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இயேசு கிறிஸ்துவுக்கு கணக்கு  

ஒப்புவிக்கும் தலைவரக்ள். LC-1 
 

என் ஆண்டவராகிய கிறிஸ்துவுக்கு நான் பபாறுப்பாக 

கணக்கு ஒப்புவிப்பதும் பதிைளிப்பதும் எனது கடலம. அவர ்

எனது அலனத்து பெயை்பாடுகலளயும் மதிப்பீடு பெய்து 

பவகுமதி அளிப்பார ் என அறிந்து உள்ளளன். எனது 

ஆண்டவரின் ராஜ்ஜியத்திற்காக தியாகம் மற்றும் 

மகிழ்ெச்ியான ளெலவ வாழ்க்லகக்கு 

அலழக்கப்பட்டுள்ளளன் என்பலதயும் அறிந்துள்ளளன். 
 

2ககொரி5:9-10. அதினிமித்தளம நாம் ெரீரத்திை் 

குடியிருந்தாலும் குடியிராமற்ளபானாலும் அவருக்குப் 

பிரியமானவரக்ளாயிருக்க நாடுகிளறாம். ஏபனன்றாை், 

ெரீரத்திை் அவனவன் பெய்த நன்லமக்காவது தீலமக்காவது 

தக்க பைலன அலடயும்படிக்கு, நாபமை்ைாரும் கிறிஸ்துவின் 

நியாயாெனத்திற்கு முன்பாக பவளிப்படளவண்டும்.  
 

கிறிஸ்துவுக்கு பபாறுப்புக்கூறலை வளரப்்பதற்கான 

வழிகலளத் பதாடங்கவும், பகிரந்்து பகாள்ளவும் தனிப்பட்ட 

வாழ்விை் ஒரு தலைலமத்துவ மாற்றத்லத ளதரவ்ு பெய்யவும். 
 

▪ தனது தனிப்பட்ட திறலமலய பவளிக்காட்டும் 

தலைலமத்துவ பண்பிலிருந்து எளிலமயான 

தலைலமத்துவ பண்பிலன கலடபிடித்தை். 

▪ தனது தனிப்பட்ட அந்தஸ்திலன வளரக்்கும் 

தலைலமத்துவத்திலிருந்து ளெலவப்பனி 

தலைலமத்துவ மனப்பான்லமயிை் வளருதை். 

▪ மக்களின் நன்மதிப்பு மற்றும் புகழ்சிலய நாடும் 

தலைலமத்துவத்திலிருந்து, உள்ளத் தூய்லமலய 

நாடும் தலைலமத்துவ பண்பிலன வளரத்்துக் 

பகாள்ளுதை். 

▪ பிறலர கவரத்ிழுக்கும் பெயை்பாடுகலள வளரத்்துக் 

பகாள்ளும் தலைலமத்துவத்திலிருந்து, தனிப்பட்ட 

வாழ்விை் ளநரல்ம, உத்தமத்லத நாடும் 

தலைலமத்துவத்லத வளரத்்துக் பகாள்ளுதை். 
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▪ பபரும்பான்லம கூட்ட மக்களின் ஒப்புதலை நாடும் 

தலைலமத்துவத்திலிருந்து கிறிஸ்துவின் 

அங்கீகாரத்லத நாடும் தலைலமத்துவத்லத 

வளரத்்துக் பகாள்ளுதை். 
 

ஆண்டவளர, உமது நாம மகிலமக்காக ஊழியம் பெய்கிளறன் 

என கூறும் நபரக்லள பிரியப்படுத்த எத்தலன முலற நான் 

அடிபணிந்து உமது நாமத்திற்கு மகிலமலய பெலுத்த 

தவறியுள்ளளன்.  
 

நான் உண்லமலயயும், ெத்தியத்லதயும் பகிரங்கமாக 

அறிவிக்க ளவண்டிய சூழ்நிலைகளிை் மவுனம் 

காத்ததுள்ளளன்.  
 

எனது புகலழயும் ளபலரயும் தக்கலவத்துக் பகாள்வதற்கு 

நான் எத்தலன முலற ளநரல்மலய ெமரெம் பெய்துள்ளளன்.  
 

எனது உயரவ்ிற்காக ெக ஊழியரக்ளின் வளரெ்ச்ிக்கு நான் ஒரு 

தலடயாக இருந்திருக்ககூடும் என்பலத உணரக்ிளறன்.  
 

நான் ஆண்டவருக்கு பநருக்கமானவன் என பவளிக்காட்டிக் 

பகாள்வதற்காக ெக ஊழியரக்ள் மற்றும் ெலப விசுவாசிகள் 

மீது அதிகாரம் மற்றும் ஆளுலம பெலுத்துயுள்ளளன்.  
 

ஆண்டவளர என் சுயநை சுபாவ குணத்லத மன்னித்து. பணிவு, 

தயவு மற்றும் கருலணயின் வழியிை் என்லன நடத்தி 

பரளைாக பவகுமதிலய ளதட என் கண்கலளப் பயிற்றுவியும். 
 

எனது ஊழிய வாழ்க்லக மற்றும் எனது 

தலைலமத்துவதிற்கான நியாயத்தீரப்்பு குறித்த சிந்தலன 

மற்றும் பயம் என்லன ஆண்டவரின் வழியிை் நடத்தட்டும். 
 

நான் யார,் நான் கிறிஸ்துவுக்கு என்ன பெய்கிளறன், மக்கள் 

என்லனக் குறித்து என்ன கூறுகிறாரக்ள் என்பதிை் கவனம் 

பெலுத்தாமை், கிறிஸ்து என்லனப் பற்றி என்ன பொை்வார ்

என்பலத முன்லவத்து நான் எலதெ ் பெய்தாலும், 

கிறிஸ்துவின் நாம மகிலமலய விளங்கெ ் பெய்வதாக 

மட்டுளம இருக்கட்டும். ஆபமன். 
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இயேசுலவப் யபொை 

வொழும் தலைவரக்ள். LC-2 
 

எனது வாழ்விை் உள்ளும் புறமும் இளயசுகிறிஸ்துலவப் ளபாை 

இருக்கவும், எனது இதயத்திலும் வாழ்விலும் அவருலடய 

குணாதிெயங்கலள பிரதிபலிக்கவும் நான் விரும்புகிளறன். 
 

