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அறிமுகம்
ஒப்புரவாகுேல், மீட்பைடுத்ேல் மற்றும் யாவற்டையும் ேம்கபகன புதுப்பித்திை தேவன் 
எல்லாவற்டையும் அன்பினாதலதய �ைப்பி்ககின்ைார. அவர போைரபுடையவர, அவர 
ப�ரு்ககமானவர, அவர ேனிப்பட்ைவருமாவார.

இத்போகுதிகளின் மூலம் மிகுந்ே பயனடையும்படி �ான் உஙகடள தவண்டி்கபகாள்வது:

  • தேவன் உஙகதளாடு தபசுவடே்க தகட்க எதிரபாருஙகள்

  • தகள்விகள் தகளுஙகள்

  • உஙகள் எண்ணஙகடள பகிரந்து, கலந்துடரயாடுஙகள்

  • உஙகள் பதில்கடள இந்ே பணிப்புத்ேகத்தில் எழுதுஙகள்

  • எல்லாவற்றிற்கும் தமலாக, இப்பிரயாணத்டே மகிழ்ந்து அனுபவியுஙகள்

த�வனுடைய திடைம்
வானத்திலும் பூமியிலும் உள்ள அடனத்டேயும் கிறிஸ்து இதயசுவு்ககுள் அவருடைய ஆட்சி்ககு்க கீழ் 
பகாண்டு வருேதல, கால ஆரம்பத்திற்கும் முன்தப திட்ைமிைப்பட்ை தேவனுடைய இரட்சிப்பின் 
த�ா்ககம். கிறிஸ்து இதயசுவு்ககுள் தேவன் பிரபஞெத்திற்கு �ல்லிண்ககத்டேயும் ெமாோனத்டேயும் 
மறுபடியும் பபற்றிை பெய்கிைார. அவரில் �ாம் அவதராடு ஒன்ைாய் இரு்ககிதைாம்.

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

சீஷர்்கடை உருவொக்க
இதயசு ேம்டமப் பின்பற்றிதனாரு்ககு (சீஷரகளு்ககு) ேஙகள் வாழ்்கடக பயணத்தில் ேம் ஆவியின் 
மூலம் பின்பற்றுதவாடர (சீஷரகடள) உருவா்ககும் அதிகாரத்டே அளித்ோர.

மதத�யு 28:18-20 ஆகதவ இதயசு அவரகளிைம், “வானத்திலும் பூமியிலும் முழு அதிகாரமும் 
என்ககு அளி்ககப்பட்டிரு்ககிைது. ஆகதவ உலகில் உள்ள ம்ககள் அடனவடரயும் சீஷரகளா்ககுஙகள். 
பிோவின் பபயராலும் குமாரனின் பபயராலும் பரிசுத்ே ஆவியானவரின் பபயராலும் அவரகளு்ககு 
ஞானஸ்�ானம் வழஙகுஙகள். �ான் உஙகளு்ககு்க கூறிய அடனத்டேயும் அவரகளும் பின்பற்றும்படி 
தபாேடன பெய்யுஙகள். �ான் எப்பபாழுதும் உஙகளுைதனதய இருப்தபன் என்பதில் 
உறுதியாயிருஙகள். உலகின் முடிவுவடரயிலும் �ான் உஙகளுைன் போைரந்து இருப்தபன்” என்ைார. 
(ERV)

சீஷத்துவம் என்பது தேவன் யார என அறிவதின் மூலம், அவடரயும் அவரது அன்பிடனயும் அறிந்து, 
அவர பெய்ேவற்டையும், பெய்யப் தபாகிைவற்டையும் அறிந்துபகாள்வதில் ஆரம்பமாகிைது. அவரது 
வாரத்டே, அவரது பிரென்னம், ஆராேடன, பெபம் மற்றும் பிை விசுவாசிகதளாடுள்ள ஐ்ககியம் 
தபான்ைவற்றில் த�ரம் பெலவளித்ேல், தேவடன அறிந்திை �ம்ககு உேவியாக இரு்ககிைது.

இந்ே சீஷத்துவ நிகழ்ச்சியில் �ாம் பயணமாய் பெல்டகயில், நீஙகள் கரத்ேருடைய ஆவியினால், 
அவருடைய மகிடம மற்றும் அவரது பபரிோன அன்பிடன அறிந்திடும் அறிவில் பபருகிைவும், 
தேவனுடைய எல்லா முழுடமத்துவத்திலும் நிடைவடையவும், அேன் மூலம் உலகம் அவடர 
அறியும்படி, �ான் இதயசுவின் �ாமத்தில் பெபி்ககிதைன். ஆபமன்.
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போகுதி 1: காணப்பைாேவற்டை காணுேல்
சிருஷ்டிகராகிய தேவன் போைரபுொரபுடையவர. அவரது வாரத்டே ேனி�படர ொரந்ேது. அவரது 
பிரென்னம் ப�ரு்ககமானது. அவரது சிருஷ்டிப்பு �ற்ொட்சி உடையது.

ஆரம்ே தெேம்
பெபித்து போகுதிடய ஆரம்பி்ககவும்.

ஆரொ�டை
தேவன் ேம்டம �ம்ககு பவளிப்படுத்ே விரும்புவடே படைொற்றும் இரண்டு அல்லது மூன்று 
ஆராேடனப் பாைல்கடளப் பாடுஙகள்.

குழு ்கலந�ொதலொசித�ல்
தேவன் ேம்டம �ம்ககு பவளிப்படுத்தும் பவவதவறு வழிகடள கலந்ோதலாசி்ககவும். உஙகள் 
பதில்கடள எழுதுஙகள்.

சங்கீ�ம் 19:1-6, தரொமர் 1:20, ஓசியொ 12:10 மற்றும் ஆதியொ்கமம் 31:11 வாசி்ககவும்

உேொ்கமம் 4:35-39, ஆதியொ்கமம் 15:1, 2 ரொெொக்கள் 5:1, 14-15 மற்றும் தயொவொன் 9:1-7 வாசி்ககவும்

லூக்கொ 24:27, தயொவொன் 20:31 மற்றும் சங்கீ�ம் 33:6-9 வாசி்ககவும்

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

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

சொடசி ே்கரவும்
தேவன் உஙகளு்ககு ேம்டம எப்ேடி பவளிப்படுத்தினார?

நன்றியறி�லொை இறுதி தெேம்
தேவன் ேம்டம �ம்ககு பவளிப்படுத்ே விரும்புகிைோல் தேவனு்ககு �ன்றி கூறுஙகள்.
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போகுதி 2: அவடர அறிந்திை  
சிருஷ்டிகரான தேவன் காலம் மற்றும் இை பரிமாணஙகளு்ககு அப்பாற்பட்ைவர, ஆயினும் �ம் கால 
இை வடரயடர வாழ்வில் �ம்ககு ேம்டம ேனிப்பட்ைவராக ஆ்ககுகிைார.

ஆரம்ே தெேம்
பெபித்து போகுதிடய ஆரம்பி்ககவும்.

ஆரொ�டை
தேவனுடைய மகத்துவத்டே படைொற்றும் இரண்டு அல்லது மூன்று ஆராேடனப் பாைல்கடளப் 
பாடுஙகள்.

அறிமு்கம்
முேலாம் போகுதியில் தேவன் ேம்டம �ம்ககு பவளிப்படுத்தும் பவவதவறு வழிகடள �ாம் 
கற்தைாம். தவோகமத்டே - தேவன் �ம்ககாக எழுதிய ேனிப்பட்ை அன்பின் கடிேத்டே - �ாம் 
வாசித்து ஆராயும்தபாது �ாம் அவடர்ககுறித்து அதிகமாக கற்று்கபகாள்கிதைாம். தவேத்தின் முேல் 
வாரத்டேகளான ‘ஆதியிதல தேவன்…சிருஷ்டித்ோர’ என்னும் பேமானது, ஆரம்பம் எதுவாயினும் 
எஙகிருப்பினும் தேவன் அஙகு இருந்ோர, அவர சிருஷ்டித்ோர என பவளிப்படுத்துகிைது. தேவடன 
இன்னும் அதிகமாய் அறிந்திை தவேத்தில் பதிவாகியுள்ள தேவனுடைய மூன்று ேரிெனஙகடள 
ஆராய்தவாம்.

தவ� ஆரொய்ச்சி – த�வனுடைய �ரிசைங்்கள் – எதசககிதயல்
தேவன் ேம்டம யாரிைம் பவளிப்படுத்துகிைாதரா, அவரகளின் தேடவ்ககு ஏற்ைாரதபால் ேம்டம 
பவளிப்படுத்துகிைார. எதெ்ககிதயலு்ககு்க பகாடு்ககப்பட்ை தேவனுடைய ேரிெனத்டே �ாம் 
ஆராய்தவாம்.

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

எதசககிதயல் 1:15-21 வாசி்ககவும்

இந்ே தவேப்பகுதிடய தியானித்து ஒரு ேைடவ்ககு தமல் போைரந்து வாசி்ககவும்.

குழு ்கலந�ொதலொசித�ல்
இந்ே தவே பகுதியில் வரிடெப்படுத்ேப்பட்டுள்ள ஐந்து காரியஙகள் எடவ என கலந்ோதலாசியுஙகள். 
உஙகள் பதில்கடள எழுதுஙகள்.

வசைம் 15  

வசைங்்கள் 16-17 

வசைம் 18 

வசைம் 19 
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வசைம் 21 

இப்பகுதி்ககு ேவைான அரத்ேத்டே்க பகாடு்ககாேபடி்ககு உேவிை பின்வரும் தகள்விகடள 
இப்பகுதியிலிருந்து தகட்கவும்:

இப்பகுதியிலுள்ள ம்ககள் யொர்? எதசககிதயல் 1:1-3 வாசி்ககவும்

தபசுகிைது யொர்?

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

ம்ககள் ஒருவதராபைாருவர எவவொறு அளவளாவுகின்ைனர?

இச்ெம்பவம் எங்த்க �டைபபற்ைது?

இச்ெம்பவம் எப்தேொது �டைபபற்ைது - இதயசு மாம்ெமும் இரத்ேமும் ஆகி, சிலுடவயில் மரித்து, 
மரித்தோரிலிருந்து எழுந்து, பரத்து்கதகறினேற்கு முன்னரா அல்லது பின்னரா?

ெ்ககரம் எட�க குறி்ககிைது?

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

எதெ்ககிதயலு்ககு்க பகாடு்ககப்பட்ை தேவனுடைய ேரிெனத்தின் சூழலில், சுற்றி்கபகாண்டிரு்ககும் 
ெ்ககரஙகள் தேவடன பற்றி எடே குறி்ககின்ைன?
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அது ஏன் எழுேப்பட்ைது? எதசககிதயல் 11:16, 17-25 வாசி்ககவும்

இப்பகுதியில் உள்ளடவகளில் இன்றும் அதேதபான்று இருப்படவகள் எடவ?

இது �ம்ககு இன்று என்ை அரத்ேம் உடையோயி்ககிைது?

இப்பகுதியிலிருந்து தேவடன்ககுறித்து நீஙகள் கற்று்கபகாள்ளும் ஒரு காரியம் என்ை?

உஙகள் �டைமுடையான பதில் / பெபம் என்ை?

நன்றியறி�லொை இறுதி தெேம்
தேவன் ேம்டம �ம்ககு பவளிப்படுத்ே விரும்புகிைோல் தேவனு்ககு �ன்றி கூறுஙகள்.
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போகுதி 3: ேம்டம ேனி�பரு்ககும் உரியவரா்ககுேல்
தேவன் போைரபு பகாள்கிைவர. அவருடைய போைரபுகள் ேனிப்பட்ைது.

ஆரம்ே தெேம்
பெபித்து போகுதிடய ஆரம்பி்ககவும்.

ஆரொ�டை
தேவன் ேம்டம �ம்ககு பவளிப்படுத்தி, �ம் தேடவகளு்கதகற்ப �ம்டம அணுகிை விருப்பம் 
உள்ளவராயிரு்ககிைார என படைொற்றும் இரண்டு அல்லது மூன்று ஆராேடனப் பாைல்கடளப் 
பாடுஙகள்.

தவ� ஆரொய்ச்சி – த�வனுடைய �ரிசைங்்கள் – யொகத்கொபு
பல விேமான போைரபு முடைகளின் மூலம் தேவன் ேம்டம பவளிப்படுத்துகிைார என �ாம் 
கற்று்கபகாண்தைாம். தேவன் ேம்டம யாரிைம் பவளிப்படுத்துகிைாதரா, அவரகளின் தேடவ்ககு 
ஏற்ைாரதபால் ேம்டம பவளிப்படுத்துகிைார. யா்கதகாபு்ககு்க பகாடு்ககப்பட்ை தேவனுடைய 
ேரிெனத்டே �ாம் ஆராய்தவாம்.

�ரிசைததின் சூழ்நிடல
யூே தகாத்திரத்ோனாகிய யா்கதகாபு, ஈொ்ககு்ககும் பரதப்ககாளு்ககும் குமாரனாவார. ஈொ்ககு, 
ஆபிரகாமு்ககும் ொராளு்ககும் குமாரனாவார. ஆபிரகாமும் ஈொ்ககும் தேவனிைமிருந்து ஒரு 
ேனிப்பட்ை வா்ககுத்ேத்ேத்டே பபற்ைனர. மூத்ே குமாரனின் ஆசீரவாேத்டேப் பபறும்படியாக 
யா்கதகாபு ேன் மூத்ே ெதகாேரடன ஏமாற்றியிருந்ோர. அேன் விடளவாக யா்கதகாபின் ோயார 
பரதப்ககாள் யா்கதகாடப அவன் ெதகாேரனின் தகாபத்திற்கு விலகி ஓடிடும்படி கூறினாள். 
மற்றும் யா்கதகாபு மணம் முடித்திடும்படி்ககு மடனவிடய பபற்றிை ஈொ்ககு அவடன ஒரு 
மணப்பபண்டணத் தேடும்படி, ராதகலின் குடும்ப தகாத்திரத்திற்கு அனுப்பி டவத்ோர.

ஆதியொ்கமம் 28:10-22 வாசி்ககவும்

இவதவேப் பகுதிடய தியானித்து மறுபடியும் அத�க ேைடவ வாசி்ககவும்.

