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எல்லாவற்றிலும் வாழ்ந்து சுகமாயிரு. 

Prosper and be in health. 
3 யயாவான் 2  பிரியமானவயன, உன் ஆத்துமா வாழ்கிறதுயபால நீ எல்லாவற்றிலும் வாழ்ந்து 

சுகமாயிருக்கும்படி யவண்டுகியறன். 

3 John 1:2 Beloved, I wish above all things that thou mayest prosper and be in health, even as thy soul 

prospereth. 
 

தமிழ் வேதாகமத்தில் Prosperity, Prosper என்ற ோர்த்தத - ஆதி 24:40 ல் ( ோய்க்கப்பண்ணுதல் ),  சங் 122:7 (சுகம்),  1 

நாளா 22:11     ( பாக்கியோன்),  2 நாளா 20:20; ( சித்தி பபறுதல் ),  நநயகமியா 2:20 ( தககூடிேரப்பண்ணுதல் ),  சங் 73:12 ( 

சுகஜேீிதம் ),   சங் 122:6 ( சுகித்திருத்தல் ),   நீதி 28:13 ( ோழ்ேதைதல் ),   என்று பல்வேறு ோர்த்ததகளால் பமாழி 
பபயர்க்கப்பட்டிருக்கிறது.  சங் 92:12,   நீதி 11:28 குறிப்பிைப்பட்டிருக்கும் “நசழிப்பு”    ( நீதிமான் பதைதயப்வபால் பசழித்து…  
சங் 92:12 ) என்ற   ோர்தததயயும்   Prosperity ஐ குறிக்கும்படி   எடுத்துக்பகாள்ளலாம்.   பசால் அகராதிகள்  Prosperity  

என்ற  ோர்த்ததக்கு  நசழிப்பு,  தழழத்யதாங்குதல்,  வளம், நசழுழம,  நசல்வச்நசழிப்பு,  நற்யபறு   வபான்ற  அர்த்தங்கதள   

குறிப்பிடுகின்றை. 

 

புதிய  ஏற்பாட்டில்  “Prosperity”  என்ற  ஆங்கில  ோர்த்ததக்காை  கிவரக்க ோர்த்தத  “euodoo”  என்பதாகும்.  

இவ்ோர்த்ததயின் அர்த்தம்  நவற்றிகரமாக  யபாய்  யசர  யவண்டிய  இடத்துக்கு  யபாய் யசர்வது,  வழியில்  உதவி  
நசய்வது. 

 

ஆகவே  வேதாகமத்தின்படி  Prosperity  என்ற  ோர்த்ததக்கு “யதவனுழடய  ஆசரீ்வாதங்களில்  ஒரு குழறவும்  இன்றி  
வாழ்வது, மற்றவர்கழள  ஆசரீ்வதிக்கின்ற  நிழலயில்  ஆசரீ்வாதமாக,  பாக்கியவானாக  இருப்பது  என்று  அர்த்தம்  

பகாள்ளலாம். 

 

வதேன்  தன் மக்கள்   அதைேரும்   பசழிப்பாக,  எல்லா  ஆசீர்ோதங்கவளாடு,  மை நிதறவோடு, சமாதாைமாக,  நிம்மதியாக, 

பாதுகாப்வபாடு,  நல்ல  ஆவராக்கியத்வதாடு  எப்வபாதும்  ோழ  வேண்டும்  என்வற  ேிரும்புகிறார். 

சங் 35: 27 என்  நீதி ேிளங்க  ேிரும்புகிறேர்கள்  பகம்பீரித்து  மகிழ்ந்து,  தமது ஊழியக்காரனுதைய  சுகத்ழத  ேிரும்புகிற  

கர்த்தருக்கு மகிதம  உண்ைாேதாக  என்று  எப்வபாதும்  பசால்லக்கைேர்கள். 

 

சங் 92:12    நீதிமான்  பதைதயப்வபால்  நசழித்து,  லீபவைாைிலுள்ள  வகதுருதேப் வபால்  ேளருோன். 

 

உபா 29:9   இப்பபாழுதும்  நீங்கள்  பசய்ேபதல்லாம்  உங்களுக்கு  வாய்க்கும்படிக்கு,  இந்த உைன்படிக்தகயின்  

ோர்த்ததகதளக் தகக்பகாண்டு,  அதேகளின்படி  பசய்ேரீ்களாக. 

