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தாடம் 12  

 

ஊித்ில் உங்கள் இடத்தக் கண்டுதிடித்ல் 
 

ற்நர்களுதட ததில் ல்னதிியுத்த்தக் காண்தித்னாணது வகுிகதப 

வகாண்டு ருததாக சின காாிங்கள் அதகின்நது. ம்னெதட ாழ்க்தகத 

ற்நர்தபாடு தகிர்ந்துவகாள்ளுற்காண சின ிங்கதப தவுல் இதசுினுதட 

ார்த்தகபிலிருந்து தற்தகாள் காட்டுகின்நார்: “ாங்குகிநதப் தார்க்கிலும் 

வகாடுக்கிநத தாக்கிம்” (அப்ததாஸ்னர் 20:34-35). சந்தாாண கிநிஸ் 

ாழ்க்தகக்காண ிக னெக்கிாண தடினெதநாணது ற்நர்களுக்கு தசத வசய்யும்தடிக்கு 

உங்கள் ாழ்க்தகதக் வகாடுப்தாகும். ஊித்ில் உங்கள் ாழ்க்தகத 

தகிர்ந்துவகாள்ளுனாணது ஆிக்குாி ித்ில் உங்கதபயும் உங்கபால் தசததப் 

வதற்ரக்வகாள்ளுகிநர்கதபயும் வதனப்தடுத்துகின்நது. 

தாகத்ிற்குாி கிநிஸ்ாணது ிகப்வதாி இண்டு அடிப்ததட கட்டதபகபின் 

ீது ங்கியுள்பது. னெனாது, உன் தணாகி கர்த்ாிடத்ில் உன் னெள இருத்தாடும் 

உன் னெள ஆத்துாதாடும் உன் னெள ணதாடும் அன்னகூரும்தடி (த்தயு 22:37) 

கிநிஸ்ர்களுக்கு கூநப்தட்டுள்பது. இண்டாது கட்டதபாணது னெனாது 

கட்டதபிலிருந்து இற்தகாகத ஊற்வநடுக்கின்நது: “உன்ணிடத்ில் ீ 

அன்னகூருதுததானப் திநணிடத்ிலும் அன்னகூருாாக” (த்தயு 22:39). தன் ீாண 

எரு கிநிஸ்னுதட அன்தாணது ற்நர்கபில் அன்னகூருனூடாகவும் அர்களுக்கு 

தசதவசய்னூடாகவும் னெளதாக வபிப்தடுத்ப்தடுகிநனூடாக 

காண்திக்கப்தடுகின்நது. இக்குநிப்ததக் குநித்து தாகம் ிகவும் வபிாக உள்பது. 

ிசுாசிகள் வசற்தாடுள்ப ிாகவும் உற்சாகாகவும் ற்நர்களுக்கு 

ஊிம்வசய்யும்ததாது தன்ீதுள்ப தர்தாண அன்தத அர்கள் 

வபிப்தடுத்துகிநார்கள். தணிடத்ில், “ான் உம்த தசிக்கின்தநன்,” ன்ர கூரது 

ல்னது, ஆகிலும் தணில் அன்னகூருனாணது ார்த்தகதப ிடவும் அிகாணத 

தகாருகின்நது. 

“ன் திள்தபகதப, சணத்ிணாலும் ாிணாலுல்ன, கிாிதிணாலும் 

உண்திணாலும் அன்னகூக்கடதாம்” (1 தாான் 3:18) ன்ந தாானுதட  

ார்த்தகதபக் குநித்து சிந்ியுங்கள். கிநிஸ்ர்கள் அதணரும் ததசிணாலும் அங்கு 

வ்ிாண வசலும் காப்தடில்தன ன்ததக் குநித்து தாான் ிகவும் 

அக்கதநவகாண்டார். எருாில் எருர் அன்னகூருகிதநாம் ன்ததக் கூரது த்தண 

இனகுாணது! ாங்கள் அன்னகூநப்தடுகின்நார்கள் ன்தத க்களுக்கு 

வசால்னப்தடதண்டிது அசிாக இருந்ாலும், எரு சினததபகபில்ான் 
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ார்த்தகளும்கூட ததாதுாணாக அதகின்நது. ாற்ரகின்நாண ஊிாணது அன்தத 

கிாிதில் காண்தித்தன லியுரத்துகின்நது. 

க்காண இதசுின் ிாகதலிாண த்தக் குநித்து தாான் 

ிப்ததடகின்நார். இதசுின் ிாகதலிாணது தனுதட அன்தத உக்கூடிதும் 

தார்க்கக்கூடிாகவுாிருக்கின்நது ன்தத அர் அநிந்துவகாண்டார். அதுததானத, 

கிநிஸ்ர்களும் அன்தத ிாகத்துடனும் வசற்தாடுள்ப ித்ிலும் வசய்னெதந னேனனெம் 

ிரூதித்துக்காண்திக்க தண்டுவன்தத தாான் ிசுாசித்ார். தாானுக்கு இங்க 

கிநிஸ் அன்தின் வசற்தாடுள்ப வபிப்தாடுகபாணது தனுள்ப கிநிஸ் ஊித்ின் 

அடிப்ததடாகக் காப்தடுகின்நது (1 தாான் 3:17). 

காப்தடுத்ப்தட்ட உனகத்ிற்கு அன்னடன் ஊிம்வசய்ற்குத் ததாண 

தணாதாத்தயும் கருிகதபயும் பர்க்கும்தடிாகவும் உங்களுக்கு 

உிவசய்யுனெகாகத இப்தாடம் டிதக்கப்தட்டுள்பது. ீங்கள் இந்ப்தாடத்தப் 

தடிக்கும்ததாது ற்நர்களுக்காண உங்கள் ணிப்தட்ட ஊித்த வபிப்தடுத்துற்காக 

உிவசய்யும்தடி தணிடத்ில் தகளுங்கள். ீங்கள் கற்ரக்வகாள்ளும்ததாதும் 

வெதிக்கும்ததாதும் இந் அடிப்ததடச் சத்ித்த ிதணவுகூருங்கள்: கிநிஸ் அன்தத 

தனுள்ப சகன ஊிங்களுக்கும் அடிப்ததடாகும் (1 வகாாிந்ிர் 13). அணால், உங்கள் 

இருத்த அன்திணால் ிப்னம்தடி தாிசுத்ஆிாணத அதயுங்கள். அன்தின் 

இற்தகாக ஊற்வநடுக்கக்கூடி எரு ஊிம் சாத்ிாகும். 

தாடத்ின் னெக்கி அம்சங்கள் 
 

எரு ிசுாசிின் வதாரப்ன 

ஊித்ில் ணித்தும் 

தசகத்ன்தயுள்ப ஊிம் 

உள்ளூர் சததக்கு ிசுாசாிருத்ல் 

ஊித்ில் தனுதட சித்த்த கண்டுதிடித்ல் 

உள்ளூர் சததில் தன் 

எரு னி ட்டத்ினாண ஊிம் 

தாடத்ின் தாக்கங்கள் 

 

1. உள்ளூர் சததில் ிசுாசிகளுக்காண ஊிப் வதாரப்னகதப ிதாித்ல். 

 

2. ஊித்ில் ணிப்தட்ட ணித்துத்ிற்கு தாக ிபக்கத்தக் வகாடுத்ல். 
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3. ல்ன தசகணின் கனதத ிபக்குல். 

