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6: பிோவின் அன்பு ............,................................................. 15

7: குமாரனின் அன்பு .......................................................... 18

8: ெரிசுத்ே ஆவியானவரின் அன்பு ................................ 20

9: �ான் இரு்ககிை வண்ணமாகதவ என்டன 

 ஏற்று்கபகாள்ளுேல் ........................................................ 22

10: அடையாளம் – ஆவியில் பிை்ககிைது ...................... 24

11: பிரியமானவரு்ககுள் ஏற்று்கபகாள்ள்பெடுேல் ..... 28

12: உைவுகள் ............................................................................ 31

13: பிைடர அவரகள் இரு்ககிை வண்ணமாகதவ 

ஏற்று்கபகாள்ளுேல் ........................................................ 34

14: உைவுகள் – ெமத்துவம் ................................................... 37

15: உைவுகள் – சீஷத்துவம் .................................................. 40

16: உைவுகள் – தேவனுடைய ராஜயம் ............................ 42

பெெம் ...................................................................................... 44
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அறிமுகம்
ஒ்பபுரவாகுேல், மீட்பைடுத்ேல் மற்றும் யாவற்டையும் ேம்கபகன புது்பபித்திை தேவன் 
எல்லாவற்டையும் அன்பினாதலதய �ை்பபி்ககின்ைார. அவர போைரபுடையவர, அவர 
ப�ரு்ககமானவர, அவர ேனி்பெட்ைவருமாவார.

இத்போகுதிகளின் மூலம் மிகுந்ே ெயனடையும்ெடி �ான் உஙகடள தவண்டி்கபகாள்வது:

  • தேவன் உஙகதளாடு தெசுவடே்க தகட்க எதிரொருஙகள்

  • தகள்விகள் தகளுஙகள் 

  • உஙகள் எண்ணஙகடள ெகிரந்து, கலந்துடரயாடுஙகள்

  • உஙகள் ெதில்கடள துண்டு பிரதிகளில் எழுதுஙகள்

  • எல்லாவற்றிற்கும் தமலாக, இ்பபிரயாணத்டே மகிழ்ந்து அனுெவியுஙகள்

த�வனுடைய திடைம்
வானத்திலும் பூமியிலும் உள்ள அடனத்டேயும் கிறிஸ்து இதயசுவு்ககுள் அவருடைய ஆட்சி்ககு்க கீழ் 
பகாண்டு வருேதல, கால ஆரம்ெத்திற்கும் முன்தெ திட்ைமிை்பெட்ை தேவனுடைய இரட்சி்பபின் 
த�ா்ககம். கிறிஸ்து இதயசுவு்ககுள் தேவன் பிரெஞெத்திற்கு �ல்லிண்ககத்டேயும் ெமாோனத்டேயும் 
மறுெடியும் பெற்றிை பெய்கிைார. அவரில் �ாம் அவதராடு ஒன்ைாய் இரு்ககிதைாம்.

எதேசியர் 1:9-10 தேவன் முழு ஞானத்தோடும், ெலத்தோடும் அவரது இரகசியத் திட்ைத்டே �ாம் 
அறியச் பெய்ோர. ெரியான த�ரம் வரும்தொது ேனது திட்ைத்டே நிடைதவற்ை தவண்டும் என்ெது 
தேவன் ஏற்பகனதவ பெய்ே முடிவு. ெரதலாகத்திலும், பூமியிலும் உள்ள அடனத்து பொருள்களும் 
ஒன்று கூடி கிறிஸ்துவின் கீழ் இரு்கக தவண்டும் என்ெது ோன் தேவனுடைய திட்ைம். (ERV)

சீஷர்்கடை உருவொக்க
இதயசு ேம்டம்ப பின்ெற்றிதனாரு்ககு (சீஷரகளு்ககு) ேஙகள் வாழ்்கடக ெயணத்தில் ேம் ஆவியின் 
மூலம் பின்ெற்றுதவாடர (சீஷரகடள) உருவா்ககும் அதிகாரத்டே அளித்ோர.

மதத�யு 28:18-20 ஆகதவ இதயசு அவரகளிைம், “வானத்திலும் பூமியிலும் முழு அதிகாரமும் 
என்ககு அளி்கக்பெட்டிரு்ககிைது. ஆகதவ உலகில் உள்ள ம்ககள் அடனவடரயும் சீஷரகளா்ககுஙகள். 
பிோவின் பெயராலும் குமாரனின் பெயராலும் ெரிசுத்ே ஆவியானவரின் பெயராலும் அவரகளு்ககு 
ஞானஸ்�ானம் வழஙகுஙகள். �ான் உஙகளு்ககு்க கூறிய அடனத்டேயும் அவரகளும் பின்ெற்றும்ெடி 
தொேடன பெய்யுஙகள். �ான் எ்பபொழுதும் உஙகளுைதனதய இரு்பதென் என்ெதில் 
உறுதியாயிருஙகள். உலகின் முடிவுவடரயிலும் �ான் உஙகளுைன் போைரந்து இரு்பதென்” என்ைார. 
(ERV)

சீஷத்துவம் என்ெது தேவன் யார என அறிவதின் மூலம், அவடரயும் அவரது அன்பிடனயும் அறிந்து, 
அவர பெய்ேவற்டையும், பெய்ய்ப தொகிைவற்டையும் அறிந்துபகாள்வதில் ஆரம்ெமாகிைது. அவரது 
வாரத்டே, அவரது பிரென்னம், ஆராேடன, பெெம் மற்றும் பிை விசுவாசிகதளாடுள்ள ஐ்ககியம் 
தொன்ைவற்றில் த�ரம் பெலவளித்ேல், தேவடன அறிந்திை �ம்ககு உேவியாக இரு்ககிைது.

இந்ே சீஷத்துவ நிகழ்ச்சியில் �ாம் ெயணமாய் பெல்டகயில், நீஙகள் கரத்ேருடைய ஆவியினால், 
அவருடைய மகிடம மற்றும் அவரது பெரிோன அன்பிடன அறிந்திடும் அறிவில் பெருகிைவும், 
தேவனுடைய எல்லா முழுடமத்துவத்திலும் நிடைவடையவும், அேன் மூலம் உலகம் அவடர 
அறியும்ெடி, �ான் இதயசுவின் �ாமத்தில் பெபி்ககிதைன். ஆபமன்.
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போகுதி 1: காண்பெைாேவற்டை காணுேல்
சிருஷ்டிகராகிய தேவன் போைரபுொரபுடையவர. அவரது வாரத்டே ேனி�ெடர ொரந்ேது. அவரது 
பிரென்னம் ப�ரு்ககமானது. அவரது சிருஷ்டி்பபு �ற்ொட்சி உடையது.

ஆரம்ே தெேம்
பெபித்து போகுதிடய ஆரம்பி்ககும்ெடி ஒருவடர தகளுஙகள்.

ஆரொ�டை
தேவன் ேம்டம �ம்ககு பவளி்பெடுத்ே விரும்புவடே ெடைொற்றும் இரண்டு அல்லது மூன்று 
ஆராேடன்ப ொைல்கடள குழுவாகத் தேரந்பேடுத்து்ப ொடுஙகள்.

குழு ்கலந�ொதலொசித�ல்
தேவன் ேம்டம �ம்ககு பவளி்பெடுத்தும் பவவதவறு வழிகடள கலந்ோதலாசி்ககவும். உஙகள் 
ெதில்கடள துண்டு பிரதிகளில் எழுதுஙகள்.

சங்கீ�ம் 19:1-6 மற்றும் தரொமர் 1:20 வாசி்ககவும்

ஓசியொ 12:10 வாசி்ககவும்

ஆதியொ்கமம் 31:11 வாசி்ககவும்

தேவன் சிருஷ்டி்பபில் ேம்டம �ம்ககு பவளி்பெடுத்துகிைார. [இயற்டக, தேவனுடைய தீர்ககேரிசிகள் 
மற்றும் தேவ தூேரகள் உட்ெை]

உேொ்கமம் 4:35-39 வாசி்ககவும்

ஆதியொ்கமம் 15:1 வாசி்ககவும்

2 ரொெொக்கள் 5:1, 14-15 மற்றும் தயொவொன் 9:1-7 வாசி்ககவும்

தேவன் அற்புேஙகளில் ேம்டம �ம்ககு பவளி்பெடுத்துகிைார. [அடையாளஙகள், அதிெயஙகள், 
ேரிெனஙகள், குண்பெடுத்துேல் உட்ெை]

லூக்கொ 24:27 மற்றும் தயொவொன் 20:31 வாசி்ககவும்

சங்கீ�ம் 33:6-9 வாசி்ககவும்

தேவன் ேம் வாரத்டேயில் ேம்டம �ம்ககு பவளி்பெடுத்துகிைார. [எழுே்பெட்ை மற்றும் தெெ்பெட்ை 
வாரத்டே இதில் அைஙகும்]

தயொவொன் 1:14-18; 14:6-7 மற்றும் எபிதரயர் 1:1-4 வாசி்ககவும்

தேவன் இதயசுவில் ேம்டம �ம்ககு பவளி்பெடுத்துகிைார.

தயொவொன் 16:13-15 மற்றும் 1 தயொவொன் 5:6 வாசி்ககவும்

தேவன் ேம் ஆவியானவர மூலம் ேம்டம �ம்ககு பவளி்பெடுத்துகிைார.

சொடசி ே்கரவும்
தேவன் ேஙகளு்ககு ேம்டம எ்பெடி பவளி்பெடுத்தியுள்ளார என இரண்டு அல்லது மூன்று வரிகளில் 
ெகிரந்துபகாள்ளும்ெடி ஒவபவாருவடரயும் தகட்கவும்.

நன்றியறி�லொை இறுதி தெேம்
தேவன் ேம்டம �ம்ககு பவளி்பெடுத்ே விரும்புவதினால் யாராவது ஒருவர தேவனு்ககு �ன்றி 
கூறும்ெடி தகளுஙகள்.



4

போகுதி 2: அவடர அறிந்திை  
சிருஷ்டிகரான தேவன் காலம் மற்றும் இை ெரிமாணஙகளு்ககு அ்பொற்ெட்ைவர, ஆயினும் �ம் கால 
இை வடரயடர வாழ்வில் �ம்ககு ேம்டம ேனி்பெட்ைவராக ஆ்ககுகிைார.

ஆரம்ே தெேம்
பெபித்து போகுதிடய ஆரம்பி்ககும்ெடி ஒருவடர தகளுஙகள்.

ஆரொ�டை
தேவனுடைய மகத்துவத்டே ெடைொற்றும் இரண்டு அல்லது மூன்று ஆராேடன்ப ொைல்கடள 
குழுவாகத் தேரந்பேடுத்து்ப ொடுஙகள்.

அறிமு்கம்
முேலாம் போகுதியில் தேவன் ேம்டம �ம்ககு பவளி்பெடுத்தும் பவவதவறு வழிகடள �ாம் 
கற்தைாம். தவோகமத்டே - தேவன் �ம்ககாக எழுதிய ேனி்பெட்ை அன்பின் கடிேத்டே - �ாம் 
வாசித்து ஆராயும்தொது �ாம் அவடர்ககுறித்து அதிகமாக கற்று்கபகாள்கிதைாம். தவேத்தின் முேல் 
வாரத்டேகளான ‘ஆதியிதல தேவன்…சிருஷ்டித்ோர’ என்னும் ெேமானது, ஆரம்ெம் எதுவாயினும் 
எஙகிரு்பபினும் தேவன் அஙகு இருந்ோர, அவர சிருஷ்டித்ோர என பவளி்பெடுத்துகிைது. தேவடன 
இன்னும் அதிகமாய் அறிந்திை தவேத்தில் ெதிவாகியுள்ள தேவனுடைய மூன்று ேரிெனஙகடள 
ஆராய்தவாம்.

தவ� ஆரொய்ச்சி – த�வனுடைய �ரிசைங்்கள் – எதசககிதயல்
தேவன் ேம்டம யாரிைம் பவளி்பெடுத்துகிைாதரா, அவரகளின் தேடவ்ககு ஏற்ைாரதொல் ேம்டம 
பவளி்பெடுத்துகிைார. எதெ்ககிதயலு்ககு்க பகாடு்கக்பெட்ை தேவனுடைய ேரிெனத்டே �ாம் 
ஆராய்தவாம்.

�ரிசைததின் சூழ்நிடல
யூே தகாத்திரத்ோனாகிய எதெ்ககிதயல், ஒரு தீர்ககேரிசியும் ஆொரியனுமாவார. எதெ்ககிதயலும், 
இச்ெரித்திர்க கால்க கட்ைத்தில் வாழ்ந்ே மீேமுள்ள யூேரகளும் அந்நிய தேெத்தில் சிடை 
பிடி்கக்பெட்தைாராயிருந்ேனர (எதசககிதயல் 1:1). அவரகள் ேஙகள் பொந்ே ஆராேடன ஸ்ேலமாகிய 
எருெதலம் ெட்ைணத்டேவிட்டு பவகு போடலவில் இருந்ேனர. யூேரகள் கீழ்ெடியாே ம்ககளாய் 
அந்நிய தேவரகடள வணஙகினர. எனதவ தேவன் ேம் வாரத்டேடய ஒரு ேரிெனத்தின் மூலம் ேம் 
தீர்ககேரிசியும் ஆொரியனுமான எதெ்ககிதயலு்ககு அனு்பபுகிைார (எதசககிதயல் 1:3).

எதசககிதயல் 1:15-21 வாசி்ககவும்

இந்ே தவே்பெகுதிடய தியானித்து ஒரு ேைடவ்ககு தமல் போைரந்து வாசி்ககவும்.

குழு ்கலந�ொதலொசித�ல்
இந்ே தவே ெகுதியில் வரிடெ்பெடுத்ே்பெட்டுள்ள ஐந்து காரியஙகள் எடவ என கலந்ோதலாசியுஙகள். 
உஙகள் ெதில்கடள துண்டு பிரதிகளில் எழுதுஙகள். 

வசைம் 15 ஜீவ ெந்து்ககள்

வசைங்்கள் 16-17 ெ்ககரஙகள் - ஒரு இைத்திலிருந்து இன்பனாரு இைத்திற்கு ஓடுகின்ைன

வசைம் 18 கண்கள்

வசைம் 19 பூமி - ெ்ககரஙகள் பூமி்ககு தமலாக எழு்பெ்பெடுகின்ைன.

வசைம் 21 ஆவி
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இ்பெகுதி்ககு ேவைான அரத்ேத்டே்க பகாடு்ககாேெடி்ககு உேவிை பின்வரும் தகள்விகடள 
இ்பெகுதியிலிருந்து தகட்கவும்:

இ்பெகுதியிலுள்ள ம்ககள் யொர்? எதசககிதயல் 1:1-3 வாசி்ககவும்

எதெ்ககிதயல், தேவன், சிடை டகதிகள் (யூேரகள்), கல்தேயரகள்.

தெசுகிைது யொர்?

எதெ்ககிதயலாகிய ‘�ான்’.

இவர யொருைன் தெசுகிைார? எதசககிதயல் 1:28-2:5 வாசி்ககவும்

யூேரகள்.

ம்ககள் ஒருவதராபைாருவர எவவொறு அளவளாவுகின்ைனர?

தேவன் ேம்டம ஒரு ேரிெனத்தின் மூலம் பவளி்பெடுத்துகின்ைார, பின்பு எதெ்ககிதயலுைன் 
தெசுகிைார. எதெ்ககிதயல் கவனித்து்க தகட்கிைார.

இச்ெம்ெவம் எங்த்க �டைபெற்ைது?

கல்தேயரின் அந்நிய தேெத்திதல �தியண்டையில்.

இச்ெம்ெவம் எப்தேொது �டைபெற்ைது - இதயசு மாம்ெமும் இரத்ேமும் ஆகி, சிலுடவயில் மரித்து, 
மரித்தோரிலிருந்து எழுந்து, ெரத்து்கதகறினேற்கு முன்னரா அல்லது பின்னரா?

கல்தேயரின் தேெத்திதல இஸ்ரதவலர டகதிகளாயிரு்கடகயில். இதயசு மனிே ரூெமாவேற்கு 
முன்னர. 

ெ்ககரம் எட�க குறி்ககிைது?

இன்று இந்திய பகாடியிலுள்ள ெ்ககரமானது இய்ககத்தில் இரு்ககும் வாழ்டவ அல்லது காலத்திற்கு 
ஆரம்ெமும் முடிவும் இல்லாே வாழ்்கடக ெ்ககரத்டே்க குறி்ககிைது.

எதெ்ககிதயலு்ககு்க பகாடு்கக்பெட்ை தேவனுடைய ேரிெனத்தின் சூழலில், சுற்றி்கபகாண்டிரு்ககும் 
ெ்ககரஙகள் தேவடன ெற்றி எடே குறி்ககின்ைன?

தேவன் எஙகும் இரு்ககிை தேவன். அவர எருெதலமின் தேவாலயத்திதலா ஒரு பிராந்தியத்திதலா 
அல்லது ஒரு தேெத்தில் மாத்திரம் இரு்பெவர அல்ல. தேவன் எஙகும் இரு்ககிை தேவன். அவரு்ககு 
ஆரம்ெமும் இல்டல முடிவும் இல்டல. தேவன் நித்தியமானவர …தேவன் எ்ககால்க கட்ைத்திற்கும் 
இை ெரிமாணஙகளு்ககும் தமம்ெட்ைவர ஆவார.

எதெ்ககிதயலு்ககு்க பகாடு்கக்பெட்ை தேவடன்ப ெற்றிய இந்ே ேரிெனத்தின் சூழலில், கண்கள் 
தேவடன எவவாறு குறி்ககிைது?

தேவன் யாவற்டையும் காண்கிைார - அவரகளுடைய கீழ்்பெடியாடம, அவரகளுடைய 
பெலவீனஙகள், அவரகளின் மாம்ெ இச்டெகள், அவரகள் பிை தேவரகடள அந்ேரஙகத்தில் 
வணஙகுேடலயும்கூை (எதசககிதயல் 8:12). ஆயினும், அவவிே அடிடமத்ேனத்திலிருந்து ேம் 
ம்ககடள விடுவித்திை தேவன் விரு்பெமுள்ளவராயிரு்ககிைார.

அது ஏன் எழுே்பெட்ைது?

எல்லாம் அறிந்ே, யாடவயும் காண்கிை, ெரவ வல்லடமயுள்ள, அகில உலகின் தேவனாகத் 
ேம்டம பவளி்பெடுத்தினதின் மூலம், தேவன் எதெ்ககிதயலு்ககு ஊ்ககத்டே அளித்ோர. அந்நிய 
தேெத்திலும்கூை, தேவன் எதெ்ககிதயதலாடும் யூேரகதளாடும் இரு்ககிைார (எதசககிதயல் 11:16) 
மாம்ெ இச்டெகளிலிருந்தும், பிை தேவரகடள வணஙகுவதிலிருந்தும் ேம் ம்ககடள விடுவி்கக அவர 
விரும்புகிைார (எதசககிதயல் 11:17-25).



6

இ்பெகுதியில் உள்ளடவகளில் இன்றும் அதேதொன்று இரு்பெடவகள் எடவ?

தேவன் த�ற்றும் இன்றும் என்றும் மாைாேவர. அவர எவவிைத்திற்கும் தேவனானவர, எல்லாம் 
அறிந்ேவர, எல்லாம் காண்ெவர. அவர ம்ககடள மாம்ெ இச்டெயிலிருந்தும் பிை பேய்வ 
வழி்பொட்டிலிருந்தும் விடுவி்கக வாஞடெயுள்ளவராயிரு்ககிைார. இன்றும் கீழ்்பெடியாேவராக, ேம் 
பொந்ே மாம்ெ இச்டெயில் கட்டுண்ைவரகளாய், பிை பேய்வஙகடள வணஙகுெவரகளாய் இரு்ககும் 
ம்ககள் உள்ளனர.

இது �ம்ககு இன்று என்ை அரத்ேம் உடையோயி்ககிைது? குழுவாக கலந்ோதலாசி்ககவும்.

தேவடன எவவிைத்திற்கும் தேவனாகவும், எல்லாம் அறிந்ேவராகவும், எல்லாவற்டையும் 
காண்ெவராகவும் அறிவதினால், �ாம் எஙகிருந்ோலும், எ்பதெற்ெட்ை பெலவீனஙகடள 
உடையவரகளாயிருந்ோலும், எச்சூழ்நிடலயிலிருந்ோலும், தேவன் �ம்தமாடிரு்ககிைார என 
அரத்ேமாகிைது. அவர ேம்டம �ம்ககு பவளி்பெடுத்தி, �ம்டம ொதுகா்கக விரும்புகிைார.

இ்பெகுதியிலிருந்து தேவடன்ககுறித்து நீஙகள் கற்று்கபகாள்ளும் ஒரு காரியம் என்ை?

தேவன் காலம் மற்றும் இை ெரிமாணஙகளு்ககும் அ்பொற்ெட்ைவர. அவரது ம்ககள் எஙகிருந்ோலும் 
எந்நிடலயிலிருந்ோலும் அவர அவரகதளாடிரு்ககிைார. இந்ே அந்நிய தேெத்தில் ோம் 
அவரகதளாடிரு்பெடே எதெ்ககிதயலு்ககும் யூேரகளு்ககும் உறுதி்பெடுத்திடும்ெடி்ககு தேவன் 
ேம்டம ொர்ககும்ெடி அனுமதி்ககிைார. தேவன் சூழ்நிடலகளால் கட்டு்பெடுத்ே்பெடுெவரல்ல. அவர 
எ்பதொதும் �ம்தமாடிரு்கக விரும்புகிைார, �ம்முைன் உைவு பகாள்ள, எ்பதொதும் காண்கிைவராக, 
�ம்ககாக ஏஙகுகிைவராக, ேம்மிைம் யார வருவார, ேம்டம யார ேள்ளிவிடுவார என்று அறிந்ே 
தொதிலும்...இன்னமும் போைரந்து அன்பு பெய்கிைவராய் இரு்ககிைார. இதயசு எல்தலாரு்ககாகவும் 
மரித்ோர, ஆம், அவடர்ப பின்ெற்ை்பதொவதில்டல என அவர அறிந்ேவரகளு்ககாகவும்கூை. 
எத்ேடகய அன்பு அவர அன்பு!

உஙகள் �டைமுடையான ெதில் / பெெம் என்ை?

நன்றியறி�லொை இறுதி தெேம்
தேவன் ேம்டம �ம்ககு பவளி்பெடுத்ே விரும்புவதினால் யாராவது ஒருவர தேவனு்ககு �ன்றி 
கூறும்ெடி தகளுஙகள்.
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போகுதி 3: ேம்டம ேனி�ெரு்ககும் உரியவரா்ககுேல்
தேவன் போைரபு பகாள்கிைவர. அவருடைய போைரபுகள் ேனி்பெட்ைது.

ஆரம்ே தெேம்
பெபித்து போகுதிடய ஆரம்பி்ககும்ெடி ஒருவடர தகளுஙகள்.

ஆரொ�டை
தேவன் ேம்டம �ம்ககு பவளி்பெடுத்தி, �ம் தேடவகளு்கதகற்ெ �ம்டம அணுகிை விரு்பெம் 
உள்ளவராயிரு்ககிைார என ெடைொற்றும் இரண்டு அல்லது மூன்று ஆராேடன்ப ொைல்கடள 
குழுவாகத் தேரந்பேடுத்து்ப ொடுஙகள்.

தவ� ஆரொய்ச்சி – த�வனுடைய �ரிசைங்்கள் – யொகத்கொபு
ெல விேமான போைரபு முடைகளின் மூலம் தேவன் ேம்டம பவளி்பெடுத்துகிைார என �ாம் 
கற்று்கபகாண்தைாம். தேவன் ேம்டம யாரிைம் பவளி்பெடுத்துகிைாதரா, அவரகளின் தேடவ்ககு 
ஏற்ைாரதொல் ேம்டம பவளி்பெடுத்துகிைார. யா்கதகாபு்ககு்க பகாடு்கக்பெட்ை தேவனுடைய 
ேரிெனத்டே �ாம் ஆராய்தவாம்.