 

2 நாளா 20:20………….. உங்கள்  வதேைாகிய  கர்த்ததர  நம்புங்கள்,  அப்பபாழுது  நிதலப்படுேரீ்கள்;  அேருதைய  

தீர்க்கதரிசிகதள நம்புங்கள்,  அப்பபாழுது  சித்திநபறுவரீ்கள்  என்றான். 

 

1 Cor. 16:2  Upon  the  first day  of the  week  let every one  of you  lay by  him in  store, as God hath prospered him,  

that  there be  no  gatherings when I come. 
 
மத் 6: 33 முதலாேது  வதேனுதைய  ராஜ்யத்ததயும்  அேருதைய  நீதிதயயும்  வதடுங்கள்,  அப்பபாழுது  இதேகபளல்லாம் 

உங்களுக்குக்கூடக்  நகாடுக்கப்படும். 

 

லூக்கா 11:13 பபால்லாதேர்களாகிய  நீங்கள்  உங்கள்  பிள்தளகளுக்கு  நல்ல  ஈவுகதளக்  பகாடுக்க  அறிந்திருக்கும்வபாது, 

பரம பிதாோைேர்  தம்மிைத்தில்  வேண்டிக்  பகாள்ளுகிறேர்களுக்குப்  பரிசுத்த ஆவிழயக் நகாடுப்பது  அதிக நிச்சயம்  

அல்லோ என்றார். 

 

வதேனுதைய  ஆசீர்ோதங்களில்,  பசழிப்பில்  “பணமும்”  ஒன்று.   பலரும் பசால்ேது “பணம் எல்லா தழீமக்கும் யவர்” 

என்று.   ஆைால் வேதாகமம்  அவ்ோறு  பசால்லேில்தல.   அவ்ேசைத்தத  சரியாக  படித்தால்  இது  நமக்கு  எளிதில் பு 
ரியும். 

1 தயீமா 6: 10 பண ஆழச எல்லாத் தீழமக்கும் யவராயிருக்கிறது; சிலர் அழத இச்சித்து, விசுவாசத்ழதவிட்டு வழுவி, 
அயநக யவதழனகளாயல தங்கழள உருவக் குத்திக்நகாண்டிருக்கிறார்கள். 



 
“பணம்  எல்லா  தீதமக்கும் வேர்” என்று  வேதாகமம்  பசால்ல ேில்தல. “பண ஆழச” எல்லா  தீதமக்கும்  

வேராயிருக்கிறது  என்றுதான்  வேதாகமம்  பசால்லுகிறது. “பண ஆழசயும்,  பணத்தின் யமல்  உள்ள  இச்ழசயும்” தான்  

விசுவாசத்ழத விட்டு  வழுவிச்நசல்ல  ழவத்து, அயநக  யவதழனகளாயல  உருவக்குத்தப்பட  ழவக்கும். 

 

நாம்  எல்லா  புத்தாண்டு  வேதளகளிலும்  மற்றேர்களுக்கு  ஒரு   “வளமான புத்தாண்டு –  Prosperous New year”  இருக்க 

வேண்டும் என்று  ோழ்த்துேது உண்டு.   இது நல்ல  எண்ணம்தான்.  ஆைால் மைிதருதைய  ஆசீர்ோதங்கதள  ேிை  

வேதாகமம்  பசால்லும் ஆசீர்ோத  ேழிகவள  என்றும்  நிதல  நிற்கும். 

நீதி 10: 22 கர்த்தரின்  ஆசரீ்வாதயம  ஐசுவரியத்ழதத் தரும்;  அதயனாயட  அவர்  யவதழனழயக் கூ ட்டார். 

 

ஆகயவ  யவதாகமத்தின்படி, கர்த்தர் விரும்புகிற முழறயில் எவ்வாறு நசழிப்பாக இருப்பது என்று 

பார்ப்யபாம். 