 

4. உாிததயும் ிசுாசத்தயும் உள்ளூர் சததகளுக்குள்வசய்னெதநகள் னேனம் 

ிரூதித்துக்காண்தித்ல். 

 

5. ஊித்ில் தனுதட சித்த்தக் கண்டுதிடிப்தற்காண தடினெதநத ிதாித்ல். 

 

6. உள்ளூர் சததின் ஊித்ில் தனுதட தங்தக கனந்துதாடல். 

  

7. உள்ளூர் சததக்குள் ஊித்ின் எரு னி ட்டத்த ஆத்ப்தடுத்துின் 

தடினெதநகதபக் காண்தித்ல். 

 

எரு ிசுாசிின் வதாரப்ன 

தாக்கம் 1: 

உள்ளூர் சததில் ிசுாசிகளுக்காண ஊி வதாரப்தத ிதாித்ல். 

 

அதகாக க்கள் ஊிம் ன்னும் தாணது எரு ிதசித் குளாண சததத் 

தனர்கள், தய்ப்தர்கள், ததாகர்கள், ற்ரம் சுிதசகர்களுக்கு ாத்ிம் 

திதாகிக்கப்தடுகின்நவன்ர ிதணக்கின்நணர். வ்ாநாினும், னி ற்தாடாணது 

ித்ிாசாண என்தந கற்ரக்வகாடுக்கின்நது. ஊிம் ன்கின்ந இந் ார்த்தாணது 

கிதக்க வாிில் டவகாணிா (diakonia) ன்ர வாிவதர்க்கப்தடுகின்நது. 

டவகாணிா ன்ன் வதாருள் ன்ணவணில் கருததாடும் அன்ததாடும் ததின் 

த்ிில் இருப்தர்களுக்கு ாரத்ம் வசால்லுனாகும். னெனாம் நூற்நாண்டு சததில் 

வதாதுாக சததின் சகன தகுிகபிலும் உள்ப ல்னா ஊிங்கதபயும் 

இவ்ார்த்தாணது உள்படக்குகின்நது. அணால் சததிலுள்ப ாதனும் எருதக் 

வகாண்டு டாத்ப்தடுகின்ந கிநிஸ் தசதாணது ஊிாக கருப்தடுகின்நது. இன்ர 

ஊித்தக் குநித் அப்தடிப்தட்ட தார்தாணது உள்ளூர் சததக்குள் உள்ப அதணத்து 

ிசுாசிகளுக்கும் எரு அர்த்னெள்ப ஊித்த தடுற்கு உற்சாகப்தடுத்தும். 

உள்ளூர் சததில் உள்ப ஊித்தக் குநித்து எரு ிதனாண னாிந்துர்த என்ர 

வகாாிந்ிர் 12 ஆம் அிகாம் அபிக்கின்நது. அத்துடதணகூட ங்களுக்கூடாக 

வபிப்தடுத்ப்தடுகின்ந ஊித்தக் குநித் ிகனெக்கிாண கல்கதப இவ் 

அிகாாணது வபிப்தடுத்துகின்நது. 
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 சததக்குள் உள்ப ஊிம்வசய்ற்காண ங்கபில் தல்தர ித்ிாசங்கள் 

உள்பதுடன்அவ்வபிப்தாடுகளுக்கு தாிசுத்ஆிாணத வதாரப்தாக 

இருக்கின்நார் (சணங்கள் 4-5). 

  

 அங்கத ஊிம்வசய்ற்காணங்கபின் வபிப்தாடுகபில் தல்தர 

ிாணித்ிாசங்கள் உண்வடன்நாலும், “ல்னாருக்குள்ளும் ல்னாற்தநயும் 

டப்திக்கின்ந தன் எருத” இது எவ்வாருருக்கும் ிதசித் ங்கதப 

ிநக்கின்நது (சணங்கள் 6-7). 

 

 அற்னாண தல்தர தகாண ங்கள் குநிப்திடப்தட்டுள்பது. தன் ாம் 

வாிந்துவகாள்ளும் ந் ணிப்தட்ட தர்களுக்கூடாகவும் அந் வபிப்தாடுகதப 

அிகானெள்பாக்குகின்நார் (சணங்கள் 4-11). 

 

 ம்னெதட ணி சாீங்கதபப்ததான கிநிஸ்துின் சாீாணது (சதத) அதக 

ித்ிாசாண அங்கத்ர்கதபக் வகாண்டுள்பது (சணங்கள் 12-14). தன் 

ித்ிாசாண ஆளுதகதப வதரிிக்காக ண்ி ன்னுதட சததக்கு 

ங்கதப அபிக்கின்நார். 

 

 ற்நர்கதபப்ததான க்கு எரு ஊிம் இல்தனவன்தால் ாம் 

னெக்கிற்நர்கள் ண ாம் எருததாதும் ிதணக்கக்கூடாது (சணங்கள் 14-17). 

 

 தன் ணித்துாக ங்கதபயும் ஊித்தயும் எளங்குதடுத்ி அற்தந 

ணிப்தட்ட தர்களுக்கு அபிக்கின்நார் (சணங்கள் 18-19). 

 

 கிநிஸ்துின் சாீத்ின் ிதநவுக்கும் அனுதட சிதனக்காகவும் தன் 

வவ்தர ிாண க்கதபயும் ங்கதபயும் தன்தடுத்துகிநார் (சணங்கள் 

21-26). 

 

 தன் க்குக் வகாடுத்ிருக்கும் ங்களுக்கூடாகதா அல்னது 

ஊிங்களுக்கூடாகதா ாம் அதணரும் ற்நர்களுக்கு உிவசய்யும்தடிக்கு 

ாஞ்சிக்கதண்டும் (சணங்கள் 27-31). 

ஊி ாழ்க்தகத எவ்வாரு ிசுாசிினுதட ஆிக்குாி திகாசாண 

எபிாகத தவுல் கண்டார். ிகப்வதாி தடிப்திதணகள் ற்ரம் திசங்கங்கதபயும் ிட 

அிகாணது அவ் ஊித்துடன் ஈடுதடுகின்நவன்தத தவுல் ிபங்கிக்வகாண்டார். 

அத்துடன் ஊிாணது தடனெதநத சார்ந்தும் ணி அனுதத்ின் எவ்வாரு 

தகுிதயும் வாடுகின்நாயுிருக்கின்நது. எரு ிஸ்ாாண ஊிம் தல்தர ிாண 

சூழ்ிதனகபின் த்ிிலும் னெற்சிவசய்கின்நது ன்தத தவுல் அநிந்ிருந்ார் (தார் 

12:4-13) 
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ஊித்ில் ணித்தும் 

தாக்கம் 2: 

ஊித்ில் ணிப்தட்ட ணித்துத்ிற்கு தாக ிபக்கத்தக் வகாடுத்ல். 

