ப , யார ்ெவளிப்பட ேவண் ம்? 
 
______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
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பாடம் 4  

அந் க் ஸ்  ெவளிப்பட்டான். 

 
யார ் அந் க் ஸ் ? பைழய ஏற்பாட் ல் உள்ள தானிேயல் த்தகத் ல் ேவதாகம 

ரக்்கதரிசனங்கள் பல நிைறந் க் ற . அந்த ேநரத் ல் தானிேயல் ரக்்கதரி க் , அந்த 
ரக்்கதரிசனத் ன் ளக்கங்கள் ரிய ல்ைல, ஆனா ம் அேநக வ டங்க க்  ற்பா , 

ேதவன் ேயாவாைன ெவளிப்ப த் ன ேசஷம் என்ற ரக்்கதரிசன த்தகத்ைத எ ம்ப  
ஏ னார,் அந்தப் த்தகம், தானிேயல் ரக்்கதரிசனத்ைதக் த்  ல ெதளிைவக் ெகா த்த . 

 
ெவளிப்ப த்தல் 13: 15 ஐ வா க்க ம். வ சரப்்பம் கத் டம் எைதக் ெகா த்த ? 
 
_____________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
ேயாவான் கத் ன் தைலகளில் ஒன் ல் எைதப் பாரத்்தார?் (வசனம் 3) 
 
_____________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
காயத் ற்  என்ன ஆன ? (வசனம் 3) 
 
_____________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
அற் த ணப்ப த் த க்  உலகம் எவ்வா  ர ப த்த  (வசனம் 3–4)? 
 
______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
 

கத் ன் அ காரம் எவ்வள  காலம் ெதாடரந்்த  (வசனம் 5)? 
 
_____________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
ெவளிப்ப த் ன ேசஷம் 6ம் அ காரத் ல் ப் டப்பட் ள்ள வ சரப்்பம்தான் சாத்தான். 
அந் க் ஸ்  கம் என்  அ யப்ப ற . ெவளிப்ப த் தல் 13: 2 ல் அந் க் ஸ்  

ன் ேமல் ஆ ைக ெசய் ம்ப க் , சாத்தான் அவ க்  தன் ைடய அ காரத்ைத ம், 
வல்லைமைய ம், அளிக் றான் என்  ற . லகாலம் மரணத் க்  ஏ வான காயப்பட் , 
கஷ்டப்ப றான், ஆனால் அ ச க்கத்தக்க தமாக ணம் அைட றான். உலகம் அவைன 
வணங் , ம ெமா  ெகா க் ற .  
 
தானிேயல் 9: 26, தற்ெபா  நாம் அ ந் க் ற அந் க் ஸ் வா ய "வரப்ேபா ற ர ைவ" 

த்  ப் ற . தானிேயல் 9:27 ஐ வா க்க ம். இந்த " ர " தலாவ  என்ன ெசய்வான்? 
 
______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
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"வாரத் ன் ந ல்" அவன் என்ன ெசய்வான்? 
 
______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
 
இந்த ரக்்கதரிசனத் ன்ப , அந் க் ஸ்  ஒ த சமாதான உடன்ப க்ைகைய, இஸ்ேரல், 
மற் ம் ற் ள்ள நா க டன் ெசய்வான், அல்ல  பலப்ப த் வான். ஆனால் "வாரத் ன் 
ந ல்" அவன் ஒப்பந்தத்ைத த் க் ெகாண் , பாழாக் ம் அ வ ப்ைப நடப் ப்பான். 
 
ெவளிப்ப த் தல் 13: 5-8 ன் ப , அந் க் ஸ்  நாற்பத் ரண்  மாதங்க க் ப் ற  என்ன 
ெசய்வான்? 
 
______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
அந் க் ஸ் ன் ெசயல்கைள 2 ெதசேலானிக்ேகயர ்2: 3-4 எப்ப  வரிக் ற ? 
 
______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
 
இந்த ன்  ப கள் (தானிேயல் 9:27; ெவளிப்ப த் தல் 13: 6; 2 ெதசேலானிக்ேகயர ் 2: 4) 
அைனத் ம் இேத நிகழ்ைவப் பற்  ேப ன்றன. மத்ேத  24:15-இல் இேய  இந்த நிகழ்ைவ 
என்னெவன்  அைழத்தார?் 
 
_____________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
பாழாக் ம் அ வ ப் , என்ப  அந் க் ஸ்  ஆலயத் ற் ள் ைழந் , தன்ைன ேதவன் என்  
ெசால்  ெகாள்வதா ம். தானிேயல் இந்த நிகழ்ைவ "வாரத் ன் ந ல்" நடப்பதாகக் 

ப் றார,் அேத ேநரத் ல் ெவளிப்ப தத்ல் ேசஷம் நாற்பத் ரண்  மாதங்க க் ப் 
ற  நைடெப ம் என்  ற . தானிேயல் த்தகத் ல் ெசால்லப்பட்ட, ஒவ்ெவா  வார ம் 

ஏ  வ டங்க க்  சமம் என்  ெவளிப்பைடயா ற . 
 
ெவளிப்ப த் தல் 13: 11-17 வா க்க ம். 
 
மற்ற கம் ைய என்ன ெசய் ற  (வசனம் 12)? 
 
______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
 
அந் க் ஸ் ைவ வ பட, மற்ற கம் எவ்வா  உலைக நம்ப ைவக் ற  (வசனம் 13-14)? 
 
______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
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அந் க் ஸ் ன் உ வத்ைத வணங்காதவரக் க்  என்ன சம்ப க் ம் (வசனம் 15)? 
 
______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
 

கம் ஒவ்ெவா  நபைர ம் என்ன ெசய்ய கட்டாயப்ப த் ற  (வசனம் 16-17)? 
 
______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
 
ெவளிப்ப த் தல் 16:13 மற்ற கத்ைத எவ்வா  ப் ற ? 
 
______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
 
தானிேயல் 8: 23-25 இல் உள்ள ரக்்கதரிசனத்ைதப் ப த்  அந் க் ஸ் ன் ஆட் ைய 

வரிக்க ம். 
 
______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
 
சாத்தான் (வ சரப்்பம்), அந் க் ஸ்  ( கம்) மற் ம் ெபாய் ரக்்கதரி  (மற்ற கம்) 
ஆ யவரக்ள், மகா உபத் ரவ காலம் என்  ெசால்லப்ப ற காலத் ேல, ைய ஆட்  
ெசய்வாரக்ள். தானிேயல் த்தகம், இந்த காலங்கள் 7 வ டம் நீ க் ம் என்  ெசால் ற .  
ெவளிப்ப த் ன ேசஷம் இக்காலத் ல் நைடெப ம் இந்த அசாதாரணமான சம்பவங்கைள, 
ஒ  ெதளிவான ளக்கமாக அளிக் ற . 
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பாடம் 5  

மகா உபத் ரவம் 

 
மத்ேத  24: 15–22 இல் உள்ள உபத் ரவத்ைத, இேய  எவ்வா  வரிக் றார?் 
______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
 
தானிேயல் 9:24 இல் காணப்ப ம் ரக்்கதரிசனம், உபத் ரவத் ன் ேநாக்கத்ைதப் பற்  என்ன 

ற ? 
 
______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
 
தானிேயல் ரக்்கதரிசனமாக உைரத்த 70 வாரங்கள் (490 வ டங்கள்) இஸ்ரேவல் ேதசம் இேய  

ஸ் வா ய ேம யாேவா  ஒப் ரவா தைலக் ப் ற . 70 வாரத் ல், ெதாண் ற்  
ஒன்ப  வாரங்கள், ஏற்கனேவ ந் ட்ட . இஸ்ரேவல், ரக்்கதரிசனத் ன்ப  இேய ைவ 
ேம யாவாக ஏற் க்ெகாள்ள ல்ைல, ேம ம் இந்த நாள் வைரக் ம், அவரக்ைள இரட் க்க 
இரடச்கர ் வ வார ் என்  காத் க் ெகாண் க் றாரக்ள். அந் க் ஸ் , தன்ைன 
ெவளிப்ப த் ன ற்பா , இந்த கைட  வாரமா ய (ஏ  ஆண் கள்), ெதாடங் ம்.  
 
மகா உபத் ரவ காலம் என்ப , ப்பாக இந்த ஏ  வ டத்ைத க் ம், இந்த கால கட்டங்களில் 
தான், ேதவைன அ யாத உலகம், அநீ ல் பரி ரணப்ப ம், இஸ்ரேவல் ேதசம், இேய  

ஸ் ைவ ேம யா என்  அ ந்  ஏற் க் ெகாள் ம், ேதவ ம் தம்ைம 
ஏற் க்ெகாள்ளாதவரக்ள் , தம  ேகாபத்ைத ஊற் , அவரக்ைள நியாயந் ரப்்பார.் மகா 
உபத் ரவ காலத்ைத த் , அ கமான வைரபட ளக்கங்கள் ெவளிப்ப த் ன ேசஷத் ல் 
காணப்ப ற . அேநக ஸ்தவரக்ள் இப் த்தகத்ைத ப க்க தயங் றாரக்ள் ஏெனன்றால் 
இ  அ கபடச்மாக ரிந் ெகாள்ள க னமாக இ க் ற , ஆனால் ெவளிப்ப த் ன ேசஷம் 1:3 
மற் ம் 22:7 இன் ப  இைதப் ப ப்பவரக் க் , என்ன வாக் த்தத்தத்ைத ேதவன் 
ெகா த் க் றார?் 
 
______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
 
மகா உபத் ரவ காலத் ல் நைடெப ம் சம்பவங்கைள த் , ஒ  ெபா வான வரத் ெதா ப்  

ன்வ மா  ெகா க் ற . 
 
ஆ  த் ைரகள் 
 
ெவளிப்ப த்தல் 5: 1 இல், ஏ  த் ைரக டன், த் ைர டப்பட்ட ஒ  த்தக ள் 
அ கப்ப த்தப்பட்ட .  ெதாடரந்்  அந்த அ காரத் ல், ஏ  த் ைரக ம், ஒன்றன் ன் 
ஒன்றாக உைடக்கப்ப ற ; ேம ம் மகா உபத் ரவ காலத் ன் சம்பவங்கள் அங்ேக 
ெவளிப்ப ன்றன. ஒவ்ெவா  த் ைரயாக உைடக்கப்ப ம்ேபா , ேதவ ைடய ேகாபத் ன் 
வல்லைம கப்ெபரிய ேபர வாக, ன்  ஊற்றப்ப வ , ெசயல் ளக்கமாக 
காட்டப்ப ற . ெதாடரந்்  ஆறாம் அ காரத் ல். 
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 கள்ள ஸ்  ெஜ க் ம்ப  வ றான் (வசனங்கள்1-2) 
 ைய ட்  சமாதானம் எ த் க்ெகாள்ளப்ப ற  (வசனங்கள் 3-4) 
 பஞ்சம் உண்டா ற  (வசனங்கள்5-6) 
 காட் கம், வாைத, பஞ்சம், மற் ம் பயத் னால் மரணம் (வசனங்கள்7-8) 
 ஸ் க்காக இரத்தசச்ாட் யாய் மரித்தவரக்ள் ப  வாங் வதற்கான க் ரல் (வசனங்கள் 9-

11) 
 ற் ச் ழல்கள் அ வதனால் உண்டா ம் பயங்கரம் (வசனங்கள் 12-17)  

 
ஏ  எக்காளங்கள் 
 
 ஏழாவ  த் ைரைய உைடத்தேபா , ெவளிப்ப த்தல் 8:1ல் ெதாடரந்்  பரேலாகத் ல் அைம  
உண்டா , ஏ  எக்காளங்கள் ெதாடரச்் யாக ஊதப்ப ன்றன. ஸ்  ஆ ைக ெசய்ய 
வ றார ் என்ற ழக்கத்ைத ெகா க் ற ஏழாவ  எக்காளம் வைரக் ம், 6 எக்காளங்கைள 

தரக்ள் ஊ ம்ேபா ,  ேதவ ைடய ேகாபத்ைத அ ப த் க் ெகாண்ேட இ ந்த . 
ெதாடரந்்  ெவளிப்ப த்தல் 8:2-9:21 மற் ம் 11:15-19 ல்  

 ல் ன் ல் ஒ  பங்  எரிந்  ேபான . (8:7) 
 ன் ல் ஒ  பங்  ச த் ரம் இரத்தமாக மா ய  (8:8-9) 
 ந ல் ன் ல் ஒ  பங்  கசப்பாக மா ய  (8:10-11) 
 சந் ர ம், நடச்த் ரங்களில் ன் ல் ஒ  பங் ம் இ ளாக மா ய  (8:12-13) 
 உபத் ரம் ஏற்ப த் ம் வன்கள் பாதாளத் ல் இ ந்  க்கப்படட்  (9:1-12) 
 பைடெய த்  வந்த இரா வத் னால் ன் ல் ஒ  பங்  மனிதரக்ள் நிர் லமாக்கப்படட்ாரக்ள். 

