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தாடம் 6  

 

தால்ிய வ்ாய யைாலது  

 
ான் ன்னுயட சியில் அனைத்ிலியந் ன் சை ஆண் திள்யபைலடன் 

ிநந்வபி ியபாட்டுக்ையப ியபாடிது ணக்கு ியணில் இயக்ைின்நது. ல்னா 

சட்டங்ையபயும் ிஞ்சி சட்டங்ைள் க்ைியந்து; அது “ீண்டும் வசய்யும் ிி” ன்ய 

அயக்ைப்தட்டது. ாதனும் எய ியபாட்டு ாம் ிர்தார்த் ித்ில் வற்நிைாை 

அயா ததாது ாங்ைள் அயப் தன்தடுத்ிதணாம். இன்யம் ான் வைால்ப் ியபாட்டு 

ியபாடும்ததாதும் அற்கு எத் ிடம் ிைழும். சினதயப ன்னுயட சை வைால்ப் 

ியபாட்டு தங்ைாபன் “ான் எய பலிையண தன்தடுத்னாா ன்ய தைட்தான்?” 

ியபாடுதயக்கு ீண்டும் எய டய தந்ய அடிப்தற்கு ாய்ப்யத அபிப்தத அந் 

எய பலிைன் ஆகும். 

 

ம்ில் அதைர் ீண்டும் வசய்ல் அல்னது எய பலிையண ாஞ்சிக்ைின்தநாம். இய 

ாசிக்கும் ீங்ைலம்கூட உங்ையப ீங்ைதப குயநாை ிப்திட்டு அல்னது உங்ைள் 

தால்ிைலக்கு ற்நர்ையப குற்நம்சாட்டிக்வைாண்டியக்ைனாம். சினதயபைபில் 

உங்ைலயட ணக் ைாங்ைபாண ப்ததாததாதும் வீட்டிலிா எய வதற்தநார், உங்ைபில் 

அக்ையந வைாள்பா எய ஆசிாிர், உங்ைள் ம்திக்யைக்கு தாத்ிற்ந உங்ைள் துய, 

உங்ையப திடித்துக்வைாண்ட ததாயப்வதாயள் ிற்தயணாபன், யயின்நி 

குடிப்தக்ைத்ிற்கு அடியப்தட்டியக்கும் உங்ைள் ண்தன் ஆைி இற்நிலியந்து 

உயாைிியக்ைனாம். இந் தட்டிலில் ீண்டு வைாண்டும் ததாைனாம். ஆைிலும் இந் 

ைடந்ைான ற்யம் ிைழ்ைான சம்தங்ையப வதாயட்தடுத்ாது, தன் உங்ைலக்கு 

இண்டாம் ாய்ப்யத அபிக்ைின்நார். ீண்டும் ஆம்தித்ல் ன்தது ைடந்ைானத்ய அித்து 

ிடுல் அல்ன, ஆணாலும் அது உங்ைலயட ைடந் ைானத்துடன் இயடப்தட்டு 

பன்தணாக்ைிச் வசல்ய தண்டுைின்நது. ீண்டும் ஆம்தித்னாணது எயனுயட 

ாழ்க்யைய புதுப்தித்ல் ஆகும். 

 

தாடத்ின் பக்ைி அம்சங்ைள் 

 

தால்ிய ிதாித்ல் 

 

தால்ிக்ைாண வதாதுாண ைாங்ைள் 

 

ஏர் புி ஆம்தம் 

 

திாணாண வைாள்யைைள் 
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தாடத்ின் தாக்ைங்ைள் 

 

1. தால்ி து ன்ததும் தால்ி அல்னாது து ன்ததும் குநித்து ிபக்குல். 
 

2. தால்ிக்ைாண ந்து வதாதுாண ைாங்ையப இணம்ைால். 
 

3. வ்ாய ஏர் புி ஆம்தத்ய உயாக்ை படியும் ன்தய ிதாித்ல். 

 

4. தனுக்கு ஊிம் வசய்யும்ததாது ியணில் யத்துக்வைாள்ப தண்டி 

திாணாண வைாள்யைையபக் குநிப்திடுல். 

 

 

தால்ிய ிதாித்ல் 

 

தாக்ைம் 1: 

தால்ி து ன்ததும் தால்ி அல்னாது து ன்ததும் குநித்து ிபக்குல். 

 

எய ழுத்ாபர் ைீத ைாண்திக்ைப்தட்டுள்பற்யந அாணித்ார். 

  

யைத்ால் பட்டாபாை தான்யம் அதாம் உண்டு. 

அழுால் பிில் உர்ச்சிசப்தடுாை தான்யம் அதாம் உண்டு. 

அன்பு வசய்ால் திலுக்கு அன்பு வசய்ப்தடா அதாம் உண்டு. 

ாழ்ந்ால் சாின் அதாம் உண்டு. 

ிர்தார்த்ல் ாற்நத்ய வைாண்டு யம் அதாம் உண்டு. 

பழுதுாை பற்சி வசய்லில் தால்ிக்ைாண அதாம் உண்டு. 

 

ஆணாலும்ாம் ிச்சாை அதாைாண ியனய சந்ிக்ைதண்டும் வணன்நால், 

ாழ்க்யைின் ிைப்வதாிாண அதாைாண ியனய துிைாை 

சந்ிக்ைாிடின், ாழ்க்யைில் என்யில்யன. அதாைாண ியனய துிவுடன் 

ிர்வைாள்பான் யயும் சாிப்தில்யன, அணிடத்ில் என்யில்யன, அன் 

என்யதில்யன. (“ிணிஸ்ட்ாி இன் வடய்லி யனப்”).  

 

தால்ி ன்தது பற்யபழுாை ாம் வசய்யும் திாண யநக்வைாண்டு ாத்ிம் 

ீர்ாணிக்ைப்தடுைின்நல்ன. ாநாை தால்ி ன்தது ாம் வசய்யும் தியைலக்கு வ்பவு 

ன்நாை அல்னது வ்பவு அற்தாை ாயத்ம் அபிக்ைின்தநாம் ன்தயக் வைாண்தட 

ீர்ாணிக்ைப்தடுைின்நது. ாம் சின உாங்ையப தார்ப்ததாம். எய இப ாலித அல்னது 

ியாைா வதற்தநாாகுது ன்தது எயய “தால்ியடச் வசய்து ிடாது.” 

அந் வதற்தநார் திள்யபய தசித்து அப்திள்யபய எய தக்ியுள்ப குடும்தத்ில் 

பர்ப்தன் பனம் சாிாணயச் வசய் அர்ைலக்கு இன்னுவாய ாய்ப்பு உண்டு. 