�ரிசைததின் சூழ்நிடல
யூே தகாத்திரத்ோனாகிய யா்கதகாபு, ஈொ்ககு்ககும் பரதெ்ககாளு்ககும் குமாரனாவார. ஈொ்ககு, 
ஆபிரகாமு்ககும் ொராளு்ககும் குமாரனாவார. ஆபிரகாமும் ஈொ்ககும் தேவனிைமிருந்து ஒரு 
ேனி்பெட்ை வா்ககுத்ேத்ேத்டே பெற்ைனர. மூத்ே குமாரனின் ஆசீரவாேத்டே்ப பெறும்ெடியாக 
யா்கதகாபு ேன் மூத்ே ெதகாேரடன ஏமாற்றியிருந்ோர. அேன் விடளவாக யா்கதகாபின் ோயார 
பரதெ்ககாள் யா்கதகாடெ அவன் ெதகாேரனின் தகாெத்திற்கு விலகி ஓடிடும்ெடி கூறினாள். 
மற்றும் யா்கதகாபு மணம் முடித்திடும்ெடி்ககு மடனவிடய பெற்றிை ஈொ்ககு அவடன ஒரு 
மண்பபெண்டணத் தேடும்ெடி, ராதகலின் குடும்ெ தகாத்திரத்திற்கு அனு்பபி டவத்ோர.

ஆதியொ்கமம் 28:10-22 வாசி்ககவும்

இவதவே்ப ெகுதிடய தியானித்து மறுெடியும் அத�க ேைடவ வாசி்ககவும்.

குழு ்கலந�ொதலொசித�ல்
இவதவேெகுதியில் நீஙகள் கவனித்ேவற்டை கலந்ோதலாசி்ககவும். உஙகள் ெதில்கடள துண்டு 
பிரதிகளில் எழுதுஙகள்.

இ்பெகுதி்ககு ேவைான அரத்ேத்டே்க பகாடு்ககாேெடி்ககு உேவிை பின்வரும் தகள்விகடள 
இ்பெகுதியிலிருந்து தகட்கவும்:

இ்பெகுதியிலுள்ள ம்ககள் யொர்?

தேவன், யா்கதகாபு மற்றும் தேவதூேரகள்.

தெசுகிைது யொர்?

தேவன்.

அவர யொருைன் தெசுகிைார?

யா்கதகாபு.
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ம்ககள் ஒருவதராபைாருவர எவவொறு அளவளாவுகின்ைனர?

தேவன் ேம்டம ஒரு ேரிெனத்தில் பவளி்பெடுத்துகின்ைார. பின்பு யா்கதகாபுைன் தெசுகின்ைார. 
யா்கதகாபு கவனித்து்க தகட்கிைார.

தேவன் ேம்டம யா்கதகாபு்ககு எப்ேடி அறிமுக்பெடுத்துகின்ைார? வசைம் 13 வாசி்ககவும்

‘�ான் உன் ேக்பெனாகிய ஆபிரகாமின் தேவனும் ஈொ்ககின் தேவனுமாகிய கரத்ேர.’

தேவன் ேம்டம அறிமுக்பெடுத்துவதின் விேமானது யா்கதகாதொடு அவரு்ககிருந்ே 
போைரடெ்பெற்றி �ம்ககு என்ை கூறுகிைது?

யா்கதகாபிற்கு தேவதனாடுகூை ேனி்பெட்ை உைவு இல்டல. அவன் ேன் ேக்பெனின் 
தேவடன்ககுறித்து அறிந்திருந்ோன். ஆனால் அவதன தேவடன அனுெவித்து அறியவில்டல.

வசைம் 15ல் தேவன் யா்கதகாபு்ககு என்ை வா்ககு்பெண்ணினார?

யா்கதகாதொடுகூை ோன் இரு்ககிைார, அவன் தொகும் இைபமல்லாம் அவர அவடன்க காத்து, இந்ே 
தேெத்து்ககு அவடனத் திரும்பி வர்பெண்ணுவார, அவடன விட்டு விலகமாட்ைார என்று தேவன் 
யா்கதகாபு்ககு வா்ககளித்ோர.

இச்ெம்ெவம் எங்த்க �டைபெற்ைது? வசைம் 19 வாசி்ககவும்

யா்கதகாொல் பெத்தேல் என மறுபெயர பகாடு்கக்பெட்ை லூஸ் என்னும் �கரத்தில்.

ஏணி எங்த்க டவ்கக்பெட்டிருந்ேது? அந்ே ஏணி எட� எட்டி இருந்ேது? வசைம் 12 வாசி்ககவும்

ஏணி பூமியிதல டவ்கக்பெட்டிருந்ேது. அேன் நுனி வானத்டே எட்டி இருந்ேது.

யா்கதகாபு்ககு தேவனால் பகாடு்கக்பெட்ை இத்ேரிெனத்தின் சூழ்நிடலயில் ஏணி எடே்க குறி்ககிைது?

தேவனு்ககு ம்ககதளாடுள்ள உைடவ ஏணி குறி்ககிைது. தேவன் வானிலிருந்து பூமி்ககு கீழிைஙகி வந்து 
ேம்டமத்ோதம �ம்ககளி்ககிைார. யா்கதகாபு வாழும் பூமியிலிருந்து தேவன் வாழும் ெரதலாகத்டே 
த�ா்ககும் ஒரு ேரிெனத்தின் மூலம் யா்கதகாபு்ககு தேவன் ேம்டம்பெற்றின ஒரு ேனி்பெட்ை 
அனுெவத்டே அளித்ோர.

இச்ெம்ெவம் எப்தேொது �டைபெற்ைது - இதயசு மாம்ெமும் இரத்ேமும் ஆகி, சிலுடவயில் மரித்து, 
மரித்தோரிலிருந்து எழுந்து, ெரத்து்கதகறினேற்கு முன்னரா அல்லது பின்னரா?

இதயசு மாம்ெத்திலும் இரத்ேத்திலும் வரும் முன்னர.

அது ஏன் எழுே்பெட்ைது?

யூோ தகாத்திரம் மற்றும் அவரகளு்ககு தேவதனாடிருந்ே போைரடெ்பெற்றின உண்டமயான 
ெரிடேயின் மூலம் �ாம் தேவடன்ககுறித்து அதிகமாக்க கற்று்க பகாள்கிதைாம். யா்கதகாபு்ககு தேவன் 
ேம்டம்ப ெற்றின ஒரு ேனி்பெட்ை அனுெவத்டே அளித்ோர. தேவடன ேக்பெனின் தேவனாகதவா 
அல்லது ொட்ைனாரின் தேவனாகதவா அறிந்திரு்பெது தொதுமானேல்ல. இ்பபொழுது யா்கதகாபு 
ேனி்பெட்ை முடையில் தேவடன அறிகிைான். அேன் விடளவாக ேன்கதக உரிய ேனி்பெட்ை 
வா்ககுத்ேத்ேத்டே பெறுகிைான்.

இ்பெகுதியில் உள்ளடவகளில் இன்றும் அதேதொன்று இரு்பெடவகள் எடவ?

தேவன் த�ற்றும் இன்றும் என்றும் மாைாேவர. அவர ேனி்பெட்ை முடையில், �ம் தேடவ்ககு 
ஏற்ைாரதொல் ேம்டம பவளி்பெடுத்துகிைார. ஒவபவாரு ேனி்பெட்ை மனிேனும், யாடர 
வணஙகுவபேன்று ேன்ககுத்ோதன தேரந்பேடுத்திை தவண்டும்.



9

அது �ம்ககு இன்று என்ை அரத்ேம் உடையோயிரு்ககிைது?

பூமியிலுள்ள ேன்டன அடையும்ெடியாக ெரதலாகிலிருந்து வந்ே தேவடன்க குறித்து யா்கதகாபு ஒரு 
ேரிெனம் கண்ைான். மாம்ெத்திலும் இரத்ேத்திலும் மனிே உருபவடுத்து தேவன் பூதலாகிற்கு வந்ோர. 
மனிே குமாரன், தேவ குமாரன், இதயசு கிறிஸ்து (அபிதஷகம்ெண்ண்பெட்ைவர).

தயொவொன் 1:51ல் இதயசு ேம் சீஷரகளிைம் வானம் திைந்திரு்ககிைடேயும் தேவதூேரகள் 
மனுஷகுமாரனிைத்திலிருந்து (ேம்மிைமிருந்து) இைஙகுகிைடேயும் ஏறுகிைடேயும் 
காண்ொரகபளனவும் கூறுகிைார. இதயசு கிறிஸ்துவின் பிை்பபு, இை்பபு, உயிரத்பேழுேல் மற்றும் 
ெரத்து்கதகறுேல் மூலம் ெரதலாகம் திைந்திரு்ககிைது. இன்று இதயசு கிறிஸ்துவின் மூலம், ெரிசுத்ே 
ஆவியானவரால், தேவடன �ாம் ேனி்பெட்ை முடையில் அறிந்துபகாள்ள முடிகிைது. தேவதனாடு 
த�ரடியான போைரபு �ம்ககு உண்டு. �ாம் எவவிே சூழ்நிடலயிலிருந்ோலும் அவர காத்திரு்ககிைார.

இ்பெகுதியிலிருந்து தேவடன்ககுறித்து நீஙகள் கற்று்கபகாள்ளும் ஒரு காரியம் என்ை?

ஒவபவாரு ேனி்பெட்ை மனிேனு்ககும் அவரகளுடைய தேடவ்கதகற்ைார தொல் தேவன் ேம்டம 
பவளி்பெடுத்துகிைார. ேனி்பெட்ை முடையில் தேவடன அறிந்து பகாள்வது யா்கதகாபு்ககு 
அவசியமாயிருந்ேது. �ம்முடைய ேக்பெனின் தேவனாக தேவடன அறிவது தொதுமானேல்ல. 
யா்கதகாபு ேவறு பெய்ேதொதும்கூை, அவனது ேனிடம்பெடுத்ே்பெட்ை தவடளயில், தேவன் ேம்டம 
யா்கதகாபு்ககு பவளி்பெடுத்தி அவடன ஆசீரவதி்கக விரும்பினார. தேவன் போைரபுபகாள்ளும் 
தேவன். அவர ேனி�ெரு்ககு உரிய தேவன். அவர அன்புள்ள தேவன், ஆசீரவதி்கக ஆயத்ேமுள்ளவராக 
இரு்ககிைார. அவர உண்டமயுள்ள தேவனும், ேம் எல்லா வா்ககுத்ேத்ேஙகடளயும் 
நிடைதவற்றுகிைவருமாயிரு்ககிைார.

உஙகள் �டைமுடையான ெதில் / பெெம் எைை்?

நன்றியறி�லொை இறுதி தெேம்
தேவன் ேம்டம �ம்ககு பவளி்பெடுத்ே விரும்புவதினால் யாராவது ஒருவர தேவனு்ககு �ன்றி 
கூறும்ெடி தகளுஙகள்.
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போகுதி 4: இதுதவ காலம்
இதோ அவர கண்கள் ப�ரு்படெ்பதொன்ைது! அவடர ஏற்று்கபகாள்தவார அன்பு, ஒளி மற்றும் ஜீவடன்க 
காண்ெர. அவடர ஒது்ககித் ேள்ளிவிடுதவார அழிடவயும், இருடளயும், மரணத்டேயும் காண்ெர.

ஆரம்ே தெேம்
பெபித்து போகுதிடய ஆரம்பி்ககும்ெடி ஒருவடர தகளுஙகள்.

ஆரொ�டை
இதயசுதவ ெரதலாகத்திற்கு வழி என ெடைொற்றும் இரண்டு அல்லது மூன்று ஆராேடன்ப 
ொைல்கடள குழுவாகத் தேரந்பேடுத்து்ப ொடுஙகள்.

தவ� ஆரொய்ச்சி – த�வனுடைய �ரிசைங்்கள் – தயொவொன்
ெல விேமான போைரபு முடைகளின் மூலம் தேவன் ேம்டம பவளி்பெடுத்துகிைார என �ாம் 
கற்று்கபகாண்தைாம். தேவன் ேம்டம யாரிைம் பவளி்பெடுத்துகிைாதரா, அவரகளின் தேடவ்ககு 
ஏற்ைாரதொல் ேம்டம பவளி்பெடுத்துகிைார. தயாவானு்ககு்க பகாடு்கக்பெட்ை தேவனுடைய 
ேரிெனத்டே �ாம் ஆராய்தவாம். 

�ரிசைததின் சூழ்நிடல
ோன் �ம்பினடவகளு்ககாக தயாவான் �ாடு கைத்ே்பெட்ைார. ெடெயானது உெத்திரவத்திற்குள்ளிருந்ேது. 
மனிே ொம்ராஜயஙகளிதல மிகவும் தமாெமான, கருடணயற்ை, வலிடமயான தராமரகள் ஆட்சியில் 
இருந்ேனர. ஒடு்கக்பெட்டு ேனிடம்பெடுத்ே்பெட்ை சூழ்நிடலயில், தேவனுடைய பவளி்பொட்டை 
அவருடைய எல்லா மாட்சிடமயிலும், அன்பிலும், வல்லடமயிலும் தயாவான் பெற்ைார. தேவன் 
சிஙகாெனத்தில் இருந்ேவராகவும் இரு்ககிைவராகவும் வர்பதொகிைவராகவும் இரு்ககிைார. அவரது 
வல்லடம ெோ காலஙகளிலுள்ள எல்லா தீடம்ககும் மற்றும் எல்லா மனிே ொம்ராஜயஙகளு்ககும் 
தமலானோக இரு்ககிைது. தயாவான் மற்றும் விசுவாசிகள் அடனவரும் தீடமயின் முடிவு வருகிைபேன 
நிச்ெயித்து்கபகாள்ளலாம். இதயசு அடே முறியடித்ோர. தீடமயானது இரவல் காலத்திலுள்ளது. தீடம 
இனி இல்லாமல் தொவேற்கு முன் ேம்மிைம் ோமாக வருெவரகளு்ககாக தேவன் காத்திரு்ககிைார.

இதயசுவின் பவளி்பெடுத்ேலின் ஒரு சிறு ெகுதிடயயும், நிகழ்ந்ே காரியஙகடளயும் �ாம் ொர்பதொம்.

தவளிப்ேடுத�ல் 4:1-11 வாசி்ககவும்

இவதவே்ப ெகுதிடய தியானித்து மறுெடியும் அத�க ேைடவ வாசி்ககவும்.

குழு ்கலந�ொதலொசித�ல்
 ஒவபவாரு வெனமாக இவதவே்ப ெகுதியில் ெட்டியலிை்பெட்டுள்ள விஷயஙகடள 
கலந்ோதலாசி்ககவும். உஙகள் ெதில்கடள துண்டு பிரதிகளில் எழுதுஙகள்.

வசைம் 1 ெரதலாகத்தில் திை்கக்பெட்டிரு்ககும் வாெல்.

வசைம் 2 வானத்தில் ஒரு சிஙகாெனம். அந்ே சிஙகாெனத்தின்தமல் வீற்றிரு்பெவர.

வசைம் 3 சிஙகாெனத்டேச்சுற்றி ஒரு வானவில்.

வசைம் 4 அந்ே சிஙகாெனத்டேச் சுற்றி இருெத்து�ான்கு சிஙகாெனஙகளில் இருெத்து�ான்கு மூ்பெரகள் 
உட்காரந்திருந்ேனர.

வசைம் 5 சிஙகாெனத்திலிருந்து இடிமுழ்ககஙகளும், மின்னல்களும், ெத்ேஙகளும் புை்பெட்ைன. ஏழு 
தீெஙகள் = தேவனுடைய ஏழு ஆவிகள்.

வசைம் 6 கண்ணாடி்ககைல். கண்களால் நிடைந்திருந்ே �ான்கு ஜீவன்கள்.

வசைம் 7 முேலாம் ஜீவன் சிஙகத்திற்பகா்பொகவும், இரண்ைாம் ஜீவன் காடள்கபகா்பொகவும், 
மூன்ைாம் ஜீவன் மனுஷமுகம் தொன்ை முகமுள்ளோகவும், �ான்காம் ஜீவன் ெை்ககிை கழுகு்ககு 
ஒ்பொகவுமிருந்ேன.
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அந்ே �ான்கு ஜீவன்களும் இரவும் ெகலும் என்ை பொல்லி்க பகாண்டிரு்ககின்ைன? வசைம் 8 வாசி்ககவும்

“ெகல வல்லடமயும் உள்ளவராகிய கரத்ேராகிய தேவன் ெரிசுத்ேர, ெரிசுத்ேர, ெரிசுத்ேர,

அவர எ்பதொதும் இருந்ோர, இரு்ககிைார, இனிதமல் வர்பதொகிைார.” (ERV)

சிஙகாெனத்தின்தமல் வீற்றிருந்ேவடர �ான்கு ஜீவன்களும் வணஙகுடகயில் இருெத்து�ான்கு 
மூ்பெரகளும் என்ை பெய்கின்ைனர? வசைம் 9-10 வாசி்ககவும்

சிஙகாெனத்தின்தமல் வீற்றிரு்ககிைவரு்ககு முன்ொக வண்ககமாய் விழுந்து போழுகின்ைனர.

இருெத்து�ான்கு மூ்பெரகளும் சிஙகாெனத்தின்தமல் வீற்றிரு்ககிைவடர வணஙகுடகயில் என்ை 
பொல்கின்ைனர? வசைம் 11 வாசி்ககவும்

‘எஙகள் கரத்ேரும் தேவனுமானவதர! மகிடம்ககும், கனத்திற்கும், வல்லடம்ககும் ேகுதியானவர 
நீர அதிகாரமும் உள்ளவர. எல்லாவற்டையும் ெடைத்ேவர நீர. உம் விரு்பெத்ோதலதய யாவும் 
ெடை்கக்பெட்டு நிடலத்திரு்ககவும் பெய்கின்ைன.’ (ERV)

ெரதலாகத்திற்கு திை்கக்பெட்டிரு்ககும் வாெல்: தயாவான் ொர்ககிை வாெல் �ம்டம சுத்திகரித்திரு்ககும் 
இதயசுவின் ெரிபூரணமான இரத்ே ெலிடய அடையாள்பெடுத்துகிைது. இதயசு ேம்டமத்ோதம 
இரத்ே ெலியாக பெலுத்தினடே �ாம் பெற்று்கபகாள்டகயில், தேவனுடைய ஆவிடய �ம்ககுள்ளும், 
அவருடைய பிரென்னத்டே �ம்மீதும் �ம்டம சுற்றியும் பெற்ைவரகளாகிதைாம்.

இதயசுவின் நிமித்ேம், மாம்ெமும் இரத்ேமுமாகிய தேவன் �ம்மில் ஒருவராகி, ேம் ஜீவடன ெலியா்ககி, 
உயிரத்பேழுந்து, ெரத்து்கதகறி, பிோவாகிய தேவனுடைய வலதுொரிெத்தில் அமரந்ேதினால், 
அவருடைய ஆவியினால் தேவனுடைய சிஙகாெனத்ேண்டை �ாம் அணுகிை முடியும்.

இ்பதொடேய காலத்தில், தீடமயினால் ொதி்கக்பெட்ை இவவுலகில், ஆவியில் �ாம் தேவனுடைய 
சிஙகாெனத்ேண்டையில் அணுகி, அவதராடுகூை போைரச்சியான ெந்தி்பபும், ஐ்ககியமும், 
ஆதலாெடனயும், போைரபும், அன்பும், பவளி்பொடும் பகாள்ளலாம்.

வருகின்ை காலத்தில், �ாம் �ம்முடைய உயிரத்பேழுந்ே ெரிபூரண்பெட்ை ெரீரத்தில், தேவனுடைய 
சிஙகாெனத்ேண்டையில் அணுகி, அவடர த�ரு்ககு த�ர காண்தொம் என்ெது �ம் �ம்பி்கடகயாகும். 
அஙகு கண்ணீதரா, தவேடனதயா, முதுடமயடைேதலா, வியாதிதயா இரு்பெதில்டல. காலம் 
நிடைவடைடகயில் யாவும் பூரண்பெடும்.

இ்பெகுதி்ககு ேவைான அரத்ேத்டே்க பகாடு்ககாேெடி்ககு உேவிை பின்வரும் தகள்விகடள 
இ்பெகுதியிலிருந்து தகட்கவும்:

இ்பெகுதியிலுள்ள ம்ககள் யொர்?

தயாவான், ெத்ேம், தேவன் (சிஙகாெனத்தில் வீற்றிரு்பெவர), �ான்கு ஜீவன்கள், இருெத்து �ான்கு 
மூ்பெரகள், தேவனுடைய ஏழு ஆவிகள்.

தெசுகிைது யொர்?

எழுத்ேர தயாவான், ெத்ேம் (வெனம் 1), �ான்கு ஜீவன்கள் (வெனம் 8), இருெத்து �ான்கு மூ்பெரகள் 
(வெனம் 11).

அவர யொருைன் தெசுகிைார? தவளிப்ேடுத�ல் 1:4 வாசி்ககவும்

அ்ககாலத்திலும் மற்றும் எல்லா காலஙகளிலும் உள்ள விசுவாசிகதளாடு தயாவான் தெசுகிைார.

தவளிப்ேடுத�ல் 4:1 வாசி்ககவும்

ெத்ேமானது தயாவாதனாடு தெசுகிைது.

தவளிப்ேடுத�ல் 4:8 வாசி்ககவும்

�ான்கு ஜீவன்களும் சிஙகாெனத்தின் மீது வீற்றிரு்பெவடர (தேவடன) ஸ்தோத்ேரி்ககின்ைன.
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தவளிப்ேடுத�ல் 4:11 வாசி்ககவும்

இருெத்து �ான்கு மூ்பெரகளும் சிஙகாெனத்தின் மீது வீற்றிரு்பெவடர (தேவடன) 
ஸ்தோத்ேரி்ககின்ைனர.

ம்ககள் ஒருவதராபைாருவர எவவொறு அளவளாவுகின்ைனர?

தயாவான் ஆவியில் ெரதலாகத்திற்குள் நுடழந்து, �ான்கு ஜீவன்கள் மற்றும் இருெத்து �ான்கு 
மூ்பெரகள் சிஙகாெனத்தின்மீது வீற்றிரு்பெவடர (தேவடன) ஸ்தோத்ேரி்ககிைடே கவனித்து்க 
தகட்கிைார.

இச்ெம்ெவம் எங்த்க �டைபெற்ைது? தவளிப்ேடுத�ல் 1:9; 4:1 வாசி்ககவும்

ெத்மு தீவிலும், ெரதலாகிலும்.

இச்ெம்ெவம் எப்தேொது �டைபெற்ைது - இதயசு மாம்ெமும் இரத்ேமும் ஆகி, சிலுடவயில் மரித்து, 
மரித்தோரிலிருந்து எழுந்து, ெரத்து்கதகறினேற்கு முன்னரா அல்லது பின்னரா?  
தவளிப்ேடுத�ல் 1:17-18 வாசி்ககவும்

இதயசு மாம்ெமும் இரத்ேமும் ஆகி, சிலுடவயில் மரித்து, மரித்தோரிலிருந்து எழுந்து, 
ெரதலாகத்து்கதகறிய பின்னர.

அது ஏன் எழுே்பெட்ைது?

ஒதர பமய் தேவடன பவளி்பெடுத்ேதவ - ெரவ வல்லடமயுள்ள, எல்லாம் வல்ல, நித்தியமான, 
யாவும் அறிந்ே, ெரிசுத்ேமான, ஒருவராய் ஆட்சி பெய்கிை, யாடவயும் ெடைத்ே தேவனானவர 
உண்டமயுள்ளவரும், எல்லா ஸ்தோத்திரத்திற்கும், ஆராேடன்ககும் உகந்ேவருமாவார. 
எந்த�ரத்திலும் எச்சூழ்நிடலயிலும், இதயசுவின் மூலம் (திைந்ே வாெல்) �ாம் ெரதலாகம் பெல்லலாம், 
சிஙகாெனத்தின்மீது வீற்றிரு்பெவடர அணுகலாம் என எல்லா காலஙகளிலும் உள்ள விசுவாசிகடள 
உற்ொக்பெடுத்திைவுதம.

இ்பெகுதியில் உள்ளடவகளில் இன்றும் அதேதொன்று இரு்பெடவகள் எடவ?

ெரவ வல்லடமயுள்ள, எல்லாம் வல்ல, நித்தியமான, யாவும் அறிந்ே, ெரிசுத்ேமான, ஒருவராய் ஆட்சி 
பெய்கிை, யாடவயும் ெடைத்ே தேவனானவர, உண்டமயுள்ளவரும், எல்லா ஸ்தோத்திரத்திற்கும், 
ஆராேடன்ககும் உகந்ேவருமாவார.

