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வேத ேசனம் வ ோதுமோனது 05
நவீனகால கிறிஸ்தவர்களில் இல்லாதது எது?
➢ வவதாகமம் படிப்பது,
➢ வவதத்திற்கு கீழ்படிவது,
➢ அதில்உள்ளது வபால் வாழ்வது,
➢ வவதத்தத வபாதிப்பது மற்றும்
➢ வவதத்தத பதை சாற்றுவது.
இதற்கான காரணம் அவர்கள் வவதத்தின் நிதைவு
தன்தமதை, அது வபாதுமானது என்பதத பற்றிை சத்திைத்தத
புரிந்து ககாள்ளாததுதான்.
சங்கீதம் 19 மற்றும் 119
சங்கீதம் 19ஐ எழுதிை தாவீது வாழ்க்தகயின் எல்லா
உச்சத்ததயும்,வததவதையும்,ஏற்ைஇைக்கத்ததயும்,
வபாராட்டத்ததயும்,வசாததனகதளயும், பிரச்சதனகதளயும்
மற்றும் உபத்திரவங்கதளயும் பார்த்தவர், அதத இவதர
வபால் ஒரு சில மனிதர்கள்தான் பார்த்து இருக்க முடியும்.
தாவீது மனித உணர்ச்சியின் ஆழத்திலிருந்து வபசும் ஒரு
மனிதர், ஆனால் வதவனுதடை வார்த்ததயில் முழுதமைான
வபாதுமானதன்தமதைக் காண்கிைார்.
இந்த சங்கீதத்தத மூன்று பகுதிகளாகப் பிரிப்வபாம்!
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1. வதவதன அவருதடை உலகம் மூலம் அறிவது
2. வதவதன அவருதடை வார்த்ததயின் மூலம் அறிவது
3. வதவனின் வழியில் வாழ்வதன் மூலம் அவதர
அறிவது
வதேனுடைய உலகம்– வசனங்கள் 1-6
வதேனுடைய ேோர்த்டத– வசனங்கள் 7-11
வதேனுடைய ேழி– வசனங்கள் 12-14
வதவனின் வார்த்தததைப் பார்ப்வபாம் ேசனங்கள் 7 முதல் 11.
7.கர்த்தருடைய வேதம்
குடைேற்ைதும்,
ஆத்துமாடே
உயிர்ப்பிக்கிைதுமாயிருக்கிைது; கர்த்தருடைய சாட்சி
சத்தியமும், வேடதடய ஞானியாக்குகிைதுமாயிருக்கிைது.
8. கர்த்தருடைய நியாயங்கள் சசம்டமயும், இருதயத்டதச்
சந்வதாஷிப்பிக்கிைதுமாயிருக்கிைது; கர்த்தருடைய கற்ேடை
தூய்டமயும், கண்கடைத் சதளிவிக்கிைதுமாயிருக்கிைது.
9. கர்த்தருக்குப் ேயப்ேடுகிை ேயம் சுத்தமும், என்டைக்கும்
நிடைக்கிைதுமாயிருக்கிைது; கர்த்தருடைய நியாயங்கள்
உண்டமயும், அடேகள் அடைத்தும் நீதியுமாயிருக்கிைது.
10. அடேகள் சோன்னிலும், மிகுந்த ேசும்சோன்னிலும்
விரும்ேப்ேைத்தக்கதும்,
வதனிலும்
வதன்கூட்டிலிருந்து
ஒழுகும் சதளிவதனிலும் மதுரமுள்ைதுமாய் இருக்கிைது.
11.
அன்றியும்
அடேகைால்
உமது
அடிவயன்
எச்சரிக்கப்ேடுகிவைன்;
அடேகடைக்
டகக்சகாள்ளுகிைதிைால் மிகுந்த ேைன் உண்டு.