ததாயப் வதாயள் தாயணக்கு அல்னது குடிப்தக்ைத்ிற்கு அடியால் ன்தது எயய 

இல்தாைத “தாற்நணாை” யைப்தடுத்ிிடாது. அந் தயக்கு உியப் 

வதற்யக்வைாள்ப அல்னது சிைிச்யசப் வதற்யக்வைாள்ப இப்ததாதும் இன்னுவாய ாய்ப்பு 
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உண்டு. எய ிாைத்துகூட எயய “ள்பப்தட்டர்” ன்நாக்ைிிடாது. 

ிாைத்ாணர் ணிதாைத பூாணதும் ைணிவைாடுக்ைக்கூடிதுாண ாழ்க்யைய 

ாழ்ற்ைாண ாய்ப்பு இன்னும் உண்டு. 

 

தால்ிய வ்ாய யைாலவன்தய அநிந்துவைாள்பல் 

  

வற்நி வதற்ந தர்ைள் தால்ிய வ்ாய யைாலவன்தய அநிந்துள்பணர். 

ாழ்க்யைில் பக்ைிாண ாக்ைத்ய ற்தடுத்ிியக்கும் தர்ைள் ிைப்வதாி யைள் 

ற்யம் ாற்நங்ைள் ன்தற்தநாடு வசற்தடுது ப்தடி ன்தய அநிந்துள்பணர். 

டுத்துக் ைாட்டாை, அல்தர்ட் ன்ஸ்யடனுக்கு ன்னுயட சிய ில் ைிம் தாடம் 

ிைவும் ைடிணாை ைாப்தட்டது. ஆைிலும் படிில் அர் திசித்ி வதற்ந சன்தாடாைி 

e=mc2 னும் சன்தாட்யட ைண்டுதிடித்ார். புி ஈர்ப்பு சக்ிின் தைாட்தாட்யடக் குநித்து 

வபிாை ததசுற்கு பன் சக் ியூட்டன்ணது யனீது ஆப்திள் தத்ின் தனத் 

அடிய உர்ந்ார். யக்ைல் த ார்டன் ைல்லூாி ற்யம் தசி கூயடப்தந்ாட்ட 

சங்ைத்ின் (NBA) திதல்ாண ட்சத்ிாகுற்கு பன் தாடசயன கூயடப்தந்ாட்டத்ில் 

தால்ியுற்நாார். இர்ைள் ாயம் ங்ைலயட தால்ிய தின் ள்பிிட்டு 

வதாி சாயணையப ியனாட்டிணார்ைள் ம்பயட தால்ிைலக்கும் தயணைலக்கும் 

ாம் ைாண்திக்கும் திியுத்த்ின்தடித ம்பயட ிி ீர்ாணிக்ைப்தடுைின்நது 

ன்தய அர்ைள் ியதித்துள்பார்ைள். 

 

தய ியனய அயடற்ைாண ததாாட்டங்ைள் 

 

தால்ிிலியந்து தய ியனய அயடற்ைாை ன் ாம் ைடிணாண 

ைானத்ிற்குட்தட தண்டியுள்பது? ன் ாம் ததாாடுைிதநாம் ன்தற்கும் ம்பயட 

யைபிலியந்து ாம் ன் ீபாலியக்ைின்தநாம் ன்தற்கும் இங்குதாை ாீிாண 

பன்ய ைாங்ைள் வைாடுக்ைப்தட்டுள்பது: 

 

 தாத்ின்பயநய. ம்பயட தா சுதாாணது க்குள் ைிாிய வசய்யும் எய 

ல்னயாண சக்ிாகும். அய ாம் இற்யை ஆற்நலுக்கு அப்தாற்தட்ட வய்வீை 

ல்னயின் உிின்நி ாக்ைபடிாது. ஏர் தய சாக்குப்ததாக்கு 

ன்ணவணில், “ன்ணால் அய ியத் படிாது ன்ய ியணக்ைின்தநன்!” 

ன்தாகும். 

  

 ம்பயட தாத்ய ைடிந்துவைாள்லல். ாம் வசய்க்கூடா ன்ய அநிந் 

ாதனும் என்யந வசய் தின்ணர் க்கு ிைவும் தங்ைாண உர்வு ற்தடும். 

எய தய கூற்ய ன்ணவணில் “ான் வசய் ைாாிம் ிைவும் வைட்டாகும். ான் 

ப்வதாழுது ீண்டும் ஆம்திப்தது?” இதுததான்ந தங்ைபில் ாம் தனுயட 

ன்ணிப்யதயும் தாிசுத்ப்தடுத்யனயும் அனுதிக்ை தண்டும். 

 

 ம்பயட தாத்ின் திிதனன். ம்பயட பட்டாள்ணாண, ைணக்குயநால் 

டந் வதயந்யைள் ற்யம் தியைபாணது ற்நர்ைலயட ாழ்க்யைில் 

ிைப்வதாிாண ணதயணய உண்டாக்ைக்கூடும். அதததானஉயடந்துததாண 

உநவுையப ீண்டும் ைட்டிவழுப்தபடியும் ன்தயயும் ம்பயட ாழ்க்யைில் 
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ைாப்தடும் ைாங்ையபயும் ற்யம் ாம் நியத்ர்ைலயட ாழ்க்யைில் 

ைாப்தடும் ைாங்ையபயும் தணால் குப்தடுத் படியும் ன்தயயும் ாம் ம்த 

தண்டும். 

 

ீங்ைள் வசால்லி அல்னது வசய் ைாாிங்ைபிணால் தன் உங்ையப ள்பி 

யத்துள்பார் ணத் தான்யைின்நா? தன் இப்வதாழுதும் உங்ையப தசிக்ைின்நார். 

அத்துடன் ீங்ைள் அய தசித்து அயக்கு ைீழ்ப்தடிது இன்னும் தனுக்கு 

அசிாியக்ைின்நது. ீங்ைள் ஆாிக்கும் தன் இண்டாம் ாய்ப்யத அாது 

ீண்டும் வசய்ல் ன்தாணஎய பலிையண அபிக்கும் தணாார். புனம்தல் 3:22-23 ன்ண 

கூயைின்நவன்தயக் ைணியுங்ைள், “ாம் ிர்பனாைாியக்ைிநது ைர்த்யயட 

ைியயதத, அயயட இக்ைங்ைலக்கு படிில்யன. அயைள் ைாயனதாயம் 

புியைள்; உது உண்ய வதாிாியக்ைிநது.” 