 

யயாசுவா 1:8 இந்த நியாயப்பிரமாண புஸ்தகம் உன் வாழயவிட்டுப் பிரியாதிருப்பதாக; இதில் 

எழுதியிருக்கிறழவகளின்படிநயல்லாம் நீ நசய்யக் கவனமாயிருக்கும்படி, இரவும் பகலும் அழதத் தியானித்துக் 

நகாண்டிருப்பாயாக; அப்நபாழுது நீ உன் வழிழய வாய்க்கப்பண்ணுவாய், அப்நபாழுது புத்திமானாயும் 

நடந்துநகாள்ளுவாய். 

 

சுமார்  60  லட்சம்  இஸ்ரவேல்  ஜைங்களுக்கு  ததலதம  தாங்கி  ேழி  நைத்தி பசல்ேது  என்பது   ஒரு  சாதாரண காரியம்  

அல்ல.  அதுவும் வமாவசதயப்வபான்ற  ஒரு மகாப்பபரிய  ததலேனுக்கு  பிறகு  அக்காரியத்தத  பசய்ேது  என்பது  சாமான்ய  

ேிஷயம் அல்ல.   யயாசுவா 1:6,9  வபான்ற  இைங்களில்,  வதேன்  வயாசுோதே  வநாக்கி “பலங்நகாண்டு திட மனதாயிரு”, 

“திழகயாயத, கலங்காயத”  என்று பசால்லுகிறார்.  அதாேது,  ஒருவேதள  வயாசுோ, “ ஐவயா  இவ்ேளவு  பபரிய  

ஜைக்கூட்ைத்தத  நான்  எவ்ோறு  ோக்குத்தத்த வதசத்துக்கு  நைத்திச்பசல்வேன்;  எைக்கு யுத்தங்கள்,  நிதி பரிபாலைம்,  சட்ை 

பரிபாலைம்,  ேரலாறு,  அறிேியல்,  வபான்ற உலகப்பிரகாரமாை  திறதமகள்  ஒன்றும்  இல்தலவய; எைக்கு  பதை  பலவமா, 

பண  பலவமா,  உலகப்பிரகாரமாை  பசல்ேம்  வபான்ற ஒன்றும்  இல்தலவய, எப்படி   இவ்ேளவு  மகாப்பபரிய  பணிதய 

பசய்வேன் ?  என்று திதகத்துப்வபாய்  இருக்கலாம்.  ஆைால் வதேன் பசால்கிறார், 

“ வயாசுோவே!  உன் ேழிதய  ோய்க்கப்பண்ண  ( to prosper ),  உன் வேதலகதள  எல்லாம் புத்திசாலித்தைமாக பசய்ய,  நீ 

மூன்று காரியங்கள் பசய்தால் வபாதும்” 

 

1. இந்த நியாயப்பிரமாண புஸ்தகம் உன் வாழய விட்டுப்பிரியாதிருப்பதாக. 

2. இரவும் பகலும் அழத தியானித்துக்நகாண்டிரு. 

3. அதில் எழுதியிருக்கிறழவகளின்படிநயல்லாம் நசய். 

 

அதாவது, கர்த்தர் விரும்புகிற முழறயில் நசழிப்பாக இருப்பதற்கான ஒயர வழி “ யதவனுழடய வசனம்”. 

வயாசுோேின் சமயத்தில் நியாயப்பிரமாணம் என்பது, வேதாகமத்தின் பதழய ஏற்பாட்டில் இருக்கும் முதல் ஐந்து புத்தகங்கள். 

ஆைால் இப்வபாது நமக்கு முழுவேதாகமும் இருக்கிறது. ஆகவே இப்யபாது நாம் நசழிப்பாக இருப்பதற்கான ஒயர வழி                                          
“முழு யவதாகமத்திலும் இருக்கும் யதவனுழடய வார்த்ழத”. 

 

யவதவசனத்தின் மூலம் நசழிப்பாக – Prosper இருப்பது எப்படி ? 

இதத வதேன் தாவம பதளிோக ேிளக்குகிறார். 

 

1. நம் வாயில் எப்யபாதும் யவத வசனங்கள் இருக்க யவண்டும். 