குழு ்கலந�ொதலொசித�ல்
இவதவேபகுதியில் நீஙகள் கவனித்ேவற்டை கலந்ோதலாசி்ககவும். உஙகள் பதில்கடள எழுதுஙகள்.
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இப்பகுதி்ககு ேவைான அரத்ேத்டே்க பகாடு்ககாேபடி்ககு உேவிை பின்வரும் தகள்விகடள 
இப்பகுதியிலிருந்து தகட்கவும்:

இப்பகுதியிலுள்ள ம்ககள் யொர்?

தபசுகிைது யொர்?

அவர யொருைன் தபசுகிைார?

ம்ககள் ஒருவதராபைாருவர எவவொறு அளவளாவுகின்ைனர?

தேவன் ேம்டம யா்கதகாபு்ககு எப்ேடி அறிமுகப்படுத்துகின்ைார? வசைம் 13 வாசி்ககவும்

தேவன் ேம்டம அறிமுகப்படுத்துவதின் விேமானது யா்கதகாதபாடு அவரு்ககிருந்ே 
போைரடபப்பற்றி �ம்ககு என்ை கூறுகிைது?

வசைம் 15ல் தேவன் யா்கதகாபு்ககு என்ை வா்ககுப்பண்ணினார?

இச்ெம்பவம் எங்த்க �டைபபற்ைது? வசைம் 19 வாசி்ககவும்

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

யா்கதகாபு்ககு தேவனால் பகாடு்ககப்பட்ை இத்ேரிெனத்தின் சூழ்நிடலயில் ஏணி எடே்க குறி்ககிைது?

தேவனு்ககு ம்ககதளாடுள்ள உைடவ ஏணி குறி்ககிைது. தேவன் வானிலிருந்து பூமி்ககு கீழிைஙகி வந்து 
ேம்டமத்ோதம �ம்ககளி்ககிைார. யா்கதகாபு வாழும் பூமியிலிருந்து தேவன் வாழும் பரதலாகத்டே 
த�ா்ககும் ஒரு ேரிெனத்தின் மூலம் யா்கதகாபு்ககு தேவன் ேம்டமப்பற்றின ஒரு ேனிப்பட்ை 
அனுபவத்டே அளித்ோர.

இச்ெம்பவம் எப்தேொது �டைபபற்ைது - இதயசு மாம்ெமும் இரத்ேமும் ஆகி, சிலுடவயில் மரித்து, 
மரித்தோரிலிருந்து எழுந்து, பரத்து்கதகறினேற்கு முன்னரா அல்லது பின்னரா?
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அது ஏன் எழுேப்பட்ைது?

இப்பகுதியில் உள்ளடவகளில் இன்றும் அதேதபான்று இருப்படவகள் எடவ?

அது �ம்ககு இன்று என்ை அரத்ேம் உடையோயிரு்ககிைது?

தயொவொன் 1:51ல் இதயசு ேம் சீஷரகளிைம் வானம் திைந்திரு்ககிைடேயும் தேவதூேரகள் 
மனுஷகுமாரனிைத்திலிருந்து (ேம்மிைமிருந்து) இைஙகுகிைடேயும் ஏறுகிைடேயும் 
காண்பாரகபளனவும் கூறுகிைார. இதயசு கிறிஸ்துவின் பிைப்பு, இைப்பு, உயிரத்பேழுேல் மற்றும் 
பரத்து்கதகறுேல் மூலம் பரதலாகம் திைந்திரு்ககிைது. இன்று இதயசு கிறிஸ்துவின் மூலம், பரிசுத்ே 
ஆவியானவரால், தேவடன �ாம் ேனிப்பட்ை முடையில் அறிந்துபகாள்ள முடிகிைது. தேவதனாடு 
த�ரடியான போைரபு �ம்ககு உண்டு. �ாம் எவவிே சூழ்நிடலயிலிருந்ோலும் அவர காத்திரு்ககிைார.

இப்பகுதியிலிருந்து தேவடன்ககுறித்து நீஙகள் கற்று்கபகாள்ளும் ஒரு காரியம் என்ை?

உஙகள் �டைமுடையான பதில் / பெபம் என்ை?

நன்றியறி�லொை இறுதி தெேம்
தேவன் ேம்டம �ம்ககு பவளிப்படுத்ே விரும்புகிைோல் தேவனு்ககு �ன்றி கூறுஙகள்.
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போகுதி 4: இதுதவ காலம்
இதோ அவர கண்கள் ப�ருப்டபப்தபான்ைது! அவடர ஏற்று்கபகாள்தவார அன்பு, ஒளி மற்றும் ஜீவடன்க 
காண்பர. அவடர ஒது்ககித் ேள்ளிவிடுதவார அழிடவயும், இருடளயும், மரணத்டேயும் காண்பர.

ஆரம்ே தெேம்
பெபித்து போகுதிடய ஆரம்பி்ககவும்.

ஆரொ�டை
இதயசுதவ பரதலாகத்திற்கு வழி என படைொற்றும் இரண்டு அல்லது மூன்று ஆராேடனப் 
பாைல்கடளப் பாடுஙகள்.

தவ� ஆரொய்ச்சி – த�வனுடைய �ரிசைங்்கள் – தயொவொன்
பல விேமான போைரபு முடைகளின் மூலம் தேவன் ேம்டம பவளிப்படுத்துகிைார என �ாம் 

கற்று்கபகாண்தைாம். தேவன் ேம்டம யாரிைம் பவளிப்படுத்துகிைாதரா, அவரகளின் தேடவ்ககு 

ஏற்ைாரதபால் ேம்டம பவளிப்படுத்துகிைார. தயாவானு்ககு்க பகாடு்ககப்பட்ை தேவனுடைய 

ேரிெனத்டே �ாம் ஆராய்தவாம். 

�ரிசைததின் சூழ்நிடல
ோன் �ம்பினடவகளு்ககாக தயாவான் �ாடு கைத்ேப்பட்ைார. ெடபயானது உபத்திரவத்திற்குள்ளிருந்ேது. 
மனிே ொம்ராஜயஙகளிதல மிகவும் தமாெமான, கருடணயற்ை, வலிடமயான தராமரகள் ஆட்சியில் 
இருந்ேனர. ஒடு்ககப்பட்டு ேனிடமப்படுத்ேப்பட்ை சூழ்நிடலயில், தேவனுடைய பவளிப்பாட்டை 
அவருடைய எல்லா மாட்சிடமயிலும், அன்பிலும், வல்லடமயிலும் தயாவான் பபற்ைார. தேவன் 
சிஙகாெனத்தில் இருந்ேவராகவும் இரு்ககிைவராகவும் வரப்தபாகிைவராகவும் 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 தபாவேற்கு முன் ேம்மிைம் ோமாக வருபவரகளு்ககாக தேவன் காத்திரு்ககிைார.

இதயசுவின் பவளிப்படுத்ேலின் ஒரு சிறு பகுதிடயயும், நிகழ்ந்ே காரியஙகடளயும் �ாம் பாரப்தபாம்.

தவளிப்ேடுத�ல் 4:1-11 வாசி்ககவும்

குழு ்கலந�ொதலொசித�ல்
 ஒவபவாரு வெனமாக இவதவேப் பகுதியில் பட்டியலிைப்பட்டுள்ள விஷயஙகடள 
கலந்ோதலாசி்ககவும். உஙகள் பதில்கடள எழுதுஙகள்.

வசைம் 1 

வசைம் 2 

வசைம் 3 

வசைம் 4 

வசைம் 5 

வசைம் 6  

வசைம் 7 
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அந்ே �ான்கு ஜீவன்களும் இரவும் பகலும் என்ை பொல்லி்க பகாண்டிரு்ககின்ைன? வசைம் 8 வாசி்ககவும்

சிஙகாெனத்தின்தமல் வீற்றிருந்ேவடர �ான்கு ஜீவன்களும் வணஙகுடகயில் இருபத்து�ான்கு 
மூப்பரகளும் என்ை பெய்கின்ைனர? வசைம் 9-10 வாசி்ககவும்

இருபத்து�ான்கு மூப்பரகளும் சிஙகாெனத்தின்தமல் வீற்றிரு்ககிைவடர வணஙகுடகயில் என்ை 
பொல்கின்ைனர? வசைம் 11 வாசி்ககவும்

பரதலாகத்திற்கு திை்ககப்பட்டிரு்ககும் வாெல்: தயாவான் பார்ககிை வாெல் �ம்டம சுத்திகரித்திரு்ககும் 
இதயசுவின் பரிபூரணமான இரத்ே பலிடய அடையாளப்படுத்துகிைது. இதயசு ேம்டமத்ோதம 
இரத்ே பலியாக பெலுத்தினடே �ாம் பபற்று்கபகாள்டகயில், தேவனுடைய ஆவிடய �ம்ககுள்ளும், 
அவருடைய பிரென்னத்டே �ம்மீதும் �ம்டம சுற்றியும் பபற்ைவரகளாகிதைாம்.

இதயசுவின் நிமித்ேம், மாம்ெமும் இரத்ேமுமாகிய தேவன் �ம்மில் ஒருவராகி, ேம் ஜீவடன பலியா்ககி, 
உயிரத்பேழுந்து, பரத்து்கதகறி, பிோவாகிய தேவனுடைய வலதுபாரிெத்தில் அமரந்ேதினால், 
அவருடைய ஆவியினால் தேவனுடைய சிஙகாெனத்ேண்டை �ாம் அணுகிை முடியும்.

இப்தபாடேய காலத்தில், தீடமயினால் பாதி்ககப்பட்ை இவவுலகில், ஆவியில் �ாம் தேவனுடைய 
சிஙகாெனத்ேண்டையில் அணுகி, அவதராடுகூை போைரச்சியான ெந்திப்பும், ஐ்ககியமும், 
ஆதலாெடனயும், போைரபும், அன்பும், பவளிப்பாடும் பகாள்ளலாம்.

வருகின்ை காலத்தில், �ாம் �ம்முடைய உயிரத்பேழுந்ே பரிபூரணப்பட்ை ெரீரத்தில், தேவனுடைய 
சிஙகாெனத்ேண்டையில் அணுகி, அவடர த�ரு்ககு த�ர காண்தபாம் என்பது �ம் �ம்பி்கடகயாகும். 
அஙகு கண்ணீதரா, தவேடனதயா, முதுடமயடைேதலா, வியாதிதயா இருப்பதில்டல. காலம் 
நிடைவடைடகயில் யாவும் பூரணப்படும்.

இப்பகுதி்ககு ேவைான அரத்ேத்டே்க பகாடு்ககாேபடி்ககு உேவிை பின்வரும் தகள்விகடள 
இப்பகுதியிலிருந்து தகட்கவும்:

இப்பகுதியிலுள்ள ம்ககள் யொர்? 

தபசுகிைது யொர்?

அவர யொருைன் தபசுகிைார? தவளிப்ேடுத�ல் 1:4 வாசி்ககவும்

தவளிப்ேடுத�ல் 4:1 வாசி்ககவும்

தவளிப்ேடுத�ல் 4:8 வாசி்ககவும்
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தவளிப்ேடுத�ல் 4:11 வாசி்ககவும்

ம்ககள் ஒருவதராபைாருவர எவவொறு அளவளாவுகின்ைனர?

இச்ெம்பவம் எங்த்க �டைபபற்ைது? தவளிப்ேடுத�ல் 1:9; 4:1 வாசி்ககவும்

இச்ெம்பவம் எப்தேொது �டைபபற்ைது - இதயசு மாம்ெமும் இரத்ேமும் ஆகி, சிலுடவயில் மரித்து, 
மரித்தோரிலிருந்து எழுந்து, பரத்து்கதகறினேற்கு முன்னரா அல்லது பின்னரா?  
தவளிப்ேடுத�ல் 1:17-18 வாசி்ககவும்

அது ஏன் எழுேப்பட்ைது?

இப்பகுதியில் உள்ளடவகளில் இன்றும் அதேதபான்று இருப்படவகள் எடவ?

அது �ம்ககு இன்று என்ை அரத்ேம் உடையோயிரு்ககிைது?

இப்பகுதியிலிருந்து தேவடன்ககுறித்து நீஙகள் கற்று்கபகாள்ளும் ஒரு காரியம் என்ை?

சொடசி ே்கரவும்
தேவனுடைய ேரிெனஙகள் போகுதிகளிலிருந்து தேவன் உஙகளுைன் என்ை தபசுகிைார?

உஙகள் �டைமுடையான பதில் / பெபம் என்ை?
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போகுதி 5: தேவன் இவவளவாய் அன்புகூருகிைார
அறிதவ ஆற்ைலாகும். அவருடைய அன்பின் வல்லடமடய அறிேல்.

ஆரம்ே தெேம்
பெபித்து போகுதிடய ஆரம்பி்ககவும்.

ஆரொ�டை
தேவனுடைய அன்டப படைொற்றும் இரண்டு அல்லது மூன்று ஆராேடனப் பாைல்கடளப் 
பாடுஙகள்.

தவ� ஆரொய்ச்சி – த�வனுடைய அன்பு
இருந்ேவரும், இரு்ககிைவரும், வரப்தபாகிைவருமான சிருஷ்டிகராகிய தேவன், போைரபு 
பகாள்கிை தேவன் என �ாம் கற்தைாம். தேவன் அன்புகூருகிைவரானபடியால் அவர யாவற்டையும் 
அன்பினாதலதய பெய்கிைார. தேவனுடைய இந்ே அன்பானது �ம் அறிவு்ககு அப்பாற்பட்ை 
அன்பாகும். தேவனுடைய அன்பின் சில அம்ெஙகடள அவரது ெரிடே - அவரது உண்டமயான 
அன்பின் ெரிடேயான தவோகமத்திலிருந்து ஆராய்தவாம்.

1 த்கொரிநதியர் 13:1-8 வாசி்ககவும்

இவதவேப் பகுதிடய தியானித்து மறுபடியும் அத�க ேைடவ வாசி்ககவும்.

குழு ்கலந�ொதலொசித�ல்
இவதவேப் பகுதியில் தேவனுடைய அன்பின் எந்ே அம்ெஙகள் பட்டியலிைப்பட்டுள்ளன என 
ஒவபவாரு வெனமாக கலந்ோதலாசி்ககவும். உஙகள் பதில்கடள எழுதுஙகள்.

வசைம் 4 

வசைம் 5  

வசைம் 6  

வசைம் 7 

வசைம் 8  

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

குழு ்கலந�ொதலொசித�ல்
இவதவேப் பகுதியில் தேவனுடைய அன்பு எவவாறு �ம்ககு பவளிப்படுத்ேப்பட்டுள்ளது என 
கலந்ோதலாசி்ககவும். உஙகள் பதில்கடள எழுதுஙகள்.