அது �ம்ககு இன்று என்ை அரத்ேம் உடையோயிரு்ககிைது?

இதயசு ேம்டமத்ோதம மாம்ெ இரத்ே ெலியாக ஈந்ேடே �ாம் ஏற்று்கபகாள்ளும்தொது, ஆவி்ககுரிய 
பிரகாரமாக �ாம் அவருடைய பிரென்னத்திற்குள் நுடழந்து, எந்ே த�ரமும் ெரதலாகில் அவருடைய 
சிஙகாெனத்ேண்டை்ககு டேரியமாக வரலாம். தொராட்ைமான த�ரஙகளிலும், ேனிடமயிலும், 
உெத்திரவஙகளிலும் கூை, தேவன் ஒ்பெற்ைவராய் ஆட்சி பெய்து, எந்த�ரத்திலும் �ம்கபகன்று 
இரு்பெவராக ேம்டமத்ோதம ஆ்ககுகிைார.

இ்பெகுதியிலிருந்து தேவடன்ககுறித்து நீஙகள் கற்று்கபகாள்ளும் ஒரு காரியம் என்ை?

ெரவ வல்லடமயுள்ள, எல்லாம் வல்ல, ெரிசுத்ேரான, ஒருவராய் ஆட்சி பெய்கிை, யாடவயும் ெடைத்ே 
தேவனானவர, எல்லா ஸ்தோத்திரத்திற்கும், ஆராேடன்ககும் உகந்ேவருமாவார. அடையாளபூரவமாக 
இதயசுதவ ெரதலாகத்திற்கு வழி, திைந்ே வாெல்.

சொடசி ே்கரவும்
தேவனுடைய ேரிெனஙகள் போகுதிகளிலிருந்து, தேவன் ேஙகளுைன் தெசியவற்டை்க குறித்து 
இரண்டு அல்லது மூன்று வரிகளில் ெகிரந்திை ஒவபவாருவடரயும் தகட்கவும்.

உஙகள் �டைமுடையான ெதில் / பெெம் எைை்?
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போகுதி 5: தேவன் இவவளவாய் அன்புகூருகிைார
அறிதவ ஆற்ைலாகும். அவருடைய அன்பின் வல்லடமடய அறிேல்.

ஆரம்ே தெேம்
பெபித்து போகுதிடய ஆரம்பி்ககும்ெடி ஒருவடர தகளுஙகள்.

ஆரொ�டை
தேவனுடைய அன்டெ ெடைொற்றும் இரண்டு அல்லது மூன்று ஆராேடன்ப ொைல்கடள குழுவாகத் 
தேரந்பேடுத்து்ப ொடுஙகள்.

தவ� ஆரொய்ச்சி – த�வனுடைய அன்பு
இருந்ேவரும், இரு்ககிைவரும், வர்பதொகிைவருமான சிருஷ்டிகராகிய தேவன், போைரபு 
பகாள்கிை தேவன் என �ாம் கற்தைாம். தேவன் அன்புகூருகிைவரானெடியால் அவர யாவற்டையும் 
அன்பினாதலதய பெய்கிைார. தேவனுடைய இந்ே அன்ொனது �ம் அறிவு்ககு அ்பொற்ெட்ைோன 
அன்ொகும். தேவனுடைய அன்பின் சில அம்ெஙகடள அவரது ெரிடே - அவரது உண்டமயான 
அன்பின் ெரிடேயான தவோகமத்திலிருந்து ஆராய்தவாம்.

1 த்கொரிநதியர் 13:1-8 வாசி்ககவும்

இவதவே்ப ெகுதிடய தியானித்து மறுெடியும் அத�க ேைடவ வாசி்ககவும்.

குழு ்கலந�ொதலொசித�ல்
இவதவே்ப ெகுதியில் தேவனுடைய அன்பின் எந்ே அம்ெஙகள் ெட்டியலிை்பெட்டுள்ளன என 
ஒவபவாரு வெனமாக கலந்ோதலாசி்ககவும். உஙகள் ெதில்கடள துண்டு பிரதிகளில் எழுதுஙகள்.

வசைம் 4 பொறுடம (தகாெமின்றி நீண்ை த�ரம் காத்திருத்ேல்), ேயவு, பொைாடம்க பகாள்ளாது, 
ேன்டன்ப புகழாது, இறுமா்பொய் இராது.

வசைம் 5 கடுடமயாக �ை்ககாது, ேற்பொழிடவ �ாைாது, சினமடையாது, தீஙகு நிடனயாது.

வசைம் 6 தீஙகில் ெந்தோஷ்பெைாமல் ெத்தியத்தில் ெந்தோஷ்பெடும்.

வசைம் 7 ம்ககள் தமலுள்ள �ம்பி்கடகடய இழ்ககாது, �ம்புவடே நிறுத்ோது, �ம்பி்கடகடய 
இழ்ககாது, முயற்சிடய டகவிைாது.

வசைம் 8 அன்பு ஒரு்ககாலும் ேவறுவதில்டல. ஒருதொதும் முடிந்துதொவதில்டல.

இந்ே அன்பின் மூலகாரணமானவர யொர்? 1 தயொவொன் 4:7-10 வாசி்ககவும்

குழு ்கலந�ொதலொசித�ல்
இவதவே்ப ெகுதியில் தேவனுடைய அன்பு எவவாறு �ம்ககு பவளி்பெடுத்ே்பெட்டுள்ளது என 
கலந்ோதலாசி்ககவும். உஙகள் ெதில்கடள துண்டு பிரதிகளில் எழுதுஙகள்.

தேவன் �ம்மில் அதிகமாக அன்புகூரவதினால், �ாம் அவர மூலம் வாழும்பொருட்டு �ம் 
ேண்ைடனடய ஏற்று்கபகாள்ளும்ெடி ேம் குமாரடன �ம்ககாக மாம்ெமும் இரத்ேமுமான 
ெலியாகும்ெடி அனு்பபினார.

இ்பெகுதி்ககு ேவைான அரத்ேத்டே்க பகாடு்ககாேெடி்ககு உேவிை பின்வரும் தகள்விகடள 
இ்பெகுதியிலிருந்து தகட்கவும்:

இ்பெகுதியிலுள்ள ம்ககள் யொர்? 1 தயொவொன் 4:7-10 வாசி்ககவும்

எழுத்ேர தயாவான், விசுவாசிகள் (அன்ொதனார), இதயசு (தேவகுமாரன்), தேவன்.
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தெசுகிைது யொர்?

எழுத்ேர தயாவான்.

இவர யொருைன் தெசுகிைார?

அ்ககாலத்திலும் மற்றும் எல்லா காலத்திலும் உள்ள விசுவாசிகதளாடு தயாவான் தெசுகிைார.

ம்ககள் ஒருவதராபைாருவர எவவொறு அளவளாவுகின்ைனர?

தயாவான் ஒரு கடிேத்டே விசுவாசிகளு்ககு எழுதுகிைார.

இச்ெம்ெவம் எப்தேொது �டைபெற்ைது - இதயசு மாம்ெமும் இரத்ேமும் ஆகி, சிலுடவயில் மரித்து, 
மரித்தோரிலிருந்து எழுந்து, ெரத்து்கதகறினேற்கு முன்னரா அல்லது பின்னரா?

இதயசு மாம்ெத்திலும் இரத்ேத்திலும் வந்து, சிலுடவயில் மரித்து, மரித்தோரிலிருந்து எழுந்து, 
ெரதலாகத்து்கதகறின பின்னர.

அது ஏன் எழுே்பெட்ைது? 1 தயொவொன் 1:1-4 வாசி்ககவும்

எழுத்ேர தயாவான், இதயசு மாம்ெமும் இரத்ேமுமாய் ஆகி சிலுடவயில் மரித்து, மரித்தோரிலிருந்து 
உயிரத்பேழுந்து ெரதலாகத்து்கதகறுவடே த�ரில் கண்ை ொட்சி. விசுவாசிகளின் ெந்தோஷம் 
நிடைவாயிரு்ககும்ெடி, இதயசுவின் இரத்ே ெலிடய விசுவாசித்து, ஏற்று்கபகாள்ெவரகளின் 
ொவஙகள் மன்னி்கக்பெட்டு, சுத்ேமாவாரகள் என தயாவான் எழுதி ொட்சி ெகருகின்ைார.

இ்பெகுதியில் உள்ளடவகளில் இன்றும் அதேதொன்று இரு்பெடவகள் எடவ?

தேவன், அவரது முடிவில்லாே அன்பு, அவரது நித்தியமான தியாக ெலி, மற்றும் கைந்ே காலத்திலும், 
நிகழ் காலத்திலும், வருஙகாலத்திலும் வாரத்டேயினாலும், எண்ணத்தினாலும், கிரிடயயினாலும் 
�ாம் தேவனு்ககும் ஒருவரு்கபகாருவரு்ககும் எதிராக பெய்ே தீடமயான காரியஙகளின் மன்னி்பபு.

அது �ம்ககு இன்று என்ை அரத்ேம் உடையோயிரு்ககிைது?

இதயசுவின் மாம்ெமும் இரத்ேமுமான தியாக ெலிடய �ாம் ஏற்று்கபகாள்ளும்தொது, ஆவியில் �ாம் 
சுத்ேமாகி, தேவனு்ககும், ஒருவரு்கபகாருவரு்ககும் எதிராக கைந்ே காலத்திலும், நிகழ் காலத்திலும், 
எதிர காலத்திலும் வாரத்டேயினாலும், எண்ணத்தினாலும், கிரிடயயினாலும் பெய்ே தீடமயான 
காரியஙகள் �ம்ககு நித்தியமாய் மன்னி்கக்பெடுகிைது. தேவனுடைய அன்பு முடிவில்லாேது. 
தேவனுடைய அன்பில் �ாம் �ம்பி்கடக்க பகாள்ளலாம்.

இ்பெகுதியிலிருந்து தேவடன்ககுறித்து நீஙகள் கற்று்கபகாள்ளும் ஒரு காரியம் என்ை?

தேவன் அன்ொகதவ இரு்ககிைார, ெரிபூரண அன்பு.

சொடசி ே்கரவும்
ேஙகள் மீதுள்ள தேவனுடைய அன்பு முடிவில்லாேது என்ெடே அறிகிைது என்ன அரத்ேத்டே 
அவரகளு்ககு பகாடு்ககிைது என இரண்டு அல்லது மூன்று வரிகளில் ெகிரந்துபகாள்ளும்ெடி 
ஒவபவாருவடரயும் தகளுஙகள்.

உஙகள் �டைமுடையான ெதில் / பெெம் எைை்?
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போகுதி 6: பிோவின் அன்பு
பேய்வத்துவம் முழுடமயும் இதயசுவில் நிடைந்திரு்ககிைதும், அவர மூலமாக எல்லாவற்டையும் 
ேம்தமாடு ஒ்பபுரவா்ககவும், பிோ பிரியமாயிருந்ோர.

ஆரம்ே தெேம்
பெபித்து போகுதிடய ஆரம்பி்ககும்ெடி ஒருவடர தகளுஙகள்.

ஆரொ�டை
தேவனுடைய அன்டெ ெடைொற்றும் இரண்டு அல்லது மூன்று ஆராேடன்ப ொைல்கடள குழுவாகத் 
தேரந்பேடுத்து்ப ொடுஙகள்.

தவ� ஆரொய்ச்சி
தேவன் இருந்ேவராகவும், இரு்ககிைவராகவும், வர்பதொகிைவராகவும், ேம்மில் ோதம பூரண 
போைரபுடையவராயிரு்ககிைார. பிோ, குமாரனாகிய இதயசு மற்றும் ெரிசுத்ே ஆவியானவர 
முழுடமயான ஒன்ைாய், ஒன்றில் மூன்று ஆள்ேத்துவமுடையவரகள். தேவன் ஒருவதர. பிோவின் 
அன்டெ அவரது ெரிடேயான - அவரது உண்டமயான அன்பின் ெரிடேயான தவேத்திலிருந்து �ாம் 
ஆராய்தவாம்.

பிோவின் அன்பு மிகவும் மகத்ோனோல், அவர ேம் குமாரனு்ககு யாடவயும் அளி்ககிைார.

த்கொதலொதசயர் 1:19-20 வாசி்ககவும்

இவதவே்ப ெகுதிடய தியானித்து மறுெடியும் அத�க ேைடவ வாசி்ககவும்.

குழு ்கலந�ொதலொசித�ல்
இவதவே்ப ெகுதியில் பிோவின் அன்டெ ெற்றி நீஙகள் கவனித்ேவற்டை கலந்ோதலாசி்ககவும். 
உஙகள் ெதில்கடள துண்டு பிரதிகளில் எழுதுஙகள்.

பேய்வத்துவத்தின் நிடைடவ இதயசுவில் �ம்ககு பவளி்பெடுத்ே்பெடுவதில் பிோ மிகவும் மகிழ்ச்சி 
அடைகிைார. இதயசு மாம்ெத்திலும் இரத்ேத்திலும் தியாக ெலியானதின் நிமித்ேம் சிருஷ்டி 
அடனத்தும் அவதராடுகூை ஒ்பபுரவாகி, ெமாோனம் பெைலாம். இதயசு இல்லாமல் ெரிபூரண 
ெமாோனம் இல்டல.

இ்பெகுதியில் உள்ளடவகளில் இன்றும் அதேதொன்று இரு்பெடவகள் எடவ?

தேவன் - அவரது அன்பு, இதயசுவின் மாம்ெத்திலும் இரத்ேத்திலுமான தியாக ெலியில் 
பவளி்பெடுத்ே்பெட்ை அவரது நிடைவு. இதயசு இல்லாமல் ெமாோனம் இல்டல.

அது �ம்ககு இன்று என்ை அரத்ேம் உடையோயிரு்ககிைது? த்கொதலொதசயர் 1:21-22 வாசி்ககவும்

இதயசுவின் மாம்ெத்திலும் இரத்ேத்திலுமான தியாக ெலிடய �ாம் ஏற்று்கபகாள்ளும்தொது 
இனிதமல் �ாம் தேவனு்ககு விதராதிகளாய் இரு்பெதில்டல. இ்பபொழுது �ாம் தேவதனாடுகூை 
�ல்லிண்ககம் உடையவரகளாய், இரு்ககிை வண்ணமாகதவ ஏற்று்கபகாள்ள்பெட்தைாராக, 
தேவதனாடு போைரபுடைதயாராக, ெரிசுத்ேமும், ெழுேற்ைவரகளுமாய் தேவனு்ககு 
ெடை்கக்பெட்ைவரகளாகவும் ஆகிதைாம். தேவனுடைய ொரடவயில் �ாம் குற்ைவாளிகளல்ல.
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தயொவொன் 3:16-17 வாசி்ககவும்

இவதவே்ப ெகுதிடய தியானித்து மறுெடியும் அத�க ேைடவ வாசி்ககவும்.

குழு ்கலந�ொதலொசித�ல்
இவதவே்ப ெகுதியில் பிோவின் அன்டெ ெற்றி நீஙகள் கவனித்ேவற்டை கலந்ோதலாசி்ககவும். 
உஙகள் ெதில்கடள துண்டு பிரதிகளில் எழுதுஙகள்.

பிோவின் அன்பு மிகவும் மகத்ோனது. மாம்ெத்திலும் இரத்ேத்திலும் வந்து, சிலுடவயில் மரித்து, 
மரித்தோரிலிருந்து உயிரத்பேழுந்து, ெரதலாகத்திற்தகறின இதயசுவில் �ம்ககு எல்லாவற்டையும் 
அவர அருளினார. உலடக மீட்க தேவன் ேம்டமத் ோதம அளித்ோர. தேவனு்ககும் ம்ககளு்ககும் 
எதிராக �ாம் வாரத்டேயினாலும், எண்ணத்தினாலும், பெய்டகயினாலும் பெய்ே தீய 
காரியஙகளு்ககாக நித்திய மாம்ெ இரத்ே தியாகெலியானார.

இ்பெகுதியில் உள்ளடவகளில் இன்றும் அதேதொன்று இரு்பெடவகள் எடவ?

தேவனும் அவருடைய அன்பும். தீடம.

அது �ம்ககு இன்று என்ை அரத்ேம் உடையோயிரு்ககிைது? தயொவொன் 3:18 வாசி்ககவும்

நியாயத்தீர்பபிலிருந்தும் ேண்ைடனயிலிருந்தும் �ாம் என்பைன்றும் கா்பொற்ை்பெட்டிரு்ககிதைாம். 
�ாம் இனிதமல் ஆ்ககிடன்ககுள்ளாகத் தீர்கக்பெடுவதில்டல. �ம்ககு நித்திய வாழ்வு உண்டு.

தயொவொன் 3:35 வாசி்ககவும்

இவதவே்ப ெகுதிடய தியானித்து மறுெடியும் அத�க ேைடவ வாசி்ககவும்.

குழு ்கலந�ொதலொசித�ல்
இவதவே்ப ெகுதியில் பிோவின் அன்டெ ெற்றி நீஙகள் கவனித்ேவற்டை கலந்ோதலாசி்ககவும். 
உஙகள் ெதில்கடள துண்டு பிரதிகளில் எழுதுஙகள்.

பிோவின் அன்பு மிகவும் மகத்துவமுள்ளோல், அவர குமாரனாகிய இதயசுவு்ககு யாவற்டையும் 
அளி்ககிைார.

இ்பெகுதியில் உள்ளடவகளில் இன்றும் அதேதொன்று இரு்பெடவகள் எடவ?

தேவன், அவரது அன்பு மற்றும் அவரது ஈடக்க குணம்.

அது �ம்ககு இன்று என்ை அரத்ேம் உடையோயிரு்ககிைது? தயொவொன் 3:36 வாசி்ககவும்

தேவனுடைய குமாரனாகிய இதயசுடவ �ம்புகிைவரகள் எவரகதளா அவரகளு்ககு நித்திய ஜீவன் 
உண்டு.

1 தயொவொன் 3:1 வாசி்ககவும்

இவதவே்ப ெகுதிடய தியானித்து மறுெடியும் அத�க ேைடவ வாசி்ககவும்.
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குழு ்கலந�ொதலொசித�ல்
இவதவே்ப ெகுதியில் பிோவின் அன்டெ ெற்றி நீஙகள் கவனித்ேவற்டை கலந்ோதலாசி்ககவும். 
உஙகள் ெதில்கடள துண்டு பிரதிகளில் எழுதுஙகள்.

தேவன் �ம்மில் அதிகமாய் அன்புகூருகிைோல் இதயசுவில் எல்லாவற்டையும் �ம்ககு அருளியுள்ளார. 
�ாம் அவருடைய பிள்டளகள். அவர �மது பிோ, ேம் குமாரனில் அன்புகூரந்ே அதே அளவு 
�ம்டமயும் த�சி்ககிைார.

இ்பெகுதியில் உள்ளடவகளில் இன்றும் அதேதொன்று இரு்பெடவகள் எடவ?

தேவன், அவரது அன்பு, மற்றும் இதயசுவின் மாம்ெ இரத்ே தியாகெலிடய விசுவாசித்து 
ஏற்று்கபகாள்தவார அடனவரும் தேவனுடைய பிள்டளகள் ஆகின்ைனர.

அது �ம்ககு இன்று என்ை அரத்ேம் உடையோயிரு்ககிைது?

�ாம் தேவனுடைய பிள்டளகளாக, இரு்ககிை வண்ணமாகதவ ஏற்று்கபகாள்ள்பெட்தைாராய், 
அவருடைய குடும்ெத்தில் அஙகமாக ேத்பேடு்கக்பெட்தைாராய், என்பைன்றும் அவரது அன்டெ 
பெறுகிதைாம்.

த்கொதலொதசயர் 1:12-14 வாசி்ககவும்

இவதவே்ப ெகுதிடய தியானித்து மறுெடியும் அத�க ேைடவ வாசி்ககவும்.

குழு ்கலந�ொதலொசித�ல்
இவதவே்ப ெகுதியில் பிோவின் அன்டெ ெற்றி நீஙகள் கவனித்ேவற்டை கலந்ோதலாசி்ககவும். 
உஙகள் ெதில்கடள துண்டு பிரதிகளில் எழுதுஙகள்.

ேம் குமாரனின் மாம்ெ இரத்ே தியாக ெலியின் மூலம் இருந்ேவரும், இரு்ககிைவரும், 
வர்பதொகிைவருமான இதயசுவிற்கு உள்ள எல்லாவற்டையும் �ாம் பெறும்ெடி �ம்டம 
ேகுதிெடுத்தும் அளவு்ககு பிோவானவர �ம்மில் அன்புகூருகிைார. தேவனுடைய பிள்டளகளாக 
கிறிஸ்துவில் �ாம் வாரிசுகளாகிதைாம்.

இ்பெகுதியில் உள்ளடவகளில் இன்றும் அதேதொன்று இரு்பெடவகள் எடவ?

தேவன், அவரது அன்பு, அவரது ஈடக குணம் மற்றும் அவரது குமாரனின் நித்தியமான மாம்ெ, இரத்ே 
தியாக ெலி.

அது �ம்ககு இன்று என்ை அரத்ேம் உடையோயிரு்ககிைது?

இருந்ேவரும், இரு்ககிைவரும், வர்பதொகிைவருமான இதயசுவிற்கு உள்ள எல்லாவற்டையும் 
�ாம் பெறுகிதைாம். அந்ேகார ெ்கதிகளிலிருந்து �ாம் விடுேடல பெற்ைவரகளாயிரு்ககிதைாம். 
தேவனுடைய ராஜயமான அவரது ஒளியின் ராஜயத்தில், இதயசுவுைன் வாரீசுகளாகிதைாம்.

இ்பெகுதியிலிருந்து தேவடன்ககுறித்து நீஙகள் கற்று்கபகாள்ளும் ஒரு காரியம் என்ை?

பிோவின் அன்பு.

சொடசி ே்கரவும்
பிோ ேஙகள் மீது எவவளவாய் அன்புகூருகிைார என்ெடே அறிகிைது என்ன அரத்ேத்டே அவரகளு்ககு 
பகாடு்ககிைது என இரண்டு அல்லது மூன்று வரிகளில் ெகிரந்துபகாள்ளும்ெடி ஒவபவாருவடரயும் 
தகளுஙகள்.

உஙகள் �டைமுடையான ெதில் / பெெம் எைை்?
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போகுதி 7: குமாரனின் அன்பு
�ாம் தேவதனாடு அன்பினால் போைரபு பகாள்ளும்ெடி, தேவன் அன்பில் ேம்டமத்ோதம 
ேனி்பெட்ை ஆள்ேத்துவம் உடையவராக ஆ்ககினார.

ஆரம்ே தெேம்
பெபித்து போகுதிடய ஆரம்பி்ககும்ெடி ஒருவடர தகளுஙகள்.

ஆரொ�டை
இதயசுவின் மாம்ெ இரத்ே தியாக ெலிடய ெடைொற்றும் இரண்டு அல்லது மூன்று ஆராேடன்ப 
ொைல்கடள குழுவாகத் தேரந்பேடுத்து்ப ொடுஙகள்.

தவ� ஆரொய்ச்சி
இருந்ேவரும், இரு்ககிைவரும், வர்பதொகிைவருமான தேவன் ேம்மில்ோதம பூரண 
போைரபுடையவராயிரு்ககிைார. பிோ, குமாரனாகிய இதயசு மற்றும் ெரிசுத்ே ஆவியானவர 
முழுடமயான ஒன்ைாய், ஒன்றில் மூன்று ஆள்ேத்துவமுடையவராய், ஒதர தேவனாய் இரு்ககின்ைனர. 
தேவனுடைய குமாரன் இதயசுவின் அன்பின் போைரடெ �ாம் ஆராய்தவாம்.

இதயசுவின் அன்பு மிகவும் தமன்டமயானோல், �ம்ககாக மாம்ெ இரத்ே தியாக ெலியாகும்ெடி 
அவர யாவற்டையும் விட்டு பகாடுத்ோர. ஆயினும், ஒவபவாரு �ாளும் அவரது அன்டெ இன்னும் 
அதிகமதிகமாக ேனி்பெட்ை முடையில் அறிவதினால், தேவனிைமிருந்தும் தேவனாகவும் இரு்ககிை 
ெகலமும் நிடைவான ஜீவன், அன்பு, ெத்தியம் மற்றும் வல்லடமடய்ப பெற்றிை உேவுகிைது.