ேசனங்கள் 7-9
வதவனுதடை வார்த்ததயின் ஆறு அளவுருக்கள்
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தடலப்பு
Law
வேதம்

ண்புகள்
யன்கள்
Perfect
Converts the Soul
குடைேற்ைது ஆத்துமாடே
உயிர்ப்பிக்கிைது
Testimony
Sure
Makes wise
சாட்சி
சத்தியம்
வேடதடய
ஞானியாக்குகிைது
Statute
Right
Rejoice the heart
நியாயங்கள் சசம்டம
இருதயத்டதச்
விதி, சட்ைம்,
சந்வதாஷிப்பிக்கிைது
சாசைம்
Commandment
கற்ேடை
Fear
ேயம்
Judgement
நியாயங்கள்

Clear
தூய்டம
Clean
சுத்தம்
True
உண்டம

Enlighten eyes
கண்கடைத் சதளிவிக்கிைது
Endures forever
என்டைக்கும் நிடைக்கிைது
Altogether righteous
அடைத்தும்
நீதியுமாயிருக்கிைது

இந்த மூன்று வசனங்களிலும் “கர்த்தருதடை
வார்த்தததை ஆறு முதை பார்க்கமுடியும்.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

“என்ை

கர்த்தருடைய கற்ேடை,
கர்த்தருடைய சாட்சி,
கர்த்தருடைய நியாயங்கள்,
கர்த்தருடைய கட்ைடைகள்,
கர்த்தருக்கு யப் டும் யம் மற்றும்
கர்த்தருடைய நியோயத்தீர்ப்பு.

இந்த வார்த்ததகளின் ஆதாரம் கர்த்தராகிை வதவனிடமிருந்து
மட்டுவம என்பதத நாம் கதளிவாகக் காணலாம்! வதவனின்
உடன்படிக்தக கபைரான கைவகாவா என்ை கபைர் வதவ

3

வார்த்ததயின் நிதைவு தன்தமதை காட்ட ஆறுமுதை
பைன்படுத்தப்பட்டுள்ளது.
ஆவிக்குரிை எல்லா வததவக்கும் வவதம் வபாதுமானது என்று
வதவவன கூறும் கசாந்த சாட்சி தான் சங்கீத புத்தகம்.
1.
2.
3.
4.

கர்த்தருடைய கற்ேடை,
கர்த்தருடைய சாட்சி,
கர்த்தருடைய நியாயங்கள்,
கர்த்தருடைய கட்ைடைகள்,