 

இப்பகுதி்ககு ேவைான அரத்ேத்டே்க பகாடு்ககாேபடி்ககு உேவிை பின்வரும் தகள்விகடள 
இப்பகுதியிலிருந்து தகட்கவும்:

இப்பகுதியிலுள்ள ம்ககள் யொர்? 1 தயொவொன் 4:7-10 வாசி்ககவும்
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தபசுகிைது யொர்?

இவர யொருைன் தபசுகிைார?

ம்ககள் ஒருவதராபைாருவர எவவொறு அளவளாவுகின்ைனர?

இச்ெம்பவம் எப்தேொது �டைபபற்ைது - இதயசு மாம்ெமும் இரத்ேமும் ஆகி, சிலுடவயில் மரித்து, 
மரித்தோரிலிருந்து எழுந்து, பரத்து்கதகறினேற்கு முன்னரா அல்லது பின்னரா?

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

இப்பகுதியில் உள்ளடவகளில் இன்றும் அதேதபான்று இருப்படவகள் எடவ?

அது �ம்ககு இன்று என்ை அரத்ேம் உடையோயிரு்ககிைது?

இப்பகுதியிலிருந்து தேவடன்ககுறித்து நீஙகள் கற்று்கபகாள்ளும் ஒரு காரியம் என்ை?

சொடசி ே்கரவும்
உஙகள் மீதுள்ள தேவனுடைய அன்பு முடிவில்லாேது என்படே அறிகிைது உஙகளு்ககு என்ன 
அரத்ேம் பகாடு்ககிைது?

உஙகள் �டைமுடையான பதில் / பெபம் என்ை?
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போகுதி 6: பிோவின் அன்பு
பேய்வத்துவம் முழுடமயும் இதயசுவில் நிடைந்திரு்ககிைதும், அவர மூலமாக எல்லாவற்டையும் 
ேம்தமாடு ஒப்புரவா்ககவும், பிோ பிரியமாயிருந்ோர.

ஆரம்ே தெேம்
பெபித்து போகுதிடய ஆரம்பி்ககவும்.

ஆரொ�டை
தேவனுடைய அன்டப படைொற்றும் இரண்டு அல்லது மூன்று ஆராேடனப் பாைல்கடளப் 
பாடுஙகள்.

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

பிோவின் அன்பு மிகவும் மகத்ோனோல், அவர ேம் குமாரனு்ககு யாடவயும் அளி்ககிைார.

த்கொதலொதசயர் 1:19-20 வாசி்ககவும்

இவதவேப் பகுதிடய தியானித்து மறுபடியும் அத�க ேைடவ வாசி்ககவும்.

குழு ்கலந�ொதலொசித�ல்
இவதவேப் பகுதியில் பிோவின் அன்டப பற்றி நீஙகள் கவனித்ேவற்டை கலந்ோதலாசி்ககவும். 
உஙகள் பதில்கடள எழுதுஙகள்.

 

 

இப்பகுதியில் உள்ளடவகளில் இன்றும் அதேதபான்று இருப்படவகள் எடவ?

 

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

 

தயொவொன் 3:16-17 வாசி்ககவும்

இவதவேப் பகுதிடய தியானித்து மறுபடியும் அத�க ேைடவ வாசி்ககவும்.
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குழு ்கலந�ொதலொசித�ல்
இவதவேப் பகுதியில் பிோவின் அன்டப பற்றி நீஙகள் கவனித்ேவற்டை கலந்ோதலாசி்ககவும். 
உஙகள் பதில்கடள எழுதுஙகள்.

 

இப்பகுதியில் உள்ளடவகளில் இன்றும் அதேதபான்று இருப்படவகள் எடவ?

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

 

தயொவொன் 3:35 வாசி்ககவும்

இவதவேப் பகுதிடய தியானித்து மறுபடியும் அத�க ேைடவ வாசி்ககவும்.

குழு ்கலந�ொதலொசித�ல்
இவதவேப் பகுதியில் பிோவின் அன்டப பற்றி நீஙகள் கவனித்ேவற்டை கலந்ோதலாசி்ககவும்.  
உஙகள் பதில்கடள எழுதுஙகள்.

இப்பகுதியில் உள்ளடவகளில் இன்றும் அதேதபான்று இருப்படவகள் எடவ?

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

1 தயொவொன் 3:1 வாசி்ககவும்

இவதவேப் பகுதிடய தியானித்து மறுபடியும் அத�க ேைடவ வாசி்ககவும்.

குழு ்கலந�ொதலொசித�ல்
இவதவேப் பகுதியில் பிோவின் அன்டப பற்றி நீஙகள் கவனித்ேவற்டை கலந்ோதலாசி்ககவும். 
உஙகள் பதில்கடள எழுதுஙகள்.
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இப்பகுதியில் உள்ளடவகளில் இன்றும் அதேதபான்று இருப்படவகள் எடவ?

அது �ம்ககு இன்று என்ை அரத்ேம் உடையோயிரு்ககிைது?

த்கொதலொதசயர் 1:12-14 வாசி்ககவும்

இவதவேப் பகுதிடய தியானித்து மறுபடியும் அத�க ேைடவ வாசி்ககவும்.

குழு ்கலந�ொதலொசித�ல்
இவதவேப் பகுதியில் பிோவின் அன்டப பற்றி நீஙகள் கவனித்ேவற்டை கலந்ோதலாசி்ககவும். 
உஙகள் பதில்கடள எழுதுஙகள்.

இப்பகுதியில் உள்ளடவகளில் இன்றும் அதேதபான்று இருப்படவகள் எடவ?

அது �ம்ககு இன்று என்ை அரத்ேம் உடையோயிரு்ககிைது?

இப்பகுதியிலிருந்து தேவடன்ககுறித்து நீஙகள் கற்று்கபகாள்ளும் ஒரு காரியம் என்ை?

சொடசி ே்கரவும்
பிோ உஙகள் மீது எவவளவாய் அன்புகூருகிைார என்படே அறிகிைது உஙகளு்ககு என்ை அரத்ேம் 
பகாடு்ககிைது?

உஙகள் �டைமுடையான பதில் / பெபம் என்ை?
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போகுதி 7: குமாரனின் அன்பு
�ாம் தேவதனாடு அன்பினால் போைரபு பகாள்ளும்படி, தேவன் அன்பில் ேம்டமத்ோதம 
ேனிப்பட்ை ஆள்ேத்துவம் உடையவராக ஆ்ககினார.

ஆரம்ே தெேம்
பெபித்து போகுதிடய ஆரம்பி்ககவும்.

ஆரொ�டை
இதயசுவின் மாம்ெ இரத்ே தியாக பலிடய படைொற்றும் இரண்டு அல்லது மூன்று ஆராேடனப் 
பாைல்கடளப் பாடுஙகள்.

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

இதயசுவின் அன்பு மிகவும் தமன்டமயானோல், �ம்ககாக மாம்ெ இரத்ே தியாக பலியாகும்படி 
அவர யாவற்டையும் விட்டு பகாடுத்ோர. ஆயினும், ஒவபவாரு �ாளும் அவரது அன்டப இன்னும் 
அதிகமதிகமாக ேனிப்பட்ை முடையில் அறிவதினால், தேவனிைமிருந்தும் தேவனாகவும் இரு்ககிை 
ெகலமும் நிடைவான ஜீவன், அன்பு, ெத்தியம் மற்றும் வல்லடமடயப் பபற்றிை உேவுகிைது.

தயொவொன் 10:14-18 வாசி்ககவும்

இவதவேப் பகுதிடய தியானித்து மறுபடியும் அத�க ேைடவ வாசி்ககவும்.

குழு ்கலந�ொதலொசித�ல்
இவதவேப் பகுதியில் இதயசுவின் அன்டப பற்றி நீஙகள் கவனித்ேவற்டை கலந்ோதலாசி்ககவும். 
உஙகள் பதில்கடள எழுதுஙகள்.

 

 

 

 

 

சொடசி ே்கரவும்
இதயசு உஙகளின் �ல்ல தமய்ப்பர என அறிகிைது உஙகளு்ககு என்ை அரத்ேம் பகாடு்ககிைது?
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சங்கீ�ம் 23 வாசி்ககவும்

இவதவேப் பகுதிடய தியானித்து மறுபடியும் அத�க ேைடவ வாசி்ககவும்.

குழு ்கலந�ொதலொசித�ல்
�ல்ல தமய்ப்பனாகிய இதயசு உஙகளு்ககு பெய்கிைவற்டை கலந்ோதலாசியுஙகள். உஙகள் பதில்கடள 
எழுதுஙகள்.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

இப்பகுதியில் உள்ளடவகளில் இன்றும் அதேதபான்று இருப்படவகள் எடவ?

அது �ம்ககு இன்று என்ை அரத்ேம் உடையோயிரு்ககிைது?

இப்பகுதியிலிருந்து தேவடன்ககுறித்து நீஙகள் கற்று்கபகாள்ளும் ஒரு காரியம் என்ை?

இதயசுவில் தேவனின் அன்பு எவவைவு வலிடமயானது? தரொமர் 8:39 வாசி்ககவும்

உஙகள் �டைமுடையான பதில் / பெபம் என்ை?



20

போகுதி 8: பரிசுத்ே ஆவியானவரின் அன்பு
ஆவியும் மணவாட்டியும் ‘வா’ என்கிைாரகள்! தகட்கிை எவனும் வா என்பானாக. ோகமாயிரு்ககிைவன் 
வர்ககைவன். விருப்பமுள்ளவரகள் ஜீவத்ேண்ணீட்ர இலவெமாய் பபற்று்க பகாள்ள்ககைவரகள்.

ஆரம்ே தெேம்
பெபித்து போகுதிடய ஆரம்பி்ககவும்.

ஆரொ�டை
தேவனுடைய அன்டப படைொற்றும் இரண்டு அல்லது மூன்று ஆராேடனப் பாைல்கடளப் 
பாடுஙகள்.

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

தேவனுடைய அன்பு மிகவும் தமன்டமயாது, �மது புரிந்துபகாள்ளுேலு்ககு அப்பாற்பட்ைோக 
இரு்ககிைது. பரிசுத்ே ஆவியானவரின் அன்பு ஒருதபாதும் அவடரப்பற்றியது அல்ல. அேற்கு பதிலாக, 
அவர பவளிப்படுத்துகிைவராகவும், நிச்ெயப்படுத்துகிைவராகவும், மறுரூபப்படுத்துகிைவராகவும், 
�ம்ககுள் வாெம் பெய்கிைோல் �ாம் பிோவின் அன்டபயும், குமாரன் இதயசுவின் அன்டபயும் 
ேனிப்பட்ை விேத்தில், வல்லடமயாக, ப�ரு்ககமாக அனுபவி்ககிதைாம். 

யொடரக குறித்து பரிசுத்ே ஆவியானவர ொட்சி பகாடுத்து, மகிடமடய்க பகாண்டு வருகிைார? 
தயொவொன் 16:13-15 வாசி்ககவும்

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

தரொமர் 8:14-16 வாசி்ககவும்

இவதவேப் பகுதிடய தியானித்து மறுபடியும் அத�க ேைடவ வாசி்ககவும்.

குழு ்கலந�ொதலொசித�ல்
 இவதவேப் பகுதியில் பரிசுத்ே ஆவியானவரின் அன்டப பற்றி நீஙகள் கவனித்ேவற்டை 
கலந்ோதலாசி்ககவும். உஙகள் பதில்கடள எழுதுஙகள்.
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விசுவாசிகள் அடனவரும் ‘தேவனுடைய குமாரர’ (ஆணும் பபண்ணும்) ஏபனனில் அவரகள் 
அவருடைய ஆவிடயப் பபறுகின்ைனர. ‘தேவனுடைய குமாரர’ என்னும் பேம் �ாம் இப்தபாது 
சுவீகரி்ககும் தேவதனாடுள்ள உைவு முடைடய பவளிப்படுத்துகிைது. இந்ே புத்திர சுவீகாரமானது 
தெஷ்ை புத்திரனு்ககுரிய எல்லா ெட்ைப்பூரவமான உரிடமகளும் உடைய ராெரீக தெஷ்ை புத்திரடனப் 
தபான்ைது. எனதவ தேவனுடைய ராஜயத்தின் ராொவாகிய இதயசுதவாடுகூை �ாம் இடணயான 
வாரிசுகளாக ஆகிதைாம்.

சொடசி ே்கரவும்
நீஙகள் தேவனுடைய பிள்டள (ராெரீக தெஷ்ை புத்திரர) என அறிகிைது உஙகளு்ககு என்ன அரத்ேம் 
பகாடு்ககிைது?

இப்பகுதியிலிருந்து தேவடன்ககுறித்து நீஙகள் கற்று்கபகாள்ளும் ஒரு காரியம் என்ை?

உஙகள் �டைமுடையான பதில் / பெபம் என்ை?
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போகுதி 9: �ான் இரு்ககிை வண்ணமாகதவ 
என்டன ஏற்று்கபகாள்ளுேல்

இரு்ககிைவராகதவ இருப்பவரின் அன்பினால் கண்டுபிடி்ககப்பட்டு, இரு்ககிை வண்ணமாகதவ 
ஏற்ை்கபகாள்ளப்பட்டு, நித்தியத்திற்காகப் பிடண்ககப்பட்டு, நிடைவான வாழ்வு்ககு �ான் 
என்பைன்றுமாய் மாற்ைப்பட்டுள்தளன். 

ஆரம்ே தெேம்
பெபித்து போகுதிடய ஆரம்பி்ககவும்.

ஆரொ�டை
�ான் இரு்ககிை வண்ணமாகதவ தேவனால் ஏற்று்கபகாள்ளப்பட்டுள்தளன் என படைொற்றும் 
இரண்டு அல்லது மூன்று ஆராேடனப் பாைல்கடளப் பாடுஙகள்.

நொன்கு அடடை்கள் ேயிலரங்கு
ேடி 1: ஒவபவாருவரும் ஒரு பவற்று ோடள எடுத்து, 
அடே �ான்கு துண்டுகளாக பவட்ைவும். கீதழ 
பகாடு்ககப்பட்டிரு்ககும் ஒவபவாரு உருப்படிடயயும் 
ஒவபவாரு துண்டு அட்டையின் முன்பகுதியில் வடரயவும்.

அட்டை 1 = �ான். அட்டை 2 = என் குடும்பம். அட்டை 3 = என் கல்வி. அட்டை 4 = என் கிராமம்.

