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அன்  என்றால் என்ன? 

அ கம் 

நாம் மணம் என்  அைழக் ம் நி வனத்ைத ேதவன் நி னார,் இன்  அ  க ைமயான 
தாக் த க்  உள்ளா ள்ள . இந்த அ க்ைகயான  உங்க க்  த் ரமாகத் 
ேதான்றலாம், ஆனால் கணவன் மைன க்  இைட லான உற ந்  தான் க க் ய 
பாதகமான ைள கைள உ வா ன்றன. ஒ  தம்ப னர ் மணம் ெசய்த ற , 
அவரக்ளின் ெசாந்த ேதைவகள் மற் ம் ஆைசக க்  ஏற்ப மற்றவரக்ைள இ க்கத் 
ெதாடங் றாரக்ள். காலம் ெசல்ல ெசல்ல, ரச் ைனகள் ரக்்கப்படாதைவகளாக 
ேபா ன்றன, ஏமாற்றம், ரக்  மற் ம் ேகாபத் லானான காயங்கள், இைவ மனக் 
கசப்ைப ம் ப வாங்கைல ம் ைள க் ற . இ ேபான்ற நல்ல ேநாக்கங்க டன், 
நம் க்ைகக டன் இரண்  ேபர ் மணத் ல் இைண ம் ேபா ,  பல மணங்கள் ஏன் 
ேதால் யைட ன்றன? அ மல்லாமல், பல தம்ப கள் ஏன் நிைறேவறாத உற க க்  ர்  
காண நிைனக் றாரக்ள்? 

இந்த த்தகம் தலாவ  ேதவ க் ம், ன்  ஒவ்ெவா  தம்ப ன ம் மணத் ல் 
ேதவன் எ ரப்ாரக்் ன்ற ஆ ரவ்ாதங்கைள அ ப க்க ேவண் ம் என்ற அவர  

ப்பத் ற்  அரப்்பணிக்கப்பட் ள்ள . இரண்  ேபர ் கணவன்-மைன யாக 
ஒன் ப ம்ேபா  ேதவ ைடய உபேதசத் ல் எந்த ப ற் ம் இல்லாமல், ெப ம்பா ம் 
அவரக் ைடய கடந்த காலங்களி ந்  எந்த ெதய் க எ த் க்காட் க ம் இல்லாமல், 
அவரக்ள் எப்ப  ஒ வைரெயா வர ் அரவைணத்  வாழ ேவண் ெமன்  உண்ைம ேலேய 
அ யாதவரக்ளாக இ க் றாரக்ள். அைவகள் இ க் ன்ற சவால்கேளா  ட கடந்த கால 
வ கள் மற் ம் உணரச்் வசப்பட்ட ெவற் டங்கைள ம் ெகாண்  வரக் ம். இந்த 

த்தகத் ன் லம் ன்பற்ற ேவண் ய சத் யங்கைள ேதவன் ெவளிப்ப த் வார,் அப்ப  
இல்ைலெயன்றால் அதன் ைள  ேசார்  மற் ம் ஏமாற்றமாக இ க் ம். ைர ல் அ  
ேவதைனயாக மா ம். 

ஸ்தவரக்ளிைடேய அ கமான மணங்கள் வாகரத் ல் வைட ன்றன என்  
ள்ளி வரங்கள் ப் ன்ற . ேதவ ைடய ள்ைளகளாக, அவ ைடய 

வாக் த்தத்தத் ன் தந்தரவா களாக, எப்ப  ஒ  வா ன் வாழ்க்ைக ேதால் ம்? 
இதற்  தகவல் பற்றாக் ைற ம், ேவதாகம உபேதசங்களில் ஷத் வ ைறபாேட 
காரணமா ம். ர ரஷ்்டவசமாக, தற்ேபா ள்ள சச்ைபயான  அ ன் பாைத ள்ள 
பலைர ழ்த் ம் அைலகளிட ந்  ப் வதற்  ேபா மான யற்  எ க்க ல்ைல. 
ேதவ ைடய சத் யத் ல் மற்றவரக்ளால் ேபா க்கப்ப ம் ஷரக்ளாக உள்ள மணமான 
தம்ப கள், ேவதாகம ேபாதைனக்  ந்த ேதைவ உள்ளவரக்ளாக இ க் ன்றாரக்ள். 

ஸ் ன் ஷரக்ளாக இ க் ம் வா கள் ேதவன் என்ன ம் றார ் மற் ம் 
ரம்ானித் க் றார ் என்  கற் க் ெகாள் ம்ேபா ,  அவரக்ள் எந்தெவா  
ரசச்ைனைய ம் ேமற்ெகாள் ம் வல்லைம ம் , ைப ம் ெபற் க்ெகாள்வாரக்ள். 

ேதவன் நம் சாரப்ாக தம் வல்லைமையக் காட்ட ம் றார,் நம் ைடய மணங்கள் 
லமாக அவைர ம ைமப்ப த்த ேவண் ம் என்  ம் றார.் எனேவ நா ம் அைத 

ம்ப ேவண் ம். மணம் ேதவ க்  க் யம் வாய்ந்த  என்  நமக்  ெதரி ம், ஆனால் 
ெப ம்பாலான ஸ்தவரக்ள் பத்  வ ட மண ஆண் க க்  ற ம் ட இன் ம் 
மற்றவரக்ைள ஷராக்க த ள்ளவரக்ளாக இல்ைல. பத்  வ டங்களாக ேவைல ெசய்த ஒ  
நபைர கவனி ங்கள். அைத ேவெறா வ க்  ப ற் யளிப்ப ல் அவரக்ள் ந்த 
நம் க்ைக டன் இ ப்பார.் நம  ேவைலகைள ட நம் ைடய வாழ்க்ைகத் ைணக க்  
நாம் எவ்வா  க் ய வம் அளிக் ேறாம் என்ப ல் ேதவன் அ க 
அக்கைற ள்ளவராக க் ன்றார.் 

இந்தத் ெதாடைர நீங்கள் ெஜபத் டன் ப க் ம்ெபா , கணவன் மைன யான உங்க க்  
ேதவன் தம் ேநாக்கத்ைத ெவளிப்ப த் வார.் இ ல் காணப்ப ம் எல்லா தகவல்க ம் 
ேவதாகம சத் யத்ைத மட் ேம அ ப்பைடயாகக் ெகாண்டைவயா ம். ப ற் ப் த்தகங்கள் 
ேவதவசனத் டன் உங்க க்  வ காட் ம், ேம ம் நீங்கள் கற் க் ெகாள் ம் 
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அன்  என்றால் என்ன? 

உபேதசங்கைள ெசயல்ப த்த நைட ைற  எ த் க்காட் கைள உங்க க்  வழங்  உத ம். 
இந்த த்தகத் ெதாடர ்மற்றவரக்ைள ஷராக் வதற்கான ஒ  க யாக ம் க தப்ப ற . 
உங்கள் கண்கள் றக்கப்ப ம்ேபா  ேதவன் உங்கள் வாழ்க்ைகைய நம்ப யாத வ ல் 
மாற் க் ெகாண் ப்பைத உண ம்ேபா , பல க் ம் இவ் த  ேதைவ என்பைத நீங்கள் 
காண் ரக்ள். 

கரத்்தரா ய ஆண்டவேர, உம் ைடய இ தயத்ைத ம் ப்பத்ைத ம் 
உம் ைடய வாரத்்ைத ன் லமாக ெவளிப்ப த் யதற்  நன் . இந்த 

த்தகத்ைத ப ப்பவரக்ைள தய ெசய்  ஆ ரவ் ம். சத் யங்கைள 
ெதளி ப த் ம். தங்கைள காயப்ப த் யவரக்ைள மன்னிக்க ய, மற் ம் 
தாங்கள் காயப்ப த் னவரக்ளிடத் ல் மன்னிப்  ேகட் ம் ப்ப ள்ள 
தாழ்ைமயான இ தயங்கைள அவரக் க்  தா ம். கரத்்தாேவ, தங்கள் மண 
வாழ்க்ைக ல் உம்ைம ன்பற்ற தயாராக இ ப்பவரக்ளின்  லமாக நீர ்
ம ைமப்ப ம். ஆெமன். 
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அன்  என்றால் என்ன? 

ன் ைர 

இந்த ப ற் ப் த்தகம் உங்கைள ஷத் வத் ன் பாைத ல் ெகாண்  ெசல்ல 
வ வைமக்கப்பட் ள்ள , அதாவ  ேதவ ைடய அ ப்பைட ேகாட்பா களில் நடப்பைத இ  

ட் க்காட் ற . நடப்ப  என்ற ெசாற்கைள நாங்கள் பயன்ப த் ம்ேபா , நடக்க கற் க் 
ெகாள் ம்ெபா  இந்த ேகாட்பா களின் ழ் வாழ்வ  அ ப்பைடயான  என்  நீங்கள் ரிந்  
ெகாள் ரக்ள் என்  நம் ேறாம்.  

ப ற் ப் த்தகத் ன் க்ேகாள்கள்: 

1. ேதவன் மணத் ற்கான சத் யங்கைள வழங் றார ் என்பைத உங்க க் க் 
வரித் க்காட் வதற் ம், 

2. இந்த உபகரணங்கள் மற் ம் பயன்பா களில் ேதரச்் யைடந் , இக்ேகாட்பா கைள 
அப் யாசப்ப த் வதற் ம் மற் ம்  

3. உங்கள் மணம் மற் ம் ம்பம் ேதவ க்  ழ்ப்ப வ ன் லம் வ ன்ற மன்னிப் , 
ணப்ப த் தல் மற் ம் ஒற் ைமக்  வ காட் வதா ம். 

ம்ப ஷத் வ ஊ யமான  ஸ் ைடய சரீரத் ன் க் ய ெதா கைள கற்பதற்  
உத ற . மற்றவரக்ைள ஷராக் வ ல் ேதால் யைடந் ப்பதான , இன்  மணங்களில் 
ேதால் யைடந் ப்ப ன் தத் டன் ேநர யாக ெதாடர் ைடய . இைத எப்ப  நாம் 
அ ந் ெகாள்வ ? நாம் காண்பவற் ல், அ பவத் ல் மற் ம் இன்  நி க்கப்பட்ட 

ள்ளி வரங்களின் லமாக அ ந்  ெகாள்ள ம்.  

ெசயல் ைற 

இந்த ஆய்வான  ஐந்  ெதா களாகப் ரிக்கப்பட் ள்ள . ெதா  ஒன் ந்  ஒவ்ெவா  
ெதா யாக ெதாடர் ற . உங்கள் ஆரவ்த்ைதத் ண் ம் ஒ  ப ைய வா க்காமல் கடந்  
மற்ெறா  ப க்  ெசல்வ  கவரச்் யானதாக இ க்கலாம், ஆனால் சரியானதல்ல, ஏெனன்றால் 
ஒவ்ெவா  ெதா ம், பாட ம் ஒன்ைறெயான்  சாரந்் க் ம் வைக ல் 
உ வாக்கபட் க் ற . உதாரணமாக, நீங்கள் ஆணின் அல்ல  ெபண்ணின் ேதாழைம 
ேதைவகளில் ேதரச்்  ெபற ம்பலாம், ஆனால் உங்கள் ைணவரின் ேதைவகைள ஒ  ெதய் க 
வ ல் சரியாகப் பயன்ப த் வதற்  ன், ேவதாகம ேகாட்பா கைள கற் க்ெகாள்ள ேவண் ய 
அவ யம் உள்ள . ஐந்  நாடக் க்  ஒவ்ெவா  நா ம் ஒ  பாடம் ப்பைத ேநாக்  
ெசயல்ப ங்கள். னசரி ப ப்ைப ரானதாக உ வாக் வ  ஆ க் ரிய ெவற் க்  

க் யமா ம். 

இந்த உபேதசங்கள் ஆய் க் ள்ளாக்கப்பட்  ெவற் கரமாக நி க்கப்பட் ள்ளன. நான் அைத 
என் ெசாந்த மண வாழ்க்ைக ம் மற் ம் எண்ணற்ற மக்களின் வாழ்க்ைக ல் ஆேலாசைன 
மற் ம் மண வ ப் களின் லமாக ம் அ ப த் க் ேறன். இ  “ மணத் ற்கான 
ஐந்  எளிதான ப களின்” ைகேய  அல்ல என்பைத தய ெசய்  ரிந் க்ெகாள் ங்கள். 
ேவதாகம ஷத் வம் சவாலானெதான்  மற் ம் உங்கள் ல அ ைறகைள ம் 
நடத்ைதகைள ம் மாற்  ேதவ ைடய தத்த் ற்  நீங்கள் சரணைடய ேவண் ம் என்  
எ ரப்ாரக்்கப்ப ற . இசெ்சயல் ைறக்  அரப்்பணிப் , யாகம் மற் ம் தாழ்ைம 
ேதைவப்ப ற . 

ஒவ்ெவா  நா ம் ஆரம் க்கப்பட ேவண் யைவ 

 ஒவ்ெவா  னசரி ஆய்ைவ ம் உங்கள் ேதவ ைடய ச கத் ல் ெசலவ ங்கள், 
அவ ைடய வாரத்்ைத ன் லம் உங்க டன் ேப வார ்என்  எ ரப்ா ங்கள். 
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 ஒவ்ெவா  நா ம் ெஜபத் டன் ெதாடங் ங்கள், நீங்கள் எங்  மாற்ற ேவண் ம், எங்  
நீங்கள் மாற ேவண் ம் என்பைத ேதவன் ெவளிப்ப த் ம்ப ம் மற் ம் நீங்கள் 
கற் க்ெகாண்டைதப் அப் யாசப்ப த்த உங்க க்  அ காரம் அளிக்க ம் ேக ங்கள். 

 ர ப ப்  மனப்பான்ைமையக் ெகாண் ங்கள். நீங்கள் ப த்  த் ட் ரக்ள் 
என்  ெசால்வதற்காக, பாடத்ைத ைரந்  ப க்க ேவண்டாம். ேதவன் உங்களிடம் ேபச 
ேநரம் ெகா த் , நீங்கள் கற் க் ெகாள்வைத யானி ங்கள். 

கவனிக்க ேவண் யைவ 

 இந்த ஆய் க்  ஒ  ய ன் ரிைம ம், 
அரப்்பணிப் ன் ேநர ம் ேதைவப்ப ற . 
பாடங்கைள ன ம் ப க்க ேவண் ம். நீங்கள் ஒ  
நாைளத் தவற ட்டால், அைதத் த ரத்்  ட்  
ேவ  பாடத் ற்  ெசல்ல ேவண்டாம், எல்லா 
பாடங்கைள ம் ஒ ங்காக க்க ற்ப ங்கள். 

 மணமான  ேதவ க்  க் யமான  என்  
ேவதம் ெதளிவாகக் ற . பாடங்கைள க்க 
நீங்கள் கஷ்டப ரக்ள் என்றால், உங்கள் 

ன் ரிைமக க்கா ம், ற 
கடைமக க்காக ம் ெஜ ங்கள். உத ையப் 
பட் ய ங்கள் ேதைவப்பட்டால் ெஜபக் 

ப் கைள பட் ய ட்   உங்கள் உற்ற 
ேதாழரிடம் உத  ேகா ங்கள். 

 இந்த யற் ல் உங்கள் ைண யார ் ஒ  க் ய பங் தாரர ் என்பைத நிைன ல் 
ெகாள் ங்கள். ஒன்றாக இைணந்ேதா அல்ல  தனித்தனியாகேவா ப க்கலாம், ஆனால் 
நீங்கள் கற் க் ெகாண்டவற்ைற எப்ேபா ம் கலந் ைரயா ங்கள், மாற்  அைமக்கப்பட 
ேவண் யைவகைள ெஜபத் டன் உ ப்ப த் க் ெகாள் ங்கள். 

 வழங்கப்பட்ட தகவல்களின் அள களில் பாடங்களின் க த் க்கள் மா படலாம். 
ஒவ்ெவான்ைற ம் நீங்கள் த்த ற , அ த்த பாடத்ைத எ ரே்நாக் ங்கள், ேம ம் 
அ ல் க் யமானைத அ ந் ெகாள்ள உங்கள் ேநரத்ைத ேதவ டன் ட்ட ங்கள். 

 ேகள் க க்  ப லளிக்க ம் மற் ம் உங்கள் எண்ணங்கைள ம் ெஜபங்கைள ம் ப  
ெசய்ய ம் ேநரம் வழங்கப்ப ம். இந்த ப ற் ப் த்தகத்ைத ப றக்கம் ெசய்  
அச் ட் ள்ளரீக்ெளன்றால், தனிப்பட்ட ப் கைள எ க்க அ ேனா  ெவற் க் 
கா தங்கைள இைணத்  ன்  வைளய ேகாப் களில்   ைவக்க பரிந் ைரக் ேறாம். 

ப களில் ஆழமாக ேத ங்கள் 

வழங்கப்பட் ள்ள பாட ெதா யான  ேவதத்ைதப் ப த்  ெதாடர் ப த் க்காட்ட ஒ  
வாய்ப்ைபக் த ற . நீங்கள் ேவதாகமத் ம், ேவதாகமத் ன் மணக் உபேதங்கேளா ம், 
ஒ  ைணவராக ேதவன் உங்களிட ந்  என்ன எ ரப்ாரக்் றார ் என்ப ம் நன்  
பழக்க ள்ளவரக்ளா ரக்ள். 

ய- பரிேசாதைன 

நீங்கள் ேவதாகம ேகாட்பா கைள ப க் ம்ேபா , தனிப்பட்ட தத் ல் எங்  ன்ேனற்றம் 
ேதைவ என்பைத கண்ட ந் , அைவகைள ய-பரிேசாதைன ெசய்வதற் ம் இந்த ெதா  
ேநரத்ைத வழங் ற . உங்கள் ண்ண ைவ பட் ய வதற் ம், அ க்ைக ெசய்வதற் ம் 
மற் ம் ெஜபத் ற்கான வல்லைமைய ம், அைத மாற்  அைமப்பதற்கான ஞானத்ைத ம் ெபற 

உண்ைம ேகாப்  

இ  ேபான்ற கட்டங்கள் ெசாற்கள் 
அல்ல  ெசாற்ெறாடரக்ளின் 
ேவதாகம ளக்கங்கைள த ற . 
ேதைவயான இடங்களில் 
ெதளி ப த் வதற்காக, நன்  
அ ந்த இைற யல் ேவதாகம 

ளக்க ைரைய ம் பயன்ப த்  
உள்ேளாம். இந்த பல 
வைரயைறகள் ன் இைணப்  R: 
ெசாற் களஞ் யங்களில் ேதான் ம். 
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ேநரத்ைத வழங் ற . தனிப்படட் ெபா ப் டைமயான  ெசயல் ைற ஷத் வத் ன் ஒ  
அம்சமா ம். உங்கள் ைணக்  அல்ல  ள்ைளக க்  எ ராக நீங்கள் பாவம் ெசய்ததாக 
உங்க க்  ெவளிப்ப த்தப்பட்டால், உங்கள் பாவத்ைத அவரக்ளிடம் ஒப் க்ெகாண்  மன்னிப்  
ேக ங்கள். அப்ப  ெவளிப்ப த்தப்பட ல்ைல என்றா ம், தவறாமல் அைத ப ற்  ெசய் ங்கள். 

ெசயல் ட்டம் 

நீங்கள் ேவதாகம ேகாட்பா கைள ப த்த ற , உங்கள் மண வாழ் ந்  நீங்கள் 
கற் க்ெகாண்டவற்ைற அப் யாசப்ப த்த ம், ெசயல் ட்டங்கைள எ க்க ம் இந்த ெதா  
உங்கைள ஊக்கப்ப த் ம். உண்ைமயான டரக்ளாக, நாம் அ ல் மட் ம் வளர ேவண் ெமன்  
ேதவன் ம்பாமல், அைத வாழ்க்ைக ல் ெசயல்ப த்த ேவண் ம் என் ம் ேதவன் ம் றார ்
என்பைத நாம் ரிந்  ெகாள்ள ேவண் ம். 

ன் இைணப்  ஆதரங்கள் 

ப ற் ப் த்தகத் ன் ல் உள்ள ன்னிைணப் கைளப் பயன்ப த் க் ெகாள்ள ய ங்கள். 
அைவகள் உங்கள் வளரச்் க்காக ம், ப ற் ப் த்தகம் வ ம் அவற்ைறக் 
பயன்ப த் வதற்காக ம் ெகா க்கப்பட் க் ற . இந்த அற் தமான பயணத்ைத நீங்கள் 
ெதாடங் வதற்  ன், தய ெசய்  ன் இைணப்  A ள்ள உ ப்பாட் க் க தத்ைத 
நிரப் ங்கள். 

தைலவரின் வ காட்  

FDM.world இல் தைலவரின் வ காட்  ைகேய  இலவச ஊ ய ப றக்கங்களின் ழ் 
ைடக் ற . ஷத் வத் ல் கவனம் ெச த் ப்ப ற எங்கள் அைனத்  உபகரணங்க ம் 

வைளத்தளத் ல் இலவசமாக வழங்கப்ப ற . 
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பாடம் 1 

ேவதத் ன் அன்  

ஒ  கணவன் அல்ல  மைன ன் கப்ெபரிய ேதாழைமத் ேதைவ எ ? உடல் ரீ யாக ம் 
உணரச்்  ரீ யாக ம் ஆண்க ம் ெபண்க ம் தனித் வமானவரக்ள் என்ப  நமக் த் ெதரி ம், 
ஆனால் அைனவ க் ம் அன்  ேதைவ என்பைத நாம் அைனவ ம் ஒப் க் ெகாள்ள மா? நம  

கப்ெபரிய ேதாழைம ேதைவ- ஆண்கள் மற் ம் ெபண்கள் இவ் வ க் ம் அவ யமான  
என்ன- அ  அன் . இ  உண்ைமயானதாக க்க, மற் ம் நம் ேதைவ க ம் ெவளிப்பைடயாக 
இ க் ம்ேபா , நாம் ஏன் அேநக ேவைளகளில் இந்த அன்ைபக் ெகா க்க ம் ெபற ம் 
ம க் ேறாம்? உற கள் ேதால் யைடவதற் ம் மணங்கள் வாகரத் ல் வதற் ம் 
இ ேவ க் ய காரணமா ம். இந்த ழப்பத் ற்கான ப ல்கள் மற் ம் ர் கள் ேதவ ைடய 
வாரத்்ைத ல் உள்ள . இந்த அன்ைப அ ப க்க ேவண் ய அற் தமான மனித நிைலையப்பற்  
ேதவன் ெசால்ல ேவண் ய காரியங்கள்  நிைறய இ க் ற . 

உற கள் அ ந் ட்டதாக பலர ் நம் றாரக்ள், ஏெனன்றால் அவரக்ள் ஒ ைற உணரந்்த 
அல்ல  ேதடப்பட்ட அன்  இப்ெபா   மங்  அல்ல  காணாமல் ேபாய் ட்டதாகத் ெதரி ற . 
இந்த உணர்   சரியான ற ேகால் என்  நிைனத் , அ  சரிெசய்ய யாத தவறாக அவரக்ள் 

 ெசய் றாரக்ள். தற்ேபாைதய வாகரத்  தம் இைத உ ப் ப த் ற . இந்த மக்கள் 
எ ரம்ைறயான நடத்ைதகள், தவறான அ ைறகள் மற் ம் ெகட்ட பழக்கங்களால் தங்கள் 
உற கைள அ யாைம னால் அ த் க் ெகாள் றாரக்ள். 

அன் ற்  எ ரம்ைற ெவ ப் . ஒ  நபர ் அன்ைபப் பற்  ேதவ ைடய வாரத்்ைத நமக்  
கற் ப்பதற்  ேநரம்ாறாக ெசய் ம்ேபா , கள் மணத் ற் ம் மற் ம் எ ரக்ால 
சந்த ன க் ம் ேபர ைவ ஏற்ப த் ற . எல்லா ழப்பங்க க் ம் ற்றம் சாட் வதற் ம் 

ரை்வ ெப வ  சாத் யமான  மற் ம் அவ யமான  என்  நாம் நிைனக் ற அன்ைப 
உலகளா ய ப்பத் டன் அ ப ப்ப  என்ப  தான் ெபா வான உண்ைம. நம  
அ யாைமயால் தான் ெப ம்பா ம் நான் ேதால் யைட ேறாம், அன்ைப த்ததான ேவதாகம 
உபேதசங்கைள நாம் அ ந்  ெகாள்ள ம் இல்ைல அ ல் கற் க்கப் பட ல்ைல, ேம ம் ஒ  

மணத் ற் ள் அந்த அன் னால் வா வதற்  எப்ப  ைபகைள ெபற் க்ெகாள்ள 
ேவண் ம் என்ற அ ல்ைல. 

இந்த ஆய்  ற் ம் ேதவ ைடய வாரத்்ைதைய அ ப்பைடயாகக் ெகாண்ட ,  ேதவன் தான் 
மணத்ைத உ வாக் யவர ்மற் ம் நாம் ெவற்  ெப வதற்  ேதைவயான தகவல் பரிமாற்றம், 

வல்லைம மற் ம் ைப இைவ அைனத் ற் ம் ஆதாரம் என்ற நம் க்ைகையக் 
ெகாண் க் ற . இைதப் ப ப்பதற்  நம் மனைத ம் இ தயத்ைத ம் றந்  ெகா க் மா  
அவரிடத் ல் ெஜ த்  ஆரம் ப்ேபாம். 

தாேவ எ  உண்ைமயான அன்  மற் ம் எ  உண்ைமயற்ற அன்  என்  எங்க க்  
ெதளி ப த்  ஒ வைரெயா வர ் எப்ப  நடத்த ேவண் ம் என்பைத கற் ம், ஞானம் 
மற் ம் வ காட் தல் நிைறந்த உம் வாரத்்ைதக்காக நன்  ெச த் ேறன். நாங்கள் எங்  
அன்  ெச த்தத் தவ ட்ேடாம் என்பைத பரி த்த ஆ யானவர ் எங்க க்  உணரத்்  
நடத் மா  ேகட் க்ெகாள் ேறன். உம் ஆேலாசைனகைள ப்பத்ேதா  
ஏற் க்ெகாண் , எங்களி ள்ள தவறான அ ைறகைள ம் ழ்ப்ப யாைமைய ம் 
மாற் வதற்கான ெபா ப்ைப ஏற் க்ெகாள்ளக் ய தாழ்ைமயான இ தயத்ைத ம் 
த மா  ேகட் க் ெகாள் ேறாம். ஆண்டவேர, எங்கள் மணங்கள் உமக்  கனத்ைத ம் 
ம ைமைய ம் ெகாண் வர ேவண் ம் என்  நாங்கள் ம் ேறாம், அ ேவ எங்கள் 
ெஜபமா ம். இைவகைளெயல்லாம் இேய ன் நாமத் ல் ெஜ க் ேறாம் தாேவ. 
ஆெமன். 
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ேவதாகம அன் ன் க் யத் வம் 

இேய  தம  டரக்ளிடம் அவர ் எ ரப்ாரப்்பைதப் பற் ய ண்ண ைவக் ெகா த்தார,் அைவ 
இன் ம் நமக் ப் ெபா ந் ம். அவர ்அைத ஒ  ஆேலாசைனயாக அல்ல, கட்டைளயாக ெகா த்தார ்
என்பைத கவனி ங்கள். 

நீங்கள் ஒ வரிெலா வர ் அன்பா ங்கள்; நான் உங்களில் அன்பா ந்த ேபால 
நீங்க ம் ஒ வரிெலா வர ்அன்பா ங்கள் என் ற தான கட்டைளைய உங்க க் க் 
ெகா க் ேறன். நீங்கள் ஒ வரிெலா வர ் அன் ள்ளவரக்ளா ந்தால், அ னால் நீங்கள் 
என் ைடய ஷரக்ெளன்  எல்லா ம் அ ந் ெகாள்வாரக்ள் என்றார.் (ேயாவான் 13:34-35) 

ய-பரிேசாதைன 1 

"ஒ வரிெலா வர ்அன்பா ங்கள்" என்ற 35 வ  வசனத் ன்ப , அவ டனான உங்கள் உற க்  
இேய ன் கட்டைள எவ்வா  ெதாடர் ப்ப த்தப்ப ற ? இந்த வசனத் ல் உங்கள் வாழ்க்ைகத் 

ைணைய எங்  ைவப் ரக்ள்? 

 

 

 

 

 

தம் ைடய உத ன்  இந்த அன்ைப நாம் ெப ேவாம் என்  ேதவன் எ ரப்ாரப்்ப ல்ைல. நம் 
வாழ் ல் ேதவ ைடய வாரத்்ைதக் ம் பரி த்த ஆ யானவ ைடய ரிையக க் ம் இைடேய 
உள்ள ெதாடரை்ப கவனி ங்கள். 

ஆைகயால் நீங்கள் மாயமற்ற சேகாதர ேநக ள்ளவரக்ளா ம்ப , ஆ னாேல 
சத் யத் ற் க் ழ்ப்ப ந் , உங்கள் ஆத் மாக்கைளச ் த்தமாக் க் 
ெகாண்டவரக்ளா க் றப யால், த்த இ தயதே்தாேட ஒ வரிெலா வர ் ஊக்கமாய் 
அன் ங்கள்; அ ள்ள த் னாேல அல்ல, என்ெறன்ைறக் ம் நிற் ற ம் 

வ ள்ள மான ேதவவசனமா ய அ ல்லாத த் னாேல ம ப ம் 
ெஜநிப் க்கப்பட் க் ரக்ேள. (1 ேப  1:22-23) 
 

ேநரை்ம என்ற வாரத்்ைதக்  "ேபா த்தனம் இல்லாமல்" இ ப்ப  என்  அரத்்தமா ம். இந்த 
ேநரை்மயான அன்  ஸ் க் ள் நிைலத் ப்பதன் ல ம் (ெதா  1 இல் 

வா க்கப்பட்டப ) மற் ம் ஒவ்ெவா  வா ம் வ க் ம் பரி த்த ஆ ன் 
வல்லைம னால் சத் யத் ற்  ழ்ப்ப ய ய தனிப்படட் ப்பத் னா ம் மட் ேம 
சாத் யமா ம். ெதா  1 இல் தம் ைடய ம ைம னா ம் கா ணியத் னா ம் நம்ைம 
அைழத்தவைர அ ற அ னாேல வ க் ம் ேதவபக் க் ம் ேவண் ய யாவற்ைற ம்... 
அவ ைடய வ் ய வல்லைமயான  நமக் த் தந்த ளின மன் , என்  2 ேப  1:3 ல் வசனம் 

வைதக் கற் க்ெகாண்ேடாம், எனேவ எல்லா ஷயங்கைளப்பற் ய அ ம், 
ஸ் ைவப்பற் ய அ ம் ேதவ ைடய வாரத்்ைத ந்  மட் ேம வ ற . 

ப களில் ஆழமாக ேத ங்கள் 

உங்கள் மைன  உட்பட மற்றவரக்ைள ேந க் ம்ப  ேதவன் நமக் க் ம் நான்  வ கைள 
வரி ங்கள். 



ேரக் காஸ்டர ்

11 
அன்  என்றால் என்ன? 

உங்கள் அன்  மாயமற்றதா ப்பதாக; ைமைய ெவ த் , நன்ைமையப் 
பற் க்ெகாண் ங்கள் (ேராமர ்12:9) 

 

 

 

எல்லாவற் ற் ம் ேமலாக 
ஒ வரிெலா வர ் ஊக்கமான 
அன் ள்ளவரக்ளா ங்கள்; "அன்  

ரளான பாவங்கைள ம்".  
(1 ேப  4:8) 

 

 

 

ஏெனன்றால், உங்கள் ரிையைய ம், 
நீங்கள் பரி த்தவான்க க்  ஊ யஞ் 
ெசய்த னா ம் ெசய்  
வ ற னா ம் தம  நாமத் ற் க் 
காண் த்த அன் ள்ள 

ரயாசத்ைத ம் மறந்  றதற்  
ேதவன் அநீ உள்ளவரல்லேவ. 
(எ ெரயர ்6:10) 

 

 

 

ரியமானவரக்ேள, ஒ வரிெலா வர ் அன்பா க்கக்கடேவாம்; ஏெனனில் அன்  
ேதவனால் உண்டா க் ற ; அன் ள்ள எவ ம் ேதவனால் றந் , அவைர 
அ ந் க் றான். (1 ேயாவான் 4:7) 

  

 

 

ேவதாகமத் ன் அன்  என்றால் என்ன?  