 

தததுயின் ியனய 

 

ாதனும் எயயக்கு ன்நாது இண்டாம் ாய்ப்பு தயப்தட்டவன்நால், அது 

தததுயவுக்தைாகும். இதசு யைது வசய்ப்தட்ட இாத்ிாி இதசுின் ிை அயைாயில் 

இயந் அயயட ண்தன் அய பன்ய டய யலித்ார். இதசுய எயததாதும் 

ிட்டுினகுில்யன ன்ய தததுய வதாயத்யணதண்ிியந்ார். ஆைிலும், ம்ீது 

அழுத்ம் அிைாணததாது அர் இதசுய எயததாதும் அநிார் ததான டித்ார். அர் 

யாிாை இயக்ைதண்டி தத்ில் தனவீணாை ைாப்தட்டார். அர் 

வதாயத்யணையப ியநதற்நா ணிணாார். ஆைிலும் ையின் படிவு இதுாணா? 

இல்யன. இதசுவுக்கு இன்னுாை தததுயயக் குநித்து ிட்டங்ைள் இயந்துடன் அயண 

ீண்டும் ைட்டிவழுப்திணார். இதசு ததனாைிற்கு வசன்ந தின்ணர் இதசுத தனுயட 

குான் ன்ய தததுய யாிாை தயநசாற்நிணான். அன் ன்னுயட 

ிசுாசத்ிணிித்ம் சியநக்குச் வசன்நான், அன் தின்ணர் அர் ாித்ான். அனுயட 

ாழ்க்யைில் தனுயட அதிதைம் ிைவும் ல்னயாை ைாப்தட்டது 

ப்தடிவன்நால்  ணங்ைள் திிாபிையப யசதனிற்கு வைாண்டு ந்ார்ைள் அில் சினர் 

ீது தததுயவுயட ில் ிழுந்ததாது அர்ைள் வசாஸ்ாணார்ைள் (அப்ததாஸ்னர் 5:15 

ப் தார்க்ைவும்). 

தன் ம்பயட  ணங்ைலக்கு சாா 43:18 இல் இவ்ாய கூயைின்நார், 

“பந்ியணயையப ியணக்ைதண்டாம், பூர்ாணயையபச் சிந்ிக்ைதண்டாம்.” இது 

ம் ல்னாயக்கும் உாி ிைப்வதாி புத்ிிாகும். இது ைடந்ைானத்ில் ங்ைிியப்தய 

ியத்தும் ைானம். ைடந் ைானத்ில் ங்ைிியப்தய ியத்தும் யில் ிர்ைானத்ில் 

ந்ன்யயும் டக்ை படிாது. தால்ித படிாை இயக்ைத் தயில்யன. இந் 

தைாத்ய லிக்வைாள்லங்ைள்: ாம் எயததாதும் ைீாண ியனில் இயப்தில்யன; 

என்ய ாம் ததன ழும்புதாம் அல்னது அற்கும் ததன ழும்புதாம். 
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தால்ிக்ைாண வதாதுாண ைாங்ைள் 

 

தாக்ைம் 2: 

தால்ிக்ைாண ந்து வதாதுாண ைாங்ையப இணம்ைால். 

 

தால்ிக்ைாண அதை ைாங்ைள் இயக்கும் அததயப, இங்தை வதாதுாண ந்து 

ைாாிங்ைள் வைாடுக்ைப்தட்டுள்பது: 

 

யம் ாட்ையப ிட்டிடாய 

 

தன் ிட்டிடுதர். அர் ைாாிங்ையப ன்னுயட படிற்ந பன்ணநியும் 

ிநத்ிணாலும், ஞாணத்ிலும் ைாாிங்ையப அயசயும் அடிப்தயடில்அயத்துள்பார். ாபம் 

யம் ைானங்ையப ிட்டிடல் தண்டும். ய யிப்தற்கு அதை ைானங்ைலக்கு 

பன்ணத தாா ததயயக் ைட்ட ஆம்தித்துிட்டான் ன்தய 

ியணிற்வைாள்லங்ைள். எய தய தவாி இவ்ாய கூயைின்நது ீங்ைள் 

ிட்டிடுில் தாற்யிட்டால் தின்ணர் ீங்ைள் தால்ியடற்ைாைத 

ிட்டிடுைின்நீர்ைள், இது உண்யயும்கூட. ீிவாிைள் 27:12 உம் க்கு அத 

உண்யய ஞாதைப்தடுத்துைின்நது, “ிதைி ஆதத்யக் ைண்டு யநந்துவைாள்லைிநான்.” 

உங்ைலக்கும் ணக்கும் ம்பயட ாழ்க்யையக் குநித்து ிட்டம் இல்னாிடின், தய 

எயர் அயச் வசய்ார். க்கு ீர்ாணம் டுப்தற்கு படிாிட்டால் தய எயர் 

க்ைாை ீர்ாணம் டுப்தார். 

 

ிிஞ்சி ம்திக்யை 

 

ிிங்ைனத்ின் தாடத்யக் ைற்யக்வைாள்லங்ைள். ீங்ைள் ததன ந்து ஊதுற்கு 

ஆம்திப்பீர்ைள், அப்ததாது ீங்ைள் ாட்டிக்வைாள்வீர்ைள்! ீிவாிைள் 16:18, “அிவுக்கு 

பன்ணாணது அைந்ய; ிழுலுக்கு பன்ணாணது ணதட்டிய.” தவுலும் இய லியுயத்ி 

இவ்ாய ழுதுைிநார், “இப்தடிியக்ை, ன்யண ிற்ைிநவணன்ய ண்டைிநன் 

ிாதடிக்கு ச்சாிக்யைாியக்ைக்ைடன்” (1 வைாாிந்ிர் 10:12).   