(9:13-21) 
 இ  ழக்கம், ன்னல், ய ரச்் , கல்மைழ. (11:15-19) 

 
ஏ  ேகாபத் ன் கலசங்கள்,  
 
கைட  எக்காளம் ஊ ய ெபா , நியாயத் ரப்் ன் ெதாடராக, ேவ  ஏ  ேகாபத் ன் 
கலசங்கள் ஊற்றப்பட்ட , அ  ெவளிப்ப த்தல் 16ஆம் அ காரத் ல், ஏ  ேதவ ேகாபத் ன் 
கலசங்கள் என்  ப் டப்பட் க் ற . அந்த அத் யாயங்கைள ெதாடரந்் : 
 

 கத் ன் அைடயாளத்ைத ெபற்றவரக் க்  ெகா ய ண் உண்டா ற்  (வசனம்2) 
 ச த் ரம் ெசத்தவ ைடய இரதத்ம் ேபாலா ற் , ச த் ரத் ள்ள ராணிகள் யா ம் 

மாண் ேபா ன (வசனம் 3). 
 ஆ க ம் ஊற் க ம் இரத்தமாக மா ய  (வசனம் 4) 
 ரியன் மனிதரக்ைள டெ்டரித்த  (வசனம் 8) 
 கத் ன் ராஜ் யம் இ ளான  (வசனம் 10) 
 வரப்ேபா ம் த்தத் ற்  ஆயத்தமாக ஐ ராத்  ந  வற் ப் ேபான  (வசனம் 12) 
 ன்னல் இ  ழக்கம் கப்ெபரிய கம்பம் கல் மைழ (வசனங்கள்17-21) 

 
அர்மெகேதான் த்தம் 
 
ஆறாவ  கலசம் ஊற் த் ரந்்த ேபா , ேதவ ைடய த்தம் என்  அ யப்ப ற அரம்ெகேதான் 

த்தம் ெதாடங் ய . (16:13-16). 
அந்  ஸ் ம், ன் ராஜாக்க ம், அவரக்ள் ரா வ ம் ஒன் ைணந் , இஸ்ேர க் ம், 
ேதவ க் ம் எ ராக ேபாரி வாரக்ள். ெவளிப்ப த்தல் 16:17 இன் ப  ஏழாவ  கலசம் 
ஊற்றப்பட்டேபா , பரேலாகத் ன் ஆலயத் ந்  என்ன வாரத்்ைதகள் அ த்தாரக்ள்.? 
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______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________ 
 
இந்த அரம்ெகேதான் த்த ன் ல், நீண்ட காலமாக 
எ ரப்ாரத்்  காத் க் ெகாண் ந்த, இேய  ஸ் ன் 
இரண்டாம் வ ைக நைடெப ம். இந்த ம ைமயான சம்பவத்ைத 

த் , வா ப்பதற்  ன்பாக, கைட  கால நம் க்ைககளில் 
ஒன்றான சச்ைப ன் எ த் க் ெகாள்ளப்ப தைல த்  
அ கப்ப த்த ம் ேறன்.  
 
   

அ ப்பைட சத் யம்  

மகா உபத் ரவம்-தம  மாரைன நிராகரித்தவரக்ள்  
ேதவ ேகாபம் ஊற்றப்ப ம் ஏ  வ ட காலம். 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

எஸ்கடால  - எ ரக்ால நிைல, 
நியாயத் ரப்் , ஸ் ன் 
இரண்டாம் வ ைக, கைட  காலம், 
அ யாைம, உ ரத்்ெத தல், மரணம், 
இ ேபால வான ஷயங்கைள 

த்த உபேதசங்கள். 
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பாடம் 6  

சச்ைப எ த் க்ெகாள்ளப்ப தல் 

 
ேரப்சச்ர ் Rapture- (ரக ய வ ைக) என்ப  இேய  ஸ் , சைபைய ந்  எ த் , 
தம் ைடய ச கத் ற்  ெகாண்  ேபா ம் நிகழ்ைவ க் ற .  1ெதசேலானிக்ேகயர ்4: 16-17 எ 
ன்ன நிக ம் என்  ெசால் ற ? 
 
______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
 
ஹரப்ேசா, Harpazo என்ற ேரக்க வாரத்்ைத ல் இ ந்  காட்டப், caught up என்ற ெசாற்ெறாடர ்
எ க்கப்படட் . அத ைடய அரத்த்ம் ப க்கப்ப தல் என்பதா ம். இதற்  சமமான லத் ன் 
வாரத்்ைத ேர ேயா Rapio, இ ந்  தான் ஆங் ல வாரத்்ைத ேரப்சச்ர ்வந்த . 
 
எப்ெபா  ரக ய வ ைக வ ம் என்ப ேல சைபக க் ள்ேளேய வாதங்கள் உண் . 
ெபா வாக இைதக் த் , ன்  அ ப் ராயங்கள் உள்ளன. 
 

 ரி-ட்ரி ேளஷன்-உபத் ரவ காலத் ற்  ன்பாக நைடெப ம் ரக ய வ ைக. 
 

 ட-்ட்ரி ேளஷன்-உபத் ரவ காலத் ன் மத் ல் நைடெப ம் ரக ய வ ைக. 
 

 ேபாஸ்ட்-ட்ரி ேளஷன்-உபத் ரவ காலம் ந்த ற்பா  நைடெப ம் ரக ய வ ைக. 
 
இந்த ஒவ்ெவா  க த் க்கைள ம், ஆதரிப்பதற்  ேவத வசனங்கைள பயன்ப த் றாரக்ள், 
ஆனால் அதன் ளக்கங்கள் ெவவ்ேவறாக இ க் ன்றன. இந்த த் யாசங்க க்  காரணம், 
பரி த்த ேவதம் கைட  காலங்களில் நைடெப ம் எந்த நிகழ் க க் ம், ஒ  ப் ட்ட கால 
வைரயைறைய ெகா க்க ல்ைல. இப்ப  மா பட்ட கால வரிைச ேகாட்பா கள் இ ந்த 
ேபா ம், அைவகள் அைனத் ம் ரக ய வ ைகைய ஒப் க் ெகாள் ன்றன. 
ேயாவான் 14: 1-3 ல் இேய  என்ன கற் த்தார?் 
 
______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
 
உபத் ரவ காலத் ற்  ந்  நைடெப ம் இரக ய வ ைகக் , மற்ற இரண்  க த் க்கைள 
ஒப் ம்ேபா , இதற்  அ கமான ேவத வசனங்களின் ஆதாரம் இ ப்பதாக நான் 

வா க் ேறன். ரக ய வ ைக பற்  ன்வ ம் வசனங்கள் என்ன கற் க் ன்றன? 
 
மத்ேத  24: 36–44 
 
______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
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1 ெதசேலானிக்ேகயர ்1: 9-10 
 
______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
 
1 ெதசேலானிக்ேகயர ்5: 1–11 
 
______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
 
ெவளிப்ப த்தல் 3:10 
______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
 
உபத் ரவ காலத் ற்  ந் ய இரக ய வ ைக என்ற க த் , நீ மாைன ேகாபாக் ைனக்  

ன்ேப, தப் க்க ேவண் ெமன்ற ேதவ ைடய பாவத்ைத உள்ளடக் யதாக இ க் ற , 
என்  நான் வா க் ேறன். ரக ய வ ைக எப்ேபா  நடக் ம் என்பைத ெபா ட்ப த்த 
ேதைவ ல்ைல. இேய  ஸ்  ண் ம் வந் , தம  சைபைய தம  ச கத் ற்  எ த் க் 
ெகாண்  ெசல்வார ்என்ப  உண்ைமயாக இ க் ற . 
 
ம ைம ன் சரரீம் 
 
இேய  ஸ் ன் உ ரத்ெ்த த க்  ற , மரித்த வா க ைடய ஆத் மாக்கள், ரக ய 
வ ைக ல், அவரக் ைடய சரீரத்ைத ரிப்பதற்  ன்பாக, அவரக்ள் சரீரம் ம், ஆத் மா 
இேய ேவா ம் பரேலாகத் ல் இ க் ற . ஆனால் இந்த ரக ய வ ைக நைடெப ம்ேபா , ஒ  
ெபரிய அற் தம் அங்ேக நிகழ் ன்ற . 1ெகாரிந் யர ் 15: 49-58 வா க்க ம். வசனம் 49 ல் 
யா ைடய சாயைல வா கள் ெபற் ப்பாரக்ள்? 
 
_____________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

வா க்  என்ன நடக் ம் (வசனங்கள் 51–52)? 
 
______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
 

வா  என்ன "தரித் க் ெகாள்வாரக்ள்" (வசனம் 53)? 
 
_____________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
 
ம பமான ற  எ  " ங்கப்ப ம்"   (வசனம் 54)?ʼ 
 
_____________________________________________________________________________________________________________________________ 
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கைட  எக்காளத் ன்ேபா , பரேலாகத் க் ற ஆத் மாக்க ைடய சரீரங்கள், அ யாைம 
உள்ளதாக எ ந் க் ம், அேதா  கண்ணிைமக் ம் ேநரத் ேல, ல் உ ேரா  
இ க் றவரக் ம் ம பமா , அவரக் க்காக ஆயத்தப்ப த்தப்படட் ம ைம ன் சரீரத்ைதப் 
ெபற் க் ெகாள்வாரக்ள். தற்கா கமான க் ரிய சரீரம், ல் உள்ள மண்ணினாேல 
ெசய்யப்படட் , ஆனால் ம ைம ன் சரீரம், அ யாைம உள்ள , நித் யமான , பரேலாகத் ல் 
நித் ய வாழ்க்ைக வாழ ஏற்ற . 1 ேயாவான் 3: 2 இன் ப , இந்த ம ைமப்ப த்தப்பட்ட சரீரம் 
எப்ப  இ க் ம்? 
 
______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
 
ம ைமப்ப த்தப்பட்ட வா க ைடய சரீரம், இேய  ஸ்  உ ரத்ெ்த ந்த ற்பா  
ெபற் ந்த அவ ைடய ம ைம ன் சரீரத்ைதப் ேபா க் ம். ன்வ ம் வசனங்கள் 

ஸ் ன் சரீரத் ைடய பண் கைள எவ்வா  ெவளிப்ப த் ற . 
 

க்கா 24:31 
 
______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
 

க்கா 24: 36-43 
 
______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
 
ேயாவான் 20: 24-29 
 
______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
 
ரக ய வ ைக, உபத் ரவத் ற்  ன்ேபா, மத் ேலா, அல்ல  அதற் ப் ன்ேபா, எப்ேபா  
நடந்தா ம், அவர ் க்  ண் ம் வ வதற்  ஆயத்தப்பட் க் ெகாண் க் றப யால், 

வா கள் ய ம ைம ன் சரீரத் ல் ஸ் ேவா  ட இ ப்ப  நிசச்யம்.  
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பாடம் 7  

 
இேய  ஸ் ன் இரண்டாவ  வ ைக 

 
 
இேய  ஸ் ன் இரண்டாம் வ ைக, எல்லா காலத் ம் க ம் யக்கத்தக்க நிகழ் களில் 
ஒன்றாக இ க் ம்.  ஸ் ைடய தலாம் வ ைக, தாழ்ைம ன் அைடயாளமாக இ ந்த . 
- ஒ  க் ராமத் ல் உள்ள ஒ  ெதா வத் ல் ஏைழ கன்னிக் ப் றந்தார,் மற் ம் சாதாரண 
ேமய்ப்பரக்ளால் அ க்கப்பட்டார.் அவர  இரண்டாவ  வ ைக, அவர   வல்லைமைய ம், 
ம ைமைய ம், ெவளிப்ப த்தக் யதாக இ க் ம். அரம்ெகேதான் த்தம் ரமைட ம் 
ேபா , ஸ்  தம்ைம  உலகத் ற் ம் ெதரியப்ப த் வார.் ெவளிப்ப தத்ல் 19: 11–21 -ஐ 
வா ங்கள். 
 
இேய  தம் வ ைக ல் எவ்வா  வரிக்கப்ப றார ்(வசனங்கள் 11-13)? 
 
______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
 

ஸ் ன் ன்னால் வ பவரக்ள் எவ்வா  வரிக்கப்ப றாரக்ள் (வசனம் 14)? 
 
______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
 
இேய  எைதக் ெகாண்  அந்நிய ேதசத்தாைர தாக் வார ்(வசனம் 15)? 
 
_____________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
இேய ன் வஸ் ரம் மற் ம் ெதாைட ல் என்ன எ தப்பட் ள்ள  (வசனம் 16)? 
 
_____________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
 

ஸ் ைவ நிராகரிக் ம் அைனவ க் ம் என்ன சம்ப க் ம் (வசனம் 21)? 
 
______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
 
வசனம் 19 இல் ப் டப்பட் ள்ள "அவ ைடய ேசைன" என்ப  ன்ேப எ த் க்ெகாள்ளப்பட் , 
ம பம் ஆக்கப்பட்ட அவ ைடய வா கள் ஆ ம்.  
 
