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“கூர்ைமயான ஆயுதங்களாலான “கூர்ைமயான ஆயுதங்களாலான 
அதிர்ச்சி வழக்கு"அதிர்ச்சி வழக்கு"

வழக்கு
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என்ைன 
சிறிதாக நீங்கள் 
காண்கிறரீ்களா?

“நான் இதைனக் கூறுகிேறன் ஏெனன்றால், உங்களுக்காக நான் ைவத்துள்ள 
திட்டங்கைள நானறிேவன்" இச்ெசய்தி கர்த்தரிடமிருந்து வருகிறது. “நான் உங்களுக்காக 
நல்ல திட்டங்கைள ைவத்திருக்கிேறன். நான் உங்கைள துன்புறுத்தும் வைகயில் 
திட்டமிடமாட்ேடன். உங்களுக்கு நம்பிக்ைகையத் தரவும் நல்ல எதிர்காலம் அைமயவும் 
நான் திட்டமிடுகிேறன்." எேரமியா 29:11

நான் சிரியவனாயினும், ெபரிய ெசயல்கைள ெசய்ேவன்.

உங்களது அன்றாட ேவைல அல்லாத ஒன்ைற இந்த வாரம் எடுத்துக் 
ெகாள்ளுங்கள், தினமும் பாத்திரம் கழுவுதல், அல்லது உங்களது அன்றாட 
ெபாறுப்பில் இல்லாத, உங்களது ெபற்ேறாருக்காக ஏதாவது ேவைல ெசய்யுங்கள். 
ெபரிய ெசயல்கைள ெசய்ய ஆண்டவர் உங்களுக்கு உதவுவைத காணுங்கள்.
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“காணாமல் ேபான பிணம் 
குறித்த வழக்கு"

வழக்கு

அைனத்தும் தவறாக ேபானெதன்று நான் நிைனக்கும்ேபாதும், இன்னும் ஆண்டவரிடம் 
நம்பிக்ைகயுள்ளது.
“ேதவன் நம்பிக்ைகக்குரியவர். ேதவனாகிய ஒருவேர உங்கைளத் தம் குமாரானாகிய 
கர்த்தராகிய இேயசு கிறிஸ்துேவாடு வாழ்ைவப் பகிர்ந்துெகாள்ளும்படியாக அைழத்தார்."
1 ெகாரி 1: 9

உங்களுக்கு ேமாசமாக ேபாய்க் ெகாண்டிருக்கிறெதன்று நீங்கள் எண்ணிய ேநரம், 
அது நன்றாக ஆனது குறித்து யாரிடமாவது கூறுங்கள். ஆண்டவர் அதன் மூலமாக 
உங்களுக்கு முக்கியமான விஷயங்கைள கற்றுக்ெகாடுத்துள்ளார்.

நான் இைத என் 
ேதாட்டத்திலிருந்து 
ெகாண்டுவந்ேதன்.
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“ஒரு மனிதன் கப்பலிலிருந்து “ஒரு மனிதன் கப்பலிலிருந்து 
தூக்கிெயறியப்பட்ட வழக்கு"தூக்கிெயறியப்பட்ட வழக்கு"

வழக்கு

நான் என் பாவத்ைத காணும்ேபாது, அதற்காக மனம் வருந்தி, அைத நிறுத்த 
ேவண்டும்.

“எனேவ நீங்கள் உங்கள் இருதயங்கைளயும், வாழ்க்ைகையயும் மாற்றிக்ெகாள்ளுங்கள்! 
ேதவனிடம் திரும்புங்கள். அவர் உங்கள் பாவங்கைள மன்னிப்பார்." அப்ேபாஸ்தலர் 3:19

இந்த வாரம் நீங்கள் தவறாக ெசான்ன அல்லது ெவட்கப்படும்படியாக ெசய்த, 
மற்றும் பகிரங்கமாக காணமுடியாத வடீிேயாவாக ஏதாவெதான்ைற குறித்து 
எண்ணிப்பார்க்கும் கூடுதல் உணர்திறேனாடு இருங்கள். மனம் வருந்துங்கள். 
ேயாசிப்பதற்கு உதவும்படி ஆண்டவனிடம் ேகளுங்கள் மற்றும் அைத மீண்டும் 
ெசய்யும்முன் நிறுத்துங்கள்.