 

சினதயபைபில் ாம் “தாக்ைத்ய அயடந்ாிற்ய” ன்ததுததான ைிாிய வசய்தாம் 

ஆைிலும் து உள்பத்ின் ஆத்ில் ாம் இன்னும் அற்கு தூாயுள்தபாம் ன்தய ாம் 

அநிதாம். ாம் பட்டாபைக் ைாப்தடுதாதா அல்னது அாணப்தடுதாதா ன்ந 

தபம் ம்பயட திச்சியணின் ஏர் தகுிாகும். சிக்ைாதைா தத்ிாியைில் ைாப்தட்ட 

எய ைட்டூயில் அவாிக்ைாின் யந்துக்ையடைபில் ப்ாிப்ததன் H ன்ணப்தடுைின்ந 

தேர்ேய்ட்ஸ் ன்னும் தாய்க்கு பூசும் எய யை ைிாீாணது அிைாை 

ைபாடப்தட்டுள்பாை அில் குநிப்திடப்தட்டியந்து. உண்யாை, அதைர் க்கு அந் 

சாீ திச்சியண இயப்தாை ற்யக்வைாள்ப வட்ைப்தட்டணர்.அணால் தம் வசலுத்தும் 

ாியசில் ின்ய அாணத்ிற்கு பைங்வைாடுப்தயப் தார்க்ைிலும் ைபவடுப்தயத 

ியம்திணர். 
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தம் 

 

தாற்யிடுதா ன்நvதம்கூட தால்ிய ற்தடுத்னாம். ாம் தாற்கும்ததாது 

ற்நர்ைள் ம்யக் குநித்து ன்ண ியணப்தார்ைள் ன்தயக் குநித்து ையனப்தடும்ததாது, 

சானாண எய ிடத்ய வசய்ற்கும் ாம் பற்சிக்ைாட்தடாம். ீிவாிைள் 29:25 

“னுனுக்குப் தப்தடும் தம் ைண்ிய யிக்கும்.” புி ைாாிங்ையப வசய்ற்கு 

ன்யண உற்சாைப்தடுத்தும் எய ி ன்ணவணில், ாத்ிற்கு எய யந ாத்ித 

வசய் அனுி உண்டு. ஆைிலும், எத யந ீண்டும் ீண்டும் வசய்ல் கூடாது ன்ய 

ன்ணிடத்ில் ாதண வசால்லிக்வைாள்தன். ான் இயக் குநித்து இன்னும் அிைாை இந் 

தாடத்ின் இயிில் ைனந்துயாடுதன். 

 

ியில் யைிட்டுிடல் 

 

அதைதயபைபில் வற்நி அயைாயில் இயக்கும்ததாது ாம் ிைவும் ியில் 

யைிட்டுிடுைின்தநாம். ீர்க்ைாிசிாண ாணிதல் எய சந்ர்ப்தத்ில் அணது 

வ தத்ிற்கு திலின்நி தன ாட்ைள் வாடர்ந்து வ தித்துக்வைாண்டியந்ாை 

வசால்னப்தடுைின்நது. அன் தின்ணர் எய ாள் அன் ைண்ட ாிசணத்ில் எய ல்னயாண 

தூன் தான்நி அணிடம் இவ்ாய கூநிணார் “அப்வதாழுது அன் ன்யண தாக்ைி: 

ாணிததன, தப்தடாத; ீ அநிய அயடக்ைிநற்கும், உன்யண உன்னுயட தனுக்கு 

பன்தாை சியயப்தடுத்துைிநற்கும் உன் ணயச் வசலுத்ிண பல் ாள் துக்ைி உன் 

ார்த்யைள் தைட்ைப்தட்டது; உன் ார்த்யைபிணிித்ம் ான் ந்தன்” (ாணிதல் 

10:12). தன் ாணிதலுயட வ தத்ய தைட்ட தயபிதன உடணடிாை எய தூயண 

அனுப்திணார். அந் தூன் எய ஆிக்குாி ததாாட்டத்ின் ைாாை இயதத்வாய 

ாட்ைள் ாாணான். ாணிதல் தத்ாது ாபிதனா, தியணந்ாது ாபிதனா அல்னது 

இயதாது ாபிதனா அந் வ தத்ய ியத்ிியந்ால் ன்ணாியந்ியக்கும் ன்தய 

சற்ய சிந்ித்துப் தாயங்ைள். 

  

தனுயட புத்ிிய ைணிாியத்ல் 

 

தாைாணது ணிர்ைலக்ைாண உாியாபாின் யைதடாகும். அது தயன, வீடு, 

தம், உநவுைள், ற்யம் ஆதாக்ைித்ிற்ைாண யடபயந தாடங்ைள் ற்யம் 

ிபயநையபக் வைாண்டுள்பது. உனைத்ின் யனசிநந் புத்ிிைள் அில் உண்டு. ாம் 

உயியுடன், திடிாாை தனுயட ிடத்யன தின்தற்நத் நிிட்டால் ாம் 

ிர்ாநாண ியபவுைபால் தாடுதடதண்டிியக்கும். ீிவாிைள் 14:12 “னுனுக்குச் 

வசம்யாய்த் தான்யைிந ி உண்டு; அின் படிதா  ிைள்.” வற்நி 

வதயற்ைாை ாம் ைடிணாை பற்சி வசய்படியும். ஆைிலும், ாம் ைாாிங்ையப 

தனுயட ிைபில் டப்திக்ைாிடின் ம்பயட வசாந் பற்சிைள் 

தணற்நாைிிடும். ாக்தைாபு ழுிய ியணவுதடுத்துங்ைள், “உங்ைபில் எயன் 

ஞாணத்ில் குயநவுள்பணாியந்ால், ாயக்கும் சம்பூர்ாய்க் வைாடுக்ைிநயம் 

எயயயும் ைடிந்துவைாள்பாயாைி தணிடத்ில் தைட்ைக்ைடன், அப்வதாழுது 

அனுக்குக் வைாடுக்ைப்தடும்” (ாக்தைாபு 1:5). 
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ஏர் புி ஆம்தம் 

 

தாக்ைம் 3: 

வ்ாய ஏர் புி ஆம்தத்ய உயாக்ை படியும் ன்தய ிதாித்ல். 

 

ைீத ப்தட்டுள்ப ததாாிட்டா வல்சன்ன்தால் ழுத்ப்தட்ட ந்து குயைி 

தாைங்ையப உயட சுசாியய ாசியுங்ைள். 

 

I 

ான் வீிில் டந்தன். 

வீிதா யடதாயில் இயந் ஆாண குிக்குள்  

ான் ிழுந்துிட்தடன். 

ான் வாயனந்துததாதணன் ... ான் உிற்யள்தபன். 

இது ன்னுயட நல்னத. 

இிலியந்து ான் ீண்டு யம் ிய ைண்டுதிடிப்தது ணக்கு சாைானாிற்ய. 

 

II 

ான் அத வீிில் டந்துவசன்தநன். 

வீிதா யடதாயில் ஆாண குிவான்ய இயந்து. 

ான் அய தார்க்ைாதுததான்ய தாசாங்கு வசய்தன். 

ான் யதடியும் ிழுந்தன். 