ெவளிப்ப த்தல் 17:14 ப , "அவ டன் இ ப்பவரக்ள்" என்னெவன்  அைழக்கப்ப றாரக்ள்? 
 
_____________________________________________________________________________________________________________________________ 
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தா 14–15 இன் ப , தம  வ ைக ல் இறங்  வ ற "கரத்்தர"் யார?்  
 
_____________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
தம்ைம நிராகரிப்பவரக்ள் , இ த் ரப்்ைப நிைறேவற்ற ஸ்  தம  சைப டன் க்  
வ வார.்  
 
இேய ன் இரண்டாவ  வ ைகையப் பற்  நீங்கள் கற் க்ெகாண்டைத எ ங்கள். 
 
மத்ேத  24: 27-31 
______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
 
அப்ேபாஸ்தலர ்1:11 
______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
 
சகரியா 14: 1–4 
______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
 
ெவளிப்ப த்தல் 1: 7 
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________ 
 
 

ஸ் ன், ஆ ர வ ட அரசாட்  
  
இேய  தம  சத் க்கைள ெவன்ற ற , அவர ் தம  
ராஜ்யத்ைத ல் அைமப்பார.் ெவளிப்ப தத்ல் 20: 1–6 ஐ 
வா ங்கள். 
 
சாத்தா க்  என்ன சம்ப க் ற  (வசனங்கள் 1–3)? 
 

______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
 
 
 
யார ் ஸ் டன் வாழ்ந் , ஆட்  ெசய்வாரக்ள் (வசனம் 4)? 
 
_____________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

அ ப்பைட சத் யம் 

ஸ்  தம  சைபைய, இரக ய 
வ ைக ல் பரேலாகத் ற்  எ த் க் 
ெகாள்ளப்பட்ட ற்பா , வா கள் 
தங்கள் ம ைம அைடந்த சரீரத்ைத 
ெபற் , அவ ைடய இரண்டாம் 
வ ைக ல் க்  ம் ம்ேபா , 
அவேரா  ட இவரக் ம் 
இ ப்பாரக்ள்.  
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இந்த கால அள  எவ்வள  காலம் நீ க் ம் (வசனங்கள் 4–6)? 

 
_____________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
இேய  தம  பரி த்தவான்கேளா , இந்த ைய ஆ ரம் வ டம் அரசாட்  ெசய் ம் ேபா , 
சாத்தான் சங் யால் கட்டப்பட்  பாதாளத் ல் அைடத்  ைவக்கப்ப றான். 

ன்வ ம் பத் களி ந் , ஆ ர வ ட காலத்ைதப் பற்  நீங்கள் என்ன கற் க்ெகாள் ரக்ள்? 
 
 
ஏசாயா 2: 1–5 
______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
ஏசாயா 11: 5-10 
______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
 

க்கா 1: 31-33 இல் கா ரிேயல் தன் மரியா க்  என்ன ெசான்னான்? 
______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
 
இேய ன் ஆ ர வ ட ஆட் யான , ேவதத் ல் உள்ள ஏராளமான ரக்்கதரிசனங்களின் 
நிைறேவற்றமாக இ க் ம். அந்த காலத் ல், ெபரிய சமாதான ம், சந்ேதாஷ ம், ஆ த ம், 
நிைறந்ததாக இ க் ம், ஆனால் அ ேவ நித் யமாக இ க்கா . 
ெவளிப்ப த்தல் 20: 7-10 -ஐ வா ங்கள். 
 
ஆ ரம் ஆண் களின் ல், என்ன சம்ப க் ம் (வசனம் 7)? 
 
______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
 
சாத்தான் க்கப்படட் ற  என்ன ெசய்வான் (வசனம் 8)? 
 
______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
 
சாத்தானால் ஏமாற்றப்பட்டவரக் க்  என்ன ஆ ம் (வசனம் 9)? 
 
______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
‘ 
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சாத்தா க்  இ  தண்டைன எ  (வசனம் 10)? 
 
______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
 
ெவளிப்ப த் ன ேசஷத் ல் உள்ள இந்தப்ப  1000 வ ட அரசாட் ன் காலத் ல், அேநக 
மக்கள் சாத்தானின் ஆ க்கம் இல்லாமேலேய, இேய க்  எ ரப்்ைப காட்ட ற்ப வாரக்ள் 
என்பைத ெவளிப்ப த் ற .  சாத்தான் க்கப்படட் ெபா , அவன் இந்த 
எ ரப்்பாளரக்ைள எல்லாம், ஒன்  ேசரத்் , வாக ஸ் ைவ ம், அவ ைடய மக்கைள ம், 
அ க் ம்ப  தாக் தல் பண் வான். ஆனால் ேதவேனா, பரேலாகத் ந்  அக் னிைய 
அ ப் , அவரக்ைள அ ப்பார.் சாத்தாைனேயா, அந் க் ஸ் , மற் ம் ெபாய் ரக்்கதரி ம் 
இ க் ற, அக் னிக் கட ேல தள் வார.் அதற் ப் ற  வான நியாயத் ரப்்  நடக் ம். 
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பாடம் 8  

நீ ள்ள நியாயா ப . 

 
அப்ேபாஸ்தலர ்17: 30-31 -ன் ப , நீ ள்ள நியாயா ப யாக ேதவன் யாைர நிய த் க் றார?் 
 
______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
 
ேயாவான் 5:30 ப  இேய  ஏன் தம  ரப்்ைப நீ ள்ள  என்  றார?் 
 
______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
 
மத்ேத  25: 31–46 வா க்க ம். 
தமக்  ன் ந்த சகல ஜனங்கேளா ம் இேய  என்ன ெசய்வார ்(வசனங்கள் 32-33)? 
 
______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
 
இேய  தம  வல  பக்கத் ல் இ ப்பவரக் க்  என்ன ெசால்வார ்(வசனங்கள் 34-40)? 
 
______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
 
இேய  தம  இட றத் ல் இ ப்பவரக் க்  என்ன ெசால்வார ்(வசனங்கள் 41–46)? 
 
______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
 
எல்லா பாைதக ம், ேதவைன ேநாக்  ெசல் ன்றன என்பதற்  மாறாக. ஒவ்ெவா  மனித ம், 

ஷ் க க்  ன் நின் , பணி டன் ஸ் ன் நீ ைய அணிந்  நிற்க ேவண் ம்.  அப்ப  
இல்ைல என்றால், நிரவ்ாணமாக, ற்றவாளியாக மற் ம் அவரக்ளின் பாவங்களினால் 
தண் க்கப்ப வாரக்ள். ண் மாக சச்ைப ல் ஸ் ன் நியாயத் ரப்்ைபக் த்  
பலதரப்படட் நம் க்ைககள் காணப்ப ற . ேவதம் பலதரப்பட்ட காலங்களில், பல தரப்படட் 
நியாயத் ரப்் கைள ெசால் வதாக, லர ் நம் றாரக்ள். ேவ  லர,் ஆ ரம் வ ட 
அரசாட் க் ப் ற்பா , கைட யாக ஒேர ஒ  நியாயத் ரப்்  உண்  என்  நம் றாரக்ள். 
இப்ப  மா பட்ட நம் க்ைககள் இ ந்தா ம், அைசக்க யாத உண்ைம என்னெவன்றால், 
இேய  நீ ள்ள நியாயா ப யாக இ க் றார;் எல்ேலா ம் அவ க்  ன்பாக ரப்்ைப 
ெப ம்ப யாக  நிற்பாரக்ள் என்பேத. 
 
  



ேரக்காஸ்டர ்

ஸ்தவ அஸ் பார சத் யங்கள் 140

ஸ் ன் ர்ப்  ங்காசனம். 
 

ஸ் ன் நியாயத் ரப்் ன் ங்காசனம், இரட் க்கப்படட்வரக் க்காக நைடெப ம் 
தலாவ  நியாயத் ரப்்  என் , லரால் நம்பப்ப ற .  இ  மகா உபத் ரவ காலத் ல், 

சச்ைப இரக ய வ ைக ல் எ த் க்ெகாள்ளப்பட்ட ற்பா , ஒ  ப் ட்ட இடத் ல் 
நைடெப ம் என்  நம்பப்ப ற . இ  தண்டைன அளிக் ம் ரப்்பாக இ க்கா , ஏெனன்றால் 
இேய  பாவத் ற்கான ரயத்ைத ைவ ல் ெச த்  இ க் றார,் ேம ம் அவைர 
ஏற் க்ெகாண்டவரக்ள் யாவ ம், அவரக்ள் பாவங்களி ந்  மன்னிக்கப்பட்  றாரக்ள். 
மாறாக இ  ஒவ்ெவா வ ைடய தனிப்பட்ட உண்ைமைய ம், ேசைவைய ம், த்த 
நியாயத் ற்காக இ க் ம். 
 
1 ெகாரிந் யர ்3: 11-15 -ஐ வா ங்கள். 
 
அைனத்  வா க க் ம் அஸ் பாரம் யார ்(வசனம் 11)? 
 
______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
 

ஸ் ன் அஸ் பாரத் ல் நீங்கள் என்ன வைகயான ஷயங்கைள உ வாக்க ம் 
(வசனம் 12)? 
 
______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
 
உங்கள் ேவைல எவ்வா  ேசா க்கப்ப ம் (வசனம் 13)? 
 
______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
 

கள் என்னவாக இ க் ம் (வசனங்கள் 14-15)? 
 

______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
 
1 ெகாரிந் யர ்4: 5 இன் ப , இேய  எைத ெவளிசச்த் ற்  ெகாண்  வ வார?் 
 
______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
 
2 ெகாரிந் யர ்5: 9-11 இ ந்  நீங்கள் என்ன கற் க்ெகாள் ரக்ள்? 
 
______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
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ஸ் ன் ேசாதைன ெந ப் ல், நிைலநிற்கக் டாத ஏதா ம் உங்கள் வாழ்க்ைக ல், 
நீங்கள் கட்  எ ப்  இ ப்பைத நீங்கள் அ ந் க் ரக்ளா? 
 
______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
 
 அைனத்  ரக யமான எண்ணங்க ம், இ தயத் ன் ேநாக்கங்க ம், நீ ள்ள 
நியாயா ப க்  ன்பாக, அப்ப ேய ெவளியரங்கமாக அைமக்கப்ப ம். யநலத்ேதா  
ெசய்யப்படட் அைனத் ம், அநீ ம், ெப ைம ம், சாம்பலாகப் ேபா ம்ப  எரி ட்டப்ப ம்.  
ஆனால் யநல ல்லாமல் ராஜா க்  ழ்ப்ப ந் , ெசய்யப்ப ம் ேசைவகள், தாழ்ைமயான 
ெசயல்கள், த ந்த ெவ ம ைய ெப ம்ப  நிைலத் க் ம். 
 

ழ்க்கா ம் வசனங்களி ந்  என்ன ெவ ம  ெகா க்கப்ப ற ? 
 
2 ேமாத்ேத  4: 7-8   ெவ ம : ரீடம் _______________________ 
 
யாக்ேகா  1:12    ெவ ம : ரீடம் _______________________ 

1 ேப  5: 4    ெவ ம : ரீடம் _______________________ 
 
ெவளிப்பா  4: 9–11 ப , இ பத்  நான்  ப்பரக்ள் தங்கள் ரீடங்கைள என்ன ெசய் றாரக்ள்? 
 
______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
 
இேய  ஸ் ன் ச கத் ல் நிற்பைத ஒப் ைக ல், எப்ேபரப்்பட்ட ெவ ம ம், கன ம், 
ஒன் ல்லாமல் ேபா ம்! 
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பாடம் 9  

ெவள்ைள ங்காசன நியாயத் ரப்்  

 
ெவள்ைள ங்காசன நியாயத் ரப்் , மனந் ம்பாத பா க க்காக ைவக்கப்பட் க் ற  
என் ம், அ  ஆ ரம் வ ட அரசாட் க்  ற , சாத்தான் எரி ற அக் னி கட ேல தள்ளப்பட்ட 

ன் , நைடெப ம் என்  லரால் வா க்கப்ப ற  
 
ெவளிப்ப த்தல் 20:11 - 15 வா க்க ம். 
 
நியாயத் ரப்்  ெதாடங் ய ம் இேய ைவ நிராகரித்தவரக்ள் என்ன ெசால்ல ற்ப றாரக்ள் 
(வசனம் 11)? 
 

______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
 
மரித்தவரக்ள் எவ்வா  ரப்்பளிக்கப்ப வாரக்ள் (வசனம் 12)? 
 

______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
 
மரித்தவரக்ள் எங் ந்  வ றாரக்ள் (வசனம் 13)? 
 