தீத்து2:12-15  

12.நாம் அவபக்திலயயும் பைளகிக இெல்ெகலளயும் 

பவறுத்து, பதளிந்த புத்தியும் நீதியும் ளதவபக்தியும் 

உள்ளவரக்ளாய் இவ்வுைகத்திளை ஜீவனம்பண்ணி,  

13.நாம் நம்பியிருக்கிற ஆனந்தபாக்கியத்துக்கும், மகா 

ளதவனும் நமது இரட்ெகருமாகிய இளயசுகிறிஸ்துவினுலடய 

மகிலமயின் பிரென்னமாகுதலுக்கும் எதிரப்ாரத்்துக் 

பகாண்டிருக்கும்படி நமக்குப் ளபாதிக்கிறது.  

14.அவர ் நம்லமெ ் ெகை அக்கிரமங்களினின்று 

மீட்டுக்பகாண்டு, தமக்குரிய பொந்த ஜனங்களாகவும், நற் 

கிரிலயகலளெப்ெய்ய பக்திலவராக்கியமுள்ளவரக்ளாகவும் 

நம்லமெ ் சுத்திகரிக்கும்படி, நமக்காகத் தம்லமத்தாளம 

ஒப்புக்பகாடுத்தார.்  

15.இலவகலள நீ ளபசி, ளபாதித்து, ெகை அதிகாரத்ளதாடும் 

கடிந்துபகாள். ஒருவனும் உன்லன அெட்லடபண்ண 

இடங்பகாடாதிருப்பாயாக.  
 

இளயசுவுக்குள் உங்களது வாழ்வு இன்னும் ளமம்பட நீங்கள் 

எடுக்க ளவண்டிய ஆவிக்குறிய நடவடிக்லககள் யாலவ. 
 

▪ தினெரி ளவதவாசிப்பிை் ஈடுபடுவது மட்டும் அை்ைாது 

ளவத ஆராெச்ி மற்றும் பிரதிபலிப்பிலும் ஈடுபடுதை் 

அவசியம். 
 

▪ நாம் வாழும் வாழ்வியை் முலறயிலன 

ஆய்வுக்குவுட்படுத்தி, இளயசு கிறிஸ்து விரும்பும் 

வண்ணம் ளதலவயான மாற்றங்கலள பகாண்டு 

வரளவண்டும். 
 

▪ இளயசு கிறிஸ்துலவ முன்மாதிரியாக லவத்து, 

உங்களது குணாதிெயங்கலள அவரது 

குணாதிெயங்களளாடு ஒப்பிட்டு பாரக்்கவும். 
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▪ கிறிஸ்துலவப் ளபாை வாழ உங்கள் வளரச்ிக்கு 

இைக்லக நிரண்யித்து, அதற்காக உலழக்கவும். 
 

என் ஆண்டவளர, இளயசு கிறிஸ்து லவப் ளபாை நான் மாற என் 

இருதயத்திை் ஏக்கத்லத அதிகரியும். 
 

இளயசுவின் வாழ்க்லகலய இன்னும் அதிக கருத்ளதாடு கற்று 

அறிந்து, அவற்றிலன என் வாழ்வின் வழியாக ளநசித்து 

ஏற்றுக்பகாள்ள அருள் தாரும். 
 

இளயசு கிறிஸ்து சிலுலவ மூைமாக காட்டிய அன்பு, தாழ்லம, 

மன்னிப்பின் வழியிை் பெை்ை எனக்கு உதவும். 
 

கரத்்தராகி இளயசுளவ, நீர ்என்னிை் ளமன்ளமலும் வளரந்்து, நீர ்

விரும்புவது ளபாை் என் மனலதயும், வாழ்க்லகலயயும் 

வடிவலமயும். 
 

உமது பரிசுத்தமான அன்பினாை் என் இருதயத்லத அலெத்து, 

எனது கண்கலளத் திறந்தது உமது மகிலமலய என் கண்கள் 

காணெப்ெய்யும். 
 

ஒவ்பவாரு பநாடியும், நிமிடமும், மணி ளநரமும் உமது 

ெத்தத்லதக் ளகட்டு கீழ்ப்படிந்து நடக்க உதவி பெய்யும். 
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இயேசுலவப்யபொை்  

ஊழிேம் கெே்யும் தலைவரக்ள். LC-3 
 

கடவுளின் ராஜ்ஜியத்லத கட்டிபயழுப்புவதும் அவர ்மக்களின் 

இதயத்திை் ஆட்சி பெய்வதற்காக ஊலழப்பதுளவ எனது 

முக்கிய அலழப்பு என அறிந்துஉள்ளளன், அவ்வாறு இளயசு 

கிறிஸ்துவின் ஊதியத்திை் நான் கவனம் பெலுத்தும்ளபாது 

எனது குடும்பத்தினரக்்கும் கடவுளின் வாரத்்லதகலள 

ளபாதித்து கடவுளுக்கு பயந்து வளரும் குடும்பத்லத கட்டவும் 

அலழக்கப்பட்டுள்ளளன்  என்பலதயும் உணரக்ிளறன். 
 

3 ய ோவோன் 9: நான் ெலபக்கு எழுதிளனன்; ஆனாலும் 

அவரக்ளிை் ளமன்லமயாயிருக்க விரும்புகிற திளயாத்திளரப்பு 

என்பவன் எங்கலள ஏற்றுக்பகாள்ளவிை்லை.  
 

இளயசு கிறிஸ்துவிற்கு மட்டுளம ஊழியம் பெய்ய வாழ்விை் 

நாம் கலடபிடிக்க ளவண்டிய ஆவிக்குறிய ஒழுக்க 

பநறிமுலறகள் யாலவ? 
 

▪ ஒவ்பவாரு நாளும் இரவு தூங்கெ ் பெை்வதற்கு முன் 

நம்லமயும் நமது பெயை்பாடுகலளயும் சுய 

பரிளொதலன பெய்வது அவசியம். 
 

▪ நமது வாழ்க்லக மற்றும் நாம் பயன்படுத்தும் 

தலைலமத்துவ நலடமுலற மற்றும் யுக்திகலள 

ஆராய்ந்தது பிரதிபலித்தை். 
 

