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   6:16 நீங்கள் உபவாசிக்கும்பபாது, மாயக்காரரரப்பபால முகவாடலாய் இராபேயுங்கள்; அவர்கள் 
உபவாசிக்கிறரே மனுஷர் காணும்பபாருட்டாக, ேங்கள் முகங்கரை வாடப்பண்ணுகிறார்கள்; 

அவர்கள் ேங்கள் பலரை அரடந்து ேரீ்ந்ேபேன்று, பமய்யாகபவ உங்களுக்குச் பசால்லுகிபறன். 
17 நீபயா உபவாசிக்கும்பபாது, அந்ே உபவாசம் மனுஷர்களுக்குக் காணப்படாமல், அந்ேரங்கத்ேில் 
இருக்கிற உன் பிோவுக்பக காணப்படும்படியாக, உன் ேரலக்கு எண்பணய் பூசி, உன் முகத்ரேக் 
கழுவு. 
   9:13 அப்பபாழுது, பயாவானுரடய சஷீர் அவரிடத்ேில் வந்து: நாங்களும் பரிபசயரும் அபநகந்ேரம் 
உபவாசிக்கிபறாபம; உம்முரடய சஷீர் உபவாசியாமல்ருக்கிறபேன்ைபவன்று பகட்டார்கள். 
14 அேற்கு இபயசு: மணவாைன் ேங்கபைாடிருக்ரகயில் மணவாைனுரடய போழர் 
துயரப்படுவார்கைா? மணவாைன் அவர்கரை விட்டு எடுபடும் நாட்கள் வரும், அப்பபாழுது 
உபவாசிப்பார்கள். 
 

                                                                   
                                                40                        
                       
   4:2 அவர் இரவும் பகலும் நாற்பதுநாள் உபவாசமாயிருந்தபின்பு, அவருக்குப் பசியுண்டாயிற்று.   
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1.                                       (    35:13 ). 
2.                       (    69:10 ). 
3.                                                                      
                      ( 2     12:16-23;    4:1-11 ). 
4.                                                                       
  ( 1      7:5 ). 
5.                                                         (    6:16-18; 9:15;   
       5:33 )  
6.                                                                      
                                                                   
                                                                (    4:1-11;  
  17:14-21 ) 
7.                                            
8.                                                                     
          ( 2      4:15 ) 
9.          5:17                                                      
                                             
10.                                                                    
                   
11.                      (    17:21 ). 
 

                
            –                                            (     10:3 ). 
                            
                                                                   
                                    
       (இயற்ரகக்கு அப்பாற்பட்ட)                                  40 
                                            9:9; 1      19:8 ). 
                                                                 
                                                                
                                                                       
                                                                   
                                                                      
       40                                                            
                                                     5-7          
                                                                     
                               
                                                                      
                                                                      
                                                                  
                                                                 
             
 
                
                      ( 2     1:12; 3:35 ),     (    9:1-4 ),      (      9:3, 20-27 ), 
       (      20:26-35 ),        (      18:9-14 ). 
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3                               (    4:13 – 9:3 ),       (    15:32-39 ),     (    
9:9,17 ) 
                      ( 2     12:16-23),        ( 1     31:13 ). 
                      276      (    27:33-44 ). 
40                
      (     9:9-10:10.)             40                                        
         
       (     24:13-18; 32:15-17 ).                                                
                            
      ( 1      19:7-18 ). 
            (    4:1-11 ). 
 

              ? (       58:1-12 ) 
1.                                
2.                                      
3.                                                        
4.                                          
                                         (      16:29 ),                
                        (      9:3 )                                58   
                                                                   
                                                            
                                                                      
                                                                    
                                                  (    6:18 ).           
                                                                   ” 
              ( 1     1:3, 2     1:11 ).  
 