______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
 

வ த்தகத் ல் எ தப்படாதவரக் க்  என்ன நடக் ற  (வசனம் 14-15)? 
______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
 
நியாயத் ரப்் ற்காக பாதாளத் ல் காத் க்ெகாண்  இ ந்தவரக்ள், மற் ம ஆ ரம் வ ட 
அரசாட் க் ப் ற்பா , ேதவ ைடய அக் னி னால் அ க்கப்படட்வரக்ளின் ஆத் மாக்கள், 
யா ம் தங்களால் நிராகரிக்கப்படட்வராேல, நியாயத் ரப்்  ெசய் ம்ப  அவ க்  ன்பாக வந்  
நிற்பாரக்ள். 
  
ேராமர ் 3: 19 ன் ப  நியாயத் ரப்்  அைடந்தவரக்ள் எவ்வா  இேய டம் ர த் ரம் 

வாரக்ள்? 
______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
 

ப் யர ்2: 9–11 
______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
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சரவ் வல்லைம ள்ளவ ைடய, நீ ள்ள நியாயத் ரப்் க் , ன்பாக எல்லா வாய்க ம் 
ம னமாக இ க் ம். எல்ேலா ம் அவரத்ான் ஆண்டவர ் என்  அ ந் , அவ ைடய ரப்்ைப 
ஏற் க் ெகாள்வாரக்ள். 
 
 

நரகம் 
 
நரகத்ைதக் த்  ேவதாகம உபேதசத்ைத, ஸ்தவரக்ள் நிராகரிப்ப  ெபா வாக 
அ கமா க் ெகாண் க் ற . இதற்  அேநக காரணங்கள் உண் , அ  என்னெவன்றால், 
ேதவன் அன்பாக இ க் றார,் ஆகேவ அவர ்யாைர ம் அப்ப ப்படட் ெகா ய நித் ய உபத் ரவம் 
உள்ள இடத் ற்  அ ப்ப மாட்டார.் 

ன்வ ம் ேவதப் ப களில் இ ந் , ேதவ ைடய இ தயத்ைத பற்  நீங்கள் என்ன கற் க் 
ெகாள் ரக்ள்? 
 
1 ேமாத்ேத  2: 3-6 
______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
 
2 ேப  3: 9 
______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
 
ேதவன் உண்ைமயாகேவ அன் ள்ள ேதவன், அவர ் யாைர ம் நரகத் ற்  அ ப்ப ம்ப 
மாட்டார.் அதனால் தான் அவர ் ல் யமாக தப் க் ம் வ ைய ஏற்ப த் ள்ளார.் ேயாவான் 3: 
16–21 -ஐ வா ங்கள். 
 
ேதவன் தம  மாரைன ஏன் அ ப் னார ்(வசனங்கள் 16-17)? 
 
______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
 

மக்கள் எவ்வா  கண் க்கப்ப றாரக்ள் (வசனங்கள் 18-20)? 
 
______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
 
இரடச்கைர நிராகரிப்பதன் லம், மக்கள் தங்க க்  நரகத்ைத ேதர்  ெசய் றாரக்ள் என்ப  
நிஜமான உண்ைம. இேய ேவ நீ ள்ள நியாயா ப , பா கள் மனந் ம்  அவ ைடய 
மன்னிப்ைபப் ெபறாமல் நிராகரித்தால், அவரக்ள் பாவத் ற்கான ைலக் ரயத்ைத நித் ய 
நித் யமாய் ெச த் ம்ப  க ந்  ெகாள்ளப்ப வாரக்ள். நரகத்ைதக் த்த உபேதசத்ைத 

றந்தள் றவரக்ள், இேய ஸ் ன் ேபாதைனைய ம் கண்  ெகாள்வ ல்ைல. 
ழ்கா ம் ேவதப் ப களில் இேய  ஸ் ன் வாரத்்ைதகைள க்கமாக எ த ம். 

மாற் 6: 15-16 
 
______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
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மத்ேத  13: 40-43 
 
______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
 

ேவதத் ன்ப , நரகம் ஒ  உண்ைமயான இடம், மற் ம் 
இரடச்கைர ஏற் க் ெகாள்ளாதவரக் க்  த ந்த இடம். 
ஆனால் இரட் ப்ைப இேய  ஸ் ன் லம் ஏற் க் 
ெகாண்டவரக்ளின் ெபயரக்ள், வ த்தகத் ல் எ தப்பட் , 
அவரக்ள் நித் ய நித் யமாய் இேய ஸ் ன் 
ச கத் ல் காணப்ப வாரக்ள். 
 
 

ழ்க்கா ம் வசன ப களில் இேய  ஸ் , 
பரேலாகத்ைதப் பற்  என்ன ெசான்னார?் 
 
ேயாவான் 14: 1-3 
 
______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
 
ேயாவான் 16:22 
 
______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

அ ப்பைட சத் யம் 

அவைர யாெரல்லாம் 
நிராகரிப்பாரக்ேளா அவரக்ள் நியாயத் 

ரப்்ைப ம் தண்டைன ம் 
அைடவாரக்ள் என்  ஸ்  
ேபா த்தார.்  
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பாடம் 10  

ய வானம் ய  

 
ஸ் ன் ஆ ர வ ட அரசாட்  ந்த ம், ெவளிப்ப த்தல் தத்கம், ய வானம் ய 
ையப் பற்  ேப ற . 

 
ெவளிப்ப த்தல் 21–22 -ஐ வா த் , ேகா ட்ட இடங்கைள நிரப்ப ம். 
 

 தல் வான ம் தல் ம் __________________________________________________________________________  (21: 1). 
 

 அங்ேக இல்லாமல் ேபான _______________________________________________________________________________  (21: 1). 
 

 பரேலாகம் என்ப  ேதவன் இ க் ம் இடம்_____________________________________________________________  (21: 3). 
 

 ேதவன் என்ன ெசய்வார_்__ ___________________________________________________________________________  (21: 4). 
 

 அங்ேக ______________________________________________________________________________________ இ க்கா   (21: 4). 
 

 ேதவன் எல்லாவற்ைற ம் உ வாக் றார ்_________________________________________________________  (21: 5). 
 

 தாகம் எ ப்பவர ்___________________________________________________________________________________________  (21: 6). 
 

 ெஜ ப்பவர ்________________________________________________________________________________________________  (21: 7). 
 

 பரேலாகம் அைதப்ேபால க ம்______________________________________________________________________  (21:11).  
 

 வர ்எதனால் ஆன ____________________________________________________________________________________  (21: 18-20). 
 

 பன்னிரண்  வா ல்கள் எதனால் ஆன ______________________________________________________________  (21:21).  
 

 கள் எதனால் ஆன ____________________________________________________________________________________  (21:21).  
 

 பரேலாகத் ல் உள்ள ஆலயம்____________________________________________________________________________  (21:22). 
 

 பரேலாகம் எ ன் லம் ஒளி ம்.________________________________________________________________________  (21:23).  
 

 வா ல்கள் ஒ ேபா ம்_____________________________________________________________________________________  (21:25). 
 

 யார ்யார ் மக்கள்________________________________________________________________________________________  (21:27). 
 

 பரேலாகத் ல்________________________________________________________________________________ ந  உள்ள   (22: 1).   
 

 ஒ  மரம் உள்ள  ___________________________________________________________________________________________  (22: 2). 
 

 அங்ேக என்ன இல்ைல______________________________________________________________________________________  (22: 3). 
 

 என்ன உள்ள  _______________________________________________________________________________________________ (22: 3). 
 

 பரேலாகத் ல், நாம்________________________________________________________________________________________  (22: 3-5). 
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பரேலாகத்ைதப் பற் ய அைனத் ம், ேதவ ைடய பரி த்தத்ைத ம், ம ைமைய ம், 
ர ப க் ற . ேதவனின் ம்பத் னர ் அைனவ ம், பரேலாகத் ல் நித் ய, நித் யமாக, 

ைமயான சமாதானம், பா காப் , மற் ம் அவர  ச கத் ல் நிைறவாக ப்பாரக்ள். 
ஒ ேபா ம், ண் ம் பயம், க்கம், ன்பம், தனிைம அல்ல  கஷ்டம் இ க்கா .  ேதவ க்  
ஸ்ேதாத் ரம்! 
 

ைர 
 

இந்த அத் யாயத் ல், கைட  காலம், மரணம் 
ஆ யைவகைளப் பற்  ேதவ ைடய வாரத்்ைத என்ன 
ெசால் ற  என்பைத த்  ல ெதளிைவ நீங்கள் 
ெபற்  இ ப் ரக்ள் என்  நான் வா க் ேறன். நீங்கள், 

ேயால், இரக ய வ ைக, உபத் ரவ காலம், ேபான்ற 
இன் ம் லவற்ைற ேபாதகரக்ள், ேவத ரி ைரயாளரக்ள், 
இைற யலாளரக்ள், லம் பலதரப்பட்ட 

யாக் யானங்கைள ேகடக்க் ம். ஆனா ம் 
உங்க க்  ரச் ைன வராதப க் , இந்த பாடத் ல் 
மா பட்ட க த் க்கைள அ ம க்க ேவண்டாம். 
சத் யத் ற்காக பரி த்த வசனத்ைத கவனித் , 
தாழ்ைமயாக ேதவ ைடய, சரவ் ஞானத் ற் ம், வான 
அவ ைடய அ காரத் ற் ம், ஒப் க்ெகா ங்கள். 
நீங்கள் அவ ைடய வல்லைம ள்ள கரத் ல் இ க் ரக்ள், 
கைட  காலத் ல் நைடெப ம் அைனத் ம், அவ ைடய 
கட் ப்பாட் ல் இ க் ற . ஒவ்ெவா  நா ம், அவரி ம், 

அவ ைடய வாரத்்ைத ம், அடங்  இ ங்கள். நீ ைய ன்பற் , நற்ெசய் ைய அ த் , 
நம் ைடய இரடச்கரா ய இேய  ஸ் ைடய ம ைமயான வ ைகக்  எ ர ்
ேநாக் ங்கள். 
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பரேலாகம் என்ப , ேதவன் இ க் ம் 
இடம். அ  அைனத்  

வா க க் ம் ஆயத்தப் பட் க் 
ெகாண் க் ற . 

அ ன் கள் யாவ ம், இ யாக 
ைமயான அன் , சந்ேதாஷம், 

சமாதானம், தைல, பரி ரணம் 
மற் ம், ேதவேனா ம், 
மற்றவரக்ேளா ம், சரியான உற  
ைவத் க் ெகாண்  
சந்ேதாஷப்ப வாரக்ள்.  
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ன் இைணப்  A 

ேதவ டன் னசரி ெந க்கத்ைத வளரத்் க் ெகாள் ங்கள். 
 
இரட் ப் ன் லம் நாம் ெபற் க் ெகாண்ட கப்ெபரிய பரி  என்னெவன்றால், ேதவேனா  ட 
ெந ங் , சாரந்் , உற  ைவத் க் ெகாள்வ  தான்.  உங்களிடத் ேல அவர ் ேவ  ஒன்ைற ம் 

ம்ப ல்ைல. 
 
ேநரத்ைத ஒ க் ங்கள். 
நாளின் றந்த ேநரத்ைதத் ேதரந்்ெத த் , (காைல அல்ல  மாைல) ேதவ டன் னசரி 

யானம்பண் ங்கள். உங்கைள நீங்கேள ெபரிதாக எண்ணிக் ெகாண்  ேசாரந்்  
ேபாகத்தக்கதாக உங்களால் ெசயல்ப த்த யாத அள ற்  இலக் கைள ைவக்கா ரக்ள் 

யதாகத் ெதாடங் , ன்னர ் நீங்கள் வள ம்ேபா  ேநரத்ைதச ் ேசரத்் க்ெகாள்ள ம். 
ஒவ்ெவா  நா ம் ப ைனந்  நி டங்க டன் ெதாடங் ங்கள். 
 
ேவதத் ந்  ஒ  த்தகத்ைதத் ேதர்  ெசய் 

 அ காரம் வா க்க ம், (அல்ல  அ  நீண்ட அ காரமாக இ ந்தால் ைறவாக வா க்க ம்) 
அல்ல  ல வசனங்கைளப் ப த் , அைதப் பற்  யானி ங்கள். தலாக, னசரி 
ஆ க் ரியப் த்தகத் ந் , நீங்கள் ப க்க ம்பலாம். ன் இைணப்  B ஐப் பாரக்்க ம்: 
பரிந் ைரக்கப்படட் தத்கங்கள். 
 
ெஜபம். 
நீங்கள் ப த்த சத் யத் ன் அ ப்பைட ல், ெஜபம் ெசய் ங்கள். அைவகைள உங்கள் 
வாழ்க்ைகக்  எவ்வா  ெபா ந் ம் என்பைத ெவளிப்ப தத் ேதவனிடம் ேக ங்கள். அவ ைடய 
அ காரத் ற்  உங்கைள சமரப்் க்க ம், ழ்ப்ப ந்  ப லளிக்க ம் மனதத்ாழ்ைமக்காக 
ெஜ ங்கள். 
 