▪ ஒரு தலைவராக நமது நடத்லத குறித்து விமரெ்னம் 

மற்றும் கருத்துக்கலள ஆண்கள், பபண்கள், வாலிபர,் 

முதிளயார,் குழந்லதகள் ளபான்ற அலனத்து தரப்பிலும் 

ளகட்டறிதை். 
 

▪ நமது வழக்கமான உபவாெ பஜபங்களுக்கு 

அப்பாற்பட்டு, சுயத்லத பவறுப்பதற்கான பிரத்திளயக 

உபவாெ ளநரங்கலள நாடளவண்டும். 
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▪ நமது வாழ்வின் எை்லை எங்கும் பரிசுத்த ளவலி 

அலமக்கப்பட ளவத வெனத்லத வாழ்விை் நலடமுலறப் 

படுத்துகிறவரக்ளாகவும், பஜபத்திை் 

நடப்பவரக்ளாகவும், இருதயத்திை் பரிசுத்தத்திற்கான 

ளவட்லக பகாழுந்து விட்டு எரியும் வண்ணம், 

ஆவிக்குறிய புத்தகங்கலள நாடி ளதடி 

படிக்கின்றவரக்ளாக இருக்க விலழய ளவண்டும். 
 

ஆண்டவராகிய கிறிஸ்து இளயசுளவ, உம்லம மட்டுளம நான் 

ளநசித்து, உமக்காகளவ வாழ்ந்து, உமது நாம மகிலமக்காக 

மட்டுளம ஊழியம் பெய்கிறவனாய் என்லன வழி நடத்தும். 
 

சுயத்லத முற்றிலும் பவறுத்து பரிசுத்த ஆவியானவரின் 

முழுலமயான ஆளுலகக்குள்ளாக, நடத்துதலுக்குள்ளாக என் 

வாழ்விலன ஒப்புவிக்கின்ளறன். 
 

நான் பெய்யும் அலனத்து பணிகளிளும் மனிதனின் 

கிரிலயலய அை்ை இளயசு கிறிஸ்துவின் கிரிலயலய மக்கள் 

காணட்டும். 
 

சுயம் என்னிை் காணாமை் ளபாகட்டும் இளயசு கிறிஸ்துவின் 

வழியிை் நான் நடப்பலதயும், கிறிஸ்து என்னிை் ஜீவிப்பலத 

பிறர ்காணட்டும். 
 

இளயசு கிறிஸ்துலவப் ளபாை் என்லனத் தாழ்த்தி  எந்த 

தாழ்வான இடத்திலும், எனக்கு அதிக முக்கியத்துவம் இை்ைாத 

இடத்திலும் தாழ்லமயுடன் அவரின் ஊழியத்திலன 

பதாடரந்்து பெய்ளவன். 
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இயேசுலவப் யபொை  

வழிநடத்தும் தலைவரக்ள். LC-4 
 

இளயசுலவப் ளபாைளவ வழிநடத்தும் ஒரு  இருதயத்லத 

எனக்கு தாரும் ஆண்டவளர. 
 

லூக்கொ 22: 25-27.அவர ் அவரக்லள ளநாக்கி: புறஜாதியாரின் 

ராஜாக்கள் அவரக்லள ஆளுகிறாரக்ள்; அவரக்ள்ளமை் 

அதிகாரம் பெலுத்துகிறவரக்ளும் உபகாரிகள் 

என்னப்படுகிறாரக்ள். உங்களுக்குள்ளள அப்படியிருக்கக் 

கூடாது; உங்களிை்  பபரியவன் சிறியவலனப் ளபாைவும், 

தலைவன் பணிவிலடக்காரலனப் ளபாைவும் 

இருக்கக்கடவன். பந்தியிருக்கிறவளனா, பணிவிலட 

பெய்கிறவளனா, எவன் பபரியவன்? பந்தியிருக்கிறவன் 

அை்ைவா? அப்படியிருந்தும், நான் உங்கள் நடுவிளை 

பணிவிலடக்காரலனப்ளபாை் இருக்கிளறன். 
 

இளயசுலவப் ளபாை வழிநடத்துவதற்கு தனித்துவம் வாய்ந்த 

ஒழுக்க பநறிமுலறகள், பகாள்லககள், வாழ்க்லகத் தரம் 

அவசியம். 
 

ஒவ்பவாரு தலைலமத்துவமும் தனித்துவம் வாய்ந்தது, 

அலதத்தான் ஆண்டவராகிய இளயசு கிறிஸ்துவும் 

விரும்புகின்றார.் உங்கள் தலைலமத்துவ பண்பிை் நீங்கள் 

என்ன என்ன புதிய ஒழுக்க  பநறிமுலறகலள கலடபிடிக்க 

ளவண்டும், புதிய வாழ்க்லகத் தரத்லத பின்பற்றளவண்டும் 

என்பலத தீரம்ானம் பெய்ய ளவண்டும். 
 

▪ நாம் அதிக பிரயாெப்பட்டு, திட்டமிட்டு நடத்தும் 

நிகழ்ெச்ி முக்கியமை்ை, நாம் எந்த மக்களுக்காக 

நடத்துகிளறாளமா அவரக்ள்மீது அதிக கவனம் 

பெலுத்துவது அவசியம். ஆண்டவரின் நாமம் 

மகிலமபடுவது மட்டுளம  அவசியம்.  
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▪ ெரியான ஊழியத்திற்கு ஆண்டவளராடும், அவர ்

அனுமதிக்கும் மக்களளாடும் நாம் வளரக்்கும் நை்ை 

நட்பின் அடிப்பலடயிைான ெளகாதரத்துவ உறவு 

கடவுளின் ராஜ்ஜிய வளரெ்ச்ிக்கு  மிகெ ்  சிறந்த 

அடித்தளமாக அலமயும். 
 

▪ நமக்கான அந்தஸ்திலனவிட கிறிஸ்துவுக்கான 

முக்கியத்துவத்லத நாடுவளத சிறந்த ஊழியம். 
 

▪ நமக்கு மற்றவரக்ள் ளெலவ பெய்ய 

எதிரப்ாரப்்பலதவிட பிறருக்கு ளெலவ பெய்ய 

விலழவளத ொைெ ்சிறந்தது. 
 

