
த ொடரும் உறவுகள் 

 

 

மொனிடொ - ஒரு நிமிடம்...... 

நாம் கருவறையில் இருந்த நாள் முதல் எத்தறைய ா உைவுகள் வந்து 

ய ாைாலும் காலச் சூழலிைால் உைவுகள் தடம்புரண்டாலும் மாைாத 

உைவாக நிறலத்திருப் து இறை - மனித உைவு மட்டும் தான்.  

கருவறறயில்:-  தாய் வயிற்றில் உன்றை நான் உருவாக்கு முன்ய  

அறிந்திருந்யதன்: நீ பிைக்குமுன்ய  உன்றைத் திருநிறலப் டுத்தியைன் -

ஏயரமி ா 1-5 

குழந்ற ப் பருவத்தில்:-  சிறு பிள்றைகறை என்னிடம் வரவிடுங்கள்; 

அவர்கறைத் தடுக்காதீர்கள். மத்யதயு 19:14 

தபற்றறொகளொல் புறந் ள்ளப்பட்டநிறையில்:-    ால்குடிக்கும் தன் 

மகறவத் தாய் மைப் ாயைா? கருத்தாங்கிைவள் தன் பிள்றைமீது இரக்கம் 

காட்டாதிருப் ாயைா? இவர்கள் மைந்திடினும், நான் உன்றை மைக்கயவ 

மாட்யடன். எசா ா 49:15 

 னிறமயில் உனக்கொக ற ொல்வியில்:-  உன்றை நான் ஒருய ாதும் 

மையவன். உன்னில் நான் இருக்கியைன். உன்யமல் வவற்றி வகாள்ை 



அவர்கைால் இ லாது. ஏவைனில் உன்றை விடுவிக்க நான் உன்யைாடு 

இருக்கியைன். ஏயரமி ா 1:19 

கவறையில்:-  உங்கள் கவறலகறைவ ல்லாம் அவரிடம் விட்டு 

விடுங்கள். 1ய துரு 5:7 

துன்பத்தில்:-  உன் துன்  து ரத்தின் ஆறடகறைக் கறைந்துவிடு: 

கடவுள் உைக்கு அருளும் மாட்சியின் ய ரழறக என்வைன்றும் ஆறட ாக 

அணிந்துவகாள்.  ாருக் 5:1 

ற ொ றனயில்:-  உங்களுறட  வலிறமக்கு யமல் நீங்கள் 

யசாதறைக்குள்ைாக விடமாட்டார்; யசாதறை வரும்ய ாது அறதத் 

தாங்கிக்வகாள்ளும் வலிறமற  உங்களுக்கு அருள்வார்; அதிலிருந்து 

விடு ட வழி வசய்வார். 1வகாரிந்தி ர் 16:13 

ற ொர்வில்:-   வ ருஞ்சுறம சுமந்து யசார்ந்திருப் வர்கயை, எல்லாரும் 

என்னிடம் வாருங்கள், நான் உங்களுக்கு இறைப் ாறுதல் தருயவன். 

மத்யதயு 11:28 

பறகவரின் இறடயூரில்:-  தீ வன் உன் நடுவில் இனி வரயவ 

மாட்டான்; அவன் முற்றிலும் அழிந்து விட்டான்.நாகூம் 1:15 

கண்ணீரில்:-  நீ அழுறகற  நிறுத்து: கண்ணீர் வடிக்காயத: ஏவைனில் 

உைது உறழப்புக்குப்   ன் கிறடக்கும். ஏயரமி ா 31:16 

ற ொயில்:-  நான் உைக்கு நலம் அளிப்ய ன்: உன்னுறட  கா ங்கறை 

ஆற்றுயவன். ஏயரமி ா 30:17 

பைவீனத்தில்:-  வலுவின்றமயில்தான் வல்லறம நிறைவாய் 

வவளிப் டும்” 2 வகாரிந்தி ர் 12:9 

அச் த்தில்:-  அஞ்சாயத, நான் உன்னுடன் இருக்கியைன்: கலங்காயத, 

நான் உன் கடவுள், நான் உைக்கு வலிறம அளிப்ய ன்: உதவி வசய்யவன்: 