நாம் 
நீச்சலடிக்க 
ேபாகலாம்.
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“அநாமேதய உதவியாளரின் “அநாமேதய உதவியாளரின் 
வழக்கு"வழக்கு"

அந்த நல்ல சமாரிடன் ேபால், நானும் மற்றவரிடம் கருைணேயாடு 
இருக்கேவண்டும்.

“உங்களிடத்தில் அன்பு ெசலுத்துேவாரிடேம நீங்கள் அன்பு ெசலுத்துவரீ்களானால் 
உங்களுக்கு என்ன ைகம்மாறு கிைடக்கும்? வரி தண்டுேவாரும் இவ்வாறு 
ெசய்வதில்ைலயா?" மத்ேதயு 5:46

உங்களுக்கு நண்பர் அல்லாத ஒருவைர ேதர்ந்ெதடுங்கள், அவரிடம் நட்புடன் 
பழகுங்கள். பள்ளி முடிந்ததும் உங்களுடன் விைளயாட வருமாறு அவைர 
அைழயுங்கள் அல்லது உங்கள் உணவு இைடேவைளயின்ேபாது அவைர அைழத்து 
உங்களுடன் அமரச்ெசய்யுங்கள்.

வழக்கு

நீங்கள் என் 
அண்ைடவடீ்டாராய் 

இருப்பரீ்களா?
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“ெகாைலயாளியின் “ெகாைலயாளியின் 
தூக்குக் கயிறு வழக்கு"தூக்குக் கயிறு வழக்கு"

ஆண்டவர் சில ேநரங்களில் என்ைன மிகவும் ைதரியசாலியாகவும், அவரது 
ெசால்லிற்காக முக்கியமான விஷயங்கைள பணயம் ைவக்கவும் ேகட்டுக்ெகாள்கிறார்.

“நீ உறுதியும், ைதரியமும் உைடயவனாய் இருக்க ேவண்டுெமனக் கட்டைளயிட்டைத 
நிைனவில் ைவத்துக்ெகாள். எனேவ பயப்படாேத, நீ ேபாகுமிடங்களில் எல்லாம் 
ேதவனாகிய கர்த்தர் உன்ேனாடிருப்பார்� என்றார். ேயாசுவா 1: 9

ஆண்டவர் என்ைன மற்றவருக்காக ேசைவ ெசய்ய ேதர்வு ெசய்துள்ளார், என்ைன 
“இத்தைகய ேநரம்ேபால் ஒன்றிற்காக� அனுப்பியுள்ளார். உங்கள் அண்ைட 
வடீ்டாரிடம் நீங்கள் கிரிஸ்துவர் என்று கூறுங்கள், அடுத்த வாரம் உங்களுடன் 
ேதவாலயம் வர அவர்கள் விரும்புகிறரீ்களா என்று ேகளுங்கள்.

வழக்கு
காதலில் 
நான் 
ராஜா.
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“மாறிய சுகாதார “மாறிய சுகாதார 
ஆதாரங்களுக்கான வழக்கு"ஆதாரங்களுக்கான வழக்கு"

அந்த ெதாழுேநாயாளிகள்ேபால், நான் ெசால்ல விரும்புகிேறன், ஆண்டவராகியவர் 
எனக்கு ெசய்த அைனத்திற்கும் “நன்றி இைறவா".