அதாேது  எப்வபாதும்  வேத ேசைங்கதள  வபசிக்பகாண்டிருக்க  வேண்டும்.   நாம்   ஒருேருைன்   வபசும்வபாழுது   அல்லது   

ஒரு வேதபாைத்தத   படிக்கும்வபாது,  அல்லது   ஒரு  பசய்திதய  வகட்கும்வபாது   அதில்  எவ்ேளவு   வேத ேசைங்கள்   

குறிப்பிைப் பட்டிருக்கின்றை  என்று  பார்ப்பது - “அந்த  வபச்சு,   வேதபாைம்,   பசய்தி”   ஆேிக்குரியதா   மாம்சத்துக்குரியதா  

என்று  தீர்மாைிக்கும்  ஒரு நல்ல  அதையாளம்.   அடுத்த முதற  நீங்கள்  ஒரு  ேிசுோசியுைன்  வபசும்வபாது   நீங்கள்  வபசிய  

வபச்சில்  எத்ததை  வேத  ேசைங்கள் குறிப்பிைப்பட்ைது  என்று  ஒரு  கணக்கு  எடுத்துப்பாருங்கள்.  அல்லது  யாரிைம்  இருந்து  

கதைசியாக  ஒரு  வேத  ேசைத்தத  வகட்டீர்கள் என்று  ஒரு  கணக்கு  எடுத்துப்பாருங்கள்.   முடிவு  உங்களுக்கு  மிகவும்  

ேியப்பாக  இருக்கும். 

 

நீதி 19:27 என் மகயன, அறிழவத் தரும் வார்த்ழதகழள விட்டு விலகச்நசய்யும் யபாதகங்கழள நீ யகளாயத. 

இன்பைாரு  ேிதத்தில்  பசான்ைால்  வேத ேசைங்கள்  இல்லாமல்  வபசப்படும்  வபச்சுக்கதள  வகட்காமல்  இருப்பது நல்லது.  

அது கால ேிரயம்  மாத்திரம்  அல்ல,   நாமும்  வேத ேசைங்கதள  பமல்ல  பமல்ல  மறக்கச் பசய்ய  அது  ேழி  ேகுக்கும். 

வாழ்க்ழக நசழிப்பாக இருப்பதற்கான யவத வழி,   “யவதவசனங்கழள  எப்யபாதும்  யபசிக்நகாண்டிருப்பது”. 

 



 

2. இரவும் பகலும் யவத வசனங்கழள தியானித்துக்நகாண்டிருக்க யவண்டும். 

பலரும்  வேதாகமத்தத  படிப்பதுண்டு.   அது நல்லது,  வேதாகமத்தில்  குறிப்பிைப்பட்டிருக்கிறது ( அப் 13:27; 2 நகாரி 1:13; 

எயப 3:4 ). முதலில்  வேத ேசைங்கதள  படித்தால்தான்  அதத  மீண்டும்  திருப்பி  பசால்ல முடியும்,  தியாைிக்க  முடியும்.    

என்றாலும் வயாசுோவோடு  வதேன்  வபசும்வபாது  வேத ேசைங்கதள   படிக்க பசால்லேில்தல;   மாறாக   “தியானிக்க”  

பசால்லுகிறார். தியாைித்தல்  என்பது  படித்தல்,  ோசித்தல்  அல்ல.   நாம் பசய்தித்தாதள ‘ோசித்வதன்’,  புத்தகத்தத 

‘படித்வதன்’  என்று  பசால்ேதுண்டு. ஆைால் பசய்தித்தாதள  “தியாைித்வதன்’  என்று பசால்ேதில்தல. யயாசுவா 1:8 ல் 

“தியானித்தல்”  என்ற  ோர்த்ததக்காை  எபிவரய  ோர்த்தத  “hagah” (ஹகா)  என்பதாகும்.   இவ்ோர்த்ததயின்  அர்த்தம்  

“வாயில் முனங்கிக்நகாண்டிருப்பது;   ஆழ்ந்து நிழனப்பது, நிழனத்துப்பார்ப்பது,   மீண்டும் மீண்டும் மனதில் 

அழசயபாடுவது,   உச்சரிப்பது,   ஆழ்ந்து சிந்திப்பது”. 

ஆக, நம்  வாழ்க்ழகயில்  நசழிப்பாக  இருப்பதற்கு  யவத வசனங்கழள  படித்து,   அவற்ழற  எப்யபாதும்  

“தியானித்து”  நகாண்டிருக்க யவண்டும்.   அதாேது  அவ்ேசைங்கதள  மீண்டும்  நம்  மைதில்  பகாண்டு  ேந்து  

அததப்பற்றி  ஆழ்ந்து  சிந்தித்து,  உச்சரித்து, அதசவபாட்டுக்பகாண்டு  இருக்க வேண்டும்.   இதத எப்வபாதும் பசய்ய வேண்டும். 