புகழும், மாட்சிலமயும் நிலறந்திருந்தும்   தம்லமத் தாழ்த்தி, 

ஏழ்லமக் ளகாைபமடுத்து, தாழ்லமயின் ரூபமாய், 

அடிலமத்தனத்திை் கிடந்த எங்கலள மீட்க வந்த  கடவுளின்  

லமந்தனாகிய எங்கள் ஆண்டவராகிய இளயசு கிறிஸ்துளவ. 
 

உமது நாமத்தினாை் பிறருக்கு தியாகத்துடன் கூடிய ளெலவ 

பெய்யும் ஊழியப் பாலதயிை் நடக்க வழிவகுக்கும் உம்லம 

துதிக்கின்ளறன். 
 

ஆண்டவளர எை்ைாத் தூய்லமயிை் பாரக்்க என் கண்கலளயும், 

இருதயத்லதயும் தூய்லமப்படுத்தும். கனிளவாடு பிறருக்கு 

உதவுவதற்கு எனது கரங்கலள பயிற்றுவியும்,  
 

யாருக்கும் பதரியாமை் பிறர ்புைம்பும் புைம்பலின் ெத்தத்லத 

ளகட்க, எனது ளகட்கும் திறலன கூரல்மப்படுத்தும்.  
 

கடவுளின் அன்பினாை் முற்றிலும் மூழ்கடிக்கப்பட்டு யாரும் 

பெை்ை விரும்பாத இடங்களுக்கு பென்று ஊழியம் பெய்ய 

என்லன அரப்ணிக்கின்ளறன். 
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தலைவரக்லள வளரக்்கும் தலைவரக்ள் LC-5 

வளரந்்து வரும் இலளம் தலைவரக்ளின் வாழ்வு பைப்பட 

அனுதினமும் பஜபிக்க எனக்கு எண்ணமும், கிருலபயும் 

தாறும். 

I தீயமொத்யதயு 4:12-16. உன் இளலமலயக்குறித்து ஒருவனும் 

உன்லன அெட்லடபண்ணாதபடிக்கு, நீ வாரத்்லதயிலும், 

நடக்லகயிலும், அன்பிலும், ஆவியிலும், விசுவாெத்திலும், 

கற்பிலும், விசுவாசிகளுக்கு மாதிரியாயிரு. நான் வருமளவும் 

வாசிக்கிறதிலும் புத்திபொை்லுகிறதிலும் 

உபளதசிக்கிறதிலும் ஜாக்கிரலதயாயிரு. மூப்பராகிய 

ெங்கத்தார ் உன்ளமை் லககலள லவத்தளபாது 

தீரக்்கதரிெனத்தினாை் உனக்கு அளிக்கப்பட்ட 

வரத்லதப்பற்றி அெதியாயிராளத. நீ ளதறுகிறது யாவருக்கும் 

விளங்கும்படி இலவகலளளய சிந்தித்துக்பகாண்டு, 

இலவகளிளை நிலைத்திரு. உன்லனக்குறித்தும் 

உபளதெத்லதக்குறித்தும் எெெ்ரிக்லகயாயிரு, இலவகளிை் 

நிலைபகாண்டிரு, இப்படிெ ் பெய்வாயானாை், உன்லனயும் 

உன் உபளதெத்லதக் ளகட்பவரக்லளயும் 

இரட்சித்துக்பகாள்ளுவாய். 

பை தலைவரக்ள், தாங்கள் வழிகாட்டியாக இை்ைாததற்குக் 

காரணம் அவரக்ள் ஒருளபாதும் வழிகாட்டப்படவிை்லை என்று 

ஒப்புக்பகாள்கிறாரக்ள். வழிகாட்டியான வாழ்க்லகலய வாழ 

கற்றுக்பகாள்ள எந்த ஒழுக்கத்லத நீங்கள் ஒருங்கிலணக்க 

ளவண்டும் என்பலத ளதரவ்ு பெய்யவும். 

• ளவதத்திை், வழிகாட்டும் தலைவரக்லளப் பற்றிய ளவத 

ஆராெச்ியிை் குறிப்பாக ளமாெஸ் மற்றும் ளயாசுவா, பாை் 

மற்றும் திளமாதி ளபான்ளறாலர பற்றி ளமலும் அறிந்து 

பகாள்ள தீரம்ானித்தை் 

• இளயசு கிறிஸ்துவுக்கு கீழ்படிந்து வாழ்விலன, 

ஊழியத்திலன நடத்தி, ஓட்டத்லத ஓடின கிறிஸ்துவ 
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தலைவரக்ளின் வாழ்க்லக வரைாற்லற படித்து, 

வழிகாட்டுதை் எவ்வாறு அவரது வாழ்க்லக- வளரெ்ச்ிலய 

வடிவலமத்தது என்பலதக் கண்டறிதை்.  

•வழிகாட்டுதை் திறன் மற்றும் தலைலமத்துவத்லதக் 

பவளிக்காட்டும் மூத்த தலைவலர ளநரக்ாணை் பெய்து, 

அவரது வாழ்க்லகயிலிருந்து கற்றுக்பகாள்ளுங்கள். 

• இளயசு கிறிஸ்துவுடனான உங்கள் அனுதின வாழ்க்லகப் 

பயணத்லத குறிப்ளபடாக பதாடரந்்து எழுதுங்கள். அவர ்

எவ்வாறு  உங்கலள அவரின் ஊழியத்திற்கான தலைவராக 

உருவாக்கி வருகிறார ்என்பலத யும் குறிப்பிடுங்கள்.  

• ஒரு ெக வழிகாட்டி குழுலவ உருவாக்கி, பபாறுப்புக்கூறை் 

கணக்கு ஒப்புவிக்கும் உறவுகளுக்குெ ்ெமரப்்பிக்கவும். 

ஆண்டவளர, எனது வீண் அலைெெ்ை்கலள குறத்து, எனது 

ளவகத்லத தாமதப்படுத்தி, உம்லம ளமன்ளமலும் அறிய 

விரும்பும் தலைவரக்ளளாடு அமரந்்து, குழுவாக எங்கலள 

நாங்களள ஆராய்ந்து, ஒருவரிடமிருந்து மற்பறாரு வர ்கற்றுக் 

பகாள்ள உதவி பெய்யும்.  