“ ேதவனுக்கு எப்ெபாழுதும் நன்றி ெசலுத்துங்கள். இேயசு கிறிஸ்துவில் இைதேய 
உங்களிடம் ேதவன் விரும்புகிறார்." 1 ெதசேலானிக்ேகயர் 5:18

இன்னும் நீங்கள் ஆண்டவருக்கு நன்றி ெசலுத்த எண்ணாத மூன்று விஷயங்கள் 
குறித்து பட்டியலிடுங்கள். நாம் ெபாதுவாக நன்றியுடன் இருக்கேவண்டிய 
விஷயங்களாகிய உணவு, உைட மற்றும் குடும்பம். உங்களது மாணவர்கள் தாங்கள் 
நன்றியுடன் இருக்கேவண்டிய புது ேயாசைனகள் குறித்து ேயாசிக்கிறார்களா; 
ெதாைலந்துேபான ஒன்ைற கண்டறிய உங்களுக்கு உதவுதல், நீங்கள் பள்ளிக்குள் 
ெசன்றைடயும்வைர மைழயிலிருந்து உங்கைள காத்தல், இன்று ஒருமுைறகூட கீேழ 
விழாமல் உங்கள் வண்டிைய ஓட்டிவருதல், உங்களது சேகாதர சேகாதரிகளிடம் 
நல்ல விஷயங்கைள மட்டுேம ெசால்ல முடிதல், ேமலும்பல ேபான்ற விஷயங்கள்.

வழக்கு

ி

இங்ேக 
பாருங்கள், 
என்னால் 
நடனமாட
முடியும்!
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“ேதான்றும் நாய்க்குட்டிகள் “ேதான்றும் நாய்க்குட்டிகள் 
வழக்கு"வழக்கு"

ஆதாைமேபால், என்ைன சுற்றியிருக்கும் அைனத்து உருவாக்கங்கைளயும் 
கவனித்துக்ெகாள்ள நாேன ெபாறுப்பு.

உங்களது முற்றத்தில் உள்ள ெசடிக்கு நீர் பாய்ச்சுங்கள், அைத சுற்றியுள்ள 
ேதைவயற்ற கைளகைள நீக்குங்கள், எனேவ அது நன்றாக வளரும்.

“ேதவன் அவர்கைள ஆசீர்வதித்தார். அவர்களிடம், “பிள்ைளகைளப் ெபற்று 
விருத்தியைடயுங்கள், பூமிைய நிரப்பி அைத ஆண்டுெகாள்ளுங்கள். கடலில் உள்ள 
மீன்கைளயும் வானத்திலுள்ள பறைவகைளயும் ஆண்டுெகாள்ளுங்கள். பூமியில் 
அைலந்து திரிகின்ற அைனத்து உயிரினங்கைளயும் ஆண்டுெகாள்ளுங்கள்" 
ஆதியாகமம் 1: 28பி  

வழக்கு
நன்றாக 
பாருங்கள்!
நன்றா
பாருங்க
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“பாதிக்கப்பட்டவரின் புள்ளிவிவரங்கள் “பாதிக்கப்பட்டவரின் புள்ளிவிவரங்கள் 
ெதாைலவிற்கு மாற்றப்பட்ட வழக்கு"ெதாைலவிற்கு மாற்றப்பட்ட வழக்கு"

அந்த ெசன்ச்சூரியன்ேபால், எனது நம்பிக்ைகயும் என் அருகில் இல்லாேதாருக்கும் 
மாற்றத்ைத ெகாண்டுவரும்.

“இைதக் ேகட்டேபாது இேயசு மிகுந்த ஆச்சரியம் அைடந்தார். தன்ைனத் ெதாடர்ந்து 
வருகிற மக்கைள ேநாக்கித் திரும்பினார். “இஸ்ரேவல் மக்களிடம் கூட இல்லாத 
ேவெறங்கும் காணப்படாத, உயர்ந்த விசுவாசத்ைத இவனிடம் கண்ேடன்� என்றார்.“ 
லூக்கா 7: 9

ஒரு நண்பன் அல்லது உறவினருக்கு ஒரு குறிப்பு எழுதுங்கள், அவர்கள் எவ்வாறு 
இருக்கிறார்கள் என்று ேகளுங்கள், முடிந்தால் அவர்களுக்காக பிரார்த்தியுங்கள்.