 

“எரு தக” ன்தத ணித்தும் ன்ந ார்த்தின் அர்த்ம். ீங்கள் எரு 

தகாணர்கள்! உங்கதபப்ததான தர எருர் இல்தன. உாாக உங்கள் தகில் 

ததக அல்னது கால்ில் ததகாணது தர எருருடன் வதாருந்ாட்டாது. ற்ந 

எவ்வாருதயும் ிட உங்கள் ஆளுதாணது ித்ிாசப்தடுகின்நது. ஆளுத ன்தது 

உங்கதபக் குநித்வாரு ிகவும் வபிப்ததடாண ிடாகும். ீங்கள் ற்நர்களுடன் 

வ்ார வாடர்னதடுத்துகிநீர்கள் ன்ததும் உங்கள் வாடர்தாடலுத உங்கள் ஆளுதின் 

னெக்கி அம்சங்கபாகும். ாழ்க்தகதக் குநித் உங்கள் வதாதுாண தணாதாம் உங்கள் 

ஆளுததக் குநித் இன்வணாரு தகாாகும். 

ம்த ணித்துாக உருாக்கதண்டிற்காண தனுதட வாிாணது தல்தர 

தககளுக்காண அருதட ாஞ்தசத வபிப்தடுத்துகின்நது. தல்தர தககளுக்காண 

தனுதட ாஞ்தசத குநித்து சிருஷ்டிப்தாணது அதக வபிப்தாடுகதப 

வகாண்டுள்பது. ாபாண ண்ங்கதபக் வகாண்ட தல்தர தகாண தநதகள் 

அல்னது கடலில் உள்ப ிசித்ிாண ீன்கள் ஆகிண இந் ணித்துத்ிற்கு 

உாங்கபாகும். தன் எரு தகாண அகி கம்னாண தனகதபயும் இன்வணாரு 

தகாண ிாண சாிவுகதபயும் தபவுகதபயும் வகாண்ட அகி சவபிகதபயும் 

வகாடுத்துள்பார். தனுதட வவ்தர தகாண ததடப்னகள் 

ததற்நதகபாகும். 

தன் ததடப்தில் ணித்துத்தக் வகாண்டாடுகிநதுததான ம்னெதட சததிலும் 

அருக்கு தல்தர தககள் ததப்தடுகின்நது. தனுக்காண அன்தத ெணங்கள் 

வ்ார வவ்தர ிாக வபிப்தடுத்துகின்நார்கள் ன்தத ீங்கள் 

கணித்துள்பீர்கபா? இந் உாத்தக் குநித்து சிந்ியுங்கள்: எரு தாித வதண்ி 

ப்வதாளதும் எரு உவுப் வதாி என்தநாங்குார். அாிடம் வகாஞ்சப் தம் 

ாத்ித இருந்தடிிணால் அர் ிாகம் வசய்த இவ்வுத ாங்குகின்நார். 

தததாடு இருக்கும் எரு குடும்தத்ிற்காக அர் இந் உவுப்வதாித அர்கபின் 

வீட்டுாசலின் னென் தத்துப் ததாய்ிடுார். ததயுடன் காப்தட்ட இந்க் 

குடும்தத்ிற்கு இந் ஆசீர்ாம் ங்கிருந்து ந்வன்தது எருததாதும் வாிாது. 

ததயுள்பர்களுக்கு இகசிாக உவு ங்குது இந்ப் வதண்ி ற்நர்களுக்கு 

ஊிம் வசய்யும் ஏர் ணித்துாண னெதநாகும். 

ணித்தும் ன்தது ம்னெதட ாழ்க்தகின் தணாதாம் ற்ரம் வசல்கபில் 

திிதலிக்கின்நது. ாம் ற்நர்களுக்கு ஊிம்வசய்யும்ததாது ம்னெதட ணித்தும் 

திகாசிக்கின்நது. இவ் உாத்தக் கணியுங்கள்: அிகாக க்கள் ப்வதாளதும் 

டாடும் வீிின் ஏத்ிற்கு எரு ணின் ஆப்திள் தங்கதப எரு வதட்டி ிதந 
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ாங்கிக்வகாண்டுததாகின்நார். க்கள் வீிில் டந்துததாகும்ததாது ன்னுதட எரு 

தகில் சுிதச துண்டுப்திசுத்தயும் ரதகில் ஆப்திள் தத்தயும் 

தத்துக்வகாள்ளுார். ப்ததாதும்ததான ெணங்கள் கருதயுடன் ஆப்திதபயும் சுிதச 

துண்டுப்திசுத்தயும் டுத்துக்வகாள்ளுார்கள். 

ம்னெதட அனுதங்கபில்கூட ாம் ணித்துாணர்கள். எவ்வாரு ிசுாசிிணதும் 

இந் ணித்துாண அனுதத்த அதகாக ற்நர்களுக்கு உிவசய்யும் எரு 

கருிாக தன் தன்தடுத்துகின்நார். உாாக ற்நர்களுதட கஷ்டகானத்ில் 

உிவசய்யும்தடிக்கு ம்னெதட கடந்கானத்ின் கஷ்டங்கதப தணால் 

தன்தடுத்னெடியும். தவுதனப்ததான ற்நர்கதப தற்ரம் கருிாக ம்னெதட 

அனுதங்கதப ங்கனெடியும். தவுலுதட இருபாண அனுதங்கள் ற்நர்களுக்கு 

ம்திக்தகத வகாண்டுருகின்நற்குப் தன்தட்டது. கீத வகாடுக்கப்தட்டுள்ப தந்ிில் 

அர் த கூரகின்நார் ன்தத கணியுங்கள்: 

து கர்த்ாகி இதசு கிநிஸ்துின் திாாகி தனும் ... 

ஸ்தாத்ிம், தணால் ங்களுக்கு அருபப்தடுகின்ந ஆரலிணாதன, 

ந் உதத்ித்ினாகிலும் அகப்தடுகிநர்களுக்கு ாங்கள் 

ஆரல்வசய்த் ிாியுள்பர்கபாகும்தடி, ங்களுக்கு ரும் சகன 

உதத்ிங்கபிதனயும் அத ங்களுக்கு ஆரல்வசய்கிநர். 

ப்தடிவணில், கிநிஸ்துினுதட தாடுகள் ங்கபிடத்ில் 

வதருகிநதுததான, கிநிஸ்துிணாதன ங்களுக்கு ஆரலும் வதருகுகிநது. 

(2 வகாாிந்ிர் 1:3-5) 

தனுக்கு ங்குற்கு உங்கபிடத்ில் வசாற்தத உள்பவன்ர கதனப்தடாீர்கள். 

உங்கள் ணித்துனெம் உங்கள் அனுதனெம் ற்நர்களுக்கு உிவசய்க்கூடி 

இருிகபாகும்.  

தசகன்தயுள்ப ஊிம் 

தாக்கம் 3: 

ல்ன தசகணின் கனதத ிபக்குல். 

 

 “ணது உள்ளூர் சததில் ான் வ்ார கிநிஸ்துத சிநந் ிாக தசிக்க னெடியும்?” 

ன்ந தகள்ித கிநிஸ்துதப் தின்தற்ரம் எவ்வாருரும் தகட்கதண்டி ிகவும் 

னெக்கிாணவாரு தகள்ிாகும். இந் னெக்கிாண தகள்ிாணதுதனுதட 

இருத்ிற்கு ிக வருக்காணாகும். ீங்கள் அருதட சததில் வ்ார சிநப்தாக 

தசதவசய் னெடியுவன்தத தன் ற்கணத அநிந்துள்பார்.அத்துடதணகூடகிநிஸ் 

தசதத ிடத்தண்டும் ன்ந உங்கள் ாஞ்தசதயும்கூட அர் அநிந்துள்பார். 

