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ஆண்டவர் 

உஙகளுக்கு
என்ன சசாலகிறார்

ஒவசவாரு
வாரமும் நம்மு்டன பபசுவதைற்கு

ஆண்டவர் தைன வார்்த்தை்ை

பைனபடு்ததுகிறார்.

el día de

இனறு?



“அச்சுறு்ததும் இ்னஙகள் 
குறி்ததை வழக்கு"

தீை்ை என்்னச் சுற்றி முற்றிலுைாக இருக்கும் பபாதும், 
நான நீதைிைா்னாக இருக்க முடியும்.

அதை்னாலதைான பதைவ்னின 
முழுக் கவசஙகளும் 
உஙகளுக்கு்த பதை்வ. 
அபபபாது தைான உஙகளால 
தீைஙகு நாளில எதைிர்்தது 
பல்தது்டன இருக்க முடியும். 
பபார் முடி்ததை பிறகும் 
வலல்ையு்டன நிற்கமுடியும்... 
எபபசிைர் 6:13

வழக்கு

நான 
இ்தைபபால 
உன்்ன 

விரும்புகிபறன!
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#01

உஙகளுக்கு

வாரமும் நம்மு்டன பபசுவதைற்கு



“உருவாக்க்ததைின வழக்கு (அ்்டைாளம் 
சதைரிைாதை பறக்கும் சபாருள்)"

நான என வாழக்்கைில இபைசுவிற்காக ஓர் அ்ற்ை 
சசயவி்ததைிருபபபன.

“இபதைா நான கதைவருகில 
நினறு தைட்டுகிபறன. 
எ்னது குர்லக் பகட்டு 
ஒருவன கதை்வ்த 
தைிறநதைால, நான உள்பள 
வநது அவப்னாடு உைவு 
உணபபன. அவனும் 
எனப்னாடு உைவு 
உணபான."
சவளிபபடு்ததுதைல 3:20

பாருஙகள்! 
ஒரு ஈ!

#02
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வழக்கு



“உர்ததை ச்டசிபலகளின 
வழக்கு"

க்டவுளு்்டை கட்்ட்ளகள் சசைலபடுவதைால நான அவற்றிற்கு 
கீழபபடிபவன.

ஆ்னால இபைசு, “பதைவனு்்டை 
பபாதை்்னக்ளக் பகட்டு 
அதைற்குக் கீழபபடிகிற ைக்கபள 
உண்ைைில ஆசீர்வதைிக்கபபட்்ட 
ை்னிதைர்கள்" எனறார்."
லூக்கா 11:28

அதைிகபட்சம் 
100 MPH!

#03

4

வழக்கு



“ைிகவும் அதைிகைாக சசலவழிக்கும் 
சசலவாளிைின வழக்கு"

க்டவுளி்டம் தைிரும்புவதைற்கு எபபபாதும் நான 
வரபவற்கபபடுகிபறன.

“பாருஙகள்! இநதை 
ை்னிதைன (இபைசு) 
தீைபைா்ர வரபவற்று 
அவர்கபளாடு அைர்நது 
உைவு உணகிறார்." 
லூக்கா 15: 2

பைலும் 
இபபபாது, ஒரு 
பச்்ச பா்டல...

#04
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வழக்கு



“வைலில சவளிநாட்்டவர் 
வழக்கு"

ஆண்டவரால எனனு்்டை சகட்்ட சூழநி்லைிலும் 
ஏதைாவது நலலது சசயை முடியும்.

“தைன்்ன பநசிக்கும் ைக்களுக்கு 
பதைவன எலலாவற்றின மூலமும் 
நன்ை சசயகிறார் எனப்தை 
நாம் அறிகிபறாம். பதைவன 
இம்ைக்க்ள்த தைம் தைிட்்டபபடிபை 
பதைர்நசதைடு்ததுள்ளார்." பராைர் 8:28

நான இநதை 
இதைைஙக்ள 
கவ்னி்ததுக் 

சகாள்ள 
பவணடும்.

#05
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வழக்கு



“பிரபலைா்ன உறவி்னர் 
வழக்கு"

எலபலா்ரக்காட்டிலும் வி்ததைிைாசைாக இருக்க பவணடுசைனறு 
க்டவுள் என்னி்டம் பகட்கிறார்.

“உலகிலுள்ள ைக்க்ளப பபானறு 
ஆக பவணடுசை்ன உஙக்ள 
ைாற்றிக்சகாள்ளாதீைர்கள். ஆ்னால 
ை்னதைில புதைிை எணைஙகளால 
உஙக்ள ைாற்றிக்சகாள்ளுஙகள்." 
பராைர் 12: 2

என பதைாழராக 
இருக்க 

விரும்புகிறரீ்களா?

#06
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வழக்கு



“குழபபைா்ன பைைிைின 
வழக்கு"

இபைசு்வப பற்றி ைக்களுக்குச் சசாலல நான வாயபபுக்ள்த 
பதைடுபவன.  

“பதைவனு்்டை நற்சசயதைி்ை 
உஙகபளாடு பகிர்நதுசகாள்வதைில 
ைகிழச்சிை்்டநபதைாம். அபதைாடு 
ைட்டுைலலாைல, எஙகள் 
வாழக்்க்ையும் உஙகபளாடு 
பகிர்நதுசகாள்வதைில ைகிழநபதைாம்." 
1 சதைசபலா்னிக்பகைர் 2: 8

இபபபாது 
என கண 
நனறாக 

இருக்கிறது.