தயொவொன் 10:14-18 வாசி்ககவும்

இவதவே்ப ெகுதிடய தியானித்து மறுெடியும் அத�க ேைடவ வாசி்ககவும்.

குழு ்கலந�ொதலொசித�ல்
 இவதவே்ப ெகுதியில் இதயசுவின் அன்டெ ெற்றி நீஙகள் கவனித்ேவற்டை கலந்ோதலாசி்ககவும். 
உஙகள் ெதில்கடள துண்டு பிரதிகளில் எழுதுஙகள்.

இதயசுவின் அன்பு மிகவும் தமன்டமயானது. ேன் ஜீவடன பகாடு்ககவும், பகாைாமலிரு்ககவும் 
இதயசுவு்ககு வல்லடம உண்டு. ஆயினும் பிோவின் சித்ேெடி அவர ேன் ஜீவடன்க பகாடுத்திை 
தேரந்பேடு்ககிைார. தேவன் இவவளவாய் அன்புகூருகிைோல், ேம்மில் ோதம யாவற்டையும் �ம்ககு 
அருளினார. இதயசு யாவற்டையும் விட்டு்க பகாடுத்து, மாம்ெமும் இரத்ேமுமாவடே தேரந்பேடுத்து, 
சிலுடவயில் மரித்து, உயிரத்பேழுந்து, ெரத்து்கதகறினார. தேவனு்ககும் ம்ககளு்ககும் எதிராக �ாம் 
வாரத்டேயினாலும், எண்ணத்தினாலும், பெய்டகயினாலும் பெய்ே தீய காரியஙகளு்ககாக, உலடக 
மீட்கும்பொருட்டு, நித்தியமான மாம்ெ, இரத்ே தியாக ெலியாக அவர ேம்டமத் ோதம பகாடுத்ோர. 
இதயசு இன்றும் ேம்டமயும், ேம் உயிரத்பேழுந்ே ஜீவன், அன்பு, ெத்தியம், தீய ஆவிகள் மற்றும் 
�ம் மாம்சீகத்தின்மீதும் ேம் வல்லடமடயயும் அதிகாரத்டேயும் போைரந்து பொழிந்துபகாண்தை 
இரு்ககிைார. அவதர �மது �ல்ல தமய்்பென்.

சொடசி ே்கரவும்
இதயசு அவரகளின் �ல்ல தமய்்பெர என அவரகள் அறிகிைது என்ன அரத்ேத்டே அவரகளு்ககு 
பகாடு்ககிைது என இரண்டு அல்லது மூன்று வரிகளில் ஒவபவாருவரும் ெகிரந்துபகாள்ளும்ெடி 
தகட்டு்கபகாள்ளுஙகள்.
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சங்கீ�ம் 23 வாசி்ககவும்

இவதவே்ப ெகுதிடய தியானித்து மறுெடியும் அத�க ேைடவ வாசி்ககவும்.

குழு ்கலந�ொதலொசித�ல்
�ல்ல தமய்்பெனாகிய இதயசு உஙகளு்ககு பெய்கிைவற்டை கலந்ோதலாசியுஙகள். உஙகள் ெதில்கடள 
துண்டு பிரதிகளில் எழுதுஙகள்.

என்ககு தேடவ்பெடும் எல்லாவற்டையும் இதயசு எ்பதொதும் ேருகிைார. 

இடள்பொறுேடலயும் உணடவயும் இதயசு என்ககு ேருகிைார.

என்டன புத்துணரவடைய பெய்து, என்ககு ஜீவத்ேண்ணீடர இதயசு ேருகிைார.

என் ஆவி, மனம் மற்றும் ெரீரத்டே இதயசு மீட்டு புது்பபி்ககிைார.

ேம் �ாம மகிடம்ககாக, ேம் நீதிடயயும் நியாயத்டேயும் �ான் அறியும்ெடி்ககு இதயசு என்டன 
வழி�ைத்துகிைார.

�ான் மரண இருளின் ெள்ளத்ோ்ககில் �ைந்ோலும், என்ககு ெயமில்டல, ஏபனனில் இதயசு 
என்தனாடிரு்ககிைார.

ேம் அன்பினாலும், என்தனாடுள்ள அவரது உைவினாலும், அவரது இறுதியான வல்லடம மற்றும் 
அதிகாரத்தினாலும் இதயசு என்டன ஆறுேல்ெடுத்துகிைார.

என் ெடகவர அடனவரும் காணும்ெடியாக இதயசு என்கபகாரு விருந்டே ஆயத்ேம் பெய்கிைார. 
என்டன ேமது மதி்பபிற்குரிய விருந்தினராக இதயசு ஆ்ககுகிைார.

முடிவில்லாே ேம்முடைய நிடைவினாலும் தேவனுடைய எல்லா �ன்டமயாலும் இதயசு என்டன 
அபிதஷகி்ககிைார. 

ெந்தேகமின்றி என் ஜீவனுள்ள �ாபளல்லாம், மாம்ெத்திலும் இரத்ேத்திலும் இரு்ககும் இ்ககாலத்தில், 
தேவனுடைய கிருடெ என்டனத் போைரும். என்பைன்றும் �ான் தேவதனாடு வாழுதவன்.

இ்பெகுதியில் உள்ளடவகளில் இன்றும் அதேதொன்று இரு்பெடவகள் எடவ?

ேன் ஆடுகளு்ககாக ேம்டமத்ோதம போைரந்து பகாடு்ககிை �ல்ல தமய்்பென் இதயசு.

அது �ம்ககு இன்று என்ை அரத்ேம் உடையோயிரு்ககிைது?

இதயசு யாராக இரு்ககிைார என்ெோலும், அவர பெய்ேவற்ைாலும், பெய்கின்ைவற்ைாலும், பெய்தவன் 
என வா்ககு்பெண்ணினவற்ைாலும் �ாம் அவரில் இடள்பொறிைலாம்.

இ்பெகுதியிலிருந்து தேவடன்ககுறித்து நீஙகள் கற்று்கபகாள்ளும் ஒரு காரியம் என்ை?

இதயசுவில் தேவன் ேம்டமதய முழுவதுமாய் �ம்ககு அளி்ககிைார, ஏபனனில் அவர அவவளவாய் 
அன்புகூருகிைார.

இதயசுவில் தேவனின் அன்பு எவவைவு வலிடமயானது? தரொமர் 8:39 வாசி்ககவும்

இதயசுவில் �ம்ககான தேவனுடைய அன்பு எல்லாவற்டையும் விை தமன்டனயானதும் 
வலிடமயானதுமாகும். �ம் பெலவீனஙகள் மற்றும் இவவுலகின் தீடமயும் இதில் அைஙகும்.

உஙகள் �டைமுடையான ெதில் / பெெம் எைை்?
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போகுதி 8: ெரிசுத்ே ஆவியானவரின் அன்பு
ஆவியும் மணவாட்டியும் ‘வா’ என்கிைாரகள்! தகட்கிை எவனும் வா என்ொனாக. ோகமாயிரு்ககிைவன் 
வர்ககைவன். விரு்பெமுள்ளவரகள் ஜீவத்ேண்ணீட்ர இலவெமாய் பெற்று்க பகாள்ள்ககைவரகள்.

ஆரம்ே தெேம்
பெபித்து போகுதிடய ஆரம்பி்ககும்ெடி ஒருவடர தகளுஙகள்.

ஆரொ�டை
தேவனுடைய அன்டெ ெடைொற்றும் இரண்டு அல்லது மூன்று ஆராேடன்ப ொைல்கடள குழுவாகத் 
தேரந்பேடுத்து்ப ொடுஙகள்.

தவ� ஆரொய்ச்சி
இருந்ேவரும், இரு்ககிைவரும், வர்பதொகிைவருமான தேவன், ேம்மில்ோதம பூரண 
போைரபுடையவராயிரு்ககிைார. பிோ, குமாரனாகிய இதயசு, ெரிசுத்ே ஆவியானவர முழுடமயான 
ஒன்ைாய், ஒன்றில் மூன்று ஆள்ேத்துவமுடையவராய், ஒதர தேவனாய் இரு்ககின்ைனர. ெரிசுத்ே 
ஆவியானவரின் அன்பின் போைரடெ �ாம் ஆராய்தவாம்.

தேவனுடைய அன்பு மிகவும் தமன்டமயாது, �மது புரிந்துபகாள்ளுேலு்ககு அ்பொற்ெட்ைோக 
இரு்ககிைது. ெரிசுத்ே ஆவியானவரின் அன்பு ஒருதொதும் அவடர்பெற்றியது அல்ல. அேற்கு ெதிலாக, 
அவர பவளி்பெடுத்துகிைவராகவும், நிச்ெய்பெடுத்துகிைவராகவும், மறுரூெ்பெடுத்துகிைவராகவும், 
�ம்ககுள் வாெம் பெய்கிைோல் �ாம் பிோவின் அன்டெயும், குமாரன் இதயசுவின் அன்டெயும் 
ேனி்பெட்ை விேத்தில், வல்லடமயாக, ப�ரு்ககமாக அனுெவி்ககிதைாம். 

யொடரக குறித்து ெரிசுத்ே ஆவியானவர ொட்சி பகாடுத்து, மகிடமடய்க பகாண்டுவருகிைார? 
தயொவொன் 16:13-15 வாசி்ககவும்

இதயசு.

தேவனுடைய அன்பு �ம் இருேயஙகளு்ககுள் ேனி்பெட்ை விேத்தில், வல்லடமயாக, ப�ரு்ககமாக 
எவவொறு ஊற்ை்பெடுகிைது? தரொமர் 5:5-8 வாசி்ககவும்

�ம்ககுள் வாெம் பெய்யும் ெரிசுத்ே ஆவியானவரால்.

தரொமர் 8:14-16 வாசி்ககவும்

இவதவே்ப ெகுதிடய தியானித்து மறுெடியும் அத�க ேைடவ வாசி்ககவும்.

குழு ்கலந�ொதலொசித�ல்
 இவதவே்ப ெகுதியில் ெரிசுத்ே ஆவியானவரின் அன்டெ ெற்றி நீஙகள் கவனித்ேவற்டை 
கலந்ோதலாசி்ககவும். உஙகள் ெதில்கடள துண்டு பிரதிகளில் எழுதுஙகள்.

தேவனுடைய அன்பு மிகவும் தமன்டமயானோல், இதயசுடவதய இலவெமான ஈவாக �ாம் 
பெற்று்கபகாள்ளுடகயில் இதயசுவின் ஆவியும், தேவனின் ஆவியுமாகிய ெரிசுத்ே ஆவியானவடர 
�ம்ககுள்தள பெறுகிதைாம். �ாம் தேவனின் பிள்டளகள், தேவன் �மது அன்ொன ேக்பெனாவார.

விசுவாசிகள் அடனவரும் ‘தேவனுடைய குமாரர’ (ஆணும் பெண்ணும்) ஏபனனில் அவரகள் 
அவருடைய ஆவிடய்ப பெறுகின்ைனர. ‘தேவனுடைய குமாரர’ என்னும் ெேம் �ாம் இ்பதொது 
சுவீகரி்ககும் தேவதனாடுள்ள உைவு முடைடய பவளி்பெடுத்துகிைது. இந்ே புத்திர சுவீகாரமானது 
தெஷ்ை புத்திரனு்ககுரிய எல்லா ெட்ை்பபூரவமான உரிடமகளும் உடைய ராெரீக தெஷ்ை புத்திரடன்ப 
தொன்ைது. எனதவ தேவனுடைய ராஜயத்தின் ராொவாகிய இதயசுதவாடுகூை �ாம் இடணயான 
வாரிசுகளாக ஆகிதைாம்.
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சொடசி ே்கரவும்
ோஙகள் தேவனுடைய பிள்டளகள் (ராெரீக தெஷ்ை புத்திரர) என அறிவது அவரகளு்ககு எவவாறு 
அரத்ேமாகிைது என இரண்டு அல்லது மூன்று வரிகளில் ெகிரந்துபகாள்ளும்ெடி ஒவபவாருவடரயும் 
தகளுஙகள்.

இ்பெகுதியிலிருந்து தேவடன்ககுறித்து நீஙகள் கற்று்கபகாள்ளும் ஒரு காரியம் என்ை?

தேவன் இதயசுவில் �ம்ககு ேம்டமத்ோதம முழுவதுமாக அளி்ககிைார. தேவன் அதிகமாய் 
அன்புகூருகிைோல் ேமது புத்திர சுவீகாரத்தின் ஆவிடய அவர �ம்ககு அளி்ககிைார. 

உஙகள் �டைமுடையான ெதில் / பெெம் எைை்?
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போகுதி 9: �ான் இரு்ககிை வண்ணமாகதவ என்டன 
ஏற்று்கபகாள்ளுேல்

இரு்ககிைவராகதவ இரு்பெவரின் அன்பினால் கண்டுபிடி்கக்பெட்டு, இரு்ககிை வண்ணமாகதவ 
ஏற்ை்கபகாள்ள்பெட்டு, நித்தியத்திற்காக்ப பிடண்கக்பெட்டு, நிடைவான வாழ்வு்ககு �ான் 
என்பைன்றுமாய் மாற்ை்பெட்டுள்தளன். 

ஆரம்ே தெேம்
பெபித்து போகுதிடய ஆரம்பி்ககும்ெடி ஒருவடர தகளுஙகள்.

ஆரொ�டை
�ான் இரு்ககிை வண்ணமாகதவ தேவனால் ஏற்று்கபகாள்ள்பெட்டுள்தளன் என ெடைொற்றும் 
இரண்டு அல்லது மூன்று ஆராேடன்ப ொைல்கடள குழுவாகத் தேரந்பேடுத்து்ப ொடுஙகள்.

நொன்கு அடடை்கள் ேயிலரங்கு
ேடி 1: ஒவபவாருவரும் ஒரு பவற்று ோடள எடுத்து, 
அடே �ான்கு துண்டுகளாக பவட்ைவும். கீதழ 
பகாடு்கக்பெட்டிரு்ககும் ஒவபவாரு உரு்பெடிடயயும் 
ஒவபவாரு துண்டு அட்டையின் முன்ெகுதியில் வடரயவும்.
அட்டை 1 = �ான். அட்டை 2 = என் குடும்ெம். அட்டை 3 = என் கல்வி. அட்டை 4 = என் கிராமம்.
ேடி 2: ஒவபவாருவரும் ேன்டன்பெற்றியும், அவரகளது குடும்ெம், அவரகளது ெள்ளி மற்றும் அவரகளது 
ெமுோயம் ெற்றியும் ஒவபவாரு துண்டு அட்டையின் பின் ெகுதியில் எளிய சித்திரஙகள், வாரத்டேகள் 
பகாண்டு விவரித்திை தவண்டும். அட்டைகளில் பெயர எழுே்க கூைாது.
அட்டை 1: என்டன்பெற்றி �ான் எவவாறு உணரகிதைன்? (ெந்தோஷமான அல்லது தொகமான 
முகத்டே வடரயவும்.) �ான் த�சி்கக்பெடுவோக உணரகிதைனா? என் ெமுோயத்ோல் �ான் 
ஏற்று்கபகாள்ள்பெட்ைவனாக �ான் உணரகிதைனா? �ான் எதில் சிைந்ேவனாக உள்தளன்? �ான் என்ன 
பெய்ய விரும்புகிதைன்? �ான் விரும்பும் மிருகம் எது? என்ககு விரு்பெமான உணவு எது? என் கனவுகள் 
எடவ? �ான் எவற்றிற்கு ெய்பெடுகிதைன்? 
அட்டை 2: என் குடும்ெத்தில் இரு்பெவரகள் யார? என் குடும்ெத்தின் ஆதரா்ககியம் என்ன? என் 
குடும்ெம் எந்ே கைவுள் மீது �ம்பி்கடக பகாண்டுள்ளது? என் மீது அதிகாரம் உடையவரகள் 
எ்பெடி்பெட்ைவரகள்? (ெந்தோஷமான அல்லது தொகமான முகத்டே வடரயவும்.)
அட்டை 3: என் வாழ்்கடகடய்க குறித்து �ான் எவவாறு உணரகிதைன்? (ெந்தோஷமான அல்லது 
தொகமான முகத்டே வடரயவும்.) �ான் சிறு பிள்டளயாக இருந்ேதொது கற்ை ஒரு காரியம் என்ன? இடே 
என்ககு கற்றுபகாடுத்ேவர எ்பெடி்பெட்ைவராய் இருந்ோர? �ான் விரும்பி்ப ெடித்ே ொைம் அல்லது 
ேடல்பபு எது? ெடி்கக கடினமான ொைம் அல்லது ேடல்பபு எது? ெடி்கக மிக இலகுவான ொைம் 
அல்லது ேடல்பபு எது? எவவிைஙகளில் ொதுகா்பெற்ை நிடலடய �ான் உணருகிதைன்? எவவிைஙகளில் 
ொதுகா்படெ �ான் உணரகிதைன்? 
அட்டை 4: �ான் வாழும் இைத்தில் �ான் விரும்புவது எது? �ான் வாழும் இைத்தில் என்ககு விரு்பெம் 
இல்லாேது எது? �ான் வாழும் இைத்திலுள்ள முதிதயார என்ன பெய்கின்ைனர? முதிதயார என்ககு 
எவவாறு உேவுகின்ைனர?
ேடி 3: ஒவபவாருவரும் ேஙகள் அட்டைகளில் தமற்கூறிய விெரஙகடள நிடைவு பெய்ே பின்னர 
அவற்டை உஙகளிைம் ேருகின்ைனர. ஒரு போகு்பபு்ககு �ான்கு அட்டைகள் என டவத்திடுஙகள்.
ேடி 4: ஒவபவாருவரு்ககும் தவபைாருவரின் �ான்கு அட்டைத் போகு்படெ்க பகாடுஙகள். ேன்ககு்க 
பகாடு்கக்பெட்ை அட்டைத் போகு்பபு யாருடையபேன எவரும் அறியாேெடி அடனவரின் 
அடையாளமும் இரகசியமாக இரு்கக தவண்டும். 
ேடி 5: ஒவபவாருவராக ேன்ககு்க பகாடு்கக்பெட்ை �ான்கு அட்டைத் போகு்படெ, குழுவுைன் 
ெகிரந்துபகாள்ளவும்.
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குழு ்கலந�ொதலொசித�ல்
ஒவபவாரு அட்டைத் போகு்பபின் முடிடவயும் கலந்ோதலாசி்ககவும்.

ேன்டன்பெற்றியும் ேன் சூழ்நிடலடய்பெற்றியும் ஒவபவாருவரும் உணரகின்ைடே்பெற்றி 
அவரகளு்ககிடையில் உள்ள மாதிரிகள் அல்லது போைரபுகள் என்ை? 

ஒவபவாருவரு்ககிடையிலும் உள்ள சில வித்தியாெஙகள் என்ை?

�ாம் எல்தலாருதம ஏற்று்கபகாள்ள்பெை விரும்புகிதைாம். �ாம் எல்தலாருதம அன்புகூர்பெை 
விரும்புகிதைாம். ஏற்று்கபகாள்ள்பெடுேடலயும் அன்டெயும் �ாம் பிைரிைம் �ாடும்தொது, அவரகளும் 
இச்சூழ்நிடலயும் �ம்டம கட்டு்பெடுத்தும் அதிகாரஙகள் ஆகிைது.

ஆதியொ்கமம் 29:31-35 வாசி்ககவும்

குழு ்கலந�ொதலொசித�ல்
தலயாள் மற்றும் தேவடன ெற்றி நீஙகள் கவனித்ேடவகடள கலந்ோதலாசியுஙகள். உஙகள் ெதில்கடள 
துண்டு பிரதிகளில் எழுதுஙகள்.

வசைம் 31 தலயாடள்ப ெற்றி தேவன் அறிந்திருந்ேது என்ன?

அவள் அன்புகூர்பெைாேவளாயிருந்ோள்.

வசைம் 32 ஒரு ஆண் குழந்டேடய்ப பெறுவதின் விடளவாக என்ன த�ரிடும் என தலயாள் �ம்பினாள்?

ேன் கணவன் ேன்னில் அன்புகூருவார.

வசைம் 33 தலயாளின் கணவன் அவள் ஒரு ஆண் குழந்டேடய்ப பெற்ைதின் விடளவாக அவளில் 
அன்புகூரந்ோரா?

இல்டல.

வசைம் 34 மூன்று ஆண் குழந்டேகடள்ப பெற்ை பின்பு தலயாளின் கணவன் அவளில் அன்புகூரந்ோரா?

இல்டல.

வசைம் 35 �ான்கு ஆண் குழந்டேகடள்ப பெற்ை பின்பு தலயாள் என்ன பொன்னாள்?

இ்பபொழுது �ான் கரத்ேடரத் துதி்பதென்.

அன்புகூர்பெைவும் ஏற்று்கபகாள்ள்பெைவும் �ம்ககு இரு்ககும் தேடவடய தேவன் காண்கிைார. 
தேவன் ோம் தலயாடள எவவளவாய் அன்புகூருகிைார என அவளு்ககு பவளி்பெடுத்தும்ெடி ஒரு ஆண் 
குழந்டேடய்ப பெைதவண்டுபமன அவளுடைய இேய வாஞடெடய அளித்ோர. ேமது திட்ைத்திலும் 
அவளு்ககு ஒரு இைத்டே தேவன் டவத்திருந்ோர. மாம்ெமும் இரத்ேமுமாகிய தேவனாகிய இதயசு வந்ே 
தகாத்திரம், அவளுடைய �ாலாவது மகன் மூலம் வந்ே தகாத்திரம்.

�ாம் தேவனால் எவவளவாய் அன்புகூர்பெடுகிதைாம் என்றும், �ாம் இரு்ககிை வண்ணமாகதவ 
எவவாறு அவர ஏற்று்கபகாள்ளகிைாபரன்றும், அவரது ொரடவயில் �ாம் எவவளவு அழகுள்ளவரகள் 
என்றும், உலக சிருஷ்டி்பபின் முன்னதர ேமது திட்ைத்தில் ெஙகு பகாள்ளும்ெடி அவர �ம்டமத் 
தேரந்பேடுத்ோபரன �ாம் அறிந்து பகாள்ளும் தொதுோன், பிைரது அன்டெயும் அஙகீகாரத்டேயும் 
இனிதமலும் �ாைாேவரகளாகி, �ாம் உண்டமயாகதவ விடுேடல்ப பெற்ைவரகளாகிதைாம். அவரது 
அன்பும் அஙகீகாரமும் தொதுமானது என்ை யோரத்ேமான நிடலயில் �ாம் வாழ்கிதைாம். 

தரொமர் 15:7 மற்றும் அப்தேொஸ�லர் 10:34 வாசி்ககவும்

இவவெனஙகளிலிருந்து தேவடன்பெற்றி நீஙகள் கற்று்கபகாள்ளும் ஒரு காரியம் என்ை?

மனிேர யாவடரயம் அவரகள் இரு்ககிை வண்ணமாகதவ தேவன் ஏற்று்கபகாள்கிைார. �ான் இரு்ககிை 
வண்ணமாகதவ அவர என்டன ஏற்று்கபகாள்கிைார. 

மதத�யு 11:28ல் இதயசு பொன்னார “கடள்பெடைந்து மிகுந்ே ொரம் சும்ககிைவரகதள என்னிைம் 
வாருஙகள். �ான் உஙகளு்ககு ஓய்வு அளி்பதென்.” (ERV)

உஙகள் �டைமுடையான ெதில் / பெெம் எைை்?
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போகுதி 10: அடையாளம் – ஆவியில் பிை்ககிைது
தேவன்: மாம்ெத்திலும் இரத்ேத்திலும் பிைந்ே ஆவியானவர, மாம்ெத்திலும் இரத்ேத்திலும் பிைந்ே 
யாவரு்ககாகவும் மாம்ெ இரத்ே தியாக ெலியாவதினால், மாம்ெமும் இரத்ேமுமான அவரகளும் 
ஆவியில் பிை்ககலாம்.

ஆரம்ே தெேம்
பெபித்து போகுதிடய ஆரம்பி்ககும்ெடி ஒருவடர தகளுஙகள்.