ேடி 2: ஒவபவாருவரும் ேன்டனப்பற்றியும், அவரகளது குடும்பம், அவரகளது பள்ளி மற்றும் 
அவரகளது ெமுோயம் பற்றியும் ஒவபவாரு துண்டு அட்டையின் பின் பகுதியில் எளிய சித்திரஙகள், 
வாரத்டேகள் பகாண்டு விவரித்திை தவண்டும். அட்டைகளில் பபயர எழுே்க கூைாது.
அட்டை 1: என்டனப்பற்றி �ான் எவவாறு உணரகிதைன்? (ெந்தோஷமான அல்லது தொகமான 
முகத்டே வடரயவும்.) �ான் த�சி்ககப்படுவோக உணரகிதைனா? என் ெமுோயத்ோல் �ான் 
ஏற்று்கபகாள்ளப்பட்ைவனாக �ான் உணரகிதைனா? �ான் எதில் சிைந்ேவனாக உள்தளன்? �ான் 
என்ன பெய்ய விரும்புகிதைன்? �ான் விரும்பும் மிருகம் எது? என்ககு விருப்பமான உணவு எது? என் 
கனவுகள் எடவ? �ான் எவற்றிற்கு பயப்படுகிதைன்? 
அட்டை 2: என் குடும்பத்தில் இருப்பவரகள் யார? என் குடும்பத்தின் ஆதரா்ககியம் என்ன? என் 
குடும்பம் எந்ே கைவுள் மீது �ம்பி்கடக பகாண்டுள்ளது? என் மீது அதிகாரம் உடையவரகள் 
எப்படிப்பட்ைவரகள்? (ெந்தோஷமான அல்லது தொகமான முகத்டே வடரயவும்.)
அட்டை 3: என் வாழ்்கடகடய்க குறித்து �ான் எவவாறு உணரகிதைன்? (ெந்தோஷமான அல்லது 
தொகமான முகத்டே வடரயவும்.) �ான் சிறு பிள்டளயாக இருந்ேதபாது கற்ை ஒரு காரியம் என்ன? 
இடே என்ககு கற்றுபகாடுத்ேவர எப்படிப்பட்ைவராய் இருந்ோர? �ான் விரும்பிப் படித்ே பாைம் 
அல்லது ேடலப்பு எது? படி்கக கடினமான பாைம் அல்லது ேடலப்பு எது? படி்கக மிக இலகுவான 
பாைம் அல்லது ேடலப்பு எது? எவவிைஙகளில் பாதுகாப்பற்ை நிடலடய �ான் உணருகிதைன்? 
எவவிைஙகளில் பாதுகாப்டப �ான் உணரகிதைன்? 
அட்டை 4: �ான் வாழும் இைத்தில் �ான் விரும்புவது எது? �ான் வாழும் இைத்தில் என்ககு விருப்பம் 
இல்லாேது எது? �ான் வாழும் இைத்திலுள்ள முதிதயார என்ன பெய்கின்ைனர? முதிதயார என்ககு 
எவவாறு உேவுகின்ைனர?
ேடி 3: ஒவபவாருவரும் ேஙகள் அட்டைகளில் தமற்கூறிய விபரஙகடள நிடைவு பெய்ே பின்னர 
அவற்டை உஙகளிைம் ேருகின்ைனர. ஒரு போகுப்பு்ககு �ான்கு அட்டைகள் என டவத்திடுஙகள்.
ேடி 4: ஒவபவாருவரு்ககும் தவபைாருவரின் �ான்கு அட்டைத் போகுப்டப்க பகாடுஙகள். ேன்ககு்க 
பகாடு்ககப்பட்ை அட்டைத் போகுப்பு யாருடையபேன எவரும் அறியாேபடி அடனவரின் 
அடையாளமும் இரகசியமாக இரு்கக தவண்டும். 
ேடி 5: ஒவபவாருவராக ேன்ககு்க பகாடு்ககப்பட்ை �ான்கு அட்டைத் போகுப்டப, குழுவுைன் 
பகிரந்துபகாள்ளவும்.

குழு ்கலந�ொதலொசித�ல்
ஒவபவாரு அட்டைத் போகுப்பின் முடிடவயும் கலந்ோதலாசி்ககவும். உஙகள் பதில்கடள எழுதுஙகள்.



23

ேன்டனப்பற்றியும் ேன் சூழ்நிடலடயப்பற்றியும் ஒவபவாருவரும் உணரகின்ைடேப்பற்றி 
அவரகளு்ககிடையில் உள்ள மாதிரிகள் அல்லது போைரபுகள் என்ை? 

 ஒவபவாருவரு்ககிடையிலும் உள்ள சில வித்தியாெஙகள் என்ை?

ஆதியொ்கமம் 29:31-35 வாசி்ககவும்

குழு ்கலந�ொதலொசித�ல்
தலயாள் மற்றும் தேவடன பற்றி நீஙகள் கவனித்ேடவகடள கலந்ோதலாசியுஙகள். உஙகள் 
பதில்கடள எழுதுஙகள்.

வசைம் 31 தலயாடளப் பற்றி தேவன் அறிந்திருந்ேது என்ன?

வசைம் 32 ஒரு ஆண் குழந்டேடயப் பபறுவதின் விடளவாக என்ன த�ரிடும் என தலயாள் 
�ம்பினாள்?

வசைம் 33 தலயாளின் கணவன் அவள் ஒரு ஆண் குழந்டேடயப் பபற்ைதின் விடளவாக அவளில் 
அன்புகூரந்ோரா?

வசைம் 34 மூன்று ஆண் குழந்டேகடளப் பபற்ை பின்பு தலயாளின் கணவன் அவளில் அன்புகூரந்ோரா?

வசைம் 35 �ான்கு ஆண் குழந்டேகடளப் பபற்ை பின்பு தலயாள் என்ன பொன்னாள்?

அன்புகூரப்பைவும் ஏற்று்கபகாள்ளப்பைவும் �ம்ககு இரு்ககும் தேடவடய தேவன் காண்கிைார. 
தேவன் ோம் தலயாடள எவவளவாய் அன்புகூருகிைார என அவளு்ககு பவளிப்படுத்தும்படி ஒரு 
ஆண் குழந்டேடயப் பபைதவண்டுபமன 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 அன்புகூரப்படுகிதைாம் என்றும், �ாம் இரு்ககிை வண்ணமாகதவ 
எவவாறு அவர ஏற்று்கபகாள்ளகிைாபரன்றும், அவரது பாரடவயில் �ாம் எவவளவு அழகுள்ளவரகள் 
என்றும், உலக சிருஷ்டிப்பின் முன்னதர ேமது திட்ைத்தில் பஙகு பகாள்ளும்படி அவர �ம்டமத் 
தேரந்பேடுத்ோபரன �ாம் அறிந்து பகாள்ளும் தபாதுோன், பிைரது அன்டபயும் அஙகீகாரத்டேயும் 
இனிதமலும் �ாைாேவரகளாகி, �ாம் உண்டமயாகதவ விடுேடலப் பபற்ைவரகளாகிதைாம். அவரது 
அன்பும் அஙகீகாரமும் தபாதுமானது என்ை யோரத்ேமான நிடலயில் �ாம் வாழ்கிதைாம். 

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

இவவெனஙகளிலிருந்து தேவடனப்பற்றி நீஙகள் கற்று்கபகாள்ளும் ஒரு காரியம் என்ை?

மதத�யு 11:28ல் இதயசு பொன்னார “கடளப்படைந்து மிகுந்ே பாரம் சும்ககிைவரகதள என்னிைம் 
வாருஙகள். �ான் உஙகளு்ககு ஓய்வு அளிப்தபன்.” (ERV)

உஙகள் �டைமுடையான பதில் / பெபம் என்ை?
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போகுதி 10: அடையாளம் – ஆவியில் பிை்ககிைது
தேவன்: மாம்ெத்திலும் இரத்ேத்திலும் பிைந்ே ஆவியானவர, மாம்ெத்திலும் இரத்ேத்திலும் பிைந்ே 
யாவரு்ககாகவும் மாம்ெ இரத்ே தியாக பலியாவதினால், மாம்ெமும் இரத்ேமுமான அவரகளும், 
ஆவியில் பிை்ககலாம்.

ஆரம்ே தெேம்
பெபித்து போகுதிடய ஆரம்பி்ககவும்.

ஆரொ�டை
�ான் ஆவியினால் பிைந்துள்தளன், �ான் தேவனுடைய பிள்டள என படைொற்றும் இரண்டு அல்லது 
மூன்று ஆராேடனப் பாைல்கடளப் பாடுஙகள்.

தவ� ஆரொய்ச்சி
�ாம் கற்று்க பகாண்ைபடி, இதயசுவின் மாம்ெ இரத்ே தியாக பலிடய பபற்று்கபகாள்ளும் எல்லா 
விசுவாசிகளும் தேவனுடைய ஆவியாகிய - பரிசுத்ே ஆவிடய �ம்ககுள் பபறுகிதைாம். இது �ாம் 
சுேந்ேரித்து்க பகாள்ளும் காலம். �ாம் தேவனுடைய பிள்டளகளாக (ராெரீக தெஷ்ை புத்திரராக) 
இதயசுதவாடு இடணந்ே வாரிசுகளாக, தீடமயினால் பாழடைந்துள்ள உலகமாகிய இப்பூமியில் 
தேவனுடைய ராஜயத்தில் வாழ்கிதைாம். 

தேவன் �ம்மில் அன்புகூருகிைபடியால், அவர �ம்மில் ஒருவராகத் பேரிந்துபகாண்ைார. தமலும் 
ெரித்திரத்தில் அத்ேருணத்திதல, இதயசு பரிசுத்ே ஆவியானவரின் வித்ோல் ஒரு பபண்ணின் மூலம் 
மாம்ெமும் இரத்ேமுமானோல், மாம்ெத்திலும் இரத்ேத்திலும் பிைந்திரு்ககும் �ாமும், அவருடைய 
பரிபூரண நித்திய மாம்ெ இரத்ே தியாக பலிடய 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

இவதவேப் பகுதிடய தியானித்து மறுபடியும் அத�க ேைடவ வாசி்ககவும்.

குழு ்கலந�ொதலொசித�ல்
இவதவே பகுதியிலிருந்து முேல் மனிேன் (மாம்ெத்திலும் இரத்ேத்திலும் பிைந்ேவன்) 
மற்றும் இரண்ைாம் மனிேன் (மாம்ெமும் இரத்ேமுமான ஆவியிலான இதயசு) பற்றி நீஙகள் 
கவனித்ேடவகடள கலந்ோதலாசியுஙகள். உஙகள் பதில்கடள எழுதுஙகள்.

முேல் மனிேன் எ�ைொல் பெய்யப்பட்ைவன்?

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

இது �ாம் சுேந்ேரித்து்க பகாள்ளும் காலம். இதயசுவின் அடையாளத்டே �ாம் பபற்றிரு்ககிதைாம். 
மாம்ெமும் இரத்ேமுமாகிய �ாம், பரிசுத்ே ஆவியானவரான அவருடைய ஆவியில் பிைந்து, 
தேவனுடைய பிள்டளகளாக (ராெரீக தெஷ்ை புத்திரராக), இதயசுதவாடு இடணந்ே வாரிசுகளாக, 
தீடமயினால் பாழடைந்துள்ள உலகமாகிய இப்பூமியில் தேவனுடைய ராஜயத்தில் வாழ்கிதைாம்.

1 த்கொரிநதியர் 15:50-55 வாசி்ககவும்

இவதவேப் பகுதிடய தியானித்து மறுபடியும் அத�க ேைடவ வாசி்ககவும்.

குழு ்கலந�ொதலொசித�ல்
இப்பகுதியிலிருந்து மண்ணினால் பெய்யப்பட்ை மனிேனின் அடையாளத்டேயும் (மாம்ெத்திலும் 
இரத்ேத்திலும் பிைந்ேவன்) ஆவியிலான இதயசுவின் (மாம்ெமும் இரத்ேமுமானவர) 
அடையாளத்டேயும் பற்றி நீஙகள் கவனித்ேவற்டை கலந்ோதலாசியுஙகள். உஙகள் பதில்கடள 
எழுதுஙகள்.

மாம்ெத்திலும் இரத்ேத்திலும் பிைந்ே மனிேனின் இயல்பும் அடையாளமும் என்ை?

இதயசுவின் இயல்பும் அடையாளமும் என்ை?

தீய ெ்கதியின் தமாெடிடய பெரிமானம் பெய்து, பஙகுபகாண்டு, அவதனாடு ஒன்ைாகி, �ன்டம தீடம 
அறிவடேயும் தேரந்பேடுத்ேதின் மூலம், முேல் மனிேன் பாழா்ககப்பட்ை வித்ோகினான். அேன் 
விடளவாக, எல்லா மனிேரும் இந்ே பாழடி்ககப்பட்ை இயல்தபாடு பிை்ககின்ைனர. இரண்ைாம் 
மனிேனான இதயசு, ஒருதபாதும் பாழடி்ககப்பைாே வித்ோகிய பரிசுத்ே ஆவியானவராலாகிய 
வித்தினால், ஒரு பபண்ணிைத்தில் மாம்ெமும் இரத்ேமுமாகிப் பிைந்ோர. இதயசுதவ பரிபூரண மாம்ெ 
இரத்ே தியாக பலியானவர. 

தரொமர் 5:14-19 வாசி்ககவும்

இவதவேப் பகுதிடய தியானித்து மறுபடியும் அத�க ேைடவ வாசி்ககவும்.

குழு ்கலந�ொதலொசித�ல்
இவதவேபகுதியிலிருந்து மண்ணினால் பெய்யப்பட்ை மனிேனின் (மாம்ெத்திலும் இரத்ேத்திலும் 
பிைந்ேவன்) விடளவுகடளயும், ஆவியிலான இதயசுவின் (மாம்ெமும் இரத்ேமும் ஆனவர) 
விடளவுகடளயும் பற்றி நீஙகள் கவனித்ேவற்டை கலந்ோதலாசி்ககவும். உஙகள் பதில்கடள 
எழுதுஙகள்.

முேல் மனிேனின் குற்ைத்ோல் ஏற்பட்ை விடளவு என்ை?

வசைம் 16  

வசைம் 17 
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ேம்டம ஏற்று்கபகாள்ளும் அடனவரு்ககும் இரண்ைாம் மனிேன் ேம்டமத்ோதம இலவெமான ஈவாக 
அளிப்பதின் விடளவு என்ை? 