5. கர்த்தருக்கு யப் டும் யம்
வ9, கர்த்தருக்குப் ேயப்ேடுகிை ேயம் சுத்தமும், என்டைக்கும்
நிடைக்கிைதுமாயிருக்கிைது.
பரிசுத்த வவதாகமத்தின் ஒரு கபாருளாக வதவனின் வார்த்தத
இங்வக "பைம்" என்று அதழக்கப்படுகிைது.
தாவீது அதத ஏன் கசய்கிைார்?
வதவனுதடை வார்த்தத பைத்தத அல்லது வதவனின்
அற்புதத்தத கவளிப்படுத்துவதாகும்!
வதவதன பற்றிை ஆச்சரிைமான மற்றும் அற்புதமான
விஷைங்கதள நாம் அறிந்து ககாள்ளும்வபாது, அது ஒரு
மரிைாததக்குரிை பிரமிப்தப / பைத்ததத் தருகிைது, நம்தம
வணங்குவதற்கு ஈர்க்கிைது.
வதவனுக்கு பைம், பிரமிப்பு அல்லது மரிைாதத அல்லது
வழிபாட்தட உருவாக்க வவதம் விரும்புகிைது. எனவவ, இது
வதவனுக்கு பைப்படும் பைம் என கூைப்படுகிைது.
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மனித ஆத்மாவின் பழக்கம் ஆராதிப்பவத, நாம் ைாதர
ஆராதிக்க வவண்டும், எப்படி ஆராதிக்க வவண்டும் என்று
வவதம் நமக்கு அறிவுறுத்துகிைது. ஆராததன குறித்து
விரிவான ஆய்வு ஏற்கனவவ கசய்துள்வளாம்.
கர்த்தருக்குப் பைப்படுதல் , “தூய்தமைானது.”
கிவரக்க வார்த்தத “தாஹிர்” இன் அர்த்தம்
✓ தூய்தமைற்ை தன்தம இல்லாதம,
✓ அசுத்தம் இல்லாதது,
✓ களங்கம் இல்லாதது,
✓ முழுதம இல்லாதம இல்தல.
✓ பாவத்தால் கதைபடாத,
✓ தீைதவ இல்லாமல்,
✓ ஊழல் இல்லாமல், மற்றும்
✓ பிதழ இல்லாமல்.
இது மனிதனின் தீை கற்பதனகளுக்கு மிகவும் மாறுபட்டது.
வதவனுதடை வார்த்தத மிகவும் சுத்தமாக இருக்கிைது, இதில்
ஒரு சிறிை அளவு கதை அல்லது பகுதி அல்லது தீதம கூட
இல்தல.
சங்கீதம் 12:6, கர்த்தருடைய சசாற்கள் மண் குடகயில் ஏழுதரம்
உருக்கி,
புைமிைப்ேட்ை
சேள்ளிக்சகாப்ோை
சுத்த
சசாற்கைாயிருக்கிைது.
வார்த்தத
மிகவும்
தூய்தமைானது,
புனிதமானது,
பரிசுத்தமானது, பாவத்திலிருந்து பிரிக்கப்பட்டுள்ளது.
இப்வபாது ஒரு கணம் இதத மனிதனின் வார்த்ததகளுடன்
ஒப்பிடுங்கள்!
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✓ நீங்கள் எப்வபாதும் மனிதனின் வார்த்தததை நம்ப
முடிைாது.
✓ நீங்கள் எப்வபாதும் வதவனுதடை வார்த்தததை
நம்பலாம்.
அது என்கைன்றும் நிதலத்திருக்கும்!
நீங்கள் அதத எப்வபாதும் பின்பற்ைலாம்.
இது எப்வபாதும் நம்பகமானது.
அது ஜீவனுள்ள வார்த்ததயும் நித்திை வார்த்ததயும் ஆகும்.
1 வ துரு 1:23, அழிவுள்ை வித்திைாவை அல்ை,
என்சைன்டைக்கும்
நிற்கிைதும்
ஜீேனுள்ைதுமாை
வதேேசைமாகிய அழிவில்ைாத வித்திைாவை மறுேடியும்
செநிப்பிக்கப்ேட்டிருக்கிறீர்கவை.
சங்கீதம் 119:89, கர்த்தாவே, உமது ேசைம் என்சைன்டைக்கும்
ோைங்களில் நிடைத்திருக்கிைது.
ஏசோயோ 40:8, புல் உைர்ந்து பூ உதிரும்; நமது வதேனுடைய
ேசைவமா
என்சைன்டைக்கும்
நிற்கும்
என்ேடதவய
சசால்சைன்று உடரத்தது.
வதவனுதடை வார்த்தத காலாவதிைானது என்று பலர்
கூறுகின்ைனர், வமலும் இது எங்கள் கதாதலவபசி அல்லது