ஆரொ�டை
�ான் ஆவியினால் பிைந்துள்தளன், �ான் தேவனுடைய பிள்டள என ெடைொற்றும் இரண்டு அல்லது 
மூன்று ஆராேடன்ப ொைல்கடள குழுவாகத் தேரந்பேடுத்து்ப ொடுஙகள்.

தவ� ஆரொய்ச்சி
�ாம் கற்று்க பகாண்ைெடி, இதயசுவின் மாம்ெ இரத்ே தியாக ெலிடய பெற்று்கபகாள்ளும் எல்லா 
விசுவாசிகளும் தேவனுடைய ஆவியாகிய - ெரிசுத்ே ஆவிடய �ம்ககுள் பெறுகிதைாம். இது �ாம் 
சுேந்ேரித்து்க பகாள்ளும் காலம். �ாம் தேவனுடைய பிள்டளகளாக (ராெரீக தெஷ்ை புத்திரராக) 
இதயசுதவாடு இடணந்ே வாரிசுகளாக, தீடமயினால் ொழடைந்துள்ள உலகமாகிய இ்பபூமியில் 
தேவனுடைய ராஜயத்தில் வாழ்கிதைாம். 

தேவன் �ம்மில் அன்புகூருகிைெடியால், அவர �ம்மில் ஒருவராகத் பேரிந்துபகாண்ைார. தமலும் 
ெரித்திரத்தில் அத்ேருணத்திதல, இதயசு ெரிசுத்ே ஆவியானவரின் வித்ோல் ஒரு பெண்ணின் மூலம் 
மாம்ெமும் இரத்ேமுமானோல், மாம்ெத்திலும் இரத்ேத்திலும் பிைந்திரு்ககும் �ாமும், அவருடைய 
ெரிபூரண நித்திய மாம்ெ இரத்ே தியாக ெலிடய விசுவாசித்து, ஏற்று்கபகாள்வதின் மூலம் ஆவியினால் 
பிை்ககிதைாம்.

தயொவொன் 1:12-13 வாசி்ககவும்

மாம்ெத்திலும் இரத்ேத்திலும் பிைந்ே மனிேன், ஆவியில் ஏன் பிை்கக தவண்டுபமன தேவனுடைய 
ெரிடே - அவரது உண்டமயான அன்பின் ெரிடேயாகிய தவேத்திலிருந்து �ாம் ஆராய்தவாம்.

1 த்கொரிநதியர் 15:47-51 வாசி்ககவும்

இவதவே்ப ெகுதிடய தியானித்து மறுெடியும் அத�க ேைடவ வாசி்ககவும்.

குழு ்கலந�ொதலொசித�ல்
இவதவே ெகுதியிலிருந்து முேல் மனிேன் (மாம்ெத்திலும் இரத்ேத்திலும் பிைந்ேவன்) 
மற்றும் இரண்ைாம் மனிேன் (மாம்ெமும் இரத்ேமுமான ஆவியிலான இதயசு) ெற்றி நீஙகள் 
கவனித்ேடவகடள கலந்ோதலாசியுஙகள். உஙகள் ெதில்கடள துண்டு பிரதிகளில் எழுதுஙகள்.

முேல் மனிேன் எ�ைொல் பெய்ய்பெட்ைவன்?

மண்.

இதயசு ேம்டமதய மாம்ெ இரத்ே தியாக ெலியா்ககினடே �ாம் ஏற்று்கபகாள்ளும் முன்பு யொருடைய 
ொயல், உருவம் மற்றும் அடையாளத்டே உடையவரகளாய் �ாம் இரு்ககிதைாம்?

முேல் மனிேன் - மண்ணினால் ஆன மனிேன்.
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இதயசு ேம்டமதய மாம்ெ இரத்ே தியாக ெலியா்ககினடே �ாம் ஏற்று்கபகாள்ளும்தொது யொருடைய 
ொயல், உருவம் மற்றும் அடையாளத்டே உடையவரகளாய் �ாம் இரு்ககிதைாம்?

இரண்ைாம் மனிேன் - ெரதலாகத்திலிருந்து வந்ே கரத்ேராகிய இதயசு.

இது �ாம் சுேந்ேரித்து்க பகாள்ளும் காலம். இதயசுவின் அடையாளத்டே �ாம் பெற்றிரு்ககிதைாம். 
மாம்ெமும் இரத்ேமுமாகிய �ாம், ெரிசுத்ே ஆவியானவரான அவருடைய ஆவியில் பிைந்து, 
தேவனுடைய பிள்டளகளாக (ராெரீக தெஷ்ை புத்திரராக), இதயசுதவாடு இடணந்ே வாரிசுகளாக, 
தீடமயினால் ொழடைந்துள்ள உலகமாகிய இ்பபூமியில் தேவனுடைய ராஜயத்தில் வாழ்கிதைாம்.

1 த்கொரிநதியர் 15:50-55 வாசி்ககவும்

இவதவே்ப ெகுதிடய தியானித்து மறுெடியும் அத�க ேைடவ வாசி்ககவும்.

குழு ்கலந�ொதலொசித�ல்
இ்பெகுதியிலிருந்து மண்ணினால் பெய்ய்பெட்ை மனிேனின் அடையாளத்டேயும் (மாம்ெத்திலும் 
இரத்ேத்திலும் பிைந்ேவன்) ஆவியிலான இதயசுவின் (மாம்ெமும் இரத்ேமுமானவர) 
அடையாளத்டேயும் ெற்றி நீஙகள் கவனித்ேவற்டை கலந்ோதலாசியுஙகள். உஙகள் ெதில்கடள துண்டு 
பிரதிகளில் எழுதுஙகள்.

மாம்ெத்திலும் இரத்ேத்திலும் பிைந்ே மனிேனின் இயல்பும் அடையாளமும் என்ை? 

ொழடி்கக்பெட்டு, த�ரடமயற்று, அழிந்துதொகிை மற்றும் மரணத்திற்கு விதி்கக்பெட்டிரு்ககும் நிடல.

இதயசுவின் இயல்பும் அடையாளமும் என்ை?

ஒருதொதும் ொழடி்கக்பெைாேவர, த�ரடமயானவர, நித்தியமானவர, ஜீவனு்ககு விதி்கக்பெட்ைவர.

தீய ெ்கதியின் தமாெடிடய பெரிமானம் பெய்து, ெஙகுபகாண்டு, அவதனாடு ஒன்ைாகி, �ன்டம தீடம 
அறிவடேயும் தேரந்பேடுத்ேதின் மூலம், முேல் மனிேன் ொழா்கக்பெட்ை வித்ோகினான். அேன் 
விடளவாக, எல்லா மனிேரும் இந்ே ொழடி்கக்பெட்ை இயல்தொடு பிை்ககின்ைனர. இரண்ைாம் 
மனிேனான இதயசு, ஒருதொதும் ொழடி்கக்பெைாே வித்ோகிய ெரிசுத்ே ஆவியானவராலாகிய 
வித்தினால், ஒரு பெண்ணிைத்தில் மாம்ெமும் இரத்ேமுமாகி்ப பிைந்ோர. இதயசுதவ ெரிபூரண மாம்ெ 
இரத்ே தியாக ெலியானவர. 

தரொமர் 5:14-19 வாசி்ககவும்

இவதவே்ப ெகுதிடய தியானித்து மறுெடியும் அத�க ேைடவ வாசி்ககவும்.

குழு ்கலந�ொதலொசித�ல்
இவதவேெகுதியிலிருந்து மண்ணினால் பெய்ய்பெட்ை மனிேனின் (மாம்ெத்திலும் இரத்ேத்திலும் 
பிைந்ேவன்) விடளவுகடளயும், ஆவியிலான இதயசுவின் (மாம்ெமும் இரத்ேமும் ஆனவர) 
விடளவுகடளயும் ெற்றி நீஙகள் கவனித்ேவற்டை கலந்ோதலாசி்ககவும். உஙகள் ெதில்கடள துண்டு 
பிரதிகளில் எழுதுஙகள்.

முேல் மனிேனின் குற்ைத்ோல் ஏற்ெட்ை விடளவு என்ை?

வசைம் 16 குற்ைவாளியாகத் தீர்கக்பெட்ைான்.

வசைம் 17 மரணம் அரொட்சி பெய்ேது.

ேம்டம ஏற்று்கபகாள்ளும் அடனவரு்ககும் இரண்ைாம் மனிேன் ேம்டமத்ோதம இலவெமான ஈவாக 
அளி்பெதின் விடளவு என்ை? 

வசைம் 16 நீதிமானா்கக்பெடுேல், குற்ை உணரவிலிருந்து விடுேடல.

வசைம் 17 இதயசுவில் ஜீவன் அரொட்சி பெய்கிைது.
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த்கொதலொதசயர் 2:13-15 வாசி்ககவும்

முேல் மனிேனின் குற்ைத்ோல் ஏற்ெட்ை விடளவு என்ை?

வசைம் 13 தேவனு்ககும் ெக மனிேரு்ககும் எதிரான குற்ைஙகளில் மரித்து, அழிவு்கதகதுவான 
ேன்னலமான மாம்ெ இச்டெகளில் சி்ககுண்ைனர.

ேம்டம ஏற்று்கபகாள்ளும் அடனவரு்ககும் இரண்ைாம் மனிேன் ேம்டமத்ோதம இலவெமான ஈவாக 
அளி்பெேன் விடளவு என்ை?

வசைம் 13 எல்லா குற்ைஙகளிலுமிருந்து �ாம் மன்னி்கக்பெட்டிரு்பெோல் ொழா்ககுகிை ேன்னலமான 
மாம்ெ இச்டெகளின்மீது பவற்றி பெற்று உயிரடைகிதைாம்.

வசைம் 14 இனிதமலும் குற்ைவாளிகளாக தீர்கக்பெடுவதில்டல.

வசைம் 15 தோற்கடி்கக்பெட்டு இ்பபொழுது வல்லடமயற்ை டகதிகளாய் இரு்ககும் எல்லா 
துடரத்ேனஙகள் மற்றும் அதிகாரஙகள் மீதும் பவற்றியடைகிதைாம்.

சுவீகாரத்டே்ப பெறுகிை �ம் காலம் இதுதவ. மரண ேண்ைடன, நியாயத்தீர்பபு மற்றும் குற்ை 
உணரவிலிருந்து விடுேடல்ப பெற்று, �ாம் நீதிமான்களா்கக்பெட்டு, �மது மாம்சீகம் மற்றும் 
இதயசுவின் அரொட்சி்ககும் ஆளுடக்ககும் எதிராக நிற்கும் அடனத்து தீய ஆவிகள், அடனத்து 
அதிகாரஙகளு்ககும் தமலாக �ாம் இந்ே வாழ்வில் அரொட்சி பெய்தவாம். இனிதமலும் ொத்ோதனா 
தீய ஆவிகதளா �ம்டம குற்ைவாளிகளாக தீர்பெதில்டல. ஏபனனில் இதயசு சிலுடவயில் 
பெற்ை பவற்றியினால் அவரகளுடைய எல்லா வல்லடமயும், ஆயுேஙகளும் அவரகளிைமிருந்து 
ெறி்கக்பெட்டுவிட்ைன. 

தீடமயினால் ெழுேடைந்துள்ள இவவுலகில், மாம்ெமும் இரத்ேமுமான �ாம், ஆவியினால் பிைந்து, 
இதயசுவின் பவற்றியால் உயிர்பபி்கக்பெட்டு வாழ்கிதைாம்.

வருஙகாலத்திலும் �ம்ககு சுவீகாரம் உண்டு.

1 த்கொரிநதியர் 15:20-23 வாசி்ககவும்

இவதவே்ப ெகுதிடய தியானித்து மறுெடியும் அத�க ேைடவ வாசி்ககவும்.

குழு ்கலந�ொதலொசித�ல்
இவதவேெகுதியிலிருந்து மண்ணினால் பெய்ய்பெட்ை மனிேனின் (மாம்ெத்திலும் இரத்ேத்திலும் 
பிைந்ேவன்) விடளவுகடளயும், ஆவியிலான இதயசுவின் (மாம்ெமும் இரத்ேமும் ஆனவர) 
விடளவுகடளயும் ெற்றி நீஙகள் கவனித்ேவற்டை கலந்ோதலாசி்ககவும். உஙகள் ெதில்கடள துண்டு 
பிரதிகளில் எழுதுஙகள்.

மரணத்திலிருந்து உயிதராபைழுந்திரு்ககிைவர யொர்?

இதயசு.

இதயசு ேமது எல்லா மகிடமயிலும் இவவுலகிற்கு திரும்பி வருடகயில், ஒருதொதும் 
முதுடமயடையாே, ஒருதொதும் த�ாயடையாே, ஒருதொதும் இடளத்து்பதொகாே, குடைொைற்ை 
ெரீரஙகதளாடு மரணத்திலிருந்து உயிரத்பேழுெவரகள் யொர்?

இதயசு ேம்டமத்ோதம இலவெமான ஈவாக அளித்ேடே, அவரது மாம்ெ இரத்ே தியாக ெலிடய 
விசுவாசித்து ஏற்று்கபகாள்ெவரகள் அடனவரும். ஏபனனில் அவரகள் ஆவியினால் பிைந்ே 
தேவனுடைய பிள்டளகள்.
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தவளிப்ேடுத�ல் 1:18 வாசி்ககவும்

குடைொைற்ை மாம்ெ இரத்ே தியாக ெலியாகி, மரித்து, குடைொைற்ை உயிரத்பேழுந்ே ெரீரத்தில் 
உயிரடைந்து, ெரதலாகத்து்கதகறி, என்பைன்றும் உயிதராடிரு்ககிைவராக மரணத்திற்கும், 
நித்தியத்திற்கும் தமல் அதிகாரம் உடையவராக இரு்ககும் ஆவியிலானவர யொர்? 

இதயசு.

தவளிப்ேடுத�ல் 1:5-6 வாசி்ககவும்

உண்டமயுள்ள ொட்சியும், உயிரத்பேழுந்ே முேற்தெைானவரும், எல்லாவற்றிற்கும் தமலான 
வல்லடமயும், அடனவடரயும் அரொள்ெவர யொர்?

இதயசு.

ஏன் இதயசு �ம்ககாக இவற்டைபயல்லாம் பெய்ோர?

அவர �ம்மில் அன்புகூருகிைோல்.

இதயசுவின் மாம்ெ இரத்ே தியாக ெலியாகிய, ேம்டமதய இலவெமான ஈவாக அளித்ேடே �ாம் 
விசுவாசித்து ஏற்று்கபகாள்டகயில், தேவனுடைய பிள்டளயாக ஆவியினால் பிை்பெதோடு, தமலும் 
�ாம் என்ை ஆகிதைாம்?  

ராொ்ககளும் (ொத்ோன், தீய ஆவிகள் மற்றும் �மது மாம்சீகத்தின்மீது ஆளுடக பெய்கிைவரகளாய்) 
ஆொரியரகளும் (தேவதனாடும் பிை ம்ககதளாடும் அன்பின் போைரபில்) ஆகிதைாம்.

இதயசுவின் உயிரத்பேழுேதல முேன் முேலான குடைொைற்ை ெரீர உயிரத்பேழுேலானோல், 
தீடமயினால் ெழுேடைந்துள்ள உலகில் இ்பபொழுது �ாம் பவற்றிதயாடு வாழ்வது மட்டுமல்லாமல், 
முதுடமயடையாே, இடள்பெடையாே, ஒருதொதும் மரணமடையாே, குடைொைற்ை உயிரத்பேழுந்ே 
ெரீரத்தில், ெழுதுெைாே ஒரு புது்பபி்கக்பெட்ை உலகில், நித்திய நிடலயில், வருஙகால �ம்பி்கடகயில் 
�ாம் வாழலாம். இதயசு பூமி்ககு திரும்பி வரும்தொது, இதயசுவின் மாம்ெ இரத்ே தியாக ெலியாகிய 
ேம்டமதய இலவெமாக ஈந்ேடே ஏற்று்கபகாண்ை �ாம், �மது குடைொைற்ை உயிரத்பேழுந்ே ெரீரத்டே 
சுேந்ேரித்து்கபகாள்தவாம்.

சுவீகாரத்டே்ப பெறுகிை �ம் காலம் இதுதவ. தேவன் அதிகமாக அன்புகூருகிைோல் ெரிசுத்ே 
ஆவியானவரின் வித்தின் மூலம் இதயசு மாம்ெமும் இரத்ேமுமாக வந்திை தீரமானித்து ஒரு 
பெண்ணிைம் பிைந்ோர. அவர ேம் பொந்ே சிருஷ்டி்பபிற்குள்தள வந்ோர. மனிேனின் குற்ைத்தின் 
விடளவாக, தேவனுடைய சிருஷ்டி்பொனது தீடமயினால் தெேமடைந்ேது. ெமத்துவமின்டம, 
ஒடு்ககுேல், தீடம மற்றும் மரணம் அரொண்ைது. தேவன் அதிகமாக அன்புகூரகிைோல், 
இதயசு முேற்தெரான சுேந்ேரவாளியான குமாரனாக வந்ோர, இனி �ாம் அடனவரும் மாம்ெ 
இரத்ேத்திலிருந்து ஆவியினால் பிைந்ே குமாரரகளாகி, இ்பபொழுதும் எ்பபொழுதும் �ம் சுவீகாரத்டே 
அடைந்திைலாம். அல்தலலூயா!

இத்போகுதியிலிருந்து தேவடன்ககுறித்து நீஙகள் கற்று்கபகாண்ை ஒரு காரியம் என்ை? 

தேவன் அதிகமாக அன்புகூருகிைார மற்றும் மாம்ெத்திலும் இரத்ேத்திலும் மரித்து, உயிரத்பேழுந்ே 
இதயசு வாழ்்கடக தேவனுடைய ொட்சியும் நிரூெணமுமாகும்.

உஙகள் �டைமுடையான ெதில் / பெெம் எைை்?
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போகுதி 11: பிரியமானவரு்ககுள் ஏற்று்க 
பகாள்ள்பெடுேல்

இரண்டு மனுஷீகத் தேடவகள்: ஏற்று்கபகாள்ள்பெடும்ெடி விரும்புேல் மற்றும் அன்புகூர்பெடும்ெடி 
விரும்புேல். பிரியமானவரு்ககுள் (மிகவும் த�சி்கக்பெடும் இதயசுவு்ககுள்) �ாம் 
ஏற்று்கபகாள்ள்பெடும்ெடி (விதெஷ மரியாடேதயாடு) தேவன் பெய்ோர.

ஆரம்ே தெேம்
பெபித்து போகுதிடய ஆரம்பி்ககும்ெடி ஒருவடர தகளுஙகள்.

ஆரொ�டை
�ான் தேவனால் அன்புகூர்பெட்டு கிறிஸ்துவில் விதெஷ மரியாடேயும் ஆசீரவாேஙகளும் 
பகாடு்கக்பெட்டுள்தளன் என ெடைொற்றும் இரண்டு அல்லது மூன்று ஆராேடன்ப ொைல்கடள 
குழுவாகத் தேரந்பேடுத்து்ப ொடுஙகள். 

தவ� ஆரொய்ச்சி
�ாம் கற்று்க பகாண்ைெடி, இதயசு ேம்டமதய மாம்ெ இரத்ே தியாக ெலியானடே ஏற்று்கபகாள்ளும் 
எல்லா விசுவாசிகளும் ெரிசுத்ே ஆவியானவராகிய தேவனுடைய ஆவிடய ேம்ககுள் பெறுகின்ைனர. 
சுவீகாரத்டே்ப பெறுகிை �ம் காலம் இதுதவ. �ாம் தேவனுடைய பிள்டளகளாக (ராெரீக தெஷ்ை 
புத்திரராக), இதயசுதவாடு இடணந்ே வாரிசுகளாக, தீடமயினால் ொழடைந்துள்ள உலகமாகிய 
இ்பபூமியில் தேவனுடைய ராஜயத்தில் வாழ்கிதைாம்.

தேவன் �ம்மில் அன்புகூருவோல், அவர �ம்மில் ஒருவராகிை பேரிந்துபகாண்ைார. ெரித்திரத்தில் 
அத்ேருணத்திதல, ெரிசுத்ே ஆவியானவரின் வித்தின் மூலம், இதயசு மாம்ெமும் இரத்ேமுமாக 
ஒரு பெண்ணிைம் பிைந்ேோர. அேனால் மாம்ெத்திலும் இரத்ேத்திலும் பிைந்ேவரகளாகிய �ாமும், 
இதயசுவின் ெரிபூரண நித்திய மாம்ெ இரத்ே தியாக ெலிடய விசுவாசித்து ஏற்று்கபகாள்வதின் மூலம் 
ஆவியினால் பிை்ககிதைாம்.

தேவனுடைய ெரிடேயான அவரது உண்டமயான அன்பின் ெரிடேயாகிய தவேத்திலிருந்து பிோவின் 
அன்பு, ஆசீரவாேம், சித்ேம் (இேய விரு்பெம்) மற்றும் நித்தியத்திற்கான மீட்பின் த�ா்ககம் ெற்றி 
ஆராய்தவாம்.

எதேசியர் 1:3-14 வாசி்ககவும்

இவதவே்ப ெகுதிடய தியானித்து மறுெடியும் அத�க ேைடவ வாசி்ககவும்.

குழு ்கலந�ொதலொசித�ல்
நீஙகள் கவனித்ேவற்டை கலந்ோதலாசியுஙகள். உஙகள் ெதில்கடள துண்டு பிரதிகளில் எழுதுஙகள்.

தேவன் �ம்ககு பவளி்பெடுத்தியுள்ள அவருடைய விரு்பெமும் திட்ைமும் என்ை? வசைங்்கள் 9-10 
வாசி்ககவும்

காலம் நிடைவடைடகயில் ெரதலாகிலும் பூதலாகிலும் உள்ளடவகள் அடனத்தும் கிறிஸ்துவு்ககுள் 
ஒன்ைாக இரு்ககும்.

இ்ககாலத்தில் �ாம் ஏற்பகனதவ பெற்றிரு்ககும்ெடியாக, தேவன் �ம்ககு (முற்காலத்தில்) 
பகாடுத்ேடவ எடவ? வசைம் 3 வாசி்ககவும்

அடனத்து ஆவி்ககுரிய ஆசீரவாேமும்.
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இந்ே ஆசீரவாேம் எங்குள்ைது?

ெரதலாகத்திலுள்ளது.

இடவ அடனத்டேயும் பெற்றிை �ாம் எவரில் அல்லது யொதரொடு ஒன்ைாய் இரு்கக தவண்டும்?

கிறிஸ்து இதயசு.

கிறிஸ்து இ்ககாலத்தில் ெரதலாகில் அதிகாரமான இைத்தில் அமரந்திரு்பெடே்ப தொல் �ாமும் 
அமரந்துள்தளாம். இ்ககாலத்தில் கிறிஸ்துடவ்ப தொல் எல்லா ஆவி்ககுரிய ஆசீரவாேமும் 
�ம்ககுண்டு. அடுத்ே வெனஙகள் இவவாசீரவாேஙகளின் சில விள்ககஙகடள வரிடெ்பெடுத்துகின்ைன.

பிோவாகிய தேவன் �ம்ககு (முற்காலத்தில்) அளித்ேெடி, �ாம் கிறிஸ்துவு்ககுள் (இ்ககாலத்தில்) யொரொய் 
இரு்ககிதைாம்? உஙகள் ெதிடல ேனி்பெட்ை முடையில் அடமத்து ‘�ான்’ என உஙகள் ெதிடல 
ஆரம்பித்து எழுேவும். வசைங்்கள் 4-5 வாசி்ககவும்

உோரணம்: �ான் அன்பினால் தேரந்பேடு்கக்பெட்டு, ெரிசுத்ேமும், குற்ைமற்ைவனும், குமாரன் 
என்னும் சுவீகாரத்டே்பபெற்று, பிரியமானவரால் (மிகவும் த�சி்கக்பெடுெவரால்), என் பிோவின் 
சித்ேத்தில் ஏற்று்கபகாள்ள்பெட்டுள்தளன் (�ான் இரு்ககிைவண்ணமாகதவ). ஏபனனில் இதுதவ 
அவருடைய இேய வாஞடெயாய் உள்ளது. 