வழக்கு
அதற்ெகாரு 
பயன்பாடு 
உள்ளதா?
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“பார்ைவயின்ைமக்கான மர்மமான “பார்ைவயின்ைமக்கான மர்மமான 
தாக்குதல் வழக்கு"தாக்குதல் வழக்கு"

நான் என் விேராதிகைளயும் ேநசிப்ேபன். 

“ஆனால் நான் உங்களுக்குச் ெசால்லுகிேறன், உங்கள் பைகவர்கைளயும் ேநசியுங்கள். 
உங்களுக்குத் தீைம ெசய்கிறவர்களுக்காக ெஜபியுங்கள்." மத்ேதயு 5:44 

ஒரு சிறிய பரிைச வாங்கி, உங்கைள ேமாசமாக நடத்தியவர்களுக்காக ெகாடுங்கள்.

வழக்கு

காத்திருங்கள், 
காத்திருங்கள், 
காத்திருங்கள்...
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“ெதரியாத காேதாதி குறித்த “ெதரியாத காேதாதி குறித்த 
வழக்கு" வழக்கு" 

நான் கவனிக்கும்ேபாது, ஆண்டவர் என்னுடன் உைரயாடுகிறார்.

இந்த வாரம், ெபரியவர்கள் சிலைர ேபட்டிெயடுத்து, சாமுேவல் ேபான்று யாெராருவர், 
ஆண்டவரிடமிருந்து ேகட்டார்கள் என்பைத கண்டறியுங்கள்.
ேகளுங்கள், “ஆண்டவர் எப்ேபாதாதாவது உங்களுடன் ேபசியுள்ளாரா?� ஆண்டவர் 
எவ்வாறு உங்களுடன் ேபசினார்? அது ஆண்டவர் என்று உங்களுக்கு எப்படி ெதரிந்தது?"

“…ெசவி ெகாடுக்கும். ேமய்ப்பன் தன் ெசாந்த ஆடுகைள அவற்றின் ெபயைரச் 
ெசால்லி அைழப்பான். அவன் அவற்ைற ெவளிேய நடத்திக்ெகாண்டு ேபாவான்." 
ஜான் 10: 3பி 

வழக்கு

டுகிறார்

நான் 
கவனித்து 

ெகாண்டிருக்கிேறன்...
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“நடக்கும் மம்மியின் “நடக்கும் மம்மியின் 
வழக்கு"வழக்கு"

ேமாசமான விஷயங்கள் நடந்தாலும் ஆண்டவர் என்ைன ேநசிக்கிறார்.  

“இேயசு அவளிடம், “நாேன உயிர்த்ெதழுதலும் ஜவீனுமாய் இருக்கிேறன். என்னில் 
நம்பிக்ைக ைவக்கிற எவனும் தான் இறந்த பிறகும் எழுந்து வாழ்வு ெபறுவான்." 
ஜான் 11:25

ேமாசமான ஏதாவது நடந்த உங்களுக்கு ெதரிந்தவர்கள் யாருக்ேகனும் நல்லைத 
ெசய்யுங்கள்.

வழக்கு
பாருங்கள், 
இங்ேகயுள்ள 
ெவறும் 

“அடுத்தது" 
என்பைத கிளிக் 
ெசய்யுங்கள்... 

ெ
“அ

என்ப
ெசய்

ஆண்டவர் 
என்ைன 

ேநசிக்கிறார்.
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“உறங்கிக்ெகாண்டிருக்கும் “உறங்கிக்ெகாண்டிருக்கும் 
சதியின் வழக்கு “சதியின் வழக்கு “

ஆண்டவர் நாம் எப்ேபாதும் உண்ைமேய ேபச ேவண்டுெமன்று விரும்புகிறார்.