கிநிஸ் ஊித்தக் குநித் வெதத்துடணாண உங்கள் கணிப்தாணது குநிப்திட்ட 

ஊிங்கதபக் குநித்து தன் உங்கபிடத்ில் ததசுற்கு இடபிக்கின்நது. 
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வெதத்துடதணகூட ஊி இனக்கில் அக்கதநவகாள்ளும்ததாது அது உங்களுக்கு 

உங்களுதட ணிப்தட்ட “ம் கனதத (தல்தர தகப்தட்ட ங்கபின் கனத)” 

குநித்து சிந்ிப்தற்கு உிவசய்கின்நது. ம் கனத ன்கின்ந இந் வசாற்வநாடாணது 

ஆற்நல்ிக்க ஊித்ின் ிநதின் கனத ன்தற்கு திதாகிக்கப்தடுகின்நது. இந் 

ஊி ிநதகபாணது அதகாக ானந்து, ிநதகள் ற்ரம் ஆிக்குாி ங்கள் ன்ர 

கருப்தடுகின்நது. இந் ிநதகளுக்காண தினக்கங்கள் ருார: 

 ானந்துகள் இற்தகத் ிநதகள் எரு ணினுக்கு அன் திநப்திலிருந்து 

உண்டாணாகும். உாாக, சின தர்கள்தாடும் அல்னது வதாது இடங்கபில் 

ததசும் ிநததக் வகாண்டுள்பணர். இந் இற்தக ிநதகள் 

கற்ரக்வகாள்ளுாலும் திற்சிவசய்ாலும் வன்தலும் 

லுப்தடுத்ப்தடுகின்நது. 

 ிநதகபாணது அிகாக ததாதண ற்ரம் திற்சிினூடாக - னெதந 

சார்ந்தும், னெதந சாாதும் ற்ரம் அனுதத்ிற்கூடாகவும் வதநப்தடுகின்நது. 

ிர்ாகம் ற்ரம் கக்கில் ிநதகள் ததான்நத கற்ரக்வகாள்ளுகின்ந 

இந் ிநதகளுக்கு உாங்கபாகும். 

 ஆிக்குாி ங்கபாணது ிகவும் ிதசித் ிநதகபாகும். அத எரு 

தருக்கு தாிசுத் ஆிின் ல்னதினூடாக வதற்ரக்வகாடுக்கப்தடுகின்நது. 

ஆிக்குாி ங்கபின் எரு ீண்ட தட்டிதன தார் 12:6-8 இலும் 1 

வகாாிந்ிர் 12:7-11 இலும் கானாம். 

ஊித் ிநதத திற்சிவசய்க்கூடி ிகவும் னெக்கிாண தடி ன்ணவன்நால் 

ீங்கள் உங்கதப எரு தசகணாக்கும்தடி தணிடத்ில் தகட்கதண்டும். தசகனுக்குாி 

தணாதாாணது உங்கள் ிதசித் ிநதகளுக்காண ாபாண கவுகதபத் ிநக்கும் 

(1 தததுரு 4:7-11). அத்துடன் ணித்துாண ானந்துகள், ிநதகள் ற்ரம் அருதட 

தசகர்கபின் ங்கதப வ்ார தன் தன்தடுத்துகின்நார் ன்தத 

னாிந்துவகாள்ற்காக ீங்கள் தாகத்த தடிக்கதண்டும்.  

ற்நர்களுக்கு தசத வசய்யும்தடிக்தக தன் ம்த அதத்துள்பார். எரு 

தசகத்ன்தாண ஊிாணது தணாதாத்துடதணத ஆம்திக்கின்நவன்ர அர் 

கற்தித்ார். எரு தனுள்ப ஊித்ிற்காக ம்னெதட ங்கபின் உர்ச்சியும் 

ிநதகளுாணது எரு னென்தாண திச்சிதண அல்ன. ஊித்த உன்ணாண த்ில் 

ருடக்கக்காக தன்தடுத்துது திதாெணற்நது! அதிட தசகணப்தான்தத 

ிகப்வதாி ஊித்ின் ம் ணர இதசு கற்தித்ார் (த்தயு 20:25-28). 

எரு தசக ணப்தான்தினூடாக இந் ம் அல்னது ிநத ணது உாி 

வபிப்தாட்தட அதடகின்நவன்ர தவுல் னாிந்துவகாண்டார். அருதட ார்த்தகதபக் 

கணியுங்கள்: அணன் வதற்ந த்ின்தடித ீங்கள் தனுதட தற்தன கிருததயுள்ப 

ஈவுகதபப் தகிர்ந்துவகாடுக்கும் ல்ன உக்கிாகார்ததான எருருக்வகாருர் 

உிவசய்யுங்கள். எருன் ததாித்ால் தனுதட ாக்கிங்கபின்தடி 

ததாிக்கக்கடன்; எருன் உிவசய்ால் தன் ந் வதனத்ின்தடி வசய்க்கடன்; 
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ல்னாற்நிதனயும் இதசுகிநிஸ்து னேனாய்த் தன் கிதப்தடும்தடித வசய்வீர்கபாக; 

அருக்தக கிதயும் ல்னதயும் சாகானங்கபிலும் உண்டாிருப்தாக ஆவன். (1 

தததுரு 4:10-11) 

தில் திதட், இர் கம்தஸ் குருதசட் ததா கிதநஸ்ட் இன் தனரும் ஸ்ாதகருாார். 

தில் இன் த்ிற்குப் தின்ணரும் அருதட ஊிம் உனகில் ிகப்வதாி அபில் 

வாடர்ந்தும் காப்தட்டது. உனக்வகங்கிலும் உள்ப கிநிஸ்ர்கள் ீதும் உனகத் 

தனர்கள் ீதும் தில் திதட்ிகப்வதாி ாிாத வகாண்டிருந்ாார். அர் ிகுந் 

ிநதயுள்ப ணிணாார். அர் ஊித்த ாழ்தயுடனும் தசக 

ணப்தான்தயுடனும் சுந்து ந்ார். தனுள்பதும் தாக்கினெள்பதுாண ஊித்த 

வசய்ற்காக திதட் ன்தர் குநிப்திட்ட தசகர்களுக்காண (ஊிர்களுக்காண) ான்கு 

கதகள். 

 ிாகம்: ந்வாரு ணிப்தட்ட சுகததாகாக இருப்தினும் அதிடுத்து 

ப்ததாதும் ற்நர்கதப னென்தாக தப்தத அர்ப்திப்தாகும். 

  

 ாழ்த: ற்நர்களுக்கு ஊிம்வசய்யும்தடிக்கு உங்கள் வசாந் உாிதகதப 

சதடத்தன ாழ்தாகும். இதசுதப்ததான இாஜ்த்ின் ஊித்ில் 

ாம் இந் உண்தயுள்ப ாழ்தத ிகத் ீிாண எரு காாிாகத 

கணிக்கதண்டும். 

 

 ஊக்கப்தடுத்ல்: இதசு ிதனாக ம்னெதட சீர்களுக்கு கணத்துடன்கூடி 

திற்பித்லின் னேனாகவும் சிந்ிக்கக்கூடி ார்த்தகள் னேனாகவும் 

கற்ரக்வகாடுத்து அர்கதப ஊக்கப்தடுத்ிணார். 