 

3. யவத வசனங்களில் எழுதப்பட்டிருக்கின்றபடி நசய்ய யவண்டும். 
யாக் 1:23  என்னத்தினாநலனில்,  ஒருவன்  திருவசனத்ழதக்  யகட்டும்  அதின்படி  நசய்யாதவனானால்,  

கண்ணாடியியல  தன் சுபாவ  முகத்ழதப்  பார்க்கிற  மனுஷனுக்கு  ஒப்பாயிருப்பான்; 

யாக் 1:25 சுயாதனீப்பிரமாணமாகிய  பூரணப் பிரமாணத்ழத  உற்றுப்பார்த்து,  அதியல  நிழலத்திருக்கிறவயன  

யகட்கிறழத மறக்கிறவனாயிராமல்,  அதற்யகற்ற  கிரிழய  நசய்கிறவனாயிருந்து,  தன் நசய்ழகயில்  

பாக்கியவானாயிருப்பான். 

யாக் 2:19 வணீான  மனுஷயன,  கிரிழயகளில்லாத  விசுவாசம்  நசத்தநதன்று  நீ அறிய  யவண்டுயமா? 

 

நம்முழடய நசய்ழககள் எல்லாம் ஆசரீ்வதிக்கப்பட்டு நாம் பாக்கியவானாக இருக்க யவண்டுநமன்றால் யவத 

வசனங்கள் நசால்வதற்கு அதன்படி கீழ்ப்படிந்து நடக்க யவண்டும். 

 

ஏசாயா 55:11 அப்படியய என் வாயிலிருந்து புறப்படும் வசனமும் இருக்கும்; அது நவறுழமயாய் என்னிடத்திற்குத் 

திரும்பாமல், அது நான் விரும்புகிறழதச்நசய்து, நான் அழத அனுப்பின காரியமாகும்படி வாய்க்கும். 

வதேனுதைய  ேசைம்  வதேன்  ேிரும்புகிறதத  தீர்மாைமாக  பசய்யும்  ேல்லதம  உள்ளது.   அது  ஒரு  வபாதும்  

பேறுதமயாய் ஆகிப்வபாகாது.   அப்படிப்பட்ை  ேசைத்துக்கு  கீழ்ப்படிந்து  அதன்படி  பசய்யும்வபாது  அந்த காரியத்தத  வதேன்  

ேிரும்புகிறபடி வதேனுதைய  ேசைம்  ோய்க்கச்பசய்யும். 

 

ஆகயவ  நம்  வாழ்க்ழக  நசழிப்பாக  இருக்க  யவண்டுநமன்றால், 

யதவனுழடய  வசனம்  நசால்கிறபடி  கீழ்ப்படிந்து  நடக்க யவண்டும்; 

யதவனுழடய  வசனத்தின்படி  நடக்க  யவண்டுநமன்றால்,  யதவனுழடய வசனத்ழத நன்கு தியானிக்க யவண்டும்; 

யதவனுழடய வசனத்ழத  நன்கு  தியானிக்க  யவண்டுநமன்றால்,  அது நம்  மனதில்  நன்றாக  பதிந்திருக்க  யவண்டும்; 

யதவனுழடய  வசனம்  நம் மனதில்  பதிந்திருக்க  யவண்டுநமன்றால்  யதவ  வசனங்கழள  எப்யபாதும்  

யபசிக்நகாண்டிருக்க  யவண்டும்,  யகட்டுக் நகாண்டிருக்க யவண்டும்; 

யதவ வசனங்கழள  நாம்  யபச  யவண்டுநமன்றால்  அவற்ழற  முதலில்  படிக்க  யவண்டும். 