ேவதாகமத் ன் அன்  உணர் களின் அ ப்பைட ேலா, அ  இயற்ைகயாகேவா வ வ ல்ைல. 
நாம் இயல்பாகேவ யநலவா கள் மற் ம் யத்ைத ைமயமாகக் ெகாண்டவரக்ள். ேவதாகமத் ன் 
அன்  என்ப , ப்பத் ேதரை்வ அ ப்பைடயாகக் ெகாண்ட ஒ  ெசயலா ம். இந்த வைகயான 
அன்  இயற்ைகக்  அப்பாற்பட்ட  மற் ம் இ  ேதவனிடத் ல் நம்ைம ெகா ப்பதன் லம் 
இ தயத் ந்  மட் ேம வ ற , ஏெனன்றால் அ  அவரிட ந் தான் வ ற . உங்கள் 
வாழ்க்ைகத் ைணைய உண்ைமயாக ேந க்க, நீங்கள் த ல் ேதவனில் அன் ரந்் , உங்கள் 
இ தயத்ைத அவரிடம் ஒப்பைடக்க ேவண் ம். 

உண்ைம ேகாப்  

அன்  : அகாேப-Agape ( ேரக்கம்). த யற்ற 
பா க க்  இரங் ன ேதவ ைடய இ தயம். 
அவ ைடய அன் ன் இலக்ைக 
ெவளிப்ப த் ம் தமாக தன்னலமற்ற யாக 
ப ன் லமாக ேதவ ைடய அன்ைப 
ெவளிப்ப த் னார.் ேதவனின் இன்  
அைமயாத பண்  மற்றவரக்ளின் நலன்கைள 
நா ற  இ  ேதவன் மனித க்  றந்த  
என்  நிைனப்பைத ெசய்வைத உள்ளடக் ய  
மற் ம் மனிதன் என்ன ம் றான் 
என்பைத எ த் க் ெகாள்வ ல்ைல… 
மனிதனின் மன்னிப் ற்காக அவ ைடய 

மாரைன ெகாண்  வந்தைத ம் 
உட்ப த் ற . நிபந்தைனயற்ற அன்ைப 
ேதர்  ெசய் ற ” 

அன் : ேயா -Phileo ( ேரக்கம்). ம ழ்ச் ைய 
த ம் வைக ல் ஒ வைர க உணரச்்  

ைனப் டன் ம் வ .” ேயா ற் ம் 
ெதளிவாக (அகாப்ேப ந் ) ேவ படட்  
மற் ம் மரியாைத, உயர ் மரியாைத மற் ம் 
ெமன்ைமயான பாசம் மற் ம் அ க 
உணரச்் ைய பற் ப் ேப ற ” நட் ன் 
அன் , ஒ வர ் மற்றவரிட ந்  ெப ம் 
ம ழ்ச் யால் ரம்ானிக்கப்ப ற . இந்த 
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நம் கலாசச்ாரத் ல், அன்  என்ற வாரத்்ைத க ம் அ கமாக அைலக்க க்கப ற ஒன்றாக ம் 
அரத்்தம் ம வானதாக ம் காணப்ப ற . ேதவன், நம் ள்ைளகள் மற் ம் ல உண கள் பற்  
நாம் எப்ப  உணர் ேறாம் என்பைத வரிக்க ம் அேத வாரத்்ைதையப் பயன்ப த் ேறாம். 
ெப ம்பாலான கணவன் மற் ம் மைன கள் ஆரவ்த் டன் தங்கள் வாழ்க்ைகத் ைணைய 
ேந ப்பதாக சாட் யளிப்பாரக்ள். எனி ம், உண்ைமயான அன்ைப ேதவ ைடய வாரத்்ைத னால் 
மட் ேம நிரண் க்க ம். 

நம் டம் அகாேப அன்  இ க் ற , ஏெனன்றால் "நமக்  அ ளப்படட் பரி த்த ஆ னாேல 
ேதவ அன்  நம் ைடய இ தயங்களில் ஊற்றப்பட் க் ற  "(ேராமர ்5:5). 

ேதவன் நம் வாழ்க்ைகத் ைணைய அகாேப அன் டன் அன் ற அைழத் க் றார ்- அதாவ  
அன்  காடட்ப்ப ன்ற நபர ் எ ரப்ாரப்் க க் ம் ேகாரிக்ைகக க் ம் ஏற்ப வாழத் 
தவ ந்தா ம், ம்பப்ெபற யாத யாக ள்ள அன்பா ம். அகாேப அன்  உங்கள் 
ஆ ைம, பலம், பல னங்கள் அல்ல  ேதால் களின் ம ப் கைள ட, ேதவன் உங்கள் மைன  

 ைவத் க் ம் ம ப்ைப அ ப்பைடயாகக் ெகாண்ட . 

ேதவ ைடய அன் னால் அன் க் வ  உங்கள் ெசாந்த பலத் ல் சாத் யமற்ற . ஆனால் 
ஸ் ைவ நாம் ஏற் க் ெகாள் ம் ெபா  பரி த்த ஆ யானவர ்நம் ைடய இ தயங்களில் 

வந்  வ க் றார,் அதற்காக கரத்த்ைர ப்ேபாம்! நாம் யத் ற்  மரித்  நம்ைமேய 
ெகா க் ம் ேபா , பரி த்த ஆ யானவர ் நம் லம் நம் வாழ்க்ைகத் ைணைய ேந ப்பார.் 
ஏெனன்றால் ேவதாகமத் ன் அன்  உணரச்் கைள அ ப்பைடயாகக் ெகாண்டதல்ல என்பதால், 
அ  உங்களால் ெசய்யப்ப ம் ஒன்  அல்ல ( ைனசெ்சால், ெபயரச்ெ்சால் அல்ல) மற் ம் அைத 
ெசய ல் பாரப்்பதன் லம் மட் ேம அைடயாளம் காண ம். 

எனேவ, ேதவனின் அன்ைப நம் ைண டம் காட்ட கற் க்ெகாள்வ  நமக்  அவ யம். நல்ல 
ெசய் ெயன்னெவன்றால், இேய  ஸ் டனான ெந ங் ய உற ன் அஸ் பாரம் சரியாக 
அைமக்கப்பட் ந்தால், நம் வாழ்க்ைகத் ைணவரக் க் த ் ேதைவயான அன் ன் ஆதரைவ 
உ வாக் வ ல் த ள்ளவரக்ளாக ம், ேதவ ைடய ெபல ள்ளவரக்ளாக இ ப்ேபாம். 

ன்னைட கள் மற் ம் ேதால் கள் நிசச்யம், ஆனா ம் ேசாரந்்  ேபாகா ரக்ள் ேம ம் 
உங்க ைடய அன் க் றாத நடத்ைதகைள ஏற் க்ெகாள்ள ம், சாக் ப்ேபாக்  ெசால்ல ம் 
ஆரம் க்கா ரக்ள். ேமம்ப த் வதற்கான நம  ப்பேம அதற்  க் யமான காரணியா ம். 
அன்ைபப் ப ரவ் ல் நாம் அைனவ ம் ன்ேனற ெதாடங்கலாம், ேதவனிடத் ல் நம் இ தயத்ைத 
அரப்்பணிப்ப ந்ேத நம  ைணைய ேந ப்ப  ஆரம் க் ற  என்பைத நாம் உண ம்ேபா  
தான் அந்த இடத் ற்  நாம் வ ேவாம். இந்த நடத்ைதைய நாம் ேதரந்்ெத க்க ேவண் ம், ேதட 
ேவண் ம், கற் க்ெகாள்ள ேவண் ம், மற் ம் ெதாடர ேவண் ம். கணவ ம் மைன ம் ஓரள  
அன்ைபக் ெகா க் றாரக்ள், ஆனால் ரசச்ைனகள் தவறாக ைகயாளப்ப ம் ேபா  வ வற்ற 
சமநிைல அன்  எளி ல் தணிந்  ேபாகக் ம். நாம் எப்ேபா ம் ெபலப்ப த் ம் அன்ைப 

ம் ேறாம், ஆனால் நாம் அன் ல் றப்பானைத ெதாடர ேவண் ம். 

ப் ல் உள்ள மக்கள் ஒ வ க்ெகா வர ் ேந க் றாரக்ள் என்பைத ப ல் 
அ ந் ந்தார,் ஆனா ம் அவர ்அவரக்ைள ெதாடரந்்  அன் க் ற ேம ம் ஊக் த்தார:் 

ேம ம், உத்தமமானைவகைள நீங்கள் ஒப் க்ெகாள்ளத்தக்கதாக உங்கள் அன்பான  
அ ம் எல்லா உணர் ம் இன் ம் அ கம கமாய்ப் ெப க ம், ேதவ க்  
ம ைம ம் ண்டா ம்ப  இேய ஸ் னால் வ ற நீ ன் கனிகளால் 
நிைறந்தவரக்ளா , நீங்கள் ஸ் ன் நா க்ெகன்  ப் ரவானவரக் ம் 
இடறலற்றவரக் மா க்க ம் ேவண் தல் ெசய் ேறன். ( ப் யர ்1:9–11) 

அவரக்ள் அன் க் வ  ேபால உண ம்ப  ப ல் ெஜ க்க ல்ைல, ஆனால் அவ ைடய 
வாரத்்ைதகள் நம  ெசாந்த ெஜபங்களில் பயன்ப த்தக் ய ெசய க்கான அைழப்பாக 
இ க் ற  என்பைதக் கவனி ங்கள். ன்வ ம் ப் கள் உங்க க்  ேதவன் என்ன 
ெசால் றார ்என் ற ஆழமான ரிந்  ெகாள் தைல அளிக் ம். 
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1. "உங்கள் அன்பான  அ ம் எல்லா உணர் ம் இன் ம் அ கம கமாய்ப் ெப க ம்" 
(வசனம் 10). ெப வ  என்றால் "அ கமாக இ ப்ப ", ேபா மான அன்ைப ட 
அ கமான . அ , எ க்ேனா ஸ் Epignosis ( ேரக்கச ் ெசால்), "அ வாரந்்த ைற ல் 
ஒன்ைற அ ந் ெகாண் , அதன்ப  ெசயல்ப வ " என்  அரத்்தம். ேவதாகமத் ன் 
அ ப்பைட ல் எப்ப  ேந க்க ேவண் ம் என்பைத அ ந்  ன்னர ் அதன்ப  வாழ 
ேவண் ம் என்பேத ெஜபமா ம். உணர் ம் என்ற வாரத்்ைதக்  ப த்த  அல்ல  
" ண்ண , அல்ல  ரிந்  ெகாள் ம் றன் ேவண் ம் ”மற் ம் அந்த அ ன்ப  
உங்கள் கைள எ த்  உங்கள் பழக்கவழக்கங்கைள ெசயல்ப த் ங்கள் என்  
அரத்்தம். 

2. "உத்தமமானைவகைள நீங்கள் ஒப் க்ெகாள்ளத்தக்கதாக" (வசனம் 11). ஒப் தல் என்றால் 
"பரிேசாதைனக்  ெதாடரந்்  ேசாதைனக்  உட்ப த் , உங்கள் ெசயைல ஒப் தலளிக் ம் 

ன் ஆய்  ெசய்ய ேவண் ம் என்  அரத்்தம் த ற . ேவ  வாரத்்ைதகளில் 
வதானால், றந்த அகாப்ேபயாக இ ப்பதற்கான த ைய ரத்்  ெசய்ய ேவண் ம், 

அதாவ  ேதவ ைடய வாரத்்ைத ன் தரத் க்  ஏற்ப அன்  காட் வதா ம், அ  ஒ  
ேநரை்மயான அன்பாக இ க் ம். 

நீங்கள் அவ ைடய வாரத்்ைதையப் ப க் ம்ேபா  ேதவன் உங்களில் இைத நிைறேவற் வாராக. 
ேமற்கண்ட ேவத வசனத்ைதப் பயன்ப த் , உங்கள் அட்டவைண அட்ைட ல் அைத உங்கள் 
வாழ்க்ைக ல் உண்ைமயாக் ம்ப  ேதவனிடம் ேகட்  ஒ  தனிப்பட்ட ெஜபத்ைத எ ங்கள். 
அ த்த ல பாடங்கைள ப ப்பதற்  ன், உங்கள் ெஜப அடை்டைய பயன்ப த் ங்கள். 
எ த் க்காட்டாக: 

கரத்்தரா ய இேய ேவ, இந்த அன்  எல்லா ேநரங்களி ம் என் ள் பாய ேவண் ம் என்  
நான் ெஜ க் ேறன். நான் ஒவ்ெவா  நா ம் சந் க் ம் எல்லா ழ்நிைலகளி ம் 
உம் ைடய அன் னால் நிரம்  வ ய ேவண் ம் என்  ம் ேறன். ஆண்டவேர, என் 

ைண னிடத் ல் அன் ல்லாத ந்தைனக் ம் அல்ல  வாரத்்ைதக் ம் ஒ ேபா ம் 
சாக் ேபாக் ச ் ெசால்லாமல் இ க்க ம் எனக்  உத ம். இந்த அன்ைப ெதாடரந்்  
என் ைடய மணத் ல் ப ரந்்தளிக்க்க ய ப த்த ைவ தய  ெசய்  எனக்  தா ம். 
இேய ேவ, நான் என் மைன க்  ன் ம் ன் ம் ெசய் ம் எல்லாவற் ம் நீங்கள் 
ம ைமப்ப ம். ஆெமன். 

ப களில் ஆழமாக ேத ங்கள் 

இந்த ேவதவசனங்கள் உங்க க் ம் உங்கள் ைணவ டனான உங்கள் உற க் ம் எவ்வா  
ெபா ந் ம் என்பைத ளக் ங்கள். 

இ னி த்தம், நாங்கள் அைதக்ேகட்ட நாள் தல் உங்க க்காக இைட டாமல் ெஜபம் 
பண் ேறாம்; நீங்கள் எல்லா ஞானத்ேதா ம், ஆ க் ரிய ேவகத்ேதா ம் அவ ைடய 

தத்த்ைத அ ற அ னாேல நிரப்பப்பட ம், (ெகாேலாெசயர ்1:9) 

 

 

 

நீங்கள் இந்தப் ரபஞ்சத் ற்  ஒத்த ேவஷந்தரியாமல், ேதவ ைடய நன்ைம ம் ரிய ம் 
பரி ரண மான த்தம் இன்னெதன்  ப த்த யத்தக்கதாக, உங்கள் மனம் 

தா ற னாேல ம பமா ங்கள். (ேராமர ்12:2) 
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கரத்்த க் ப் ரியமான  இன்னெதன்  நீங்கள் ேசா த் ப்பா ங்கள். (எேப யர ்5:10) 

 

 

 

க ம் வல்லைமயான ஊக் ப்பவர் 

மனிதரக்ளான நம்ைம அ ப்பைட ேதைவகள் ஊக் க் ன்றன. அ ல் த டம் அன் , க ம் 
சக் வாய்ந்த ஊக் ப்பவர.் உண , அரவைணப்  மற் ம் பா காப்  ேபான்ற உடல் 
அத் யாவ யமானைவெயல்லாம் அ த்த . மற்ெறா  ஊக் த்தல் ம ழ்ச் : உடல் ரீ யான 

ப் , ெபா ேபாக் , உைடைமகள் மற் ம் நாம் ம் ம் ஷயங்கைளப் ெப தல். வ  
மற் ம் பயம் ட நம்ைம ஊக்கப்ப த்தலாம், ெப ம்பா ம் தண்டைன, ேகாபம் அல்ல  
இரக்கமற்றைவக் ட நம்ைம ஊக் க்க ம். 

கணவன், மைன யாக, நம் வாழ்க்ைகத ் ைணைய ஊக் க்க நாம் பயன்ப த் ம் ெபா வான 
டப்ங்கைள ஆராய்ேவாம். உங்கள் வாழ்க்ைகத் ைண நீங்கள் ம் வைத அவரக்ள் 

ெசய்யேவா அல்ல  உங்கைள எரிசச் ட் ம் ஒன்ைறச ் ெசய்வைத நி த்தேவா ஏதாவ  ஒ  
வ ல் மாற்றத்ைத உண் பண்ண அல்ல  ஊக் க்க யற் க் ம்ேபா  நீங்கள் எப்ப  
நடந் ெகாள் ரக்ள்? 

ய-பரிேசாதைன 2 

நீங்கள் ஊக்கமளிக்க அ கம் பயன்ப த் ம் உந்  சக் ைய வட்ட ங்கள். 

அன்        உடல்ரீ யான அத் யாவ யங்கள்   இன்பம்       வ /இரக்க ன்ைம 

இந்த உந் தைல ஏன், எப்ப  பயன்ப த் ரக்ள் என்பைதப் பற்  ந் ங்கள். 

 

 

 

 

 

உங்கள் மணத் ற் ள் நீங்கள் உ வாக் ய வ வங்கைளக் க த் ல் ெகாள்ள ேநரம் 
ஒ க் ங்கள். உதாரணமாக, ல மணமான தம்ப கள் ேகாபப்ப தல், ண்டல் ெசய்தல், 
நசச்ரித்தல், றக்கணித்தல் அல்ல  சரீரப் ரகாரமான பாசத்ைத நி த் தல் ஆ யவற்றால் வ  
மற் ம் பயத் ன் ழைல உ வாக் றாரக்ள் என்பைத ட உணராமல் இ க் றாரக்ள். 
நமக் ள் பாவ தன்ைம இ ப்பதால் தான் இ  ேபால் நடக் ற , இந்த நடத்ைத மனிதரக்ளா ய 
நமக்  இயற்ைகயாகேவ வ ற  என்  ேதவ ைடய வாரத்்ைத நமக்  ெசால் ற . 

ஆ ம், ேதவன் நமக்  ேவ  வ ைய உண்டாக்  இ க் றார.் இேய  ஸ் ைவ எப்ெபா  
உங்கள் இரட்சகராக ம் ஆண்டவராக ம் ஏற் க் ெகாண் ரக்ேளா, அப்ெபா  அவ ைடய 
பரி த்த ஆ யானவர ்உங்க க் ள் வாசம் ெசய்ய வ றார.் அப்ேபா  தான் ேதவன் "மா சம்" 
என்  அைழக் ற, உங்கள் பாவத் தன்ைம ந்  ெசயல்ப வைத எ ரக்் ம் வல்லைம 
உங்க க்  ைடக் ம். ஆ யானவர ் நம் வ காட் யாக இ ந் , பாவத்ைத நம் கவனத் ற்  
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ெகாண்  வ றார ்என்  ேவதாகமம் ற . ேதவ ஆ யானவ க்  அ பணிவதன் லம், 
அன்ைபப் பற்  அவர ்நமக் க் ெகா க் ம் வ ைறகைளப் ன்பற்றலாம். அேநக ேவைளகளில் 
தம்ப கள் ஒ வ க்ெகா வர ் ேதவ ைடய வாரத்்ைத ன் ப  நடந் க்ெகாள்ளாமல், 
இயற்ைகயாக ேதான் றப  நடந்  ெகாள் றாரக்ள். 

நமக்காக மரிப்பதற்  வந்த இேய ைவத் ஊக்கப்ப த் ய  எ ? ேயாவான் 3:16 ற , "ேதவன், 
தம் ைடய ஒேரேபறான மாரைன வா க் றவன் எவேனா அவன் ெகட் ப்ேபாகாமல் 
நித் ய வைன அைட ம்ப க் , அவைரத் தந்த ளி, இவ்வளவாய் உலகத் ல் அன் ரந்்தார.்" 
அன்ேப இேய  வந்  நமக்காக ைவ ல் மரிப்பதற்  ஊக்கப்ப த் ய , அவர ் தா  
ைவத் ந்த பயம் அல்ல. இதன் லம், அன்ேப நம்ைம மாற் வதற்கான ேதவனின் 

தன்ைமயான உள்ேநாக்கம் மற் ம் ஊக்கமளிப்பவர ்என்பைத நாம் காண் ேறாம். 

ப களில் ஆழமாக ேத ங்கள் 

அன்ைப ெவளிப்ப த் வ  பற்  இந்த வசனங்கள் என்ன ெசால் ன்றன? உங்கள் ைண யாைர 
ேந ப்பதற்  நீங்கள் எவ்வா  இைத அப் யாசப்ப த் ரக்ள்? 

நாம் பா களா க்ைக ல் ஸ்  நமக்காக மரித்த னாேல, ேதவன் நம்ேமல் ைவத்த 
தம  அன்ைப ளங்கப்பண் றார.் (ேராமர ்5:8) 

 

 

 

ஆதலால், நான் உங்களில் எவ்வள  அ கமாய் அன்  ேறேனா அவ்வள  ைறவாய் 
உங்களால் அன்  ரப்பட் ந்தா ம், க ம் சந்ேதாஷமாய் நான் உங்கள் 
ஆத் மாக்க க்காகச ்ெசல  பண்ண ம் ெசல  பண்ணப்பட ம் ம் ேறன்  

(2 ெகாரிந் யர ்12:15) 

 

 

 

ரியமானவரக்ேள, ஒ வரிெலா வர ் அன்பா க்கக்கடேவாம்; ஏெனனில் அன்  
ேதவனால் உண்டா க் ற ; அன் ள்ள எவ ம் ேதவனால் றந் , அவைர 
அ ந் க் றான். (1 ேயாவான் 4:7) 

 

 

 

 

மாற்றம் ேதைவப்ப ற ! 

ல அ ைறகள் மற் ம் நடத்ைதகளில் மாற்றம் ேவண் ம் என்பைத நாம் ஒப் க் 
ெகாள் ேறாம். நாம் நம்ைமப் பாரத்்  நம  தவ கைள உணரந்் க் ெகாள்ள ம். ேம ம் 

மணமான  நம  பாவத் ன் தன்ைமைய நமக் க் காண் க்க உ யளிக் ற . 
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மணத் ற் ப் ற  எவ்வள  காலம் க த் , உங்கள் ய, வாழ்நாள் ைணவர ்
அன்பானவராக ல்ைல ல சமயங்களில் ம்பத்தக்கவராக ம் இல்ைல என்பைத 
உணரந்் ரக்ள்? அவரக் ம் உங்களிடம் இேத ேபான்ற அ ைறைய உ வாக் க் 
ெகாண் க் றாரக்ள் என்  நீங்கள் க ன  உண்டா? அந்த ேநரத் ல் தான், தம்ப கள் 

மணத் ற்கான ேதவனின் ேநாக்கங்களில் 
ஒன்ைற அ ப க்கத் ெதாடங் ன்றனர:் ஒவ்ெவா  
நபைர ம் ஸ் ன் சாயலாக மாற் வ ,  
அதாவ  அவ ைடய அ ைறகைள ம், 

ணா சயங்கைள ம் நமக் ள் வளரப்்பதா ம். 
நீங்கள் உங்கள் ைணைய மாற்ற ம்பலாம், 
ஆனால் ேதவன் உங்கைள மாற்ற ம் றார,் 
உண்ைம ேலேய நீங்கள் யார ் என்பைத 
மற்றவரக் க்  காண் க் ம் ப யாக அவர ்
உங்கைளப் பயன்ப த் வார.் ெதா  1 இல், 
ேதவ ைடய இரண்டாவ  ேநாக்கமாக 

மணத்ைத நம  மாற்றத் ற்காக 
பட் ய ட் க் ேறாம். 

ேவதாகம அ த்தல்க க் க் ழ்ப்ப வதன் 
லம் ேதவனின் பரி த்த ஆ யானவைர நமக் ள் 

ெசயல்பட அ ம க் ம்ேபா , நாம் ேதவன் மற் ம் நம  வாழ்க்ைகத் ைணவரக்ள்  அன்  
காட் ேறாம். "இப்ெபா ேதா ேகாப ம் ரக்்க ம் ெபாறாைம ம், உங்கள் வா ல் 

றக்கலாகாத ஷண ம் வம்  வாரத்்ைதக மா ய இைவகைளெயல்லாம் ட் ங்கள் 
என்  ெகாேலாெசயர ்3:8 ற . இைவெயல்லாம் அன் ற்  எ ரான , ட் வ  என்றால் 
"ேவண் ெமன்ேற ெசய்வைத நி த் வ " என்  ெபா ள்ப ம். அதற்  ப லாக, நாம் 
ேதவ ைடய ஆ யால் நடத்தப்பட ேவண் ம், அவர ் நமக்  மனந் ம் ம் மனப்பான்ைமையக் 
ெகா க் றார.் ேதவேன, இ  தவ  என்  எனக்  ெதரி ம் என்ைன மன்னி ம், என  வாழ்க்ைகத் 

ைண டம் மன்னிப்  ேகட்  மனந் ம்  உம் டம்  சரியாக நடந் க்ெகாள்வதற்கான 
ெபா ப்ைப ஏற்க ய ைபைய எனக் த் தா ம் என்  ேகடக் ேவண் ம். 

அன் : எ ர் ைனயா அல்ல  ப லளிக் ம் ெசயலா? 

ெகாேலாெசயரில் ேதவன் பட் ய ட்  இ க் ம் தவறாக ெதாடர்  ெகாள் ம் ைறைய 
" ட் ட" எப்ப  நாம் கற் க்ெகாள்ள ம்? மாம் கத் ல் ெசயல்ப ம் ேகாபத் ல் 
எ ர் ைனயாற் வைத ம், பரி த்த ஆ ன்ப  அன் ல் ெசயல்ப வைத ம் ேவ ப த்  
காட் வ  இதற்கான ஒ  வ யா ம். 

மாம்சத் ல் எ ர் ைனயாற் தல் 

எ ர் ைனயாற் வ  என்ப  ஒ  ேநாக்க ள்ள அல்ல  ெசயலாக்கமான மனநிைல அல்ல, 
அதாவ  அ  த ரக்்க யாத எ ரம்ைறயான ெசயலாக மா ற . ஒ  நபரிடம் நாம் 
ெவ மேன எ ர் ைனயாக ெசயல்பட்டால் அ  அன்பாக இ த்த க்  தரமானதாக இ க்கா . 

மணமான ஸ்தவரக் க் ம், ஸ்தவ மணத் ற் ம் த் யாசம் உள்ள . அேநக 
ேவைளகளில் ஸ் வ தம்ப கள் ஒ வ க்ெகா வர ் "மாம்சத் ல்" அல்ல  பாவத் ல் 
எ ர் ைனயாற் றாரக்ள், ேம ம் அவரக்ளின் ெசாந்த நடத்ைதக்கான ெபா ப்ைப அவரக்ள் 
ஏற்ப ல்ைல. அவரக்ள் த ல் என்ன ெசய்தாரக்ேளா அைதத்தான் நா ம் ெசான்ேனன் அல்ல  
ெசய்ேதன் என்  ெசால்வைத நீங்கள் எப்ேபாதாவ  ேயா த்  பாரத்் க் ரக்ளா? அப்ப  
நியாயப்ப த் வதற்கான எந்த ஆதார ம் ேவதாகமத் ல் ைடயா . நாம் என்ன ெசய் ேறாம் 
என்பதற் ம் அல்ல  என்ன ெசய்யாமல் இ க் ேறாம் என்பதற் ம் யாைர ம் ற்றம் ெசால்ல 

யா . அ  நம  பாவத் ன் இயல் , மற் ம் அதற்  தக்கதான தண்டைனக ம் உண் . 

உண்ைம ேகாப்  

எ ர் ைன – உணரச்்  ஆரவ்த் னால் 
அல்ல  ெசயல் ளரச்் னால் 

ண்டப்ப ம் ஒன் , எ ரச்ெ்சயலாக 
ஒன்ைறச ் ெசய். மாம்சத் ல் 
எ ர் ைனயாற் வ  – ஒ  ஸ்தவர ்
உணரச்் னால் பாவத் ன் 
தன்ைம ல், அவரக்ளின் பைழய 

ழ்ச் ன் இயல் ல் 
எ ர் ைனயாற் தல், அல்ல  பரி த்த 
ஆ ன் வல்லைம மற் ம் ஞானத்ைத 

ட் ட்  ெசாந்த பலத் ல் மற் ம் 
ரிந் ெகாள்வ ல் எ ர் ைன 

ஆற் வ .  



ேரக் காஸ்டர ்

17 
அன்  என்றால் என்ன? 

ஊ யரக்ளாக, எ ரம்ைறயான வ ல் ெசயல்ப வ  பாவமாக ம், அ  ேதவைன தவறாக 
த்தரிப்பதாக ம் இ க் ற . நாம் எந்தெவா  ழ்நிைல ம் நம  வாழ்க்ைகத் 
ைணவரக் க்  எ ரம்ைறயாக ப லளிக்க டா . எ ர் ைனயாற் வ  என்ப  ேயா த்  

ெசயல்ப வ  அல்ல- ஒ  " ைள இல்லாதவர"்- எ  தன் நிைன க்  வ றேதா, அைத அப்ப ேய 
ெசய் றாரக்ள். எ ர் ைனயாற் வ  நம  பாவ இயல்பா ம் ேம ம் அ  ய கட் ப்பாட் ன் 
ெவளிப்பாேடா, அல்ல  ஆ ன் கனிேயா அல்ல. 
(கலாத் யர ்5:22-23). 

உங்கள் மைன  உங்க க் ப் க்காத ஒன்ைறச ் ெசய் ம்ேபா , நீங்கள் த ல் மன ல் 
ேதான் ம் ஷயத்ைத அப்ப ேய ெசய்வ ம், இ  அ க்க  க ைமயான வாரத்்ைதகளால் 

ட் வ ம் அல்ல  ெவ ப்  அல்ல  பய த் ற க பாவைனகள் ேபான்ற தவறான வ ல் 
ெசயல்படலாம். அைம , நிராகரிப் , உட றைவ நி த் தல் மற் ம் அந்நியப் ப த் தல் ேபான்ற 
மாற்  வ கைள ைகயாளலாம். 

நம் வாழ்க்ைகத் ைணவரக்ள்  நாம் காட் ம் பாவமான ற்ேபாக் த்தனமான 
ெவளிப்பா களின் பட் யல் க நீண் ெகாண்ேட இ க் ம். நாம் அந்த ேசதத்ைத சரியாக 
அ காதேபா , அந்த பா ப்  (பாவம்) உள்ேள இ ந்  கசப் ணரை்வ ம், ன்னர ் மனக் 
கசப்ைப ம் த ற , ேம ம் அ  நம் வாழ்க்ைகத் ைணைய ர ரட்ட வ வ க் ற . 
உணரச்் ன் ெவ ப் டன் ழ்நிைலக க்  எ ர் ைனயாற் வதற்  கால ம் அல்ல  

யற் ம் ேதைவ ல்ைல. இ  உடன யாக நிகழ் ற ஒன் . "க ம் ெசாற்கேளா ேகாபதை்த 
எ ப் ம்" என்  நீ ெமா கள் 15:1 ற . ஆ ம் நாம் க ைமயான நடவ க்ைககைள 
அகற்ற ேவண் ம், அல்ல  “ ட் ட ேவண் ம்” ேவதம் ெசால் ற  (ெகாேலாெசயர ் 3:8). நாம் 
இந்த சத் யத்ைத ஏற் க்ெகாண் , நம  வாழ்க்ைகத் ைணவரக்ள்  காடட்ப்ப ம் பாவமான 
எ ர் ைனயாற் வைத நி த் வதற்  நம் மனசாட் ன்ப  ஒ  ைவ எ க்க ேவண் ம். 

ப களில் ஆழமாக ேத ங்கள் 

ஒவ்ெவா  எ ரம்ைற அ ைறைய ம் உணரச்் ைய ம் அைடயாளம் கண் , அைத அதன் 
ைள கேளா  இைண ங்கள். இவற் ல் ஏேத ம் உங்கள் வாழ்க்ைக ல் இ ந்தால், நீங்கள் 

மாற்றப்பட ேவண் யைத எ ங்கள். 

ேகாபதை்த ெந ழ்ந் , உக் ரத்ைத ட்  , ெபால்லாப் ச ் ெசய்ய ஏ வான எரிசச்ல் 
உனக்  ேவண்டாம். (சங் தம் 37:8) 

 

 

 

அந்தப்ப , ந் ன நடக்ைகக் ரிய ேமாசம் ேபாக் ம் இசை்சகளாேல ெகட் ப் ேபா ற 
பைழய ம ஷைன நீங்கள் கைளந் ேபா ங்கள். (எேப யர ்4:22) 

 

 

 

ம ஷ ைடய ேகாபம் ேதவ ைடய நீ ைய நடப் க்கமாட்டாேத. (யாக்ேகா  1:20) 
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வழக் க்  ல வ  ம ஷ க்  ேமன்ைம; டனானவன் எவ ம் அ ேல 
தைல ட் க்ெகாள்வான். (நீ ெமா கள் 20:3) 

 

 

 

கல் கன ம், மணல் பார மா க் ம்; ட ைடய ேகாபேமா இவ் ரண் ம் பாரமாம். 
(நீ ெமா கள் 27:3) 

 

 

 

ெசயல் ட்டம் 

ஒவ்ெவா  நா ம் அன்பற்ற ஒன்ைறச ் ெசால் ம்ேபாேதா அல்ல  ெசய் ம் ேபாேதா மன்னிப்  
ேகட் ம் வ ைமக்காக ெஜ த் , ேதவ க் ம், உங்கள் ைணவ க் ம் ஒ  உ ெமா ைய 
எ ங்கள். அைதப் பயன்ப த்  ஒ  ெஜபத்ைத உ வாக் ங்கள், அைத ஒ  அடை்ட ல் எ , 
உங்கள் ளியலைற ள்ள கண்ணா ல் ஒ  நிைன ட்டலாக ஒட்  ைவ ங்கள். 