கணினி கமன்கபாருதளப் வபால புதுப்பிக்கப்பட வவண்டும்
என்று.
ஆனால் வதவனுதடை வார்த்தத தூய்தமைானது,
✓ குதைபாடு இல்லாமல்,
✓ பிதழ இல்லாமல், மற்றும்
✓ பாவம் இல்லாமல்.
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எனவவ, இதற்கு எந்த புதுப்பித்தலும்
வததவயில்தல. அது சரிைாக உள்ளது.
இந்த நாட்களில் பரப்பப்பட்ட கபாய்தை நாம் நம்ப
வவண்டுமா?
அதத எழுதிை பரிசுத்த ஆவிைானவதர விட அதிநவீன
நபர்களால் அதத வலுப்படுத்த வவண்டும் என்று நாம் நம்ப
வவண்டுமா?
இது ஒரு இதைத்ததயும் ஆன்மாதவயும் வாழ்க்தகதையும்
சுத்திகரிக்க முடியும் என்று நம்ப முடிைவில்தலைா?
மக்கள் தங்கள் பாவத்திலிருந்து விடுபட ஒரு சூத்திரத்ததக்
கற்றுக்ககாள்ள எங்காவது கசல்ல வவண்டும் என்று நீங்கள்
நம்ப வவண்டுமா?
அல்லது உள் சிகிச்தசமுதை வவண்டுமா?
அல்லது சில பயிற்சிைாளரால் ஆன்மா சுத்திகரிப்பு நடக்க
வவண்டுமா?
மக்கதள தங்கள் பாவத்திலிருந்து விடுவிக்க வதவனுதடை
வார்த்தத வபாதாது என்று மக்கள் நம்புவதால் இதவ
அதனத்தும் நடக்கின்ைன.
வதவனுதடை வார்த்தத வபாதுமானது மற்றும் சரிைானது
அது
ஒரு
இருதைத்தத
சுத்தப்படுத்தும்,
வததவ
இல்லாதவற்தை கவளிவைற்றும்.
சங்கீதம் 119:2-3,2. அேருடைய சாட்சிகடைக் டகக்சகாண்டு,
அேடர
முழு
இருதயத்வதாடும்
வதடுகிைேர்கள்
ோக்கியோன்கள்.
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3. அேர்கள் அநியாயம் சசய்ேதில்டை; அேருடைய ேழிகளில்
நைக்கிைார்கள்.
சங்கீதம் 119:9-11, ோலிேன் தன் ேழிடய எதிைால்
சுத்தம்ேண்ணுோன்? உமது ேசைத்தின்ேடி தன்டைக்
காத்துக்சகாள்ளுகிைதிைால்தாவை.
10. என் முழு இருதயத்வதாடும் உம்டமத் வதடுகிவைன், என்டை
உமது கற்ேடைகடைவிட்டு ேழிதப்ேவிைாவதயும்.
11. நான் உமக்கு விவராதமாய்ப் ோேஞ்சசய்யாதேடிக்கு, உமது
ோக்டக என்னிருதயத்தில் டேத்து டேத்வதன்.
சங்கீதம் 119:38, உமக்குப் ேயப்ேடுகிைதற்கு ஏற்ை உமது
ோக்டக உமது அடிவயனுக்கு உறுதிப்ேடுத்தும்.
சங்கீதம் 119:67, நான் உேத்திரேப்ேடுேதற்கு முன் ேழிதப்பி
நைந்வதன்; இப்சோழுவதா உம்முடைய ோர்த்டதடயக் காத்து
நைக்கிவைன்.
சங்கீதம் 119:101, உம்முடைய ேசைத்டத நான் காத்து
நைக்கும்ேடிக்கு, சகை சோல்ைாத ேழிகளுக்கும் என்
கால்கடை விைக்குகிவைன்.
சங்கீதம்
119:172,
உமது
கற்ேடைகசைல்ைாம்
நீதியுள்ைடேகள்; ஆதைால், என் நாவு உம்முடைய ேசைத்டத
விேரித்துச்சசால்லும்.
சுத்திகரிக்க வார்த்தத வபாதுமானது.
➢ வாழ்க்தகதை சுத்திகரிக்க இது வபாதுமானது.
➢ இது நித்திைமாக கபாருத்தமானது.
➢ ஆத்மாவின் சுத்திகரிப்புக்கு இது அவசிைம்.
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6. கர்த்தருடைய நியோய தீர்ப்பு
கர்த்தருடைய நியாயங்கள்
வ9, கர்த்தருடைய நியாயங்கள்
அடைத்தும் நீதியுமாயிருக்கிைது.

