
விசுவாசிகள்
மருந்து சாப்பிடக்
கூடாதா?
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விசுவாசத்திற்கு அளவு உண்டு - ர ாம 12:3

மருந்து
சாப்பிடுகிறவர்கள், 
சாப்பிடாதவர்களை
குளறசசால்லக்
கூடாது
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மருந்து
சாப்பிடாதவர்கள்
மற்றவர்களை
சாப்பிடக்கூடாது என்று
வற்புறுத்தக்கூடாது

2



சில சபை
பிரிவினர் மருந்து
சாப்பிடக்கூடாது
என்ைபை
உைரைசமாக
பவத்திருப்ைது ?





ஆதியாகமம் 1:29

மருந்து
சாப்பிடக்கூடாது என்று
பரிசுத்த வவதத்தில்

கிளடயாது

மருத்துவ
மூலிளககளையும்
நமக்காகத் தான்
வதவன் பளடத்தார்



மருந்து சம்ைந்ைப்ைட்ட
உைா ணங்கள்

• எவசக்கிவயல் - அத்திப்பழ
அளட - ஏசா 38:21

• பிணியாளிகளுக்கு ளவத்தியன்
வவண்டியது என்று இவயசு
பயன்படுத்தியது - மத் 9:12

• நல்ல சமாரியன் - எண்செய் + 
திராட்சரசம் - லூக் 10:34



மருந்து சம்ைந்ைப்ைட்ட
உைா ணங்கள்

• பிரியமான ளவத்தியன் லூக்கா -
சகாவலா 4:14

• தீவமாத்வதயுவுக்கு திராட்சரசம் -
1 தீவமா 5:23

• மருத்துவளர உவளமயாக
பயன்படுத்தியது - எவர 8:22



நாம் சசய்கிற
ைவறுகள்

மருத்துவளர
மட்டுவம நம்பி, 
சார்ந்து இருப்பது

ஆசா ராஜா
சசய்த தவறு
இதுதான்

2 நாைா 16:12



யாத்தி ாகமம்
15:26

• மருத்துவர்கள் காயம் கட்டலாம்
• மருத்துவர்கள் மருந்து வபாடலாம்
• மருத்துவர்கள் ஆவலாசளன சகாடுக்கலாம்
• குெமாக்குவவதா வதவன் என்பவத விசுவாசம்



இயற்பகக்கு
அப்ைாற்ப்ைட்ட

சுகம்

மாற் 5:25-29 - ஆஸ்திளய விற்று சசலவழித்தும் உதிர வபாக்கு நிற்கவில்ளல

மத் 12:10-13 - சூம்பின ளக, மறுளகளய வபாலானது

அப் 3:1-8 - பிறவி சப்பாணி எழுந்து நடந்தது

இளவகள் வதவனால் மட்டுவம கூடும்



ஊழியர்கள்

ஊழியர்கள் மருந்து
எடுப்பதில்
தவறில்ளல
அவர்களும்
மனிதர்கள் தான்
அப் 14:15



வியாதிரய இல்லாை
வாழ்க்பக

காத்திருக்கிறது

நம்முளடய சரீர மீட்பாகிய
புத்திரசுவிகாரம் வருகிறதற்குக்
காத்திருந்து.. - வராம 8:23 

தமக்காகக்
காத்துக்சகாண்டிருக்கிறவர்களு
க்கு இரட்சிப்ளப அருளும்படி
இரண்டாந்தரம் பாவமில்லாமல்
தரிசனமாவார் - எபி 9:28



Thank You
To know more, please watch other related videos from our YouTube channel 
or Facebook page and feel free to contact us for any further questions

wordofgod@wordofgod.in

Email

YouTube: Bible Minutes

Facebook: Bible Minutes

Social

+91 90190 49070

+91 76765 05599

By Phone / WhatsApp

https://t.me/TamilBibleStudy https://t.me/TamilChristianPDFs www.WordOfGod.in

Download All resources from Telegram App Channels or from our website:

https://www.youtube.com/c/BibleMinutes
https://www.facebook.com/BibleMinutesForChrist/
https://t.me/TamilBibleStudy
https://t.me/TamilChristianPDFs
http://www.wordofgod.in/
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