 

 

 

 

உங்கள் வாழ்க்ைகத் ைணவர ் இைதப் ப க்கட் ம், அல்ல  அைத எ  அவரக் க் க் 
ெகா க்கட் ம். 
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பாடம் 2 

அன் ல் ர த்தரம் ெசால் தல் 

நாம் ஏற் க்ெகாள் ம் ேபா ம், இணங்  ெசல் ம் ேபா ம், அல்ல  ேநரம்ைறயாக நடந்  
ெகாள் ம் ேபா ம் நாம் ர த்தரம் அளிக் ேறாம். 

எ ர் ைனயாற் ம்ேபா  எ ராக ெசயல்ப ேறாம். ர த்தரம் ந்தைனக் ரிய . நாம் 
நம் மனைத ம் த்தத்ைத ம் பயன்ப த்த ேவண் ம். ேவதம் நமக்  "எந்த எண்ணத்ைத ம் 

ஸ் க் க் ழ்ப்ப யச ் ைறப்ப த் றவரக்ளா க்கேவண் ம் "(2 ெகாரிந் யர ்10:5) 
என்  கட்டைள ற . 

ர த்தரம் அளிப்ப  இசை்ச அடக்கத்ைத 
ெகாண்  வ ற . நாம் நம  த்தத்ைத 
ேதவ ைடய வல்லைம ன் ழ் ெகாண்  வர 
ேவண் ம், அ  ஆ க் ரிய கனிைய மலரச ்
ெசய் ற . "ஆ ன் கனிேயா, அன் , 
சந்ேதாஷம், சமாதானம், நீ யெபா ைம, தய , 
நற் ணம், வாசம், சாந்தம், இசை்சயடக்கம்; 
இப்ப ப்பட்டைவக க்  ேராதமான 

ரமாணம் ஒன் ல்ைல." (கலாத் யர ் 5:22-23). 
நம  வாசத் ன் அஸ் பாரத்ேதா  இைச 
அடக்கத்ைத ம் ேசரக்்க ேவண் ம் என்  
ேவதவசனம் ெசால் ற . 

இப்ப க்க, நீங்கள் அ க ஜாக் ரைத உள்ளவரக்ளாய் உங்கள் வாசத்ேதாேட 
ைதரியதை்த ம், ைதரியதே்தாேட ஞானத்ைத ம், ஞானத்ேதாேட 
இசை்சயடக்கத்ைத ம், இசை்சயடக்கதே்தாேட ெபா ைமைய ம், ெபா ைமேயாேட 
ேதவபக் ைய ம், ேதவபக் ேயாேட சேகாதர ேநகத்ைத ம், சேகாதர 

ேநகத்ேதாேட அன்ைப ம் ட்  வழங் ங்கள். (2 ேப  1:5-7) 

ர த்தரம் ெசால்ல கற் க்ெகாள்ள ேவண் ம். ஆனால், எ ர் ைனயாற் வ  அைத ட 
ேநரம் எ க்கக் ய . ெகட்ட நடத்ைதைய ட் வதற்  த ல் மனம் ய தகவைல 
ஏற் க்ெகாள்ள ேவண் ம், அப்ெபா  மாற் த க் ய த்தம் ந்ைதய ெகடட் 
நடத்ைதகள் மற் ம் எ ர் ைனகைள ட வ வானதாக இ க் ம். ேதால்  என்ப  நாம் 
மனந் ம்ப ம், அ க்ைக ட ம், மன்னிப்  ேகட்க ம் ஒ  வாய்ப்பாக அைம ற . இந்த 
ெசயல் ைற ன் ேபா , ஒ  டான ழ்நிைல ந்  ல ச ் ெசல்ல  ேநரம் 
எ த் க்ெகாள்வ  உங்க க்   உத கரமாக இ க்கலாம். அந்த பைழய உணர் கள் 
அ கரிக்கத் ெதாடங் ம் ேபா , ேதவைன கனப்ப த் ம் தத் ம் அன் டன் ைண ைய 
ஊக்கப்ப த் ம் தத் ம் ழ்நிைலைய ைகயா ம் ஞானத்ைத ம் பலத்ைத ம் 
ேதவனிடம் ேகட்  ெஜ ங்கள். 

நிபந்தைனயற்ற அன்ைப ெவளிப்ப த் ம் தமாக, ஒ வ க்ெகா வர ் அன்பாக 
ர த்தரமளிக்க ேவண் ம் என்  ேதவ ைடய வாரத்்ைத இவ்வா  அ த் ற . 

நீ ெமா கள் 15:28 , "நீ மா ைடய மனம் ர த்தரம் ெசால்ல ேயா க் ம்." அதாவ  எ  
சரியான  என்  ேதவ ைடய வாரத்்ைதையப் பாரத்் , சரியான நடத்ைதக்  வ  வ க் ற . 
ேதவ ைடய வாரத்்ைத சத் யமானதாக ம் மற் ம் ய ம ப்  ெசய்யப்ப வதற்  ஒேர 
சரியான அ ப்பைடயாக ம் இ க் ற . ஸ் ன் டரக்ளாக, நம் ெபற்ேறாரக்ேளா 
அல்ல  மற்றவரக்ள் அைத எப்ப ச ்ெசய்தாரக்ள் என்பைத நாம் சாரந்் க் ெகாள்ளக் டா , 
ஆனால் "ஆண்டவேர நீர ் ம் ம் நடத்ைத என்ன? சத் யம் என்ன? "என்  ேதவ ைடய 
வாரத்்ைதைய ேகட்  ெதரிந்  ெகாள்ள ேவண் ம். 

உண்ைம ேகாப்  

ர த்தரம் – நாம் யாேரா ஒ வ க்க 
ப லளிக் ்ேபா ,” ேநரை்மயாக 
அல்ல  சாதகமான 
எ ர் ைனயாற் வ ...”5  

அன் ல் ர த்தரம் ெசால் தல் – ஒ  
ஸ்தவன், ஒ  ழ்நிைலக்  

உள்ளாரந்்த வ காட் தல், அன் , 
ஞானம் மற் ம் பரி த்த ஆ ன் 
வல்லைமயால் ப லளிக்க ேவண் ம். 



ேரக் காஸ்டர ்

20 
அன்  என்றால் என்ன? 

ஆைகயால், என் ரியமான சேகாதரேர, யாவ ம் ேகட் றதற் த் ரமா ம், 
ேப றதற் ப் ெபா ைமயா ம், ேகா க் றதற் த் தாமதமா க்கக்கடவரக்ள்; 
ம ஷ ைடய ேகாபம் ேதவ ைடய நீ ைய நடப் க்கமாட்டாேத. (யாக்ேகா  1:19-20) 

உங்கள் வாழ்க்ைகத் ைணக்  எ ராக பாவச ் ெசயல்கைளப் பயன்ப த் வ  நீங்கள் 
ம் ம் மாற்றங்கைள ெசய்வ ல் ேதால் யைடயவ  மட் மல்லாமல், அ  உண்ைம ல் 

ேமாசமான அ ைறகள் மற் ம் எ ர் ைனக க்  அவரக்ைளத் ண் ம் என்பைத 
நீங்கள் உணராமல் இ க்கலாம். உங்கள் ெபற்ேறாரக்ள் உங்களிட ம் அவரக்ள் 
ஒவ்ெவா வ ம்  தங்க க் ள் கமரியாைத இல்லாதவரக்ளாக இ ப்ப ம், உங்கள் ட் ல் 

ழப்பத்ைத ஏற்ப த் ய க்கலாம், உங்கள் வாழ்க்ைக ல் இந்த ைறயான  ழந்ைத 
ப வத் ந்ேத இ ந் க்கலாம். பாவ ள்ள தகவல் ெதாடர்  மற்றவரக்ைள 

ரக் யைடய ெசய் ற , மற் ம் ேதைவயற்ற ெசயல்கைள ெசய்ய ண் ற  என்  
ேதவன் ெசால் றார.் நம் நடத்ைத ேதவனின் வாரத்்ைதயால் அ ேஷ க்கப்பட  ேவண் ம். 
உணர் கள் மற் ம் உணரச்் களின்ப  அல்லாமல், சத் யத் ன்ப  நாம் ப லளிக்க 
ேவண் ம் என்  கரத்்தர ் ம் றார.் 

ேதவ ைடய இயல்ைபப் ர ப ப்பதன் லம் ஜனங்கள் அவ க்  ம ைமைய ெகாண்  
வரேவண் ெமன்  ேதவன் ம் றார.் உங்கள் மணத் ல் ேதவ க்  ம ைமைய 
ெகாண் வரக் ய இந்த ேநாக்கத்ைத த  ஏற் க்ெகாண் ரக்ளா?  

நீ ய சாந்த ள்ளவன் மகா த் மான்; ற்ேகா ேயா த் னத்ைத ளங்கப் 
பண் றான். (நீ ெமா கள் 14:29) 

உணரச்் வசத் ல் வ ன்ற எ ர் ைனகள் பரி த்த ஆ யானவரால் உண்டானதல்ல, 
ஆனால் அ  உங்கள் மா சம் அல்ல  பாவத ் தன்ைம னால் வ ற . மா சமான  
இயற்ைகயாகேவ யத்ைத-ைமயமாக ெகாண்ட , யநல-அன் ைடய  மற் ம் 
மற்றவரக்ளிடத் ல் அன்பற்ற . மாற்றம் ஏற்ப வதற்  ன்ேப இதற்கான ெபா ப்ைப நாம் 
எ க்கத் ெதாடங்க ேவண் ம். நாம் ஒ வைரெயா வர ்நடத் ன்ற தத் ல் தான் களில் 

ழப்பம் நில ற . நம   சத் யத் ன்ப  நடக்க ேதவ ைடய வாரத்்ைத ன் சத் யத் ன் 
தரத் ற்  மட் ேம நாம் நம் இ தயங்கைளத் றக்க ேவண் ம். 

"ேபாதகேர, நியாயப் ரமாணத் ேல எந்தக் கற்பைன ரதானமான  என்  ேகட்டான். 
இேய  அவைன ேநாக் : உன் ேதவனா ய கரத்்தரிடத் ல் உன்  இ தயத்ேதா ம், 
உன்  ஆத் மாேவா ம் உன்  மனேதா ம் அன் வாயாக; இ  தலாம் 

ரதான கற்பைன. இதற்  ஒப்பா க் ற இரண்டாம் கற்பைன என்னெவன்றால், 
உன்னிடத் ல் நீ அன் வ ேபாலப் றனிடத் ம் அன் வாயாக 
என்பேத.”(மத்ேத  22:36-39) 

 உங்கள் மைன  உங்கள் பக்கத்  ட்டாைர ட ெந க்கமானவரா? கண் ப்பாக ஆம் 
என்ப  தான் உங்கள் ப ல். இ ந்தா ம் ல சமயங்களில் பக்கத்  ட் க்காரரக்ள் ட 

றப்பாக நடத்தப்ப றாரக்ள். “சரி, நான் என் பக்கத்  ட்டாேரா  வாழ ேவண் ய ல்ைல 
என்  நீங்கள் ெசால்லலாம். உங்க க்  என் மைன ையப் பற்  ெதரியா . அதனால் தான் 
நான் என்ன ெசய் ேறேனா அைதேய ெசய் ேறன், நான் என்ன ெசால் ேறேனா அைதேய 
ெசால் ேறன்.” இ ப் ம், நாம் ஒ வைர ஒ வர ் ேந க்க ேவண் ம் என்  ேதவ ைடய 
வாரத்்ைத எளிைமயாக ெசால்ல ல்ைல. நாம் அன்ைப "அணிந்  ெகாள்ள ேவண் ம்" என்  
ேவதம் ெசால் ற . இந்த நடவ க்ைக ஒ  ப்ப ேதர் , அ  ஒ  உணர்  அல்ல. 

இைவ எல்லாவற் ன்ேம ம், ரண சற் ணத் ன் கட்டா ய அன்ைபத் தரித் க் 
ெகாள் ங்கள்.(ெகாேலாெசயர ்3:14) 

நாம் அன்  வதற்  வ வான எண்ணம் இ க்க ேவண் ம். ல சமயங்களில், உங்கள் 
மைன ைய அன் க் வ  ேபால் உங்க க்  ேதான்றா , உங்கைள ேந க்க ம்பாத 
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வாய்ப் கைளைய அவரக் க்  வழங் ரக்ள். உங்கள் மா சம் ஆட்  ெசய்ய இடம் 
ெகா த் , மன ல் இயல்பாக ேதான் யைத ரக்ள். 

ேதவ ைடய ைபயால், பரி த்த ஆ யாவரிடத் ல் நீங்கள் உங்கைள ஒப் க் 
ெகா ப்பதன் லம் பல வ களில் உங்கைள மாற் யைமக்க ம். நீங்கள் ரணம் 
உள்ளவரக்ளாக இ க்க மாட் ரக்ள், ஆனால் நீங்கள் ெமன்ேம ம் வளரந்்  காலப்ேபாக் ல் 

ஸ் ைவ ேபால மாறலாம். 

நாம் அைனவ ம் ேதவ ைடய சாய க்  உள்ளான மாற்றத்ைத அ ப த் , ேதவ ைடய 
அன்ைப ஒ வ க்  ஒ வர ் அ கமாக ெவளிப்ப த் க் ெகாள்ளலாம். அப்ப  
ெவளிப்ப த் ம் பாைதயான  ழ்ப்ப தலா ம். இைத நான் ெசய்ய நிைனக் ேறன், இைதச ்
ெசால்ல நிைனக் ேறன் என்  உங்கள் மா சம் ம் அந்த ேநரங்களில், ஆண்டவேர என் 
வாைய கட் வதற்  உம் ைடய ெபலைனக் ேகட் ேறன், இைதச ் ெசய்ய ம் ேறன், 
இைதச ் ெசால்வ  ேபால் எனக் த் ேதான் ற , ஆனால், ஆண்டவேர, நான் இப்ேபா  என் 
வாைய க்ெகாண் , அ  ப்பப்பட, அ ங்கமான ெவளிப்பாடை்ட அடக்க உம் 
ெபலத்ைதக் ேகட் ேறன் என்  ங்கள். நி ணரக்ளின் ற் ப்ப  நம  தகவல் 
ெதாடர் களில் 55 சத தம் ெவளிப்ப த் க் காட் ற, உங்கள் கபாவைன மற் ம் சரிர 
அைசைவக் த் ம் எசச்ரிக்ைகயாக இ க்க ேவண் ம். 

அ  ேதவ ைடய வாரத்்ைத ல் காணப்ப ற அவ ைடய த்தத்ைத அ வதன் ல ம், 
ழ்ப்ப த டன் பரி த்த ஆ யானவ ைடய அ காரத் ற்  அ பணிவதன் ல ம் 

மட் ேம நாம் இசை்சயடக்கத் ல் வளர ம். இ ப் ம், ஒ ேபா ம் நாம் 
ரணமானவரக்ளாக இ க்க யா . ேதால் யைடவ  என்ப  நாம் 

ைமயைடய ல்ைல என்  அரத்்தப்ப த் ற , ஆனால் நாம் நம் ேதவனிட ம் 
மைன ட ம், நம் பாவத்ைத ெதாடரந்்  அ க்ைக ட்  மன்னிப்ைப ேகட்டால், 

ஸ் ன் சாய ல் ெதாடரந்்  நாம் வளர ம். ஏெனனில் ேதவ ைடய அன்  மற் ம் 
இரக்கத் ன் நி த்தம் அவர ்நம்ைம மன்னிக் றார.் நாம் ஸ் ல் நிைலத் க் ம் ேபா , 
அவ ைடய மன்னிப்ைப ெபற ம், மற்றவரக்ைள மன்னிக்க ம் கற் க்ெகாள்ேவாம். 

ய-பரிேசாதைன 

உங்கள் வாழ்க்ைகத் ைண டன் நீங்கள் பயன்ப த் ம் ல எ ரம்ைறயான கபாவைன 
அல்ல  வாய்ெமா  எ ர் ைனகைள பட் ய ங்கள். 

 

 

 

ெசயல் ட்டம் 1 

இந்த ப ல் நீங்கள் ேதால் யைட ம் ேபா  உண்ைமயாக மன்னிப்  ேகட் ம்ப யான 
ேதவ ைடய ைபக்காக ஒ  ெஜபத்ைத எ ங்கள். 

 

 

 

 

ப களில் ஆழமாக ேத ங்கள் 
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அன்  ெதாடரப்ான நம  ெபா ப் கைள பட் ய ங்கள். 

நீங்கள் ஒ வரிெலா வர ் அன்பா ங்கள்; நான் உங்களில் அன்பா ந்த ேபால 
நீங்க ம் ஒ வரிெலா வர ் அன்பா ங்கள் என் ற தான கட்டைளைய 
உங்க க் க் ெகா க் ேறன். 
(ேயாவான் 13:34) 

 

 

 

இைவ எல்லாவற் ன் ேம ம், ரணசற் ணத் ன் கட்டா ய அன்ைபத் தரித் க் 
ெகாள் ங்கள். (ெகாேலாெசயர ்3:14) 

 

 

 

அன் டன் சத் யத்ைதக் ைகெகாண்  தைலயா ய ஸ் க் ள் 
எல்லாவற் ேல ம், நாம் வள றவரக்ளா க் ம்ப யாக அப்ப ச ் ெசய்தார.் 
(எேப யர ்4:15) 

 

 

 

ஆைகயால் நீங்கள் மாயமற்ற சேகாதர ேநக ள்ளவரக்ளா ம்ப , ஆ னாேல 
சத் யத் ற் க் ழ்ப்ப ந் , உங்கள் ஆத் மாக்கைளச ் த்தமாக் க் 
ெகாண்டவரக்ளா க் றப யால், த்த இ தயத்ேதாேட ஒ வரிெலா வர ்
ஊக்கமாய் அன் ங்கள்; (1 ேப  1:22) 

 

 

 

எல்லாவற் ற் ம் ேமலாக ஒ வரிெலா வர ் ஊக்கமான அன் ள்ளவரக்ளா ங்கள்; 
அன்  ரளான பாவங்கைள ம்." 
(1 ேப  4:8) 

 

 

 

ேவதாகமம் பல்ேவ  வைகயான அன்ைபப் பற்  ேப ற , ஆனால் நாம் இங்ேக 
ப் வ  ேரக்க வாரத்்ைதயான அகாேப (Agape). ெநல்சன் நி  ேவதாகம ளக்க 

அகரா  இவ்வா  ற , “ ரபலமான ரித க்  மாறாக, அகாேப அன் ன் 
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க் யத் வம் என்னெவன்றால், அ  ஒ  நிபந்தைனயற்ற அன்  மட் மல்ல, மாறாக அ  
உணரச்் கைள ட தன்ைமயான ப்பத் னால் உண்டா ம் அன் . ஆண்டவர ்ெசால்வ  
ேபால் நம் வாழ்க்ைகத் ைணவரக்ைள ேந க்க ேவண் ம் என்  நாம் ெஜ க்க ேவண் ம். 

நமக் ள் வ க் ம் பரி த்த ஆ யானவர ் நமக்  
அந்த றைனத் த றார,் ஆனால் நாம் ம்  
அைதத் ேதட ேவண் ம். நம் இ தயங்கைள 
ேதவன் அ ந் க் றார,் அ ல் உங்கள் ஈ பா  
இல்ைலெயன்றால், நீங்கள் ெவற்  ெபற யா . 
உண்ைம ல் ல மணமான தம்ப கள் இந்த 
இடத் ல் ேபாரா றாரக்ள். அவரக்ள் ேதவைன 

ன்ெதாடர ம்  அவ க்  ழ்ப்ப ய 
ம் ேறாம் என்  றாரக்ள். 

ேதவ க் க் ழ்ப்ப ய ேவண் ம் என்  
ம் றாரக்ள். இ ப் ம், ேதவன் அன்ைபப் 

பற்  ெசால் யைத ஒ நாளில் நான்  அல்ல  
ஐந்  ைற ெதாடரந்்  றாரக்ள். நீங்கள் 
மாற ேவண் ம் என்  ம் னால் அதற்  ஒேர வ  ேதவனிடத் ம் உங்கள் 
மைன னிடத் ம் உங்கள் பாவங்கைள ஒப் க் ெகாண்  மன்னிப்  ேகட்க ப்பமாக 
இ ப்பதா ம். நீங்கள் த ல் ேதவனிட ம் ன்னர ் உங்கள் மைன ட ம் ேபாய், “நான் 
ெசான்ன  தவ  என்  உனக்  ெதரி ம், என்ைன மன்னித்  "? என்  ேகடக் தயாராக 
இ க் ரக்ளா? இல்ைலெயன்றால், நீங்கள் மாற்றத்ைத ம்ப ல்ைல என்  அரத்்தம், 
ஏெனனில் அ க்ைக தல் மற் ம் மனந் ம் தேல ேதவனின் மாற்றத் ற்கான 
ெசயல் ைற வ வைமப் . அ தான் ேதவ க் ம், நமக் ம் (நம் மா சத் ற் ம்), மற் ம் 
நம  வாழ்க்ைகத் ைணக் ம் நாம் ேதவ ைடய வ ல் அன்  காட்ட 
ெதாடங் க் ேறாம் என்பைத ம் காட் வதா ம். 

ப களில் ஆழமாக ேத ங்கள் 

மனந் ம் தைலப் பற்  என்ன நிைனக் ரக்ள், ேம ம் உங்கள் ழ்ப தல் ேதவ க் ம் 
உங்கள் மைன க் ம் உள்ள உறைவ எவ்வா  பா க் ம் என்  ப் ங்கள். 

ன்  தமஸ் ம் எ சேல ம் ேதயா ேதசெமங் ள்ளவரக்ளிடத் ம், ன்  
றஜா யாரிடத் ம் நான் ேபாய், அவரக்ள் ேதவனிடத் ற்  மனந் ம் க் 
ணப்பட ம், மனந் ம் த க்ேகற்ற ரிையகைளச ் ெசய்ய ம் ேவண் ெமன்  

அ தே்தன். (அப்ேபாஸ்தலர ்26:20) 

 

 

 

அல்ல  ேதவதய  நீ ணப்ப ம்ப  உன்ைன ஏ றெதன்  அ யாமல், அவ ைடய 
தய  ெபா ைம நீ யசாந்தம் இைவகளின் ஐ வரியத்ைத அசட்ைட பண் றாேயா? 
(ேராமர ்2:4) 

 

 

 

உண்ைம ேகாப்  

மனந் ம் ங்கள் – ர்  கா தல்; 
ஒ வர ் வாழ்க்ைக ன் 
பாவங்க க்காக மனம் வ ந்  

ந் தல்; ேதவன் ன் ெசய்யாமல் 
இ ந்ததற்காக வ த்தப்ப தல்; ம்  
ேவெறா  ைச ல் ெசல் தல்; மனம். 

ப்பம் மற் ம் வாழ்க்ைக ல் 
ஏற்ப ம் மாற்றத் ன் ைளவாக 
நடத்ைத ல் காணப்ப ம் மாற்றம்; 

ஷயங்கைள ெசய்ய மற்ெறா  வ . 
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அ ேபால, மனந் ம்ப அவ ய ல்லாத ெதாண் ற்ெறான்ப  நீ மான்கைளக் 
த் ச ் சந்ேதாஷம் உண்டா றைதப் பாரக்் ம் மனந் ம் ற ஒேர 

பா னி த்தம் பரேலாகத் ல் ந்த சந்ேதாஷம் உண்டா க் ம் என்  
உங்க க் ச ்ெசால் ேறன். ( க்கா 15:7) 

 

 

 

கரத்்தைரக் கண்டைடயத்தக்க சமயத் ல் அவைரத் ேத ங்கள்; அவர ் ச பமாய் 
இ க்ைக ல் அவைர ேநாக் க் ப் ங்கள். ன்மாரக்்கன் தன் வ ைய ம், 
அக் ரமக்காரன் தன் நிைன கைள ம் ட் , கரத்்தரிடத் ல் ம்பக்கடவன்; அவர ்
அவன்ேமல் மன வார;் நம் ைடய ேதவனிடத் ற்ேக ம்பக்கடவன்; அவர ்
மன்னிக் றதற் த் தைய ெப த் க் றார.் (ஏசாயா 55:6-7) 

 

 

 

அகாேப அ காரம், 1 ெகாரிந் யர் 13 

நம் கலாசச்ாரத் ல், அன்  என்ற வாரத்்ைத சாதாரணமாக பயன்ப த்தப்ப ற . நாம் ஒ  
ப் டட் உணைவ, ய கார ்மற் ம் ஒ  ைய ெவட் ம் ய பாணிைய ேந த்  ட் , 

ன்னர ் நம  வாழ்க்ைகத் ைணவரக் க்  "நான் உன்ைன ேந க் ேறன்" என்  
ெசால் ேறாம். லர ் தங்கள் மைன டம் "அன்  காட் ேறன்" என்  ெசால்  
பழக்கமா ட்டனர.் மற்ெறா  நபைர சரியாக ேந ப்பதற் ய ளக்கத் ற்  நாம் 
ேதவ ைடய வாரத்்ைதைய பாரக்்க ேவண் ம். ேதவ வாரத்்ைத உங்கைள ைமயாக் ம், 
எனேவ அ  எல்லா நற் ரிையக க் ம் உங்கைள த ப்ப த் ம் (2 ேமாத்ேத  3:17). 

1 ெகாரிந் யர ்13 இல், ேதவன் இந்த அகாேப அன்ைப ளக் றார,் நாம் இந்த உண்ைமைய 
ப த்  நம்ைம அ ல் ர் க் ப் பாரப்்பதற்  ேநரம் ஒ க் வ  க் யமான . 

அன்  நீ ய சாந்த ம் தய ள்ள ; அன் க் ப் ெபாறாைம ல்ைல; அன்  தன்ைனப் 
கழா , இ மாப்பா ரா , அேயாக் யமானைதச ்ெசய்யா , தற்ெபா ைவ நாடா , 
னமைடயா , ங்  நிைனயா , அநியாயத் ல் சந்ேதாஷப்படாமல், சத் யத் ல் 

சந்ேதாஷப்ப ம். சகலதை்த ம் தாங் ம், சகலத்ைத ம் வா க் ம், சகலத்ைத ம் 
நம் ம், சகலத்ைத ம் ச க் ம். (1 ெகாரிந் யர ்13:4-7) 

இைவெயல்லாம் உங்களின் கட் ப்பாட் ல் உள்ளதா? அேநகமாக  அப்ப ல்ைலெயனில், 
நம் ல் எவ ம் இந்த அன் ன் ளக்கங்களின்ப  நம  ெசாந்த பலத் ல் ெசய்வ  
சாத் யமற்ற . ேதவன் இைத அள  ேகாலாகக் ெகா த் , "சரி, இைத நீங்கேள ெசய்ய 
ேவண் ம் என்  நான் ம் ேறன்" என்  ெசால்வ  ஒ ேபா ம் ேதவ ைடய 
வ வைமப்பல்ல. மாறாக, "உங்க க்  என் பரி த்த ஆ ன் வல்லைம இ க் ற , ஆனால் 
நீங்கள் அைத ம்ப ேவண் ம், ழ்ப்ப ய ேவண் ம் மற் ம் மனந் ம்ப தயாராக இ க்க 
ேவண் ம் என்  ேதவன் றார.் ேதவ ைடய இந்த வாரத்்ைதையப் ன்பற்ற ம், 

ஸ் ல் நிைலத் க்க ம் ஒ  ெதாடரச்் யான அரப்்பணிப்  ேதைவப்ப ற , அ  
உங்களி ம் உங்கள் வாழ்க்ைக ன் லமாக ம் ெபலைன ம் மாற்றதை்த ம் ெகாண்  
வ ம். அப்ெபா  ேதவ ைடய  அகாேப அன்  உங்களிட ந்  மற்றவரக் க்  பா ம். 



ேரக் காஸ்டர ்

25 
அன்  என்றால் என்ன? 

கலாத் யர ் 5:22-23ல் ப் டப்பட் ள்ள ஆ ன் கனிகளில் அன்ேப த ல் வ ற . 
நீங்கள் எப்ேபாதாவ  ஒ  ஆரஞ்  மரம் அதன் பழத்ைத ெகா க்க ேவதைன ட ம் 

ப் ட ம் ெசயல்ப வைத பாரத்் க் ரக்ளா? மரபட்ைட ன் ழ் அந்த 
ெசயல்பாடை்ட நீங்கள் பாரக்்க யா , ஆனால் அந்த ஆேராக் யமான மரம் வ ம் கனி 

றைத பாரக்்க ம். ஆ க் ரிய ேகாட்பா கைள ளக்க, கனி ெகா க் ன்ற 
மரத்ைதப் ேபால், என்  அவ ைடய வாரத்்ைத ல் ேதவன் எ த் க்காட் கைள 
தந் க் றார.் நம் வாழ் ல் கனியா ய அன்  அவ டனான ெந க்கத் ன் ைளவாக ம் 
மற் ம் அன்ைப அணிந்  ெகாள் ம் நம  ப்பத்ைத ம் சாரந்்த . நாம் அைதச ்ெசய் ம் 
ெபா  , நாம் ஸ் ல் நிைலத் ந்  ஆ க் ரிய கனிகைள நான் ம் ம் ெபா , 
ேதவன் அைத நம் ல் ெப கசெ்சய்வதாக உ யளிக் றார.் 

ஒவ்ெவா  ெசாற்ெறாடராக 

ன்வ ம் பாடங்களில் 1 ெகாரிந் யர ் 13: 4–7 
வாக் யத்ைத ஒவ்ெவா  ெசாற்ெறாடரக்ளாக 
பாரக்் ம்ேபா , நம  இயலாைமக்  ேதவன் 
ஒ ேபா ம் ஆக் ைனத் ரப்்  இல்ைல என்  
அ ந் ெகாள்ேவாம். பாவத்ைதக் த்ததான 

ப் ணர்  பரி த்த ஆ யானவரிடம் இ ந்  
வ றப னால் அ  நல்ல . இைத நீங்கள் 

ரக்ள் என்றால் கரத்்தைர ங்கள். 
உண்ைமயான நம் க்ைக நமக்  மனம் 

ம் தைல ம், நம் ைடய இ தயங்களில் 
மாற்றத்ைத ம், ன்ேன வதற்கான 

ப்பத்ைத ம் ெகாண்  வ ற  (2 
ெகாரிந் யர ் 7:9-11). ஆக் ைனத் ரப்்  
ேதவனிடத் ந்  வ ற ல்ைல (ேராமர ் 8:1) ஆனால் நரகத் ன் ல், 
எ ரி னிடத் ந்  வ ற , என்ப ல் நாம் த் யாசத்ைத ெதரிந்  ெகாள்ள ேவண் ம். 

எ  அன்  இல்ைல 

1. அன்  ெபா ைமயற்  இ க்கா . 

இந்த ேவத வசனத்ைத நாம் ப க் ம்ேபா , உங்கள் மைன   நீங்கள் ைவத் க் ம் 
ம ப்ைபக் த்  ேதவ ைடய வாரத்்ைத ன் லமாக ஆண்டவர ் உங்கேளா  
ேப வார.் உங்கள் நடத்ைதயான  உங்கள் இ தயத் ல் என்ன இ க் ற  என்பைத 

க் ற . இன்  மக்கள் யநலம் அல்ல  அ யாைம ன் ணா சயங்களால் ஒவ்ெவா  
நா ம் நான்  அல்ல  ஐந்  ைற றாரக்ள். நான் (உங்கள் மைன யல்ல) மாற 
ேவண் ம், நான் இப்ப  நடந்  ெகாள்வைத நி த்தப் ேபா ேறன் என்  நீங்கள் எவ்வள  
காலமாக உங்கள் இ தயத் ல் இைத ெசால் க் ெகாண் ப் ரக்ள்? 

1 ெகாரிந் யர ் அன்  "நீ ய சாந்த ள்ள " என்  , அவ்வா  ெசய்ய நமக்  கட்டைள 
இ ற . நீ ய ெபா ைம அல்ல  ெபா ைமயாக இ ப்பதற்  எ ரம்ாறான  
ெபா ைம ன்ைமயா ம். அன்  ெபா ைமயற்றதல்ல. நாம் நம  வாழ்க்ைகத் ைணவரக்ள் 

 யநல எ ரப்ாரப்் கைள ைவத் ந்ேதாம் என்றால், அவரக்ள் தவ ம்ேபா  நாம் 
ேகாபப்ப ேவாம், ெபா ைமயற்றவரக்ளாக ம் ேதவ ைடய நிைலப்பாட் னால் அவரக்ைள 
அன்  ற ம் தவ ேவாம். 