                   (                          ) (    17:14-21;     9:17-
29;      9:38 – 42 ) 
   17:19 அப்பபாழுது, சீஷர்கள் இயயசுவினிடத்தில் தனித்துவந்து: அததத் துரத்திவிட எங்களால் ஏன் 
கூடாமற்யபாயிற்று என்று யகட்டார்கள்.   20. அதற்கு இயயசு: உங்கள் அவிசுவாசத்தினாயேதான்; 

கடுகுவிததயளவு விசுவாசம் உங்களுக்கு இருந்தால் நீங்கள் இந்த மதேதயப் பார்த்து, இவ்விடம் விட்டு 
அப்புறம்யபா என்று பசால்ே அது அப்புறம் யபாம்; உங்களால் கூடாத காரியம் ஒன்றுமிராது என்று, 

பமய்யாகயவ உங்களுக்குச் பசால்லுகியறன்.  21. இந்த ஜாதிப் பிசாசு பஜபத்தினாலும் 
உபவாசத்தினாலுயமயன்றி மற்பறவ்விதத்தினாலும் புறப்பட்டுப்யபாகாது என்றார்.   
                                                                       
                                                                      
     
     2:10 இயயசுவின் நாமத்தில் வாயனார் பூதேத்யதார் பூமியின் கீழாயனாருதடய முழங்கால் யாவும் 
முடங்கும்படிக்கும், 
                                                                  
                      (    10:8; 28:19-20;      16:15-20;      24:47;    1:8 ).      
                                                                     
                                                                
                                                     17:21         
                                                                    
                                                                     
                       –                     ஒரு யவதள அப்படி ஆவிகள் 
இருக்க முடியுமானால் அதவ நிச்சயமாக நம்முதடய உபவாசத்ததயும் பஜபத்ததயும் பார்த்து பயந்து 
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                                ”                   17:20   ஓடப்யபாவதில்தே. 
                        ”. 
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உபவாசம்,                                                
       10:3 வாசதேக் காக்கிறவன் அவனுக்குத் திறக்கிறான்; ஆடுகளும் அவன் சத்தத்துக்குச் 
பசவிபகாடுக்கிறது. அவன் தன்னுதடய ஆடுகதளப் யபர்பசால்ேிக் கூப்பிட்டு, அதவகதள பவளியய 
நடத்திக் பகாண்டுயபாகிறான். 
                                                                      
                                                               
                                                                    
                                                (       3:4 ).      
                                                                
                                                                  
                                                                   
                                             ”       (     4:17-18 ). 
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                                                              (     
5:16-18 ). 
                                                                 
                                                                  
                                                                    
                                                                      
                                                            . 
 

                                                   
               
    5:14 பேமான ஆகாரமானது நன்தம தீதமயின்னபதன்று பயிற்சியினால் பகுத்தறியத்தக்கதாக 
முயற்சிபசய்யும் ஞாயனாந்திரியங்கதளயுதடயவர்களாகிய பூரண வயதுள்ளவர்களுக்யக தகும். 
                                                            
                                                                 
                                                                 
                                                                  
                                                                     
                                                              
                                                                  ”  
                11:23-24                                               
                                                                      
                                                                         
                                                                    
                                                                    
                                                                            
                                                                           
                                                 
 

                                  ? 
1.                                 
2.                                                        
3.                                    
4.                                                           
5.                                                         
6.                                                              
7.                                         
 

                                     ? 
                                                                 