ன்ணால் ம்தபடிில்யன ான் அத இடத்ில் இயக்ைின்தநன் 

ஆணாலும், அது ன்னுயட நல்ன. 

இிலியந்து ான் ழும்புற்கு ணக்கு இன்னும் ைானங்ைள் ஆைின்நது. 

 

III 

ான் அத வீிில் டந்தன். 

வீிதா யடதாயில் ஆாண குிவான்ய இயந்து. 

ான் தார்த்தன் அது அங்தைத இயந்து. 

ான் ியம்தவும் ிழுைின்தநன் ... இது தக்ைாைிது. 

ன் ைண்ைள் ிநந்து 

ான் ங்தை இயக்ைிதநன் ன்தய ான் அநிதன். 

இது ன் ய. 

ான் உடணடிாை ழுந்தன். 

 

IV 

ான் அத வீிில் டந்தன். 

வீிதா யடதாயில் ஆாண குிவான்ய இயந்து. 

ான் அய சுற்நி டந்தன். 
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V 

ான் தவநாய வீிில் டந்தன். 

 

வற்நியுள்ப ணிர்ைள் தால்ிய வ்ாய அனுத தாடாை 

ாற்நிக்வைாள்வன்தய அநிார்ைள். உங்ைள் ாழ்க்யைில் பைங்வைாடுத் தால்ிைள் 

துாை இயந்ாலும் ீண்டும் ஆம்திப்தற்ைாண பன்ய தடிைள் ைீத ப்தட்டுள்பண. 

 

தடி 1–சாக்குததாக்குையப வசால்ய ியத்ிக்வைாள்லங்ைள் 

 

ாம் ற்ைணத ைற்யக்வைாண்டதுததான அிைாண தால்ிைள், ல்னாத் தால்ிைலம் 

அல்ன. அயவல்னாம் அற்தாண வாிந்வடுத்லின் ைாத்ிணானாகும். அதைாை 

இந் எவ்வாய திச்சியணைலம் இந் ான்ைில் என்யந தின்வாடயம்: 

 

1. வசன்ந ைானத்ில் ாம் வசய் தனும் எய ைாாிம். 

 

2. ாம் இப்வதாழுது வசய்துவைாண்டியக்கும் தனும் எய ைாாிம். 

 

3. ாம் வசய்ற்கு அனுிக்கும் தனும் எய ைாாிம். 

 

4. ாம் வசய்த் நி  தனும் எய ைாாிம். 

 

ாம் தால்ிிலியந்து ம்ய ைட்டிவழுப்பும் வசல்பயநய ஆம்திக்கும்ததாது ாம் 

உயாக்ைி திச்சியணைபின் வதாயப்யத ாம் தர்யாை ற்யக்வைாள்லதாம். ாம் 

தால்ிக்ைாண சாக்குததாக்குையப  வசால்லுயயும் ற்நர்ையப குயநகூயயயும் 

ியத்துதாம். ாம் ம்ய சூழ்ியனக் யைிாை தார்ப்தய ியத்ிிடுதாம். 

ீிவாிைள் 28:13, “ன் தாங்ையப யநக்ைிநன் ாழ்யடாட்டான்; அயையப 

அநிக்யை வசய்து ிட்டுிடுைிநதணா இக்ைம் வதயான்.” 

 

தடி 2– உங்ைள் அனுதங்ையப ிப்பீடுவசய்ல் 

 

அப்ததாஸ்னர் தவுல் ைனாத்ிர் 3:4 இல் இவ்ாய தைட்ைின்நார் “இத்யண 

தாடுையபயும் வீாய்ப்தட்டீர்ைதபா? அயைள் வீாய்ப்ததாிற்தந.” இந்ியனயில், 

ைனாத்ிர்ைள் அந்ி த்ிலியந்து ைிநிஸ்துின் ீாணிசுாசத்ிற்கு ாயற்கு 

வசலுத்ி ைித்ய குநித்து தவுல் குநிப்திடுைின்நார். துக்ைத்ிற்ைிடாை, தியாண 

ததாயண ற்யம் சட்டத்ய அபவுக்கு ீநி அனுசாித்ல் ததான்நற்நால் வநிநி 

டக்ைக்கூடி அிின் ல்யனில் அர்ைள் ைாப்தட்டணர். ைிநிஸ்ர்ைபாகும்தடி 

அர்ைள் வசலுத்ி ைித்யயும்,டம் புபச் வசய்ற்கு யயுத அனுிக்ைக்கூடா 

அசித்யயும்,ங்ைலயட ைடந் ைானத்யக் குநித்து ிிப்புள்பர்ைபாை இயப்தார்ைள் 

ணவும் தவுல் ிர்தார்த்ார். 
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ம்பயட ைடந்ைான யைள் அதைாை உர்வு ாீிாண, சாீ ாீிாண, 

வதாயபாா ாீிாண, உநவு ாீிாண தலும் தன ைஷ்டங்ையப உயாக்ைிியக்ைனாம். 

ம்பயட ாழ்ில் டந் ல்னாக் ைாாிங்ையபயும் ியணில் யத்ியத்ல் ாத்ிம் 

ததாாது; ாம் ம்பயட அனுதங்ைபிலியந்து ைற்யக்வைாள்பவும்தண்டும். ாம் ீண்டும் 

ீண்டும் எத ைண்ிில் ிழுயயும் ிர்த்துக்வைாள்பல் தண்டும். த ான் 

வக்ஸ்வல், “அனுதங்ைள் சிநந் ஆசான்ைள் அல்ன; ிப்பீடு வசய்ப்தட்ட 

அனுதங்ைதப க்குக் ைற்யக்வைாடுக்ைின்நது” ன்தய அர் கூர்ந்து ைணித்ார். ஆைத 

தால்ிிலியந்து ாம் ைற்யக்வைாள்தாாின் வய்ாைத தால்ிைள் து 

ண்தர்ைபாைிிடுைின்நண. 

 

அப்தடிாணால், ாம் வ்ாய ம்பயட யைபிலியந்து ைற்யக்வைாள்து? ாம் 

ம்ிடத்ில் சபாண பன்ய தைள்ிையபக் தைட்ை தண்டும். பனாது தைள்ிாணது 

“ான் ன்ணத்யக் ைற்யக்வைாண்தடன்?”குநிப்திட்ட ைானப்தகுிக்குாி தாடங்ைபில் 

அண்யில் ிைழ்ந் தால்ிிலியந்து ீங்ைள் ைற்யக்வைாண்டற்யந சுயக்ைாை 

ழுதுற்கு அது உங்ைலக்கு உி வசய்யும். ீங்ைள் ீண்டும் நக்கூடி சூழ்ியனில் 

இயப்பீர்ைபாின் ய வசய் தண்டும் ய வசய்க்கூடாது ன்தய தட்டிலிடுங்ைள். 