நீங்கள் ெபா ைம ன்  இ ந்தைத எப்ேபாதாவ  உணரந்் க் ரக்ளா? நீங்கள் 
எப்ேபாதாவ  ெவ ப்ைப உணரந்் க் ரக்ளா? அைவகள் அன் ற்  எ ரான . அதற்  
சாம்பல் ப ேயா, ந நிைல நிலேமா இல்ைல. ெவ ப் க்  ன் ந நிைல மண்டலம்  என்  

உண்ைம ேகாப்  

நீ ய சாந்தம் அல்ல  ெபா ைம – 
நீண்ட மனப்பான்ைமேயா  இ ப்ப , 
எ ர ்அவசரம் ேகாபத் ற்  எ ரான ; 
மக்கைள ரிந்  ெகாள் தல் 
ெபா ைமயாக இ த்தல் ஆ யவற்ைற 
ப ற்  ெசய்வைத உள்ளடக் ய . அ  

ழ்நிைலகைள ச த் க்ெகாண்  
ெசல் ற  ேதைவப்ப ற , 

வாசத்ைத இழந்  ேவாம் 
ட் க்ெகா க்கேவா டா .  
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எ ம் இல்ைல. நீங்கள் ஏதாவ  ேதவ ைடய 
வாரத்்ைத ெசால்வதற்  மாறாக ெசய்தால், அ  
ெவ ப்பா ம். பாவம்- என்ற ஒேர ஒ  
வாரத்்ைதைய ேவதாகமம் வரிக் ற . 
எப்ெபா  நீங்கள் ேதவ ைடய வ வ 
அைமப் ற்  ரணாக ெசயல்படட்ால், நீங்கள் 
உங்கள் ைணைய ெவ க் ரக்ள், இ  
ேதவ க்  ழ்ப்ப யாைம மற் ம் பாவமா ம். 

ஒ வ க்ெகா வர ் ரண்படட்வரக்ைள பற்  
நீங்கள் ேகள் ப்பட் க்கலாம். இ  எண்ணற்ற 
வ களில் ெவளிப்ப ம். உதாரணமாக, சரியான 
ேநரத் ல் இடங்க க் ச ் ெசல்வ . கணவர ் பத்  
நி டங்க க்  ன்னதாக இ க்க ம்பலாம். 
மைன  வச யாக நாகரீகமாக தாமதமாக 
வரலாம். அவர ் ஏன் ரக் யைடந்தார ் என்பைத 
மைன  ரிந் ெகாள்ள யாத நிைல ல் இ க் ம்ேபா , இ  கணவ க்  ெபா ைம 
ப ல் ஒ  ெபரிய ரச் ைனையேய உ வாக் ம். இந்த க் ய உராய்  ஒவ்ெவா  

ைண ம் மற்றவ டன் எப்ப  சரி ெசய்வ  என்பைத கற் க்ெகாள்வதற்   
ப் டத்தக்கதாக இ க்கலாம். 

ன் ரிைமக் ம் சத் யத் ற் ம் உள்ள த் யாசத்ைதக் கவனி ங்கள். தனிப்பட்ட 
ன் ரிைம தவறானதாக இ க்க மா? ஆம். தனிப்பட்ட ன் ரிைம ேதவ ைடய 
த்தத் ற்  ரணாக அல்ல  ேவெறா வைர காயப்ப த் வதாக இ ந்தால், அ  

பாவமாக ம், தவறானாதாக ம் இ க்க ம். 

நான் உங்க க் க் கற் க் ம் உங்கள் ேதவனா ய கரத்்தரின் கடட்ைளகைள நீங்கள் 
ைகக்ெகாள் ம்ப , நான் உங்க க் க் கற் க் ற வசனத்ேதாேட நீங்கள் ஒன் ம் 

ட்ட ம் ேவண்டாம், அ ல் ஒன் ம் ைறக்க ம் ேவண்டாம். (உபாகமம் 4:2) 

வான ம் ம் ஒ ந்  ேபானா ம், நியாயப் ரமாணத் ள்ளெதல்லாம் 
நிைறேவ மள ம், அ ல் ஒ  எ த்தா ம், ஒ  எ த் ன் உ ப்பா ம் ஒ ந்  
ேபாகா  என்  ெமய்யாகேவ உங்க க் ச ் ெசால் ேறன். ஆைகயால், இந்தக் 
கற்பைனகள் எல்லாவற் ம் ெதான்ைறயா ம் , அவ் தமாய் 
ம ஷ க் ப் ேபா க் றவன் பரேலாகராஜ்யத் ல் எல்லாரி ம் யவன் 
என்னப்ப வான்; இைவகைளக் ைகக்ெகாண்  ேபா க் றவன் பரேலாகராஜ்யத் ல்  
ெபரியவன் என்னப்ப வான். (மத்ேத  5:18-19) 

மணமான தம்ப யராகளாக, உங்கள் தனிப்பட்ட ன் ரிைமகைள சமரசம் ெசய்ய 
உங்க க்  பல வாய்ப் கள் ைடக் ம். ல ேநரங்களில் உங்கள் எ ரப்ாரப்் கைள ைறக்க 
ேநரி ம். ஆனால் அ  உங்கள் கணவ க் , ஒ  க் யமான நிகழ்  இ க்கா , அதனால் 
அவரக்ள் பத்  நி டங்கள் ன்னதாக இ க்க ேவண் ய அவ ய ல்ைல என்பைத அவர ்
உணர ம். இ  ெவ ம் பழக்கம், அ  ஒ க்கம் சாரந்்த ரசச்ைன இல்ைல, அதனால் அவர ்
தன  மைன  தான ெபா ைம ன்ைமைய சரிெசய் , அ  பாவம் என்பைத உணரந்்  
ெகாள்ளலாம். மாறாக சரியான ேநரத் ல் டை்ட ட்  ெவளிேயற யற் ப்ப ல் 

ரக் யைடவைத ட்  ட் , ழந்ைதகைளத் தயாரப் த்த மைன  கணவரிடம் உத க் 
ேகடக்லாம், அதன் லமாக அவரக்ள் சரியான ேநரத் ற்  றப்படலாம். 

இந்த அ ைறகள் உள்ளானைவ, ஆனால் அைவ நம் உற கைள ெபரிய அள ல் 
பா க் ம் என்பைத நாம் அ ந் க்க ேவண் ம். எங்ேகயாவ  வாகனம் ஓட் செ்சல் ம் 
ேபா ம் மற் ம் ப்பாக சச்ைபக்  ெசல் ம்ேபா ம்,  வ ம் உங்கள் 
மைன டன் வாக் வாதம் ெசய்வ  மனசே்சாரை்வ ஏற்ப த் ம். இப்ெபா  மணமான 

உண்ைம ேகாப்  

ன் ரிைம – எல்லாவற் ற் ம் 
ேமலாக ஒ வர ் எைத 

க் யத் வப த் வ . அ  சரிேயா 
தவேறா தனிப்படட் தத் ல் 

க் யத் வம் ெகா ப்ப .  

சத் யம் – ேதவ ைடய வாரத்்ைத 
ந்  வ ப ; எ  சரி தவ  என்பைத 

ெதளி ப த் ற . 

சமரசம் ெசய்வ  – பரஸ்பர 
க த்ெதாற் ைம லம் 
ேவ பா கைளத் ரப்்ப .  
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தம்ப னர ் ேநரம் ேபாவேத ெதரியாமல் இ க் ன்ற இ  ேபான்ற ஒ  ரச் ைனைய 
அைடயாளம் காண ம். 

ஆனால் ேமேல ப் டட் கணவைரப் ேபாலேவ உங்கள் ரக்  மற் ம் 
ெபா ைம ன்ைமக்  எ ராக நீங்கள் ெவற்  ெபற ம். நாம் அைனவ ேம 
ேபாரா ேறாம், மற் ம் நீங்கள் கண் ப்பாக ெபா ைம ன்ைமைய ேமற்ெகாள்ள 
அ ம த்த ப கைள அைடயாளம் காண ம், அ  உங்கள் வாழ்க்ைகத் ைண ள்ள 
நல்ல உணர் கைள ெகாஞ்சம் ெகாஞ்சமாக அரித் ம். இப்ப த்தான் பாவம் ந்  

மணத்ைத ேகாபம் மற் ம் ெவ ப்  உணர் களால் நிரப் ற . நம் வாழ்க்ைகத் 
ைணவரக் க்  க் யமாக இ க் றைவக க் , அவரக் க்  உதவ அல்ல  க னமாக 

உைழக்க தயாராக இ ப்பதற்  நாம் அைனவ ம் கவனத் ட ம் ப் டன் இ க்க 
ேவண் ம். இதற்  நாம் நம  எ ரப்ாரப்் கைளக் ைறத் க் ெகாண் , நம  
அ ைறகளில் மாற்றங்கைளச ்ெசய்ய ேவண் க் ம். 

அல்ல  ேதவதய  நீ ணப்ப ம்ப  உன்ைன ஏ றெதன்  அ யாமல், அவ ைடய 
தய  ெபா ைம நீ யசாந்தம் இைவகளின் ஐ வரியத்ைத அசட்ைட பண் றாேயா? 
(ேராமர ்2:4) 

நீ யெபா ைம என்ப  ஆ ன் கனிகளில் ஒன் , இந்த கனி இயற்ைகயாக நமக்  வரா . 
"ஆ ன் கனிேயா, அன் , சந்ேதாஷம், சமாதானம், நீ யெபா ைம, தய , நற் ணம், 

வாசம்” (கலாத் யர ் 5:22). ைமயற்ற இடங்களில் நீங்கள் ர் கைள ெகாண்  
வந் க் ரக்ளா? அல்ல  நீங்கள் க னமா , "இ  நான் இப்ப த்தான் இ ப்ேபன், நீ 
அப்ப த்தான் இ க் றாய்" என்  ள்ளரீக்ளா? ெபா ைம ன்ைம ஒ  பாவம். ஒ  
ெவற் கரமான மணத் ற் , ேதவ ைடய த்தத்ைத நிைறேவற் வதற்  நீங்கள் உங்கள் 
மைன டன் இைணந்  ெசயல்பட ேவண் ம், அதற்  தாழ்ைம ம், மனந் ம் த ம் 
மற் ம் ேதவைன ம் மற்றவரக்ைள ம் ரியப்ப த் ம் ப்ப ம் ேதைவப்ப ற . 

இங்ேக சற்  நி த் , ேதவ டனான உங்கள் உறைவ ர ப ப்பதற்  இ  ஏற்ற இடமா ம். 
நீங்கள் ஸ் டம் வ வதற்  ன், உங்கைள அவரிடம் அரப்்பணிக் ம் இடத் ற்  
ெபா ைமயாக உங்கைள அைழத் ச ் ெசன்றார,் இப்ேபா ம் ேதவன் உங்கள் அ யாைம 
மற் ம் ழ்ப்ப யாைமக்  ெபா ைமயாக இ ப்பார.் 

1 ெகாரிந் யர ் 13:4-ல் ெசால்லப்பட்ட "நீ யசாந்தம்" என்ற ெசாற்ெறாடைர நிைன ல் 
ெகாள் ங்கள், அ  "நீ யெபா ைம" என்ற ெசால் ந்  ெபறப்பட்ட . ேதவ ைடய நீ ய 
ெபா ைம ம் நன்ைம ேம மனந் ம் த க்  ேநராக நம்ைம நடத் க் ற , 
ேதவ ைடய ேகாபேமா அல்ல  ெபா ைம ன்ைமேயா அல்ல. நா ம் அேத 
அ ைறைய நம் வாழ்க்ைகத் ைணவரக்ளிட ம் காட்ட ேவண்டாமா? 

தாம க் றார ்என்  லர ்எண் றப  கரத்்தர ்தம  வாக் த்தத்தத்ைதக் த் த் 
தாமதமா ராமல்; ஒ வ ம் ெகட் ப்ேபாகாமல் எல்லா ம் மனந் ம்ப 
ேவண் ெமன்  ம் , நம்ேமல் நீ ய ெபா ைம ள்ளவரா க் றார.் (2 ேப  3:9) 

ஓ, உண்ைம ேலேய ேதவன் எவ்வள  நீ ய ெபா ைம ள்ளவராக இ க் ன்றார!் 

ெசயல் ட்டம் 2 

உங்கள் ைணவ டன் ெபா ைமயற்ற ன்  ப கைள பட் ய ங்கள், ேம ம் ேதவன் 
உங்கைள மன்னிக் ம்ப  ேக ங்கள். ன் , உங்கள் மைன டம் ப்பாக ஒவ்ெவா  
ப ைய ம் மன்னிக் ம்ப  ேக ங்கள். ெதாடரந்்  இந்தப் ப கைள ெஜபத் ல் 
ஒப் க்ெகா த் , அைத மாற் வதற்கான ெபலைன ம் ஞானத்ைத ம் த ம்ப  
ேதவனிடத் ல் ேக ங்கள். 
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ப களில் ஆழமாக ேத ங்கள் 

நம் இ தயங்களில் ேதைவப்ப ம் அன்  மற் ம் ெபா ைம ன் ணா சய ற்காக ப ல் 
ேவண் தல் ெசய் றார.் இந்த அன் ன் ஆதாரம் என்ன? 

கரத்்தர ் உங்கள் இ தயங்கைள ேதவைனப்பற் ம் அன் க் ம் ஸ் ன் 
ெபா ைமக் ம் ேநராய் நடத் வாராக. 
(2 ெதசேலானிக்ேகயர ்3:5) 

 

 

 

இந்த ேவத வசனங்கள் நீ ய சாந்தம், ெபா ைம, அன்  அல்ல  இவ் ரண்ைட ம் பற்  என்ன 
ெசால் ன்றன என்பைத வரிக்க ம். 

ெபா ைமைய ம் ஆ தைல ம் அளிக் ம் ேதவன், ஸ்  இேய ைடய 
மா ரி ன் ப ேய, நீங்கள் ஏக ந்ைத ள்ளவரக்ளா க் ம்ப  உங்க க்  
அ க் ரகஞ் ெசய்வாராக. (ேராமர ்15:6) 

 

 

 

ஆ ன் கனிேயா, அன் , சந்ேதாஷம், சமாதானம், நீ யெபா ைம, தய , நற் ணம், 
வாசம், (கலாத் யர ்5:22) 

 

 

 

உங்க க்  நம் க்ைக ன் ரண நிசச்ய ண்டா ம்ப  நீங்கள் யாவ ம் 
பரியந்தம் அப்ப ேய ஜாக் ரைதையக் காண் க்கேவண் ெமன்  

ஆைசயா க் ேறாம். (எ ெரயர ்6:12) 

 

 

 



ேரக் காஸ்டர ்

29 
அன்  என்றால் என்ன? 

ேம ம், சேகாதரேர, நாங்கள் உங்க க் ப் ேபா க் றெதன்னெவன்றால், 
ஒ ங் ல்லாதவரக் க் ப் த் ெசால் ங்கள், டனற்றவரக்ைளத் ேதற் ங்கள், 
பல னைரத் தாங் ங்கள், எல்லாரிடத் ம் நீ ய சாந்தமா ங்கள். 
(1 ெதசேலானிக்ேகயர ்5:14) 

 

 

 

இந்த நடத்ைத ழற் ைய உைடக்க உங்க க்  உத  ேதைவப்பட்டால், ன் இைணப்  G: 
ழற் ைய உைடத்தைல ப ங்கள். நாம் அ த் வ ம் ல பாடங்களில் 1 ெகாரிந் யர ் 13 

பற் ய நம  ஆய்ைவத் ெதாட ம்ேபா ம், ஒ  வ வைமப்  மாற்றப்பட ேவண் ம் என்  
நீங்கள் கா ம்ேபா ம், எப்ேபா  ேவண் மானா ம் இந்த ன்னிைணப் க் ச ்ெசல்லலாம். 
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பாடம் 3 

தயவா ங்கள். 

ஒ வரிடம் அன்பாக இ ப்ப  என்ப  ம க்கத்தக்க . இ  உணர் ல்லாத ெபா ள்ளல்ல, 
ஆனால் ஏேதா ஒ  தத் ல் அ  ெதளிவாக பாரக்்க ம், ேகடக் ம், உணர ம் ய . 

2. அன்  தயவற்றதல்ல.      

இந்த வாரத்்ைதக்  நல்ல உதாரணம் ஸ் ேவ 
அைத தமக்காக பயன்ப த் , "என் கம் 
ெம வா ம் ( ஸ்ேடாஸ்), என் ைம 
இல வா ம் இ க் ற  என் ' 
ெசால் க் றார ் (மத்ேத  11:30). 
உண்ைமயான அன்  நம் வாழ்க்ைகத் 

ைண டன் இரக்கத் ட ம் நற் ணத் ட ம் 
ெசயல்பட ண் ற னால், ஸ் ைவ நம் 
வாழ்க்ைக ன் லமாக பாரக்்க ேதவனின் 
அன் ம் தய ம் உள்ள ஒ  எ த் க்காட்டான 
ஊ யனாக் ற . 

ேராமர ் 12:10 ெசால் ற  "சேகாதர ேநகத் ேல 
ஒ வரே்மெலா வர ் படச்மா ங்கள்; கனம்பண் ற ேல ஒ வ க்ெகா வர ்

ந் க்ெகாள் ங்கள்". ஒ வ க்  ந் க் ெகாள்வெதன்ப  அவரக்ைள உங்க க்  ேமலாக 
க வதா ம். உங்கள் ைணைய உங்க க்  ேமலானவரக்ளாக ம த்  அல்ல  
அவரக் ைடய உணரை்வ உங்க ைடய உணர் க்  ேமலாக க வ  என்ப , அவரக்ைள 
எக்காரணம் ெகாண் ம் ெகா ரமாக தயவற்  நடத்தாமல் இ ப்பதா ம். 

ஒ வ க்  ஒ வர ் க ைமயாக மற் ம் இரக்கமற்ற பழக்கங்கைள ெகாண் ந் , அைத 
வாரத்்ைதகள், ெசயல்கள் மற் ம் கபாவைனகள் லம் பரிமா க்ெகாள்வ , கணவ ம் 
மைன ம் ெசய் ம் க ம் அ க் ய ஷயங்களில் ஒன் . இைத கணவன் மைன  
இ வ ேம ெசய் றாரக்ள். நான் எப்ப  என் உணர் கைள, க த் க்கைள அல்ல  என் 
எண்ணங்கைள என் வாழ்க்ைக ைணேயா  ப ரந்் க் ெகாள்ளேவண் ம் என்  என்ைன 
நாேன ேகட் க் ெகாள்ளேவண் ெமன ேதவன் ம் றார,் அதனால் என் வாழ்க்ைக 

ைணேயா ள்ள ெதாடர்  பாலத்ைத காயப்ப த்தாமல் அல்ல  இ க்காமல் 
பாரத்் க்ெகாள்ள ேவண் ம். நான் என்ன ெசால்ல ம் ேறன் என்பைதப் ரியைவக்க 
நான் அவரக் க்  எப்ப  றந்த ைற ல் உதவ ம்? நாம் மற்றவரக்ேளா  ெதாடர்  
ெகாள் ம் ேபா  ஞான ம், ய கட் ப்பா ைடயவரக்ளா ம் நடந் க்ெகாள்ள ேவண் ம் 
என்  ேதவன் ம் றார.் இைவ எல்லாவற்ைற ம் ெசய்  க்க ேதைவயான எல்லா 
வல்லைமைய ம் பரி த்த ஆ யானவர ்நமக்  தந் க் றார.் 

ஷரக் க்  

நம் எண்ணங்கைள ம் க த் க்கைள ம் ப ரந்்  ெகாள்ள ேவண் ய பல வாய்ப் கைள ம், 
எங்ேக ஒத் ப்ேபாக ேவண் ம் என்ற அேநக ழ்நிைலகைள ம் நம் வாழ்க்ைக நமக்  
வழங் க் ற . நம  வ கள் ஆக்கப் ரவ்மாக இ ந்தா ம், அவரக்ேளா  ெதாடர்  
ெகாள்ள நல்ல மற் ம் ெகட்ட வ கள் உள்ளன. ெப ம்பாலான ஷரக் க்  பரிமா  
ெகாள்வதற்  ஒ  ேவைல ேதைவப்ப ற , ஏெனன்றால் தங்கேளா  ேவைல 
ெசய்பவரக் டன் ேப வ ேபால தங்கள் மைன டம் ேபச வ ல்ைல, நீங்கள் உங்கள் 
நண்பரிடம் ெசன்  நீ வர வர ெராம்ப ண்டா  ெகாண்ேட ேபா றாெயன்  ெசால்ல 

ற , அப்ப  ெசான்னா ம் அைத அவர ் ெபரிதாக எ த் க் ெகாள்வ ல்ைல. ஆனால் 
அ ேபால உங்கள் மைன னிடத் ல் ெசால்ல யா , அவரக்ைள ஆழமாக வ த்தப் 
ப த்த நிைனத்தால் மட் ேம அப்ப  ெசால் ரக்ள். 

உண்ைம ேகாப்  

தயவாய் இ த்தல்: ஸ்ேடாஸ்-Chrestos 
( ேரக்கம்). நல்லைத ெசய்தல் 
ெமன்ைமயாக இ த்தைல க் ற , 
இரக்கமா த்தல், அ தாபத்ைத 
ெச த் தல், மன உ க்கமா த்தல் 
மற் ம் க ைமயான க னமான 

ரை்மயான கசப்பான அல்ல  
ெகா ரத் ற்  மாற்றாக நல்ல இயல்ைப 
காட் ற  க் ற . தார் க றப்பான 
ேயாசைன.  
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நீங்கள் ேவைல ெசய் ம் இடத் ல் ேமாசமான நடத்ைத ஏற் க்ெகாள்ளபடமாடட்ா  என்பதால், 
சக ஊ யரக்ளிடம் நீங்கள் மரியாைத டன் நடந்  ெகாள் ரக்ள். ஒ ேவைள அந்த 
ேவைல ல் இ க் ம் ஒ  நபைர அவர ் ெசய்த தவ க்காக அவைர ட்டாள் என்  நீங்கள் 
ெசால்ல நிைனத்  ஆனால் அைத அவரக்ளித் ல் ெசால்லாமல், அந்த ஏமாற்றத்ைத நீங்கள் 
உங்கள் மைன  மற் ம் ள்ைளக க்  எ த் க்ெகாண்  ேபா ரக்ள். அந்தக் கட்டத் ல் 
நீங்கள் எரிசச்லைடந்  இ ப் ரக்ள், அப்ேபா  தவ  ெசய்ததற்காக அங்  டட்ாள் என்  
அைழக்கப்பட் வதற் ம் க னமாக நடத்தப்ப வதற் ம் யார ் ைடப்பாரக்ள் என்  
ேயா க் ரக்ள்? அைத நீங்கள் அைத உங்கள் மைன  ழந்ைதகளிடம் எ த்  ெசால் ரக்ள், 
அ  பாவம். 

ஷரக்ேள, ஸ் ரகீள் க ம் உணரச்் வசப்ப பவரக்ள் என்பைத நிைன ல் ெகாள் ங்கள், 
அ னால் அவரக்ளிடம் ெமன்ைமயாக ேப வ  க ம் க் யம். ேதவன் உங்கள் 
மைன ைய உங்களில் நிைற  ெசய்பவராக வ வைமத் க் றார.் அவள் எப்ப  

த் யாசமாக இ க் றாள் என்பைத கற் க்ெகாள் ங்கள், மற் ம் க த் கைள 
க ைண ட ம், மரியாைத ட ம் பரிமா க்ெகாள்ள கற் க்ெகாள் ங்கள். 

ஸ் ரகீ க் : 

ெபண்கேள, எப்ப  தனித் வமாக இ க்க ேவண் ம் என்பைத கற் க்ெகாள் ங்கள். நீங்கள் 
உணரச்்  வசப்பட்டவரக்ள், அ னால் ல ேநரங்களில் நீங்கள் நிைனப்பைத அைடவதற் , 24 
நி டங்களா ன்ற . நியாயமாக ந் க் ற ஆண்கள், அைத சரியாக ெசய்வ ல்ைல. உங்கள் 
கணவரிடம், உங்கள் ைவ ெசால் , உங்க க்  என்ன ேவண் ம் என்பைத ம் 
ெசால் ங்கள். உதாரணமாக, ஒ  மைன , “நான் ட்ைட த்தமாக ைவத் க்க எவ்வளேவா 
ேவைல ெசய் ேறன், எனக்  ஓய்ேவ ைடயா ” என்  றலாம். நான் ழந்ைதகைள 
அைழத்  ெசல்ல ேவண்  இ க் ம்ேபா , ஆ  மணிக்  இர  உணைவ ஆயத்தம் ெசய்வ  
என்ப  எனக்  க னமாக இ க் ற . அ மட் ல்லாமல் ழந்ைதகைள 
ஒ ங் ப த் வ ல் நீங்கள் எனக்  உத வ ல்ைல. இன்ைறக்  நீங்கள் ழந்ைதகைள 
அைழத்  வ ரக்ளா? என்  ேகடக்லாம். சம்பந்த ல்லாத காரியங்கைள ளக் வதற்  
ப லாக, ேநர யாக ழந்ைதகைள அைழத்  வரச ் ெசால்  ேவண் ேகாள் ைவ ங்கள். 
ஆண்க ம் ெபண்க ம் ேயா ப்ப  த் யாசமாக க் ம் என்பைத நிைன ல் 
ெகாள் ங்கள். நீங்கள் என்ன ேகட் ரக்ள் மற் ம் என்ன ெசால் ரக்ள் என்ப ல் 

ப் டட் தமாக இ க்க கற் க்ெகாள் ங்கள். 

நீ என்ைன உண்ைமயாக ேந த்தால் உன்னால் இைத கண் க்க ம், ேபான்ற 
க் ம் ைளயாட் க்கைள ைளயாடா ரக்ள். ழந்ைதக க்  உதவ ம் ம் 

மைன டம் ெபா ைமயற்ற தத் ல் நடந்  ெகாண்ட கணவைர நிைன  ெகாள் ங்கள். 
“நீங்கள் ஏன் ழந்ைதக க்  உதவக் டா ? என்  ேகட்பதன் லம் நீங்கள் ெதளிவற்ற 
நிைல ல் இ க்க ேவண்டாம்”. ேநர யான ேகள் கைள ேக ங்கள். “உங்களால் 

ழந்ைதகைள ஆயத்தப்ப த்த மா?” அவரால் அந்த ப் டட் ேவைலைய ெசய்ய 
ம். அைத எப்ப  சரியாக ெசய்யேவண் ம் என்பைத நீங்கள் அவ க்  கற் க் 

ெகா ப்ப ல் உதவ ேவண் ம்,  அ  நாளைட ல் அ ல் அவர ் ன்ேன  அேநக உத ைய 
ெசய்ய உத ம். 

மணத் ல் த ரக்்க யாத சவால்கைள நாம் எ ரெ்காள் ம் ேபா , நாம் அவற்ைற 
சரியான ைற ல் சமாளிக்க ேவண் ம். மற் ம் நம்மால் இயலாத ேபா  நாேம அதற்கான 
ெபா ப்ேபற்க ேவண் ம். நீங்கள் என்ன ம் ரக்ள், என்ன ேவண் ம் என்பைத உங்கள் 
வாழ்க்ைகத் ைணக்  ரியைவக்க யற்  ெசய் ம்ேபா , நீங்கள் ெபா வான வைக ல் 
ேபசாமல், ப் ட் ப் ேப வ  க் யம். ெபண்கேள நீங்கள் உங்கள் கணவரக்ளிடம் 
ெசால் ம்ேபா , நீங்கள் இன் ம் என்ைன அ கமாக ேந க்க ேவண் ம் அல்ல  நீங்கள் 
என்ேனா  இன் ம் அ கமாக ேபச ேவண் ம் என்  வ  உங்கள் ேதைவகைள சரியாக 

ளக்கா , அதற்  ப லாக “அன்ேப நான் ஒவ்ெவா  நா ம் அந்த நாைளக் த் ப்ேபச 30 
நி டங்கள் ேநரம் உங்க டன் ெசலவ க்க ம் ேறன்”, என்  ங்கள். 
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சரியான அ ைற: 
உங்கள் ைணைய ரிந்  ெகாள்ள ம், அவரக்ளிடம் அன்பாய் ேபச ம் சரியான 
அ ைறைய உைடயவரக்ளா க்க, ேதவனிடம் உத  ேக ங்கள். ேகாபப்படாம ம் 

மரச்் க்காம ம் ேபச யாத ல ஷயங்கள் இ க்கலாம், ஆனால் அைத நீங்கள் ஒ  
க தம் லம் அவரக் க்  ெதரி க்கலாம். அப்ப  நீங்கள் உங்கள் மைன க்  க தம் 
எ ம் ேபா  அைதப்பற்  நீங்கள் தனியாக ந் க்க உங்க க்  அ க ேநரம் ைடக் ம். 
உங்கள் மைன ைய எப்ப  ம த்  அவரக்ளின் கண்ேணாடட்த்ைத அ ந்  மற் ம் 
அவரக்ளிடத் ல் உங்கள் க தை்த ஞானத் ட ம் ெபா ைம ட ம் பரிமா க்ெகாள்ள அ  
ேநரம் அளிக் ம். ல சவாலான ேநரங்களில் ெசயல்பட இ  உங்க க்  உத  ெசய்யக் ம். 

மணத் ல் உற கைள வளரப்்பதற் , ெபா வாக அைழக்கப்ப ன்ற ெசாற்களான 
ெசய்  ெதாடரப்ாளர ் – அ க் ன்றவர ் என்பைத த ரக்்க ேவண் ம். இவற் ல் ஏேத ம் 
உங்க க்  ெபா ந் மா என்  பா ங்கள்: “நீங்கள் எப்ெபா ம் இப்ப த்தான்,” “நீங்கள் 
ஒ ேபா ம் இல்ைல,” “நீங்கள் ஒ ேபா ம் மாறமாட் ரக்ள்”, “நீங்கள் ண் ம் அங்  ஏன் 
ெசல் ரக்ள்”, “நீங்கள் ஒ  ____________”, அல்ல  “நீங்கள், உங்கள் தாய்/தகப்பைன ேபான்றவர”். 
ெபாய் ெசால்வ , ற்றம் சாட் வ , ப செ்சால்வ , கடந்த கால ரச் ைனகைள ெகாண்  
வ வ  ஆ யைவ உங்கள் உறைவ அ ப்ப ல் ேம ம் லவற்றா ம். இைவெயல்லாம் பாவம், 
தயவற்ற ெசயல், இைவெயல்லாம் அன்பற்ற ெசயல் என்  ேதவன் றார.் உங்கள் தவைற 
ைவத் க்ெகாண்  உங்கள் ைணைய ைற ெசால்லக் டா . 

ப ல் எேப யர ் ல ப் டட் அ ைரகைள ெகா த் க் றார.் நாம் எைதெயல்லாம் 
றம்ேப தள்ளேவண் ம் என்  கவனி ங்கள். 

சகல தமான கசப் ம், ேகாப ம், ரக்்க ம், க் ர ம், ஷண ம், மற்ற எந்தத் 
ரக்் ண ம் உங்கைள ட்  நீங்கக்கடவ . ஒ வ க்ெகா வர ் தயவா ம் மன 

உ க்கமா ம் இ ந் , ஸ் க் ள் ேதவன் உங்க க்  மன்னித்த ேபால, 
நீங்க ம் ஒ வ க்கா வர ்மன்னி ங்கள். (எேப யர:் 4:31,32) 

அவர ் “தயவாக ” என்ற ெபா வான கட்டைளைய ம் ேசரத்் க் ெகா த் க் றார,் 
“ ேரஸ்ேடாஸ்” (Krestos) ( ேரக்கச ் ெசால்), இ  நாம் ன்பற்ற ேவண் ய மற் ம் ெதாடரந்்  

ன்பற்ற ேவண் ய ஒ  நடத்ைத யா ம். 

ெசயல் ட்டம் 1 

நீங்கள் நீக்க ேவண் ய ஷயங்கைள அைடயாளம் கா ங்கள். ேதவனிடம் மன்னிப்  
ேகட் ட் , உங்கள் ைண டம் எப்ப  ைனப் ட ம் அன் ட ம் நடந்  ெகாள்ள 
ேவண் ம் என்பைத ேதவனிடம் காண் க்க ெசால்  ேக ங்கள். ல ேநரங்களில் நீங்கள் 
தவ னா ம், அைதக் கைடப் ப்பதற்கான வாசத் ற்காக அவைர நம் வதற்  
ெஜ ங்கள். நீங்கள் தவ  ெசய் ம் ேபா  எப்ேபா ம் மன்னிப்  ேகட்பதற்கான அவ ைடய 

ைபக்காக ெஜ ங்கள். இ ேவ நீங்கள் ெதய் க மாற்றமைடவதற்கான ஒேர வ யா ம். 
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ப களில் ஆழமாக ேத ங்கள் 

உங்கள் ைண டம் இன் ம் எப்ப  அன்பாக இ க்கலாம் என்பைத கண்ட ங்கள். 