இதயசு தேவனுடைய ‘பிரியமான’ குமாரன், பிோவின் அன்பின் உச்ெ பொருள். �ாமும் அவரது 
அன்பின் ‘குமாரராக’ ஏற்று்கபகாள்ள்பெட்டுள்தளாம் (�ாம் இரு்ககிை வண்ணமாகதவ). �ாம் 
இ்ககாலத்தில், பிோ மற்றும் குமாரனு்ககிடையில் இரு்ககும் பூரணமான அன்பின் போைரபின் 
ஆவி்ககுரிய யோரத்ேத்தில் வாழ்கிதைாம். �ாதம அவரது இேய வாஞடெயாய் உள்தளாம். 

பிோவாகிய தேவன் �ம்ககு (முற்காலத்தில்) அளித்துள்ளெடி, �ாம் கிறிஸ்துவு்ககுள் (இ்ககாலத்தில்) 
யொரொய் இரு்ககிதைாம்? உஙகள் ெதிடல ேனி்பெட்ை முடையில் அடமத்து ‘�ான்’ என உஙகள் ெதிடல 
ஆரம்பித்து எழுேவும். வசைங்்கள் 7-8 வாசி்ககவும்

உோரணம்: �ான், இதயசு ேம்டமதய மாம்ெ இரத்ே தியாக ெலியா்ககினதின் மூலம், ஒருதொதும் 
முடிவில்லாே ெரிபூரணமுமான தேவனுடைய ேயதவாடு நித்திய நித்தியமாக மீட்க்பெட்டு 
மன்னி்கக்பெட்டுள்தளன். 

பிோவாகிய தேவன் �ம்ககு (முற்காலத்தில்) அளித்துள்ளெடி, �ாம் கிறிஸ்துவு்ககுள் (இ்ககாலத்தில்) 
யொரொய் இரு்ககிதைாம்? உஙகள் ெதிடல ேனி்பெட்ை முடையில் அடமத்து ‘�ான்’ என உஙகள் ெதிடல 
ஆரம்பித்து எழுேவும். வசைம் 11 வாசி்ககவும்

உோரணம: �ான் எனது சுவீகாரத்டே்ப பெற்று்கபகாண்தைன் (இ்ககாலத்தில்), ஏபனனில் இது 
தேவனால் என்ககு அளி்கக்பெட்ைதும், அவரது இேய வாஞடெயாகவும் இரு்ககிைது.

பிோவாகிய தேவன் �ம்ககு (முற்காலத்தில்) அளித்துள்ளெடி, �ாம் கிறிஸ்துவு்ககுள் (இ்ககாலத்தில்) 
யொரொய் இரு்ககிதைாம்? உஙகள் ெதிடல ேனி்பெட்ை முடையில் அடமத்து ‘�ான்’ என உஙகள் ெதிடல 
ஆரம்பித்து எழுேவும். வசைங்்கள் 13-14 வாசி்ககவும்

உோரணம்: �ான் ெரிசுத்ே ஆவியானவரால் முத்திடரயிை்பெட்டு, என் சுவீகாரத்தின் நிடைதவறுேலின் 
உத்திரவாேத்டே பெற்றுள்தளன். (இ்ககாலத்திலும் எதிரகாலத்திலும்). 

கிறிஸ்து இ்ககாலத்தில் ெரதலாகில் அதிகாரமான இைத்தில் அமரந்திரு்பெடே்ப தொல, �ாமும் 
அமரந்துள்தளாம் என நிடனவில் பகாள்ளவும். இ்ககாலத்தில், கிறிஸ்துடவ்ப தொல் எல்லா 
ஆவி்ககுரிய ஆசீரவாேமும் �ம்ககுண்டு. 

எதேசியர் 1:21-23 வாசி்ககவும்

இவதவே்ப ெகுதிடய தியானித்து மறுெடியும் அத�க ேைடவ வாசி்ககவும்.
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குழு ்கலந�ொதலொசித�ல்
நீஙகள் கவனித்ேவற்டை கலந்ோதலாசியுஙகள். உஙகள் ெதில்கடள துண்டு பிரதிகளில் எழுதுஙகள்.

இ்ககாலத்திலும் வருஙகாலத்திலும் இதயசுவு்ககு எவவைவு வல்லடமயும் அதிகாரமும் உள்ளது? 
வசைம் 21 வாசி்ககவும்

எல்லாத் துடரத்ேனஙகள், வல்லடம, அதிகாரம், அரொட்சி மற்றும் குறி்பபிட்ை எல்லாவற்றின் மீதும்.

இதயசுவின் நிடைவு ஆனவரகள் யொர்? வசைம் 23 வாசி்ககவும்

இதயசுவின் மாம்ெ இரத்ே தியாக ெலிடய ஏற்று்கபகாண்ை எல்லா விசுவாசிகளும்.

இதயசுவின் மாம்ெ இரத்ே தியாக ெலிடய ஏற்று்கபகாண்ை எல்லா விசுவாசிகளின் நிடைவானவர 
யொர்? 

கிறிஸ்து இதயசு.

எதேசியர் 2:4-8 வாசி்ககவும்

இவதவே்ப ெகுதிடய தியானித்து மறுெடியும் அத�க ேைடவ வாசி்ககவும்.

குழு ்கலந�ொதலொசித�ல்
நீஙகள் கவனித்ேவற்டை கலந்ோதலாசியுஙகள். உஙகள் ெதில்கடள துண்டு பிரதிகளில் எழுதுஙகள்.

இ்ககாலத்தில் கிறிஸ்து இதயசுவில் �ம்ககு என்ை உள்ளது? வசைங்்கள் 5-6 வாசி்ககவும்

�ம்டம கிறிஸ்துதவாதை கூை உயிர்பபித்ோர. மாம்சீக இச்டெகள், ொத்ோன் மற்றும் அடனத்து 
தீய ஆவிகளு்ககும் தமலாக கிறிஸ்துவின் வல்லடமயிலும், அதிகாரத்திலும் �ம்டம எழு்பபி, 
உன்னேஙகளிதல அவதராடுகூை உட்காரவும் பெய்ோர.

தேவன் �ம்டம ஏன் உயிர்பபித்து, கிறிஸ்துவின் வல்லடமயிலும் அதிகாரத்திலும் �ம்டம எழு்பபி, 
உன்னேஙகளிதல அவதராடுகூை உட்காரவும் பெய்ோர? வசைங்்கள் 4-8 வாசி்ககவும்

தேவன் �ம்தமல் பகாண்டுள்ள மிகுதியான அன்பின் நிமித்ேம். இடவ எல்லாவற்றின் மூலம் தேவன் 
ேமது முடிவில்லாே அன்பு, இர்ககம், ெரிபூரண ேயவு மற்றும் ஆசீரவாேத்தின் பெல்வஙகடளயும் 
�ம்மிைம் பவளி்பெடுத்திைலாம்.

எதேசியர் 1:15-19 வாசி்ககவும்

அ்பதொஸ்ேலர ெவுல் ெரிசுத்ேவான்களு்ககாக என்ை பெெம் ெண்ணுகிைார?

வசைம் 17 தேவடன இன்னும் அதிகமாக அறிந்து பகாள்வேற்காக அவர ஞானத்தின் ஆவிடய 
அவரகளு்ககு பகாடு்ககும்ெடி. 

வசைம் 18 தேவனுடைய மகத்துவமான சுேந்ேரமாகிய அவருடைய மாம்ெ இரத்ே தியாக ெலிடய 
விசுவாசித்து ஏற்று்கபகாள்ளும் அடனவரும் தேவனுடைய ெத்தியத்டே இன்னும் அதிகமாக 
காணவும், �ம்பி்கடகடயயும் ஆசீரவாேஙகடளயும் அறியவும் (இ்ககாலத்திலும் வருஙகாலத்திலும்) 
தேவன் அவரகளுடைய மன்ககண்கடள திைந்திை தவண்டுபமன. 

வசைம் 19 அவரது வல்லடமயின் மகா தமன்டமயான மகத்துவம் இன்னபேன்று அறிய.

இ்பெகுதியிலிருந்து தேவடன்ககுறித்து நீஙகள் கற்று்கபகாள்ளும் ஒரு காரியம் என்ை?

தேவனுடைய அன்பு, வல்லடம மற்றும் ெரிபூரணமான ஆசீரவாேம் முடிவில்லாேது. அவர என்டன 
ேமது துதியும் மகிடமயுமாய் காண்கிைார.

உஙகள் �டைமுடையான ெதில் / பெெம் என்ை?
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போகுதி 12: உைவுகள்
கருத்ேரஙகில் கலந்துபகாண்ைவர: ‘திராட்டெச் பெடி உைடவ்க குறித்து கற்தைன். 
இதயசுவிைமிருந்து பெற்று்க பகாள்ளும் த�ரமும், பிோவின் சித்ேத்திற்கு அர்பெணி்பெதும் என்ககு 
அதிமு்ககியமானோகும்.’

ஆரம்ே தெேம்
பெபித்து போகுதிடய ஆரம்பி்ககும்ெடி ஒருவடர தகளுஙகள்.

ஆரொ�டை
இதயசுதவாடு ஒன்ைாயிருத்ேல் அல்லது இதயசுதவாடு திராட்டெச் பெடி, பகாடியின் உைவு அல்லது 
இதயசுவின் அன்பில் வாழுேடல ெடைொற்றும் இரண்டு அல்லது மூன்று ஆராேடன்ப ொைல்கடள 
குழுவாகத் தேரந்பேடுத்து்ப ொடுஙகள்.

்கட�
ஒரு பெரிய திராட்டெச் பெடியின் ஒரு பகாடியாக நீஙகள் உஙகடள கற்ெடன பெய்துபகாள்ளுஙகள்.

திராட்டெச் பெடியின் மு்ககியத் ேண்தைாடு நீஙகள் இடண்கக்பெட்டு, தோட்ை்ககாரரின் சித்ேத்திற்கு 
ஒ்பபு்கபகாடு்கக்பெட்டுள்ளீரகள்.

நீஙகள் பெய்வபேல்லாம் பவறுமதன போஙகி்கபகாண்டிரு்பெதே. தவபைான்றுமில்டல. மு்ககியத் 
ேண்டிலிருந்து போஙகி்கபகாண்டிரு்ககிறீரகள்.

நீஙகள் இ்பதொது மு்ககியத் ேண்தைாடு இடணந்து போஙகி்கபகாண்டிரு்பெோல், இயல்ொகதவ 
தவரிலிருந்து, மு்ககியத் ேண்டின் வழியாக பெடியின் அடனத்து �ன்டமயும் உஙகளு்ககுள் ொய்கிைது. 
நீர, ஊட்ை ெத்து மற்றும் பெடியிலிருந்து எல்லாதம உஙகளு்ககுள் ொய்கிைது.

நீஙகள் பெய்வபேல்லாம் பெடிதயாடுகூை இடணந்து போஙகி்கபகாண்டிருந்து, அேனுடைய 
�ன்டமடய்ப பெற்று்கபகாள்வதே.

ஒரு �ாள், ஒரு ‘கூச்ெ’ உணரடவ நீஙகள் உணரகிறீரகள். நீஙகள் வளரந்துவிட்ைடே நீஙகள் 
கண்ைறிகிறீரகள்.

சிறு சிறு திராட்டெ்க பகாத்துகள் உருவாகின்ைன. (அன்பு, ெந்தோஷம், ெமாோனம், நீடிய பொறுடம, 
ேயவு, �ற்குணம், விசுவாெம், ொந்ேம், இச்டெயை்ககம்).

சூரியன் ஒளிரந்து, மடழ உன் தமல் பொழிடகயில், உன்ககுள்ளாக திராட்டெச் பெடியின் ஜீவ 
ேண்ணீரும், ஊட்ை ெத்தும் பமன்டமயாக்ப ொய்கிைது. இது எ்பெடி �டைபெறுகிைது? நீஙகள் ஏதும் 
பெய்யவில்டல!

நீஙகள் பெய்வபேல்லாம் திராட்டெச் பெடிதயாடு இடணந்து போஙகி்கபகாண்டிருந்து, அேன் 
�ன்டமடய்ப பெற்று்கபகாள்வதே.

அதுதவ தோட்ை்ககாரரின் சித்ேமாகும்.

இயற்டகயில், நீர தமலிருந்து கீழாக, மடழ, ஆறுகள் மற்றும் குட்டைகளு்ககு வழிந்தோடும். 
திராட்டெ்க பகாடி வாழ்வேற்கு நீர தேடவயாயிரு்ககிைது. நீர இல்டலபயனில் அது மாண்டுவிடும். 
நீடர்பபெறுவேற்கு கிடளயானது மு்ககியத் ேண்டிலிருந்து ெருக தவண்டும் - மு்ககியத் 
ேண்டிலிருந்து பெை தவண்டும். வாழ்வேற்கும் கனி பகாடு்பெேற்கும் கிடளயானது நீர ெருக 
தவண்டும்.
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தேவன் யாவற்டையும் சிருஷ்டித்ேோல், இயற்டகடய்ப தொலதவ ஆன்மீகத்திலும் உள்ளது.

ஆன்மீகத்தில், ஜீவத் ேண்ணீர தமலிருந்து கீழ், தேவனுடைய சிஙகாெனத்திலிருந்து இதயசுவின் 
வழியாக கிடளகளு்ககு்ப ொய்கிைது. கிடளகள் மடழயிலிருந்து நீடர்ப ெருகுவதில்டல - நீரானது 
மண்ணிற்குள் பெல்கிைது. கிடளகள் மு்ககியத் ேண்டிலிருந்து நீடர்ப ெருகி, தவர மற்றும் 
மு்ககியத்ேண்டிலிருந்து எல்லா �ன்டமடயயும் பெற்று்கபகாள்கின்ைன. 

தயொவொன் 15:1-8 வாசி்ககவும்

இவதவே்ப ெகுதிடய தியானித்து மறுெடியும் அத�க ேைடவ வாசி்ககவும்.

குழு ்கலந�ொதலொசித�ல்
நீஙகள் கவனித்ேவற்டை கலந்ோதலாசியுஙகள். 
உஙகள் ெதில்கடள துண்டு பிரதிகளில் எழுதுஙகள்.

தோட்ை்ககாரர யொர்?

பிோவாகிய தேவன்.

திராட்டெச் பெடியின் மு்ககியத் ேண்டு யொர்?

இதயசு.

திராட்டெச் பெடியின் மு்ககியத் ேண்டின் கிடள யொர்?

�ான்.

நிடலத்திருத்ேல் என்ைால் என்ை?

இதயசு ேம்மில் நிடலத்திரு்கக்க கூறுகிைார. 
நிடலத்திருத்ேல் என்ெது ேஙகியிருத்ேல் (ஒரு 
இைத்தில், நிடலயில், போைரபில் மற்றும் 
எதிரொர்பபில்): போைரேல், இருத்ேல், ெகித்ேல், 
ஆெராகுேல், அமரந்திருத்ேல் அல்லது நிற்ைல்.

�ான் எப்ேடி நிடலத்திரு்கக முடியும்?

உஙகள் ெணி்பபுத்ேகத்தில் உஙகள் ெதிடல எழுதுஙகள்.

இயற்டகயில் வாழ்வேற்கும், கனி பகாடு்பெேற்கும் கிடளயானது ஊட்ை ெத்து அல்லது உணவு 
உட்பகாள்ள தவண்டும்.

தயொவொன் 4:27-38 வாசி்ககவும்

சூழ்நிடல
இந்ே தவேெகுதியில் ெமுோயத்ோல் ஒது்கக்பெட்ை ஒரு பெண்தணாடு இதயசு தெசி்க 
பகாண்டிரு்ககிைார. கைந்ே இந்ே கால்க கட்ைத்தில் ெமாரியரகதளாடு யூேரகள் தெசுவதில்டல, 
மு்ககியமாக ேன் பொந்ே ம்ககளாதல ஒது்கக்பெட்ை ஒரு பெண்தணாடு தெசுவதில்டல. ஆனால் 
இதயசு (மாம்ெத்திலும் இரத்ேத்திலும் யூோ தகாத்திரத்டே ொரந்ேவர) ெமுோயத்ோல் ஒது்கக்பெட்ை 
இ்பபெண்டண அணுகி, ஜீவத் ேண்ணீர ெற்றி (தேவனுடைய ஆவியாகிய ெரிசுத்ே ஆவிடய்பெற்றி) 
அவதளாடு தெசி, ஜீவத் ேண்ணீரின் மூல்ககாரணராகிய ேன்டன அவளு்ககு பவளி்பெடுத்துகிைார. 
இதயசுவின் சீஷரகள் திரும்பி வந்ேதொது, ேனது உணவு எதுபவன்றும், விடள நிலத்டே்பெற்றியும் 
அவரகளு்ககு்க கற்பி்ககிைார.
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ெமுோயத்ோல் ஒது்கக்பெட்ை பெண்டண அணுகி, ோன் யாபரன பவளி்பெடுத்தி, ேம்டம இனிதமல் 
அறிய்பதொகும் ம்ககளான விடள நிலத்டே்பெற்றி தெசுவேற்கும் இடையில் ேனது உணவு எது என 
இதயசு பவளி்பெடுத்துகிைார.

ேன்டன ோஙகும் உணபவன இதயசு எட� கூறுகிைார?

பிோவின் சித்ேத்டே பெய்து, எடே பெய்ய அனு்பெ்பெட்ைதரா அடே பெய்து முடி்பெதே. 

த�வன் யொவறடறையும் சிருஷ்டித��ொல், இயறட்கடயப் தேொலதவ ஆன்மீ்கததிலும் உள்ைது.

ஆன்மீகத்தில், பிோவின் சித்ேத்திற்கு �ாம் �ம்டம அர்பெணித்து, அவருடைய பிரென்னத்தில், 
ஆராேடனயிலும், அவரது வாரத்டேயிலும் அவதராடு த�ரம் பெலவழி்கடகயில், அவரது 
அடனத்து �ன்டமகடளயும் பெற்று, அவரது ஆவியினால் ஒவபவாரு �ாளும் அதிகமதிகமாக 
மறுரூெ்பெடுத்ே்பெடுதவாம்.

பிோவின் சித்ேத்திற்கு �ாம் �ம்டம அர்பெணித்து, இதயசுவிைமிருந்து பெறுடகயில் யொருடைய 
ொயலில் �ாம் மறுரூெமா்கக்பெடுகின்தைாம்? 2 த்கொரிநதியர் 3:17-18 வாசி்ககவும்

இதயசு.

�ம் பிோவின் சித்ேத்திற்கு �ம்டம அர்பெணித்து, �ாம் ஜீவத்ேண்ணீடர்ப ெருகினால் என்ை �ை்ககும் 
என இதயசு ெடைொற்றுகிைார? 

தயொவொன் 15:8 வாசி்ககவும்

கனி நிச்ெயமாக உண்டு. தேவன் யாவற்டையும் சிருஷ்டித்ேோல், இயற்டகடய்ப தொலதவ 
ஆன்மீகத்திலும் உள்ளது.

�ம் பிோவின் சித்ேத்திற்கு �ம்டம அர்பெணித்து, அவரது பிரென்னத்தில் அனுதினமும் ெருகினால், 
�ாம் கிறிஸ்துடவ்பதொலாகிை ெரிசுத்ே ஆவியானவர �ம்டம மாற்றுவார. அவரது குணாதிெயம் 
�மது குணாதிெயமாகிைது. இதயசு என்னும் மரமானது இதயசு என்னும் கனிடய்க பகாடு்ககிைது. 
ஆவியின் கனி.

பிோவாகிய தேவனின் சித்ேத்திற்கு அர்பெணி்ககும்தொது �ாம் அவரிைமிருந்து பெற்று்கபகாள்ளும் 
ஆவி்ககுரிய கனி மற்றும் பேய்வீக இயல்பு அல்லது இதயசுவின் குணாதிெயஙகள் யொடவ? 
்கலொததியர் 5:22-23 வாசி்ககவும் 

அன்பு, ெந்தோஷம், ெமாோனம், நீடிய பொறுடம, ேயவு, �ற்குணம், விசுவாெம், ொந்ேம், இச்டெ 
அை்ககம்.

கனிடய்க உற்ெத்தி பெய்கிைவர யொர்?

பிோவாகிய தேவனான தோட்ை்ககாரர, ேம் குமாரனாகிய இதயசு கிறிஸ்துவின் மூலம், ெரிசுத்ே 
ஆவியானவரால்.

தேவன் �ம்மில் எவவளவாய் அன்புகூருகிைார என்னும் பவளி்பொடு �ம்ககு உண்ைாகி, அவருடைய 
பிரென்னத்தில் பிோவின் சித்ேத்திற்கு �ம்டம அர்பெணித்திரு்கடகயில், அவர ேம்டம �ம்ககு 
இன்னும் அதிகமாய் பவளி்பெடுத்துவார. ஏபனனில் அதுதவ அவரது சித்ேமாகும், மற்றும் �ாம் 
தேவனுடைய நிடைவினால் நிடைந்திடுதவாம். �ாம் அவருடைய பிரென்னத்தில் அனுதினமும் 
இருந்து, இதயசுவிைமிருந்து பெற்று, �ம் பிோவின் சித்ேத்திற்கு அர்பெணி்கடகயில், அவர �ம்டம 
மாற்றுவார, இதுதவ அவருடைய சித்ேமாகும். 

இத்போகுதியிலிருந்து தேவடன்ககுறித்து நீஙகள் கற்று்கபகாண்ை ஒரு காரியம் என்ை?

உஙகள் �டைமுடையான ெதில் / பெெம் எைை்?
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போகுதி 13: உைவுகள் – பிைடர அவரகள் இரு்ககிை 
வண்ணமாகதவ ஏற்று்கபகாள்ளுேல் 

ஒ்பபுரவாகுேல் (ெமரெத்து்ககுள் பகாண்டுவருேல்). மீட்பைடுத்ேல் (ஆதரா்ககியம், �லம் மற்றும் 
சுறுசுறு்பொன நிடல்ககு மறுெடியும் பகாண்டுவருேல்). புது்பபித்ேல் (உயிரூட்டி, பெயலூ்ககம் 
பகாடுத்ேல்).

ஆரம்ே தெேம்
பெபித்து போகுதிடய ஆரம்பி்ககும்ெடி ஒருவடர தகளுஙகள்.

ஆரொ�டை
தேவனுடைய அன்டெயும் அவரது மறுரூெ்பெடுத்தும் வல்லடமடயயும் ெடைொற்றும் இரண்டு 
அல்லது மூன்று ஆராேடன்ப ொைல்கடள குழுவாகத் தேரந்பேடுத்து்ப ொடுஙகள்.

ேதது விட�்கள் – குழு நடைமுடறைப் ேயிறசி
�ாம் கற்ைது தொல், �ம்ககுள்ள அதிமு்ககியமான உைவு தேவதனாடு உள்ளதேயாகும். �ாம் 
�மது பிோவின் சித்ேேதிற்கு �ம்டம அர்பெணித்து, அவதராடு த�ரம் பெலவளித்து, அவரது 
எல்லா �ன்டமகடளயும் பெறுகிைவரகளாயிருந்ோல், தேவன் �ம்டம அனுதினமும் இதயசுவின் 
குணாதிெயமுடையவரகளாய் மாற்றுவார. 

�மது உணரச்சிகள், �ாம் என்ன நிடன்ககிதைாம், பிைர �ம்டம எவவாறு �ைத்துகின்ைனர, மற்றும் 
�ாம் பிைடர எவவாறு �ைத்துகிதைாம் என்ெடே்பெற்றி தேவன் கரிெடன உள்ளவராய் இரு்ககிைார. 

குழு நடைமுடறைப் ேயிறசி
ஒருவடர ஒருவர ொரத்ே வண்ணம் வட்ைமாக உட்காரவும். அடனவரும் காணும்ெடி 10 விடேகள் 
ெணித்ோடள (தேவனுடைய ராஜய நிகழ்ச்சி டகதயடு ெ்ககம் 45டய ஒரு �கல் எடு்ககவும்) 
வட்ைத்தின் �டுவில் டவ்ககவும். ெணித்ோளின் ெ்ககத்தில் 10 அரிசி அல்லது கைடல அல்லது 
கிடை்கக்ககூடிய ஏோவது 10 விடேகடள டவத்திடுஙகள். உஙகள் வட்ைத்திலுள்ள �ெரகளின் 
எண்ணி்கடகதய உஙகள் குழுவில் எண். மூன்று முேல் ென்னிபரண்டு �ெரகள் வடர இரு்ககலாம்.  
12 தெரகளு்ககும் தமலிருந்ோல் இரண்டு குழு்ககளாக அடம்ககலாம். 24 தெரகளு்ககும் தமலிருந்ோல் 
மூன்று குழு்ககளாக அடம்ககலாம். ஒவபவாரு குழுவும் 10 விடேகடளயும் 10 விடேகள் 
ெணித்ோடளயும் குழுவின் �டுவில் டவத்திரு்கக தவண்டும்.