ீங்ைள் வாிவு வசய் குநிப்திட்டத் வாிவுைபால் ற்தட்ட ியபவுையபக் குநிப்திடுங்ைள். 

அய அடிக்ைடி ியம்திப் தார்க்கும்தடி இந் அநிக்யைய யத்துக்வைாள்லங்ைள். 

 

இண்டாது தைள்ிாணது “ன்ணிடத்ில் ன்ண வசாத்துக்ைள் உண்டு?” 

உங்ைபிடத்ில் இயக்ைிநற்யநக் குநித்து ியணயுங்ைள். இன்னும் உங்ைலக்கு ல்ன 

ஆதாக்ைிம் உள்பா? ீங்ைள் ிடுயனய சந்தாாை அனுதிக்ைின்நீர்ைபா? ீங்ைள் 

வபிந் புத்ியுடன் உள்பீர்ைபா? உங்ையப ிசாாிக்ைின்ந உங்ையப ஆதத்ாண ிில், 

பட்டாள்ணாண ிைபில் டத்ா ஞாணாண ிில் டத்துைின்ந ண்தர்ைள் 

உங்ைலக்கு உண்டா? உங்ைலக்கு ைர்த்ர் இயக்ைின்நாா? உங்ைலக்கு அன்புள்ப சயதக் 

குடும்தம் என்யண்டா? ற்நர்ைபின் ைணத்ய ஈர்க்கும் ிநயைள், ானந்துைள் ற்யம் 

இலுயைள்உங்ைலக்கு உண்டா? இந் தட்டில் ீங்ைள் ியணப்தயப் தார்க்ைிலும் 

ீலம். ீங்ைள் பற்நிலும் உங்ைள் ாழ்க்யைய வைடுத்துக்வைாண்டீர்ைவபண 

ண்டவீர்ைபாணால், வய்ாைத அது ய.ீங்ைள் ீண்டும் ஆம்தித்து 

உங்ைபிடத்ிலியக்ைின்ந வசாத்துக்ைபின்ீது ைட்டிவழுப்தபடியும். 

 

பன்நாது தைள்ிாணது “ார் ணக்கு உி வசய்ார்?” எய புி ஆம்தத்ய 

பன்வணடுக்கும்ததாது – ல்ன ண்தர்ைள், ைக்வைாப்புிக்ைக்கூடி தங்ைாபர்ைள், 

ஆிக்குாி யனர்ைள், உிவசய்யும் குழு இர்ைள் ததான்ந ணிர்ைள் உங்ைள் 

அயைில்அசிம். அர்ைள் உங்ைலக்கு யாித்ய, உிய, வ தத்ய, ிடத்யன 

அபிப்தார்ைள். உாாை, உங்ைள் சயதில் எய ததாைாிடம் ததசுயக் குநித்து 

ைணிம் வசலுத்துங்ைள்; ததாைர்ையப அடகுற்கு தப்தடாீர்ைள்; அர்ைள் 

உங்ைலக்ைாைத அங்ைியக்ைிநார்ைள்! ீங்ைள் ாய அடைிணாலும் ீங்ைள் யதடியும் 

ஆம்திக்ை தண்டும் ன்தில் தர்யாய் இயங்ைள். ம்தத்குந் எயாிடம் ீங்ைள் 

ததசுது வட்ைம் ன்ைின்ந உர்ிலியந்து உங்ையப ினக்கும். வ்ாநாினும், உங்ைள் 

திச்சியணைள் ற்யம் ைடந்ைான தால்ிையப ததக்ிற்ந அல்னது உங்ைலக்கு உி 

வசய் படிார்ைபிடம் ைனந்துயாடுயக் குநித்து ைணாியங்ைள். 
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தடி 3-ிசுாசத்ில் ைிாிய வசய்யுங்ைள் 

 

உங்ைள் ாழ்க்யைின் ந்ப் தகுிய ாற்யற்ைாினும் அற்கு ிசுாசம் 

தயப்தடுைின்நது-தனுயட ாக்குத்த்ங்ைபில் உடன்தாடாை உயிாண 

ம்திக்யையுடன் இயத்னாணது உடன்தாடாை வசனாற்யற்கு ம்ய ிர்தந்ிக்ைின்நது. 

இதசு “உங்ைள் ிசுாசத்ின்தடி உங்ைலக்கு ஆைக்ைடது ன்நார்” (த்தயு 9:29). 

இதசுின் கூற்யக்ைள் சபாணய ணினும் அயைள் ல்னயாணயைள்; தன் 

ீதுள்ப து ம்திக்யையப் வதாயத்த ாழ்க்யைில் ைாாிங்ையபப் 

வதற்யக்வைாள்லதாம் ன்தத அன் அர்த்ம். 

  

அப்ததாஸ்னர் 3:1-5 ய ாசியுங்ைள். 

 

எய ாள் தததுயவும் தாானும் வ ததயபாைி தைல் பன்நாம் ிதயபில் 

தானத்ிற்குச் வசன்நார்ைள். திநிிதனத சப்தாிாியந் எய ணியண 

அனங்ைா ாசல் ன்னும் ாசனண்யடக்கு தூக்ைிக்வைாண்டு ந்ார்ைள். எவ்வாயாலம் 

அந் ாசல்ிாய் திதசிப்தர்ைபிடத்ில் திச்யச டுக்கும்தடி அயண அங்கு 

யப்தார்ைள். தததுயவும் தாானும் தானத்ிற்குள் திதசிக்கும்ததாது, அன் 

அர்ைபிடத்ில் தம் தைட்டான். தததுயவும் தாானும் அயண உற்ய தாக்ைிணார்ைள். 

தின்ணர் தததுய “ங்ையபப் தார்!” ன்நான் அந் ணின் அர்ைபிடத்ில் ாினும் 

வதயக்வைாள்லம்தடி ிர்தார்த்து அர்ைலக்கு தாை ன் ைணத்யச் வசலுத்ிணான். 

  

இந் சப்தாிாண ணின் உிய ிர்தார்த்து தா என்யந அர்ைபிடம் 

தைட்டான். ஆைிலும் அன் தைட்டயப் தார்க்ைிலும் அிைாணயப் வதற்யக்வைாண்டான். 