சேகாதர ேநகத் ேல ஒ வரே்மெலா வர ் பட்சமா ங்கள்; கனம்பண் ற ேல 
ஒ வ க்ெகா வர ் ந் க்ெகாள் ங்கள். (ேராமர ்12:10) 

 

 

 

ஆைகயால், நீங்கள் ேதவனால் ெதரிந் ெகாள்ளப்பட்ட பரி த்த ம் ரிய மாய், 
உ க்கமான இரக்கத்ைத ம், தயைவ ம், மனத்தாழ்ைமைய ம், சாந்தத்ைத ம், நீ ய 
ெபா ைமைய ம் தரித் க் ெகாள் ங்கள் (ெகாேலாெசயர:்3:12) 

 

 

 

நன்ைமெசய்ய ம ஷன் ெகாண் க் ம் ஆைசேய தைய. (நீ ெமா கள்: 19:22)  

 

 

 

3. அன் க்  ெபாறாைம ல்ைல. 

வாழ்க்ைகத் ைண  பைகைம உணர்  அல்ல  ெபாறாைம ெகாள்வ  என்ப  
பல்ேவ  வ வங்களில் ஏற்படலாம். ஆனால் அ ல் க ம் ெபா வானைவ எ ெவன்றால், 

ழந்ைதகளிடம் பாரபட்சம் பாரப்்ப . கணவன் மைன க்  த்த மகன் அல்ல  மகள் 
இ ப்பாரக்ள், எப்ெபா ெதல்லாம் ரச் ைனகள் ஏற்ப றேதா அப்ெபா ெதல்லாம் அந்த 

ரசச்ைனக்  ழந்ைதகைள மாற்றாக பயன்ப த் வாரக்ள். இ  ஒ  ெபற்ேறா க்  
சாதகமாக ம் ஒ  ெபற்ேறா க்  எ ராக ெசயல்ப ன்ற அந்த ழந்ைதைய ல் தள்ள 
ைவக் ம், இந்த ைளயாட்  சம்பந்தப்பட்ட அைனவைர ம் அ க் ட்ப த் ம். 
உண்ைம ல் அெமரிக்கா ல் உள்ள மக்கள் ெதாைக ல் 39 சத தம் ம்பங்கள் இந்த 
மா ரியான ரச் ைனகைள க் ய சவாலான ரசச்ைனயாக மாற் க் 
ெகாண் க் ராரக்ள். இேய  ஸ் க்  அ த்தப யாக உங்கள் வாழ்க்ைக ைணைய 
இரண்டாவ  இடத் ல் ைவத் ப்பைத உங்கள் ழந்ைதகள் கண் ப்பாக அ ந் க்க 
ேவண் ம், ேம ம் உங்கள் ழந்ைதகள் 
உங்க க் ள் ெபாறாைமைய ண் ம் 

தமாக ைளயாட அ ம க்க 
மாட் ரக்ள். எந்த த எ ரப்ாரப்் ம் 
இல்லாமல் ேதவ க்  அ த்த இடத் ல் 
உங்கள் மைன ைய அல்ல  கணவைர 
ைவத் ப்பேத மணத் ற்கான 
ேதவ ைடய வ வைமப்பாக இ க் ற . 

  

உண்ைம ேகாப்  

ெபாறாைம – மற்ெறா  றந்த 
அ ரஷ்்டத்ைதப் பாரத்்  அ ப்  
அைட ற . ஒரள  ெவ ப்  மற் ம் 
சமமான நன்ைமகைள ெகாண்ட 

ப்பத் டன் ங் ைழக் ம் ெவ ப் .  



ேரக் காஸ்டர ்

34 
அன்  என்றால் என்ன? 

ய-பரிேசாதைன 1 

நீங்கள் ஒ  ழந்ைத டம் மாத் ரம் பாரபடச்ம் காட்  இ க் ரக்ளா? அப்ப யானால் ஏன் 
அப்ப  ெசய் ரக்ள் என்  ளக் ங்கள். 

 

 

 

உங்கள் வாழ்க்ைகத் ைண தன் நண்பரக் டன் ேநரம் ெசலவ ப்பைதப் பற்  நீங்கள் 
எப்ேபாதாவ  ெபாறாைமயைடந்த ண்டா? ெந ங் ய நண்பரக்ைள ைவத் ப்ப  
நல்ல தான், ஆனால் அ  நம் உறைவ ட அ கமாக இ க்க டா . நம் நண்பரக்ளிடம் 
ேப வ  என்ப  சமநிைல ல் ைவத் க்ெகாள்ள ேவண் ம், ேம ம் நண்பரக் டன் நம் 
ேநரத்ைத ெசல வ  நம் ட்  ரச் ைனக க்  காரமாகேவா அல்ல  மாற்றகேவா 
காணப்படக் டா . ஆேராக் யமான ேந த் ல் ஈ பட, ைணகள் ஒ வைரெயா வர ்
ஊக் க்க ேவண் ம். 

நீங்கள் ஒ  நண்ப டன் இ க் ம்ேபா , த் யாசமாக ெசயல்ப ம்ேபா , உங்கள் ைண 
அதற்  எ ரப்்  ெதரி த்தால் அ  ஒ  நல்ல க த் , ஒ ேவைள அ  ெதய் க அ ைரயாக 

ட இ க்கலாம். ேதவைன அ யாத அல்ல  ேதவனின் த்தப்ப  நடவாத நபரக்ள் 
உங்க க்  ெந ங் ய நண்பரக்ளாக இ ந்தால், அவரக்ளால் உங்க க்  பா ப்  
உண்டாகலாம். 1 ெகாரிந் யர ் 15:33 இல் “ேமாசம்ேபாகா ங்கள்; ஆகாத சம்பாஷைணகள் 
நல்ெலா க்கங்கைளக் ெக க் ம்” என்  ெசால்லப்பட் க் ற . அப்ப யானால் நாம் 

ஸ்தவ நண்பரக்ைள மட் ம் ைவத் க்க ேவண் ம் என்  அரத்்தமல்ல. இந்த இ ள் 
ழ்ந்த உல ல் நாம் ஒ  ெவளிசச்மாக இ க்க ேவண் ம், மற் ம் றஜா களிடத் ல் இேய  

ஸ் ைவப் பற்  ெசால்  அவரக்ைள சந் ப்பதற்  இேய  ஸ்  றந்த உதாரணம் 
நமக்  ெகா த் க் றார.் ஆனேபா ம், நாம் அவரக்ைள வசப்ப த் வைத ட அவரக்ள் 
நம்ைம வசப்ப த் னால் அ  ஒ  நல்ல நட்பாக இ க்கா . 

ேகளிக்ைககள், ெபா ேபாக் கள் அல்ல  ஊ யம் ட ெபாறாைமைய ண்ட ம். பல 
ஆண்கள் ேகால்ஃப் ைளயா வ ல் பல மணி ேநரம் ெசலவ க் ராரக்ள், ஷரக்ேள 
நீங்கள் மாதத் ற்  பத்  மணி ேநரம் ேகால்ஃப் ைளயா ரக்ள் ஆனால் உங்கள் 
மைன க்  ேநரம் ஒ க் வ ல்ைல, இ  ெபாறாைமைய ண்டக் ம். இ  ேபான்ற 
காரியங்களில் நீங்கள் சமநிைலயாக இ க்க ேவண் ம். ஊ யத் ல் ட, சமநிைல ஒ  ற  
ேகால் ேபான்ற . ெபண்கேள, நீங்கள் ட் ற்  ெவளிேய உள்ள ெசயல்பா க க்காக அ க 
ேநரம் ெசல வதால் உங்கள் ெபா ப் கள் பா க்கப்ப றதா? தல் ன் ரிைம 

ம்பத் ற்  ெகா க்க ேவண் ம், கணவன் மைன  தங்கள் தனிப்பட்ட ப்பங்கைள ட, 
ஒ வ க்ெகா வர ்தங்கள் அன்ைப ம் ேநரம் ெசலவ ப்பைத ம் பா காக்க ேவண் ம். 

வாழ்க்ைகத் ைண நியாயமற்ற சந்ேதகங்க டன் ேபாரா ம்ேபா , அ  அவரக்ளின் 
ெபாறாைமைய ைள க் ம் உள்ேநாக்  எண்ணங்க க்  உட்பட்டால், அ  சரிெசய்யப்பட 
ேவண் ம். உங்கள் ைணவர ் எ ர ் பா னத்தவர ் ஒ வைர பாரத்்ததாக நீங்கள் 
சந்ேத க் ம்ேபா  ெபாறாைமயால் எரிசச்ல் அைட ரீரக்ளா? ஒ  அப்பா தனமான 
பாரை்வக்  ஏதாவ  அரத்்தம் கற் க் ரக்ளா? அப்ப யானால், அ  ஒ  ரசச்ைன, பாவம், 
அ  ெஜ க்க ேவண் ய மற் ம் ஒ ேவைள ஆேலாசைன ெபற ேவண் ய ஒ  ஷயம். 
உங்கள் வாழ்க்ைகத் ைண  அநியாயமாக ெபாறாைம ெகாள்ளா ரக்ள். 

ஷரக்ேள, நீங்கள் எப்ெபா ம் உங்கள் மைன ைய ேமல் ைவத் ப் பாரத்் க் 
ெகாண்  இ க் ரக்ளா? அப்ப யானால் நீங்கள் அைத க் ரத் ல் ஒ  க்  ெகாண்  
வந்தால் நன்றாக இ க் ம். இதற்காக உங்கைள மன்னித்  மாற்ற ேதவனிடம் ெஜபம் 
ெசய் ங்கள். ஏெனன்றால் நீங்கள் எந்ேநர ம் ெபண்கைள பாரத்் க் ெகாண் க்க ேவண் ய 
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அவ ய ல்ைல. அைத ெசய்யா ரக்ள். பாரப்்பதற்  ட்டாள்தனமான சாக்  ேபாக் கைள 
உண்டாக் ம் “இடத் ல் ேதவன் அவைள ைவத்தார,்" என்  ஆண்கள் ெசால்லலாம். அதற்  
ப லாக, நீங்கள் ேசா க்கப்ப ம் ேபாெதல்லாம் இந்த ெஜபத்ைத ெசய் ங்கள்.  

என் கண்கேளாேட உடன்ப க்ைக பண்ணின நான் ஒ  கன்னிைக ன் ேமல் 
நிைனப்பா ப்ப  எப்ப ? (ேயா  31:1). 

உங்கள் வாழ்க்ைகத் ைணக்  ஆ ரவ்ாதம் ைடத்  உங்க க்  ைடக்காமல் ேபானால், 
அ  ேவெறா  வ வத் ல் ெபாறாைம எ ற , அ  யநல ம் ழந்ைதத்தன மாக 
இ க் ற . எ த் க்காடட்ாக உங்கள் ைண  தன் ெபற்ேறாரிடம் இ ந்  ெவளிேய 
வந்ததற்காக ஒ  அன்பளிப்ைப ெபற் க் றார,் ஆனால் உங்க க்  அந்த பரி  

ைடக்க ல்ைல. “சரி, நான் ெவளிேய ேபாய் ல ெபா ட்கைள வாங்  வ ேறன்' என்  
நிைனப் ரக்ள் அல்லவா? ஆண்கள் ல ேநரங்களில் ஊ யம் மற் ம் ேவைல நி த்தமாக 

ரப் பயணம் ேபா ம் வாய்ப்  ைடக் ம், ஆனால் அப்ெபா  மைன , ழந்ைதக டன் 
ட் ேலேய இ க்க ேநரி ம். உங்கள் ைணக்  ஆ ரவ்ாதம் ைடக் ம் ெபா  

சந்ேதாஷப்ப ங்கள். 

ெபாறாைம எப்ப  இ க் ம் என்  நாம் அைனவ ம் அ ேவாம், நாம் என்ன காரணத் ற்காக 
உண ேறாம் என்பைத நாம் சரி பாரக்்க ேவண் ம். ேதவேன! என் ைடய அ ைறக்  

ன் உள்ள ேநாக்கம் என்ன? இ  யநலமா, அல்ல  எங்கள் உற ல் உண்ைம ல் சமநிைல 
ைறபாடா? ெபாறாைம ள்ள எந்த ஒ  மண ம் ஆேராக் யமாக இ க்கா . நீங்கள் 

அப்ப ப்பட்டவராக இ ந்தால், உங்கள் அ ைற அல்ல  நடத்ைத உங்கள் ைணைய 
பா க் றதா என்  ேயா த் ப் பா ங்கள். 

ஒ  மனிதன் பல ஆண் களாக வாகரத்  ெசய்யப்பட்  இ ல் ஒ  அழகான 
ெபண்ைண மணந்தார.் அவர,் இ வைர மணமாகாத மற் ம் அழகான ஒ  ெசயலாளைர 
ஆ  வ டங்க க்  பணி ல் அமரத்் னார,் ேம ம் அவர ்வழக்கமாக ைறந்த  வாரத் ல் 
நான்  இர கள் ஏ  மணி வைரக் ம் அவ டன் ேவைல ெசய்ய ேவண் ம். அவர  ய 
மைன  அவரக்ள் பணி ெசய் ம் ேநரத்ைத அ ந் ந் ம், இதற்  அ ப்  ெதரி த்தார.் 
அந்த ெசயலாளர ் அங்  ஆ  வ டமாக பணியாற் ந் ம், தன  மைன  
ெபாறாைமபட்ட  அவ க்  ழப்பத்ைத ெகாண்  வந்த . ஆேலாசைன ல், “நீங்கள் 
இப்ேபா  மணம் ெசய்  ெகாண் ரக்ள் அ னால் இந்த ல் உங்கள் மைன ைய 
நீங்கள் க த் ல் ெகாள்ள ேவண் ம்”, என்  அந்த கணவ க்  அ ைர ெகா க்கப்பட்ட . 

இந்த மனிதன் தல் ேநரம் ேவைல ெசய்வ  மட் மல்லாமல், ெபா ேபாக்  ெசயல்க ம் 
தன் மைன டன் ேநரம் ெசலவ ப்பதற்  அப்பால் இ ந்த . சமநிைல ன் பற்றாக் ைற 
இந்த ெபாறாைமையத் ண் ய , அதனால் அவரக்ள் ல மாற்றங்கைளச ் ெசய்ய 
ேவண் ந்த . எந்த ேநர ம் அவரக்ளின் ெசாந்த வ ைய ேகள்  ேகட்பதற்ேகா அல்ல  
கட்டைள வதற்ேகா யா க் ம் உரிைம இல்ைல. மண பந்தம் ரந்்  ேகடப் ம், 
கரிசைன ம், மற் ம் அன்பான மனப்பான்ைமேயா  ஒன்றாக ேசரந்்  ெசயல்ப வ ம் 
சரி ெசய்யப்பட ேவண் ம். இதற்  ேதவ ைடய வாரத்்ைத ம் ெஜபத் ம் ேநரம் 
ெசலவ ப்ப  ேதைவப்ப ற . 

ப களில் ஆழமாக ேத ங்கள் 

நாம் ெபாறாைமப்ப வதற்  ப லாக, ேதவ ைடய வாரத்்ைத ன்ப  ெசயல்பட ேவண் ம். 

பரத் ந்  வ ற ஞானேமா தலாவ  த்த ள்ளதா ம், ன்  சமாதான ம் 
சாந்த ம் இணக்க ள்ளதா ம், இரக்கத்தா ம் நற்கனிகளா ம் நிைறந்ததா ம், 
படச்பாத ல்லாததா ம், மாயமற்றதா ம் இ க் ர . நீ யா ய கனியான  
சமாதானத்ைத நடப் க் றவரக்ளாேல சமாதானத் ேல ைதக்கப்ப ற . 
(யாக்ேகா  3:17,18) 
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உங்கள் ைண னிடத் ல் உங்கள் ெசயல்பா கைள வளரத்் க்ெகாள் ம் ஞான ள்ள 
ணா சயங்கைள இந்த ேவதப்ப ந்  பட் ய ங்கள். ப்பாக உங்கள் 
ரச் ைனக் ரிய இடங்களில் அைத எப்ப  உங்கள் வாழ்க்ைக ல்  ப ற்  ெசய் ரக்ள்? 

 

 

 

 

 

 

ெபாறாைம ெசயல்களின் ைள கள் என்ன என்பைத வரிக்க ம். 

வா யாத தரக்ள் ைவராக் யங்ெகாண்  ணரா ய ல ெபால்லாதவரக்ைளச ்
ேசரத்் க் ெகாண் , டட்ங் , பட்டணத் ல் அமளி உண்டாக் , யாேசா ைடய 

டை்ட வைளந்  ெகாண் , அவரக்ைளப் பட்டணத்தா க்  ன்பாக இ த் க் 
ெகாண்  வர வைக ேத னாரக்ள். (அப்ேபாஸ்தலர ்17:5) 

 

 

 

ெபாறாைம னாேல ரதான ஆசாரியரக்ள் அவைர ஒப் க்ெகா த்தாரக்ெளன்  
லாத்  அ ந் . அவரக்ைள ேநாக் : நான் த ைடய ராஜாைவ உங்க க்  

தைலயாக்க ேவண் ெமன் க் ரக்ளா என்  ேகட்டான். பரபாைசத் 
தங்க க்  தைலயாக்க ேவண் ெமன்  ஜனங்கள் ேகட் க் ெகாள் ம்ப , 

ரதான ஆசாரியரக்ள் அவரக்ைள ஏ ட்டாரக்ள். (மாற்  15:9-11) 

 

 

 

ெசயல் ட்டம் 2 

உங்கள் வாழ்க்ைகத் ைண டம் நீங்கள் ெபாறாைமப ன்ற அல்ல  பைகைமைய 
ண் ம் ஷயங்கள் கண்ட ங்கள். ேசரந்்  வா ங்கள். அதற்காக மன்னிப்  ேகட்  

மாற்றத் ற்கான ட்டத்ைதக் ெகாண்  வா ங்கள். 

 

 

 

 

 

4. அன்  தன்ைனப் கழா , ெப ைம ெகாள்ளா .   
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தற்ெப ைம என்ப  கணவன் மைன  இ வ க் ம் ெபா ந் ம். அ  உற ல் மற்றவரக்ைள 
ம க்காமல் தரம் தாழ்த் வைத ெவளிக்காட் ற . 

உதாரணமாக, ரச் ைனக் ரிய ஒ  கணவன்-மைன  ஆேலாசைனக்காக வந்தாரக்ள். 
கணவன் நீண்டகாலமாக அவரக்ளிைடேய உட ற  இல்ைல என கார ் னார.் அவர ்தன் 
மைன டத் ல் க் யத் வம் மற் ம் ன் ரிைம அளிப்ப ல் அள  ைறந்  
உணரந்்தார.் அவர ் ஆேலாசகரின் ன்பாக, தன்  ரக்  அைடந் ந்தார ் க ம் 
கசப்பாக இ ந்தார,் வாரத்்ைதகைள ெகாட் னார.் "அவள் ெசய்ய ேவண் ய ெபரிய ேவைல 
என்னெவன்றால் ன்  ள்ைளகைள ஸ் க்  அைழத் ச ் ெசல்வ " அவர ்  மற் ம் 

ழந்ைதகள் பராமரிப்ப ன் ம ப்ைப ைறந்  ேப னார.் "நான் க னமாக உைழத்  
பணத்ைத சம்பா த்  வ ேறன். அவள் ெசய்ய ேவண் ய  ழந்ைதகைள பள்ளிக்  
அைழத் ச ் ெசல்வ தான். இ ல் என்ன ெபரிய கஷ்டம் இ க் ற ? நான் இர ல் தான் 

ட் க்  வ ேறன். அப்ெபா  நான் ேசாரவ்ாக இ க் ேறன் என்  அவள் ெசால் றாள்". 

ஆேலாசகர ்மைன டம் இைத எப்ப  உணர் ரக்ள் என்  ேகட்டார.் அவள் தைல னிந்  
அ வைத ஆசச்ரியத் டன் பாரத்்  அமரந்் ந்தார.் ஆேலாசகர ் னார ்நண்பேர! நீங்கேள 
ேகட் ரக்ளா? உங்கள் மைன  ட் ல் இ ந்  உங்கள் ழந்ைதகைள அன்பாக பாரப்்ப  
எவ்வள  க் யம்? அ  உங்க க்  எவ்வள  க் யம் மற் ம் ேதவ க்  எவ்வள  

க் யம்? அ  க ம் க் யமான ! உங்கள் வா ந்  வந்த வாரத்்ைதகள் ஆணவம் 
உள்ளதாக ம் காயப்ப த் றதாக ம் இ ந்த . ஆமாம் நீங்கள் உங்கள் வாழ்க்ைக ல் 
மாற ேவண் ம், உங்கள் மைன ம் உங்க க்கான மாற்றத்ைத சரி ெசய்ய ேவண் ம். 
ஆனால் நீங்கள் என்ன ெசய் ரக்ள்? உங்கள் ரட் த்தனமான அ ைறயால் உங்கள் 
மைன ைய ஆழமாக காயப்ப த் ள்ளரீக்ள். 

இைத மைன க ம் ெசய்யலாம். ழந்ைதகைள வளரப்்ப  என்ப  க ம் ெபா வான 
வ ைறகளில் ஒன்றா ம். அப்பா ஒ  ஒ க்கத்ைத கற் த் த றார,் ஆனால் அவர ்
ெவளிேய ய டன், உங்கள் அப்பாைவ பற்  ெதரி மல்லவா அவர ்ெசால்வார ்நாைள மறந்  

வார ் எனேவ அவர ் ெசால்வதற்  ெச  ெகா க்கா ரக்ள் என்  அம்மா ெசால் றாள். 
தந்ைதைய த்  ழந்ைதகளிடத் ல் ைற ெசால்வ  அல்ல  அவர ்அ காரத்ைத ைற 
ம ப் வ  பாவம் மற் ம் ஒ  வைகயான மைற க ஆணவமா ம். இதன் ெபா ள் 
என்னெவன்றால், அப்பா ஒ  ட்டாள் அவர ்என்ன ெசால் றார ்என்  அவ க்ேக ெதரியா . 
கணவைன ட தன்ைன ெப ைமப்ப த்  ெகாள் ற மைன , தன்ைனேய த் சா யான 
மற் ம் சரியான ெபற்ேறாராக பா க் றாள். 

கல் கன ம், மணல் பார மா க் ம்; ட ைடய ேகாபேமா இவ் ரண் ம் 
பாரமாம். (நீ ெமா கள் 27:3) 

ய-பரிேசாதைன 2 

தற்ெப ைம என்ப  உங்கள் ைணவ டன் நீங்கள் பயன்ப த் ம் ஒ  டப்மாக இ ந்தால், 
அைத ேதவனிடம் ஒப் க்ெகாண்  மாற்றத் ற்  ஒப் க் ெகா க்க ம். 
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ப களில் ஆழமாக ேத ங்கள் 

உங்கைள உயரவ்ாக எண் வைதக் த்  
இந்த ேவதப்ப  என்ன ெசால் ற  என்  
அைடயாளம் கா ங்கள். இைத உங்கள் 
மைன டத் ல் ெசய் ரக்ள் என்றால், 
இந்த ேபாதைனகைள பயன்ப த் வதன் 

லம் எப்ப  சரிெசய்ய ம் என்பைத 
ப் ட்  எ ங்கள். 

அல்லாம ம், எனக்  அ ளப்பட்ட ைப னாேல நான் ெசால் றதாவ ; 
உங்களில் எவனானா ம் தன்ைனக் த்  எண்ணேவண் யதற்  ஞ்  
எண்ணாமல், அவனவ க்  ேதவன் ப ரந்்த வாச அள ன்ப ேய, ெதளிந்த 
எண்ண ள்ளவனாய் எண்ணேவண் ம். (ேராமர ்12:3) 

 

 

 

ஒ வன், தான் ஒன் ல்லா ந் ம், தன்ைன ஒ  ெபா டெ்டன்  எண்ணினால், 
தன்ைனத்தாேன வஞ் க் றவனாவான். (கலாத் யர ்6:3) 

 

 

 

ஒன்ைற ம் வா னாலாவ  ண்ெப ைம னாலாவ  ெசய்யாமல், மனத் 
தாழ்ைம னாேல ஒ வைரெயா வர ் தங்களி ம் ேமன்ைமயானவரக்ளாக 
எண்ணக்கட ரக்ள். ( ப் யர ்2:3) 

 

 

 

5. அன்  தன்ைனப் கழா , இ மாப்பா ரா , 

ஒ வர ்ேமல் ஒ வர ் கத்தனமாக அல்ல  
ஆணவமாக ஆட்  ெசய்வதற் , நாம் 
சரவ்ா காரிகள் அல்ல. ேதவன் உங்கைள 
உங்கள் வாழ்க்ைகத் ைண  அன் ற 

ம் றார,் அவரக்ைள உங்கள் 
கட் ப்பாட் ல் ைவத் ப்பதற்  அல்ல. 
எல்லா ழ்நிைலகளி ம் நீங்கள் உங்கள் 
ஒவ்ெவா வரின் றந்த நல க்காக 
ெசயல்ப ரக்ள் என்ற உங்கள் 
அ ைற கடட்ாயமாக ெவளிப்ப வேதா , ஒ வ க்ெகா வர ்உத  ெசய்  ஒ  ெதய் க 

மணத்ைத கட்  எ ப் ரக்ள். ேதவனின் பாரை்வ ல் உங்கள் மைன  உங்களில் 
ஒ வர ்என்பைத உணரேவண் ம். கணவன் ம்பத் ன் தைலவராக இ ந்தா ம், அவர ்தன் 

உண்ைம ேகாப்  

தற்ெப ைம – ஒன்  பற் ப் ெப ைம 
அ த் க்ெகாள்; ண்ெப ைம ேப வ ; 
ெப ைமயான தத் ல்; ெப ைமைய 
வ காட் வ .  

உண்ைம ேகாப்  

இ மாப் : றைர ட தன்ைன ேமலாக 
எண் ற; தனக்  க் யமானவராகக் 
காட் வ ; தற்ெப ைம ெகாண்ட; தனிப்படட் 
ஒ வ க்  அ க ம ப்ைப ெகாண் ப்ப ; 
ெச க்கான; ரான ெசயல்.   
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மைன ைய கட்டாயமாக ரா வத ்தைலவர ்ேபால் ஆளக் டா . அேதேபால் மைன க ம் 
ட்ைட ெப ைமேயா  ஆணவத் னால் ஆ றவரக்ளாக காணப்படக் டா . 

ெதய் கத ் மணத் ன் க் ய ெகாள்ைகைய நாம் எப்ெபா ம் நிைன ல் ெகாள்ள 
ேவண் ம். நாம் ஊ யரக்ள், மணத் ல் நம் நிைலைய ேதவனிடத் ந்  வ ம் ெதய் க 
அைழப்பாக க  நமக்காகல்ல, அவ ைடய ம ைமக்காக எல்லாவற்ைற ம் ெசய்ய 
ேவண் ம். இேய  தம  டரக்ேளா  அமரந்் க் ம்ேபா  இ வர ்ேதவ ைடய ராஜ்யத் ல் 
எங்களில் ஒ வர ்உம  வல றத் ம் மற்ெறா வர ்உம  இட ற ம் உட்கார ேவண் ம் 
என்  ேகட் க்ெகாண்டனர.் 

மத்ேத  20:25-28ல் இேய  அவரக் க்  ெகா த்த ப ல: 

"அப்ெபா , இேய  அவரக்ைளக் டட்வரசெ்சய் : றஜா யா ைடய அ காரிகள் 
அவரக்ைள இ மாப்பாய் ஆ றாரக்ள் என் ம், ெபரியவரக்ள் அவரக்ள்ேமல் 
க னமாய் அ காரஞ்ெச த் றாரக்ள் என் ம், நீங்கள் அ ந் க் ரக்ள். 
உங்க க் ள்ேள அப்ப  இ க்கலாகா ; உங்களில் எவனா ம் ெபரியவனா க்க 

ம் னால், அவன் உங்க க் ப் பணி ைடக்காரனா க்கக்கடவன். உங்களில் 
எவனா ம் தன்ைமயானவனா க்க ம் னால், அவன் உங்க க்  
ஊ யக்காரனா க்கக்கடவன். அப்ப ேய, ம ஷ மார ம் ஊ யங்ெகாள் ம்ப  
வராமல், ஊ யஞ்ெசய்ய ம், அேநகைர ட் ம்ெபா ளாகத் தம் ைடய வைனக் 
ெகா க்க ம்வந்தார ்என்றார"். 

ேவைலக்காரன், என்ற வாரத்்ைத " யாேகானஸ்"  (Deaconess) என்ற ேரக்க பதத் ந்  
வ ற , அதற்  ேசைவ அல்ல  ேவைல ெசய்வ  என்  ெபா ள்ப ம், ய ஏற்பாட் ல் ல 
வசனங்களில் ஊ யர ் என்  ெமா ெபயரக்்கப்பட் ள்ள . ஒ  அ ைம என்பவ க்  எந்த 
ஒ  ெசாந்த உரிைம ம் ைடயா , எனேவ அவன் மற்ெறா வ ைடய த்த ற்  
அரப்்பணிக்கப்படட்வன். இேய ஸ்  அ காரத்ைத கண் க்க ல்ைல, ஆனால் அ ன் 
சரியான பயன்பாடை்ட வ த் னார.் இேய  இந்த உலகத் ேல எல்லா அ காரத்ைத ம் 
உைடயவராய் இ ந் ம், அவர ் தா ன் த்தம் நிைறேவற்ற ம், ேசைவ ெசய் ம் 
மனப்பான்ைமேயா  இ ந்தார.் கணவன் மைன  இ வ க் ேம ேதவனால் ெகா க்கப்பட்ட 
அ காரம் உள்ள , ஆனா ம் ஒவ்ெவா வ ம் எப்ப  அவ ைடய ஊ யரக்ளாக ேதவ ைடய 

த்தத்ைத நைட ைறப்ப த் வ  க க் யமான  என்பைத ப ற்  ெசய் ங்கள். 

ய-பரிேசாதைன 3 

நீங்கள் உங்கள் வாழ்க்ைகத் ைண டன் ேப ம்ேபாேதா அல்ல  பாவைன ெசய் ம்ேபாேதா 
சரவ்ா காரி ேபால நடந்  ெகாண் ரக்ளா? ___ஆம் ___இல்ைல 

இதன் லமாக ேதவன் உங்க க்  என்ன ெவளிப்ப த் னார ்என்பைத வரிக்க ம். 

 

 

 

 

 

ப களில் ஆழமாக ேத ங்கள் 

ெப ைம மற் ம் அகங்காரத்ைதப் பற்  ேவதம் என்ன ெசால் ற  என்பைத கண்ட ந்  
அ  எவ்வா  உங்கள் மணத்ைத பா க் ற  என்  எ த ம். 
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ைமைய ெவ ப்பேத கரத்த் க் ப் பயப்ப ம் பயம்; ெப ைமைய ம், 
அகந்ைதைய ம், ய வ ைய ம், ரட் வாைய ம் நான் ெவ க் ேறன். 
(நீ ெமா கள் 8:13) 

 

 

 

அகந்ைத வந்தால் இலசை்ச ம் வ ம்; தாழ்ந்த ந்ைத ள்ளவரக்ளிடத் ல் ஞானம் 
உண் . (நீ ெமா கள் 11:2) 

 

 

 

அகந்ைத னால் மாத் ரம் வா  றக் ம்; ஆேலாசைனையக் ேகட் றவரக்ள் 
இடத் ேலா ஞானம் உண் . (நீ ெமா கள் 13:10) 

 

 

 

அவர ் அ கமான ைபைய அளிக் றாேர. ஆதலால் ேதவன் ெப ைம 
உள்ளவரக் க்  எ ரத்்  நிற் றார,் தாழ்ைம ள்ளவரக் க்ேகா ைப 
அளிக் றாெரன்  ெசால் க் ற . (யாக்ேகா  4:6) 
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பாடம் 4 

நம் சரரீத்ைத அல்ல, ேதவைன ம ைமப்ப த் ங்கள் 

ல ேநரங்களில் நாம் நம் ைடய அன்ைப ம் நல்ெலண்ணங்களின் எல்ைலைய ம் 
ேறாம். நம் வாழ்க்ைக ைணைய த்  மற்றவரக்ளின் ன்னிைல ல் எவ்வா  

ேப னால் அ  அவ்ரக்ைள காயப்ப த் ம் என்பைத அ ேவாம். எப்ப ந்தா ம், இைத 
த்  ேதவன் ெசால் ம்ேபா , அ  பாவம், நாம் அைத நி த்த ேவண் ம் என் றார.் 

6. அேயாக் யமானைதச ்ெசய்யா , இ வானதாக இ க்கா . 

இ  உங்கள் வாழ்க்ைக ைண ட்பட உங்கள் ழந்ைதகைள ம் மற்றவரக் க்  ன்னால் 
அல்ல  ேவண் ெமன்ேற ஒ வ க்ெகா வர ் ேக , ண்டல் ெசய்தவ ம், அநாகரிகமாக 
மற்றவைர ம ழ் ப்பைத ம் மரச்னம் ெசய்வைத ம் உள்ளடக் ம். பல ம்பங்கள் 
இவ்வா  ேக  ெசய்வைத ம் ன்றனர ் மற் ம் அைத தங்கள் களில் அ கம் 
ெசய் ன்றனர,் ஆனால் அங்ேக தான் உங்கள் எல்ைலைய ற ய இடம் இ க் ற . 
இவ்வா  நடக் ம்ேபா  அவரக்ளின் நடத்ைதைய கண் ப்பாக நி த்த ம், இதற்காக 
அவரக்ள் மன்னிப்  ேகடக் ம், 
அவரக்ளின் காயப்பட்ட ைணவரின் 
அைம யான கண்ணியமான 
ப ல்கேள ேபா மான . 