ஒவபவாரு �ெரும் - ஒவபவாருவராக - குழுவிைம் தெெ ேருணம் பகாடு்கக்பெடுகிைது. 
ஒவபவாருவரும் ெமஉரிடமதயாடு, ெமமான மு்ககியத்துவம் உடைதயாராயும் உள்ளனர. 
ஒவபவாருவரும் குழுவின் மு்ககியத்துவம் வாய்ந்ேவராக ெணி பெய்கின்ைனர. ேஙகள் ெமுோயம், 
ெணித்ோளின் எ்பெத்தியில் ேஙகடள்க காண்ெோக ோஙகள் �ம்புவடே ேஙகள் குழுதவாடு 
ெகிரந்துபகாள்கின்ைனர. ேஙகள் ெமுோயம் ேஙகடள எந்ே மதி்பபும் அற்ைவரகளாகதவா, பொற்ெ 
மதி்பபுள்ளவரகளாகதவா அல்லது மிகுதியான மதி்பபுள்ளவரகளாகதவா காணும். 

ேஙகள் ெமுோயம் ேஙகடள எவவாறு காண்கின்ைது என்ெதில் தகவலம் ஏதும் இல்டல என 
புரிந்துபகாள்வது அதி மு்ககியமானோகும். ஒரு மனிேடன ெமுோயம் எவவாறு காண்கின்ைது 
என்ெது அத�க காரியஙகளின் விடளவாகும், அடவகளில் பெரும்ொலானடவ அம்மனிேனில் 
கட்டு்பொட்டிற்கு அ்பொற்ெட்ைடவயாகும். ெரியான விடையானது: ெமுோயம் உஙகடள காண்ெடே 
நீஙகள் எ்பெடி �ம்புகிறீரகள் என்ெதே. 
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ேஙகள் ெமுோயம் ேஙகடள எ்பெத்தியில் காண்கிைது (எந்ே மதி்பபும் அற்ைவரகளாகதவா, பொற்ெ 
மதி்பபுள்ளவரகளாகதவா அல்லது மிகுதியான மதி்பபுள்ளவரகளாகதவா) என அவரகள் �ம்புவோக 
ஒவபவாருவரும் ெகிரந்து பகாண்ைபின்பு, ேம் குழு கண்ைறிந்ேடவகடள 10 விடேகடளயும் 
டவத்து, எ்பெடி பேரிந்துபகாள்ள்பெட்ை ெத்திகளில் குறித்து்க காட்டுவது என ஆதலாசி்ககவும். 
எல்லா 10 விடேகளும் ெயன்ெடுத்ே்பெை தவண்டும். 10 விடேகளும் முழு குழுடவயும் குறி்ககும்.

உோரணம் 1: 8 தெரகள் பகாண்ை ஒரு குழுவில், 5 தெரகள் ேஙகள் ெமுோயம் ேஙகடள எந்ே மதி்பபும் 
அற்ைவரகளாகவும், 2 தெரகள் ேஙகள் ெமுோயம் ேஙகடள பொற்ெ மதி்பபுள்ளவரகளாகவும், 1 �ெர 
ேன்டன ேன் ெமுோயம் மிகுந்ே மதி்பபுள்ளவராகவும் காண்ெோக எண்ணினால், 7 விடேகள் எந்ே 
மதி்பபும் அற்ை ெத்தியிலும், 2 விடேகள் பொற்ெ மதி்பபு ெத்தியிலும், 1 விடே மிகுதியான மதி்பபு 
ெத்தியிலுமாக 10 விடேகளும் டவ்கக்பெை தவண்டும். 

உோரணம் 2: 6 தெரகள் பகாண்ை ஒரு குழுவில், 3 தெரகள் ேஙகள் ெமுோயம் ேஙகடள எந்ே மதி்பபும் 
அற்ைவரகளாகவும், 3 தெரகள் ேஙகள் ெமுோயம் ேஙகடள பொற்ெ மதி்பபுள்ளவரகளாகவும்,  
0 �ெர ேன்டன ெமுோயம் மிகுந்ே மதி்பபுள்ளவராகவும் காண்ெோக எண்ணினால், 5 விடேகள் எந்ே 
மதி்பபும் அற்ை ெத்தியிலும், 5 விடேகள் பொற்ெ மதி்பபு ெத்தியிலும், 0 விடே மிகுதியான மதி்பபு 
ெத்தியிலுமாக 10 விடேகளும் டவ்கக்பெை தவண்டும். 

குழு ்கலந�ொதலொசித�ல்
நீஙகள் கவனித்ேவற்டை கலந்ோதலாசியுஙகள். உஙகள் ெதில்கடள துண்டு பிரதிகளில் எழுதுஙகள்.

லூக்கொ 8:43-55 வாசி்ககவும்

இவதவே்ப ெகுதிடய தியானித்து மறுெடியும் அத�க ேைடவ வாசி்ககவும்.

குழு ்கலந�ொதலொசித�ல்
வசைங்்கள் 43-44ல் இதயசுவின் போடுேலால் ெமுோயத்ோல் புை்ககணி்கக்பெட்ை பெண்ணு்ககு 
என்ை ெம்ெவித்ேது?

அவள் குணமா்கக்பெட்ைாள் (ெரீரத்தில்).

வசைம் 45ல் இதயசு என்ை கூறினார?

என்டனத் போட்ைது யார?

என்டனத் போட்ைது எது என இதயசு கூைாமல் என்டனத் போட்ைது யார என்ைார. யார என்ெது ஒரு 
�ெடர்க குறி்ககிைது. அவடளத் தேடும்ெடி நின்று ேம் த�ரத்டேயும், கவனத்டேயும் பகாடுத்து இதயசு 
அவடள மதித்து, அவளு்ககு மரியாடேயளி்ககிைார. அவரது குணமளி்ககும் வல்லடமடய அவள் 
ஏற்பகனதவ பெற்றுவிட்ைாள். உலகத்தின் ொரடவயில் ஒரு மு்ககியமான மனிேனின் மரித்து்க 
பகாண்டிரு்ககும் சிறுபெண்டண மீட்கும்ெடி இதயசு பென்று பகாண்டிருந்ோர என்ெடே நிடனவில் 
பகாள்ளவும்.

வசைம் 47ல் அ்பபெண் என்ை பெய்ோள்?

ோன் மடைந்து பகாள்ள முடியாேோல், அவள் முன் வந்து, இதயசுவின் முன்ொக்ப ெணிந்து, 
இதயசுவின் ஒரு போடுேலின் மூலம் குணமடைந்ேடே ொட்சி ெகரந்ோள்.

இதயசு ெமுோயத்ோல் புை்ககணி்கக்பெட்ை பெண்டண மிகுதியான மதி்பபிற்குரியவளாகவும், 
ெரவ வல்லடமயுள்ள தேவனின் ொயலால் சிருஷ்டி்கக்பெட்ைவளாயும் அஙகீகரித்ேதோைல்லாமல், 
இதயசுவிைமிருந்து வந்ே ஒதர ஒரு போடுேலினால், முழு ெமுோயமும், சீஷரகளும், இதயசுவும்கூை, 
இ்பபொழுது அ்பபெண் கூறுவடே்க தகட்டு்கபகாண்டிரு்ககின்ைனர.

அவளு்கபகாரு இைமுண்டு. அவளு்கபகாரு குரல் உண்டு. அவள் மதி்பபிற்குரிய ஒரு �ெர. அவள் 
மு்ககியத்துவம் வாய்ந்ேவள்.
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வசைம் 48ல் ேம் சீஷரகள் மற்றும் ெமுோயம் முழுவது்ககும் முன்ொக இதயசு அ்பபெண்டண எப்ேடி 
அடழ்ககிைார?

தேவனுடைய மகள் அல்லது பிள்டள.

இதயசுவிைமிருந்து வந்ே ஒரு போடுேலால் பூரணமான முழுடம ஏற்ெடுகிைது - ெரீர்ப 
பிரகாரமாகவும், மனேளவிலும், ஆவி்ககுரிய பிரகாரமாகவும். அவளு்கபகாரு இைமும், குரலும், 
தேவனுடைய பிள்டள என்னும் மறுசீரடம்கக்பெட்ை அடையாளமும் உண்டு.

10 விடேகள் �டைமுடை்ப ெயிற்சி்ககுத் திரும்புதவாம்.

ெமுோயம் ேஙகடள மதி்பபு அற்ைவரகள் அல்லது பொற்ெ மதி்பபுள்ளவரகள் என காண்கிைது என 
�ம்பும் ம்ககள், ெமுோயம் ேஙகடள மிகுதியான மதி்பபுள்ளவரகளாக காண்கிைது என �ம்பும்ெடி 
�ாம் அவரகடள எவவொறு வலுெடுத்திைலாம்?

 1. அவரகளு்ககு மரியாடே்க பகாடுத்து, ெமுோயத்தில் அவரகடளச் தெரத்து்க பகாள்ளுஙகள். 

 2. ெமுோயத்தில் அவரகள் கலந்து்கபகாள்ளும்ெடி அவரகளு்ககு ஒரு இைம், ெஙகு, மற்றும் 
வாய்்படெ அளித்திடுஙகள்.

 3. ேஙகள் வாழ்்கடகயில் தேவனுடைய மகத்துவஙகடள்க குறித்து தெசிைவும், ொட்சி 
ெகரவும், ஒரு வாய்்படெ அவரகளு்ககு அளித்திடுஙகள்.

 4. ேஙகள் வரஙகடள கண்டுபகாள்ளவும் (ஒவபவாருவரு்ககும் ஒரு வரமாவது உண்டு) 
அவற்டை ெயன்ெடுத்திைவும் வாய்்பபு அளித்திடுஙகள்.

இத்போகுதியிலிருந்து தேவடன்ககுறித்து நீஙகள் கற்று்கபகாண்ை ஒரு காரியம் என்ை?

உஙகள் �டைமுடையான ெதில் / பெெம் எைை்?
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போகுதி 14: உைவுகள் – ெமத்துவம்
‘உைவுகள் ெமமாக மறுசீரடம்கக்பெட்டு - இதயசுவில் ெமமாகுேல்…ெந்தி்கக்பெட்ைதும் 
ெந்தி்கக்பெைாேதுமான எல்லா ெமுோயத்திற்கும் தேடவயான பெய்தி.’ கருத்ேரஙகில் 
கலந்துபகாண்ைவர

ஆரம்ே தெேம்
பெபித்து போகுதிடய ஆரம்பி்ககும்ெடி ஒருவடர தகளுஙகள்.

ஆரொ�டை
தேவனுடைய அன்டெயும், குண்பெடுத்தும் வல்லடமடயயும் ெடைொற்றும் இரண்டு அல்லது 
மூன்று ஆராேடன்ப ொைல்கடள குழுவாகத் தேரந்பேடுத்து்ப ொடுஙகள். 

தேவன் மனிேடனயும் மனுஷிடயயும் எவவாறு ெமமாக்க காண்கிைார என்னும் சில அம்ெஙகடள 
அவரது ெரிடேயாகிய, அவரது உண்டமயான அன்பின் ெரிடேயாகிய, தவேத்திலிருந்து �ாம் 
ஆராய்தவாம்.

ஆணும் பெண்ணும் உள்ளைஙகின ேம் சிருஷ்டி்பபின் மீது தேவன் என்ை ெடைொற்றினார? 
ஆதியொ்கமம் 1:31 வாசி்ககவும்

அது �ல்லோக இருந்ேது.

தேவனுடைய ராஜயத்தில் உள்ள போைரபுகடள, தீடமயினால் ெழுேடைந்திரு்ககும் உலகில் உள்ள 
வாழ்்கடகயில் புரிந்துபகாள்ள, ஆரம்ெத்திற்கு �ாம் திரும்பி பெல்ல தவண்டியோய் இரு்ககிைது. 
ஆதியொ்கமம் 1:27-28 வாசி்ககவும்

தேவன் மனிேடன யொருடைய ொயலில் சிருஷ்டித்ோர?

தேவனுடைய ொயலில் சிருஷ்டித்ோர.

தேவன் பெண்டண யொருடைய ொயலில் சிருஷ்டித்ோர?

தேவனுடைய ொயலில் சிருஷ்டித்ோர.

தேவன் யொடர ெமமாக ஆசீரவதித்ோர?

ஆடணயும் பெண்டணயும்.

பூமி முழுவதின் தமலும் ெமமான ஆளுடகடய (ஆளும் அதிகாரம்) தேவன் யொருககுக பகாடுத்ோர?

ஆணு்ககும் பெண்ணு்ககும்.

ஆதியொ்கமம் 2:18-20 வாசி்ககவும்

இவவெனத்தில் தேவன் பெண்டண ஆணு்ககு இடணயான உேவியாளராக்க குறி்பபிடுகிைார. 
அோவது ேன்னுைன் கூை வருகிை, ஒதர விேமான மாம்ெம் உடையவர, அதே தவடளயில் 
வித்தியாெஙகளும் உடைய ஒருவர என அரத்ேங பகாள்கிைது. அவள் மனிேதனாடு ெமமானவளாக, 
இருவரும் இடணந்து ஒதர மாம்ெமாயிரு்ககின்ைனர. தேவனின் ொயலில் சிருஷ்டி்கக்பெட்ை 
மனிேடன முழுடம்பெடுத்துெவளுமாய் அவள் இரு்ககிைாள்.

தேவனுடைய வாரத்டேயின் ெடழய ஏற்ொட்டில், உேவியாளர என்னும் ெேம் மனிேதனாடுகூை 
வருகிை தேவடனதய அதிகமாக்க குறி்ககிைது. தேவனுடைய வாரத்டேயின் புதிய ஏற்ொட்டில், 
இதயசு ோதம தேவனுடைய ஆவிடய அல்லது பிரென்னத்டே �மது உேவியாளராக்க 
குறி்பபிடுகின்ைார.
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தேவன் ஆடணயும் பெண்டணயும் ெமமாகவா அல்லது ெமமின்டமயாக சிருஷ்டித்ோரா?

ெமமாக.

ஆணும் பெண்ணும் தேவனுடைய அடனத்து சிருஷ்டி்பபுகளிலும் 
ேடலசிைந்ே ெடை்பொவர. மனிேன் (ஆணும் பெண்ணும்) ஒருவடர 
ஒருவர நிடைவுபெய்திைவும், சிருஷ்டிகராகிய தேவதனாடும், 
ஒருவதராபைாருவதராடும் ெமமான போைரபு பகாண்டிைவும், 
தேவனுடைய சுவாெத்டே இருவரும் ெமமாக்ப பெற்ைனர.

ஆணும் பெண்ணும் நன்டமக்கொ்கதவ உருவடமக்கப்ேடைைர்…  
ெமம்-ெமம்.

இன்டைய உலகம் குடைொைற்ைோக உள்ளோ?

இல்டல.

தேவனுடைய குடைொைற்ை உலகிடன மாற்றிை ஒரு காரியம் நிகழ்ந்ேது. மனிேனு்ககும் 
மனுஷி்ககும் பூமி முழுவடேயும் ஆண்டு்கபகாள்ளும் அதிகாரத்டே, தேவனது குடைொைற்ை 
உலகிடன ெராமரித்திடும் ொ்ககியத்தோடு தேவன் பகாடுத்ோர என்ெடே நிடனவில் பகாள்ளவும். 
அவதராடுகூை பவற்றிகரமாக வாழ்ந்திை அவர அடனத்டேயும் அவரகளு்ககு்க பகாடுத்ோர.

 ஜீவடன அல்லது மரணத்டே தேரந்பேடுத்திை, தேவனுடைய ஞானம் மற்றும் ஜீவ விருட்ெத்திதல 
ெஙபகடுத்திை அல்லது தீயவனின் தமாெடியிலும், �ன்டம தீடம அறியத்ே்கக விருட்ெத்திதலயும் 
ெஙபகடு்ககும்ெடி தேரந்பேடுத்திை, மனிேடனயும் மனுஷிடயயும் தேவன் ஒரு தேரந்பேடு்ககும் 
சுேந்ேரத்தோடு சிருஷ்டித்ோர.

மனிேனு்ககு (ஆணு்ககும் பெண்ணு்ககும்) தேவன் பகாடுத்ே தேரந்பேடு்பபு என்ை?  
ஆதியொ்கமம் 2:8-9, 15-17 வாசி்ககவும்

 ஜீவனும் மரணமும்.

ஆதியாகமம் மூன்ைாம் அதிகாரத்தின் முடிவிற்கு முன்தன, முேல் மனிேனும் முேல் மனுஷியும் 
தேவனுடைய ஞானம் மற்றும் ஜீவ விருட்ெத்திதல ெஙபகடு்பெேற்கு ெதிலாக தீயவனின் 
தமாெடியிலும் �ன்டம தீடம அறியத்ே்கக விருட்ெத்திதலயும் ெஙபகடு்ககும்ெடி தேரவு பெய்ேனர. 
முடிவில் ஜீவனு்ககும் கனி பகாடுத்ேலு்ககும் வழி�ைத்தும் �ம்பி்கடகயும், ப�ரு்ககமும், தேவனுடைய 
ஞானத்டே பெறுகிைதுமான உைடவ தேரவு பெய்வேற்கு ெதிலாக, மனிேனும் மனுஷியும் இறுதியில் 
மரணத்து்ககும், அழிவு்ககும் வழி�ைத்தும் �ம்பி்கடகயற்ை, இடைபவளியுள்ள, தேவனுடைய 
ஞானத்டே ஒது்ககிவிடுகிைதுமான போைரடெ தேரவு பெய்ேனர. மனிேனும் மனுஷியும் இந்ே 
குடைொைற்ை உலகில் மரணமும் தீடமயும் நுடழயும்ெடி அனுமதித்ேனர. ஆதியொ்கமம் 3:1-7, 16-17 
வாசி்ககவும்

இ்பபொழுது மனிேனு்ககும் மனுஷி்ககும் இடையிலான போைரபு எவவொறு உள்ளது, ெமமா 
அல்லது ெமமின்டமயா?

ெமமின்டம.

ஒவபவாருவரும் கட்டு்பொடு மற்றும் அதிகாரத்து்ககாக முடனகின்ைனர. மனுஷி மனிேடன்க 
கட்டு்பெடுத்திை ஆடெ்பெடுகிைாள். மனிேன் மனுஷியின் மீது அதிகாரம் பெலுத்திை முயலுகின்ைான்.

நன்டமக்கொ்கதவ 
உருவடமக்கப்ேடைைர்
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ஆதியொ்கமம் 4:7 வாசி்ககவும்

ஆதியொ்கமம் 3:16-17ன் சூழலில் ஆடெ என்னும் ெேமானது �ாடி ஓடி, கட்டு்பெடுத்தி, திைடமயாக 
டகயாளுேல் என அரத்ேம் பகாள்கிைது. ஆதியொ்கமம் 3:16-17ல் ஆளுேல் என்னும் ெேம் அதிகாரம் 
பெலுத்தி, அை்ககி ஒடு்ககுேல் என அரத்ேம் பகாள்கிைது.

தீடமயினால் சீரழிந்துதொன மனுஷி இ்பபொழுது மனிேனு்ககு என்ை 
பெய்திை விடழகிைாள்?

அவன் பின்தன ஓடி, அவடன அை்ககி அவடன டகயாள விடழகிைாள்.

தீடமயினால் சீரழிந்துதொன மனிேன் இ்பபொழுது மனுஷி்ககு என்ை 
இடழத்திை விடழகிைான்?

அதிகாரம் பெலுத்தி, அை்ககி ஒடு்ககிை விடழகிைான்.

மனிேனும் மனுஷியும் தீடமயிைொல் சீரழிநதுள்ைைர்… 
ெமமின்டம-ெமமின்டம

ஆனால் கடே இஙதக முடிவதில்டல. தேவன் ேம்முடைய மிகுதியான 
அன்பினால் ேம் பொந்ே சிருஷ்டி்ககுள்தள மாம்ெமும் இரத்ேமுள்ள ஒரு 
மனிேனாக வந்து, மனிேனின் குற்ைத்தின் விடளவால் உலகில் நுடழந்ே 
எல்லா சீரழிவு, த�ாய், மரணம் மற்றும் தீடமடய ோதம சிலுடவயில் 
ஏற்று, மரித்து, மறுெடியும் உயிரத்து, எல்லா சீரழிவு, த�ாய், மரணம் மற்றும் 
தீடமடய தமற்பகாண்டு, தமலானவற்றிற்காக �ம்டம மறுசீரடம்ககிைார.

மனிேனும் மனுஷியும் இன்னும் தமலொைவறறிற்கொ்க 
மறுசீரடமக்கப்ேடுகின்றைைர்…ெமம்-ெமம்

ஆனால் கடே இன்னும் இஙதக முடிவதில்டல. தேவன் ேம்முடைய மிகுதியான அன்பினால், 
தீடமயினால் சீரழிந்துள்ள உலகில் தீயவனின் பொய்கடள குற்ை்பெடுத்திைவும், தமாெம் 
தொகாதிரு்ககும்ெடி ெத்தியத்டே அறிந்திைவும், �ம் ேன்னலமான இச்டெகளின் மீதும், தீயவனின் 
மீதும், தீஙகின் மீதும் பவற்றியில் வாழ்ந்திைவும் ேமது வல்லடமடயயும் அதிகாரத்டேயும் �ம்ககு 
அருளுகிைார.

�மது அை்ககி, ஆண்டு, அதிகாரம் பெலுத்தும் ஆடெடய ஒ்பபு்கபகாடுத்து, 
�மது பிோவின் சித்ேத்திற்கு போைரச்சியாக அர்பெணி்கக்பெட்ை நிடலயில் 
இருந்து, மாம்ெத்திலும் இரத்ேத்திலும் வந்து, மரித்து, உயிரத்பேழுந்து, 
ெரதலாகத்து்கதகறின இதயசு �ம்ககு அளி்பெவற்டை எல்லாம் 
பெறும்தொது, �மது ெடழய சுயம் மரித்து, தீடமயினால் சீரழிந்துள்ள 
உலகில் இ்பபொழுது �ாம் உண்டமயாகதவ வாழ்கிதைாம்.

தேவன் ேமது மிகுந்ே அன்பினால் ேமது சீரத்திருத்தும் மற்றும் 
குண்பெடுத்தும் திட்ை ெணியில் �ம்ககு ஒரு ெஙடக பகாடு்ககிைார. 
போகுதி 15 மற்றும் 16ல் தேவனது ெரிடேயாகிய தவத்திலிருந்து தேவனது 
அன்டெயும் அவரது குண்பெடுத்தும் ெணியில் அவர �ம்ககு பகாடு்ககும் 
�மது ெஙடகயும் குறித்து ஆராய்தவாம்.

மனிேனும் மனுஷியும் குணப்ேடுததிை அனுப்ேப்ேடுகின்றைைர்…ெமம்-ெமம்

இத்போகுதியிலிருந்து தேவடன்ககுறித்து நீஙகள் கற்று்கபகாண்ை ஒரு காரியம் என்ை?

உஙகள் �டைமுடையான ெதில் / பெெம் எைை்?

குணப்ேடுததிை 
அனுப்ேப்ேடுகின்றைைர்

தீடமயிைொல் 
சீரழிநதுள்ைைர்

தமலொைவறறிற்கொ்க 
மறுசீரடமக்கப்ேடுகின்றைைர்
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போகுதி 15: உைவுகள் – சீஷத்துவம்
�ம் வாழ்்கடக ெயணத்தில், எச்சூழ்நிடலயிலும், �ாம் எஙகு பென்ைாலும், ெரவ வல்லவரான எஙகும் 
வியாபித்திரு்பெவர �ம்தமாடிரு்ககிைார …ப�ரு்ககமாகவும், ேனி்பெட்ை முடையிலும்.

ஆரம்ே தெேம்
பெபித்து போகுதிடய ஆரம்பி்ககும்ெடி ஒருவடர தகளுஙகள்.