ளபாராட்டமான சூழ்நிலைகளிை் உம்லம பின்பதாரவ்லதக் 

குறித்தும், கடவுளுக்கு பயப்படும் பயத்லதக் குறித்தும், 

பதாடரந்்து ளதவ புத்தியிலும், ஞானத்திலும் வளரவ்லதக் 

குறித்து அறிந்து பகாள்ள உதவும்.இளம் கிறிஸ்தவ 

தலைவரக்ள் இளயசுலவப் பின்பற்றி வாழும் வாழ்க்லக வாழ 

அவரக்ளுக்காக நான் பஜபிக்க, உலழக்க 

அரப்ணிக்கின்ளறன். 

இந்த உைலக விட்டு நான் உம்மிடம் வரும்ளபாது, யாரும் 

பெை்ைத் துணியாத இடங்களிை் உமது ராஜ்ஜியத்லத 

விரிவுபடுத்த உறுதிபூண்டிருக்கும் தலைவரக்லள 

உருவாக்கிய பாரம்பரியத் ளதாடு வருளவன். ஆபமன். 
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இயேசு கிறிஸ்துவின் முகத்லத யநொக்கிப் 

பொரக்்கும் தலைவரக்ள். LC-6 
 

"இளயசுவின் முன்மாதிரிலயப் பின்பற்றி, பஜபத்திலும், 

அவருடனான தனிப்பட்ட ஐக்கியத்திலும் பதாடரந்்து இளயசு 

கிறிஸ்துலவத் ளதட  விரும்புகிளறன். அவர ் அளிக்கும் 

கிருலபயினாை் அவரின் முகத்லத காண விரும்புகிளறன்.  
 

மொற்கு: 1 அதிகொரம். 35.அவர ் அதிகாலையிை்> இருட்ளடாளட 

எழுந்து புறப்பட்டு> வனாந்தரமான ஓரிடத்திற்குப்ளபாய்> 

அங்ளக பஜபம்பண்ணினார.் 36. சீளமானும் அவளனாளட 

இருந்தவரக்ளும் அவலரப் பின்பதாடரந்்துளபாய்> 37. அவலரக் 

கண்டளபாது: உம்லம எை்ைாரும் ளதடுகிறாரக்ள் என்று 

பொன்னாரக்ள். 38. அவரக்லள அவர ் ளநாக்கி: அடுத்த 

ஊரக்ளிலும் நான் பிரெங்கம் பண்ணளவண்டுமாதைாை்> 

அவ்விடங்களுக்குப் ளபாளவாம் வாருங்கள் இதற்காகளவ 

புறப்பட்டு வந்ளதன் என்று பொை்லி 39. கலிளையா நாபடங்கும் 

அவரக்ளுலடய பஜபஆையங்களிை் அவர ்

பிரெங்கம்பண்ணிக்பகாண்டும்> பிொசுகலளத் 

துரத்திக்பகாண்டும் இருந்தார.் 

 
கடவுளின் முகத்லத காணத்துடிக்கும் வாஞ்லெ, அவருடன் ஓர ்

அன்ளயான்யமான உறலவ வளரக்்கும், அவருலடய 

பிரென்னத்தின் மகிழ்ெச்ிலய அனுபவிக்கஉதவும். 

 

ஆன்டவளராடு உள்ள அன்ளயான்யமான அன்பின் உறவிலன 

ளமலும் ஆழப்படுத்துவதற்கு எவ்வித ஒழுக்க பநறி 

பயிற்சிகலள நாம் ளமற்பகாள்ள ளவண்டும். 

 

கடவுளுடனான பநருங்கிய அன்லப ஆழமாக்குவதற்கான 

ஒழுக்கத்லதக் கலடப்பிடிக்க நீங்கள் என்ன பெய்ய 

ளவண்டும்? 
 

▪ ளவதாகமத்லத, வருடத்திற்கு ஒரு முலறயாவது 

முழுலமயாக வாசித்து முடிக்க உறுதிபமாழி எடுக்கவும். 
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▪ ஆஸ்வாை்ட் ளெம்பரஸ்் எழுதிய “லம அட்ளமாஸ்ட் ஃபார ்

ஹிஸ் லையஸ்ட”் ளபான்ற பக்தி விருத்திக்கான வாசிப்பு 

வழிகாட்டி புத்தகங்கலள மாதம் ஒன்று வீதம் வருடத்திற்கு 

பன்னிரண்டு என ளதடிப்பிடித்து வாங்கி படிக்கவும். 
 

▪ ஆவிக்குறிய ஒழுக்க பநறிமுலறகலள ளமலும் கற்று 

அறிந்து பகாள்ள ரிெெ்ரட்் ஃபாஸ்டர ்எழுதிய பெலிப்ளரஷன் 

ஆஃப் டிசிப்லைலனப் ளபான்ற புத்தகங்கலள படிக்கவும். 
 

▪ இருதயத்தின் வாஞ்லெகலள ஆராய்ந்தது அறிய, 

உங்களின் ஆவிக்குறிய ஆளைாெகர ் மற்றும் 

வழிகாட்டியிடம் பகிரந்்து பகாள்ளுங்கள். 
 

▪ நீங்கள் கடவுளின் முகத்லத மட்டுளம பதாடரந்்து ளநாக்கி 

ளநாக்கிப் பாரக்்கின்றீரக்ளா என தங்களுக்கு பபாறுப்லப 

உணரத்த்ி உண்லமத்தன்லமலய தவறாமை் ெரிபாரக்்கும் 

நபரக்லள நீங்கள் பபற்றிருக்க ளவண்டும். 
 

உமது ெமூகம் எவ்வளவு அற்புதமாகவும் உமது பிரென்னம் 

எவ்வளவு அழகாகவும், இனிலமயானதாகவும் உள்ளது. 

ஆண்டவளர, உமக்கு நிகரானவர ்எவரும் இை்லை, நீளர எை்ைா 

வற்றிலும் சிறந்தவர.் நான் தினமும் உமது முகத்லதத் ளதடும் 

பபாருட்டு, உமது மகிலமலய எனக்குக் அனு தினமும் எனக்கு 

காண்பித்தருளும். 
 