வசைம் 16 

வசைம் 17 

த்கொதலொதசயர் 2:13-15 வாசி்ககவும்

முேல் மனிேனின் குற்ைத்ோல் ஏற்பட்ை விடளவு என்ை?

வசைம் 13 

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

வசைம் 13 

வசைம் 14 

வசைம் 15 

சுவீகாரத்டேப் பபறுகிை �ம் காலம் இதுதவ. மரண ேண்ைடன, நியாயத்தீரப்பு மற்றும் குற்ை 
உணரவிலிருந்து விடுேடலப் பபற்று, �ாம் நீதிமான்களா்ககப்பட்டு, �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 தீரப்பதில்டல. ஏபனனில் இதயசு சிலுடவயில் பபற்ை பவற்றியினால் அவரகளுடைய 
எல்லா வல்லடமயும், ஆயுேஙகளும் அவரகளிைமிருந்து பறி்ககப்பட்டுவிட்ைன. 

தீடமயினால் பழுேடைந்துள்ள இவவுலகில், மாம்ெமும் இரத்ேமுமான �ாம், ஆவியினால் பிைந்து, 
இதயசுவின் பவற்றியால் உயிரப்பி்ககப்பட்டு வாழ்கிதைாம்.

வருஙகாலத்திலும் �ம்ககு சுவீகாரம் உண்டு.

1 த்கொரிநதியர் 15:20-23 வாசி்ககவும்

இவதவேப் பகுதிடய தியானித்து மறுபடியும் அத�க ேைடவ வாசி்ககவும்.

குழு ்கலந�ொதலொசித�ல்
இவதவேபகுதியிலிருந்து மண்ணினால் பெய்யப்பட்ை மனிேனின் (மாம்ெத்திலும் இரத்ேத்திலும் 
பிைந்ேவன்) விடளவுகடளயும், ஆவியிலான இதயசுவின் (மாம்ெமும் இரத்ேமும் ஆனவர) 
விடளவுகடளயும் பற்றி நீஙகள் கவனித்ேவற்டை கலந்ோதலாசி்ககவும். உஙகள் பதில்கடள 
எழுதுஙகள்.

மரணத்திலிருந்து உயிதராபைழுந்திரு்ககிைவர யொர்?

இதயசு ேமது எல்லா மகிடமயிலும் இவவுலகிற்கு திரும்பி வருடகயில், ஒருதபாதும் 
முதுடமயடையாே, ஒருதபாதும் த�ாயடையாே, ஒருதபாதும் இடளத்துப்தபாகாே, குடைபாைற்ை 
ெரீரஙகதளாடு மரணத்திலிருந்து உயிரத்பேழுபவரகள் யொர்?
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தவளிப்ேடுத�ல் 1:18 வாசி்ககவும்

குடைபாைற்ை மாம்ெ இரத்ே தியாக பலியாகி, மரித்து, குடைபாைற்ை உயிரத்பேழுந்ே ெரீரத்தில் 
உயிரடைந்து, பரதலாகத்து்கதகறி, என்பைன்றும் உயிதராடிரு்ககிைவராக மரணத்திற்கும், 
நித்தியத்திற்கும் தமல் அதிகாரம் உடையவராக இரு்ககும் ஆவியிலானவர யொர்? 

தவளிப்ேடுத�ல் 1:5-6 வாசி்ககவும்

உண்டமயுள்ள ொட்சியும், உயிரத்பேழுந்ே முேற்தபைானவரும், எல்லாவற்றிற்கும் தமலான 
வல்லடமயும், அடனவடரயும் அரொள்பவர யொர்?

ஏன் இதயசு �ம்ககாக இவற்டைபயல்லாம் பெய்ோர?

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

இதயசுவின் உயிரத்பேழுேதல முேன் முேலான குடைபாைற்ை ெரீர உயிரத்பேழுேலானோல், 
தீடமயினால் பழுேடைந்துள்ள உலகில் இப்பபாழுது �ாம் பவற்றிதயாடு வாழ்வது மட்டுமல்லாமல், 
முதுடமயடையாே, இடளப்படையாே, ஒருதபாதும் மரணமடையாே, குடைபாைற்ை உயிரத்பேழுந்ே 
ெரீரத்தில், பழுதுபைாே ஒரு புதுப்பி்ககப்பட்ை உலகில், நித்திய நிடலயில், வருஙகால �ம்பி்கடகயில் 
�ாம் வாழலாம். இதயசு பூமி்ககு திரும்பி வரும்தபாது, இதயசுவின் மாம்ெ இரத்ே தியாக பலியாகிய 
ேம்டமதய இலவெமாக ஈந்ேடே ஏற்று்கபகாண்ை �ாம், �மது குடைபாைற்ை உயிரத்பேழுந்ே ெரீரத்டே 
சுேந்ேரித்து்கபகாள்தவாம்.

சுவீகாரத்டேப் பபறுகிை �ம் காலம் இதுதவ. தேவன் அதிகமாக அன்புகூருகிைோல் பரிசுத்ே 
ஆவியானவரின் வித்தின் மூலம் இதயசு மாம்ெமும் இரத்ேமுமாக வந்திை தீரமானித்து ஒரு 
பபண்ணிைம் பிைந்ோர. அவர ேம் பொந்ே சிருஷ்டிப்பிற்குள்தள வந்ோர. மனிேனின் குற்ைத்தின் 
விடளவாக, தேவனுடைய சிருஷ்டிப்பானது தீடமயினால் தெேமடைந்ேது. ெமத்துவமின்டம, 
ஒடு்ககுேல், தீடம மற்றும் மரணம் அரொண்ைது. தேவன் அதிகமாக அன்புகூரகிைோல், 
இதயசு முேற்தபரான சுேந்ேரவாளியான குமாரனாக வந்ோர, இனி �ாம் அடனவரும் மாம்ெ 
இரத்ேத்திலிருந்து ஆவியினால் பிைந்ே குமாரரகளாகி, இப்பபாழுதும் எப்பபாழுதும் �ம் சுவீகாரத்டே 
அடைந்திைலாம். அல்தலலூயா!

இத்போகுதியிலிருந்து தேவடன்ககுறித்து நீஙகள் கற்று்கபகாண்ை ஒரு காரியம் என்ை?

உஙகள் �டைமுடையான பதில் / பெபம் என்ை?
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போகுதி 11: பிரியமானவரு்ககுள் ஏற்று்க 
பகாள்ளப்படுேல்

இரண்டு மனுஷீகத் தேடவகள்: ஏற்று்கபகாள்ளப்படும்படி விரும்புேல் மற்றும் அன்புகூரப்படும்படி 
விரும்புேல். பிரியமானவரு்ககுள் (மிகவும் த�சி்ககப்படும் இதயசுவு்ககுள்) �ாம் 
ஏற்று்கபகாள்ளப்படும்படி (விதெஷ மரியாடேதயாடு) தேவன் பெய்ோர.

ஆரம்ே தெேம்
பெபித்து போகுதிடய ஆரம்பி்ககவும்.

ஆரொ�டை
�ான் தேவனால் அன்புகூரப்பட்டு, கிறிஸ்துவில் விதெஷ மரியாடேயும் ஆசீரவாேஙகளும் 
பகாடு்ககப்பட்டுள்தளன் என படைொற்றும் இரண்டு அல்லது மூன்று ஆராேடனப் பாைல்கடளப் 
பாடுஙகள்.

தவ� ஆரொய்ச்சி
�ாம் கற்று்க பகாண்ைபடி, இதயசு ேம்டமதய மாம்ெ இரத்ே தியாக பலியானடே ஏற்று்கபகாள்ளும் 
எல்லா விசுவாசிகளும் பரிசுத்ே ஆவியானவராகிய தேவனுடைய ஆவிடய ேம்ககுள் பபறுகின்ைனர. 
சுவீகாரத்டேப் பபறுகிை �ம் காலம் இதுதவ. �ாம் தேவனுடைய பிள்டளகளாக (ராெரீக தெஷ்ை 
புத்திரராக), இதயசுதவாடு இடணந்ே வாரிசுகளாக, தீடமயினால் பாழடைந்துள்ள உலகமாகிய 
இப்பூமியில் தேவனுடைய ராஜயத்தில் வாழ்கிதைாம்.

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

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

எதேசியர் 1:3-14 வாசி்ககவும்

இவதவேப் பகுதிடய தியானித்து மறுபடியும் அத�க ேைடவ வாசி்ககவும்.

குழு ்கலந�ொதலொசித�ல்
நீஙகள் கவனித்ேவற்டை கலந்ோதலாசியுஙகள். உஙகள் பதில்கடள எழுதுஙகள்.

தேவன் �ம்ககு பவளிப்படுத்தியுள்ள அவருடைய விருப்பமும் திட்ைமும் என்ை?  
வசைங்்கள் 9-10 வாசி்ககவும்

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

இந்ே ஆசீரவாேம் எங்குள்ைது?
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இடவ அடனத்டேயும் பபற்றிை �ாம் எவரில் அல்லது யொதரொடு ஒன்ைாய் இரு்கக தவண்டும்?

கிறிஸ்து இ்ககாலத்தில் பரதலாகில் அதிகாரமான இைத்தில் அமரந்திருப்படேப் தபால் �ாமும் 
அமரந்துள்தளாம். இ்ககாலத்தில் கிறிஸ்துடவப் தபால் எல்லா ஆவி்ககுரிய ஆசீரவாேமும் 
�ம்ககுண்டு. அடுத்ே வெனஙகள் இவவாசீரவாேஙகளின் சில விள்ககஙகடள வரிடெப்படுத்துகின்ைன.

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

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

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

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

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

கிறிஸ்து இ்ககாலத்தில் பரதலாகில் அதிகாரமான இைத்தில் அமரந்திருப்படேப் தபால, �ாமும் 
அமரந்துள்தளாம் என நிடனவில் பகாள்ளவும். இ்ககாலத்தில், கிறிஸ்துடவப் தபால் எல்லா 
ஆவி்ககுரிய ஆசீரவாேமும் �ம்ககுண்டு.

எதேசியர் 1:21-23 வாசி்ககவும்

இவதவேப் பகுதிடய தியானித்து மறுபடியும் அத�க ேைடவ வாசி்ககவும்.
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குழு ்கலந�ொதலொசித�ல்
நீஙகள் கவனித்ேவற்டை கலந்ோதலாசியுஙகள். உஙகள் பதில்கடள எழுதுஙகள்.

இ்ககாலத்திலும் வருஙகாலத்திலும் இதயசுவு்ககு எவவைவு வல்லடமயும் அதிகாரமும் உள்ளது? 
வசைம் 21 வாசி்ககவும்

இதயசுவின் நிடைவு ஆனவரகள் யொர்? வசைம் 23 வாசி்ககவும்

இதயசுவின் மாம்ெ இரத்ே தியாக பலிடய ஏற்று்கபகாண்ை எல்லா விசுவாசிகளின் நிடைவானவர 
யொர்? 

எதேசியர் 2:4-8 வாசி்ககவும்

இவதவேப் பகுதிடய தியானித்து மறுபடியும் அத�க ேைடவ வாசி்ககவும்.

குழு ்கலந�ொதலொசித�ல்
நீஙகள் கவனித்ேவற்டை கலந்ோதலாசியுஙகள். உஙகள் பதில்கடள எழுதுஙகள்.

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

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

எதேசியர் 1:15-19 வாசி்ககவும்

அப்தபாஸ்ேலர பவுல் பரிசுத்ேவான்களு்ககாக என்ை பெபம் பண்ணுகிைார?

வசைம் 17 

வசைம் 18 

வசைம் 19 

இப்பகுதியிலிருந்து தேவடன்ககுறித்து நீஙகள் கற்று்கபகாள்ளும் ஒரு காரியம் என்ை?

உஙகள் �டைமுடையான பதில் / பெபம் என்ை?



31

போகுதி 12: உைவுகள்
கருத்ேரஙகில் கலந்துபகாண்ைவர: ‘திராட்டெச் பெடி உைடவ்க குறித்து கற்தைன். 
இதயசுவிைமிருந்து பபற்று்க பகாள்ளும் த�ரமும், பிோவின் சித்ேத்திற்கு அரப்பணிப்பதும் என்ககு 
அதிமு்ககியமானோகும்.’

ஆரம்ே தெேம்
பெபித்து போகுதிடய ஆரம்பி்ககவும்.

ஆரொ�டை
இதயசுதவாடு ஒன்ைாயிருத்ேல் அல்லது இதயசுதவாடு திராட்டெச் பெடி, பகாடியின் உைவு 
அல்லது இதயசுவின் அன்பில் வாழுேடல படைொற்றும் இரண்டு அல்லது மூன்று ஆராேடனப் 
பாைல்கடளப் பாடுஙகள்.

்கட�
ஒரு பபரிய திராட்டெச் பெடியின் ஒரு பகாடியாக நீஙகள் உஙகடள கற்படன பெய்துபகாள்ளுஙகள்.

திராட்டெச் பெடியின் மு்ககியத் ேண்தைாடு நீஙகள் இடண்ககப்பட்டு, தோட்ை்ககாரரின் சித்ேத்திற்கு 
ஒப்பு்கபகாடு்ககப்பட்டுள்ளீரகள்.

நீஙகள் பெய்வபேல்லாம் பவறுமதன போஙகி்கபகாண்டிருப்பதே. தவபைான்றுமில்டல. மு்ககியத் 
ேண்டிலிருந்து போஙகி்கபகாண்டிரு்ககிறீரகள்.

நீஙகள் இப்தபாது மு்ககியத் ேண்தைாடு இடணந்து போஙகி்கபகாண்டிருப்போல், இயல்பாகதவ 
தவரிலிருந்து, மு்ககியத் ேண்டின் வழியாக பெடியின் அடனத்து �ன்டமயும் உஙகளு்ககுள் பாய்கிைது. 
நீர, ஊட்ை ெத்து மற்றும் பெடியிலிருந்து எல்லாதம உஙகளு்ககுள் பாய்கிைது.

நீஙகள் பெய்வபேல்லாம் பெடிதயாடுகூை இடணந்து போஙகி்கபகாண்டிருந்து, அேனுடைய 
�ன்டமடயப் பபற்று்கபகாள்வதே.

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

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

சூரியன் ஒளிரந்து, மடழ உன் தமல் பபாழிடகயில், உன்ககுள்ளாக திராட்டெச் பெடியின் ஜீவ 
ேண்ணீரும், ஊட்ை ெத்தும் பமன்டமயாகப் பாய்கிைது. இது எப்படி �டைபபறுகிைது? நீஙகள் ஏதும் 
பெய்யவில்டல!