அவ க்  ெச ெகா ங்கள் 

ல நி டங்கள் அைம யாக, ெச ெகா க்க ெசல ங்கள் 
இ  த ல் சங்கடமாக இ க்கலாம். நாம் ெதாடரந்்  கவனச் தறல்கள் உண்டா ம் காலத் ல் 
வாழ் ேறாம், மற் ம் அைம யாக உடக்ாரந்் ம் பழக்க ல்ைல.  டாமல் யன்றால், ேதவன் 
உங்களிடத் ல் ேபச உண்ைம ள்ளவராய் இ ப்பார.் பரி த்த ஆ யானவர,் உங்களில் வாசம் 
ெசய் றார,் மற் ம் உங்கள் ந்தைன ல் உங்க க்  அவர ் ேசைவ ெசய்ய ம் என்பைத 
நிைன ல் ெகாள் ங்கள். 
 
ஒ  நாட் ப்ைப ைவத் ங்கள். 
உங்க ைடய தனிப்பட்ட பயன்பாட் ற்காக ெஜபங்கைள ம், அ பவங்கைள ம், 

ந்தைனகைள ம், அல்ல  ர ப ப் கைள ம், த்  ைவத் க்ெகாள் ங்கள். எந்த 
வசனத் னால் கரத்்தர ் உங்கேளா , உங்கள் இ தயங்களில் ேப யதாக எண் ரக்ேளா, 
அைத எ  ைவ ங்கள். 
 

ண் ம் ெஜ ங்கள். 
உங்கள் ெஜபத்ைத ட்ட ட்  இ ங்கள். 
உங்க க்  வ காட்ட ACTS ைறையப் பயன்ப த்த ம்: 
A- Adoration - ெதா  ெகாள் ங்கள் - ஆராதைன ெசய்தல் மற் ம் ேதவைனத் ங்கள். 
C -Confession - அ க்ைக ங்கள் - ெதரிந்த பாவங்கைள அ க்ைக ெசய்  மனந் ம் ங்கள். 
T- Thanksgiving - நன்  ெசால் த் ங்கள் - உங்கள் வாழ்க்ைக ல் ேதவனின் ஆ ரவ்ாதங்க க்  
நன் ையத் ெதரி ங்கள். 
S- Supplication — ண்ணப்பம் — உங்கள் ேதைவக க்காக ம் மற்றவரக்ளின் 
ேதைவக க்காக ம் பணி டன் ேகாரிக்ைககைள ைவ ங்கள். 
 
உங்கள் நாள் வ ம் அவ ைடய ரசன்னத்ைத அ ய ம், ஒப் க்ெகாள்ள ம், ேதவனிடம் 
உத மா  ேகட் , அந்த நாைள க்க ம். 
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இைணப்  B 

 
பரிந் ைரக்கப்பட்ட த்தகங்கள். 

 
ேதவ டனான உங்கள் உறைவ ஆழப்ப த்த, பல றந்த த்தகங்கள் இ ந்தா ம், உங்க க்  
வ காட்ட ம், கற் க்க ம், சவால்ெசய்ய ம் நாங்கள் ன்வ பவற்ைற பரிந் ைரக் ேறாம். 
 

ஷத் வ த்தகங்கள் 
 
ேதவைன அ ப ப்ப : ேதவனின் த்தத்ைத அ வ  மற் ம் ெசய்வ . ெஹன்  . ளாக்க , 
ரிசச்ரட்் ளாக் , மற் ம் ளாட் . ங்   
 
சாரல்ஸ் ஆர.் ஸ் ண்டால் எ ய ேமன்  ேமன் 
 

மணம் என்ப  ஓர ்ஊ யதெ்தாடர-் ேரக் காஸ்டர ் 
 
ைதரியமான மனிதரக்ள்: டாக்டர.் லாரி க்ராப் எ ய ஆதா ன் அைம க்  அப்பால் ெசல்ல 
ேதவனின் அைழப்  
 

ழந்ைத வளரப்்  ஓர ்ஊ யதெ்தாடர ்- ேரக் காஸ்டர ் 
 

யான த்தகங்கள் 
 
ஆண்ட்  ரே்ர எ ய ேதவ டன் னசரி அ பவம் 
 
அ ல் வைரதல்: ஜான் எஃப். மக்ஆரத்ர ்எ ய ஆழமான நம் க்ைகக்கான னசரி வா ப்  
 
ஒவ்ெவா  நா ம் இேய டன்: ெரக் லாரி ன் ய வா க டன் தல் ப கள் 
 
ேதவைன அ ப ப்ப : ெஹன்  . ளாக்க , ரிசச்ரட்் ளாக் , மற் ம் ளாட் . ங் 
ஆ ேயாரால் ேதவனின் த்தத்ைத அ வ  மற் ம் ெசய்வ  
 
ேவதத்ைத சந் ங்கள்: ெரண்டா க் ன் மற் ம் ப் யான் ன் 366 னசரி வா ப் கள் 
மற் ம் ர ப ப் களில் ேதவ ைடய வாரத்்ைத ன் பேனாரமா 
 
ெடன்னிஸ் மற் ம் பாரப்ரா ெரய்னி ன் தம்ப க க்கான த ணங்கள் 
 
ஓஸ்வால்ட் ேசம்பரஸ்் எ ய என  உசச்கடட்ம் 
 
ேதாட்டத் ன் ம றம்: ர் னியா த் ஃ ேகட ்எ ய ைப ள் மன்ஹ ட் 
 

ம  சாரல்ஸ் இ. ெகௗமன் எ ய ஸ்ட்ரீம் ன்  ெடசரட்் 
 

 லவ் ேடர ் ேட ைப ேட: ஸ் பன் மற் ம் அெலக்ஸ் ெகன்ட்ரிக் எ ய தம்ப க க்கான வ ட 
யானம். 

 
ஸ்ேடார்  ஓமர் யன் எ ய ெஜ க் ம் மைன ன் வல்லைம 
 

ல் யம் ேஜ. ட்டரச்ன் மற் ம் ராண்  ட்டரச்ன் எ ய  ஒன் இயர ் க் ஆஃப் சாம்ஸ் 
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ேரக் காஸ்டரின் ப ன்ம வய னைரப் ரிந் ெகாள்வ  
 
 

 
 

        ெசாற்களஞ் யம் 

 
இந்த வைரயைறகள் ஆங் ல ெமா ன் ெவப்ஸ்டரின் ய சரவ்ேதச அகரா ந்  
எ க்கப்படட் , 
 
இரண்டாம் ப ப்  தைடயற்ற ,  &  ெமரியம் நி வனம் (1939). 
 
Abide: "நிைலத் " அரப்்பணித் க்க; ட் க் ெகா க்காமல் ெதாடரச்் யாக தாங் ; 
நிைலயாய் நிைலத் ; அல்ல  உ யாய் இ . இேய  ஸ் ேவா  ெந ங் ய உறைவ 
வளரத்் , ெவற் ள்ள வாழ்க்ைக வாழ்வதற் , நாம் அவரில் நிைலத் க்க ேவண் ம். 
ெஜபத் ல் அவேரா  ேப ங்கள், அவ ைடய வாரத்்ைதைய யானித் , பரி த்த ஆ யானவர ்
ெகா க் ம் வ நடத் த க்  ெச ெகா ங்கள். சங் தம் 91:1 ேயாவான் 15:4-1 ஐ பா ங்கள். 
 
Accountability: "கணக்ைக வழங் வதற்  அைழக்கப்பட்டவரா ; ஒ வரின் ெசய க்  ப ல் 
ெசால்லக் யவனா ." ஸ் ன் சரீரத் ன் அங்கங்களாக, ேதவன் நம் 
ஒவ்ெவா வைர ம் ஒ வ க்ெகா வர ் சரி ெசய்ய ம், ஆற்ற ம், பா காக்க ம், 
உற்சாகப்ப த்த ம், ெபா ப் க் ம்ப  அைழக் றார.் க்கா 9:10; ேராமர ்14:12; கலாத் யர ்6: 
1; 1 ேப  4: 5.ஐ பாரக்்க ம். 
 
Adoption: "ெசாந்தமாக எ த் க்ெகாள்வ , அல்ல  ெப வ ; அங் கரிக்க; ஏற்க; ஒ  ேதர்  லம் 
எ க்க. ழந்ைத, வாரி , நண்பர ்அல்ல  மகன் ேபான்ற உற களாய் ேதரந்்ெத த்தல். ஒ  
பா  மனந் ம் , ஸ் ைவ கரத்்த ம், இரடச்க மாக ஏற் க்ெகாள் ம் ேபா , அவரக்ள் 
ேதவ ைடய ம்பத் ற் ள் தத்  எ க்கப்பட் , அவ ைடய ள்ைளகளில் ஒன்றாக 
மா றாரக்ள். அவரக்ள் தா டம், அ க வ  ெபற் , ெதய் க பாரம்பரியத் ல் பங்  
ெப றாரக்ள். அவரக் க் ள் வா ம் பரி த்தா யானவர,் அவரக்ள் ேதவ ைடய ள்ைள 
என்பைத இ தயத் ேல உ ப்ப த் றார.் 
ஓ யா 1:10; ேயாவான் 20:17; ேராமர ்8:14, 15, 17. ஐ பாரக்்க ம். 
 
Apostle: "அ ப்பப்பட்டவர;் ஒ  தர;் ஸ் ன் பன்னிரண்  ஷரக்ளில் ஒ வர,் ப்பாக 
ேதரந்்ெத க்கப்பட்டவர.் அவ ைடய ேதாழராக, சாட் யாக, நற்ெசய் ையப் ரசங் க்க 
அ ப்பப்படட்வர.் இேய  ஸ்  தம் டம் பன்னிரண்  டரக்ைள அைழத் , ன்னர ்
அவரக்ைள உல ற்  அவ ைடய ப்பத்ைதச ் ெசய்ய ம் அவ ைடய ட்டத்ைத 
நிைறேவற்ற ம் அ ப் னார.்  மத்ேத  28: 18-20; ேராமர ்1: 1; கலாத் யர ்1: 1. பாரக்்க ம். 
 
Born Again: "ம றப் ; ப் க்கப்பட்ட ; ஆ க் ரிய வாழ்க்ைகையப் ெப தல். “ஒவ்ெவா  
மனித ம், உடல் ரீ யான றப்ைப அ ப க் றான், ஆனால், ஒ  பா  மனந் ம் , 
இேய ைவ கரத்்த ம், இரடச்க மாக ஏற் க்ெகாள் ம்ேபா , அவரக்ள் பரி த்த ஆ யானவரால் 
ம ப ம் றக் றாரக்ள். ேதவ ைடய ஆ யானவர,் இ தயத் ேல வா ம்ப  வந் , 
ேதவ ைடய வைன அவரக் க்  அளிக் றார.் எேசக் ேயல் 36:26, 27; ேயாவான் 3: 1–8 ஐ 
பாரக்்க ம். 
 

Condemnation or Condemned: "தவ  என்  ெசால் , ற்றவாளி, பயனற்றவர,் அல்ல  இழந்தவர;் 
தண்டைன, அ , அல்ல  ப தல். " ஒவ்ெவா  மனித ம், பாவம், மற் ம், தல் ற்றத் ல் 

றக் றான், ேம ம் ேதவ ைடய தண்டைனக்  பாத் ரங்களாக இ க் றாரக்ள், 
இேய ஸ் , உலகத் ன் பாவத்ைத தன்  மந் , ஒவ்ெவா  ஆண்க ைடய, 
ெபண்க ைடய, ற்றங்கைள ம் ைவ ேல ரத்்தார.் அ  ஒவ்ெவா  வா க ம், 

ற்றமற்றவரக்ள் மற் ம் நீ மான்க ம் என்  ெசால் ற . ேராமர ் 5: 16-18; 8: 1; 13: 2 ஐப் 
பாரக்்க ம். 
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Confession: "தனிப்பட்ட, மைறக்கப்பட்ட அல்ல  ஒ வ க்  ங்  ைள க் ம் ஒன்ைற 
ஒப் க்ெகாள்வ ." ஒ  வா  தன் ைடய ந்தைன, ேநாக்கம், மேனாபாவம் அல்ல  
ெசயல்பா , ேதவ க் ப் ரிய ல்ைல என்  கரத்்த ைடய வாரத்்ைத னாேலா, பரி த்த 
ஆ னாேலா, உனரத்்தப்பட்டால், அதற்  சரியான ப ல், ஒப் க்ெகாண்  அ க்ைக வ  
தான். உண்ைமயான அ க்ைக ெசய்தல், மனந் ம் தைலக் ெகாண் வ ம். 2 சா ேவல் 12:13;   1 
ேயாவான் 1: 9-10 ஐ பாரக்்க ம். 
 
Conviction: "ஒ  வ வான ண் தல் அல்ல  நம் க்ைக; ைழ அல்ல  உண்ைமைய 
ஒப் க்ெகாள்ள கட்டாயப்ப த்தப்பட்ட நிைல".  பரி த்த ஆ யால் மட் ேம இ தயத் ல் பாவ 
உணர் ைடயச ் ெசய்ய ம்.  பரி த்த ஆ ன் உணரத்் தல் ஒ , தாழ்ைமயான 

வா ைய அ க்ைக ட்  மனந் ம்பச ் ெசய் ற . சங் தம் 32: 3-5; ேயாவான் 16: 7-8 ஐ 
பாரக்்க ம். 
 