#07
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வழக்கு



“கீழபபடிைாதை சபற்பறார் 
குறி்ததை வழக்கு"

ஆண்டவரி்டம் எ்னக்கா்ன தைிட்்டம் உள்ளது.

“நான இதை்்னக் கூறுகிபறன 
ஏச்னனறால, உஙகளுக்காக நான 
்வ்ததுள்ள தைிட்்டஙக்ள நா்னறிபவன" 
இச்சசயதைி கர்்ததைரி்டைிருநது 
வருகிறது. “நான உஙகளுக்காக நலல 
தைிட்்டஙக்ள ்வ்ததைிருக்கிபறன. 
நான உஙக்ள துனபுறு்ததும் 
வ்கைில தைிட்்டைி்டைாட்ப்டன. 
உஙகளுக்கு நம்பிக்்க்ை்த தைரவும் 
நலல எதைிர்காலம் அ்ைைவும் நான 
தைிட்்டைிடுகிபறன." எபரைிைா 29:11

#08

உைரைா்ன 
மூனறு!
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வழக்கு



“சநறுக்கி்ததைள்ளாதை கும்பலின 
வழக்கு"

க்டவுள் அளி்ததைிருபபதைற்கு நான நனறியுள்ளவ்னாக இருபபபன.

“கர்்ததை்ர துதைியுஙகள், 
அவரது நாை்த்தை 
அ்ழயுஙகள், ஜ்னஙகளி்டம் 
கர்்ததைரு்்டை ைக்ததைா்ன 
சசைலக்ளக் கூறுஙகள்." 
1 நாளாகைம் 16: 8

#09

பாருஙகள்! 
நான இஙபக 
இருக்கிபறன!
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வழக்கு



“அரசருக்கு கீழபபடிைாதை 
ஊழிைர்கள் வழக்கு"

ஏதைாவது தைவறு சசயை நான அழு்ததைம் சகாடுக்கபபடு்கைில, நான விட்டுக்சகாடுக்க 
ைாட்ப்டன.

“என ைகப்ன! பாவ்த்தை 
விரும்புகிறவர்கள், அவர்கள் 
உன்்னயும் தீைைசசைலக்ள 
சசயயும்படி தூணடுவார்கள். நீ 
அவர்க்ளப பினபற்றக் கூ்டாது." 
நீதைிசைாழிகள் 1:10

#10
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என்ன 
விஷைம்?

வழக்கு



“சி்றைிலிருநது தைபபி்ததைது 
குறி்ததை வழக்கு"

நான சசயைாதை சசைலிற்காக ஏதைாவது குற்றம் சாட்்டபபடும்பபாது, 
க்டவுள் எ்னக்கு ஒரு சிறபபு ஆசீர்வாதைம் சசயவார்.

“உஙகளுக்சகதைிராக்த தீைை 
சசாற்க்ளப பபசி ைக்கள் 
உஙக்ள்த துனபுறு்ததுவார்கள். 
நீஙகள் என்்னப 
பினபற்றுவதைி்னிைி்ததைம் 
எலலாவிதைைா்ன 
தீைை சசாற்க்ளயும் 
உஙகளுக்சகதைிராகச் 
சசாலவார்கள். ஆ்னால ைக்கள் 
உஙகளுக்கு அவற்்றச் 
சசயயும்சபாழுது நீஙகள் 
ஆசீர்வதைிக்கபபட்்டவர்கள்." 
ை்தபதையு 5:11

#11
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ஈபபைிலிருநது 
இரணடு சபட்டி 

ஈக்கள்!

வழக்கு



“பை்த்தை வைீடிக்க முடிவு 
சசயதைது குறி்ததை வழக்கு"

நான என பாவஙக்ள அறிக்்கைிடு்கைில, இபைசு 
என்்ன ைன்னிபபார்.

“ஆ்னால நாம் நம் பாவஙக்ள 
ஒ்ததுக்சகாண்டால பதைவன 
நைது பாவஙக்ள ைன்னிபபார். 
நாம் பதைவ்்ன நம்ப முடியும். 
பதைவன சரிைா்ன்தைபை 
சசயகிறார். நாம் சசயதை எலலா 
பாவஙகளிலுைிருநதும் பதைவன 
நம்்ைச் சு்ததைைாக்குவார்." 
1 பைாவான 1: 9

#12
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ஓப�ா 
ப்டாபி-டூ!

வழக்கு



“வழக்கு: இ்வ ைருநதுகள், 
�ார்பைானகள், அலலது 

ஸ்டீராயடுகளா?"

ஆண்டவர் அவரது தைிட்்ட்ததைிற்காக பைனபடு்ததைபவணடி எ்னக்கு 
பரிசுகள் சகாடு்ததுள்ளார்.   

“ஒபர ஆவிைா்னவபர 
இவற்்றசைலலாம் சசயகிறார். 
ஒவசவாருவனுக்கும் எதை்்னக் சகாடுக்க 
பவணடும் எனப்தை ஆவிைா்னவபர 
தீைர்ைா்னிக்கிறார்!." 1 சகாரிநதைிைர் 12:11

#13
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நான குதைிபப்தைவி்ட 

ஓடுவது எளிதைா்னது 

எனறு இனனும் 

எணைிக்சகாணடிருக்கிபறன.

வழக்கு



“நான வி்டாய்ததை ஆ்ததுைா்வச் 
சம்பூரைை்்டைபபணைி, சதைாயநதை எலலா 
ஆ்ததுைா்வயும் நிரபபுபவன." எபரைிைா 31:25
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