ஆரொ�டை
தேவன் �ம்தமாடிரு்ககிைார என ெடைொற்றும் இரண்டு அல்லது மூன்று ஆராேடன்ப ொைல்கடள 
குழுவாகத் தேரந்பேடுத்து்ப ொடுஙகள்.

தவ� ஆரொய்ச்சி
இ்பெயணத்தின் துவ்ககத்தில் தேவன் யார என்றும், அவர பெய்ேடவகடளயும், பெய்ய்ப 
தொகிைடவகடளயும் அறிவதின் மூலம், அவடரயும், �ம்மீதுள்ள அவரது அன்டெயும் அறிவதில் 
சீஷத்துவம் ஆரம்பி்ககிைபேன �ாம் கற்ைடே நிடனவில் பகாள்ளவும். அவரது வாரத்டேயிலும், அவரது 
பிரென்னத்திலும், ஆராேடனயிலும், பெெத்திலும், பிை விசுவாசிகதளாடு ஐ்ககியம் பகாள்வதிலும் 
த�ரம் பெலவளி்பெது தேவடன அறிந்திை உேவியாக இரு்ககிைது.

�ம்ககுள்ளும் பிைரு்ககுள்ளும் உள்ள சீஷத்துவம், அனுதினமும் போைரும் ஒரு பெயல். திராட்டெச் 
பெடி போைரடெ்ப ெற்றின போகுதியில் �ாம் கற்ைது தொல, �ம் குணாதிெயத்தில் மாற்ைமும், �ம்மில் 
ஏற்ெடும் வளரச்சியும் ெரிசுத்ே ஆவியானவரின் கிரிடயதய. பிைரு்ககு ேம்டம பவளி்பெடுத்திை 
தேவனு்ககு �ாம் தேடவ இல்டல. ஆனால் ேமது மிகுந்ே அன்பினால் ேமது திட்ைத்தில் �ாமும் 
ஒரு ெஙகு பெறும்ெடி அவர �ம்டமத் பேரிந்துபகாண்ைார. மற்ைவரகள் தேவடனயும், அவரது 
ெத்தியத்டேயும், அன்டெயும், வல்லடமடயயும் அறிந்திை முேலாவது அவடர்ககுறித்து அவரகள் 
கற்றிை தவண்டும்.

�ாம் யொருடைய சீஷரகள்?

இதயசு.

ெரவ வல்லடமயும் அதிகாரமும் உடையவர யொர்? மதத�யு 28:18-20 வாசி்ககவும்

இதயசு.

இம்மூன்று வெனஙகளில் இதயசு ேம் சீஷரகளிைம் பெய்யுமாறு கூறின �ான்கு பெயல்கள் எடவ?

1. தொஙகள்

இச்சூழ்நிடலயில் தொஙகள் என்னும் ெேம், �ம் வாழ்்கடக ெயணத்தில்  (எச்சூழ்நிடலயில் 
இரு்பபினும்), ஒரு இைத்திலிருந்து மறு இைத்திற்கு �ாம் பிரயாணமாய் பெல்டகயில் (எந்ே 
பிரதேெத்தில் இரு்பபினும்), அந்ே சூழ்நிடல மீதும் எல்லா பிரதேெத்தின் தமலும் இதயசுவு்ககு 
ெரவ வல்லடமயும் அதிகாரமும் உண்டு. தேவதனாடு �ம் அனுதின �ை்பபில், �ாம் எஙகிருந்ோலும், 
அவர �ம் ஒவபவாருவதராடும் ப�ரு்ககமாகவும், ேனி்பெட்ை முடையிலும் இருந்து, ேமது ஆவியில் 
ஒவபவாரு சீஷரு்ககுள்ளும் இரு்ககிைார.

2. ஞானஸ்�ானம் பகாடுத்ேல்

இச்சூழ்நிடலயில் ஞானஸ்�ானம் என்ெது மற்ைவரகளும் இதயசுவின் சீஷராகும்ெடி 
ெல்பெடுத்துவோகும் - அவடரயும், அவருடைய அடையாளத்டேயும், அவருடைய ஆவிடயயும், 
பிோடவயும் பெற்று்கபகாள்ள. அவரில் முழுவதுமாக மூழ்கியிருத்ேல் என்ெது அவரது வல்லடம, 
அதிகாரம் மற்றும் அவரது ஆவியினால் நிரந்ேரமானதும், �ன்டமயானதுமான மாற்ைத்டே 
இம்டமயிலும் மறுடமயிலும் பெறுேல் என்ெோகும்.
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3. தொேடன பெய்ேல்

ெலனளி்ககும் தொேடன என்ெது இதயசுடவ்க குறித்து கற்று, அவதராடுள்ள போைரபில் 
வளரந்து, பிைரு்ககு கற்பித்திைவும் மற்ைவரகடள பெல்பெடுத்துவோகும். தொதி்பெது என்ெது 
�ம்ககு எவவளவு பேரியும் என்ெடே்க காட்டுவேற்தகா �ாம் ெரியாக இரு்ககிதைாம் என்ெடே 
நிரூபி்பெேற்தகா கிடையாது. எல்லா ொதியினரு்ககும் தொேடன பெய்ேல், ஆணு்ககும் 
பெண்ணு்ககும் (ெமம்-ெமம்), பெரிதயாரு்ககும் சிறிதயாரு்ககும் (ெமம்-ெமம்).

4. சீஷரகடள உருவா்ககுேல்

இச்சூழ்நிடலயில் சீஷரகடள உருவா்ககுேல் என்னும் பெய்டகதய அதிமு்ககிய பெய்டகயாகும். 
ஞானஸ்�ானம் பகாடு்பெதின் மூலமும் (இதயசுடவயும், அவரது அடையாளத்டேயும், அவரது 
ஆவிடயயும், பிோடவயும் பெற்று்கபகாள்ளும்ெடி அவரகடள பெல்பெடுத்துவது) தொதி்பெதின் 
மூலமும் (இதயசுடவ்ககுறித்து கற்று, அவரில் வளரந்திை அவரகடள பெல்பெடுத்துவது) �ாம் 
சீஷரகடள உருவா்ககுகிதைாம். 

இதயசுவின் சீஷரகடள உருவா்ககுேதல தேவனுடைய திட்ைத்டே நிடைதவற்ை அவரது யு்கதியாகும் 
(எதேசியர் 1:9-10). சீஷரகடள உருவா்ககுேல் என்ெது சீஷரகளு்ககுள்ளும் சீஷரகள் மூலமாகவும் 
ெரிசுத்ே ஆவியானவர பெய்யும் கிரிடயயாகும். சீஷரகளாகிய �ம்ககு தேவன் ேம் திட்ைத்டே 
பவளி்பெடுத்தியுள்ளார, மற்றும் �ம்மீதுள்ள ேமது மிகுந்ே அன்பினால் அவரது திட்ைத்தில் �ம் 
ஒவபவாருவரு்ககும் ெஙகளித்துள்ளார. 

இதயசுடவ்ககுறித்து �ாம் கற்று, அவதராடுள்ள போைரபில் அனுதினமும் அவடர இன்னும் 
ேனி்பெட்ை முடையில் அறிந்து, வாழ்்கடகயில் �ம்தமாடு ெயணி்பெவரகடள அறிந்து, �ம்முைன் 
இதயசு ேம்டமதய எவவிேம் ெகிரந்து பகாள்கிைாதரா, அவவாதை �ாம் பிைதராடு இதயசுடவ 
ெகிரந்து, இதயசு �ம்ககு தெடவ பெய்வடே்ப தொலதவ �ாமும் பிைரு்ககு தெடவ பெய்வதின் 
மூலம் இதயசுடவ தெவி்பெோல், அவருடைய ஆவியினால், அவருடைய �ாமத்தில் தேவனுடைய 
திட்ைமானது நிடைதவற்ை்பெட்டு வருகின்ைது.

இதயசுவின் ொட்சியாகிய ெரிசுத்ே ஆவியானவர சீஷரகள் அடனவரு்ககுள்ளும் இரு்பெதினால், 
ஒவபவாரு சீஷரு்ககும் ஒரு ொட்சி உண்டு. உஙகளு்ககுள் இரு்ககும் கிறிஸ்துவின் மறுரூெ்பெடுத்தும் 
வல்லடமயினால் நீஙகள் எவவாறு இரு்கக தவண்டுபமன தேவன் உஙகடள சிருஷ்டித்ோதரா, 
அவவாறு நீஙகள் இரு்பெதே உஙகளது ொட்சியாகும். 

சொடசி ே்கரு�ல்
இதயசுவின் சீஷனாக ஆகும் முன்பு நீஙகள் எவவி�மொை �ெராக இருந்தீரகள்?

இதயசுவின் சீஷனாக, இதயசு உஙகளிலும் உஙகளு்ககுள்ளும் ஏற்ெடுத்திய 
மாற்ைத்டே காட்டுெவரகளாக நீஙகள் எவவி�மொை �ெராக இரு்ககிறீரகள்?

இதயசுவின் மாம்ெ இரத்ே தியாக ெலிடய ஏற்று்கபகாள்ள தீரமானித்து 
அவருடைய சீஷனான தொது, உஙகள் வாழ்வின் சூழ்நிடல என்ை?

இதயசுவின் மாம்ெ இரத்ே தியாக ெலிடய ஏற்று்கபகாள்ளவும் அவருடைய சீஷனாகவும் உஙகடள 
வழி�ைத்திய அதிமு்ககியமான காரியம் என்ை?

இ்பபொழுது உஙகள் வாழ்வில் உள்ள அதிமு்ககியமான மாற்ைம் என்ை?

மறுடமயில் உஙகள் வாழ்வில் ஏற்ெடும் அதிமு்ககியமான மாற்ைம் எதுவொ்க இரு்ககும்?

ஒவபவாருவரும் - ஒருவர ஒருவராக - ேஙகள் ொட்சிடய ஒரு கிறிஸ்ேவரல்லாேவதராடு ெகிரந்து 
பகாள்வடே்பதொல (இரண்டு நிமிைஙகளு்ககும் குடைவாக) ெகிரந்துபகாள்ளவும், நீதி, இரட்சி்பபு 
தொன்ை கிறிஸ்ேவ்ப ெேஙகடள ெயன்ெடுத்துவடேத் ேவிரத்து, இரட்சி்பபு உஙகள் வாழ்வில் என்ன 
அரத்ேமாகிைபேன விவரி்ககவும்.

இத்போகுதியிலிருந்து தேவடன்ககுறித்து நீஙகள் கற்று்கபகாண்ை ஒரு காரியம் என்ை?

உஙகள் �டைமுடையான ெதில் / பெெம் எைை்?

ே
ச
ை

வ
 

பகிர்ந்

து

அறிந்துகற்
று
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போகுதி 16: உைவுகள் – தேவனுடைய ராஜயம்
�ாம் யாடர ஆராதி்ககிதைாதமா அவடர்ப தொல் ஆகிதைாம். 

ஆரம்ே தெேம்
பெபித்து போகுதிடய ஆரம்பி்ககும்ெடி ஒருவடர தகளுஙகள்.

ஆரொ�டை
இதயசுதவ ராொ என ெடைொற்றும் இரண்டு அல்லது மூன்று ஆராேடன்ப ொைல்கடள குழுவாகத் 
தேரந்பேடுத்து்ப ொடுஙகள்.

இ்பபிரயாணத்தின் துவ்ககத்தில், ேம்டம பவளி்பெடுத்தி, ெரதலாகத்திலும், பூதலாகத்திலும் உள்ள 
அடனத்டேயும் கிறிஸ்து இதயசுவு்ககுள்ளாக ஒன்ைாக்க பகாண்டுவரும் ேமது திட்ைத்டேயும் �ம்ககு 
பவளி்பெடுத்ே தேவன் விரும்புகிைார என �ாம் கற்தைாம் என நிடனவில் பகாள்ளவும். இதயசுதவ 
தேவனுடைய ராஜயத்டே அரொள்ெவர.

வொர்தட� ஆரொய்ச்சி
ராஜயம் என்ெது ஒரு ராஜயத்டே அரொள தேடவயான உரிடம அல்லது அதிகாரம் அல்லது 
வல்லடமடயயும், அந்ே அரொட்சி்ககு அல்லது அதிகாரத்திற்குட்ெட்ை நில்பெர்பபு அல்லது 
பிராந்தியத்டேயும் குறி்ககிைது.

தேவன் என்ெவர ேடலடமயான உன்னே பேய்வம், அவடர �ாம் பிோ, குமாரன், ெரிசுத்ே 
ஆவியானவர என அறிதவாம்.

தேவனுடைய ராஜயம் என்ெது ெரதலாகத்டேயும் பூதலாகத்டேயும் அரொள இதயசுவின் உரிடம 
அல்லது அதிகாரம் அல்லது வல்லடமயாகும். இதயசு கிறிஸ்துவின் பெய்தி மற்றும் ஊழியத்டேயும், 
அவரது குணமளி்ககும் ெணியில் அவரது சீஷரகளின் ெஙடகயும் புரிந்துபகாள்ள தேவனுடைய 
ராஜய ஒ்பபுடம ஒரு மு்ககிய ெஙகளி்ககிைது.

தவ� ஆரொய்ச்சி
லூக்கொ 4:43 மற்றும் அப்தேொஸ�லர் 1:1-4 வாசி்ககவும்

இதயசு தேவனுடைய ராஜயத்டே்க குறித்து பிரெஙகித்து, தொதித்ோர. தேவனுடைய ராஜயத்டே 
பெயல்முடையில் விள்ககினார. இதயசுதவ தேவனுடைய ராஜயத்தின் அரெர.

ோன் மாம்ெத்திலும் இரத்ேத்திலும் வந்ேதின் மூலம் எது நிடைதவற்ை்பெட்டு வருகிைது என இதயசு 
கூறினார? லூக்கொ 4:18-19 வாசி்ககவும்

 1. ேரித்திரரு்ககு சுவிதெஷம் பிரெஙகி்கக்பெடுேல் 

 2. இருேயம் ப�ாறுஙகுண்ைவரகள் குணமடைேல்

 3. சிடை்பெட்ைவரகள் விடுேடலயடைேல்

 4. குருைர ொரடவயடைேல்

 5. ஒடு்கக்பெட்ைவரகள் விடுேடலயடைேல்

 6. இ்ககாரியஙகள் �டைபெை தேவனால் நியமனமா்கக்பெட்ை காலத்தின் துவ்ககம் இதுதவ என 
ெடைொற்றுேல்.

தேவனுடைய ராஜயமானது தீடமயால் சீர்கதகைடைந்துள்ள உலகிற்குள் இதயசு கிறிஸ்துவில் 
பூமி்ககு வந்துள்ளது.
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தேவனுடைய ராஜயம் / ெரதலாக ராஜயம் பூதலாகில் வந்ேேற்கு ஆோரபமன எட� இதயசு 
தயாவானிைம் கூறினார? மதத�யு 11:3-5 வாசி்ககவும்

 1. குருைர ொரடவயடைகிைாரகள்

 2. ெ்பொணிகள் �ை்ககிைாரகள்

 3. குஷ்ைதராகிகள் சுத்ேமாகிைாரகள்

 4. பெவிைர தகட்கிைாரகள்

 5. மரித்தோர எழுந்திரு்ககிைாரகள்

 6. ேரித்திரரு்ககுச் சுவிதெஷம் பிரெஙகி்கக்பெடுகிைது

ெடழய ஏற்ொட்டில், குருைர ொரடவயடைந்து, ெ்பொணிகள் �ைந்து, பெவிைர தகட்கும் �ாட்கடள்க 
குறித்ே ஏராளமான தீர்ககேரிெனஙகள் உள்ளன. இது ஆவி்ககுரிய குணமடைேடல மாத்திரம் 
குறி்பபிைவில்டல. தேவனுடைய ராஜயம் என்ெது முழுடமயான குண்பெடுத்ேல் என இதயசு 
பவளி்பெடுத்தினார: ஆவி, ெரீர மற்றும் மன ரீதியான குண்பெடுேல். முழுடமயான முழுடமயும், 
ெமாோனமும். 

பிோவாகிய தேவன் தீடமயினால் சீர்கதகைடைந்துள்ள உலகிற்கு (தீயவனின் பெல்வா்ககிற்குள்ளும் 
மனிேனின் அதிகாரம் பெலுத்தி அை்ககிடும் விரு்பெத்தின் கீழும் இரு்ககும் உலகிற்கு) 
சிடை்பெட்ைவரகடள விடுேடலயா்ககவும், ப�ாறுஙகுண்ை இருேயமுள்தளாடர குண்பெடுத்ேவும், 
தேவனுடைய ராஜயம் வந்ோயிற்று என அறிவி்ககவும் இதயசுடவ அனு்பபினார. இதயசுவின் மாம்ெ 
இரத்ே தியாக ெலிடய விசுவாசித்து்ப பெற்று்கபகாள்கிைவரகள் என்பைன்றும் மீட்க்பெடுகிைாரகள். 
மரணத்தின் ராஜயத்திலிருந்து மீட்க்பெட்டு ஜீவனின் ராஜயத்திற்குள் மறுெடியும் 
பகாண்டுவர்பெடுகிைாரகள்.

மதத�யு 19:13-15 (தமலும் மொறகு 10:13-16 மற்றும் லூக்கொ 18:15-17) வாசி்ககவும்

இதயசு சிறு பிள்டளகடள கண்தணா்ககுவடே்பெற்றி �ாம் என்ை கற்கிதைாம்?

ஒரு சிறு பிள்டளயின் விசுவாெத்டேயும் �ம்பி்கடகடயயும் தேவனுடைய ராஜயத்தோடு இதயசு 
ஒ்பபிட்டிருந்ோர, எனினும் சிறு பிள்டளகளு்ககு ெணிபெய்திை அவர நின்ைேன் மு்ககியத்துவம் 
மிக வல்லடமயுள்ளது. அது மூன்று சுவிதெஷஙகளிலும் எழுே்பெட்டுள்ளது. தீடமயினால் 
சீர்கதகைடைந்துள்ள உலகில் அ்ககாலத்து கலாச்ொரத்தின்ெடி சிறுவரகள் பெரியவரகடள்ககாட்டிலும் 
குடைந்ே மதி்படெ்பபெற்ைவரகளாய் இருந்ேனர. தேவனுடைய ராஜயத்தின் கலாச்ொரத்தில் 
வாழ்கிைவரகளாக அல்லாமல் இவவுலகின் கலாச்ொரத்டேதய சீஷரகளும் இன்னும் 
பின்ெற்றுகிைவரகளாயிருந்ேனர. ேமது பெய்டககளின் மூலம், தீடமயினால் சீர்கதகைடைந்துள்ள 
உலகில் தேவனுடைய ராஜயம் எ்பெடி்பெட்ைோயிரு்ககிைபேன ேம் சீஷரகளு்ககு இதயசு கற்பித்து 
�டைமுடை்பெடுத்தி விள்ககினார.

பெரியவரகதளாடு ஒ்பபிடும்தொது சிறு பிள்டளகடள இதயசு எவவொறு கண்தணா்ககுகிைார, 
ெமமாகவா ெமமின்டமயாகவா?

ெமமாக.
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குழு ்கலந�ொதலொசித�ல்
தேவனுடைய ராஜயம் எ்பெடி்பெட்ைபேன நீஙகள் �ம்புகிறீரகள் என கலந்ோதலாசியுஙகள்.

 1. தேவதனாடும் பிைதராடும், ஆண், பெண், சிறுவன், சிறுமி…சீரடம்கக்பெட்ை உைவுகள்…
ெமம்-ெமம்

 2. எளியவனும் பெல்வந்ேனும் வலுவடைகின்ைனர…ெமம்-ெமம் 

 3. ஒருவடர ஒருவர கட்டி எழு்பபும் ெரி ெமமான ெமுோயம்

 4. இதயசுடவ விசுவாசித்து அவரில் வாழும் எல்லா மனிேடரயும் தெரத்து்க பகாள்ளுேல்

 5. நீதி நியாயம், ெமாோனத்தோடு ெமுோயம் கட்ை்பெடுேல்

 6. ெத்தியத்தினாலும் அன்பினாலும் சிடை்பெட்ைவரகள் விடுேடலயடைேல்

 7. த�ரடமயான ெழ்ககஙகள் கலாச்ொரமாகிைது

தேவனுடைய ராஜயம் இதயசுவில் பவளி்பெடுத்ே்பெடுகிைது.

தீடமயினால் சீர்கதகைடைந்துள்ள உலகில், இதயசு ேமது ஆவியினால் அவரது வல்லடமயிலும், 
அதிகாரத்திலும், �ாம் தேவனுடைய ராஜயத்தில் வாழும்ெடி �ம்ககு ஒ்பெடைத்திரு்ககிைார. 
பிோவாகிய தேவனின் மகிடம்ககாக, முன்கூட்டிதய தேவனுடைய ராஜயத்தில் �ாம் ெஙகு பெைவும் 
அருளியிரு்ககிைார.

தேவடனயும், அவர �ம்மீது பகாண்டுள்ள அன்டெயும் �ாம் அதிகமாக அறிந்து, அவருடைய 
வாரத்டேயிலும், அவரது பிரென்னத்திலும், ஆராேடனயிலும், பெெத்திலும் அவதராடுகூை 
த�ரம் பெலவளித்து, பிை விசுவாசிகதளாடு ஐ்ககியம் பகாண்டு, இதயசுவிைமிருந்து பெற்று, 
தீடமயினால் சீர்கதகைடைந்துள்ள இவவுலகில் அவரது நிடைவான பெயத்தோடு வாழ்ந்து, அவரது 
மிகுந்ே அன்பிடன ொட்சி ெகரந்து, சீஷரகடள உருவா்ககும்தொது இம்டமயில் �ாம் இ்பபூமியில் 
தேவனுடைய ராஜயத்தில் வசி்ககிைவரகள் ஆகிதைாம்.

இத்போகுதியிலிருந்து தேவடன்ககுறித்து நீஙகள் கற்று்கபகாண்ை ஒரு காரியம் என்ை?

உஙகள் �டைமுடையான ெதில் / பெெம் எைை்?

தெேம்
எதேசியர் 3:14-21 ஆடகயால் �ான் பிோவாகிய தேவன் முன் மண்டியிட்டு பிராரத்ேடன 
பெய்கிதைன். அவரிைத்தில் இருந்து ெரதலாகத்திலும், பூமியிலும் உள்ள எல்லா்க குடும்ெஙகளும் 
ேம் உண்டமயான பெயடர்ப பெறும் உஙகள் ஆவி்ககுள் நீஙகள் வல்லடமயுடைவரகளாக இரு்கக 
விரும்புகிதைன். �ான் பிோடவ அவரது உயரந்ே மகிடமயின் நிமித்ேம் தகட்கிதைன். அவர ேமது 
ஆவியின் மூலமாக அந்ே வல்லடமடயத் ேருவார. கிறிஸ்து உஙகள் இேயத்தில் விசுவாெத்தின் 
மூலம் வாழ �ான் பிராரத்ேடன பெய்கிதைன். உஙகள் வாழ்்கடக அன்ொல் கட்ை்பெைவும், அன்பில் 
வல்லடமயாக இரு்ககவும் �ான் பிராரத்ேடன பெய்கிதைன். நீஙகளும் தேவனின் ெரிசுத்ேமான 
ம்ககளும் உயரந்ே கிறிஸ்துவின் அன்டெ்ப புரிந்து்கபகாள்ளும் ெ்கதிடய்ப பெைதவண்டும். அவரது 
அன்பு எவவளவு அகலமானது, எவவளவு நீளமானது, எவவளவு உயரமானது, எவவளவு ஆழமானது 
என்ெடே நீஙகள் புரிந்துபகாள்ள தவண்டும் என்று �ான் பிராரத்ேடன பெய்கிதைன். 

இவவாறு தேவனின் ெகல முழுடமயிலும் நீஙகள் நிடை்கக்பெடுவீரகள். �ாம் தகட்ெடேவிைவும், 
நிடன்பெடேவிைவும் தேவன் �ம்ககு மிகுதியாகச் பெய்யத்ே்ககவர. தேவனின் வல்லடம �ம்ககுள் 
உள்ளது. ெடெயிதல இதயசு கிறிஸ்துவின் மூலமாக எ்பதொதும் ேடலமுடை ேடல முடை்ககும் 
எல்லா்க காலஙகளிலும் தேவனு்ககு மகிடமயுண்ைாவோக! ஆபமன். (ERV)
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