 

 வகாடுத்ல்:ற்நர்கபிணால் னநக்கிக்கப்தடுகின்ந தருதட ததகதப 

வகாடுக்கின்ந தர் அநிார். தயும் ிர்தாாது ற்நர்களுக்கு 

வகாடுத்னாணது ிகப்வதாி சந்தாத்தக் வகாண்டுரும் ஊிாகும் 

(திதட் 2004, 104-107). 

ததாாடிக்வகாண்டிருக்கின்நர்களுக்கு ஊிம் வசய்த இதசுினுதட 

தாக்கிாக இருந்து. ஊித்ில் ாம் தின்தற்நக்கூடி அருதட ாழ்க்தக க்கு 

எரு ாிாிாகும். கிநிஸ்துவுக்காக ம்னெதட உள்ளூர் சனொத்த வசன்நதடற்கு 

ஊித் ிநதகபாணது இதசுின் ஆித திிதலிப்தில் ங்கியுள்பது. ஊி 

ததனகதப னெடிப்தற்கு தர வ்ி சாாாண ிகளுில்தன. 

 

 

 



 

177 
 

உள்ளூர் சததக்கு ிசுாசாிருத்ல் 

தாக்கம் 4: 

   உாிததயும் ிசுாசத்தயும் உள்ளூர் சததக்குள் வசய்னெதநகள் னேனம் 

ிரூதித்துக்காண்தித்ல். 

 

உாிதாணது தாக்கினெள்ப ஊித்ின் தாகும். சதத தனுக்கு 

வசாந்ாணது ன்தத ாம் அநிதாம். சததத வசாந்ாக்கிக்வகாள்ளுற்காக 

இதசுின் ிாக தலிாண த்ின் னேனாக தன் அந்க் கித்த வசலுத்ிணார் (1 

வகாாிந்ிர் 6:19-20). வ்ாநாினும் சததாணது ன்தணத் ாதண 

கணித்துக்வகாள்ளுற்காண வதாரப்தத தன் ாத அற்கு வகாடுத்துள்பார். தவுல் 

அடிகபார் இந் அக்கதந வசலுத்தும் உாிதத ணிற்வகாண்டு இவ்ார கூரகின்நார், 

“அதகாகி ானெம் கிநிஸ்துவுக்குள் எத சாீாிருக்க, எருருக்வகாருர் 

அங்கபாிருக்கிதநாம்” (தார் 12:5). உள்ளூர் சததகபில் இருக்கும் ிசுாசிகள் 

எருருக்வகாருர் எரு ஆாண வதாரப்னர்வு உள்பர்கபாக இருக்கதண்டுவன்தது 

தவுலுக்கு அசிாிருந்து. சக ஊிர்கதப தாக்கி இந் உாிதின் 

னெதுவகளம்தாணது ம்னெதட ிந்ாண வதாரப்தாிருக்கின்நது. 

எருாில் எருர் அன்னகூருதும் அக்கதநவகாள்ளுதும் த்தண 

னெக்கிாணாிருக்கின்நது! எருாில் எருர் அக்கதநவகாள்ளும் ிசுாசிகள் கஷ்ட 

ாட்கபிலும் எருத எருர் சார்ந்ிருப்தார்கள். அதகாண ததபகபில், அளத்னெம் 

கஷ்டனெம் காப்தடும்ததாது கிநிஸ்ர்கள் உநவுகதப னெநித்துக்வகாள்கின்நார்கள். 

ிச்சாக என்நில் உாித தாாட்டும்ததாது அது ிக இனகுில் உதடந்துிடாது, 

ஆணாலும் உதடந் வதாருட்கதப வசப்தணிடும்ததாது அற்கு தவடுக்கும், 

சினதங்கபில் தனெம்  ததப்தடும். 

சததக்குள் கஷ்ட ாட்கபில் ம்னெதட ிாப்தடுத்ல்களும்கூட நாகிிடுகின்நது. 

அப்வதாளது அதகாக ாம் இன்னுவாரு சதத ல்னவன்ர ிதணப்ததாம். ஆகிலும் னெள 

ிதநாண சததகள் ங்கும் இல்தன. ர தடவதரம் கானத்தப் வதாரத்த னி 

சததாணது ல்னாக காப்தடும். அத்துடன் ாம் அளத்த்ின் காாக சின 

ாற்நங்கதப வசய்யும்ததாது சினதங்கபில் ம்னெதட ஊித்ின் வசல்ாக்கும் 

வாதனந்துததாகக்கூடும். என்தந தாிில் ிடுற்கு னென்னம் அத ிட்டு கந்துவசல்ன 

னென்னம் ீண்ட ாள் வெதனெம் சு-தாிதசாதணயும் வசய்ப்தடல்தண்டும். காாிங்கள் 

திதக்கும்ததாது ாம் சீக்கிாக ம்னெதட உாிதத ிட்டுக்வகாடுக்கக்கூடாது 

ன்தில் கணாிருக்கதண்டும். 

உாித ன்தது ிசுாசம் ற்ரம் ிடானெற்சி ஆகி கதகளுடாக 

திிதலிக்கின்நது. தம் கடிணாகும்ததாது ாம் இன்னும் அிகாக எருாில் எருர் 

அக்கதந டுத்துக்வகாள்ப தண்டும். எரு கிநிஸ் தணாத்து ினாண தகாி 

வகாலின் ன்தர் “அக்கதந வகாள்ளுது கடிாணதும், சானாணதும், அிக தத்த 
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வகாள்ளுகின்நதும் ற்ரம் அதகாக தடயுள்பதுாிருக்கின்நது” ன்ர ளிணார். 

ஆணாலும் அக்கதநாணது அக்கதந காண்திப்தர் ற்ரம் அக்கதந வகாள்பப்தடுகின்ந 

இருருக்கும் இது எரு சுகபிக்கும் சிகிச்தச ஆகும்.” தனிகாக அர் கூரதகில் 

திச்சிதணாண தத்ில் எருாில்வனாருர் அக்கதந வகாள்ளுனாணது 

ிருப்திகாணதும் ஆாண கிழ்ச்சிதக் வகாண்டு ருகிநாண 

உர்ாயுிருக்கின்நவன்ரம் அர் கூநிணார் (வகாலின்ஸ் 1980, 18). 

சததக்காணதனுதட உாிதத்துத்ிற்காக இதசு னெடிாண கித்த 

வசலுத்ிணார். எரு ஆதாக்கினெள்ப சததக்காக கிம் வசலுத்தும்ததாது ிசுாசிகளும் 

ததண கிதப்தடுத்துகின்நார்கள். வதாரத, ன்ணிப்ன ற்ரம் அன்தாணது சததக்காண 

எரு ஆாண அக்கதநத திிதலிக்கின்நது. ிதணிற்வகாள்ளுங்கள் உங்களுக்கு 

வசாந்ாண என்நின் ீது ீங்கள் அக்கதந காண்திக்குனெகாக னெள வதாரப்தத டுப்தத 

உாித ஆகும்.“ாம் எருருக்வகாருர் வசாந்ாணர்கள்; ஆகத, ாம் எருர்ீது எருர் 

அக்கதநவகாள்ளுகின்தநாம்!” ன்ந இந் ல்னதயுள்ப வசய்ித வற்நியுள்ப ஊிம் 

சத்ிட்டுக்கூரம். 

ஊித்ில் தனுதட சித்த்தக் கண்டுதிடித்ல் 

தாக்கம் 5: 

ஊித்ில் தனுதட சித்த்தக் கண்டுதிடிப்தற்காண தடினெதநத 

ிதாித்ல். 