Discipline: ஒ க்கம் "கற் க்க; ய கட் ப்பாட் க்  ப ற்  ெகா க்க, அல்ல  ெகா க்கப்படட் 
தரத் ற்  ழ்ப்ப தல்;" ெசயல் ளக்க ப் கைள ப ற்  ெசய்வ ன் லம், வளரச்்  
அைடதல்.  ஆ க் ரிய ரச்் ைய ம், ெதய் க ணங்கைள ம், யா ம் இயற்ைகயாக 
வளரக்்க யா . ைப ள்ள ஆண்டவர,் ஒவ்ெவா  வா களின் வாழ்க்ைக ம், 

டை்சைய அ ம த் , ப ற்  ெகா த் , ேபா த் , அவரக்ைள ரச்்  அைடயச ் ெசய் , 
நீ ள்ள ேதவப் ள்ைளகளாக மாற் றார"் சங் தம் 86:11; எ ெரயர ்12: 5–11. ஐ பாரக்்க ம். 
 
Edification: "கட்டைமத்தல்; அறெந  பற் ய, அ சாரந்்த அல்ல  ஆ க் ரிய ன்ேனற்றம்; 
அ த்தல். " மனிதைனத் தன  தந்ைத டன் உற ல் ெகாண்  வரேவ, இேய  ஸ்  

க்  வந்தார.் அேதேபால், வா கள் ஒ வ க்ெகா வர ் ஊக்கப்ப த்த ம், ஸ் ைவ 
சாரந்்  வாழ்வ ல் வளர ம், தா டன் ஆ க் ரிய ெந க்கத் ல் வளரச்்  அைடய ம், 
அைழக்கப்பட் க் றாரக்ள். ேராமர ்15: 2; 1 ெகாரிந் யர ்14:12, 26; எேப யர ்4:29 ஐப் பாரக்்க ம். 
 
Fellowship: "ஒன்றாக இ க் ம் நிைல; ச கமாக ஆரவ்ம், ெசயல்பா  அல்ல  உணர் ; ஒ வரின் 
சமமான அல்ல  நட்பான ைற ல் ேதாழைம" உண்ைமயான ஸ்தவ ஐக் யம் என்ப , 
ஒ வ க்ெகா வர ் ெகா ப்ப ம், ெப வ ம் ஆ ம். இ  இேய  ஸ் ன் ெபா வான 
ப ரந்் ெகாள் ம் ஐக் யத்ைத ம், அவ ைடய சரீரத் ல் ( சச்ைப ல்) பங் ெபறவ ம் 
கவனம் ெச த் ற . வா க டன் ஐக் யமாய் இ ப்ப , இரடச்கேரா  ெந ங் ய 
ஐக் யமாய் இ ப்பதன் ைளவாக இ க் ற . ேயாவான் 17: 3, 21; 1 ெகாரிந் யர ்1: 9; 1 ேயாவான் 
1: 3-7. ஐப் பாரக்்க ம். 
 
Glorify: "மரியாைத அளி, பாராட் , அல்ல  ேபாற் தல், ேமன்ைம; மகத் வம் ெகா .” ஒ  

வா ன் வாழ்க்ைக, அவரக்ள் அநீ ந்  ம் ம் ேபா , ேதவ ைடய த்தத் ற்  
அரப்்பணித்  வாழ்வ ம், கரத்்த ைடய வாரத்்ைதக்  ழ்ப்ப ந் , இரடச்கர ்  அன்  
ைவக் ம்ேபா ம், ேதவைன ம ைமப்ப த் ற . மத்ேத  5:16; 1 ெகாரிந் யர ் 6:20; 
ெவளிப்ப த் தல் 15: 4. ஐ பாரக்்க ம். 
 
Grace: " த  பாரக்்காத ெதய் க தய ; இயற்ைகக்  அப்பாற்பட்ட, ப் க்கப்பட் , 
பரி த்தமாக்கப்பட்ட மனிதரக் க்  ேதவன் அளிக் ம் அன்பளிப் ; இேய  ஸ் ன் த  

லம் இரட் ப் ; ெதய் க அன் ; மனந் ம் ம் பா க்  அளிக்கப்ப ம் மன்னிப் . " ைப 
என்ப  த யற்றவரக் க்  ேதவ ைடய நன்ைம, பாவங்க க்  அளிக்கப்ப ம் மன்னிப்  
என்ப , வ ம் அவ ைடய இயக்கத் ந்  வந்ததா ம், இ  எந்த ஒ  நபரின் த ையச ்
சாரந்்த ம் இல்ைல. லம்பல் 3:22; ேராமர ்5: 1-2; 6: 14-15. ஐ பாரக்்க ம். 
 
Humility or Humble: “ஆ ல் மனத்தாழ்ைம டன் இ ப்பதன் நிைல அல்ல  தரம்; ெப ைம 
மற் ம் ஆணவத் ந்  பட் த்தல்; மன ன் தாழ் ; சமரப்் க் ம் ெசயல் அல்ல  
பணிவான மரியாைத; ெப ைமயாகேவா அல்ல  அ த்தமாக ம் இல்லாம ப்ப ;” பணி  
என்ப , ெப ைமக்  எ ரான  மற் ம் ேதவ ைடய ணத் ன் பண் . ேதவன் உயரந்்தவர ்
மற் ம் ெபரியவர,் ஆ ம், அவர ் தம  ஷ் ப் ன் நன்ைமையக் க த் தம்ைம 
தாழ்த் றார.் ேதவன் தாழ்ைம உள்ளவரக்ள்  ைப அளிக் றார.் சங் தம் 113: 5-6; 
யாக்ேகா  4: 6 ஐ பாரக்்க ம். 
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Intimate: “ெந ங் ய தனிப்பட்ட உற  அல்ல  ஒன்றாக இ த்தல்; பழக்கமான; ெந க்கமாக 
ஒன் ைணந்த ; ெதாடரப்ான  ெந க்கமான. "இேய  ஸ்  ைவ ல் மரித்த , 
மனிதரக் க்  ேதவேனா  சரியாக இ ந் , அவேரா  ெந ங் ய உற ல் பங்  ெகாள்ள 
வ ைய உண்டாக்க ேவண் ம் என்பதற்காகத்தான். நீ ெமா கள் 3:32; ேயாவான் 15:15. 
 
 Justification or justify: " ற்றம் அல்ல  ப ந்  ப வ ; க்க; நீ மான்களாக நடதத்; 
பாவத் ன் தண்டைன ந்  ப வ . " தண்டைன ல் இ ந்  ப வ  என்ப , 
தண்டைன ெகா ப்பதற்  ேநர ் எ ராக இ க் ற . பரி த்த நீ ப யா ய ேதவன் ஒவ்ெவா  
நப க் ம் கண் ப்பான தண்டைனேயா, அல்ல  தண்டைன ந்  தைலேயா 
ெகா க் றார.் ேதவ ைடய ள்ைளகள் ஸ் ல் மன்னிக்கப்ப றாரக்ள் அல்ல  
நீ மான்கள் ஆக்கப்ப றாரக்ள். ஏசாயா 53:11; ேராமர ்3:28 ஐப் பாரக்்க ம். 
 

Mercy: " ங் க்  தண்டைன அளிப்பதற்  ப லாக அைத ச த் க் ெகாள் தல்;" க ைண 
அல்ல  மன்னிப்  காட் ற மனப்பான்ைம; உத  ெசய்யேவா காப்பாற்றேவா ப்பப்ப வ ; 
இரக்கம் அல்ல  தய ன் அ ப்பைட ல் ெகா க்கப்ப ம் ஒ  ஆ ரவ்ாதம்; " ன்பப்பட்ட 

ைமப்பட்டவரக்ள் இடத் ல், ேதவன் இரக்க ம், உ க்க ம், நன்ைம ம், நிைறந்தவராக 
இ க் றார.் எல்லா மனிதரக் ம் ேதவ க்  ன்பாக ற்றவாளிக ம், நியாயத் ரப்் க்  
பாத் ரவான்க மாக இ ந்தா ம், அவர ் இேய  ஸ் ைவ, இரடச்கராக ஏற் க் 
ெகாண்டவரக்ள் இடத் ல் தம  தயைவ காண் க் றார.் யாத் ராகமம் 34: 6; எேப யர ் 2: 4.ஐ 
பாரக்்க ம். 

Pride: "ஒ வரின் ெசாந்த ம ப் , மற் ம்தனக்  ேழ ள்ள அல்ல  த யற்றவற் ன்  
ெவ ப்  உணர் ; ேமன்ைம பற்  நியாயமற்ற க த் . “ெப ைம என்ப , மனத்தாழ்ைமக்  
எ ரான . ெப ைம என்ப , ய-நீ , ய-நாட்டம், ய-சார் , மற் ம் ேதவனிட ந்  
தனிைமப்ப த்தல். இ  தன் , தன் ெசாந்த றன்களின் , ேபாடப்ப ம் நம் க்ைக அல்ல  

வாசம். ேதவன் ெப ைம உள்ளவரக்ைள எ ரத்்  நிற் றார.் நீ ெமா கள் 11: 2; 16:18; ஏசாயா 
2:17; 1 ேயாவான் 2:16; யாக்ேகா  4: 6 ஐ பாரக்்க ம். 

Propitiation: "சமாதானப்ப த்த மற் ம் சாதகமாக வழங்க; சமரசம் ெசய்ய; ராயச் த்தம் ெசய்ய; 
தம்ைமேய அரப்்பணித்த ஸ் ன் மரணம், ெதய் க ரப்் ன் னம் தணித் , ேதவ க் ம் 
மனித க் ம் ஒப் ரவாக் வதாக க தப்ப ற . “ேதவன் பரி த்தர,் மற் ம் ைமைய 
க ைமயாக எ ரக்் றார.் ேதவனின் ேகாபம் அவ ைடய நியாயமான மற் ம் னிதமான னம் 
உலகத் ன் பாவத்ைத ேநாக்  ெசல் ற . இேய  ஸ்  ைவ ல் தம் ைடய வைனக் 
ெகா த்தேபா , அவர ் எல்ேலா ைடய பாவங்கைள ம், எல்லா மனித ைடய அநீ ைய ம், 
தம்  ஏற் க்ெகாண்டார.் அவ ைடய ப ன் ரத்தம், ேதவ ைடய ேகாபத்ைத, தணிந்  
ேபாகச ்ெசய்த , இேய  தான், நம் ைடய பாவங்க க்  சமாதான காரணர,் தங்கள் பாவத்ைத 
ேதவனிடத் ல் அ க்ைக ெசய் , ஸ் ைவ கரத்்த ம், இரடச்க மாக ஏற் க்ெகாள் ம் ேபா , 
அவரக் ைடய பாவங்கள் மன்னிக்கப்பட்  ேதவ ேகாபாக் ைனக்  ப லாக ைப 
அவரக் க்  அளிக்கப்ப ம் சங் தம் 7: 11-13; 1 ேயாவான் 2: 1-2.ஐ பாரக்்க ம். 

Reconciliation or reconcile: "நல் ணக்கம் அல்ல  நட் க்கான ம ரைமப் ; அைம ைய 
டெ்ட த்தல், ஒற் ைம, அல்ல  ண் ம் தய ." பா கள் ேதவனின் எ ரிகள், மற் ம் 

அவ ைடய ேகாபத் ற்  த யானவரக்ள் என்பைத வசனம் ெதளிவாகக் கற் க் ற . ஸ்  
மனித க் ம், ேதவ க் ம், இைட லான பைகைய ைவ ல் மரித் , உலகத் ன் பாவத்ைத 

மந்  ரத்்தத் ன் லம் நிவரத்்  ெசய்தார.் ஒ  பா , ேதவேனா  ஒப் ரவாக ஏ வான 
ழ்நிைலைய இேய  உண்டாக் னார.்  ேராமர ்5:10; 2 ெகாரிந் யர ்5: 18-19. ஐ பாரக்்க ம் 
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Redemption or redeem: ட்  அல்ல  டக்:"பணம் ெச த் வதன் லம் ண் ம் உைடைம 
ெப தல்; ட் , ைற ப் , அல்ல  அ ைமத்தனத் ந்  த்தல்; டக் அல்ல  

க்க. “ஏேதன் ேதாட்டத் ந்  மனித லம் பாவத் ற்  அ ைமயாக இ க் ற  இேய  
ஸ்  தம  மரணம் மற் ம் உ ரத்ெ்த த ன் லம் மனித லத்ைத ேதவனிடத் ல் ட் க் 

ெகாண்  வந்தார ் ஸ் க் ள் வா கள் இந்த அ ைமத்தனத் ந்  
க்கப்பட் க் ம் அேதேவைள ல் அ வா கள் ெதாடரந்்  அந்த பாவத் ன் 

அ ைமத்தனத் ல் டக் றாரக்ள். மாற் 10:45; 1 ேப  1: 18-19 ஐப் பாரக்்க ம். 