தன் அயண பழுயாைக் குாக்ைிணார். ததசிர் 3:20 இல் தவுல் தயணக் 

குநித்து இவ்ாய ிதாிக்ைின்நார் “ாம் தண்டிக்வைாள்லைிநற்கும் ியணக்ைிநற்கும் 

ிைவும் அிைாய் க்குள்தப ைிாிய வசய்ைிந ல்னயின்தடித, க்குச் வசய் 

ல்னாியக்ைிந அயக்கு.” 

 

அப்தடிாணால் எயன் ிசுாசத்ில் ைிாிய வசய் ஆம்திப்தது ப்தடி? 

பனாாை, ீங்ைள் ிர்ாநாண எயாை இயத்ல்கூடாது. இந் தசார்ய, 

அயாித்ய, ணதயணாண ண்ங்ையப ீண்டும் சிந்ிப்தத ீங்ைள் 

தசார்வுற்நர்ைபாய், அயாிப்தட்டர்ைபாய் ணதயணில் இயக்ைக் ைாம். ீங்ைள் 

ியணக்கும் ித அதைாைீங்ைள் உயம் ித்ய ீர்ாணிக்ைின்நது. ீங்ைள் உயம் 

ித ப்வதாழுதும் ீங்ைள் ைிாிய வசய்யும் ித்ய ீர்ாணிக்ைின்நது. ஆைத, உங்ைள் 

ைிாியையப ீங்ைள் ாற்நதண்டுவணில், ீங்ைள் ியணக்கும் ித்ய ாற்யங்ைள். 

 

இண்டாாை, ைிநிஸ்து க்கு வற்நி யைிநார் ன்தய ியணிற்வைாள்லங்ைள். 

அயயட அன்யத ிட்டு ம்ய துவுத திாிக்ைபடிாது. தாிசுத் ஆிிணால் 

ிப்திியப்தணால் ாம் சாத்ாயண வற்நிைாை துத்படியும். தன் க்கு ஞாணம், 

அன்பு, சந்தாம் ற்யம் ஆிக்குாி ல்னயய அபித்ியக்ைின்நதடிால் ந்ப் 

திச்சியணயயும் தற்வைாள்ப ம்ால் படியும். 
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பன்நாாை, தனுயட ாக்குத்த்ங்ையபக் ைற்யக்வைாண்டு அற்யந 

உயிாண ம்திக்யையுடன் அநிக்யைிடுங்ைள்! ிச்சாை ீங்ைள் அற்யந 

ைற்யக்வைாள்ற்ைாை தாைத்ய ாசிக்ைதண்டும். சாாணம், சுைம், ல்ன 

வதாயபாா ியனய, ியம், ிடத்ல் இன்னும் தன இயததான்ந த 

சணங்ைள் உள்படங்ைி அநிக்யைவான்யந உங்ைபிடத்ில் யத்துக்வைாள்லம்தடி ான் 

உங்ைலக்கு ஆதனாசயண கூயைிதநன்.  

 

ான்ைாாை, எவ்வாய ாலம் தயணச் சார்ந்ியப்தற்குத் ீர்ாணவான்யந 

டுங்ைள். உங்ைலயட சின யைள் ற்யம் தால்ிைபாண தயணச் 

சார்ந்ியப்தற்குப் தினாை உங்ைலயட ிநயைபில் சார்த்ியத்லின் தடி ியபவு 

ன்தய இப்வதாழுதுீங்ைள் அநிந்துவைாண்டியக்ைக்கூடும். சின ணிர்ைள் ங்ைலக்கு 

தன் தயவன்தய ைற்யக்வைாள்து ததால் வாிில்யன. ாங்ைள் சயக்ைி ிழுந் 

தின்ணர் “ான் இன்னும் ைடுயாை பற்சித்ியக்ைதண்டும் ண ான் ஊைிக்ைின்தநன்! 

ன்ய கூயார்ைள் இதுவும் அாிாைத யடவதயம்.” வசய்ற்யநத ீண்டும் ீண்டும் 

வசய்து ித்ிாசாண ியபவுையப ிர்தாத்தன யதத்ிம் ன்ய ிதாிக்ைப்தடுைின்நது. 

உண்யவன்ணவன்நால் ாம் வசய்ற்யநத வாடர்ந்து வசய்ால் ாம் வாடர்ந்து 

அத ாிாிாண ியபயத வதற்யக்வைாள்லதாம். ஆைதீங்ைள் சாிாண ிில் 

டத்ப்தடுற்கு தனுயட உியச்சார்ந்ியங்ைள். 

 

திாணாண வைாள்யைைள் 

 

தாக்ைம் 4: 

தனுக்கு ஊிம் வசய்யும்ததாது ியணிற்வைாள்ப தண்டி திாணாண 

வைாள்யைையபக் குநிப்திடுல். 

 

ீங்ைள் எய அர்ப்திக்ைப்தட்ட ைிநிஸ்ணாை ஆிில் பிர்ச்சியடயும் எயாை 

இயப்பீர்ைவபன்நால், ீங்ைள் அதை யையப ீண்டும் ீண்டும் வசய்ாட்டீர்ைள். 

வ்ாநாினும், ந்வாய ணிதணா அல்னது னுிதா ிர்ைான தால்ிக்ைாண 

வதயப்திலியந்து ம்ய ிடுித்துக்வைாள்ப படிாது. 

 

ைிநிஸ்ர்ைள் வற்நிய ாத்ிம் அனுதிக்ைதண்டும் அப்தடி இல்யனவன்நால் 

உங்ைள் ாழ்க்யைில் தனுவாய தாம் அல்னது ிசுாசக் குயநவு 

ைாப்தடுைின்நவண ாதா எயர் கூநிியக்ைனாம். உண்யவன்ணவன்நால் சைன 

ைாாிங்ைலம் தனுயட ஆலயைின் ைீழ் இயப்தால் ாழ்க்யை பழுதும் 

அிசங்ைபால் ிம்திக் ைாப்தடுைின்நது. ீங்ைள் பற்சிக்கும் ைாாிம் துாணாலும் 

தனுக்ைாை வசய்ைின்ந ைாாிங்ைள்கூட வதாழுதும் வதாிாண திிதனயணக் வைாண்டு 

ாட்டாது. உங்ைள் பற்சிைபின் திிதனன்ையபக் ைண்டு அதை தயபைபில் ீங்ைள் 

அயாிப்தடுைின்ந சந்ர்ப்தங்ைள் ற்தடனாம். அணால், லிக்வைாள்ற்கு இங்தை சின 

பக்ைிாண வைாள்யைைள். 
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தால்ியக் ைண்டு அஞ்சாீர்ைள் 

 

தால்ியக் ைண்டு அஞ்சாீர்ைள்-இதுத பனாது வைாள்யைாகும். 