 

உள்ளூர் சததக்குள் காப்தடும் ஊிாணது அற்னாணவாரு சானாகும். உள்ளூர் 

சததக்குள் ஊித்ில் உங்கள் இடத்த கண்டுதிடித்னாணதுிசுாசத்ின் உண்தாண 

துிச்சல்ிக்கவசனாகும். இந் துிச்சல்ிக்க வசனாணது உங்களுதட தகுிில் ஏர் 

இன்நிதா ததனத தகாாி ிற்கின்நது. ாம் ாஞ்சிப்ததுததான ணிப்தட்ட 

ஊித்ில் தனுதட ிடத்துனாணது எரு னெக்கிாண தகுிாகும். இதசு கூநி 

ார்த்தகதப ிதணவுதடுத்துது ிகவும் ல்னாகும்: “தகளுங்கள், அப்வதாளது 

உங்களுக்கு வகாடுக்கப்தடும்; தடுங்கள்,  அப்வதாளது கண்டதடவீர்கள்; ட்டுங்கள், 

அப்வதாளது உங்களுக்கு ிநக்கப்தடும்; வணன்நால் தகட்கிந னும் 

வதற்ரக்வகாள்ளுகின்நான்; தடுகிநன் கண்டதடகின்நான்; ட்டுகிநனுக்குத் 

ிநக்கப்தடும்” (த்தயு 7:7-8). 

அத்துடதணகூட ாம் ததன வகாடுக்கப்தட்டுள்ப இந் சணத்த வதாதுாக 

வெதத்துடன் வாடர்னதடுத்துகின்தநாம் அத்துடன் தனுதட சித்த்ில் 

னென்தணாக்கிச்வசல்ற்கு இதுவும் எரு ல்னதாண கூற்நாகும். இதசுவுக்கு இங்க, 

வெதத்ிலும் ாழ்க்தகிலும் க்கு எரு உரிாண ணப்தான்த இருக்கதண்டிது 

அசிாகும். தகளுங்கள், தடுங்கள்ற்ரம் ட்டுங்கள் ன்ந ிதணச்வசாற்கபாணது 

வெதத்ிலும் ாழ்க்தகிலும் ாம் அத அனுகும் ித்ில் ல்னதத 

அிகாிகப்தண்ணுதன திிிித்துப்தடுத்துகின்நது. தகட்டல் ன்தது வசனற்நாகும். 
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தடுல் ன்தது தகட்டல் ன்தற்கும் எருதடி அப்தாற் வசல்லுகின்நது; தடுனாணது ாம் 

தா என்நிற்காக கணிக்கின்தநாம் ன்தத சுட்டிக்காட்டுகின்நது. உரிாக 

தடுதர்கள் திதனப் வதற்ரக்வகாள்ளும்தடிாக கதத் ட்டுகின்நார்கள்.   

வெதத்ின் தடினெதநாகி தகட்டல், தடுல் ற்ரம் ட்டுல் ஆகிண சாிாண 

தத்ில் சாிாண ஊித்த கண்டுதிடிப்தற்கு உங்களுக்கு உிவசய்கின்நண. 

ஆிக்குாி கண்டுதிடிப்திற்காண இந் குநிப்தாண தடினெதநாணது உங்கள் ாழ்க்தக 

னெளதும் உங்களுக்கு உிவசய்யும். ிசுாசிகள் எவ்வாரு கானங்கபிலும் தனுதட 

னி ிடத்துதன வதற்ரக்வகாள்ளுகின்நணர். அப்தடித ஊித்ிலும் ிதசாற்நம் 

உண்டு. தநக்கும் எரு ிாணத்தப்ததானதணால் வகாடுக்கப்தட்ட ஊித்ின் 

இனக்கிற்கு ாம் அதகாக டுி ிருத்ங்கதபவசய்யும்தடி தண்டப்தடுகின்தநாம். 

உங்கள் ணப்தான்தாண வெத தாக்காணது ஊித்ிற்காண தனுதட சித்த்த 

கண்டுதிடிப்தற்காண வவ்தர தடினெதநகதப திதாகப்தடுத்க்கூடும். சததக்காக 

உங்கள் ணிப்தட்ட ஊித்த கண்டுதிடிப்தற்கு ப்வதாளதும் தின்ரும் இந்ப் 

தடினெதநகளும் உள்படக்கப்தடுகின்நது.   

 ற்நர்கதப அனுகுல்: ததக்ியுள்ப தர்கள் சதத ஊித்ிற்காண உங்கள் 

வதனதண குநித்து இணங்கா னெடியும். ீிவாிகள் 11:14 குநிப்திடுகின்நது, 

“அதக ஆதனாசதணக்கார்கள் உண்டாணால் சுகம் உண்டாகும்.” இவ் 

ஆதனாசதணக்கார்கபில் ததாகர், ஏர் ததக்ியுள்ப னேப்தர், அல்னது எரு 

ம்திக்தகயுள்ப ற்ரம் னெிர்ச்சிதடந் ண்தன் ஆகிதார் உள்படக்கப்தடுர். 

 

 ார்த்தில் தடுல்:தனுதட சணம் ம்னெதட கால்களுக்குத் ீதனெம்; 

ம்னெதட தாதக்கு வபிச்சனொிருக்கிநது (சங்கீம் 119:105). அபக்கப்தட்ட 

வபிச்சனெள்ப எரு சிநி ிபக்தக சங்கீக்கான் இங்கு குநிப்திடுகின்நார். 

அாிடத்ில் அடுத் அடிக்காண வபிச்சம் ாத்ித உள்பது. உங்கள் 

ஊித்ிற்காண ாய்ப்னக்கள் தார்தக்கு தரக்கப்தட்டதாக 

இருக்கும்ததாது அதக் குநித்து அிகாக கதனப்தடாீர்கள். ிசுாசத்தாடு 

ார்த்ததப் தடியுங்கள். ஊித்ில் எரு தத்ில் எரு அடி ாத்ித டுத்து 

தயுங்கள். 

 

 அனுதங்கதப வாிவதர்த்ல்: உங்கள் அனுதங்கள் உங்கள் ஊித்த 

டிதப்தற்காக ஏர் னெக்கி தங்தக கிக்கின்நது. தாதசப்தினுதட 

ாழ்க்தகத ிடத்துற்காக தன் வ்ார ன்ததயும் ீததயும் 

தன்தடுத்ிணார் ன்ததப் தாருங்கள் (ஆிாகம் 37-48). அதகாக ஊித்ில் 

ம்னெதட சித்த்த தகுத்நிற்கும் அத ிதநதற்ரற்கும் 

உிவசய்யும்தடி தன் சூழ்ிதனகதபப் தன்தடுத்துகின்நார். 
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 வெதத்த தன்தடுத்ல்: ீிவாிகபின் னத்கம் ிகப்வதாி ஞாணத்த 

தகிர்ந்துவகாள்ளுகின்நது: “உன் சுனத்ிின்தல் சாால், உன் னெள 

இருத்தாடும் கர்த்ர்தல் ம்திக்தகாிருந்து, உன் ிகபிவனல்னாம் அத 

ிதணத்துக்வகாள்; அப்வதாளது அர் உன் தாதகதப வசவ்தப்தடுத்துார்” 

(ீிவாிகள் 3:5-6). அனுிணனெம் உங்கள் உள்ளூர் சததில் உங்கள் ஊித்த 

குநித்து வெதிப்தது ிாற்ந காாில்ன. உங்கள் ாழ்க்தகக்காண தனுதட 

ஊிிட்டத்தக் கண்டுதிடிப்தத ிடவும் சின ிடங்கள் னெக்கிாணதாகும்.  