அனு தினமும் உமது முகத்லதத் ளதடுவதினாை், உமது 

அன்பின் ஜீவ நீரூற்றிை் இருந்து நான் பருகி, மிகுந்த 

மகிழ்ெச்ிலயயும் ஆழ்ந்த மகிழ்ெச்ிலயயும் காண 

விரும்புகிளறன். 
 

ஆம் ஆண்டவளர, உமது பிரென்னத்திற்காக என் உள்ளத்திை் 

ஒரு நிலையான அழுலக உள்ளது. ஆனாலும், என் என் 

ஆத்துமாவின் கதறலை, ளவண்டுளகாலள புறக்கணித்து நான் 

மற்ற காரியங்களிை் கவனம் பெலுத்துகிளறன். 

 

ஆண்டவளர, என்லன மீண்டும் ஒருமுலற மன்னித்து, உம்லம 

ளமலும் அறிந்து பகாள்வதிை் என்லன திருப்தியாக்கும். 

ஆபமன்! 
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ஆவியின் கனிகலள வளர்த்துக்ககொள்ள 

விலையும் தலைவர்கள். LC-7 

இளயசு கிறிஸ்துவின் மகிலமக்காக அதிக கனிபகாடுக்க 

நாம் பதரிந்து பகாள்ளப்பட்டவரக்ள். 

யேொவொன்15:4 என்னிை் நிலைத்திருங்கள், நானும் உங்களிை் 

நிலைத்திருப்ளபன்; பகாடியானது திராட்ெெப்ெடியிை் 

நிலைத்திராவிட்டாை் அது தானாய்க் 

கனிபகாடுக்கமாட்டாததுளபாை, நீங்களும் என்னிை் 

நிலைத்திராவிட்டாை், கனிபகாடுக்கமாட்டீரக்ள். 
 

ஊழிய பவற்றியிை் கவனம் பெலுத்துவதிலிருந்து, 

தனிப்பட்ட வாழ்விை் ஆவிக்குறிய வளரெ்ச்ி மற்றும் பைலன 

அலடய நாம் என்ன பெய்ய ளவண்டும். 

 

▪ இளயசு கிறிஸ்துவுடன் பநருங்கிய, அன்ளயான்யமான 

உறலவ வளரத்்துக் பகாள்ள ளவண்டும். 

 

▪ ஒரு சிைலர பதரிந்பதடுத்து, சீஷத்துவத்திை் 

ஈடுபடுவதிை் நமது ளநரத்லத முதலீடு 

பெய்யளவண்டும். 

 

▪ நாம் ஊழியம் பெய்யும் மக்கள், கிறிஸ்துவின் 

சிந்லதயிை் வளர பபாறுலமயாக காத்திருக்க கற்றுக் 

பகாள்ள ளவண்டும். 

 

▪ நமக்கு பதரிந்த, அறிமுகமானவரக்ள் பைனலடய, 

ஆவிக்குறிய கூட்டங்கலள ஒழுங்கு பெய்தை். 

 

▪ பவற்றி பபற்றவரக்ளாக நம்லம 

பவளிக்காட்டிக்பகாள்வலதவிட, எை்ைா வற்றிலும் 

உண்லமயாக இருத்தலைளய ளதரந்்பதடுத்தை். 

 

▪ பரிசுத்த ஆவியானவராை் 

பரிசுத்தமாக்கப்படுவதற்காக எவ்வித வலிலயயும் 

பபாறுத்துக்பகாள்ள ஆயத்தமாகுதை். 
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அன்புள்ள ஆண்டவளர, உமது குமாரனாகிய இளயசு 

கிறிஸ்துவின் அன்பிை் நிலைத்திருந்து வாழ, பமய்யான 

திராட்லெெ ் பெடியாகிய உம்மிை், ஐக்கியப்பட்டுள்ள ஒரு 

சிறிய கிலள நான். 

 

ஆவிக்குறிய வாழ்விை் ளமலும் வளரவ்தற்கு, கலள 

எடுக்கப்பட்டும், வலிகள் நிலறந்த பாலத ஊடாக 

சுத்திகரிக்கப்பட்டுள்ளளன் என்பலத நன்கு உணரந்்துள்ளளன். 

 

இளயசுளவ, நீர ் என் இருதயத்திை் விலதக்கப்பட்டுள்ள 

விலதயானது, பிராரத்்தலனயாை் நீர ் பாய்ெெ்ப்பட்டு, ளதவ 

வாரத்்லதயினாை் ளவர ் ஊன்றப்பட்டு, பரிசுத்த ஆவியாை் 

உருவாக்கப்பட்டு,  என் வாழ்வாக அவதரித்துள்ளீர ் என்பலத 

நான் உணரக்ிளறன்.. ஆபமன். 
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ெக தலைவரக்ளுடன் இலணந்து  

கெேை்படும் தலைவரக்ள் LC-8 
 

திரித்துவத்லத அடிப்பலடயாகக் பகாண்ட 

தலைவரக்ளுக்கான பண்பிலனயுலடய கூட்டுத் 

தலைலமலய பின்பற்ற விரும்புகிளறன். 
 

I ககொரிந்திேர் 3:5-8. 5. பவுை் யார?் அப்பபாை்ளைா 

யார?் கரத்்தர ்அவனவனுக்கு அருள் அளித்தபடிளய நீங்கள் 

விசுவாசிக்கிறதற்கு ஏதுவாயிருந்த ஊழியக்காரரத்ாளன. 6. 

நான் நட்ளடன், அப்பபாை்ளைா நீரப்்பாய்ெச்ினான், ளதவளன 

விலளயெப்ெய்தார.் 7. அப்படியிருக்க, நடுகிறவனாலும் 

ஒன்றுமிை்லை, நீரப்்பாய்ெச்ுகிறவனாலும் ஒன்றுமிை்லை, 

விலளயெப்ெய்கிற ளதவனாளை எை்ைாமாகும். 8. ளமலும் 

நடுகிறவனும் நீரப்்பாய்ெச்ுகிறவனும் ஒன்றாயிருக்கிறாரக்ள்; 

அவனவன் தன்தன் ளவலைக்குத் தக்கதாய்க் கூலிலயப் 

பபறுவான். 
 