 

பலரும்  நிதைப்பது,  எைக்கு  வேத  ேசைங்கதள  உட்கார்ந்து  படிப்பதற்கு  சமயம்  இல்தல  என்று.   நம்மால்  முடியாத  ஒரு  

காரியத்தத வதேன்  ஒருவபாதும்  நம்தம  பசய்யச் பசால்ேது  இல்தல.   நீங்கள்  படிக்கத் பதாைங்குங்கள்,   உங்களுக்கு  

சமயம்  தன்ைால் ேரும். அது  வதேனுதைய  பபாறுப்பு ( மத் 6:33 ).  உதாரணத்துக்கு,  காதலயில்  எழுந்து  வேத  ேசைத்துைன்  

அதர  மணிக்கூர்  சமயம் பசலேழித்து  பின்  பேளிவய  பசல்வோமாைால்  மற்ற  காரியங்கள்  யாவும்  தாமதமின்றி  நைக்கும்.   

பலரும்  அரக்க  பரக்க  ேசைம் படிக்க  சமயம்  இன்றி  ஓடி,  பின்  பசல்லுமிைங்களில்  பல  மணி  வநரம்  காத்திருப்பதத  நாம் 

காண முடியும்.   நம் ேடீுகளில், அடுப்பதறகளில்,  வேதல பசய்யும்  இைங்களில்,  ோகைங்களில்  நாம்  பல  மணி வநரம்  

பசலேிடுகிவறாம்.   இச்சமயங்களில்  வேத ேசை,  நல்ல  வேத  பாை  சி.டி க்கதள  வபாட்டு  வகட்கும்  பழக்கத்தத  

ஆரம்பிப்வபாமாைால்  பேகு ேிதரேில்  ஏராளமாை  ேசைங்கதள வேதபாைங்கதள  வகட்க முடியும்  ( குறிப்பு: 

யாருக்காவது யவதாகமம் தமிழில், ஆங்கிலத்தில் ஆடியயா சி.டி, குணமாக்கும் யவத வசனங்கள் – Healing Scriptures 

Audio C.Ds, யவண்டுநமன்றால் என்ழன நதாடர்பு நகாள்ளவும். உங்களுக்கு தருகியறன் ). 

 

அடுத்தபடியாக  பலரும்  நிதைப்பது  “யவத வசனங்கழள  எப்படி  இரவும்  பகலும்  தியானிக்க முடியும்,  எனக்கு 

ஏராளமான  யவழலகள் இருக்கும்யபாது  அதன்  மத்தியில்  எப்படி  தியானிக்க  முடியும் ?  என்று”.   நம்மில்  பலரும்  

ேடீ்டில்,  குடும்பத்தில்,  பேளியில்  யாராேது நம்தம  திட்டிைால்  அல்லது  நம்வமாடு  சண்தை  வபாட்ைால்  நாள்  முழுேதும்  

நம்முதைய  அதைத்து  வேதலகளின்  மத்தியிலும் அதத  நிதைத்துக்பகாண்வை,  அதச  வபாட்டுக்பகாண்வை  மற்ற  



 
வேதலகள்  அதைத்ததயும்  பசய்து  முடிப்பதுண்டு.   ஒருவர் நம்ழம திட்டியழத  நாள்  முழுவதும்  மனதில்  அழச  

யபாட்டுக்நகாண்யட  மற்ற யவழலகள்  அழனத்ழதயும்  நம்மால்  நசய்து  முடிக்க  முடியும் என்றால்,  யவத   

வசனங்கழள  மனதில்  அழச  யபாட்டுக்நகாண்டு  ஏன் மற்ற யவழலகழள நசய்ய முடியாது ?.   இங்வக பழக்கம்தான்   

முக்கியம்.   

 

நாள் முழுேதும்  வேத ேசைங்கதள  தியாைிக்க முடியும்.   அப்படி பசய்ேது ஜேீனும், சமாதாைமும்        ( யராமர் 8:6 ).  இன்று  

பல  சதபகளிலும்,  குடும்பங்களிலும்  பாைல்களுக்கும்,  மற்ற  காரியங்களுக்கும்  பகாடுக்கப்படும்  முக்கியத்துேம் வேத  

ேசைங்களுக்கு  பகாடுக்கப்படுேதில்தல.   பலருக்கும்  “ஒரு ேசைத்தத எடுத்து ஒரு மணிக்கூர் பிரசங்கிக்கும் ஆேிக்குரிய (?) 

பிரசங்கங்கவள  ேிருப்பம்.   பல சதபகளிலும்  வேத பாை  ேகுப்புகவள   நைத்தப்படுேதில்தல. 