Repentance: " க்கம் அல்ல  வ த்தத்ைத உணர; கடந்த காலத்ைதப் ெபா த்  ஒ வரின் 
மனைதேயா அல்ல  இ தயத்ைதேயா மாற் ம் ேநாக்கம் ெகாண்ட நடவ க்ைக; ஒ வர ்ெசய்த 
அல்ல  ெசய்யத் தவ யதற்காக மன வ த்தம்.” ஒ  வா  தங்கள் பாவத் ற்காக 
உண்ைமயாக வ ந் ம்ேபா , அவரக்ள் பாவத்ைத ேதவனிடம் ஒப் க்ெகாண் , அ ந்  

ம் வாரக்ள், ேதவ க்  தங்கைள அரப்்பணித் , அவ ைடய ைபயால் நடப்பாரக்ள். 
மத்ேத  3: 8; அப்ேபாஸ்தலர ்26: 20b; எேப யர ்4:28 ஐ பாரக்்க ம். 

Righteous:"சரியானைதச ் ெசய்வ ; நீ ; ேநரை்ம; சமமான; ப்பாக, தவ , ற்ற 
உணரச்் ந் , அல்ல  பாவத் ந்  பட் ; நல்ெலா க்க ள்ள; த யான ." 
ேவதத் ன்ப , ேதவேனா  நடப்பவரக்ள் நீ மான்கள். ந் ப்ேபான பா கைள இேய  

ஸ்  நீ மான்களாக உ வாக் றார.் அவர ் நம் ைடய இரட் ப்ைப ெப றவரக் க் , 
க ைண டன் அவ ைடய நீ ைய வழங் றார.் ஆ யாகமம் 6: 9; ேராமர ்5:19 ஐ பாரக்்க ம். 

Sanctification: " த் கரிக்கப்படட் நிைல; ேதவ ைடய ைப ன் லம் மனிதரக்ளின் ஆைசகள் 
பாவத் ந்  அந்நியப்ப த்தப்பட் , ேதவன் மற் ம் நீ ன் ேமல் அன்  ெச த் ம் 
அள ற்  உயரத்்தப்ப றாரக்ள்.” இரட் ப் ன் த ணத் ல், ேதவன் வா ையப் 
பரி த்தப்ப த் றார.் வா கள் அவேரா  ட ஐக் யப்பட் , ழ்ப்ப ந்  நடக் ம் ேபா , 
அவர ்தம் ைடய பரி த்தமாக் தைல ெதாடரந்்  ெசயல்ப த் றார.் வா கள் இரடச்கைர 
நித் யத் ல் சந் க் ம் ேபா , இந்த பரி த்தமாக் ம் ேவைல நிைறவைட ற . 1 ெகாரிந் யர ்
6:11; 1 ெதசேலானிக்ேகயர ்5:23; 1 ேயாவான் 3: 2. 

Sin: பாவம் "ேதவ ைடய சட்டத்ைத தல்; ெதய் க ப்பத்ைத தல்; தார் க ேதால் ; ஒ  
ற்றம்.” பாவம் என்ப  ேதவ ைடய வாரத்்ைத, அ காரம், நன்ைம, ஞானம், நீ , அல்ல  ைப, 

இைவக க்  எ ரான ற்றம் ஆ ம். ஒ  கலகத்தனமான இ தயத் ந்ேதா அல்ல  
ஏமாற்றக் ய மனத் ந்ேதா உ வா , மேனாபாவம் ந்தைன வாரத்்ைத மற் ம் 

ரிையகளில் ெசயல்ப ற . சங் தம் 51: 4; 1 ேயாவான்3: 4; ேராமர ்14:23 ஐப் பாரக்்க ம் 

Sovereign-இைறயாண்ைம: "உயரந்்த அல்ல  அ காரத் ல் உயரந்்தவர,் மற்றவரக்ைள ட 
உயரந்்தவர,் தந் ரமானவர ் அல்ல  உயரந்்த அ காரம்". ேதவன் இைறயாண்ைம உைடயவர.் 
அவர ்உயரந்்த அ காரம் ெபற்றவர,் மற் ம் ைமயான ஞானம் அ காரம் உைடயவர,் அவர ்
உ வாக் ய அைனத் ன் ம் ைமயான அ காரம் உைடயவர.் சங் தம் 139: 1–16; 
தானிேயல் 4:35; ெவளிப்ப த் தல் 4:11 ஐ பாரக்்க ம். 

Transform- ம பம்: "வ வத்ைத மாற்ற; இயல் , மனநிைல, அல்ல    இ தயம் ேபான்றவற்ைற 
மாற்ற." நாம் இேய  ஸ் டன் ெந ங் ய உற ல் நடக் ம்ேபா , அவர ்நம் வாழ்க்ைக ல், 
அவ ைடய பாவ ம், சாய ம் ர ப க் ம் வைக ல் மாற் றார.் நாம் அவேரா  ட 
நித் யத் ல் ரேவ க் ம்ேபா , அவ ைடய ம ைமைய ர ப க் ம் வண்ணமாக 

வ ம் ம பம் ஆக்கப்ப ேவாம். 1 ெகாரிந் யர ்15: 51-52; 2 ெகாரிந் யர ்3:18; ப் யர ்3:21; 
1 ேயாவான் 3: 2 

Transgression or Transgressor- தல் அல்ல  பவர:் "பாவம்; கட்டைள, சட்டம் அல்ல  ஒ வரின் 
கடைமைய றல்; சட்டத்ைத, அல்ல  அ யப்பட்ட , அல்ல  ேநரை்ம ெகாள்ைகைய ற 
ஒ  நபர.் ேதவன் தன  நீ ைய பத்  கட்டைளகளில் நி னார.்  அவ ைடய கட்டைளகைள 
ம யாதவரக்ள் பவரக்ள் ஆவர,் ேம ம் மரணத் ற்  பாத் ரவான்கள். 
நியாயப் ரமாணத்ைத நிைறேவற்ற ம், மனித லத் ன் பாவத்ைத ைவ ல் மக்க ம், 
மற் ம் அவைர நம் ற அைனவ க் ம் நியாயத்ைத உ ப்ப த்த ம், இேய  ஸ்  

க்  வந்தார.் ஏசாயா 53:12; மத்ேத  5:17; ேராமர5்:18; 7:12; எ ேரயர ்2: 2 ஐப் பாரக்்க ம். 
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ஷ க்  ஒ  க தம் 

அன் ள்ள ஷேர, 

ஷத் வம் ப ற்  தத்கத்ைத நிைற  ெசய் ற ேபா , ஒ  ஸ்தவராக வாசத் ல் 
வாழ்வெதன்றால் என்னெவன்  நீங்கள் கற் க்ெகாண்டைவகைள ர ப க் ம்ப யாக, 
உங்கைள ஊக் க் ேறன். ேதவ ைடய ஷத் வ ட்டத்ைத உங்கள் கண்கள் கா ம்ப க் , 
இேய  ஸ் ல் உங்கள் உறைவ வளரத்்  ரச்் யைடய, இந்தப் ப ப் ைன உங்க க்  
வ காட்ட உத ம் என்  ேவண் க் ெகாள் ேறன்.  

அைனத்  வா க ம் ழ்ப்ப ம்ப க்  ெகா க்கப்பட்ட ரதான கட்டைளைய சச்ைப 
இழந்  ெகாண் க் ற , இந்த ரதான கட்டைள என்றால் என்ன என்பைதக் த் , 

ஸ்தவரக்ள் அ கமாக அ யாைம ல் வளர் றாரக்ள்.  தங்கள் ெசாந்த ஷயங்களி ம், 
ெசயல்பா களி ம், அ க கவனம் ெச த் , தங்கள் உ ப் னரக்ைள, இேய ன் ெதளிவான 
கட்டைளக்  ழ்ப்ப ய ஆயத்தப்ப த்தாமல், உலகம் வ ம் சச்ைப, ைச 

ப்பப்ப ற . ஆனால் இேய  ெகா த்த கட்டைளைய நீங்கள் இனிேம ம் அ யாமல் 
இ க்கக் டா . 

ஆைகயால், நீங்கள் றப்பட் ப்ேபாய், சகல ஜா கைள ம் ஷராக் , தா மாரன் பரி த்த 
ஆ ன் நாமத் ேல அவரக் க்  ஞானஸ்நானங்ெகா த் , நான் உங்க க் க் 
கட்டைள ட்டயாைவ ம், அவரக்ள் ைகக்ெகாள் ம்ப  அவரக் க்  உபேதசம்பண் ங்கள். 
இேதா, உலகத் ன் பரியந்தம் சகல நாடக்ளி ம் நான் உங்க டேன ட இ க் ேறன் 
என்றார.் ஆெமன். (மத்ேத  28: 19-20) 

அவ ைடய ஷரக்ளில் ஒ வராக மா வதற் , அவ ைடய கட்டைளக்  ழ்ப்ப மா , நான் 
உங்கைள ேவண் க்ெகாள் ேறன். நீங்கள் வளரந்் , உங்கள் வாசத் ல் 

ரச்் யைட ம்ேபா , நீங்கள் ஆயத்தப்பட் , மற்றவரக்ைள வாசத் ல் 
ஷரக்ளாக் ம்ப க்  ஞானம் மற் ம் ப த்த ம் ற க்காக ம், ெஜ ங்கள்.  நீங்கள் 

ஆயத்தமானேபா , ேதவன் உங்கள் வாழ்க்ைக ல் அ ம த்த மனிதரக்ைள கண் றந்  
பா ங்கள், ேம ம் நீங்கள் யார ் யாைர ஷரக்ளாக மாற்ற ேமா, அவரக்ைள ஆரவ்மாய் 
ேத ங்கள். இந்தப் ப ற்  த்தகம், உங்க க்  ழ்ப்ப ய உதவக் ய ஒ  நல்ல க யாக 
இ க் ற . 

ம்ப ஷத் வ ஊ யங்கள், மணம் மற் ம் ெபற்ேறாரக்ைளப் பற் ய அேநக 
ெதா கைள, ேதவ வாரத்்ைத னால் அ ளப்பட்ட ஞானத்ேதா ம் அ த்தல்கேளா ம் 
வழங்கப்ப ற . 

மணம் ஒ  ஊ யம் என்ற ெதாடர,் ேம ம் ள்ைளகைள வளரப்்ப  ஒ  ஊ யம் என்ற 
ெதாடர ் ஆ ய இரண் ம், உங்கள் ம்பத் ன் லமாக ேதவைன ம ைமப்ப த் வதற்  
உதவக் ய, ஒ  நல்ல க யாக இ க் ம். அைவகைள ட மற்றவரக்ைள ஷரக்ளாக 
உ வாக்க பயன்ப த்தலாம். இந்தப் த்தகங்கள் நம் ைடய ெவப்ைசட் ல் காண ம், FDM. 
World. 

ேதவன் உங்கைள ஆ ரவ் த்  காப்பாராக. 

ஸ் ல் உங்கள் சேகாதரன் 

பாஸ்டர ் ைர காஸ்டர.் 
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ஆ ரியைரப் பற் ... 

 

     ஒ  காலத் ல் பாஸ்டர ் ேரக் காஸ்டர ்ஒ  ட்டாள். ப ப்  ஏறாத மாணவர.் ன்றாம் நிைல 
ம ப்ெபண்ணில் வா ப்  நிைல ெகாண்ட ஒ  உயரந்ிைலப் பள்ளி படட்தாரி. ஒ  அ வற்ற 
கணவன் மற் ம் ெகா ைமப்ப த் ம் தந்ைத என்  வரித்த ண் , ஆனால் ேதவன் 
அவ க்காக ேவ  ட்டத்ைத ைவத் ந்தார.் ேரக் அவரக் க்  ெபா  இடங்களில் ேபச பயம் 
இ ந்தேபா ம், 1994 இல் ேதவன் அவைர  ேநர ஊ யத் ற்  அைழத்தார.் சரியான கல்  
ப ப் ம், கல் ரி ரி ம் இல்லாதேபா ம் அவர ் வாசத்ேதா  ஊ யத் ல் இறங் னார.் 
1995இல் ஊ ய அ ேஷகம் ெபற்றார,் ன்னர ் நான்  த்தகங்கைள எ னார;் பலைர 

ஷராக் னார;் ற் க்கணக்கானவரக் க்  ஆேலாசைன வழங் னார;் எண்ணற்றவரக்ைள 
ஸ் டம் நடத் னார;் அெமரிக்கா மற் ம் ெவளிநா களில் மணம் மற் ம் 

ெபற்ேறா க் ரிய க த்தரங் கள், ஆண்க க்கான ைககள், ேபாதகர ் க த்தரங் கள் 
ஆ யவற் ன் லம் ஆ ரக்கணக்கானவரக் க்  ேபா த் க் றார.் இைவ அைனத் ம் 
ேதவ ைடய ைப மற் ம் வல்லைம னால் மட் ேம. 