நீஙகள் பெய்வபேல்லாம் திராட்டெச் பெடிதயாடு இடணந்து போஙகி்கபகாண்டிருந்து, அேன் 
�ன்டமடயப் பபற்று்கபகாள்வதே.

அதுதவ தோட்ை்ககாரரின் சித்ேமாகும்.

இயற்டகயில், நீர தமலிருந்து கீழாக, மடழ, ஆறுகள் மற்றும் குட்டைகளு்ககு வழிந்தோடும். 
திராட்டெ்க பகாடி வாழ்வேற்கு நீர தேடவயாயிரு்ககிைது. நீர இல்டலபயனில் அது மாண்டுவிடும். 
நீடரப்பபறுவேற்கு கிடளயானது மு்ககியத் ேண்டிலிருந்து பருக தவண்டும் - மு்ககியத் 
ேண்டிலிருந்து பபை தவண்டும். வாழ்வேற்கும் கனி பகாடுப்பேற்கும் கிடளயானது நீர பருக 
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தவண்டும்.

தேவன் யாவற்டையும் சிருஷ்டித்ேோல், இயற்டகடயப் தபாலதவ ஆன்மீகத்திலும் உள்ளது.

ஆன்மீகத்தில், ஜீவத் ேண்ணீர தமலிருந்து கீழ், தேவனுடைய சிஙகாெனத்திலிருந்து இதயசுவின் 
வழியாக கிடளகளு்ககுப் பாய்கிைது. கிடளகள் மடழயிலிருந்து நீடரப் பருகுவதில்டல - நீரானது 
மண்ணிற்குள் பெல்கிைது. கிடளகள் மு்ககியத் ேண்டிலிருந்து நீடரப் பருகி, தவர மற்றும் 
மு்ககியத்ேண்டிலிருந்து எல்லா �ன்டமடயயும் பபற்று்கபகாள்கின்ைன.

தயொவொன் 15:1-8 வாசி்ககவும்

இவதவேப் பகுதிடய தியானித்து மறுபடியும் அத�க ேைடவ வாசி்ககவும்.

குழு ்கலந�ொதலொசித�ல்
நீஙகள் கவனித்ேவற்டை கலந்ோதலாசியுஙகள்.

தோட்ை்ககாரர யொர்?

திராட்டெச் பெடியின் மு்ககியத் ேண்டு யொர்?

திராட்டெச் பெடியின் மு்ககியத் ேண்டின் கிடள யொர்?

 நிடலத்திருத்ேல் என்ைால் என்ை?

 

�ான் எப்ேடி நிடலத்திரு்கக முடியும்?

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

தயொவொன் 4:27-38 வாசி்ககவும்

சூழ்நிடல
இந்ே தவேபகுதியில் ெமுோயத்ோல் ஒது்ககப்பட்ை ஒரு பபண்தணாடு இதயசு தபசி்க 
பகாண்டிரு்ககிைார. கைந்ே இந்ே கால்க கட்ைத்தில் ெமாரியரகதளாடு யூேரகள் தபசுவதில்டல, 
மு்ககியமாக ேன் பொந்ே ம்ககளாதல ஒது்ககப்பட்ை ஒரு பபண்தணாடு தபசுவதில்டல. ஆனால் 
இதயசு (மாம்ெத்திலும் இரத்ேத்திலும் யூோ தகாத்திரத்டே ொரந்ேவர) ெமுோயத்ோல் ஒது்ககப்பட்ை 
இப்பபண்டண அணுகி, ஜீவத் ேண்ணீர பற்றி (தேவனுடைய ஆவியாகிய பரிசுத்ே ஆவிடயப்பற்றி) 
அவதளாடு தபசி, ஜீவத் ேண்ணீரின் மூல்ககாரணராகிய ேன்டன அவளு்ககு பவளிப்படுத்துகிைார. 
இதயசுவின் சீஷரகள் திரும்பி வந்ேதபாது, ேனது உணவு எதுபவன்றும், விடள நிலத்டேப்பற்றியும் 
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அவரகளு்ககு்க கற்பி்ககிைார.

ெமுோயத்ோல் ஒது்ககப்பட்ை பபண்டண அணுகி, ோன் யாபரன பவளிப்படுத்தி, ேம்டம இனிதமல் 
அறியப்தபாகும் ம்ககளான விடள நிலத்டேப்பற்றி தபசுவேற்கும் இடையில் ேனது உணவு எது என 
இதயசு பவளிப்படுத்துகிைார.

ேன்டன ோஙகும் உணபவன இதயசு எட� கூறுகிைார?

தேவன் யாவற்டையும் சிருஷ்டித்ேோல், இயற்டகடயப் தபாலதவ ஆன்மீகத்திலும் உள்ளது.

ஆன்மீகத்தில், பிோவின் சித்ேத்திற்கு �ாம் �ம்டம அரப்பணித்து, அவருடைய பிரென்னத்தில், 
ஆராேடனயிலும், அவரது வாரத்டேயிலும் அவதராடு த�ரம் பெலவழி்கடகயில், அவரது 
அடனத்து �ன்டமகடளயும் பபற்று, அவரது ஆவியினால் ஒவபவாரு �ாளும் அதிகமதிகமாக 
மறுரூபப்படுத்ேப்படுதவாம்.

பிோவின் சித்ேத்திற்கு �ாம் �ம்டம அரப்பணித்து, இதயசுவிைமிருந்து பபறுடகயில் யொருடைய 
ொயலில் �ாம் மறுரூபமா்ககப்படுகின்தைாம்? 2 த்கொரிநதியர் 3:17-18 வாசி்ககவும்

�ம் பிோவின் சித்ேத்திற்கு �ம்டம அரப்பணித்து, �ாம் ஜீவத்ேண்ணீடரப் பருகினால் என்ை �ை்ககும் 
என இதயசு படைொற்றுகிைார? 

தயொவொன் 15:8 வாசி்ககவும்

கனி நிச்ெயமாக உண்டு. தேவன் யாவற்டையும் சிருஷ்டித்ேோல், இயற்டகடயப் தபாலதவ 
ஆன்மீகத்திலும் உள்ளது.

�ம் பிோவின் சித்ேத்திற்கு �ம்டம அரப்பணித்து, அவரது பிரென்னத்தில் அனுதினமும் பருகினால், 
�ாம் கிறிஸ்துடவப்தபாலாகிை பரிசுத்ே ஆவியானவர �ம்டம மாற்றுவார. அவரது குணாதிெயம் 
�மது குணாதிெயமாகிைது. இதயசு என்னும் மரமானது இதயசு என்னும் கனிடய்க பகாடு்ககிைது. 
ஆவியின் கனி.

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

கனிடய்க உற்பத்தி பெய்கிைவர யொர்?

தேவன் �ம்மில் எவவளவாய் அன்புகூருகிைார என்னும் பவளிப்பாடு �ம்ககு உண்ைாகி, அவருடைய 
பிரென்னத்தில் பிோவின் சித்ேத்திற்கு �ம்டம அரப்பணித்திரு்கடகயில், அவர ேம்டம �ம்ககு 
இன்னும் அதிகமாய் பவளிப்படுத்துவார. ஏபனனில் அதுதவ அவரது சித்ேமாகும், மற்றும் �ாம் 
தேவனுடைய நிடைவினால் நிடைந்திடுதவாம். �ாம் அவருடைய பிரென்னத்தில் அனுதினமும் 
இருந்து, இதயசுவிைமிருந்து பபற்று, �ம் பிோவின் சித்ேத்திற்கு அரப்பணி்கடகயில், அவர �ம்டம 
மாற்றுவார, இதுதவ அவருடைய சித்ேமாகும்.

இத்போகுதியிலிருந்து தேவடன்ககுறித்து நீஙகள் கற்று்கபகாண்ை ஒரு காரியம் என்ை?

உஙகள் �டைமுடையான பதில் / பெபம் என்ை?
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போகுதி 13: உைவுகள் – பிைடர அவரகள் இரு்ககிை 
வண்ணமாகதவ ஏற்று்கபகாள்ளுேல் 

ஒப்புரவாகுேல் (ெமரெத்து்ககுள் பகாண்டுவருேல்). மீட்பைடுத்ேல் (ஆதரா்ககியம், �லம் மற்றும் 
சுறுசுறுப்பான நிடல்ககு மறுபடியும் பகாண்டுவருேல்). புதுப்பித்ேல் (உயிரூட்டி, பெயலூ்ககம் 
பகாடுத்ேல்).

ஆரம்ே தெேம்
பெபித்து போகுதிடய ஆரம்பி்ககவும்.

ஆரொ�டை
தேவனுடைய அன்டபயும் அவரது மறுரூபப்படுத்தும் வல்லடமடயயும் படைொற்றும் இரண்டு 
அல்லது மூன்று ஆராேடனப் பாைல்கடளப் பாடுஙகள்.

ேதது விட�்கள் – குழு நடைமுடைப் ேயிற்சி
�ாம் கற்ைது தபால், �ம்ககுள்ள அதிமு்ககியமான உைவு தேவதனாடு உள்ளதேயாகும். �ாம் 
�மது பிோவின் சித்ேேதிற்கு �ம்டம அரப்பணித்து, அவதராடு த�ரம் பெலவளித்து, அவரது 
எல்லா �ன்டமகடளயும் பபறுகிைவரகளாயிருந்ோல், தேவன் �ம்டம அனுதினமும் இதயசுவின் 
குணாதிெயமுடையவரகளாய் மாற்றுவார. 

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

குழு நடைமுடைப் ேயிற்சி
ஒருவடர ஒருவர பாரத்ே வண்ணம் வட்ைமாக உட்காரவும். அடனவரும் காணும்படி 10 விடேகள் 
பணித்ோடள (தேவனுடைய ராஜய நிகழ்ச்சி பணிப்புத்ேகம் ப்ககம் 45டய ஒரு �கல் எடு்ககவும்) 
வட்ைத்தின் �டுவில் டவ்ககவும். பணித்ோளின் ப்ககத்தில் 10 அரிசி அல்லது கைடல அல்லது 
கிடை்கக்ககூடிய ஏோவது 10 விடேகடள டவத்திடுஙகள். உஙகள் வட்ைத்திலுள்ள �பரகளின் 
எண்ணி்கடகதய உஙகள் குழுவில் எண். மூன்று முேல் பன்னிபரண்டு �பரகள் வடர இரு்ககலாம். 12 
தபரகளு்ககும் தமலிருந்ோல் இரண்டு குழு்ககளாக அடம்ககலாம். 24 தபரகளு்ககும் தமலிருந்ோல் 
மூன்று குழு்ககளாக அடம்ககலாம். ஒவபவாரு குழுவும் 10 விடேகடளயும் 10 விடேகள் 
பணித்ோடளயும் குழுவின் �டுவில் டவத்திரு்கக தவண்டும்.

ஒவபவாரு �பரும் - ஒவபவாருவராக - குழுவிைம் தபெ ேருணம் பகாடு்ககப்படுகிைது. 
ஒவபவாருவரும் ெமஉரிடமதயாடு, ெமமான மு்ககியத்துவம் உடைதயாராயும் உள்ளனர. 
ஒவபவாருவரும் குழுவின் மு்ககியத்துவம் வாய்ந்ேவராக பணி பெய்கின்ைனர. ேஙகள் ெமுோயம், 
பணித்ோளின் எப்பத்தியில் ேஙகடள்க காண்போக ோஙகள் �ம்புவடே ேஙகள் குழுதவாடு 
பகிரந்துபகாள்கின்ைனர. ேஙகள் ெமுோயம் ேஙகடள எந்ே மதிப்பும் அற்ைவரகளாகதவா, பொற்ப 
மதிப்புள்ளவரகளாகதவா அல்லது மிகுதியான மதிப்புள்ளவரகளாகதவா காணும்.

ேஙகள் ெமுோயம் ேஙகடள எவவாறு காண்கின்ைது என்பதில் தகவலம் ஏதும் இல்டல என 
புரிந்துபகாள்வது அதி மு்ககியமானோகும். ஒரு மனிேடன ெமுோயம் எவவாறு காண்கின்ைது 
என்பது அத�க காரியஙகளின் விடளவாகும், அடவகளில் பபரும்பாலானடவ அம்மனிேனில் 
கட்டுப்பாட்டிற்கு அப்பாற்பட்ைடவயாகும். ெரியான விடையானது: ெமுோயம் உஙகடள காண்படே 
நீஙகள் எப்படி �ம்புகிறீரகள் என்பதே.
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ேஙகள் ெமுோயம் ேஙகடள எப்பத்தியில் காண்கிைது (எந்ே மதிப்பும் அற்ைவரகளாகதவா, பொற்ப 
மதிப்புள்ளவரகளாகதவா அல்லது மிகுதியான மதிப்புள்ளவரகளாகதவா) என அவரகள் �ம்புவோக 
ஒவபவாருவரும் பகிரந்து பகாண்ைபின்பு, ேம் குழு கண்ைறிந்ேடவகடள 10 விடேகடளயும் 
டவத்து, எப்படி பேரிந்துபகாள்ளப்பட்ை பத்திகளில் குறித்து்க காட்டுவது என ஆதலாசி்ககவும். 
எல்லா 10 விடேகளும் பயன்படுத்ேப்பை தவண்டும். 10 விடேகளும் முழு குழுடவயும் குறி்ககும்.

உோரணம் 1: 8 தபரகள் பகாண்ை ஒரு குழுவில், 5 தபரகள் ேஙகள் ெமுோயம் ேஙகடள எந்ே மதிப்பும் 
அற்ைவரகளாகவும், 2 தபரகள் ேஙகள் ெமுோயம் ேஙகடள பொற்ப மதிப்புள்ளவரகளாகவும், 1 �பர 
ேன்டன ேன் ெமுோயம் மிகுந்ே மதிப்புள்ளவராகவும் காண்போக எண்ணினால், 7 விடேகள் எந்ே 
மதிப்பும் அற்ை பத்தியிலும், 2 விடேகள் பொற்ப மதிப்பு பத்தியிலும், 1 விடே மிகுதியான மதிப்பு 
பத்தியிலுமாக 10 விடேகளும் டவ்ககப்பை தவண்டும்.