ஆேலாசைன ேநரத் ல் இவ்வா  
ேக  ெசய்வைத த்  அ க்க  
வந் க் ம் -பல வ டம் அைதச ்
ெசய்த வாழ்க்ைக ைணக் ட இைத 
ெவ ம் நைகச் ைவக்காக மட் ேம 
ெசய் றதாக சாக்  ன்றனர.் 
நைகச் ைவ ெசய்வ ல் தவ  
இல்ைல, ஆனால் அ  இ க்க டா  
என்  ேதவன் ெசால் றார.் ேம ம் ஒ  ஆேலாசைன ேநரத் ன்ேபா , ெபண் தன் கணவரிடம் 
நீங்கள் எனக்  ஒ  ழந்ைத ேபால, அதனால்தான் நான் உங்கைள ஒ  ழந்ைதைய ேபால 
நடத் ேறன் என்  ெசான்னாள், இதனால் இல்லறத் ல் என்ன ரச் ைன என்  அவரக்ேள 
ஆசச்ரியப்ப றாரக்ள். இவ்வா  ேக  ெசய்வைத நாம் பாவம் என்  அைழக்க ேவண் ம். 
அ மட் ம் இல்லாமல் இந்த ெகட்ட பழக்கத்ைத நி த்த ம், நம் மனைத மாற்ற ம் ேதவனிடம் 
ேவண் தல் ெசய்ய ேவண் ம். 

கணவன்-மைன  ஆ ய நாம் நம் ைடய வாழ்க்ைக ன் ஆ ரவ்ாதத்ைத த்  ேப வைத 
கட்டாயமாக கற் க்ெகாள்ள ேவண் ம். உங்கள் மைன ைய எவ்வா  பாராட் ரக்ள் 
என்  உங்கள் மைன டம் ங்கள். “நீ நல்ல அம்மாவாக இ க் றாய்.” “நீ ள்ைளகளிடம் 
அன்  காட் வைத நான் க ம் ம் ேறன்.” ‘நீ அழகாய் இ க் றாய்.” “ டை்டப் பாரக்்க 
அழகாய் ைவத் ள்ளாய்.” மைன க ம் உங்க ைடய கணவனிடத் ல் அைதப் ேபாலேவ 
நடந்  ெகாள் ங்கள். “நீர ்என் ைடயவர.்” “என் ைடய காதலர.்” நம் ள்ைளகள் உங்கைள 
அவரக்ள் “ ம் வெதல்லாம் ெகா க்கக் ய நல்ல தந்ைதயாகேவ” பாரக்் றாரக்ள். 
இப்ப  நன்ைமயான வாரத்்ைதகைள உண்ைமயாக ேப  ஒ வைர ஒ வர ் ஊக்கப்ப த் ம் 

தமாகேவ நடந்  ெகாள்ள ேவண் ம். 

நீங்கள் ஒன்றாக இைணந்  ெஜபம் ெசய் ம்ேபா , உங்கள் வாழ்க்ைக ைணக்காக 
ேதவ க்  நன்  ெசால்வ  என்ப  நீங்கள் கற் க்ெகாள்ள ேவண் ய க ெபரிய 
பாடங்களில் ஒன்றா ம். அவரக்ள் ன்னிைல ல் அவரக்ளின் நல்ல ெசயல்க காக ேதவைன 
ேபாற் ங்கள். அைத நீங்கள் ெசய்ய ெதாடங் ம் ேபா , ஆ ரவ் க்கப்ப ரக்ள். எேப யர ்4:29 
இல் இவ்வா  ற . "ெகட்ட வாரத்்ைத ஒன் ம் உங்கள் வா ந்  றப்படேவண்டாம்; 

உண்ைம ேகாப்  

அேயாக் யமான  – ரட் த்தனமாக, 
க ைமயான, க ைம, அநாகரிகமான 

ணா சயம், ழ்த்தரமான மற் ம் இ வான 
ெசயல்கள். 

ெதளியச ் ெசய்தல்: ஓய்ேகாேடாம்-Oikodome 
( ேரக்கம்). ஒ வரின் ஆ க் ரிய 
இலாபத் ற்காக அல்ல  ன்ேனற்றத் ற்காக 
உ வாக் தல்; ஒ   அல்ல  அைமப்ைப 
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பக்  த் க்  ஏ வான நல்ல வாரத்்ைத உண்டானால் அைதேய ேகட் றவ க்  
ரேயாஜனம் உண்டா ம்ப  ேப ங்கள்". 

நாம் அேநக சமயங்களில் நம் ைடய வாரத்்ைதகைள கட் ப்ப த்த பழக ேவண் ம். "ெகட்ட 
வாரத்்ைத ஒன் ம் உங்கள் வா ந்  றப்பட ேவண்டாம்". அப்ப  ெசய் ம் ேபா  நம் 
வாரத்்ைதகள் நம் வாழ்க்ைக ைணைய கட் றதாய் இல்லாமல் ேழ தள் றதாக 
இ க் ற . அப்ப ப்பட்ட வாரத்்ைதகள் றங் றைத ம், அநாகரிகமாக மற்றவைர 
ம ழ் ப்பைத ம், க னத்ைத ம், தயவற்றைத ம், கட்டைமப் க்  எ ரம்ைறைய ம் 
வளரத்் ம். இப்ப  என் ைடய ஒவ்ெவா  வாரத்்ைத ம் என் ைணைய 
கட் றதாக ம், ஸ் டம் இ த் க் ெகாள் றதாக ம், ேதவ ைபைய 
அவரக் ைடய ெச களில் வழங் வதாக ம் உள்ளதா? என்பைத நிைன ல் 
ெகாள்ளேவண் ம். அப்ப யானால் அ தான் அன் . 

நம் மணங்களில் நாம் அைனவ ேம, ஒ வ க்ெகா வர ் தவ க ம் பாவங்க ம் 
ெசய் க் ேறாம். நாம் அவ்வா  தவ  ெசய் ம்ேபா , நம் வாழ்க்ைக ைண டம் 
மன்னிப்  ேகட்  மன்னிப்ைப ெபற ேவண் ம். மன்னிக்கப்பட்ட அசெ்சயைல ண் ம் 
ெசய்வ  ஏற் க்ெகாள்ள யாத . ேவதாகமம் (நீ ெமா கள் 10:12) "அன்  சகல 
பாவங்கைள ம் ம்" என்  ற , ஆனால் பலர ்தங்கள் வாழ்க்ைக ைணைய பற்  

றங் றவரக்ளாக ம், அவரக்ளின் ைறகைளப்பற்  ேப றவரக்ளாக ம் இ ப்ப  
ந்த வ த்தம் அளிக் ற . அன்  அவரக்ளின் பாவங்கைள  மைறக் ேம த ர 

அவரக்ைள றக்கணிக்கா . 

ப களில் ஆழமாக ேத ங்கள் 

ன்வ ம் பத்  நம் பாவத் டன் எவ்வா  ெதாடர் ைடய  என்பைத பற்  ஆரா ங்கள். 

ற்றத்ைத றவன் ேநகத்ைத நா றான்; ேகட்டைதச ்ெசால் றவன் ராண 
ேந தைர ம் ரித் றான். (நீ ெமா கள் 17:9) 

 

 

 

மைறப்ப  என்றால் “ஒன் ன்  ஒ  ைய ேபாட்  ைவத்தல்”. நாம் ஏன் அைத ெசய்ய 
ேவண் ம்? ஏெனன்றால் ஒ  நபர ் தன் வாழ்க்ைக ைணைய ேந க் றார ் என்பைத 
தனிப்பட்ட தத் ல் றந்தைத ெசய்வ ன் லமாகேவ ெவளிப்ப த்த ம். ஒ  

கழ்ெபற்ற ஸ்தவ அ ஞைர ேமற்ேகாள்காட்  ஒ வர ் ெசான்னார,் இல்லாத நபரின் 
ம்பத்தகாத ஷயங்கைள ெதாடர் ப த்த ஆைசப்பட்டால், மனதள ல் ன்  

ேகள் கள் ேகட்ப  நல்ல . அ  உண்ைமயா? இ  அன்பானதா? இ  அவ யமா? ேம ம் 
இன் ம் ஒ  ேகள் ைய ேசரத்் ம் ேகடக்லாம் நாம் ேப ம் நபர ்மற் ம் ேகடப்வரக்ைள அ  

த்  அைமக் மா? 

நமக்  அல்ல  நம் ழந்ைதக க்  ேராதமாக ெசய்யப்ப ம் நம் வாழ்க்ைக ைண ன் 
பாவத்ைத றக்கணிக் ேறாம் அல்ல  கவனிக்க ம க் ேறாம் என்  இந்த எசச்ரிக்ைக 

ற ல்ைல. மாறாக ஒ  ஆ ரியர ் எப்ப  ஒ  தவைற  மைறக்க ேவண் ம் என்  
ளக் ள்ளார ்என்பைத நீ ெமா கள் 17:9 இல் ப ங்கள். 

எவ்வாறா ம் அக் ரமத்ைத மைறப்ப  என்ப  பாவத்ைத ெவளிசச்மாக்  
அ ம ப்ப  தண் க்கப்படாமல் அப்ப ேய ட் வ  என்  அரத்்தம் அல்ல. 
மாறாக தவ  ெசய்தவரிடம் தனிப்படட் ைற ல் ெமன்ைமயாக அவ ைடய 
ேபாக் ல் அவர  மனசாட் ைய பயன்ப த்த ைவப்ப ன் லமாய் தன் ேதவைன 
எவ்வளவாய் அவம க் றார ் என்பைத உணர ைவக்க ேவண் ம். அத்தைகய பணி 
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ெவற் கரமாக நிைறேவ னால் அந்தப் பாவத்ைத ண் ம் அவர ்ெசய்வதற்  அங்  
இடேம ல்லாமல் ேபா ம். இப்ப ேய அவரக்ளின் பாவம் டப்பட் க் ம். ேவ  
யா ம் அைத ெதரிந் ெகாள்ள ேவண் ய அவ யம் இல்ைல.  

நாம் ன்பற்ற ேவண் ய ஞானமான வாரத்்ைதகள் என்ன? மன்னிப்  மற் ம ஒப் ரவா தல் 
கட்டாயமாக ம் உடன யாக ம் அல்ல  ய ைர ம் ெசய்யப்பட ேவண் ம்.  

ய-பரிேசாதைன 1 

எப்ெபா தாவ  நீங்கள் உங்கள் வாழ்க்ைகத ் ைண டன் ேகாபமாக அல்ல  
ரட் த்தனமாக நடந்  ெகாண்ட ண்டா? _____ ஆம் _____இல்ைல 

உங்கள் நடக்ைக ல் எவ் தமான மாற்றம் ேவண் ம் என்  ேதவன் ெவளிப்ப த் னார?் 
உங்கள் மாற்றங்கைள எ ங்கள். அ ேபால உங்கள் வாழ்க்ைகத் ைணேயா  நீங்கள் 
ேகட் ம் மன்னிப்ைப ம் ஒவ்ெவான்றாக வரிைசப்ப த்  எ ங்கள்.  

 

 

 

 

 

7 அன்  தனக்கானைவகைள ேதடா . 

நாம் மணமா ம் வைர நாம் எவ்வள  
யநலம் உள்ளவரக்ளாக இ ந்ேதாம் 

என்பைத ரிந் க்க மாட்ேடாம். ஒ வைர 
நம் ைடய வாழ்க்ைக ல் ததெ்த த்  
அவேரா  எல்லாவற்ைற ம் ப ரந்்  
ெகாள்வ  என்ப  க் யமான . அந்த 

ழ்நிைலக்  அேநக காரியங்கைள 
மாற்றங்க ம் சமரசம் ெசய்யக் ய 

ஷயங்கள் ேதைவப்ப ம். உதாரணமாக 
மைன க்  தன் கணவேனா  ேபச ஒ  
நாைளக்  நாற்பத்ைதந்  நி டங்கள் 
ேதைவப்படலாம். கணவன் அைத ஏற் க் 
ெகாள்ளாமல், தன் ேதைவைய மட் ம் எ ரப்ாரத்்  மைன ன் ேதைவைய 
உதா னப்ப த் வ . ெபற்ேறா ைடய ேதைவைய சந் ப்ப  நல்ல  தான் ஆனால் நாம் 
ஏற் க்ெகாண்ட வாழ்க்ைகக்கான ேதைவைய ெசயல்ப த்த ய மாற்றங்களில் தவ வ  
பா காப்பான  அல்ல. ல தம்ப கள் ழந்ைதகள் ங் ய ன்  ேப வாரக்ள். ஆனால் 
அவரக் ம் வார யமான நல்ல ஷயங்கைள ேகட்ப  நல்ல . 

காைல ல் இ வ ம் ேசரந்்  நைடப்ப ற்  ெசல்வ  நல்ல  தான். ஆனால் அதற் ம் சமரசம் 
ேதைவப்ப ற . ேபச ேவண் ய அவ யம் இல்லாத கணவ க்  ஒவ்ெவா  நா ம் 
அ காைல ல் எ ந் க்க ேதான்றா . ஆனால் அவரக்ள் வாரத் ற்  ன்  நாைளக்  
நடக்க ம் ேபச ம் ஒப் க்ெகாள்ளலாம். அவ ைடய ேதைவகைள ரத்்  ெசய்ய 
கற் க்ெகாள்ள உத வதால், இ வ ம் ேசரந்்ேத ஒவ்ெவா  காைல ம் நைடப்ப ற்  
ேமற்ெகாள்ளளாம், அதனால் அவ ம் ேதவ க்க த்தான க் யத் வத்ைத ெப றாள் 
என்பைத உணரைவக் ம். உங்கள் ெசாந்த ேவைலகைள, ேதைவைய அல்ல  ஆைசகைள 
மற்ெறா வைர ேந ப்பதற்காக ஒ க்  ைவக் ம் ஒ  உதாரணமா ம். 

உண்ைம ேகாப்  

தங்கள் ெசாந்த வ ைய ேத தல் – ஒ  நபர ்
தங்கள் ப்பப்ப  தங்க க்  
ெபா த்தமானைத ெதாடரவ் , அவரக்ளின் 
ெசயல்க ம் வ க ம் மற்றவரக்ைள 
எவ்வா  பா க் ற  என்ற எந்த கவைல ம் 
இல்லாமல் ேதவ ைடய 
கண்ேணாட்டத்ைத ம் ைண ன் 
கண்ேணாட்டத்ைத ம் அ யாமல் 
ெசயல்ப வ  
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ஒவ்ெவா  மணத் ற் ம் இரண்  தனித் வமான ஆ ைமகள் உள்ளன. 
மக்க க்  ெவவ்ேவ  ேதைவக ம், ஆரவ்ங்க ம் மற் ம் பழக்கவழக்கங்க ம் 
உள்ளன. இ  எ ரப்ாரக்்கப்பட்ட ஒன்  தான், ஆனால் மக்கள் யக்கத்தக்க தமாக 

வாதமான இ க்க ம். மற்றவரக்ளின் ஆரவ்ங்கைள க த் ல் ெகாள்வ ம் க 
க் யம். ஒ  கணவ ம் மைன ம் இந்த ேகாட்பாட் ன் அ ப்பைட ல் ஒ  

காரியத்ைத ெசய்ய ற்படட்ால், அவரக்ள் உற ல் சமாதானம் இ க் ம். 
உதாரணமாக, மைன  டை்ட த்தமாக ைவத் க்க ப்பமாக இ க் ம்ெபா , 
கணவன் அதற்  ன் ரிைம ெகா க்காமல் இ க்கலாம். கணவ ைடய 

ப்பப்ப   காணப்ப மானால் அ  அேநகமாக ப்ைபக் டமாகத் தான் 
இ க் ம். கணவர ் டை்ட த்தமாக ம் ேநரத்் யாக ம் ைவக்க கற் க்ெகாள்ளலாம், 

ப்பாக கணவர ் ட் ல் அ த்தம் ெசய்தால், அைத அவ க் ப் ற  அவர  
மைன  தத்ம் ெசய்வார ் என்  எ ரப்ாரப்்ப  அவைள ேவைலக்காரியாக 
மாற் ற . 
 

ல ஆண்கள் ேமாட்டார ் ைசக் ள்கைள ஓட் வ , பாைலவனத் ல் அ க்  
ைபக் கைள ஓட் வ  மற் ம் கா வைத ம் றாரக்ள். மணமா  
ப ைனந்  வ டத் ற்  ற , அவர  மைன , "ேதேன, கா வ  எனக்  
க னமான , நான் உண்ைம ல் அைத ம ழ்ச் யாக அ ப க்க ல்ைல, நான் 
இல்லாமல் நீங்க ம் வரக் ம் ேபாக மா?” என்  றலாம் அவ்வா  

றாமல், அவர ் கா வைத ைக ட ேவண் ம் என்  அவள் ெசான்னால், அ  
தவறாக இ க் ம். ப்பத்ைத நிைன ல் ெகாள் ங்கள். சவாரி ெசய்வ  அவ க்  
பலன் தரக் ய ெசயலாக இ க்கலாம். அதனால் மைன  இந்த ஷயங்களில் 
அவைர ஊக் க்க ேவண் ம். 
 
கணவரக்ேள, நீங்கள் உங்கள் மைன டம் ட் ல் ெசய்ேவன் என்  ெசான்ன 

ட்டங்கள் – அைவ இன் ம் க்கப்பட ல்ைல என்பைதப்பற்  ந் ங்கள். அவள் 
ேகட் ம்ேபா , "ஓ, ஆமாம்" ெசய் ேறன் என்  ெசான்னீரக்ள். ஆனால் மாதங்கள் 
அல்ல  ன்  ஆண் கள் கடந் ம் அைதச ் ெசய்யேவ இல்ைல. இதற் ைட ல் 
நீங்கள் உங்க க்காகச ் ெசய்த அைனத்  ஷயங்கைள ம் நிைனத் ப் பா ங்கள்: 
பயணங்கள், ேகால்ஃப், ெடன்னிஸ், எ வாக இ ந்தா ம். அவள் உங்கைளப் 
பாரத்் க்ெகாண் த்தான் இ க் றாள். நீங்கள் அ ப க் ம் ஷயங்கைளச ்ெசய்ய 
உங்க க்  உந் தல் இ க் ற , ஆனால் அவள் உங்கள் ேநரத்ைதக் ேகட் ம்ேபா , 
நீங்கள் அைதச ் தட் க்க க் ரக்ள். நண்பரக்ேள, உங்கள் மைன  உங்களிடம் 
ேகட் ம்ேபா  அைத ட்ட ட்  ெசய் ங்கள் அதற்கான ேநரத்ைத ம் 
எ த் க்ெகாண் , அைத எப்ேபா  க்க ேவண் ம் என்  அவளிடம் ேகட்  அைத 
நியாயமான ைற ல் ெசய்  ங்கள். அதனால் அவள் எவ்வள  

க் யமானவள், அன்பானவள், ன் ரிைம ெபற்றவள் என்பைத இ  காட் ற . 
 
கணவரக்ேள, ம்பத்ைத நடத் வ  ேதவன் உங்க க்  ெகா த்த ெபா ப்  என்  

ேனாம். ஆனால் ட்டங்கள் மற் ம் ர் கைள ெகாண்  வர ஒன்றாக ேவைல 
ெசய்ய ேவண் ம், நீங்கள் வாக ெசய் ம்ெபா  மைன க்  க் யத் வம் 
ெகா த்  அவ ைடய க த் க்கைளக் ேகட்  ம்பமாக ரம்ானம் எ ப்ப  

க் யம். கணவன் மைன  ேசரந்்  ஒ  ட்டம் பண்ணலாம், ஆனால் இ   
கணவன் உைடயதாக இ க்க ேவண் ம். மணத் ல் ஒ வரின் ெசாந்த வ ல் 
இ க்க யாத ஒ  ப  இ வ ைடய பங்களிப் டன் காணப்படேவண் ம். 
 
ஆேலாசைன னால் எண்ணங்கள் ஸ் ரப்ப ம்; நல்ேயாசைன ெசய்  த்தம் பண் . 
(நீ ெமா கள் 20:18) 
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ஆேலாசைன ல்லாைமயால் எண்ணங்கள் த் யாமற்ேபா ம்; ஆேலாசைனக்காரர ்
அேநகர ்இ ந்தால் அைவகள் உ ப்ப ம். (நீ ெமா கள் 15:22) 

நாம் நம் ைடய வாழ்க்ைகத் ைண டம் ய ப்பங்கைள, பயங்கள் அல்ல  
ன் ரிைமகைள பயன்ப த் வ ல் ஜாக் ரைதயாக இ க்க ேவண் ம். நாம் 

ஒவ்ெவா வ ம் ஒவ்ெவா  தத் ல் த் யாசமாக இ க் ேறாம், நாம் ஒ வரிெலா வர ்
ைம அைட ேறாம், அேத சமயத் ல் நாம் ஒ வ க்ெகா வர ்ேபாட்  ேபாடக் டா . 

ப களில் ஆழமாக ேத ங்கள் 

உங்கள் வாழ்க்ைகத் ைண டம் உங்கள் அ ைற மற் ம் ெசயல்கள் என்னவாக 
இ க் ம் என்பைத வரிக்க ம். 

அவனவன் தனக்கானைவகைளயல்ல, ற க்கானைவகைள ம் ேநாக் வானாக. 
( ப் யர ்2:4) 

 

 

ஒன்ைற ம் வா னாலாவ  ண்ெப ைம னாலாவ  ெசய்யாமல், மனத் 
தாழ்ைம னாேல ஒ வைரெயா வர ் தங்களி ம் ேமன்ைமயானவரக்ளாக 
எண்ணக்கட ரக்ள். ( ப் யர ்2:3) 

 

 

“அன் னாேல ஒ வ க்ெகா வர ்ஊ யஞ்ெசய் ங்கள்.”   (கலாத் யர ்5:13) 

 

ஒவ்ெவா வ ம் தன் ய ரேயாஜனத்ைதத் ேதடாமல், ற ைடய 
ரேயாஜனத்ைதத் ேதடக்கடவன். (1ெகாரிந் யர ்10:24) 

 

 

ய-பரிேசாதைன 2 

நீங்கள் உங்கள் ட் ல் உங்க க்  ேவண் யைத மாத் ரம் பாரக்் ரக்ளா? ___ஆம் 
___இல்ைல. 

நீங்கள் ஆம் என்  ப ல் அளித் ந்தால், ேதவைன ன்ெதாடரவ்தற்கான ெபலைன 
அவரிடத் ல் ேகட்ப ன் லம், அைத மாற் க் ெகாள்வதற்கான உங்கள் உ ப்பாடை்ட 
எ ங்கள். அதன் அ ப்பைட ல் நீங்கள் உங்கள் வாழ்க்ைகத் ைண டன் மன்னிப்  ேகட்க 

ம் னால் அைத ம் ெசய் ங்கள். 
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8. அன்  ங்  நிைனயா  

ேதவ ைடய வாரத்்ைத ெசால் ற  “அன்  ங்  நிைனயா ” 1 ெகாரிந் யர ் 13: 5. 
உதாரணமாக, ெகட்ட எண்ணங்கள் ெகாண் த்தல், கடந்த கால தவ கைள ண் ம் 
ேப வ , உங்கள் வாழ்க்ைக ைண ன் ேதால் கைள மன ல் ஒ  ெபரிய பட் யலாக ஓ க் 
ெகாண்ேட இ ப்ப , மற் ம் வாய்ப் க் ைடக் ம் ெபா ெதல்லாம் அவரக்ைள 

த் க்காட் க்ெகாண்ேட இ ப்ப . வா களா ய நாம் இேய  ஸ் ன் சாய ல் 
உ ப்ப த்த ேவண் ம். அவைர ெசாந்த இரடச்கராக ம் ஆண்டவராக ம் ஏற் க் 
ெகாண்ட ன் எங்க க்ேகா ஸ் ன் ந்ைத உண்டா க் ற  என்  நமக்  

றப்பட் ள்ள . (1 ெகாரிந் யர ்2:16) 

“ேதவேன, உம  ஆேலாசைனகள் எனக்  எத்தைன அ ைமயானைவகள்; அைவகளின் 
ெதாைக எவ்வள  அ கம். அைவகைள நான் எண்ணப்ேபானால், 
மணைலப்பாரக்் ம் அ கமாம்; நான் க் ம்ேபா  இன் ம் உம்மண்ைட ல் 
இ க் ேறன்”. சங் தம் 139:17-18 

நாம் ெசய்த எல்லா பாவங்கைள ம் 
ேதவன் அ ந் ந் ம் ேதவன் 
இன்ன ம் நம்  நல்ெலண்ணம் 
உள்ளவராகேவ இ க் றார,் நீங்கள் 
மட் ம் உங்கள் வாழ்க்ைக 

ைணைய பற்  தவறாக 
எண் வ ப்பற்  என்ன 
சாக் ேபாக்  ெசால் ரக்ள்? நீங்கள் 
உங்கள் ைண ன்  ேகாபமாக, மனகசப்பாக, இ க் ம் ேபா  அவரக்ளிடம் உங்கள் 
அ ைற ேமாசமானதாக இ க் ம், அ மட் ல்லாமல் அவரக் க்காக  எைத ம் 
ெசய்ய நீங்கள் ப்பப்பட மாட் ரக்ள். ேம ம் இ  உங்க க் ள் இ க் ம் பரிமாற்ற 
ெதாடரை்ப ம் பா க் ம். இ  பாவம்,  உங்கள் ைணைய றக்கணித்  அவரக் டன் 
ம ழ்ச் யாக இல்லாமல் அன் ல் நிைலநிற்காமல் பல நாடக்ள் ேகாபமாகேவ இ ந்ததற்காக 

ற்ற உணர் டன் இ க் ரக்ளா? மன்னிக்க ேவண் மா ேவண்டாமா என்பைத நீங்கள் தான் 
ேதர்  ெசய்ய ேவண் ம். நாம் இவ்வா  உண ம் வைர காத் ப்பைத ேதவன் 

ம்ப ல்ைல. உணர் கள் நல்ல பயணிகள் ஆனால் அைவகள் நல்ல ஓட் நரக்ள் அல்ல. நம் 
உணர் கள் அல்ல, நம்ைம ஓட்  ெசல்வ  ேதவனின் வாரத்்ைதயாக இ க்க ேவண் ம். நீங்கள் 
இ ல் ேதால்  அைடந்தால், நம்ைமப் பாழாக் ம் இந்த ெகட்ட பழக்கத்ைத நி த் ம்ப ம் 
உங்க மனைத மாற்ற ேதவனிடம் ெஜ ங்கள்.  

தவ கள் உடன யாக சரி ெசய்ய அதற் ரிய ளக்கத் டன் ைகயாளப்பட ேவண் ம். கடந்த 
ெசவ்வாய்க் ழைம என்ன நடந்த  என்ப  அப்ேபாேத மறக்கப்படேவண் ம், அ  ெதய் க 
ஞானத் டன் ைகயாளப்பட்  ெவளிேயற்றப்பட ேவண் ம். ேகாபம் மற் ம் மனக்கசப்  
ேபான்ற உணர் கைள வளரத்்தால் உங்கள் உற  காலப்ேபாக் ல் அ த் ம். நீங்கள் 
உங்கள் வாழ்க்ைகத் ைணக்  எவ்வா  ப ல் அளிக் ரக்ள் என்பைத உங்கள் உணர் கள் 
அல்ல உண்ைமேய நியாயப்ப த்தட் ம். 

“யாவேரா ம் சமாதானமா க்க ம், பரி த்த ள்ளவரக்ளா க்க ம் நா ங்கள்; 
பரி த்த ல்லாமல் ஒ வ ம் கரத்்தைரத் தரி ப்ப ல்ைலேய. ஒ வ ம் ேதவ ைடய 

ைபைய இழந்  ேபாகாதப க் ம் யாெதா  கசப்பான ேவர ் ைளத் ெத ம் க் 
கலக்க ண்டாக் ற னால் அேநகர ் ட் ப்படாதப க் ம், (எ ெரயர1்2:14-15) 

ட் ப்ப தல் என்றால் ஒ  கசப்பான நபர ் தான் ட் ப்பட்டவராக மா , தன் வாழ்க்ைகத் 
ைண டம் மனக்கசப் ல் ஷத்ைத ெகாட் , மற்றவரக்ைள ம் ட் ப்ப த்  

உண்ைம ேகாப்  

ங்  நிைனயா : -” ேலா ஸாமாய்-Logizomai” 
( ேரக்கம்) கணக் ல் ைவப்ப  எல்லாவற்ைற ம் 
ஒன்  ேசரத்்  ஒ வர ் மன ல் கணக் கைள 
ைவப்ப , எண் வ  அல்ல  ேசரப்்ப  அல்ல  
ஒ வைர ஆக் ர ப்ப . 
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காயப்ப த் றார.் இவ் தமான பழக்கம் அன் ற்  மாறான . அேநக கணவன்-
மைன மாரக்ள் அன் ற்  மாறான காரியங்கைள பழக்கமாக ெகாண் க் றாரக்ள் என்ற 
உண்ைமைய க த் ல் ெகாள்வ  ைடயா . நாம் ைமயான எண்ணங்கைள ெதரிந்  
ெகாள்ளாமல், நன்ைமயானைத யானிப்ப  அவ யம்.  

மன்னிக்காததால் பலர ் தங்கள் வாழ்க்ைகத் ைண டம் இ ந்  ஷம் கக்கப்ப வைத 
அ ப க் றாரக்ள் . நீங்கள் கசப்ைப வளரத்் க் ெகாள் ம் ேபா , அ  ஷம் ேபால் பர  
உங்கைள ற் ள்ளவரக்ைள பா க் ம் என்  ேதவன் ெசால் றார.் பல ஸ்தவ களில் 
ேதவன் ெசால் ம் இந்த ஷம் உள்ள . மன்னிக்காைம ஷம் ேபான்ற  ஒ வர ்
உடெ்காண்டால் அ  மற்றவைர ம் பா க் ம் என நம்பலாம். உண்ைம ல், மன்னிக்காமல் 
இ ப்ப ம் ஒ  ற்  ேநாைய ேபான்ற . அைத நாம் அ ம த்தால், அ  நம் உள்ளி ந்  

ன்  நம்ைம ற் ள்ளவரக்ைள ம் பா க் ம். 

அன்ைப பற்  வ ள்ள ேவதாக ம் இவ்வா  ற : 

“அேயாக் யமானைதச ் ெசய்யா , தற்ெபா ைவ நாடா , னமைடயா , ங்  
நிைனயா ”, 1 ெகாரிந் யர ்13 5  

இ ேவ அன்ைப பற் யதான ேதவனின் ளக்கமா ம். நாம் எவ்வளவாய் மன்னிக்க ேவண் ம்? 
மத்ேத  18:22ல் ேதவனின் வாரத்்ைத இவ்வாறாக ெசால் ற , “ஏ  எ ப  ைற” அல்ல  490 

ைற. இ ேவ ஒ  வரம்  அல்ல, மன்னிப்பதற்  எல்ைலேய இல்ைல என்பதற்  இ  ஒ  
உதாரணம். இந்த வ ல் உங்கள் வாழ்க்ைகத் ைணைய நீங்கள் மன்னித்  
இ ப் ரக்ெளன்  நம் ேறன். எேப யர ்4:32 இவ்வாறாக ெசால் ற , சகல தமான கசப் ம், 
ேகாப ம், ரக்்க ம், க் ர ம், ஷண ம், மற்ற எந்தத் ரக்் ண ம் உங்கைள ட்  
நீங்கக்கடவ . அன்  மன்னிப்ைப வழக்கமாகக் ெகாண் க் ற  என்பைத ேதவனின் 
வாரத்்ைத நமக்  கற் க் ெகா க் ற . எப்ெபா ம் அைதக் ெகா க்க ம் அைதக் 
ேகடக் ம் தயாராக ங்கள். 

ப களில் ஆழமாக ேத ங்கள் 

எப்ப , எதற்காக நாம் மன்னிக்க ேவண் ம் என்பைத வரி ங்கள்: 

சகல தமான கசப் ம், ேகாப ம், ரக்்க ம், க் ர ம், ஷண ம், மற்ற எந்தத் 
ரக்் ண ம் உங்கைள ட்  நீங்கக்கடவ . (எேப யர4்;32) 

 

 

ெசயல் ட்டம் 

நீங்கள் உங்கள் வாழ்க்ைகத் ைண டம், மன்னிப்ப , மறப்ப , நல்ல எண்ணங்கைள 
ேயா ப்ப  ேபான்ற ஸ் ன் ன்மா ரிைய ன்பற் றாரக்ளா? ___ஆம் ___இல்ைல. 