உங்கள் ாழ்க்தகக்காண தனுதட ஊிம் வாடர்தாண ிட்டத்த தடும்வதாளது, 

ாவீினுதட ார்த்தகள் உங்கதப உற்சாகப்தடுத்தும்: “ெீார்கத்த ணக்குத் 

வாிப்தடுத்துவீர்; உம்னெதட சனேகத்ில் தாின ஆணந்னெம், உம்னெதட 

னதுதாாிசத்ில் ித்ிததாின்தனெம் உண்டு” (சங்கீம் 16:11).  

ீங்கள் ாளம்தடிாய் தன் உங்கதப சிருஷ்டித் சாிாண ித்ிதன ாழ்ிலும் 

ஊிம் வசய்ிலுனெள்ப சந்தாம் ன்ணவன்ர ீங்கள் அநிவீர்கபா? அருதட 

சததக்காக உங்கள் ஊித்த கண்டுதிடித்து ஊிம்வசய்து ிகப்வதாி 

சந்தாத்தக்வகாண்டு ருகின்நது. ீங்கள் ிசுாசத்ில் டக்கும்ததாதும் அருதட 

சித்த்ிற்கு கீழ்ப்தடிவுடன் டக்கும்ததாதும் சந்தானெம் சாாணனெம் தனுதட 

ிகப்வதாி வகுிகபாக காப்தடுகின்நது. 

உள்ளூர் சததில் தன் 

தாக்கம் 6: 

உள்ளூர் சததின் ஊித்ில் தனுதட தங்தக கனந்துதாடல். 

 

ஊித்ில் ம்னெதட தங்காணது தனுதட ிட்டத்ிற்கு கீழ்ப்தடித 

தண்டுகின்நது. ஊித்ில் தனுதட தங்காணது அருதட சித்த்த 

சுந்துவசல்லுற்காக க்கு ிநததயும் லிததயும் குநித்து 

கற்ரக்வகாடுக்கின்நது. ந்வாரு ஊித்த வசய்ற்கும் தனுதட ல்னத 

தண்டும்.ாம் ததண அநிவும் அத னாிந்துவகாள்ளும்தடிாகவும் வெதிக்கும் 

தவுலினுதட இந் ார்த்தகதப ணணம்வசய்யுங்கள்“ாம் ம்த அதத்ிணாதன 

க்கு உண்டாிருக்கிந ம்திக்தக இன்ணவன்ரம் தாிசுத்ான்கபிடத்ில் க்கு 

உண்டாிருக்கின்ந சுந்ித்ினுதட கிதின் சுாிம் இன்ணவன்ரம்; ாம் 

கிநிஸ்துத ாித்தாாிலிருந்து ளப்தி, அாிடத்ில் டப்தித் து தனத் சத்துத்ின் 

ல்னதப்தடித ிசுாசிக்கிநர்கபாகி ம்ிடத்ிதன காண்திக்கும் ம்னெதட 

ல்னதின் காதன்தாண கத்தும் இன்ணவன்ரம், ீங்கள் அநியும்தடிக்கு, அர் 

உங்களுக்கு திகாசனெள்ப ணக்கண்கதபக் வகாடுக்கதண்டுவன்ர 

தண்டிக்வகாள்ளுகிதநன். ல்னாத் துதத்ணத்துக்கும், அிகாத்துக்கும், ல்னதக்கும், 

கர்த்ர்த்துத்துக்கும் இம்தில் ாத்ில்ன ரதிலும் ததர் வதற்நிருக்கும் ல்னா 
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ாத்துக்கும்தனாய் அர் உர்ந்ிருக்கத்க்காக, அத உன்ணங்கபில் ம்னெதட 

னதுதாாிசத்ில் உட்காரும்தடிவசய்து” (ததசிர் 1:18-20). 

தவுலினுதட இந் வெதாணது கிநிஸ்துின் உிர்த்வளலினூடாக தனுதட 

ல்னத வபிப்தடுத்ப்தட்டத சுட்டிக்காட்டுகின்நது. தனுதட ல்னத ம்னெதட 

அன்நாட ாழ்க்தகக்குள் வதனதண வகாண்டுருகின்நவன்தத ாம் னாிந்துவகாள்ளுது 

அருக்கு தண்டிாிருக்கின்நது. இப்வதாளது இதசு உன்ண அிகாத்துடன் 

ம்னெதட ாழ்க்தககதப ஆளுதக வசய்கின்நார் ன்தத அர் கற்ரக்வகாடுக்கின்நார். 

அத சததின் உன்ணாண தனாகவுிருக்கின்நார் (ததசிர் 4:15) ற்ரம் சததில் 

ஊிம் வசய்யும் அதணருக்கும் அருதட ல்னதாண ாழ்க்தகின் னத்த 

அபிக்கின்நார். 

ான் ன்னுதட இபம்திாத்ில் திசங்கிக்க ஆம்தித்தன். ணக்கு திணார 

ாிருக்கும்ததாது, எரு சின வாடர்ச்சிாண கூட்டங்கபில் திசங்கிக்கும்தடி ன்ணிடம் 

தகட்கப்தட்டது. அந் கூட்டங்கபின் னெல் இவுகதப ன்ணால் ிகவும் ான்நாக 

ிதணவுதடுத் னெடிகின்நது! அப்ததாஸ்னர் தவுலின் ிக அற்னாண ணாற்நத்தக் 

(அப்ததாஸ்னர் 9) குநித்து ான் ிகவும் கஷ்டப்தட்டு அனுதட னெக்கி அம்சங்கதப 

ஆத்ப்தடுத்ிதணன். ான் ிகவும் கஷ்டப்தட்டு தடித்து ன்னுதட னெற்சிகபின் ீது 

தனுதட ஆசீர்ாங்கதபயும் தடிதணன். 

அந் இவு அப்திசங்கத்த வபிிடுது ான் கற்ததண வசய்திடவும் ிகவும் 

கடிணாகிருந்து. ன்னுதட திசங்கத்ில் வ்ி ெீனும் இருப்தாக ணக்குத் 

தான்நில்தன, சததில் ிகவும் வசாற்த அபாண திியுத்ிங்கதபத ான் 

வதற்ரக்வகாண்தடன். திசங்கத்த னெடித்வுடன் ான் ஆாக 

அதாித்ிற்குள்பாதணன். ான் திசங்கிக்கும் ற்ரம் கற்ரக்வகாடுக்கும் ஊித்ிற்கு 

வய்ாகத அதக்கப்தட்தடணா ன்ததக் குநித்து ிப்ததடந்தன்.  

அடுத்ாள் காதன ன்னுதட ஊித்ில் தனுதட அதிதகத்த தண்டி ான் 

ிகவும் தததாடுகூட உண்தாக வெதத்ில் ததணத் தடிதணன். “ததண, 

இன்ர இவு ீர் ன்னுதட திசங்கத்த ஆசீர்ிப்னாணால் ன்னுதட ாழ்க்தக 

னெளதும் உக்காக திசங்கிக்க னெடியும், உம்தன்நி இத ன்ணால் வசய்னெடிாது” 

இதுத ன் ார்த்தகபாிருந்து. தனுதட உி இல்னால் இன்னுவாரு 

தால்ிதக் குநித்து ான் தந்தன். 