உோரணம் 2: 6 தபரகள் பகாண்ை ஒரு குழுவில், 3 தபரகள் ேஙகள் ெமுோயம் ேஙகடள எந்ே மதிப்பும் 
அற்ைவரகளாகவும், 3 தபரகள் ேஙகள் ெமுோயம் ேஙகடள பொற்ப மதிப்புள்ளவரகளாகவும், 0 
�பர ேன்டன ெமுோயம் மிகுந்ே மதிப்புள்ளவராகவும் காண்போக எண்ணினால், 5 விடேகள் எந்ே 
மதிப்பும் அற்ை பத்தியிலும், 5 விடேகள் பொற்ப மதிப்பு பத்தியிலும், 0 விடே மிகுதியான மதிப்பு 
பத்தியிலுமாக 10 விடேகளும் டவ்ககப்பை தவண்டும். 

குழு ்கலந�ொதலொசித�ல்
நீஙகள் கவனித்ேவற்டை கலந்ோதலாசியுஙகள். உஙகள் பதில்கடள எழுதுஙகள்.

லூக்கொ 8:43-55 வாசி்ககவும் 

இவதவேப் பகுதிடய தியானித்து மறுபடியும் அத�க ேைடவ வாசி்ககவும்.

குழு ்கலந�ொதலொசித�ல்
வசைங்்கள் 43-44ல் இதயசுவின் போடுேலால் ெமுோயத்ோல் புை்ககணி்ககப்பட்ை பபண்ணு்ககு 
என்ை ெம்பவித்ேது?

வசைம் 45ல் இதயசு என்ை கூறினார?

என்டனத் போட்ைது எது என இதயசு கூைாமல் என்டனத் போட்ைது யார என்ைார. யார என்பது ஒரு 
�படர்க குறி்ககிைது. அவடளத் தேடும்படி நின்று ேம் த�ரத்டேயும், கவனத்டேயும் பகாடுத்து இதயசு 
அவடள மதித்து, அவளு்ககு மரியாடேயளி்ககிைார. அவரது குணமளி்ககும் வல்லடமடய அவள் 
ஏற்பகனதவ பபற்றுவிட்ைாள். உலகத்தின் பாரடவயில் ஒரு மு்ககியமான மனிேனின் மரித்து்க 
பகாண்டிரு்ககும் சிறுபபண்டண மீட்கும்படி இதயசு பென்று பகாண்டிருந்ோர என்படே நிடனவில் 
பகாள்ளவும்.

வசைம் 47ல் அப்பபண் என்ை பெய்ோள்?
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இதயசு ெமுோயத்ோல் புை்ககணி்ககப்பட்ை பபண்டண மிகுதியான மதிப்பிற்குரியவளாகவும், 
ெரவ வல்லடமயுள்ள தேவனின் ொயலால் சிருஷ்டி்ககப்பட்ைவளாயும் அஙகீகரித்ேதோைல்லாமல், 
இதயசுவிைமிருந்து வந்ே ஒதர ஒரு போடுேலினால், முழு ெமுோயமும், சீஷரகளும், இதயசுவும்கூை, 
இப்பபாழுது அப்பபண் கூறுவடே்க தகட்டு்கபகாண்டிரு்ககின்ைனர.

அவளு்கபகாரு இைமுண்டு. அவளு்கபகாரு குரல் உண்டு. அவள் மதிப்பிற்குரிய ஒரு �பர. அவள் 
மு்ககியத்துவம் வாய்ந்ேவள்.

வசைம் 48ல் ேம் சீஷரகள் மற்றும் ெமுோயம் முழுவது்ககும் முன்பாக இதயசு அப்பபண்டண எப்ேடி 
அடழ்ககிைார?

இதயசுவிைமிருந்து வந்ே ஒரு போடுேலால் பூரணமான முழுடம ஏற்படுகிைது - ெரீரப் 
பிரகாரமாகவும், மனேளவிலும், ஆவி்ககுரிய பிரகாரமாகவும். அவளு்கபகாரு இைமும், குரலும், 
தேவனுடைய பிள்டள என்னும் மறுசீரடம்ககப்பட்ை அடையாளமும் உண்டு.

10 விடேகள் �டைமுடைப் பயிற்சி்ககுத் திரும்புதவாம்.

ெமுோயம் ேஙகடள மதிப்பு அற்ைவரகள் அல்லது பொற்ப மதிப்புள்ளவரகள் என காண்கிைது என 
�ம்பும் ம்ககள், ெமுோயம் ேஙகடள மிகுதியான மதிப்புள்ளவரகளாக காண்கிைது என �ம்பும்படி 
�ாம் அவரகடள எவவொறு வலுபடுத்திைலாம்?

 1. 

 2.  

 3. 

 4. 

இத்போகுதியிலிருந்து தேவடன்ககுறித்து நீஙகள் கற்று்கபகாண்ை ஒரு காரியம் என்ை?

உஙகள் �டைமுடையான பதில் / பெபம் என்ை?
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போகுதி 14: உைவுகள் – ெமத்துவம்
‘உைவுகள் ெமமாக மறுசீரடம்ககப்பட்டு - இதயசுவில் ெமமாகுேல்…ெந்தி்ககப்பட்ைதும் 
ெந்தி்ககப்பைாேதுமான எல்லா ெமுோயத்திற்கும் தேடவயான பெய்தி.’ கருத்ேரஙகில் 
கலந்துபகாண்ைவர

ஆரம்ே தெேம்
பெபித்து போகுதிடய ஆரம்பி்ககவும்.

ஆரொ�டை
தேவனுடைய அன்டபயும், குணப்படுத்தும் வல்லடமடயயும் படைொற்றும் இரண்டு அல்லது 
மூன்று ஆராேடனப் பாைல்கடளப் பாடுஙகள்.

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

ஆணும் பபண்ணும் உள்ளைஙகின ேம் சிருஷ்டிப்பின் மீது தேவன் என்ை படைொற்றினார? 
ஆதியொ்கமம் 1:31 வாசி்ககவும்

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

தேவன் மனிேடன யொருடைய ொயலில் சிருஷ்டித்ோர?

தேவன் பபண்டண யொருடைய ொயலில் சிருஷ்டித்ோர?

தேவன் யொடர ெமமாக ஆசீரவதித்ோர?

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

ஆதியொ்கமம் 2:18-20 வாசி்ககவும்

இவவெனத்தில் தேவன் பபண்டண ஆணு்ககு இடணயான உேவியாளராக்க குறிப்பிடுகிைார. 
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 சிருஷ்டி்ககப்பட்ை 
மனிேடன முழுடமப்படுத்துபவளுமாய் அவள் இரு்ககிைாள்.

தேவனுடைய வாரத்டேயின் படழய ஏற்பாட்டில், உேவியாளர என்னும் பேம் மனிேதனாடுகூை 
வருகிை தேவடனதய அதிகமாக்க குறி்ககிைது. தேவனுடைய வாரத்டேயின் புதிய ஏற்பாட்டில், 
இதயசு ோதம தேவனுடைய ஆவிடய அல்லது பிரென்னத்டே �மது உேவியாளராக்க 
குறிப்பிடுகின்ைார.
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தேவன் ஆடணயும் பபண்டணயும் ெமமாகவா அல்லது ெமமின்டமயாக சிருஷ்டித்ோரா?

ஆணும் பபண்ணும் தேவனுடைய அடனத்து சிருஷ்டிப்புகளிலும் 
ேடலசிைந்ே படைப்பாவர. மனிேன் (ஆணும் பபண்ணும்) ஒருவடர 
ஒருவர நிடைவுபெய்திைவும், சிருஷ்டிகராகிய தேவதனாடும், 
ஒருவதராபைாருவதராடும் ெமமான போைரபு பகாண்டிைவும், 
தேவனுடைய சுவாெத்டே இருவரும் ெமமாகப் பபற்ைனர.

ஆணும் பபண்ணும் நன்டமக்கொ்கதவ உருவடமக்கப்ேடைைர்…  
ெமம்-ெமம்.

இன்டைய உலகம் குடைபாைற்ைோக உள்ளோ?

தேவனுடைய குடைபாைற்ை உலகிடன மாற்றிை ஒரு காரியம் நிகழ்ந்ேது. மனிேனு்ககும் 
மனுஷி்ககும் பூமி முழுவடேயும் ஆண்டு்கபகாள்ளும் அதிகாரத்டே, தேவனது குடைபாைற்ை 
உலகிடன பராமரித்திடும் பா்ககியத்தோடு தேவன் பகாடுத்ோர என்படே நிடனவில் பகாள்ளவும். 
அவதராடுகூை பவற்றிகரமாக வாழ்ந்திை அவர அடனத்டேயும் அவரகளு்ககு்க பகாடுத்ோர.

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

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

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

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

ஒவபவாருவரும் கட்டுப்பாடு மற்றும் அதிகாரத்து்ககாக முடனகின்ைனர. மனுஷி மனிேடன்க 
கட்டுப்படுத்திை ஆடெப்படுகிைாள். மனிேன் மனுஷியின் மீது அதிகாரம் பெலுத்திை முயலுகின்ைான்.

ஆதியொ்கமம் 4:7 வாசி்ககவும்

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

நன்டமக்கொ்கதவ 
உருவடமக்கப்ேடைைர்
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தீடமயினால் சீரழிந்துதபான மனுஷி இப்பபாழுது மனிேனு்ககு என்ை 
பெய்திை விடழகிைாள்?

தீடமயினால் சீரழிந்துதபான மனிேன் இப்பபாழுது மனுஷி்ககு என்ை 
இடழத்திை 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, மறுபடியும் உயிரத்து, எல்லா சீரழிவு, த�ாய், மரணம் மற்றும் 
தீடமடய தமற்பகாண்டு, தமலானவற்றிற்காக �ம்டம மறுசீரடம்ககிைார.

மனிேனும் மனுஷியும் இன்னும் தமலொைவற்றிற்்கொ்க 
மறுசீரடமக்கப்ேடுகின்ைைர்…ெமம்-ெமம்

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

�மது அை்ககி, ஆண்டு, அதிகாரம் பெலுத்தும் ஆடெடய ஒப்பு்கபகாடுத்து, �மது பிோவின் 
சித்ேத்திற்கு போைரச்சியாக அரப்பணி்ககப்பட்ை நிடலயில் இருந்து, மாம்ெத்திலும் இரத்ேத்திலும் 
வந்து, மரித்து, உயிரத்பேழுந்து, பரதலாகத்து்கதகறின இதயசு �ம்ககு அளிப்பவற்டை எல்லாம் 
பபறும்தபாது, �மது படழய சுயம் மரித்து, தீடமயினால் சீரழிந்துள்ள உலகில் இப்பபாழுது �ாம் 
உண்டமயாகதவ வாழ்கிதைாம்.

தேவன் ேமது மிகுந்ே அன்பினால் ேமது சீரத்திருத்தும் மற்றும் 
குணப்படுத்தும் திட்ை பணியில் �ம்ககு ஒரு பஙடக பகாடு்ககிைார. 
போகுதி 15 மற்றும் 16ல் தேவனது ெரிடேயாகிய தவத்திலிருந்து தேவனது 
அன்டபயும் அவரது குணப்படுத்தும் பணியில் அவர �ம்ககு பகாடு்ககும் 
�மது பஙடகயும் குறித்து ஆராய்தவாம்.

மனிேனும் மனுஷியும் குணப்ேடுததிை அனுப்ேப்ேடுகின்ைைர்… 
ெமம்-ெமம்

இத்போகுதியிலிருந்து தேவடன்ககுறித்து நீஙகள் கற்று்கபகாண்ை ஒரு 
காரியம் என்ை?

உஙகள் �டைமுடையான பதில் / பெபம் என்ை?

குணப்ேடுததிை 
அனுப்ேப்ேடுகின்ைைர்

தீடமயிைொல் 
சீரழிநதுள்ைைர்

தமலொைவற்றிற்்கொ்க 
மறுசீரடமக்கப்ேடுகின்ைைர்
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போகுதி 15: உைவுகள் – சீஷத்துவம்
�ம் வாழ்்கடக பயணத்தில், எச்சூழ்நிடலயிலும், �ாம் எஙகு பென்ைாலும், ெரவ வல்லவரான எஙகும் 
வியாபித்திருப்பவர �ம்தமாடிரு்ககிைார …ப�ரு்ககமாகவும், ேனிப்பட்ை முடையிலும்.

ஆரம்ே தெேம்
பெபித்து போகுதிடய ஆரம்பி்ககவும்.

ஆரொ�டை
தேவன் �ம்தமாடிரு்ககிைார என படைொற்றும் இரண்டு அல்லது மூன்று ஆராேடனப் பாைல்கடளப் 
பாடுஙகள்.

தவ� ஆரொய்ச்சி
இப்பயணத்தின் துவ்ககத்தில் தேவன் யார என்றும், அவர பெய்ேடவகடளயும், பெய்யப் 
தபாகிைடவகடளயும் அறிவதின் மூலம், அவடரயும், �ம்மீதுள்ள அவரது அன்டபயும் அறிவதில் 
சீஷத்துவம் ஆரம்பி்ககிைபேன �ாம் கற்ைடே நிடனவில் பகாள்ளவும். அவரது வாரத்டேயிலும், 
அவரது பிரென்னத்திலும், ஆராேடனயிலும், பெபத்திலும், பிை விசுவாசிகதளாடு ஐ்ககியம் 
பகாள்வதிலும் த�ரம் பெலவளிப்பது தேவடன அறிந்திை உேவியாக இரு்ககிைது.

�ம்ககுள்ளும் பிைரு்ககுள்ளும் உள்ள சீஷத்துவம், அனுதினமும் போைரும் ஒரு பெயல். திராட்டெச் பெடி 
போைரடபப் பற்றின போகுதியில் �ாம் கற்ைது தபால, �ம் குணாதிெயத்தில் மாற்ைமும், �ம்மில் ஏற்படும் 
வளரச்சியும் பரிசுத்ே ஆவியானவரின் கிரிடயதய. பிைரு்ககு ேம்டம பவளிப்படுத்திை தேவனு்ககு �ாம் 
தேடவ இல்டல. ஆனால் ேமது மிகுந்ே அன்பினால் ேமது திட்ைத்தில் �ாமும் ஒரு பஙகு பபறும்படி 
அவர �ம்டமத் பேரிந்துபகாண்ைார. மற்ைவரகள் தேவடனயும், அவரது ெத்தியத்டேயும், அன்டபயும், 
வல்லடமடயயும் அறிந்திை முேலாவது அவடர்ககுறித்து அவரகள் கற்றிை தவண்டும்.
�ாம் யொருடைய சீஷரகள்?