இல்ைல என்றால், நீங்கள் எங்ெகல்லாம் உங்கள் வாழ்க்ைகத் ைணைய மன்னிக்க 
தவ ரக்ள் என்பைத எ ங்கள். ேதவனிடம் மன்னிப்  ேகட் ட் , உங்கள் வாழ்க்ைகத் 

ைண டம் மன்னிப்  ேகட்க ேநரம் ஒ க் ங்கள். 
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ப களில் ஆழமாக ேத ங்கள் 

இைத நீங்கள் உங்கள் ெசாந்த வாரத்்ைத ல் ளக் ங்கள் மன்னிப்பைத நீங்கள் எப்ப  
ப ற் ப் ரக்ள்? 

“கைட யாக, சேகாதரேர, உண்ைம ள்ளைவகெளைவகேளா, ஒ க்க ள்ளைவகள் 
எைவகேளா, நீ ள்ளைவகெளைவகேளா, கற் ள்ளைவகெளைவகேளா, அன்  
உள்ளைவகெளைவகேளா, நற் ரத்் ள்ளைவகெளைவகேளா, ண்ணியம் எ ேவா, 

கழ் எ ேவா அைவகைளேய ந் த் க்ெகாண் ங்கள்”. ( ப் யர4்:8).  

 

 

9. அன்  அநியாயத் ல் சந்ேதாஷப்படா : 

1 ெகாரிந் யர ் 13:6 ல் உள்ள 
கற்பைனயான ,  “அைதப் பற்  
ேயா க்க ட ேவண்டாம்”, என்  
ேதவன் ெசால் றார.் அ  
அ த்தமாகக் றப்பட் ள்ள . 

ள்ைளகளிடம் உங்கள் மைன  
ட் வாங் ம் ேபா  உங்க க்  

சந்ேதாஷமாக இ க் றதா? 
உங்கள் மகன் அல்ல  மகள் தவ  ெசய் ம்ேபா , உங்கள் மைன டம், “பார ் நீ நான் 
ெசால்வைதப் ேபால் நடத் ந்தால் இவ்வா  நடந் க்கா  என்  ெசால் ரக்ளா”? 
இன்ெனா  நபர ் ேதால் யைடந்தால், நீங்கள் ரக யமாக சந்ேதாஷப்பட்  இ க் ரக்ளா? 
அந்த ெசயல் பாவம் நிைறந்த . நாம் ஒ வைர ஒ வர ்ஊக் க்க ம், த் க்ெகாள்ள ேம 
ேவதாகமம் ற . 

ஆனப யால் சமாதானத் க்க தத்ைவகைள ம், அந்நிேயாந்நிய பக் த்  
உண்டாக்கத்தக்கைவகைள ம் நாடக்கடேவாம். (ேராமர1்4:19). 

ஆைகயால் நீங்கள் ெசய் வ றப ேய, ஒ வைரெயா வர ் ேதற் , 
ஒ வ க்ெகா வர ் பக் த்  உண்டா ம்ப  ெசய் ங்கள். (1 ெதசேலானிக்ேகயர ்
5:11). 

நாம் பாவத்ைத எப்ப  ைகயாளேவண் ம் என்பைத ேவதம் நமக்  கண் ப் டன் 
எசச்ரிக் ற . நீ ெமா கள் 14:9 இல், ” டர ் பாவத்ைதக் த் ப் பரியாசம் 
பண் றாரக்ள்”; நீ மான்க க் ள்ேள தைய உண் , என்  ற . பரியாசம்ெசய்வ  
என்றால் தற்ெப ைமையக் க் ற , அ  மற்றவைர இகழ்வ  அல்ல  ஏளனம் பண் வ . 
தைய என்ற வாரத்்ைதக்  ம ழ்ச் , இன்பம் அல்ல  ஒன்ைற ஏற் க் ெகாள்வதற்கான 
அ ப்பைட என்  அரத்்தப்ப த் ற . கணவன்-மைன களா ய நாம், நம் வாழ்க்ைகத் 

ைண பாவத் ல் ம்ேபா , கைட யாக நாம் ேகட்ட வசனத் ன்ப  அவரக்ைள 
அப்பாவத் ந்  ெவளிேய ெகாண் வர இரக்கத் டன் அன் ட ம் ஊக் க்கேவண் ம்.  

ஒ  ெபண் பசச்ாரத் ல் பட்ட ேபா  அவைள இேய டம் ெகாண்  வந்த பரிேசயரக்ள், 
அவைர ேசா ப்பதற்காக ல ேகள் கைள ேகடட்ாரக்ள், “ேபாதகேர, இந்த ஸ் ரீ பசாரத் ல் 

உண்ைம ேகாப்  

அநியாயத் ல் சந்ேதாஷப்படா . (அக் ரமம்) – 
ஒ வர ் பாவத் ல் ம் ேபா  அல்ல  தவ  
ெசய் ம்ெபா  அைதக் த்  சந்ேதாஷப்படாமல் 
அல்ல  ப வாங்காமல் இ ப்ப . 
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ைக ம் ெமய் மாய்ப் க்கப்படட்ாள். இப்ப ப்படட்வரக்ைளக் கல்ெல ந்  ெகால்ல 
ேவண் ெமன்  ேமாேச நியாயப் ரமாணத் ல் நமக் க் கட்டைள ட் க் றாேர, நீர ்என்ன 
ெசால் ர ்என்றாரக்ள்? (ேயாவான் 8 4,5). அவரக்ள் அந்தப் ெபண் பட்ட  கண்  ம ழ்ச்  
அைடந் , அவைள கல்ெலரிவதற்காக எ ரப்ாரத்் க் ெகாண் ந்தாரக்ள். (கவனிக்க 
ேவண் யைவ; அவரக்ள் அவேளா  பசச்ாரம் ெசய்த மனிதரக்ளாக ம் இ க்கலாம்) 

ல சமயங்களில், உங்கள் ைணவர ்பாவத் ல் ெசயல்பட்  ேகாபப்ப வ , ெபாய் ெசால்வ , 
கத் வ  ேபான்ற ெசயல்கைள ெசய்யலாம். அந்த சமயங்களில் உங்கள் ப ல் என்னவாக 
இ க் ம்? இேய ேவா “ நி ரந்்  பாரத்் : உங்களில் பாவ ல்லாதவன் இவள்ேமல் தலாவ  
கல்ெல யக்கடவன் என்  ெசால் ” ப லளித்தார ் (ேயாவான்8:7). அவர ் ம ப ம் னிந் , 
தைர ேல எ னார,் அ  அவரக்ளின் பாவத்ைதக் த் க் ம். அவரக்ள் அைத பாரத்் , 
தங்கள் மனசச்ாட் னால் க ந் ெகாள்ளப்பட் , ெபரிேயார ் தல் ேயார ் வைரக் ம் 
ஒவ்ெவா வராய்ப் ேபாய் ட்டாரக்ள். இேய  தனித் ந்தார,் அந்த ஸ் ரீ ந ேவ நின்றாள். 
(வசனம் 9). இேய  அவைள ேநாக் : நா ம் உன்ைன ஆக் ைனக் ள்ளாகத் ரக்் ற ல்ைல 
என்றார;் ஆனால் அவள் இனிப் பாவம் ெசய்யாமல் வாழ ம ப ம் ஒ  த ணமாக அைமந்த  
(வசனம் 11). 

ஒவ்ெவா  கணவன் மைன ம் தன் ைணவரின் ழ்ச் க்  சாட்  ெசால்ல ேவண் ம். 
அப்ப  அைதப் பாரக்் ம்ேபா , நாம் ய கட் ப்பாட் டன் இ க்க ேவண் ம். நீ ெமா கள் 
24:17 இவ்வாறாக ெசால் ற , “உன் சத்  ம்ேபா  சந்ேதாஷப்படாேத; அவன் 
இட ம்ேபா  உன் இ தயம் களி ரா ப்பதாக”. நம் எ ரி ம் ேபா  நாம் 
ம ழ்ச் யைடயக் டாெதன்றால், நம் வாழ்க்ைகத் ைண ம்ேபா  ம ழ்ச்  
அைடயாமல் எவ்வள  கவனமாக இ க்க ேவண் ம்? 

நம் இயல்பான பாவ ழ்ச் ன் காரணமாக, ஒ வர ் ட்டாள்தனமான ேதரந்்ெத ப் ல் 
கஷ்டப்ப ம்ேபா , ல சமயங்களில் ம ழ்ச் யைட ன்ற சராசரி தன்ைம நம் 
ஒவ்ெவா வ க் ள் ம் உள்ள . நாம் ெதாைலக்காட் ல் அண்ைம ல் ெவளி ட்ட 
ரியா ட்  ேஷாைவ பாரத்்  ரிப்ப  அல்ல  மற்றவரக்ள் ெசய் ம் ட்டாள்தனமான 
ேக க்ைககைள பாரத்்  ெபா ேபாக் வைத தான் நாம் ெசய் ேறாம். நல்ல  அந்த நபர ்
அைத ெப வ  சரிதான் என்  ெசால் ேறாம். 

இந்த மனப்பான்ைம நம் களில் ஊ ம் ேபா  அ  நம் வாழ்க்ைகத் ைண ம் நம் 
ழந்ைதகைள ம் ெபரிதள ல் பா க் ம், ஏெனன்றால் இதனால் நாம் நம் ேதவைன தவறாக 
ர த் வப த் வ ேறாம். இ  அன்ைப ற் மாக ம ங்க த்  ைதக் றதாய் 

இ க் ற . நா ம், நம் வாழ்க்ைக ைண ம் எப்ெபா ம் ேதால்  அைட றைத 
பாரக்் ேறாம், நம் ழந்ைதகள் ன ம் நமக்  சவால்கைள றாரக்ள். இங்ேக ேகள்  
என்னெவன்றால், இந்த மா ரியான சமயங்களில் நீங்கள் எப்ப  ேதவைன ர ப ப் ரக்ள்? 

ண் ம் நம்  கவனம் ெச த்த, நம் நடத்ைதயால் ேதவைன ம ைமப்ப த்த தவ ம்ேபா , 
ேதவன் நம்ைம எப்ப  நடத்த ேவண் ம் என்  ம் ேறாம்? என்  நிைன ரெவண் ம். 

ஊதாரி மகனின் கைதைய நீங்கள் ப க் ம்ேபா  ( க்கா 15: 11-32), பாவத் ல் ம் தன் 
மகைன ேநாக்  வ ந் ம் ஒ  தந்ைத ன் இதயத்ைத அங்  பார் ேறாம், இ  நம் பரேலாக 
தந்ைத ன் இ தயத்ைத த்தரிக் ற . இ யாக அந்த மகன்  ம்ப  
ெசய்தேபா  ேவதாகமம் இவ்வாறாகக் ற , “ேம ம் அவன் எ ந்  தன  தகப்பனிடம் 
வந்தான்”. அவன் ரத் ல் வ ம்ேபாேத, அவ ைடய தகப்பன் அவைனக் கண் , மன , 
ஓ , அவன் க த்ைதக் கட் க்ெகாண் , அவைன த்தஞ்ெசய்தான். (வசனம் 20). அவர  
மகனின் பயங்கரமான பாவ ழ்ச் ன் ஒ க்கக் ேகடை்ட ம் பாராமல், அதற்  ேமலாக தன் 
மகன்  அன்  ெச த்  அவைனக் கண்ட ம் கட் த்த  த்த டட்ார.் அேனக 
வாழ்க்ைகத் ைணவரக்ள் இந்த வைகயான பரி  ணத்ைத வளரக்்க ேவண் ம். 

நாம் ேதவ ைடய வாரத்்ைதைய றக்கணித்  அல்ல  பரி த்த ஆ ன் வ காட் தைல 
தள்ளி பாவத் ம் தவ ம் ந்தால், ேதவன் அ ல் ம ழ்வ  இல்ைல. மாறாக, நம் ைடய 
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ட்டாள்தனத் னா ம் ரட்டாட்ட னா ம் அவர ் மன ைடந்  ேபாவார.் நீங்கள், உங்கள் 
மைன டம் அன்பாக பழக ல்ைலெயன்பைத அ ந்தால், அைத ேதவனிடம் 
அ க்ைக ட்  ஒப் க்ெகா த்  மன்னிப்  ேகட்  அந்தப் பாவத்ைத ட் ட ேவண் ம். 
நீங்கள் அவரிடம் ஒப் க்ெகா த்  ழ்ப்ப ம் ேபா  அவர ்உங்கள் மனைத மாற் வார.் நாம் 
நம் பாவங்கைள ெதய் க வ ல் ெவளிப்ப த்த ேவண் ம் என்பைத நிைன ல் 
ெகாள்ளேவண் ம். மற் ம் நாம் எப்ெபா ம், நம் வாழ்க்ைகத் ைண டம் ெதய் க 
வ ல் ப ல் அளிக்க ேவண் ம். நம்ைம ேதவைனப்ேபால் மாற் வேத அவரின் 

க்ேகாளாக இ க் ற . 

ேவதாகமத் ல் க ைண என்றால், நாம் நம் பாவத் ற்கான தண்டைனைய அல்ல ேதவனின் 
மன்னிப்ைப ஸ் ன் ெசயலா ம் ைபயா ம் ெப ேறாம் என்பதா ம். ஆனால், 
ேதவன் தம் ழந்ைதகைள ஒ ங்  ப த் றார ் அதாவ  நாம் அவ க்  
சம்பந்தப்பட்டவரக்ள் ஆ ேறாம். க னமான ழ்நிைலகளில் அவர ் நம்ைம ட்  கடந் ப் 
ேபா ற  இல்ைல. 

ப களில் ஆழமாக ேத ங்கள் 

இரக்கம் மற் ம் ம க்கத்ைதப்பற்  ேவதாகமம் என்ன ற  என்பைத வரிக்க ம்? 

ஆைகயால் உங்கள் தா இரக்க ள்ளவரா க் ற  ேபால, நீங்க ம் இரக்கம் 
உள்ளவரக்ளா ங்கள். ( க்கா 6:36). 

 

 

இரக்க ைடயவரக்ள் பாக் யவான்கள்; அவரக்ள் இரக்கம் ெப வாரக்ள். (மத்ேத  5 7). 

 

 

நாம் நிர் லமாகா க் ற  கரத்்த ைடய ைபேய, அவ ைடய இரக்கங்க க்  
ல்ைல. அைவகள் காைலேதா ம் யைவகள்; உம  உண்ைம ெபரிதாய் 

இ க் ற . ( லம்பல் 3: 22-23) 

 

 

ஆைகயால், நீங்கள் ேதவனால் ெதரிந் ெகாள்ளப்பட்ட பரி த்த ம் ரிய மாய், 
உ க்கமான இரக்கத்ைத ம், தயைவ ம், மனத்தாழ்ைமைய ம், சாந்தத்ைத ம், 
நீ ய ெபா ைமைய ம் தரித் க்ெகாண் ; (ெகாேலாெசயர ்3 12). 
 

 

 

ைப ம் சத் ய ம் உன்ைன ட்  லகா ப்பதாக; நீ அைவகைள உன் 
க த் ேல ண் , அைவகைள உன் இ தயமா ய பலைக ல் எ க்ெகாள். 
(நீ ெமா கள் 3:3).  
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பாடம் 5 

பாவத்ைதயல்ல, சத் யத்ைத ேநாக் ங்கள். 

நம  பாவ இயல்  மற்ெறா  நபரின் ேதால் களில் கவனம் ெச த்த ம் ற . இந்த 
இந்த ேசாதைனக்  நாம் அ பணி ம் ேபா , உணர் ரவ்மாக ேநாயாளியாக நம்ைம 
உ வாக் , ேதவனிட ந்  நம் இ தயங்கைள ரித்  ற . 

10. சத் யத் ல் சந்ேதாஷப்ப ம். 

நீங்கள் உங்கள் வாழ்க்ைகத் ைண டம் அவரக்ள் ெசய் ம் நல்ல ஷயங்கைள ெசால்  
பாராட் ரக்ளா? அல்ல  அவரக் ைடய ேதால் கைள ம் பல னங்கைள ம் மாத் ரம் 
அ கமாய் ட் க்காட் ரக்ளா? கவனி ங்கள், ஏெனன்றால் நீங்கள் உங்கள் மன ல் 
எ ரம்ைற எண்ணங்கள் நிைறய இ க் ம் ேபா , அவற்ைற உங்கள் வாய்ெமா யாக 
ெவளிப்ப த்தா ட்டா ம் ட, “சராசரியாக ஒ  நாள் அல்ல  ஒ  வாரத் ல் உங்கள் 

ைண டம் இந்த ஒ  வாரத் ல் என் வா ந்  எத்தைன ஆ ரவ்ாதங்கள், எத்தைன 
எ ரம்ைற ஷயங்கள் வந்தன?"  என்  நாம் ேப வைத கற்பைன ெசய்  பாரப்்ேபாம். 

ேநரம்ைறயான பரிமாற்றங்கள் என்ப : 
"நீங்கள் நல்லா இ க் ரக்ளா?" "நீ 
பாரக்்க அழகாக இ க் றாய்." 
இன்ைறய நாள் உங்க க்  எப்ப  
இ ந்த ? "எ ரம்ைற பரிமாற்றங்கள் 
என்ப : "உங்க க்  என்ன ரசச்ைன? 
நான் உன்ைன ஒ  காரியத்ைத தாேன 
ெசய்யச ்ெசான்ேனன்! ”ேவைல ல் இ ந்  ஏன் தாமதமாக வந்தாய்? இப்ேபா  இர  உண  

ல்ெலன்  இ க் ற ! நா ம் இ ல் ேவைல ெசய் க் ேறன் என்பைத பற்  நீ 
கவைலப்பட ல்ைலயா?" "ஏன் நீங்கள் ப்ைபைய ெவளிேய ெகாட்ட ல்ைல? " இ  
ஒ வ க்ெகா வர ் தவ கைள எ ரம்ைறயாக அல்ல  அன்பற்ற தமாக ட் க்காட் ம் 
வ வமா ம். 

இைத உணராத னால், நாட்கள் வாரங்களாக ம், வாரங்கள் மாதங்களாக ம் மா னா ம், 
நம் வாழ்க்ைக ைணக்  நாம் ஷமாக காணப்பட் , அன்  றாமல் அவரக் க்  எ ராக 
பாவம் ெசய் ேறாம், ஏெனன்றால் அவரக்ள் சரியாய் ெசய்யாதைத நமக் ள் ேகாபப்பட்  
அைத ெவளிப்ப த் , அவரக்ள் சரியாக ெசய்தைத நிைனத்  அவரக்ளின் ெவற் ையக் 

த்  கழாமல் ேபாேனாம். கணவன் மைன கள் அவரக் ைடய ைணையப் பற் ய 
நல்ல ஷயங்கைள ரமாய் ேயா க்க ேவண் ம். எ ரம்ைற எண்ணங்கைள நாம் 
வளரக்்காதப க்  எசச்ரிக்ைகயாக பாரத்் க்ெகாள்ள ேவண் ம். ேநரம்ைறயான 
எண்ணங்கைள நாம் வளரத்் க் ெகாண்  ஒ வைரெயா வர ் வாழ்த்த பயன்ப த்த 
ேவண் ம். நாம் பாராட்  ேபசவைத நைட ைறப்ப த்த ேவண் ம். அ  கஸ் யல்ல. 
ஆனால் நன் ள்ள இ தயத் ந்  ெவளிப்ப ற உண்ைமயான அன்பாக 
காணப்படேவண் ம். 

இப்ப ப்பட்ட எ ரம்ைற ஷயங்கள் உங்கள் மணத்ைத தவறான வ ல் ெகாண்  
ெசன்றால், உடேன அ ன் ைசைய ப் ங்கள். நீங்க ம்பமாக அல்ல  ெஜபத் ற்  

 ேநரத்ைத ஒ க்  வ ம் ெபா , "ஒ வர ் மற்ெறா வைரக் த்  
நன்ைமயானைத மட் ேம எல்ேலா ம் ேப  ம ழ்ச் யைடேவாம்” என்  ெசால் ங்கள். 

ம்பம் ஒ வ க்ெகா வர ்நல்ல ஷயங்கைளத் ேதட ஆரம் க்கட் ம். நாம் ஒ  வாக 
ெசயல்பட ேவண் ய  க ம் அவ யம். உங்க க்  ழந்ைதகள் இ ந்தால், அம்மா ம் 
அப்பா ம் தான் த ல் ப ரந்்  ெகாள்ள ேவண் ம். 

உண்ைம ேகாப்  

சத் யத் ல் சந்ேதாஷப்ப தல் – ேதவ ைடய 
வாக் த்தத்தத் ன் அ ப்பைட ல் மகத்தான 
சந்ேதாஷப்ப தல், உண்ைமையப் பற்  
சந்ேதாஷப்ப தல். 
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நம் ைடய வாழ்க்ைகத் ைணைய பற் ம், நம் ைடய ழந்ைதகைள பற் ம் நன்றாக 
கற் க் ெகாண் , அவரக் ைடய நல்ல ெசயல்கைள ம் ணங்கைள ம் கண்ட ந்  
அைவகைள பாராட்ட ேவண் ம். 

ய-பரிேசாதைன 1 

இந்த இடத் ல் உங்க க்  த மாற்றம் உள்ளதா ? ___ ஆம் ___இல்ைல 

அப்ப யானால், நீங்கள் உங்கள் ைணவரிடத் ல் பாரத்த் ன்  நல்ல ஷயங்கைள 
கண் ங்கள். அந்த காரியத்ைத த்  அவரக்ளிடத் ல் ேபச அதற்கான நல்ல 
ேநரத்ைத ேதவனிடத் ல் ேக ங்கள். அைத க தம் லமாக இ க்கலாம் அல்ல  றப்  
இர  உண  ேநரத் ேலா இ க்கலாம். உங்கள் வாழ்க்ைகத் ைணைய பற் ய நல்ல 

ஷயங்கைள கவனிக்க ம், அைதக் த்  அவரக்ளிடத் ல் ேபாற் ப் ேபச ம் நல்ல 
த ணத்ைத த ம்ப யாக யான ேநரத் ல் ேதவனிடத் ல் ெஜ ங்கள். 

 

 

 

 

 

 

ெசயல் ட்டம் 1 

இந்தப் ப ற் ல் கணவன் மைன  இ வ மாக ேசரந்்  ெசய்ய ஒ வைரெயா வர ்
ஊக் ங்கள். சவாலான மண த ணங்களில் நீங்கள் ஒ வ க்ெகா வர ் உத ம்ப  

ல வ கைளக் த்  வா க்க ம். அவற்ைற இங்ேக த்  ைவ ங்கள். 

 

 

 

 

 

 

 

இந்த ேவத வசனங்கள் சத் யத் ல் சந்ேதாஷப்ப வைதக் த் ம், நன்ைமயான  என்ன 
என் ம், இந்த ேகாட்பா கள் எப்ப  உங்க ைடய மணத் ல் நைட ைறப்ப த்தப்ப ம் 
இன் ம் வரி ங்கள். 

“ேதவேன, உம  ஆேலாசைனகள் எனக்  எத்தைன அ ைமயானைவகள்; 
அைவகளின் ெதாைக எவ்வள  அ கம். அைவகைள நான் எண்ணப்ேபானால், 
மணைலப்பாரக்் ம் அ கமாம்; நான் க் ம்ேபா  இன் ம் உம்மண்ைட ல் 
இ க் ேறன்”. 
(சங் தம் 139:17-18) 
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உங்கள் அன்  மாயமற்றதா ப்பதாக, ைமைய ெவ த் , நன்ைமையப் பற் க் 
ெகாண் ங்கள். (ேராமர ்12:9) 

 

 

 

ஒ வ ம் மற்ெறா வன் ெசய் ம் ைமக் த் ைமெசய்யாதப  பா ங்கள்; 
உங்க க் ள் ம் மற்ற யாவ க் ள் ம் எப்ெபா ம் நன்ைமெசய்யநா ங்கள். (1 
ெதசேலானிக்ேகயர ்5:15) 

 

 

 

11. அன்  சகலத்ைத ம் ச க் ம் 

அன் ன் மற்ெறா  அம்சம் என்னெவன்றால் , 1 ெகாரிந் யர ் 13:7 ெசால் ற  அன்  
“சகலத்ைத ம் ச க் ம்.” ச க்கா  என்றால் ட் க் ெகா க்காம ப்ப , நீங்கள் இனி 
அைத ஒ ேபா ம் எ க்க யா ெயன உங்க க்  நீங்கேள ெசால் க் ெகாள்வ  மற் ம் 
நீங்கள் யற் ப்ப ல் ேசாரந்் ட்ட ப் ேபால உணரவ் . ஒ வ க்ெகா வர ் ச ப் த் 
தன்ைமேயா ம் ெபா ைமேயா ம் நடந் ெகாள்வதற் , நாம் ன ம் ஸ் க் ள் 
நிைலத் ந்  ஆேராக் யமான ெஜப வாழ்க்ைக உைடயவரக்ளாய் இ க்க ேவண் ம். 

நாம் ட் க் ெகா க்க நிைனக் ம் ெபா , நம் ைடய வாழ்க்ைக ைணைய ற்றம் 
ெசால்ல யா . அ  நம  தனிப்பட்ட ழ்ப்ப யாைம மற் ம் பாவமா ம். நாம் உண்ைம 
உள்ளவரக்ளாய் மணத் ல் ேதவன் நமக்  ெகா த்த ட்டம் மற் ம் ேநாக்கத் ற்  
ஒப் க்ெகா த்  நம் ைடய வாழ்க்ைகத் ைண  அல்ல, இேய ன்  
நம் க்ைக ள்ளவரக்ளாக இ க்க ேவண் ம். 

ந்தைன ைளயாட் , அைம  
ைற ல் சை்ச அளித்தல், 

உதடை்ட க் தல், ேகாபத் ல் 
எ ர் ைனயாற் தல் மற் ம் 
ேமாசமான அ ைறைய ஐந்  
நாடக்ள் மட் ம் ைவத் ப்ப  
எல்லாேம பாவம், மட் ம் இெதல்லாம் 
அன் னால் ச ப்பதல்ல. நீங்கள் 
தவ  ெசய்ததாக நிைனக்கலாம், பல 
காரணங்கள் இ க்கலாம், ஆனால் 
அப்ப ப்பட்ட நடத்ைத இதற்  ரவ்ாக அைமயா .  

ஒ வர ் பாரத்ைத ஒ வர ் மந் , இப்ப ேய ஸ் ைடய ரமாணத்ைத 
நிைறேவற் ங்கள். (கலாத் யர ்6:2) 

உண்ைம ேகாப்  

தாங் தல் (எல்லாவற்ைற ம்) ஸ்ெடேகா-Stego 
( ேரக்கம்). மைறத்தல்  ைவத்தல் அன்  
மற்றவரக் ைடய ற்றங்கைள ம். தண்ணீர ்
ஒ  கப்பைலத் தாங் வ  ேபால் அல்ல  
மைழைய ைர தாங் வ  ேபால் மனக் 
கசப் கைள தாங் வ .  
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“ச ப்ப ” என்ற வாரத்்ைத ன் அரத்்தம் மப்பதற்காக எ த் க் ெகாள்வ , ஒ வர ்  
மத்தப்பட்ட ; எ த்  ெசல்லப்பட ேவண் ய ஒன் .” உங்கள் ைணவர ் தங்கள் பங்ைக 

ெசய்யாத ேபா  அ  மக்க யாத பாரமாக இ ந்தா ம், ேதவ த்தத் ற்  ழ்ப்ப வ  
ஆனால் அ  அன் ன் ணா சயங்களில் ஒன் . ேதவன் ெசால் றார ் ல சமயங்களில் நம் 
" மணத் ல் ரச் ைனகைள ச க்க" ேவண் ம், ஒ வர ்மற்றவைர ட அ க பாரத்ைத 

மக்க ேவண் ய ழ்நிைல காணப்படலாம். 

மணத் ற்கான ேதவ ேநாக்கம் அ யாமல் மணம் ெசய் , தவறான எ ரப்ாரப்் கள் 
அல்ல  ேதவனின் வாரத்்ைதக்  ேராதமாக உங்க ைடய ைணைய மாற்ற யற் ப்ப  
ேபான்ற ெசயல்களால் ரக் ம் மன ேசாரவ்ைடந்  மணத்ைத றக்கணிக்க 
நிைனக்கலாம். மணத் ல் தாக ைழ ம் ஆண்கேளா அல்ல  ெபண்கேளா ல 
எ ரப்ாரப்் கேளா  இ ப்பாரக்ள் என்பைத அ ந் க் ரக்ளா? நாம் ம் யப  
நம் ைடய வாழ்க்ைகத் ைண ேப வாரக்ள் நடப்பாரக்ள் ெசய்வாரக்ள் என்  
எ ரப்ாரக்் ேறாம், ஆனால் அவரக்ள் அப்ப  இல்லாத  நம்ைம ரமத் ற் ள்ளாக் ற . 

மணத் ற்  ேநரம், ேவைல மற் ம் யாகம் ேதைவப்ப ற  ேம ம் இ  ேதவன் 
ெகா த்த பணி. நீங்கள் அைத உண்ைமயாய் ஏற் க் ெகாண் ரக்ளா? நீங்கள் கவனமாக 
இல்லா டட்ால் மனக்கசப்  உங்கள் மணத் ல் ஊ வக் ம். அன் ேல 
எல்லாவற்ைற ம் ச ப்ப  என்ப  உங்கள் வாழ்க்ைக ைணைய ஊ யமாக ஏற் க் 
ெகாண்  நல்ல  ெகட்ட  மற் ம் சவாலானைவகைள ஏற் க்ெகாண்  ெதய் க அன்ேபா  
நடந்  ெகாள்வதா ம். உங்கள் ைண ன் ேதால் கள் மற் ம் தவ கள், மரச்னம் 
ெசய்வதற்ேகா, க ைமைய ெவளிப்ப த் வதற்ேகா, ய நீ ைய ரசங் ப்பதற்ேகா அல்ல, 
ேதவன் மாற்ற ம் ற வாய்ப் களாக எ த் க்ெகாள்ள ேவண் ம். 

ய-பரிேசாதைன 2 
 
உங்கள் வாழ்க்ைக ைண லமாக ேதவன் உங்க க்  ெவளிப்ப த்  இ க் ற 
காரியங்கள் நீங்கள் ட் க்ெகா க்க காரணமா யைவ எைவ என்பைத கண்ட ங்கள். 
( ப் : உங்கள்வாழ்க்ைகத் ைண  என்ன ரசச்ைனகைள மத் றாரக்ள்? அ ல் 
உங்கள் அ ைற என்ன?) 

 

 

 

 

 

 

ப களில் ஆழமாக ேத ங்கள் 

இந்த ேவத வசனங்களில் உள்ள உபேதசங்கள் உங்கள் மணத் ல் எவ்வா  உத ெமனக் 
கண்ட ங்கள். 

அன் ம், பல ள்ளவரக்ளா ய நாம் நமக்ேக ரியமாய் நடவாமல், பல ன ைடய 
பல னங்கைளத் தாங்கேவண் ம். (ேராமர ்15:1) 
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ஒ வர ் பாரத்ைத ஒ வர ் மந் , அப்ப ேய ஸ் ைடய ரமாணத்ைத 
நிைறேவற் ங்கள். (கலாத் யர ்6:2) 

 

 

 

ய-பரிேசாதைன 3 

ேதவன் உங்கள் ைணக்  அளித்த ஆ ைம ன் காரணமாக மனக்கசப்  உங்க க்  
இ க் றதா? ___ஆம் ___ இல்ைல. 

அப்ப ந்தால், ரச் ைனகைள வரித்  அவரக் க்  அன்பாக ப ல் அளிக்க ஒ  
ட்டத்ைத உ வாக் ங்கள். 

 

 

 

 

 

 

12. அன்  சகலத்ைத ம் வா க் ம் மற் ம் சகலத்ைத ம் நம் ம் 

இங்ேக காணப்ப ம் ேவதாகம உபேதசம் 
என்னெவன்றால், உங்கள் உணர்  
இல்ைல என்  ெசால் ம் ேபா  ட 
அன் க்  மக்கள் ேமல் றந்த வாசம் 
உண்  வாசம் என்ப  ஒ  ைனச ்
ெசால்லா ம், நீங்கள் எப்ப  
உணரந்்தா ம் சரி, நம்ைம ெசயலாற்ற 
அைழக் ம். கடந்த ப் ல் நாம் கற் க் 
ெகாண்ட  என்னெவன்றால் அன்  சகலத்ைத ம் ச க் ம் அல்ல  அன்  நம் ைணவரின் 
தவ கைள  மைறக்க ம் ம். இப்ெபா  நாம் அவரக் க் ச ் றந்தைத ம், 
நம் க்ைக ள்ள அ ைறைய பராமரிக்க வா த்  நம் க்ைக ள்ளவரக்ளாய் 
இ க்க ேவண் ம். நம்ப யாத ழ்நிைல ல் ட, நம் உறைவ நம்  ெதாடரக் ய 

ப்ப ள்ளவரக்ளா க்க ேவண் ம். 