                                          
குறிப்பு: எந்த ஒரு காரியத்ததயும் மற்றவர்களுக்கு யபாதிக்கு முன்பு அது நம்முதடய வாழ்க்தகயின் 
ஒரு அனுபவமாக இருந்தால் மிக்க நல்ேது. அவ்வதகயில், இங்யக குறிப்பிடப்பட்டுள்ள அயநக 
காரியங்கதள என் வாழ்க்தகயின் உபவாச காேங்களில் நான் உபயயாகித்து பவற்றி அதடந்திருக்கியறன். 
அடியயனது வாழ்வில், நான் இரட்சிக்கப்பட்ட பிறகு 2 முதற 40 நாட்கள், 40 நாட்கள் என்று உபவாசம் 
இருந்திருக்கியறன். இச்சமயத்தில், தண்ணரீ், சிறிதளவு யதநீர், காய் கறிகள் யவகதவத்து வடிகட்டப்பட்ட 
நீர் மாத்திரம் பருகி யவறு எதுவும் உண்ணாமல் உபவாசம் இருந்து பஜபித்திருக்கியறன். சுமார் 5 முதற 
ஒவ்பவாரு முதறயும் 21 நாட்கள் என்று, தண்ணரீும் சிறிதளவு யதநீரும் மாத்திரம் பருகி மற்ற எந்த 
உணவும் இல்ோமல் உபவாசித்து பஜபித்து இருந்திருக்கியறன். ஒரு முதற 15 நாட்கள் தண்ணரீும் 
சிறிதளவு யதநீரும் மாத்திரம் பருகி உபவாசித்து பஜபித்திருக்கியறன். பேமுதற 7 நாட்கள், 3 நாட்கள், ஒரு 
நாள் என்று உபவாசித்து பஜபிக்கியறன். இரண்டு முதற 21 நாட்கள் ஒரு யவதள மாத்திரம் உணவு 
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உட்பகாண்டு உபவாசித்து பஜபித்திருக்கியறன். இக்காேங்களில் எல்ோம் கீயழ குறிப்பிடப்பட்டுள்ள வழி 
முதறகதள மிகவும் கவனமாக கருத்தில் பகாண்டு, பரிசுத்த ஆவியானவரின் வழிநடத்துதயோடு எவ்வித 
பிரச்சிதனயும் இன்றி உபவாசித்து பஜபித்திருக்கியறன். ஓயர ஒரு முதற பவயிேில் பவளியய பசன்ற 
யபாது சற்று யசார்வாகி பின் ஒரு ஜூஸ் குடித்து ஆசுவாசப்படுத்திக்யகாண்யடன். ஒரு முதற ஒரு 21 
நாட்கள் உபவாசத்துக்கு பின், ஒரு நிகழ்ச்சிக்காக ஒரு வடீ்டில் சற்று ஆகாரம் உண்டதினால் வாந்தி 
எடுத்து சற்று கஷ்டப்பட்யடன். அதன் பிறகு அதத ஒரு அனுபவமாக தவத்து மிக பக்குவமாக பசால்ேி 
அதத தவிர்த்து விடுகியறன். (இது ஒன்ரறயும் நான் ேற்பபருரமக்காக பசால்லவில்ரல. 
இக்குறிப்புகள் அரைத்தும் அனுபவப்பூர்வமாைரவ என்று உணர்த்ே மாத்ேிரபம. பேவ நாமம் ஒன்பற 
இேன் மூலம் மகிரமப்படட்டும்) 
1.                                 
                                 ?                                      
                                                                      
                                       
 

2.                          
                                                                      
                  
 

3.                     
                                                                    
                                         ?                   ?          
                    ?                    ? 
                  ?                                                  
                                                           
                                                                   
                        ?                                          
                                                            
                              
 

4.                               
1.                    ?  -                                     2      
            40                                                        
                                                                  3 
            
2.               ?                                                            
                                                      
*                                                  
*                                                          
 

5.              :                                         
                                                                         
                                                              
                                                                 
                                                                  
                                                              
               ( யாக் 5:16 ).  
 

6.                                                                   
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*                                    

*வடீ்டுக்கு யததவயான, குடும்பத்துக்கு யததவயான சாமானங்கள், உணவுப்பபாருட்கள் யபான்றவற்தற 
யததவக்யகற்ப வாங்கி தவத்துக்பகாள்ள யவண்டும். முக்கியான யவதேகதள பசய்து முடித்து தவக்க 
யவண்டும். முடியுமானவதர பவயிேில், குளிரில் பவளியில் பசல்ே அவசியம் இல்ோதவாறு தயாராக 
எல்ோ காரியங்கதளயும் பசய்து தவத்துக்பகாள்ள யவண்டும். மிக அவசியம் என்றால் மாதே 
யவதளகளில் மாத்திரம் பவளியய பசல்ேவும்.  
*                                                                
                                                            
                                      
*                                                             
                  
 
              
*                                                                 
*                                      
*                                                                   
                         ”                                          
       
*                                
*                                                              
                                                      
*                           3-4                                       
                                                                     
                                                                        
                                     3-4                     3-4 
                                                                      
                                                                     
            
                                                                    
                                                        5- 7 
                                                                40 
                          . 
  