1 தயீமா 5:17 நன்றாய் விசாரழணநசய்கிற மூப்பர்கழள, வியசஷமாகத் திருவசனத்திலும் உபயதசத்திலும் 

பிரயாசப்படுகிறவர்கழள, இரட்டிப்பான கனத்திற்குப் பாத்திரராக எண்ணயவண்டும். 

திருேசைத்திலும்,  உபவதசத்திலும்  பிரயாசப்படுகிறேர்கதள  இரட்டிப்பாை  கைத்திற்கு  பாத்திரராக  எண்ண வேண்டும்.   

சதபயில்  மற்ற ஊழியங்கள்  அதைத்தும்  அேசியம்.   ஆைால்  வேதேசைங்களுக்கு  பகாடுக்கப்பை வேண்டிய  

முக்கியத்துேம்  இரட்டிப்பாக பகாடுக்கப்பை  வேண்டும்  என்று  வேத  ேசைம் பசால்லுகிறது. 

 

பசழிப்பாை  ோழ்க்தகக்கு  முக்கிய  காரணங்களாை  இரட்சிப்பு,  சமாதாைம்,  ஜேீன்,  ஆவராக்கியம்,  குணமதைதல்,  கிருதப,  

பணம், வபான்ற  அைத்தும்  வேத ேசைங்கள்  மூலமாகவே  நம் ோழ்க்தகயில்  ேர முடியும்.  ( சங் 107:20; மத் 8:16; யராமர் 8:6; 

2 யபதுரு 1:2-4; லூக்கா 6:38; நீதி 10:22; சங்கீதம் 119, வேத ேசைங்களின்  மூலமாக நம் ோழ்க்தகயில் ேருகிற அதைத்து 

ஆசீர்ோதங்கதளயும் பட்டியல் இட்டு கூறுகிறது. 

சங் 119:1 (ஆயலப் ).கர்த்தருழடய யவதத்தின்படி நடக்கிற உத்தம மார்க்கத்தார் பாக்கியவான்கள். 

 

அன்பு  சவகாதரா,  சவகாதரி !  ஒரு வேதள  கைந்த  ேருைத்தத  கண்ணவீராடு,  பாரத்வதாடு,  துக்கத்வதாடு,  பல  

ஏமாற்றங்கவளாடு, வநாய்கவளாடு,  ேறுதமவயாடு,  கைவைாடு,  பிரச்சிதைகவளாடு,  கழித்துேிட்டு  ேரும்  புத்தாண்டு  எைக்கு  

ஆசீர்ோதமாக  இருக்காதா  என்று  எதிர்பார்த்துக் பகாண்டிருக்கிறார்களா ?    ேரும் 2013  புத்தாண்டு  மாத்திரம்  அல்ல,  ேரும்  

அதைத்து  ஆண்டுகளும்  பசழிப்பாக உங்கள்  ோழ்க்தகயில்  இருக்கும்.   அப்படித்தான்  இருக்க யவண்டும்  என்று  யதவன்  

விரும்புகிறார்.  அது  யதவனுழடய  சித்தம்.    அதற்கு வதேன்   தேத்திருக்கும்  ஓவர ேழி “யதவனுழடய வசனம்”. 

 

அனுதினமும்   யவத வசனங்கழள படியுங்கள்…..     

யவத வசனங்கழள யபசுங்கள்….    

யவத வசனங்கழள யகளுங்கள்…….                 

யவத  வசனங்கழள  தியானியுங்கள்…..    

யவத  பாட வகுப்புகழள நடத்துங்கள்…    

 யவத பாட வகுப்புகளுக்கு நசல்லுங்கள்…..         

 யவத வசனங்கழள  உட்நகாள்ளுங்கள்….      

வாழ்க்ழகயில்  முதலிடம்  யதவனுக்கும்  அவரது   வார்த்ழதகளுக்கும்  நகாடுங்கள்……. 

 
வரும் 2013  வருடமும்,  வரும்  வருடங்களும் நசழிப்பானதாக  அழமயும். 

 

அவ்வாயற அழமய நமது இழணய தளம் சார்பில் உங்கழள வாழ்த்துகியறாம்.... 
நெபிக்கியறாம். 

 
ஆநமன். 

 

Bro. D.Vergin Kumar. 
 