உண்டமயும்,

அடேகள்

"நிைாைத்தீர்ப்புகள்"
அல்லது
"கட்டதளகள்"
என்று
அதழக்கப்படும் வதவனுதடை வார்த்தத கதய்வீக தீர்ப்புகள்
என்று கபாருள்படும்.
எனவவ நமக்கு
கதய்வீக வழிமுதைகள்
கதய்வீக சாட்சி
கதய்வீக ககாள்தககள்
கதய்வீக ஆதண
கதய்வீக ஆராததன
கதய்வீக தீர்ப்பு

கர்த்தருதடை கட்டதளகள்
கர்த்தருதடை சாட்சி
கர்த்தருதடை சட்டங்கள்
கர்த்தருதடை ஆதணகள்
கர்த்தருக்கு
பைப்படும்
பைம்
கர்த்தருதடை
நிைாைத்தீர்ப்பு

பூமிகைங்கும் நீதிபதியின் சிங்காசனத்திலிருந்து கதய்வீக
தீர்ப்புகள்.
மனிதனின் வாழ்க்தகக்கான வதவனின் நீதி நிர்ணைம் மற்றும்
நித்திை உச்ச நீதிபதியிடமிருந்து நித்திை விதி என்பது தான்
வவதாகமம்.
“அவருதடை வார்த்தத உண்தம.”
நம் சமுதாைத்திவலா அல்லது பூமியின் எந்தப் பகுதியிவலா
உள்ளவர்கள் உண்தமதைக் கண்டுபிடிப்பது எவ்வளவு
கடினம்?