7.       :  
காரல 

*                                               
*                                                                      
*                                                                   2:13 ). 
*                                                            
                                                                   
        
*                                                                  
                 
         
*                                            
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*                                                                         
          
     
*                                                             
*                     
*                                                  
*                                       
                                                                     
                                                                   
 
                
     5-8.                                                                  
                      50 %                    
10:30                                                                         
               
2:30                                                                         
                                 
8                                                                        
                          
                                                                      
         
நீங்கள் இப்பபாருட்கதள மாத்திரயம உபயயாகிக்க யவண்டும் என்பதில்தே. உங்கள் வயிற்றுக்கு பிடித்த 
எந்த காய் கனிகதளயும் உபயயாகிக்கோம். ஆனால், அதிக கசப்பு, இனிப்பு, எரிப்பு பகாண்ட காய் கனிகள், 
வயிற்றுக்கு எரிச்சதேயும், ஜரீணிக்க கஷ்டமான காய் கனிகதளயும் தவிர்க்கவும். உதாரணத்துக்கு 
மாம்பழம். மாம்பழம் ஒரு அதிக சத்துள்ள இனிப்புள்ள கனி. சுேபமாக ஜரீணிக்காது. ஆகயவ அதத 
தவிர்ப்பது நல்ேது.  
                                      ”                           .  
 
                                       
எரிச்சல், மைக்குழப்பம், போடர்ச்சியாக சிந்ேிக்க முடியாரம, சரியாக உறங்க முடியாரம,     
     , ேரல பவேரை, ேரச பிடித்ேமும் பவேரையும் ( muscle cramps ):              
                                                             
                                                             . 2 -3 
                      
                                                     :              
             ,                        
                                                                     
                        
       :               க்காததனால்                     
                                   ஏதாவது யவதே பசய்ய யவண்டியிருந்தால் 
பமதுவாக பசய்யவும்.  
 

            சரீரத்ேில்                                      .  
                                                       
              
 

               
                   விட                                       
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                                                            2-3 
                                      
                
                                              
                                                      , புளி          
            
                                  
 
                                                                     
                                                             
                                                 இக்காலங்கைில் ஒவ்பவாரு 
விசுவாசியும் உபவாசிக்க பவண்டியது அவசியமாக இருக்கிறது. கர்த்ேருரடய வருரக சமீபமாக 
இருக்கிறது. நம் கிறிஸ்ேவ வாழ்க்ரக இபயசு கிறிஸ்துரவ பிரேிபலிக்கிற, 
மற்றவர்களுக்கு காண்பித்துக்பகாடுக்கிற ஒரு வாழ்க்ரகயாக இருக்க பவண்டும். அேற்கு 
உபவாச பெபம் மிகவும் அவசியம்.  
ேைித்ேைியாக, குடும்பமாக, குழுக்கைாக, சரபயாக உபவாசித்து பெபியுங்கள்.  
 
Amen.  Be blessed.  
Bro.D.Vergin Kumar. 
 

If you need any clarifications, if you have any doubts kindly contact me at 

deeveekumar@yahoo.com             Ph: 968 25572195, 99663557.   

உபவாசத்ரே பற்றி ேைிப்பட்ட முரறயில் ஏபேனும் பகள்விகபைா, சந்பேகங்கபைா 
இருக்குமாைால் என்ரை போடர்பு பகாள்ைவும்.  

Resources; The Bible Exposition commentary - New Testament, Wiersbe’s expository outlines- 

New Testament,  Dakes bible commentary, Andrew Wommack Bible commentary, Vine's 

Expository Dictionary of New Testament Words, The Biblical Illustrator (New Testament). Bill 

Bright’s articles on “How to fast and pray ?”, Strong’s Greek Dictonary. All Bible quotes are 
from King James Version. ேமிழ் பவோகமத்ேில் சில வசைங்கள் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கும் எண்ணின் 
பமபலா கீபழா இருக்கலாம்.    

( Note:This is not a medical advise. இது ஒரு மருத்துவ ஆபலாசரை அல்ல. 
மருத்துவப்பிரகாரமாை எரேயும் இக்கட்டுரர இங்பக மாற்ற முயற்சிக்க வில்ரல ) 

 

------------------------------- 
 
 