ளபாட்டி மனப்பான்லமயிை் ஊழியம் பெய்யும் மன 

நிலையிலிருந்து, இலணந்து ஊழியம் பெய்யும் மன நிலைக்கு 

மாற நமது வாழ்விை் நாம் என்ன மாற்றங்கள் பகாண்டு 

வரளவண்டும். 
 

▪ கடவுளின் ராஜ்ஜியத்லதக் கட்டுவதற்கான மிகப் 

பபரிய தரிெனத்திற்காக, எனது சிறிய ைட்சியங்கலள 

விட்டுக்பகாடுத்தை். 
 

▪ நமது புகழ்சிக்காக அை்ைாமை், கடவுளின் நாம 

மகிலமக்காக மட்டுளம ஊழியம் பெய்தை். 
 

▪ நமது உண்லமலயயும், உத்தமத்லதயும் 

அங்கீகாரித்து நமக்கு பவகுமதி வழங்கும் 

ஆண்டவரிடம் நித்திய பவகுமதிலய பபற்றுக் பகாள்ள 

ஊழியம் பெய்ய ளவண்டும். 
 

▪ நமது ஊழியப் பாணியிலிருந்து ளவறுபட்டு, 

வித்தியாெமான  ஊழியப் பாணியிை் பணி 
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பெய்பவரக்ளுடன், பபாருலமயாக பணியாற்ற 

கற்றுக்பகாள்ள ளவண்டும். 
 

▪ ெக ஊழியரக்ளின் பவற்றிக்கு உலழக்கவும்,  

உறுதுலணயாக இருக்கவும் ஆயத்தமாக இருக்க 

ளவண்டும். 
 

▪ ளதவ ரஜ்ஜிய வளரச்ிக்கான கூட்டு முயற்சிக்கு, 

தாராளமாகவும், உதாரத்துவமாகவும் தங்களின் 

பங்லக வழங்கவும். 
 

அன்புள்ள இலறவா, ெக ஊழியரக்ள் என்லன பயன்படுத்த 

முடியாமை் தடுக்கும் எனது பபருலம குணத்லத 

உலடத்தருளும். 
 

மனிதரக்ளின் அன்லபயும், ஆதரலவயும் இளயசு கிறிஸ்து 

எப்படி மதித்து ஏற்றுக் பகாண்டாளரா, அப்படிளய நானும் 

பெயை்பட எனக்கு கிருலப தாரும். 
 

இளயசு கிறிஸ்துலவப் ளபாை் என் வாழ்லக முழுவதும் பணி 

எனும் குணாதிெயத்லத உடுத்திக்பகாள்ள உதவும். 
 

நான் மற்றவரக்லள அங்கீகரிக்கவும், மதிக்கவும் கற்றுக் 

பகாள்ளவதினாை் உருவாகும் மகத்துவத்லத பாரக்்க எனக்கு 

உதவி பெய்யும். 
 

ஆண்டவளர, உமது ஊழியர ் கள் ஒன்றுபட்டாை், பபரிய 

காரியங்கலள காணமுடியும் என்பலத உணரெ்ப்ெய்யும். 
 

ஆண்டவளர, எங்களின் கண்கலளத் திறந்தது உம்மிை் பிதா, 

குமாரன், பரிசுத்த ஆவியானவலர கண்டு உணரெப்ெய்யும். 
 

பை்ளவறுபட்ட ஊழியப் பாணியிை் நாங்கள் 

ஈடுபட்டிருந்தாலும், ஒளர பமய்யான ளதவனின் பபாதுவான 

பணியிை் மட்டுளம நாங்கள் ஈடுபட்டுள்ளளாம் என்பலத 

மனதிை் உணரந்்து உலழக்க உதவி பெய்யும். 
 

உமது ராஜ்ஜியம் வருவலதக்காண, உமது அன்பு எங்கலளப் 

பிலணத்து, அலனவலரயும் ஒருங்கிலணத்து 

வழிநடத்தட்டும். ஆபமன். 
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ஆண்டவர் நம்பி தரும் பணத்லத  

உத்தமமொே் லகேொளும் தலைவரக்ள் LC-9 
 

கடவுளுக்கும், மனிதரக்ளுக்கும் முன்பாக, பாவப்பழிக்கு 

அப்பாற்பட்டு என்னிடம் ஒப்பலடக்கப்பட்ட நிதிலயத் 

தாழ்லமயுடன் லகயாள ஆண்டவரிடம் கிருலபலய 

இலரஞ்சுகிளறன். 

 

Iதீயமொத்யதயு6:9-11.9.ஐசுவரியவான்களாக விரும்புகிறவரக்ள் 

ளொதலனயிலும் கண்ணியிலும், மனுஷலரக் ளகட்டிலும் 

அழிவிலும் அமிழ்த்துகிற மதிளகடும் ளெதமுமான பைவித 

இெல்ெகளிலும் விழுகிறாரக்ள். 10. பண ஆலெ எை்ைாத் 

தீலமக்கும் ளவராயிருக்கிறது; சிைர ் அலத இெச்ித்து, 

விசுவாெத்லதவிட்டு வழுவி, அளநக ளவதலனகளாளை 

தங்கலள உருவக் குத்திக்பகாண்டிருக்கிறாரக்ள். 11. நீளயா, 

ளதவனுலடய மனுஷளன, இலவகலள விட்ளடாடி, நீதிலயயும் 

ளதவபக்திலயயும் விசுவாெத்லதயும் அன்லபயும் 

பபாறுலமலயயும் ொந்தகுணத்லதயும் அலடயும்படி நாடு. 

 

▪ கடவுளின் பணத்லத தவறாக லகயாளத் தூண்டும் 

ளொதலனலய தவிரக்்க, நமது நலடமுலறகளிை் 

மாற்றங்கள் பகாண்டு வரளவண்டும். 

 

▪ ஊழியத்திற்காகபகாடுக்கும் நன்பகாலடயாளரக்ளின் 

ளநாக்கத்திற்கு ஏற்ப நன்பகாலடகலள 

பயன்படுத்துவலத உறுதிப்படுத்தவும். 

 

▪ பபாருளாலெ, பண ஆலெயிை் சிக்கிக் பகாள்ளாதவறு 

நமது இருதயத்லத தூய்லமயாக லவத்து, காத்துக் 

பகாள்ள ளவண்டும். 