9

உண்தமதை கண்டுபிடிப்பது என்ன ஒரு வபார் என்று
உங்களுக்குத் கதரியுமா?
வதவன் நமக்கு ககாடுத்த வார்த்தத உண்தமைானது.
அது எப்வபாவுவம உண்தம தான்.
எனவவ, வதவனுதடை வார்த்தத எப்வபாதும்
✓ நம்பகமான
✓ கதாடர்புதடை, மற்றும்
✓ வாழ்க்தகக்கு கபாருந்தும்.
✓ இரட்சிப்புக்கு
வதவனுதடைவார்த்தத
வபாதுமானதாக இருந்தால்,
✓ ஒரு நபரின் ஆன்மாதவ முழுதமைாக மாற்றுவதற்கு
இது வபாதுமானதாக இருந்தால்,
✓ ஆவிக்குரிை வாழ்வின் அதனத்து திைன்களுக்கும் இது
வபாதுமானதாக இருந்தால்,
✓ வாழ்க்தகயின்
துக்கங்கதளயும்
வபாராட்டங்கதளயும் சமாளிக்க முழு மகிழ்ச்சிதைக்
ககாண்டு வர வபாதுமானதாக இருந்தால்,
✓ காண்பதற்கு அரிை இருண்ட காரிைங்கதள புரிந்து
ககாள்ள உதுவுவதாய் இருக்க,
✓ அதனத்து
பாவங்கதளயும்
சுத்திகரிக்க
வபாதுமானதாக இருந்தால், மற்றும்
அது எப்வபாதும் உண்தமதான்!
வதவனுதடை வார்த்தத ஆவிக்குரிை வாழ்க்தகக்கான மூல
ஆதாரமாக உள்ளது.
வவதத்தின் உண்தமத்தன்தமயின் முடிவு: இது முற்றிலும்
நீதிைானது!
இது ஒரு முழுதமைான விரிவான வபாதுமான உண்தம.
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உ ோகமம் 4:2, நான் உங்களுக்குக் கற்பிக்கும் உங்கள்
வதேைாகிய கர்த்தரின் கட்ைடைகடை
நீங்கள்
டகக்சகாள்ளும்ேடி,
நான்
உங்களுக்குக்
கற்பிக்கிை
ேசைத்வதாவை நீங்கள் ஒன்றும் கூட்ைவும் வேண்ைாம், அதில்
ஒன்றும் குடைக்கவும் வேண்ைாம்.
நீங்கள் எததயும் வசர்க்காதது நல்லது, அல்லது எததயும்
எடுக்காதது நல்லது.
ஏன்?
இது முற்றிலும் விரிவானது மற்றும் முழுதமைானது.
வேளிப் டுத்தல்
22:18-19,
இந்தப்
புஸ்தகத்திலுள்ை
தீர்க்கதரிசை ேசைங்கடைக் வகட்கிை யாேருக்கும் நான்
சாட்சியாக எச்சரிக்கிைதாேது: ஒருேன் இடேகவைாவை
எடதயாகிலும்
கூட்டிைால்,
இந்தப்
புஸ்தகத்தில்
எழுதியிருக்கிை
ோடதகடை
வதேன்
அேன்வமல்
கூட்டுோர்.19. ஒருேன் இந்தத் தீர்க்கதரிசை புஸ்தகத்தின்
ேசைங்களிலிருந்து எடதயாகிலும் எடுத்துப்வோட்ைால்,
ஜீேபுஸ்தகத்திலிருந்தும், ேரிசுத்த நகரத்திலிருந்தும் இந்தப்
புஸ்தகத்தில் எழுதப்ேட்ைடேகளிலிருந்தும், அேனுடைய
ேங்டக வதேன் எடுத்துப்வோடுோர்.
கர்த்தரிடமிருந்து ஆசீர்வாதங்கதளப் கபை அவர் எவ்வாறு
வாழ
வவண்டும்
என்று
வதவன்
ராஜாவுக்கு
அறிவுறுத்தல்கதளக் ககாடுக்கும்வபாது
உ ோகமம் 17:19-20, இந்த நியாயப்பிரமாணத்தின் எல்ைா
ோர்த்டதகடையும், இந்தக் கட்ைடைகடையும் டகக்
சகாண்டு, இடேகளின் ேடி சசய்ேதற்காகத் தன்
வதேைாகிய கர்த்தருக்குப்
ேயந்திருக்கும்ேடி
கற்றுக்
சகாள்ளும்சோருட்டு,
20.
அேன்
வைவியராகிய
ஆசாரியரிைத்திலிருக்கிை நியாயப்பிரமாண நூடைப் ோர்த்து,
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தைக்காக
ஒரு
பிரதிடய
எழுதி,
தன்னிைத்தில்
டேத்துக்சகாண்டு, தன் ஜீேனுள்ை நாசைல்ைாம் அடத
ோசிக்கக்கைேன்; இப்ேடிச் சசய்ேதிைால், தானும் தன்
குமாரரும் இஸ்ரவேலின் நடுவே தங்கள் ராஜ்யத்திவை நீடித்து
ோழுோர்கள்.
எங்களுக்கு இன்னும் கவளிப்பாடு வததவ என்று நீங்கள்
நம்ப வவண்டுமா?
வதவனுதடைவார்த்தத வபாதுமானது.
சங்கீதம் 119:89, கர்த்தாவே, உமது ேசைம் என்சைன்டைக்கும்
ோைங்களில் நிடைத்திருக்கிைது.
சங்கீதம் 119:128, எல்ைாேற்டைப்ேற்றியும் நீர் அருளிை
எல்ைாக் கட்ைடைகளும் சசம்டமசயன்று எண்ணி, சகை
சோய்ேழிகடையும் சேறுக்கிவைன்.
சங்கீதம் 119:137- 138, கர்த்தாவே, நீர் நீதிேரர், உமது
நியாயத்தீர்ப்புகள் சசம்டமயாைடேகள்.
138. நீர் கட்ைடையிட்ை சாட்சிகள் நீதியும், மகா
உண்டமயுமாைடேகள்.
சங்கீதம் 119:142, உம்முடைய நீதி நித்திய நீதி, உம்முடைய
வேதம் சத்தியம்.
சங்கீதம் 119:151, கர்த்தாவே, நீர் சமீேமாயிருக்கிறீர்; உமது
கற்ேடைகசைல்ைாம் உண்டம.
சங்கீதம் 119:160, உம்முடைய ேசைம் சமூைமும் சத்தியம்,
உம்முடைய நீதி நியாயசமல்ைாம் நித்தியம்.
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முடிவுடை:
சங்கீதம் 19:10-13, அடேகள் சோன்னிலும், மிகுந்த
ேசும்சோன்னிலும்
விரும்ேப்ேைத்தக்கதும்,
வதனிலும்
வதன்கூட்டிலிருந்து
ஒழுகும்
சதளிவதனிலும்
மதுரமுள்ைதுமாய் இருக்கிைது.
11.
அன்றியும்
அடேகைால்
உமது
அடிவயன்
எச்சரிக்கப்ேடுகிவைன்;
அடேகடைக்
டகக்சகாள்ளுகிைதிைால் மிகுந்த ேைன் உண்டு.
12. தன் பிடைகடை உணருகிைேன் யார்? மடைோை
குற்ைங்களுக்கு என்டை நீங்கைாக்கும்.
13. துணிகரமாை ோேங்களுக்கு உமது அடிவயடை
விைக்கிக்காரும், அடேகள் என்டை ஆண்டுசகாள்ை
ஒட்ைாதிரும்;
அப்சோழுது
நான்
உத்தமைாகி,
சேரும்ோதகத்துக்கு
நீங்கைாயிருப்வேன்.

1. விடல மதிப் ற்றது
வதவனுதடைவார்த்தததை
தவத்திருப்பது
எல்லா
விதலமதிப்பற்ை உவலாகங்கதளயும் விட மதிப்புமிக்கது.
வதவனுதடை வார்த்தத ஒருவர் தனது வாழ்க்தகயில்
தவத்திருக்கக்கூடிை மிகப் கபரிை உதடதம. இது
மகிழ்ச்சியின் பாததக்கு இட்டுச் கசல்வதால் அது மிகவும்
மதிப்புமிக்கது.