துக்ைத்ிற்ைிடாை, சின ணிர்ைள் தனுக்ைாை வதாி ைாாிங்ையப வசய்ற்தைா 

அல்னது புி ைாாிங்ையப வசய்ற்தைா பற்சிக்ைாியக்ைக் ைாம் தாற்யிடுதா 

ன்ைின்ந தாகும். சினதயபைபில் அர்ைள் அற்கு பன் அதை டயைள் 

ாற்நயடந்ியக்ைனாம் அல்னது ற்நர்ைபால் தைலி வசய்ப்தட்டியக்ைனாம். ஆணாலும் 

அதை ைாாிங்ைள்படிாது ண ண்டற்கு ைாம் ாம் எயததாதும் அக்ைாாிங்ையப 

வசய்ற்கு பற்சிக்ைாதாகும். 

தால்ிக்ைாண தத்ின் அடிப்தயடக் ைாாை அயது தியாண 

புாிந்துர்ாகும்; தால்ி ம்பயட தாதூைாப்யதயும் பக்ைித்துத்யயும் 

அச்சுயத்துாை ாம் உர்ைின்தநாம். ஆணாலும் தால்ிின் தத்ய ாம் 

தற்வைாள்லம்தடி தன் க்கு எய ிய ற்தடுத்ிியக்ைின்நார். அப்ததாஸ்னர் 

தவுல் இவ்ாய ழுதுைிநார், “ாம் அயக்குள்தப தனுயட ீிாகும்தடிக்கு, தாம் 

அநிா அய க்ைாை தாாக்ைிணார்” (2 வைாாிந்ிர் 5:21). ாம் ைிநிஸ்து இதசுய 

ம்பும்ததாது அயயட தாிபூத்ிற்கு ம்பயட தால்ிையப ாம் 

ிற்யப்ததாடுைின்தநாம். தசாயணய தற்வைாள்ப அயயட வதனயண க்கு 

யாை தன் க்கு ாக்ைபித்துள்பார். வ்ாநாினும், ாம் தாம் வசய்யும்ததாது 

அய எித்துிட அல்னது தாத்துடன் இயடப்தட ாித்ல்கூடாது. அற்குப் தினாை 

ாம் ியாை தணிடத்ிற்கு ஏடிச்வசன்ய ன்ணிப்யத வதநதண்டும் (1 தாான் 1:9). 

தனுக்கு ஊிம் வசய்ில் அல்னது ங்ைள் ாழ்க்யைில் வற்நிய 

வதற்யக்வைாள்ற்கு பற்சி வசய்ில் தாற்யிடுதாம் ன்ந தத்ய 

உர்ைின்நர்ைள் இயண ன்கு ியணிற்வைாள்லங்ைள் அாது, ைிநிஸ் 

ாழ்க்யைின் பக்ைி தாக்ைம் சாயணையப ிட்டிடுது அல்னது குநிப்திட்ட சின 

இனக்குையப அயடது ாத்ிம் அல்ன; ாநாை அது ததணாடுகூட உண்யாண சிநந் 

உநய ததடதும் அயக்கு ைீழ்ப்தடிதும் ஆகும். வற்நி வதயில் ய இல்யன. 

ன்நாலும், ாம் வ்பவு வசய்ைின்தநாம் ன்தில் அல்ன தனுயட ைண்ைபில் து 

வதயி ங்ைியுள்பது. ாம் தனுக்கும் ற்நர்ைலக்கும் யயும் வசய்பயநைள் பனம் 

ியதித்துக் ைாண்திக்ைத் தயில்யன. 

தால்ி ன்தது எய ிைழ்த ி எய தர் அல்ன  

உங்ைலயட தால்ி உங்ையப தால்ிாபணாக்ைிிடாது. பன்தாக்ைிச் 

வசல்லும்ததாது எவ்வாய ணிதயம் யைள் இயக்ைத்ான் ததாைின்நணர். அயிாை 

இயப்ததும் சானாணதும் துிைாணதுாண ைாாிங்ையப வசய்ாலியப்ததுத 

அற்ைாண ாற்ய ிாை ைாப்தடுைின்நது. எய ித்ில் தால்ி ன்தது பர்ச்சிக்ைாை 

வசலுத்ப்தடும் ைிாகும்.சாசாிாண ிாதாாிைள் ங்ைள் வாியன வற்நிைாை 

ாதிப்தற்கு பன் அன் அல்னது அள் இண்டு அல்னது பன்ய டயைள் தால்ிய 

சந்ிக்ைின்நார்ைள் ன்ய சின ஆய்வுைள் ைாண்திக்ைின்நது. ான் எய தண்யிலியக்கும் 
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ததாது ிசாி எயர் இவ்ாய கூநிது ன் ியணில் உள்பது, “தால்ி ல்னது; அது 

ல்னாற்யநயும் வசிப்தாக்குைின்நது.” 

வற்நிவதயற்ைாை தனுயட ாக்குத்த்ங்ையப ம்புங்ைள் 

 

ீங்ைள் ணியாை இல்யன. உங்ைள் ாழ்க்யைக்ைாண ம்பயட தாக்ைங்ையப 

ீங்ைள் ியநதற்யது தனுக்கு தண்டிாைவுள்பது. அப்ததாஸ்னர் இந் 

ாக்குத்த்த்யக் இவ்ாய வதயய தாாட்டுைிநார்: “உங்ைபில் ற்ைிாியையப 

வாடங்ைிணர் அய இதசு ைிநிஸ்துின் ாள் தாிந்ம் படி டத்ியாவன்ய 

ம்தி” (திலிப்திர் 1:6). ீங்ைள் தால்ியடயும்ததாது ீங்ைள் இயக்குிடத்ிலியந்து 

தன் அய ீண்டும் ஆம்திக்ை ல்னாியக்ைிநார் ன்தயக் ைண்டுவைாள்வீர்ைள். 

உங்ைலயட தால்ிைள் துாியந்ாலும் சாி இதசு உங்ைள் ண்தணாைவும் உங்ைள் 

துயாைவும் ிற்கும்தடி ாஞ்சிக்ைின்நார். உங்ைலக்ைாை ாித் இட்சைர் உங்ையப 

இன்னும் தசிக்ைின்நார். 

 

 

குநிப்புப் தட்டில் 
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