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

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

1. தபாஙகள்
இச்சூழ்நிடலயில் தபாஙகள் என்னும் பேம், �ம் வாழ்்கடக பயணத்தில்  (எச்சூழ்நிடலயில் 
இருப்பினும்), ஒரு இைத்திலிருந்து மறு இைத்திற்கு �ாம் பிரயாணமாய் பெல்டகயில் (எந்ே 
பிரதேெத்தில் இருப்பினும்), அந்ே சூழ்நிடல மீதும் எல்லா பிரதேெத்தின் தமலும் இதயசுவு்ககு 
ெரவ வல்லடமயும் அதிகாரமும் உண்டு. தேவதனாடு �ம் அனுதின �ைப்பில், �ாம் எஙகிருந்ோலும், 
அவர �ம் ஒவபவாருவதராடும் ப�ரு்ககமாகவும், ேனிப்பட்ை முடையிலும் இருந்து, ேமது ஆவியில் 
ஒவபவாரு சீஷரு்ககுள்ளும் இரு்ககிைார.

2. ஞானஸ்�ானம் பகாடுத்ேல்
இச்சூழ்நிடலயில் ஞானஸ்�ானம் என்பது மற்ைவரகளும் இதயசுவின் சீஷராகும்படி 
பலப்படுத்துவோகும் - அவடரயும், அவருடைய அடையாளத்டேயும், அவருடைய ஆவிடயயும், 
பிோடவயும் பபற்று்கபகாள்ள. அவரில் முழுவதுமாக மூழ்கியிருத்ேல் என்பது அவரது வல்லடம, 
அதிகாரம் மற்றும் அவரது ஆவியினால் நிரந்ேரமானதும், �ன்டமயானதுமான மாற்ைத்டே 
இம்டமயிலும் மறுடமயிலும் பபறுேல் என்போகும்.

3. தபாேடன பெய்ேல்
பலனளி்ககும் தபாேடன என்பது இதயசுடவ்க குறித்து கற்று, அவதராடுள்ள போைரபில் 
வளரந்து, பிைரு்ககு கற்பித்திைவும் மற்ைவரகடள பபலப்படுத்துவோகும். தபாதிப்பது என்பது 
�ம்ககு எவவளவு பேரியும் என்படே்க காட்டுவேற்தகா �ாம் ெரியாக இரு்ககிதைாம் என்படே 
நிரூபிப்பேற்தகா கிடையாது. எல்லா ொதியினரு்ககும் தபாேடன பெய்ேல், ஆணு்ககும் 
பபண்ணு்ககும் (ெமம்-ெமம்), பபரிதயாரு்ககும் சிறிதயாரு்ககும் (ெமம்-ெமம்).
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4. சீஷரகடள உருவா்ககுேல்
இச்சூழ்நிடலயில் சீஷரகடள உருவா்ககுேல் என்னும் பெய்டகதய அதிமு்ககிய பெய்டகயாகும். 
ஞானஸ்�ானம் பகாடுப்பதின் மூலமும் (இதயசுடவயும், அவரது அடையாளத்டேயும், அவரது 
ஆவிடயயும், பிோடவயும் பபற்று்கபகாள்ளும்படி அவரகடள பபலப்படுத்துவது) தபாதிப்பதின் 
மூலமும் (இதயசுடவ்ககுறித்து கற்று, அவரில் வளரந்திை அவரகடள பபலப்படுத்துவது) �ாம் 
சீஷரகடள உருவா்ககுகிதைாம். 

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

இதயசுடவ்ககுறித்து �ாம் கற்று, அவதராடுள்ள போைரபில் அனுதினமும் அவடர இன்னும் 
ேனிப்பட்ை முடையில் அறிந்து, வாழ்்கடகயில் �ம்தமாடு பயணிப்பவரகடள அறிந்து, �ம்முைன் 
இதயசு ேம்டமதய எவவிேம் பகிரந்து பகாள்கிைாதரா அவவாதை �ாம் பிைதராடு இதயசுடவ 
பகிரந்து, இதயசு �ம்ககு தெடவ பெய்வடேப் தபாலதவ �ாமும் பிைரு்ககு தெடவ பெய்வதின் 
மூலம் இதயசுடவ தெவிப்போல், அவருடைய ஆவியினால், அவருடைய �ாமத்தில் தேவனுடைய 
திட்ைமானது நிடைதவற்ைப்பட்டு வருகின்ைது.

இதயசுவின் ொட்சியாகிய பரிசுத்ே ஆவியானவர சீஷரகள் 
அடனவரு்ககுள்ளும் இருப்பதினால், ஒவபவாரு சீஷரு்ககும் ஒரு 
ொட்சி உண்டு. உஙகளு்ககுள் இரு்ககும் கிறிஸ்துவின் மறுரூபப்படுத்தும் 
வல்லடமயினால் நீஙகள் எவவாறு இரு்கக தவண்டுபமன தேவன் உஙகடள 
சிருஷ்டித்ோதரா, அவவாறு நீஙகள் இருப்பதே உஙகளது ொட்சியாகும். 

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

இதயசுவின் சீஷனாக, இதயசு உஙகளிலும் உஙகளு்ககுள்ளும் ஏற்படுத்திய மாற்ைத்டே 
காட்டுபவரகளாக நீஙகள் எவவி�மொை �பராக இரு்ககிறீரகள்?

இதயசுவின் மாம்ெ இரத்ே தியாக பலிடய ஏற்று்கபகாள்ள தீரமானித்து அவருடைய சீஷனான தபாது, 
உஙகள் வாழ்வின் சூழ்நிடல என்ை?

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

இப்பபாழுது உஙகள் வாழ்வில் உள்ள அதிமு்ககியமான மாற்ைம் என்ை?

மறுடமயில் உஙகள் வாழ்வில் ஏற்படும் அதிமு்ககியமான மாற்ைம் எதுவொ்க இரு்ககும்?

இத்போகுதியிலிருந்து தேவடன்ககுறித்து நீஙகள் கற்று்கபகாண்ை ஒரு காரியம் என்ை?

உஙகள் �டைமுடையான பதில் / பெபம் என்ை?

ே
ச
ை

வ
 

பகிர்ந்

து

அறிந்துகற்
று
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போகுதி 16: உைவுகள் – தேவனுடைய ராஜயம்
�ாம் யாடர ஆராதி்ககிதைாதமா அவடரப் தபால் ஆகிதைாம்.

ஆரம்ே தெேம்
பெபித்து போகுதிடய ஆரம்பி்ககவும்.

ஆரொ�டை
இதயசுதவ ராொ என படைொற்றும் இரண்டு அல்லது மூன்று ஆராேடனப் பாைல்கடளப் பாடுஙகள்.

இப்பிரயாணத்தின் துவ்ககத்தில், ேம்டம பவளிப்படுத்தி, பரதலாகத்திலும், பூதலாகத்திலும் உள்ள 
அடனத்டேயும் கிறிஸ்து இதயசுவு்ககுள்ளாக ஒன்ைாக்க பகாண்டுவரும் ேமது திட்ைத்டேயும் �ம்ககு 
பவளிப்படுத்ே தேவன் விரும்புகிைார என �ாம் கற்தைாம் என நிடனவில் பகாள்ளவும். இதயசுதவ 
தேவனுடைய ராஜயத்டே அரொள்பவர.

வொர்தட� ஆரொய்ச்சி
ராஜயம் என்பது ஒரு ராஜயத்டே அரொள தேடவயான உரிடம அல்லது அதிகாரம் அல்லது 
வல்லடமடயயும், அந்ே அரொட்சி்ககு அல்லது அதிகாரத்திற்குட்பட்ை நிலப்பரப்பு அல்லது 
பிராந்தியத்டேயும் குறி்ககிைது.

தேவன் என்பவர ேடலடமயான உன்னே பேய்வம், அவடர �ாம் பிோ, குமாரன், பரிசுத்ே 
ஆவியானவர என அறிதவாம்.

தேவனுடைய ராஜயம் என்பது பரதலாகத்டேயும் பூதலாகத்டேயும் அரொள இதயசுவின் உரிடம 
அல்லது அதிகாரம் அல்லது வல்லடமயாகும். இதயசு கிறிஸ்துவின் பெய்தி மற்றும் ஊழியத்டேயும், 
அவரது குணமளி்ககும் பணியில் அவரது சீஷரகளின் பஙடகயும் புரிந்துபகாள்ள தேவனுடைய 
ராஜய ஒப்புடம ஒரு மு்ககிய பஙகளி்ககிைது.

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

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

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

 1. 

 2. 

 3. 

 4. 

 5. 

 6. 

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

 1. 

 2. 

 3. 

 4. 

 5. 

 6. 

படழய ஏற்பாட்டில், குருைர பாரடவயடைந்து, ெப்பாணிகள் �ைந்து, பெவிைர தகட்கும் �ாட்கடள்க 
குறித்ே ஏராளமான தீர்ககேரிெனஙகள் உள்ளன. இது ஆவி்ககுரிய குணமடைேடல மாத்திரம் 
குறிப்பிைவில்டல. தேவனுடைய ராஜயம் என்பது முழுடமயான குணப்படுத்ேல் என இதயசு 
பவளிப்படுத்தினார: ஆவி, ெரீர மற்றும் மன ரீதியான குணப்படுேல். முழுடமயான முழுடமயும், 
ெமாோனமும். 

பிோவாகிய தேவன் தீடமயினால் சீர்கதகைடைந்துள்ள உலகிற்கு (தீயவனின் பெல்வா்ககிற்குள்ளும் 
மனிேனின் அதிகாரம் பெலுத்தி அை்ககிடும் விருப்பத்தின் கீழும் இரு்ககும் உலகிற்கு) 
சிடைப்பட்ைவரகடள விடுேடலயா்ககவும், ப�ாறுஙகுண்ை இருேயமுள்தளாடர குணப்படுத்ேவும், 
தேவனுடைய ராஜயம் வந்ோயிற்று என அறிவி்ககவும் இதயசுடவ அனுப்பினார. இதயசுவின் மாம்ெ 
இரத்ே தியாக பலிடய விசுவாசித்துப் பபற்று்கபகாள்கிைவரகள் என்பைன்றும் மீட்கப்படுகிைாரகள். 
மரணத்தின் ராஜயத்திலிருந்து மீட்கப்பட்டு ஜீவனின் ராஜயத்திற்குள் மறுபடியும் 
பகாண்டுவரப்படுகிைாரகள்.

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

இதயசு சிறு பிள்டளகடள கண்தணா்ககுவடேப்பற்றி �ாம் என்ை கற்கிதைாம்?

பபரியவரகதளாடு ஒப்பிடும்தபாது சிறு பிள்டளகடள இதயசு எவவொறு கண்தணா்ககுகிைார, 
ெமமாகவா ெமமின்டமயாகவா?
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குழு ்கலந�ொதலொசித�ல்
தேவனுடைய ராஜயம் எப்படிப்பட்ைபேன நீஙகள் �ம்புகிறீரகள் என கலந்ோதலாசியுஙகள். உஙகள் 
பதில்கடள எழுதுஙகள்.

 1. 

 2. 

 3. 

 4. 

 5. 

 6. 

 7. 

தேவனுடைய ராஜயம் இதயசுவில் பவளிப்படுத்ேப்படுகிைது.

தீடமயினால் சீர்கதகைடைந்துள்ள உலகில், இதயசு ேமது ஆவியினால் அவரது வல்லடமயிலும், 
அதிகாரத்திலும், �ாம் தேவனுடைய ராஜயத்தில் வாழும்படி �ம்ககு ஒப்படைத்திரு்ககிைார. 
பிோவாகிய தேவனின் மகிடம்ககாக, முன்கூட்டிதய தேவனுடைய ராஜயத்தில் �ாம் பஙகு பபைவும் 
அருளியிரு்ககிைார.

தேவடனயும், அவர �ம்மீது பகாண்டுள்ள அன்டபயும் �ாம் அதிகமாக அறிந்து, அவருடைய 
வாரத்டேயிலும், அவரது பிரென்னத்திலும், ஆராேடனயிலும், பெபத்திலும் அவதராடுகூை 
த�ரம் பெலவளித்து, பிை விசுவாசிகதளாடு ஐ்ககியம் பகாண்டு, இதயசுவிைமிருந்து பபற்று, 
தீடமயினால் சீர்கதகைடைந்துள்ள இவவுலகில் அவரது நிடைவான பெயத்தோடு வாழ்ந்து, அவரது 
மிகுந்ே அன்பிடன ொட்சி பகரந்து, சீஷரகடள உருவா்ககும்தபாது இம்டமயில் �ாம் இப்பூமியில் 
தேவனுடைய ராஜயத்தில் வசி்ககிைவரகள் ஆகிதைாம்.

இத்போகுதியிலிருந்து தேவடன்ககுறித்து நீஙகள் கற்று்கபகாண்ை ஒரு காரியம் என்ை?

உஙகள் �டைமுடையான பதில் / பெபம் என்ை?

தெேம்
எதேசியர் 3:14-21 ஆடகயால் �ான் பிோவாகிய தேவன் முன் மண்டியிட்டு பிராரத்ேடன 
பெய்கிதைன். அவரிைத்தில் இருந்து பரதலாகத்திலும், பூமியிலும் உள்ள எல்லா்க குடும்பஙகளும் 
ேம் உண்டமயான பபயடரப் பபறும் 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 அன்பால் கட்ைப்பைவும், அன்பில் 
வல்லடமயாக இரு்ககவும் �ான் பிராரத்ேடன பெய்கிதைன். நீஙகளும் தேவனின் பரிசுத்ேமான 
ம்ககளும் உயரந்ே கிறிஸ்துவின் அன்டபப் புரிந்து்கபகாள்ளும் ெ்கதிடயப் பபைதவண்டும். அவரது 
அன்பு எவவளவு அகலமானது, எவவளவு நீளமானது, எவவளவு உயரமானது, எவவளவு ஆழமானது 
என்படே நீஙகள் புரிந்துபகாள்ள தவண்டும் என்று �ான் பிராரத்ேடன பெய்கிதைன். 

இவவாறு தேவனின் ெகல முழுடமயிலும் நீஙகள் நிடை்ககப்படுவீரகள். �ாம் தகட்படேவிைவும், 
நிடனப்படேவிைவும் தேவன் �ம்ககு மிகுதியாகச் பெய்யத்ே்ககவர. தேவனின் வல்லடம �ம்ககுள் 
உள்ளது. ெடபயிதல இதயசு கிறிஸ்துவின் மூலமாக எப்தபாதும் ேடலமுடை ேடல முடை்ககும் 
எல்லா்க காலஙகளிலும் தேவனு்ககு மகிடமயுண்ைாவோக! ஆபமன். (ERV)
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