2. இன் ம்
வதன் மற்றும் வதன்கூட்தட விட இனிதமைானது.
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எதுவுவம
இனிதமைானது
அல்ல,
எதுவுவம
மகிழ்ச்சிகரமானதல்ல, எதுவுவம வளமாக்குவது இல்தல,
எதுவும் தனிப்பட்ட முதையில் அர்த்தமுள்ளதாக இல்தல.
இது
பூமியின்
இனிதமைான
காரிைங்கதள
ககாண்டுவருகிைது.
வதவனுதடை வார்த்ததயில் கசலவழித்த இன்பம் மற்றும்
மகிழ்ச்சிைான வநரம் வபான்ை வநரம் ,வாழ்க்தகயில் இல்தல.
வவதம் மிகப் கபரிை உதடதம மற்றும் மிகப்கபரிை
இன்பத்தின் மூலமாகும்.

3.

ோதுகோப்பு

வமலும்,
அவர்களால்
உங்கள்
வவதலக்காரன்
எச்சரிக்கப்படுகிைான்.
இது பாதுகாப்புக்கான ஆதாரமாகும். வசாததனதையும்
பாவத்ததயும் அறிைாதமதையும் எதிர்ககாள்ளும்வபாது,
நமக்கு வார்த்தத வததவ. அது நம்தமப் பாதுகாக்கிைது. நாம்
பாவம் கசய்ைக்கூடாது என்பதற்காக அதில் ஒளிந்து
ககாள்கிவைாம்.
4. லோ ம்
இது மிகப் கபரிை இலாபத்தின் மூலமாகும், ஏகனனில் அதன்
உண்தமகதளக் கதடப்பிடிப்பதில் கபரும் கவகுமதி
உள்ளது. உண்தமைான கவகுமதி இங்வக இல்தல இப்வபாது
இல்தல!
வரவிருக்கும் மகிதமதைக் ககாண்டுவரும் வவதத்திற்குக்
கீழ்ப்படிவவத உண்தமைான கவகுமதி. இங்வக இப்கபாழுது
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நாம் வசகரிக்கக்கூடிைவற்றிற்காக வாழ்வதற்குப் பதிலாக,
நித்திை கவகுமதிக்காக வாழ்வதன் பாக்கிைத்தத நாம் அறிந்து
ககாள்ள வவண்டும்.

5. சுத்திகரிப்பு.
வார்த்தத சுத்திகரிக்கும். சங்கீதக்காரன் இவற்தைகைல்லாம்
கடந்து
கசல்லும்வபாது
கூட,அவர்
கசால்லுகிைார்
“அவனுதடை பிதழகதள ைார் புரிந்து ககாள்ள முடியும்"
என்று.
உங்கதள மாற்ைக்கூடிைதத ஏன் மீறுகிறீர்கள்?
உங்கதள ஞானவனாக்குகிைதத விட்டு ஏன் விலகுகிறீர்கள்?
உங்கள் இதைத்தத ஏன் மகிழ்ச்சியுடன் நிரப்ப மாட்டீர்கள்?
உங்கள் கண்கதள கவளிச்சமாக்குவதத நீங்கள் ஏன் படிக்க
மாட்டீர்கள்?
இந்த வார்த்ததைால் உங்கள் இதைத்தத ஏன் தூய்தமப்படுத்த
மாட்டீர்கள்?
விருப்பங்கதள வழங்குபவர்கதள நீங்கள் ஏன் அணுக
வவண்டும்?
இதுவபான்ை உண்தமதை நீங்கள் ஏன் மீறுகிறீர்கள்?
அதத நான் எப்படி புரிந்து ககாள்ள முடியும்?
இந்த கஜபத்துடன் முடிப்வபாம்
வ14, என் கன்மடையும் என் மீட்ேருமாகிய கர்த்தாவே, என்
ோயின் ோர்த்டதகளும், என் இருதயத்தின் தியாைமும், உமது
சமுகத்தில் பிரீதியாயிருப்ேதாக.
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