என் நீதியின் வலக்கரத்தால் உன்றைத் தாங்குயவன். எசா ா:41:10 



பொவநிறையில்:-   உன்  ாவங்கறைப்  னிப் டலம் ய ாலும் 

அகற்றிவிட்யடன். என்னிடம் திரும்பி வா, நான் உைக்கு 

மீட் ளித்துவிட்யடன். எசா ா 44:22 

வொழ்விழந்  நிறையில்:-  அப்வ ாழுது உன் ஒளி விடி ல் ய ால் 

எழும்: விறரவில் உைக்கு நலமாை வாழ்வு துளிர்க்கும்: உன் யநர்றம 

உைக்கு முன் வசல்லும்: ஆண்டவரின் மாட்சி உைக்குப் பின்வசன்று 

காக்கும். எசா ா 58:8 

அன்பிழந்  நிறையில்:-  ' உங்களுக்கு அறமதி உரித்தாகுக! ' லூக்கா 

24:36 

தீறமயில்:-   தீறமயில் தீய ாரின் றகயினின்று நான் உன்றைக் 

காப்ய ன். எயரமி ா 15:21 

அறமதியில்:-  உம் அறமதியின் வ ாருட்டு நீர் அன்பு 

 ாராட்டப் ட்டீர். சீராக் 47:16 

மகிழ்ச்சியில்:-  உன் கடவுள் உன்னில் மகிழ்வார். எசா ா 62:5 

 ம்பிக்றகயில்:-  நீங்கள் நம்பி  டிய  உங்களுக்கு நிகழட்டும். மத்யதயு 

9:29. 

அன்புள்ைங்கயை! 

நமது இன் த்திலும் துன் த்திலும் உடனிருந்து, நம்றமத் 

திடப் டுத்தி வலுவுட்டும் இறைவனிடம் நாம் ”இயதா ஆண்டவரின் 

அடிறம. உமது வார்த்றதயின் டி எைக்கு நிகழட்டும்” என்ை மரி ாறவப் 

ய ாலக் கூறி, நம் வாழ்வின் ஒவ்வவாரு கட்டமும் உமது றகயில் உள்ைது 

என்று அவர் கரங்களில் நம் வாழ்றவ ஒப் றடத்தால், இன்று முதல் 

புதி வற்றையும் நீ அறி ாதவற்றையும், நீ அறி ாத மறைப்வ ாருறையும் 

உைக்கு வவளிப் டுத்துயவன். (எசா ா 48:6) உன்றை நான் வ ரி  

இைமாக்குயவன். உைக்கு ஆசி வழங்குயவன்! நீ ஆசி ாய் விைங்குவாய்! 

(வதாநூ 58:8) 



உன் ஒளி விடி ல் ய ால் எழும். விறரவில் உைக்கு நலமாை 

வாழ்வுத் துளிர்க்கும். உன் யமல் இன்று நான் விண்றையும், மண்றையும் 

சான்ைாக அறழத்து வாழ்றவயும், சாறவயும், ஆசிற யும், சா த்றதயும், 

உைக்கு முன் றவக்கியைன். நீயும் உைது வழித் யதான்ைல்களும் வாழும் 

வ ாருட்டு வாழ்றவத் யதர்ந்துக் வகாள் (இச 30:19) என்று கூறி நலமாை, 

வைமாை வாழ்றவக் வகாடுப் ார். எையவ நாம் அவரில் சரைறடந்து 

அன்பு வகாண்டு நமது அைச்வச ல்கறை அறைத்தும் அவரில் சமர்ப்பித்து 

நிறலவாழ்றவப் வ றுயவாம். என்வைன்றும் நம்யமாடு உைவு வகாண்டு 

நிறலவாழ்றவ அளிக்கும் இறைவனிடன் சரைாகதி அறடந்து 

இன்புறுயவாம். 

இறை-மைத-உைவில் சஞ்கமித்து வாழ்யவாம். 

 