நீங்கள் கூறிய ெபாய் குறித்து சிந்தித்து பாருங்கள். இனிேமலும் மற்றவரிடம் 
ெபாய்யுைரப்பைத ெதாடர்ந்து ெசய்யாது இருக்க ேதர்வுெசய்துெகாள்ளுங்கள். 
ஒரு சிறிய காகித துண்ைட எடுத்துக்ெகாள்ளுங்கள், அதில் அந்த ெபாய்ைய 
எழுதுங்கள். குறிப்ேபட்டில் ஒரு பிரார்த்தைனைய ஆண்டவருக்கு எழுதி, இனிேமலும் 
ெபாய்யுைரக்காமலிருக்க உதவும்படி ஆண்டவரிடம் ேகட்டுக்ெகாள்ளுங்கள். அந்த 
காகித தாைள உங்கள் வடீ்டிலிருந்து ெவளிய எடுத்து, எரித்துவிடுங்கள்.

வழக்கு

“ஒருவருக்ெகாருவர் ெபாய் ெசால்லாதீர்கள். ஏெனன்றால் முன்பு நீங்கள் ெசய்து வந்த 
பாவச் ெசயல்கேளாடு உங்கள் கடந்தகால பாவ வாழ்க்ைகைய விட்டிருக்கிறரீ்கள்." 
ெகாேலாெசயர் 3: 9

இது 
பணம் 
குறித்த 
கைதயா?
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“விேனாதமான “விேனாதமான 
ெகாடுங்கனவுகள் வழக்கு"ெகாடுங்கனவுகள் வழக்கு"

ஆண்டவர் பல்ேவறு பரிசுகைள என் நண்பர்கள் மற்றும் குடும்பத்தார்க்கு வழங்கியுள்ளார் 
என்று எனக்கு ெதரியும்.

உங்களுக்கு ெதரிந்த மூவர் குறித்து ஒரு பட்டியைல தயாரிக்கவும், ஆண்டவர் 
எவ்வாறு உங்களிடமிருந்து ேவறுபடக்கூடிய திறைமகள், ஆற்றல்கள், அல்லது 
வலிைமைய அவர்களுக்கு வழங்கியுள்ளார் என்று கவனியுங்கள். அவர்களின் 
பரிசுகள் குறித்து நீங்கள் ெபாறாைம ெகாள்ளாதவண்ணம் இருக்கச்ெசய்யும்படி 
ஆண்டவரிடம் பிரார்த்தித்து ேகளுங்கள்.

“சரீரத்தின் உறுப்புகள் எல்லாம் ஒேரவைக உறுப்புகளாக இருந்தால் அப்ேபாது சரீரம் 
இருப்பதில்ைல. ேதவன் உண்ைமயாகேவ தாம் விரும்பியபடி சரீரத்தின் உறுப்புகைள 
சரீரத்தில் அைமத்தார். சரீரத்தில் ஒவ்ெவாரு உறுப்புக்கும் ஓர் இடத்ைத அைமத்தார்."
1 ெகாரிந்தியர் 12: 18-19

வழக்கு
நான் 

கம்பளிச்சட்ைடகள் 
வாங்க 
ஷாப்பிங் 
ெசன்ேறன்.
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“அதுேவ நம் 
அைனவருக்கும் 
ெபாருந்தும். ெதளிவற்ற 
கண்ணாடிக்குள் 
பார்ப்பதுேபால நாம் 
இப்ேபாது பார்க்கிேறாம். 
எதிர்காலத்தில் ெதளிவான 
பார்ைவ நமக்கு 
உருவாகும். இப்ேபாது 
ஒரு பகுதிேய எனக்குத் 
ெதரியும். ேதவன் என்ைன 
அறிந்துெகாண்டதுேபால 
அப்ேபாது நான் முழுக்க 
அறிேவன்." 1 ெகாரி 13:12