அந் இவு எர் அற்னம் டந்து. ான் திசங்கிக்க ஆம்தித்தும் தணதட 

திசன்ணம் ன்தண னேடிக்வகாண்டத உர்ந்தன். அிகாத்துடன் ார்த்தகள் ன் 

உடுகபிலிருந்து ிக இதனசாக  ஆம்தித்து. தன் ன் உடுகதப ஆளுதக 

வசய்தடிிணாதனத அவ்ார ஆிற்ர. அன் திநகு அதிதகத்ிற்காக ான் வெதித் 

வெதத்ிற்கு தன் ிகவும் ல்னதாக தினபிார் ன்ததயும் ான் 

அநிந்துவகாண்தடன்.ாற்தது ருட ஊிங்களுக்கு தின்ணரும் அந் ல்னதாண 

இின் வதரித ான் இன்னும் ிதணவுகூரகின்தநன். ன்னுதட ஊித்ிற்காண 
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தனுதட அதப்னம்  ஊித்ிற்காண அருதட அிகானெம் ல்னதயும் 

என்நாகதசர்ந்து ந் ரும் அதுத.  

சினததபகபில் ஊித்ிற்காண உங்களுதட அதப்ன திசங்கிப்தற்காக 

இருக்காது. உங்களுக்கும் ஊித்ிற்காக அிகானெம் ல்னதயும் ததப்தடுகின்நது. 

தனுதட ஆசீர்ானெம் தனுதட கிருததயும் சததக்குள் எவ்வாரு தகாண 

ஊித்தயும் ிச்சாக ஆசீர்ிக்கும். 

எரு னி ட்டத்ினாண ஊிம் 

தாக்கம் 7: 

உள்ளூர் சததக்குள் ஊித்ின் எரு னி ட்டத்த ஆத்ப்தடுத்துின் 

தடினெதநகதபக் காண்தித்ல். 

 

ிசுாசிகளும் ிசுாசிகல்பார்களுாகி ீங்கள் இருசாாரும் ஊித்ின் னி 

ட்டங்கதப கண்டுதிடிக்கதண்டுவன்ர தன் ாஞ்சிக்கின்நார். ஊித்ின் னி 

ட்டம் ன்தற்கு இண்டு காாிங்கள் உண்டு: உங்களுதட ற்ததாத ஊிம் னி 

ட்டத்ினாண ஆிக்குாி த்ிற்கு உர்த்ப்தடுலும் ஊித்ின் னி தாத்ித்த 

ற்ரக்வகாள்ளுற்கு ீங்கள் ிநதயுள்பாிருத்லும் ஆகும். அதகாக இந் 

தாத்ிம் ற்நர்களுக்கு ஊிம்வசய்ில் அிகாண வதாரப்ததயும் உள்படக்குகின்நது. 

ஊித்ில் னி ட்டத்த சாித்ல் ன்தது வ்ாநாினும், ற்நர்களுதட 

தார்தில் ீங்கள் ிக னெக்கிாணர்கபாிருப்னர்கள் ன்தது அனுதட அர்த்ல்ன. 

ஊிம் ன்தது எருததாதும்  ணிப்தட்ட ிகழ்ச்சிிதனா அல்னது தனுக்காண உங்கள் 

ஊித்த ற்நர்கள் வ்ார காண்கின்நார்கள் ன்ததும் அல்ன. ஊிம் ன்தது 

ப்வதாளதும் சுனின்நி ற்நர்களுக்கு தசத வசய்ன் னேனம் தனுக்கு வசய்யும் 

தசதாகும். ீங்கள் உங்கள் ிர்கான ஊித்ற்கு உண்தயுள்பத்தாடு 

ஆத்ாகும்ததாது னி ட்டத்ினாண தசதகள் ரும். ப்வதாளதும் உங்கள் ஊிம் 

எதாிாிாத இருக்கும் ன்ர ஊகித்துிடாீர்கள்; தன் உருாக்கும் ந்வாரு 

னி ிக்கும் ிநந்ர்கபாக இருங்கள். 

 

னெடிவுத 

 

னி ிக்காக ஆத்ப்தடும் உங்கள் ஊித்ின் ன்தகபாணது இப்வதாளது 

ீங்கள் தனுக்காக வசய்துவகாண்டிருகும் ஊித்ில் ன்த தக்கும். உங்கள் ஊித்ின் 

அடுத் ட்டத்ிற்கு இந் தடினெதநகதப வெதத்துடன் கணியுங்கள்: 
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 வாடர்ந்தும்  ார்த்தத தடித்து அத ணணம் வசய்யுங்கள். ற்நர்களுக்கு 

ஊிம் வசய்ில் தனுதட ார்த்தத னென்த கருிாக 

காப்தடுகின்நது. 

 உங்கள் ாழ்க்தகக்கு அல்னது ஊித்ிற்கு உங்கதப ஆத்ப்தடுத்துற்கு 

உக்கூடி னத்கங்கதப ாசியுங்கள் கற்ரக்வகாள்ளுங்கள். 

 உங்கள் வெதம், ார்த்தத கற்ரக்வகாள்ளுல் ற்ரம் ணிப்தட்ட தாீட்தச 

அடங்கி ிசுாசத்துடன் எரு ிாண தத்த பர்த்ிடுங்கள். 

 உங்கள் தனவீணங்கதப ற்ரக்வகாள்ளுங்கள் ணிப்தட்ட தடகதப 

தற்வகாள்ளுற்கு தனுதட ஆிாணர் உங்களுக்கு உிவசய்யும்தடி 

அனுியுங்கள். 

 வகிளம் ன்ததயும் வதாரததயும் கற்ரக்வகாள்ளுங்கள்.தன் ம்னெதட 

ாழ்க்தக ிட்டத்ில் ப்ததாாது ாத்ித ம்னெதட த அட்டத 

அல்னது ிட்டத்ின் ிற்தடத்ிற்கு இங்க கிாித வசய்கின்நார். 

 ற்நர்களுக்கு தர்தாிருத்ல் ற்ரம் உங்கள் உள்ளூர் சததக்கு 

ிசுாசாிருத்ல் ததான்ந ிக னெக்கிாண கதகதப பர்த்துக்வகாள்ளுங்கள். 

 உங்கள் ஊித்தக் குநித்து ற்நர்கபிடம் கக்வகாப்னிக்கக்கூடிாிருத்ல். 

“ணிாக” தநத்ல் ன்தது தனுதட ததனில் வற்நித உண்டாக்காது. 

ீங்கள் உங்கள் குளில் உள்ப தண அங்கத்ர்கபிடம் 

கக்வகாப்னித்னாணது வற்நியுள்ப உரிாண ஊித்த  அதக்க 

உிவசய்யும். 

 ஊித்ில் உங்கள் அனுகுனெதநில் ததடப்தாற்நதன ஊக்கபித்து 

பர்த்ிடுங்கள். ீங்கள் ணித்துாணர்கள். தன் உங்களுதட ிதசித் 

ங்கதப, ானந்துகள் ற்ரம் ிநதகதப தன்தடுத் ிரும்னகின்நார். 
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