 

▪ ஊழியத்திற்காக வழங்கப்படும் பணத்திலன 

பயன்படுத்தும் விதத்திை் பவளிப்பலடத் தன்லமயுடன் 

இருத்தை். 
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▪ பணளமா எை்ைாவற்றிற்கும்  உதவும் என்றுதான் ளவதம் 

பொை்லுது, ஆனாலும் பண ஆலெதான் எை்ைாத் 

தீலமக்கும் ளவரானது என்பலத நிலனவிை் லவத்து 

பெயை்பட ளவண்டும். 

 

▪ யூதாஸ் இளயசுலவ காட்டிக்பகாடுத்ததும் இந்த 

பணத்தாலெயினாளை, ளகயாசி குஷ்டளராகியானதும் 

இந்த பணத்தின் மீதான ளமாகத்தினாளை என்பலதயும் 

நிலனவிை் பகாண்டு நடப்ளபாம். 

 

ஆண்டவளர எனது இருதயத்தின் விருப்பபமை்ைாம் உமது 

அன்லபப் பபற்றுக்பகாள்வதாக மட்டுளம இருக்கட்டும்.  

 

உண்லமயாகளவ, இந்த உைகிை் உமது அன்பிற்கு ஈடு 

இலணயாய் ளவறு எதுவும் என்லன மகிழ்ெச்ி அலடயெ ்

பெய்ய முடியாது. 

 

தங்களின் பபாருட்கலளயும், பெை்வத்லதயும் குறித்து 

ளமன்லம பாராட்டும் மக்கள் இைவெமாக கிலடக்கும் உமது 

தூய அன்பிலன ஒருளபாதும் ருசிபாரக்்க இயைாது. 

 

ஆண்டவர ் பணமுள்ள தலைவரக்லள அை்ை, நை்ை 

குணமுள்ள தலைவரக்லளளய விரும்புகிறீர.் 

 

பற்றாக்குலறயின் மத்தியிலும் உமது அன்பின் நிலறலவ 

அனுபவித்து, உண்லமயுடனும், தியாகத்துடனும் உமக்கு 

ஊழியம் பெய்ய எனக்கு கிருலப அருளும். ஆபமன். 
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ஊழிேம் கெே்ே புதிே துருத்திலே 

பேன்படுத்தும் தலைவரக்ள். LC-10 

 

நான் என்லனத் தூய்லமப்படுத்திக் பகாண்டு, 

பரிசுத்தத்துடனும், பணிவுடனும் ஆண்டவருக்கு ஊழியம் 

பெய்து, நான் யார ் மத்தியிை் ஊழியம் பெய்கிளறளனா 

அவரக்ளும் ஆண்டவளராடு பநருங்கி நடக்க வாஞ்சிக்கிளறன். 

 

பிலிப்பிேர்2-20-21: அளதபனன்றாை், உங்கள் காரியங்கலள 

உண்லமயாய் விொரிக்கிறதற்கு என்லனப்ளபாை 

மனதுள்ளவன் அவலனயன்றி ளவபறாருவனும் 

என்னிடத்திலிை்லை. 21. மற்றவரக்பளை்ைாரும் கிறிஸ்து 

இளயசுவுக்குரியலவகலளத் ளதடாமை், 

தங்களுக்குரியலவகலளளய ளதடுகிறாரக்ள். 

 

கீளழயுள்ள பட்டியலைப் பயன்படுத்தி, ளமலும் திறம்பட 

ஊழியத்லதத் பதாடர எந்த விதமான புதிய ஊழியத்லதத் 

துருத்திலய ளதரந்்பதடுப்பீர.் 

 

▪ நமது சூழலுக்கு பபாருத்தமான ஊழியத்லத கருத்திை் 

பகாண்டு ளதரந்்பதடுத்தை். 

 

▪ ஊழியங்களிை் கிறிஸ்து அவற்றின் லமயப்பகுதியிை் 

உள்ளாரா என்பலத உறுதிப்படுத்திக் பகாள்ளுதை். 

 

▪ இதற்கு முன்பு ஈடுபட்டிராத ஊழியத்லத துணிந்து 

பதரிந்பதடுத்து ஈடுபடுதை் 

 

▪ பிரபைமான கிறிஸ்தவ தலைவரக்லள மட்டுமை்ைாது 

ொதாரண மக்கலளயும் அணிதிரட்டும் ஊழியமாக 

இருப்பலத உறுதிப்படுத்துதை்.  

 

▪ ஊழித்திை் நமது பங்களிப்பு அங்கீகரிக்கப்டுதலும், 

மதிக்கப்படுதலும் அவசியமானது. 
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▪ மாற்றலுக்குவுட்படுத்த முடியாத ஊழியம் அை்ைாது, 

சூழ்நிலைக்கு ஏற்ப வலளந்து பகாடுத்து  ஊழியத்திை் 

ஈடுபடுதை் அவசியம். 

 

ஆண்டவளர, இந்த உைகத்லத நீங்கள் புலதபடிவமாக மாற 

அனுமதிக்கவிை்லை. புதுவிதமான ஊழிங்கலளக் குறித்து 

ஆராய்வதற்கும், பரிளொதலன முயற்சியிை் ஈடுபடுவதற்கும், 

புதுலமயான ஊழியங்கலள கண்டுபிடித்து 

அறிமுகப்படுத்துவதற்கும் அலழக்கப்பட்டுள்ளளாம். பலழய 

ஊழிங்களிலிருந்து புதிய ஊழியங்கலள உருவாக்கவும், 

இதுவலரயிை் கண்டிராத  ஊழிங்கலள காணவும் நீர ் 

எங்களின் மூலளலய வடிவலமத்துள்ளீர.் ஆவியானவளர, 

புதுலமயான ஊழியத்திற்கான காற்றிலன எமதுபக்கம் 

வீெெப்ெய்யும். ொதாரண தலைவரக்பளை்ைாம் அொதாரண 

ஊழிய பவற்றிலய அலடய உயரட்டும். தங்களின் 

பைவீங்களின் கடவுளின் பைத்லதயும், எளிலமயான 

வழிகளிை் பதய்வீக ஞானத்லதயும் கண்டறியட்டும். 

எங்களின் மீதுள்ள உமது மகிலமயின் முத்திலரலய 

அலனவரும் காணட்டும். ஆபமன். 

 
 

 