     ேரக் 1979 இல் இேய க்  தன  வாழ்ைவ ஒப் க்ெகா த்த ேபா ம், எப்ெபா  
இேய ம் அவ ைடய வாரத்்ைத ம் அ ன ம் நிைலத் க்க ெதாடங் னாேரா, 
அப்ேபா ந்  அவர  வாழ் ல் மாற்றம் ெதாடங் ய . இேய  உண்ைம ேலேய நம் 
ஒவ்ெவா வ ட ம் ெந ங் ய உறைவ ைவக்க ம் றார ் என்  அவர ் ஆணித்தரமாக 
நம் றார.் அவர ்இந்த உறைவப் ன்ெதாடரந்்  ஸ் ன்  ற் ம் சாரந்்  இ ப்பதால் 
அவர  வாழ்க்ைக என்ெறன் ம் மாற்றப்பட் க் ற . 

ஊக்கமைட ங்கள் 

     உங்கள் வாழ் ம் உங்கள் வாழ்க்ைக ன் லமாக ம் ேதவன் ெசயல்பட ம் என்பைத 
நம் வ ல் உங்க க்  ேபாராட்டம் இ ந்தால், பாஸ்டர ் ேரக் ன் சம்பவம் உங்கைள 
ஊக்கப்ப த் ம். உங்கள் வாழ்க்ைக ல் கடந்தகால பாவங்கள், கல்  அ  இல்லாைம, 
கற் த்தல் அல்ல  ேப வதற்கான பயம் அல்ல  கல் த் த ன் பற்றாக் ைற ஆ யைவ         
ேதவ ைடய அைழப் க்  ழ்ப்ப ய தைடயாக ப்பதற்  ஒ ேபா ம் அ ம க்கா ரக்ள். 
ேதவன் உங்கைள அவ ைடய ஷராக உ வாக்க ம் றார,் நீங்கள் 

மணமானவரக்ளாகேவா அல்ல  ழந்ைதகைள உைடயவரக்ளாகேவா இ ந்தால்,  அவர ்
உங்கைள கவனத் ற் ரிய ஒ  வாழ்க்ைக ைணவராக ம் ெபற்ேறாராக ம் உ வாக்க 

ம் றார.் அவ ைடய ைப ஆசச்ரியமான  மற் ம் எல்ைலயற்ற . அவர ் உங்கைள 
ேந க் றார ்மற் ம் உங்கள் லம் ம ைமப்பட ம் றார.் 

உங்க க்கான ேதவ ைடய வாக் த்தத்தம் 

    ேதவ ைடய ஏராளமான வாக் த்தத்தத் ற்காக ம், ேபா ப் ற்காக ம் அவ க்  நன்  
ெச த் ேறன். "இேய  ஸ் ன் ஊ யக்கார ம் அப்ேபாஸ்தல மா ய ேமான் 
ேப ன் வாரத்்ைதகளான அவ ைடய வாக் த்தத்தங்கைள யானி ங்கள்."  

நம் ைடய ேதவ ம் இரடச்க மா க் ற இேய ஸ் ைடய நீ யால் 
எங்கைளப்ேபால அ ைமயான வாசத்ைதப் ெபற்றவரக் க் , இேய ஸ் ன் 
ஊ யக்கார ம் அப்ேபாஸ்தல மா ய ேமான் ேப  எ றதாவ : ேதவைன ம் 
நம் ைடய கரத்்தரா ய இேய ைவ ம் அ ற அ னால் உங்க க் க் ைப ம் 
சமாதான ம் ெப கக்கடவ .  
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தம் ைடய ம ைம னா ம் கா ணியத் னா ம் நம்ைம அைழத்தவைர அ ற 
அ னாேல வ க் ம் ேதவபக் க் ம் ேவண் ய யாவற்ைற ம். அவ ைடய வ் ய 
வல்லைமயான  நமக் த் தந்த ளின மன் , இசை்ச னால் உலகத் ண்டான 
ேகட் க் த் தப் , வ் ய பாவத் க் ப் பங் ள்ளவரக்ளா ம்ெபா ட் , மகா 
ேமன்ைம ம் அ ைம மான வாக் தத்த்தங்க ம் அைவகளினாேல நமக்  
அளிக்கப்பட் க் ற .  

இப்ப க்க, நீங்கள் அ க ஜாக் ரைத ள்ளவரக்ளாய் உங்கள் வாசத்ேதாேட 
ைதரியத்ைத ம், ைதரியத்ேதாேட ஞானத்ைத ம், ஞானத்ேதாேட இசை்சயடக்கதை்த ம், 
இசை்சயடக்கத்ேதாேட ெபா ைமைய ம், ெபா ைமேயாேட ேதவபக் ைய ம், 
ேதவபக் ேயாேட சேகாதர ேநகத்ைத ம், சேகாதர ேநகத்ேதாேட அன்ைப ம் ட்  
வழங் ங்கள். இைவகள் உங்க க்  உண்டா ந்  ெப னால், உங்கைள நம் ைடய 
கரத்்தரா ய இேய ஸ் ைவ அ ற அ ேல ண ம் 
கனியற்றவரக் மா க்கெவாட்டா . (2 ேப  1: 1-8) 
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ம்ப ஷத் வ ஊ யத்ைதப் பற் ... 

 

     ம்ப ஷத் வ ஊ யத் ன் (FDM என்  க்கமாக அைழக்கப்ப ற ) இலக்ைக 
அைடவதற்காக, 1994 இல் இயக் னர ்பாஸ்டர ் ேரக் காஸ்டர ்அவரக்ளால் ஸ் ன் சரீரத்ைத 
ஆதரிக்க ம், கற் க்க ம், ப ற் யளிக்க ம் நி வப்படட் ஒ  இலாப ேநாக்கமற்ற 
ஊ யமா ம்,  FDM-ன் லம் ப ற் ப் த்தகங்கள், ம்படங்கள் மற் ம் இைணயதளத் ல் 
தனிப்பட்ட கல் க்கான த்தகங்கள், ய க்கள், ட் -  ஆய்  மற் ம் ஒ வர-் ஒ வைர 

ஷராக் தல் ேபான்றவற்ைற ெசய்  வ ன்றாரக்ள். ேம ம் அவரக்ள் மணம், ள்ைள 
வளரப்் , இளம் வய னைரப் ரிந் ெகாள்வ  மற் ம் சச்ைப ல் ஷத் வத்ைத ட்ட டல் 
ேபான்ற க த்தரங் கைள நடத்  வ றாரக்ள். 

     FDM ஊ யத் ன் தரிசனம் என்னெவன்றால், ஸ்தவ சச்ைபத் தைலவரக் க் , 
ஆேலாசைன வழங் , ப ற் த்  மற் ம் அவரக்ைள ேத னவரக்ளாக நி த் , ேம ம் அதற்  
ேதைவயான ேவதாகமத் ன் அ ப்பைட லான ப ற்  தத்கங்கைள வழங்  அவரக் ைடய 

சச்ைபக் ம் ம்பங்க க் ம் ஊ யம் ெசய்யைவப்பதா ம். 

      1995 வ டம் தல், ஆ ரக்கணக்காேனார ் மணம் மற் ம் ெபற்ேறா க்கான வ ப் கைள 
த் ள்ளனர,் ேம ம் அெமரிக்கா ம் ெவளிநா களி ம் உள்ள ற் க்கணக்கான 
சச்ைபகள் FDM ப ற்  த்தகங்கைள உபேயா த்  தங்கள் சச்ைபக்  ஊ யம் 

ெசய் ள்ளனர.் அவரக் ைடய ஊ யமான  FDM. world இன் இைணயதளத் ள்ள இலவச 
(ப ற் ப் த்தகங்கள்) ஆதாரங்கள் பல ம்பங்க க்  உத யாக இ க் ற .  

     FDM இன் ஊ யங்கள் ரஷ்யா, உக்ைரன், பா, ெமக் ேகா, ஆப் ரிக்கா ங்கப் ர,் ஜப்பான் 
னா மற் ம் மற் ம் இந் யா ேபான்ற நா களில் சரவ்ேதச அள ல் ரமாக ெசயல்பட்  

வ ற . ேம ம் அ ந்  ெகாள்ள FDM.World இைணயதளத்ைதப் பாரக்்க ம். 
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ஸ்தவ அஸ் பார சத் யங்கள் 

ஷ க்கான வ வானஅ ப்பைட 

 ப ற்  த்தகம் 
 

“நான் இவரக் க்காக ேவண் க் ெகாள் ற மல்லாமல், இவரக் ைடய வாரத்்ைத னால் 
என்ைன வா க் றவரக் க்காக ம் ேவண் க்ெகாள் ேறன்.  அவரக்ெளல்லா ம் 
ஒன்றா க்க ம், தாேவ, நீர ் என்ைன அ ப் னைத உலகம் வா க் றதற்காக, நீர ்
என்னிேல ம் நான் உம் ேல ம் இ க் ற  ேபால அவரக்ெளல்லா ம் நம் ல் ஒன்றா க்க ம் 
ேவண் க்ெகாள் ேறன்.” - ேயாவான் 17: 20-21 
 

ஸ் ேவா  ட நாம் எப்ப  ஒன் ைனவ  மற் ம் நாம் எப்ப  அவைர நம் வாழ் ல் 
ம ைமப்ப த் வ  என்  கற் க்ெகாள்வேத ஷத் வத் ல் ேதவ ைடய ட்டம். 

பன்னிெரண்  அப்ேபாஸ்தலரக்ளிடம் அவர ்ைவத் ந்த உற ன் லம் இேய  ஒ  ெதளிவான 
ஷத் வ மா ரிைய ெகா த் க் றார.் தன் வாழ்க்ைக ல் ன்  வ டங்கள் அவரக்ேளா  

பயணித் , ேதவ ைடய வாரத்்ைதைய ேபா த் , சத் யத் ல் நடந்  மற்றவரக் க்  
ேபா க்கத்தக்க வண்ணம் அவரக்ைள ப ற் த்தார.்  இந்த யான ப ற்  த்தகமான  
உங்க ைடய தனிப்பட்ட ஷத் வவ நடத்த ல் நீங்கள் ஷரக்ளாக இ ந்தா ம் அல்ல  
மற்றவரக்ைள ஷரக்ளாக மாற் பவராக இ ந்தா ம் உங்கைள வ நடத் ம்.  இப் த்தகம் 
ஒ வரம்ற்றவைர ஷராக் வ , தனித் யானம் அல்ல   ற்  சரியாக இ க் ம். 

ஸ்தவ அஸ் பார சத் யங்களான  ஸ்தவ வாசத் ன் ஏ  அ ப்பைடக் 
ேகாட்பா களில் அடங் ள்ள : 

 மாரனா ய இேய  ஸ்  
 தாவா ய ேதவன் 
 பரி த்த ஆ யானவர ்
 ஆ க் ரிய வளரச்் ம், 

ரச்் ம் 

 மன்னிப்  மற் ம் ஒப் ரவா தல் 
 ஆ க் ரிய த்தம்   
 மரண ம்,கைட காலங்க ம் 

இேய  ஸ்  கற் க்ெகா த்த இேத ேகாட்பா கைள நீங்க ம் கற் க்ெகாண்  உங்கள் 
தனிப்பட்ட ஷத் வ பயணத்ைத ெதாடங் , ேதவ ைடய ரதான கடட்ைளக்  (மத்ேத 28: 19-
20) ழ்ப்ப ந்  வா ங்கள். 

பரி த்தவான்கைள ஊ யத் ற்ெகன்  த ப்ப த் ங்கள், ஸ் ன் சரீரமா ய சைபைய 
ஊக்கப்ப த் ங்கள் மற் ம் ேதவ ைடய ரதான கட்டைளக்  ழ்ப்ப ந்  ஸ் ற்காக 

ஷரக்ைள உ வாக் வ ல் ெசயல்ப ங்கள்.  (எேப யர ்4: 12, மத்ேத  28: 19-20)  

பாஸ்டர ் ேரக்  காஸ்டர ்அவரக்ள் இ ப  ஆண் க க் ம் ேமலாக ஆண்கைள ம் 
ெபண்கைள ம் ஷரக்ளாக உ வாக் ள்ளார.் ம்ப ஷத் வ ஊ யத் ன் 
(FDM), நி வனராக அவர் பல ஷத் வ த்தகங்களின் ஆக் ேயானாக 
உள்ளார் மற் ம் அெமரிக்கா ம், ரஷ்யா, உக்ைரன், பா, ெமக் ேகா, 
ஆப் ரிக்கா ங்கப் ர,் ஜப்பான், னா மற் ம் இந் யா ேபான்ற நா களி ம் 
சைபகளில் ஷத் வத்ைத பற்  கற் க்ெகா த் ள்ளார்.  ேரக், FDM மற் ம் 

தல் ஷத் வ த்தகங்க க்கான தகவல்க க்  www.FDM.world என்ற 
வைலத்தளத்ைத அ க ம்.   