நீங்கள் உங்கள் நடத்ைத ல் ேதவைன ர ப ப்ப ல்   தவறாக த்தரித்தேபா , உங்கள் 
வாழ்க்ைகத் ைண டத் ம், ள்ைளகளிடத் ம் மன்னிப்  ேகடப்  உண்டா? "என் 
கற்பைனகைளப் ெபற் க்ெகாண்  அைவகைளக் ைகக்ெகாள் றவேன என்னிடத் ல் 
அன்பா க் றான், என்னிடத் ல் அன்பா க் றவன் என் தா க்  அன்பா ப்பான்; 
நா ம் அவனில் அன்பா ந் , அவ க்  என்ைன ெவளிப்ப த் ேவன் என்றார"் (ேயாவான் 
14:21). மன்னிப்  என்ப  ணமாக் ம் பரி த்த ஆ ன் எண்ெணய், அதனால் ம ப ம் 

வாசத்ேதா  உற ல் ெதாட வதற் ய நம் க்ைக உள்ள . 

உண்ைம ேகாப்  

வா த்தல்: ஸ்ெடேயா-Pisteuo ( ேரக்கம்) 
எைதயாவ  நம் வ  அல்ல  உ யாக 

த் க்ெகாள்வ ; இ  எ ரப்ாரப்்  
நம் க்ைக ன் அ ைறைய க் ற .   
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அேநகர ் மண ஆேலாசைனக்  வ ம் ெபா  ேதவ த்தத்ைத ெசய்ய ம் ன்றனர,் 
ஆனால் அ யாைம னால் அ ேல ேதால் யைட ன்றனர.் மணத் ற்கான வ காட் ம் 
ெந கள் அவரக் க்  ெதரிய ல்ைல மற் ம் கற் க்கப்பட ல்ைல, அவரக்ள் ெசாந்த 
வ ைய ன்பற் றாரக்ள், அதனால் அவரக்ள் நம் க்ைகயற்றவரக்ளாக ரிந்  ட ம் 
ஆயத்தமா க் றாரக்ள். தங்கள் வாழ்க்ைகத் ைண ன் நடத்ைத னால் ெசாந்தக் 
க த் ைடயவரக்ளாய், இ  தாங்க யாத பாரமாய் மா ற . 1 ெகாரிந் யர ் 13 ல் 
ெசால் றப  "சகலத்ைத ம் வா த்  சகலத்ைத ம் நம்பாம ந்தால்" நீங்கள் 
ேதவைன சந்ேத க் ரக்ள். 

இப்ேபா  நீங்கள் ேதவைன சந்ேத க் ரக்ளா? அவர ்  நம் க்ைக ைவ ங்கள். 
வாழ்க்ைகத் ைணயால் ஏற்ப ற ஏமாற்றங்களா ய பணப் ரசச்ைனகள், ரக ய 
ெசயல்கள், பா யல் நம் க்ைகக் ேக , ஏமாற்றம் அளிக்கக் யைவகளாக இ க்கலாம், 
ஆனால் ேதவன் ேமல் நம் க்ைக ைவத் , உற ல் நம் க்ைக ைவத்  ெசயல்பட ேவண் ம். 

ல கடந்த கால தவ கள் தைலைய ெவட் ம் இயந் ரம் ேபால வாழ்க்ைகத் ைணக்   
பயன்ப த்தப்ப ன்றன. அ  ேதவ த்தத் ன்ப யான நடத்ைதயல்ல. சந்ேதகத் ன் 
அ ைற ெகாண்ட ஒ  நபர ்"சகலத்ைத ம நம் வ ல்ைல" அ  பாவமா ம். 

நம் க்ைக இல்லாத உற  ஒ  உறேவயல்ல. நாம் உணர் ரவ்மாக ஒன்றாக இ க்க 
ேவண் ம் என்பேத ேதவ ைடய ட்டம். இதற்காக நீங்கள் ெஜ த்தா ம் கசப்ைப 
ைவத் க்ெகாண்டால், உங்களால் மன்னிக்க யா , நீங்கள் நம்ப ம ப்பதால் உங்கள் 
வாழ்க்ைகத் ைணக் ம் உங்கள் மணத் ற் ம் ேதவன் என்ன ெசய்ய ம்? 

"ஒ   தனக் த்தாேன ேராதமாகப் ரிந் ந்தால், அந்த  நிைல 
நிற்கமாட்டாேத". (மாற்  3:25) 

ப களில் ஆழமாக ேத ங்கள் 

இந்த ேவதப் ப களில் உங்கள் மணத் ல்  வாசத்ேதா ம் நம் க்ைக 
உள்ளவரக்ளாய் இ க்க உத ம் உபேயாகமான ெகாள்ைககைள அைடயாளம் கா ங்கள். 

ப் டட் ரச் ைனகள் உடன் அைவகைள ெதாடர் ப த்தத ம். 

"இேய , அவரக்ைளப் பாரத்் : ம ஷரால் இ  டாத தான்; ேதவனாேல எல்லாம் 
ம் என்றார.்" (மத்ேத  19:26) 

 

 

 

நாம் தரி த்  நடவாமல், வா த்  நடக் ேறாம். (2 ெகாரிந் யர ்5:6) 

 

 

 

ேம ம் நமக்  அ ளப்பட்ட பரி த்த ஆ னாேல ேதவ அன்  நம் ைடய 
இ தயங்களில் ஊற்றப்பட் க் றப யால், அந்த நம் க்ைக நம்ைம 
ெவட்கப்ப த்தா . (ேராமர ்5:5) 
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ெசய் ைற ட்டம் 2 

உங்கள் மணத் ல் வாசம் மற் ம் நம் க்ைகைய நீங்கள் ைக ட்ட வ கள் 
உள்ளனவா? ___ஆம்___ இல்ைல. 

அப்ப யானால் ரச் ைனகைள வரிக்க ம். உங்கள  அவ் வாசத்ைத 
ணப்ப த்த ம், ேதவன் இைவகைளெயல்லாம் ெசயல்ப த் வார ்என்ற உ ைய உங்கள் 

வாழ்க்ைகத் ைணக்  ஒ  ட்டத்ைத உ வாக்க ம், அைத ெசயல்ப த்த ம் 
ேதவனிடத் ல் உத ேகட்  ெஜ ங்கள். 

 

 

 

 

 

 

 

இந்த நம் க்ைக ன் ப ல் நீங்கள் ெசய்வத யா  ைகத்தால், ேமற்ெகாண்  
ேதவைன ம் உங்கள் வாழ்க்ைகத் ைணைய நம் வைத த்  கற் க்ெகாள்ள உத  
ேதைவப்பட்டால் அல்ல  உங்கள் மணத் ல் மன்னிப்ைப ேதட ேவண் ெமன்றால், 

ன்னிைணப்  P: மன்னிப்  மற் ம் நம் க்ைக என்ற பக்கத்ைத வா ங்கள். எல்லா 
ழ்நிைலகள் ேசாதைனகள் மற் ம் இன்னல்களி ம் ட ேதவைன த ல் நம் வைத 

பற் ம், யாைர மன்னிக்க ேவண் ம், யாரால் மன்னிக்கப்பட ேவண் ம் என்ற 
மணத் ல் ஒப் ரவா த ன் க் யத் வத் ன் ப கைள கற் க்ெகாள் ங்கள். 

13. அன்  எல்லாவற்ைற ம் ச க் ம். 

இந்த அன்  நிைலத் க் ற , 
வ வாக இ க் ற ,  அ த் 
தளத்ைத த் க் ற  
என்பைத இந்த ைனசெ்சால் 

ட் க்காட் ற . நீ த் ப்ப , 
ச த் க் ெகாண் ப்ப , 
ெபா ைம டன் கஷ்டப்ப வ  
இதன் க்ேகாளான மணம் 
என்ப ம் க னமான ேவைல. 

ள்ைளகைள வளரப்்ப ம் 
க னமான ேவைல. இந்த ேவைல ல் உங்கள் வாழ்க்ைகத் ைண டன் ய உங்கள் 
அ ைற என்ன? அ  ஒன்றாக ேவைல ெசய் ம் உங்கள் ப்பத்ைத 
ெவளிப்ப த் றதா? அல்ல  நீங்கள் இயங் க் ெகாண் க் ன்ற ன்பத் ன் ஊடாகேவ 
ேபா ரக்ளா? 

நாம் வயதா ம் ெபா  நம் ைடய சரீரத் ல் மாற்றம் ஏற்ப ம் யா ம் ேதான்றலாம். 
உங்கள் ைணவைர பராமரிக்க நீங்கள் அைழக்கலாம் அல்ல  நீங்கள் ெசய்ய ேவண் யைத 
ெசய்ய யாமல் அல்ல  ஏற்கனேவ நீங்கள் ெசய்தைத ெசய்ய யாமல் ேபாகலாம், 

உண்ைம ேகாப்  

ச த் க் ெகாள் [எல்லாவற்ைற ம்] -   
ேபாெமேனா-Hupomeno ( ேரக்கசெ்சால்). ழ் 

நிைலத் த்தல், தாங் தல், ன்பப்ப தல் 
( ன்பங்களின் ைம ேபால்). ேநாயாளி ஒப் தல் 

வா க்க மற் ம் நம்ப யாத ேபா ம் 
அ த்தளத்ைத த் த்தல். 
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ஏற்கனேவ நீங்கள் ெசய்த  உங்கள் பா யல் உறவாக இ க்கலாம்,  இ ம் ேதவ ைடய 
ட்டத் ல் ஒ  ப  என எண்ணி, அைத  மனேதா  சந்ேதாஷமாக ேமற்ெகாள்ளக் ய 

இ தயம் உள்ளதா? அதன் ஊடாக கடந் ச ் ெசல்ல ேதவைன ம், அவ ைடய ஞானத்ைத ம் 
ேத ரக்ளா?. கணவன்மாரக்ேள, நீங்கள் உங்கள் மைன ைய மணம் ெசய் ம் ேபா  
பாரத்த் ெவடக்ேகா  ேபால இப்ேபா  அவள் இல்லாததால் இன் ம் நீங்கள் அப்ப ேய 
அ த்தளத்ைத த்  நிற்க ம் ரக்ளா? அேதேபால மைன க க் ம் ேகட் ேறன்? 

நீங்கள் இ வ ம் கப்ெபரிய ேசாதைன ன் ஊடாக ெசல் ம்ேபா  எ ராளி உங்கள் 
வாழ்க்ைக ல் ைழந் , "இப்ப ேய நீங்கள் ெதாடரந்்  ெசல்ல யா " என்  வான். 
இப்ப ேய இனிேமல் ெசல்ல யா  என்  ேதான் ம் ேபா , அன்  அதன் அ த்தளத்ைத 
நீண்ட காலத் ற்  உ யாய் த் க் ெகாள்ள ேவண் ம். ேதவ ம ைமயால் நாம் அைத 
ச த் க்ெகாள்ள ேவண் ம். அன்  சரவ்வல்லைம ள்ள ேதவனிடத் ல் வாசத்ைத ம் 
நம் க்ைகைய ம் ைவக் ம், அவர ் உங்கைள ம் உங்கள் மைன ைய ம் - உங்கள் 

மணத்ைத ம் ஆ ரவ் க்க த்தமாக இ க் றார.் ேதவ ைடய உத்தம ம் வல்லைம ம் 
அவைர நம் ம் ஆற்றைலத் த ற . 

ப களில் ஆழமாக ேத ங்கள் 

க னமான ேவைளகளில் உங்க க் ம் உங்கள் ைணவ க் ம் இந்த ேவத வசனங்கள் 
எவ்வா  உதவ ம் என அைடயாளம் கா ங்கள்.  ஒவ்ெவான் க் ம் உதாரணம்  ஒ  
ெகா ங்கள். 

என் சேகாதரேர, நீங்கள் பல தமான ேசாதைனகளில் அகப்ப ம்ேபா , உங்கள் 
வாசத் ன் பரீடை்சயான  ெபா ைமைய உண்டாக் ெமன்  அ ந் , அைத 
ந்த சந்ேதாஷமாக எண் ங்கள் .நீங்கள் ஒன் ம் ைற ள்ளவரக்ளா ராமல், 

ரணரா ம் நிைற ள்ளவரக்ளா ம் இ க் ம்ப , ெபா ைமயான  ரண ரிைய 
ெசய்யக்கடவ    (யாக்ேகா  2:4) 

 

 

 

இ ேல நீங்கள் க ம் சந்ேதாஷப்ப ரக்ள்; என்றா ம், ன்பப்படேவண் ய  
அவ யமானதால், இப்ெபா  ெகாஞ்சக்காலம் பல தமான ேசாதைனகளினாேல 

க்கப்ப ரக்ள் ) .1 ேப  6:1(  

 

 

 

14. அன்  ஒ க்கா ம் ஒ யா  

இ யாக, 1ெகாரிந் யர ் 13:8 "அன்  ஒ க்கா ம் ஒ யா " என்  ெசால் ற . ேதவன் 
நம்ைம தலாவ  ேந த்தார,் அைத உணரந்்  ஏற் க் ெகாள் ம்ெபா , நா ம் 
அவைர ம்,  மற்றவரக்ைள ம் ேந க்க ம். இ  நம்ைம ேதவேனா  உள்ள 
ெந க்கமான உற ன் அஸ் பாரத் ன் ந்ைதக்  ம ப ம் ேசரக்் ற . நாம் ேதவைன 

ன்னிைலப்ப த்  ஒவ்ெவா  நாளின் வ நடத் த க்காக அவைர ேநாக்  பாரத்் , 
அவ ைடய த்தத்ைத ெசய்ய மன ள்ளவரக்ளாய் இ ந்தால், நாம் ெவற்  ெபற 
ேதைவயான ைப ம் பலத்ைத ம் ேதவன் நமக்  ெகா ப்பார.் 
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ெகட்டவாரத்்ைத ஒன் ம் உங்கள் வா ந்  றப்படேவண்டாம்; பக் த் க்  
ஏ வான நல்லவாரத்்ைத உண்டானால் அைதேய ேகட் றவரக் க் ப் ரேயாஜனம் 
உண்டா ம்ப  ேப ங்கள். அன் ம், நீங்கள் டக்ப்ப ம் நா க்ெகன்  

த் ைரயாகப் ெபற்ற ேதவ ைடய பரி த்த ஆ ையத் க்கப்ப த்தா ங்கள். 
சகல தமான கசப் ம், ேகாப ம், ரக்்க ம், க் ர ம், ஷண ம், மற்ற எந்தத் 

ரக்் ண ம் உங்கைள ட்  நீங்கக்கடவ . ஒ வ க்ெகா வர ் தயவா ம் மன 
உ க்கமா ம் இ ந் , ஸ் க் ள் ேதவன் உங்க க்  மன்னித்த ேபால, 
நீங்க ம் ஒ வ க்ெகா வர ்மன்னி ங்கள். (எேப யர ்4:29-32) 

அன்பான தகவல் பரிமாற்றத்ைத த்  ேவதாகமம் நிைறய ெசால் ற . இேய  ஒ  
கட்டைளைய ெகா த் , அைத ேதவன் நிைறேவற்றத் தவ னால், அவர ் ஒ  
ெபாய்யரா வார.்  நம் ைடய ெசாந்த இயலாைம, ழ்ப்ப த க்  தைடயாக மா னால், 

ல காரியங்கைள ேதவன் கண் ெகாள்வேத இல்ைல என்  ேறாம். ஒவ்ெவா  ய 
ேதாற்ற ம் ேதவ வல்லைம னால் மாற்  அைமக்கப்ப ம்ப , அவரிடத் ல் வ மாக 
ஒப் க் ெகா க்கப்பட ேவண் ம். நாம் பல னமானவரக்ள் என்பைத வா த் , ேதவ 
ஆ யானவரின் வல்லைம நம் ல் ெவளிப்ப வதற்  அவைரேய சாரந்்  ெகாள்வ  க ம் 
அவ யம். நாம் மா சத் ம் நம் ெபலத் ம் ஒ வரிெலா வர ் சரியாக அன் ர 
த யற்றவரக்ள் என்ப  ேதவ க்  ெதரி ம். நாம் ேதால் யைட ம் ெபா ம் அவர ்நம் 

 ேகாபப்ப வ ல்ைல. ஆனால் நாம் எங்ேக ஒப் க்ெகா த்ேதாேமா அங்ேக அவரிடத் ல் 
வந் , நா க்  நாள் அவர ் ைபயால் ெஜயம் ெபற ன ம் ஒவ்ெவா  ேவைள ம் 
அவரிடத் ல் ேகடக் ேவண் ம். 

நாம் ெதாடரந்்  "ஆண்டவேர, நான் ெவற் ேயா  வாழ ன ம் உம் ைடய வல்லைம ம் 
ைப ம் எனக்  அ ம்" என்  ெஜபத் ல் நிைன ற ேவண் ம். நாம் ேநற்ைறய 
ைப ேல நிைல நிற்க யா . நாம் ஒவ்ெவா  நா ம் ேதவ ைடய பாதத் ேல 

"ஆண்டவேர, என் வாழ்க்ைகத் ைணைய ம் ள்ைளகைள ம் ேந க்க ய 
ைபைய ம் இரக்கத்ைத எனக் த் தா ம் என்  உம் டம் ெகஞ் ேறன்", என்  

இவ் தமாக ெஜ க்க ேவண் ம். இன்ைறக் த் ேதைவப ம் ைப ந்ைதய நாேள 
வழங்கப்படா . நீங்கள் அைதக் கற் க் ெகாண் ரக்ளா? ஸ் ல் ன ம் 
நிைலத் ந்  உங்கைள ஒப் க்ெகா த் , இைத ெசய் ம் ெபா , ேதவ ஆ யானவரின் 
கனி உங்கள் இ தயத் ல் இயற்ைகயாகேவ வ வைத நீங்கள் அ ப க்க ம். 

ஆரஞ்  மரம் அதன் கனிைய உற்பத்  ெசய்ய  ஒ ேபா ம் க னமாக உைழப்ப  ைடயா  
என்பைத நிைன ல் ெகாள் ங்கள். நீங்கள் ெஜ த்  ேதவனிடத் ல் கற் க் 
ெகாள் ம்ெபா , அவர ்உங்கள் வாழ்க்ைகத் ைணக்  அன்பாக ம் கனிவாக ம் இ க்க 
உத வார ்என்  நம் ங்கள். "ஆண்டவேர, நான் என் வாழ்க்ைக ைணைய ேந க்கக் ய 

ைப ம் பலத்ைத ம் தா ம் என் ம், நான் தவ  ெசய் ட்ேடன் என்  ெதரிந்த டன் 
உடன யாக தாழ்ைம டன் என் வாழ்க்ைக ைண டன் மன்னிப்  ேகடக்க் ய 

ைபைய தா ம் என் ம் ன ம் ெஜ ங்கள். உங்கள் உைழப் னால் இ தயத்ைத 
மாற்ற யா , ஆனால் அன் க் றதக்கதாக ேதவ ைடய வல்லைம உங்களில் அந்த 
நிைறைவ தரம். இப்ப  ெசய்வதற்  ேதவன் வாக் த்தத்தம் பண்ணி க் றார.் இைத 
நீங்கள் ெசய்தால் மாற்றங்கள் ஆரம் க் ம், இல்ைல என்றால் நடக்கா . 

ேதவன் உங்கைள ம் என்ைன ம் ஆ ரவ் க்க ம் றார.் அவர ் நம் ஒவ்ெவா வரி ம் 
ம ைமப்பட ம் றார.் ஆனால் ேதவ ைடய வாரத்்ைத என்ன ெசால் ற  என்  
கட்டாயமாக  ெதரிந்  ெகாண்  அதற்  ழ்ப்ப ய ேவண் ம். ேவதம்தான் ைணப் 
ெபா ளாக ஒவ்ெவா நா ம் அவ ைடய உற ல் நிைலத் ப்பேத ழ்ப்ப ப்ப வதற்கான 
வல்லைமயா ம். 

 ேநரம் ஒ க்  இந்த ெஜபத்ைத ெசய் ங்கள். 
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தாேவ, இந்த அற் தமான சத் யத் ற்காக நன் . எங்கள் ய ெபலத் னால் 
எல்லாவற்ைற ம் ெசய்ய ம் என்  எ ரப்ாரக்்காததற் ம் நன் , ஆனால் 
பரி த்த ஆ ன் வல்லைமைய தந்  எல்லாவற்ைற ம் ேதவ தத்த் ன்ப  
ெசய்யக் ய ெபலைன தந்ததற்காக நன் . தாேவ எனக் ம் என் வாழ்க்ைக 

ைணக் ம் உம் வல்லைம  சந்ேதகம் இ க் ம் என்றால், எங்க க்  உணரத்்  
எங்கள் இ தயத்ைத மாற்ற ெஜ க் ேறாம். எங்கள் மணத் ம் எங்கள் 
வாழ்க்ைக ம் உம்  வாச ம் ைவத்  ெபரிய காரியங்கைள 
ெசய் ம்ப யாய் நம் க்ைகேயா  வாழசெ்சய் , இப்ெபா ம் எங்கைள ெக க் ம் 
எந்த பாவம், மனப்பான்ைம, ெசயல்கைள ம் மன்னிக்க ம் மன்னிப்  ேகடக் ம் 
தாழ்ைமயான இ தயத்ைத எங்கள் இ வ க் ம் தா ம் என்  ெஜ க் ேறாம். 
ஆண்டவேர, எங்கள்  மற் ம் எங்கள் வாழ்க்ைக ன் லமாக மக்கள் 

ஸ் ைவ காண ேவண் ம் அதன் லமாக உம் ைடய நாமம் ம ைம 
படேவண் ம் என்  ெஜ க் ேறாம். உமக்  நன் கைள ம் கைள ம் ெச த்  
இேய ன் நாமத் ல் ெஜ க் ேறாம். ஆெமன். 

ய-பரிேசாதைன 4 

தலாவ  ன்னிைணப்  E: றேனா  ேகட் தல் யம ப்  ெசய்தைல பாரத்்  நீங்கள் 
எவ்வா  கவனிக் ரக்ள் என்பைத பா ங்கள். அ  உங்கள் வாழ்க்ைக ள்ள ெதய்வ 
பயமற்ற தன்ைமயற்ற ந்தைனகள், உணர் கள் அல்ல  அன்பற்ற ெதாடரை்ப 
உ வாக்கக் ய நடத்ைதகள் எைவ என்பைதக் கண்ட யத்தக்கதான தத் ல் 
உ வாக்கப்பட் ள்ள . 

இரண்டாவ  ன்னிைணப்  F: உங்கள் அன்பான பரிமாற்றத் ெதாடர் கைள ேமம்ப த் தல். 
நீங்கள் மாற ேவண் ய ப ைய அைடயாளம் காண ம், உங்கள் வாழ்க்ைகத் ைணேயா  
ஒப் ரவா  ெதாடரந்்  அைழத்  ெசல் ம் வைக ல் வ வைமக்கப்பட் ள்ள . 

சாத்தான் இந்தப் ப ல் தகாத தத் ல் ெசயல்பட்  உங்கைள ஏமாற்ற டா ரக்ள். 
கணவன் மைன ைடேய ஏற்ப ம் அன்பற்ற  ெதாடர்  ைமயாய் சரி ெசய்யப்பட்  
ைமயான ரிதல் உண்டா ம் வைரக் ம், மன்னித்  ஒப் ரவா த ன் ப ற்  

வாழ்க்ைக ன் வழக்கமான ெசயலாய் காணப்ப ம் வைரக் ம் இந்த ய பரிேசாதைன 
ெசய்யப்பட ேவண் ம். 

மன்னித்தல் மற் ம் ஒப் ரவா தல் த்தான ஆழமான ரித க் , ன்னிைணப் , 
நம் க்ைக மற் ம் மன்னிப்ைப பாரக்்க ம். 
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ன் இைணப்  

ஆதரங்கள் 

இந்த இைணப் கள் தல் ஆதாரங்களாக ேசரக்்கப்பட் ள்ளன. அைவ இந்த ஐந்  
ெதா களி ம் காணப்ப ன்றன, ஆனால் எல்லா ன்இைணப் க ம் ஒவ்ெவா  
ெதா ம் ேசரக்்கப்பட ல்ைல. நீங்கள் ஒ  ப் ட்ட ன் இைணப்ைப ம பரி லைன 
ெசய்ய ம் னால், ேழ உள்ள பட் ய ல் அ  எங் ள்ள  என்பைதக் கண்ட ங்கள். 

ன் இைணப்  A: அரப்்பணிப்  க தம் ெதா  1 

ன் இைணப்  B: உங்கள் வாழ்க்ைகைய ஸ் க்  ஒப் த்தல் ெதா  1 

ன் இைணப்  C: ேதவ டனான அ ன ெந ங் ய உறைவ வளரப்்ப  ெதா  1 

இைணப்  D: பரிந் ைரக்கப்படட் த்தகங்கள் ெதா  1 

ன் இைணப்  E: பய ள்ளைத ேகட் தல் ய ம ப்  ெதா  2 

ன் இைணப்  F: உங்கள் அன்பான தகவல் ெதாடர் கைள ேமம்ப த் தல் ெதா  2 

ன் இைணப்  G: ழற் ைய உைடத்தல் ெதா  2 & 3 

ன் இைணப்  H: கணவனின் ேதைவகள் ெதா  3 

ன் இைணப்  I: எ ரப்் ற்  ேவதாகம அ ப்பைட ல் கணவ க்கான  

ப ல்கள்  ெதா  3 

ன் இைணப்  J: ஒ  கணவன் தன் மைன ையப் பரி த்தமாக் ம் ேவதாகம  

வ கள்  ெதா  3 

ன் இைணப்  K: மைன ன் ேதைவகள் ெதா  3 

ன் இைணப்  L: ேதாழைம ன் ேதைவகள் ெதா  3 

ன் இைணப்  M: ெபா வான தைடக்கற்கள் ெதா  3-5 

ன் இைணப்  N: மணத் ல் ஆண்க க்கான சரீரத் ன் ெந ங் ய உற  ெதா  4 

ன் இைணப்  O: மணத் ல் ெபண்க க்கான  சரீரத் ன் ெந ங் ய  

உற  ெதா  4 

ன் இைணப்  P: நம் க்ைக மற் ம் மன்னிப்  ெதா  2-5 

ன் இைணப்  Q: மணத் ல் ய ம ப்  ெதா  5 

ன் இைணப்  R: ெசாற்களஞ் யம் ெதா  1-5 
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இைணப்  E 

றம்பட ேகட் தல் ய ம ப்  ெசய்தல் 

உங்கள் ேகட் ம் பழக்கத்ைதப் பற்  ேம ம் ப்ேபா  இ க்க உத ம் இந்த ய 
ம ப் ட்ைட ெசய்  ங்கள். ஒவ்ெவா  ேகள் க் ம் ந் த் , ேநரை்ம டன், ன்னர ்
இ வ ம் ேசரந்்  வா த்  ப ல் அளி ங்கள். 

கணவ க் ம் மைன க் ம் இைடேய அன்பற்ற ெதாடர்  இ க் ம் ேபாெதல்லாம், 
ரிந் ெகாள் தல் நிைறவா ம் வைரக் ம், ேம ம் மன்னித்  ஒப் ரவா ன்ற நைட ைற 

உற ைற ன் ஒ  ப யாக மா ம் வைரக் ம் ஒவ்ெவா  ைற ம் இந்த ட் ப்பாடம் 
ெசய்யப்பட ேவண் ம். 

ெவளிப்ப த்தப்பட்ட தகவல் ெதாடர்  பழக்கவழக்கம்  

# நீங்கள் ன்வ வனவற்ைற 
ெசய் ரக்ளா? 

ெப ம்பா-
லான 
ேநரம் 

அ க்க   

 

எப்ேபா-
தாவ  

ஒ ேபா ம் 
இல்ைல 

 

1 நீங்கள் ைணேயா  
உடன்படாதேபா  அவர/்அவள் 
ெசால்வைத ேகடக் 

ப்ப ல்லாமல் இ ந்  
இ க் ரக்ளா?  

    

2 உண்ைம ல் 
ெசால்லப்பட்டவற் ல் 
உங்க க்   ஆரவ்ம் இல்ைல 
என்றா ம் அ ல் கவனம் 
ெச த் ங்கள்? 

    

3 உங்கள் வாழ்க்ைகத் ைண 
ெசால்லப்ேபாவ  என்னெவன்  
நீங்கள் த் ட் ரக்ள், 
அப்ெபா  ேகடப்ைத நி த்  

ரக்ளா? 

    

4 உங்க ைடய வாழ்க்ைகத் 
ைண தற்ெபா  

ெசான்னைத உங்கள் ெசாந்த 
வாரத்்ைதகளில் ண் ம் 
ெசால் ங்கள்? 

    

5 உங்கள் மைன ன் க த்  
உங்க ைடய க த் க்  
ேவ பட் ந்தா ம் அவரக்ைள 
ேகட் ரக்ளா? 

    

6 வாழ்க்ைக ைண ெசால்வ  
க் யமற்றதாகத் 

ேதான் னா ம், 
அவரக்ளிட ந்  
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கற் க்ெகாள்ள ெச கைள 
றந்  ைவப் ரக்ளா? 

7 உங்க க்  அ க ல்லாத 
வ களில் வாரத்்ைதகள் 
பயன்ப த்தப்படட்ேபா  
ெசாற்களின் அரத்்தம் என்ன 
என்பைதக் கண்ட ய 

ற்பட் ரக்ளா? 

    

 

8 

உங்கள் வாழ்க்ைகத் ைண 
நிற்காமல் ேப க்ெகாண்ேட 
இ க் ம்ேபா ம் அவரக்ைள 
எ ரத்்  அடக் ம் எண்ணம் 
உங்கள் தைல ல் உ வா மா?  

    

9 உங்க க்  ஆரவ்ம் 
இல்லாதேபா ம் நீங்கள் 
ேகட் ம் ேதாற்றத்ைதக் 
ெகா க் ரக்ளா? 

    

10 உங்கள் மைன  ேப ம் ேபா  
பகல் கன  காண் ரக்ளா? 

    

11 உண்ைமகைளயல்ல, க் ய 
க த் ற்காக ேகட் ரக்ளா? 

    

12 வாரத்்ைதகள் எப்ேபா ம் 
ெவவ்ேவ  மக்க க்  ஒேர 

ஷயத்ைத 
அரத்்தப்ப த் வ ல்ைல  
என்பைத அங் கரிக் ரக்ளா? 

    

13 நீங்கள் ேகட்க ம் வைத 
மட் ம் ேகட் ட் , உங்கள் 

ைண ெசால்ல வ ம்  
ெசய் ைய ம் தள்ளி 

ரக்ளா? 

    

14 அவர/்அவள் ேப ம் ேபா  
உங்கள் ைணையப் 
பாரப்் ரக்ளா? 

    

15 அவன்/அவள் எப்ப  
ேதாற்றமளிக் றாரக்ள் 
என்பைத பாரப்்பைத ட, 
உங்கள் ைண ன் அரத்்தத் ல் 
கவனம் ெச த் ரக்ளா? 

    

16 நீங்கள் எந்த ெசாற்க க்  
மற் ம் ெசாற்ெறாடரக் க் , 
எ ரத்்  அல்ல  ேகாபமாக 
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ப ல் ெசால்ல ம் ரக்ள் 
என்பைத அ ந்  
ெகாள ரக்ள்? 

17 உங்கள் தகவல் ெதாடர் ன் 
லம், நீங்கள் எைதச ் சா க்க 

ம் ரக்ள் என்பைத 
ந் ப் ரக்ள்? 

    

18 நீங்கள் ெசால்ல ம் வைதச ்
ெசால்வதற்  றந்த ேநரத்ைதத் 

ட்ட ரக்ள்? 

    

19 நீங்கள் ெசால்வதற் , உங்கள் 
வாழ்க்ைகத் ைண எப்ப  
நடந் ெகாள்வாரக்ள் என்பைத 

ந் ப் ரக்ள்? 

    

20 ெதாடர் ெகாள்வதற்கான 
றந்த வ ையக் 

கவனிப் ரக்ளா?  (எ தப்பட்ட, 
ேபசப்பட்ட மற் ம் ேநரம்)? 

 

    

21 வாழ்க்ைகத் ைண 
அவரிடம்/அவளிடம் ேப ம் 
ேபா  உணரச்் களில் 
எப்ேபா ம் அக்கைற 
காட் ரக்ளா? (அவன்/அவள் 
மன அ த்தம், வ த்தம், 
கவைல, ேராதம், ஆரவ் ன் , 

ைரந் , ேகாபமாக 
இ க் றாரக்ளா என் )? 

    

22 உங்கள் தகவல் ெதாடரை்ப 
உங்கள் ைண ன் 
தனித்தன்ைம டன் சரி 
ெசய் ரக்ள்? 

    

23 உங்கள் ைணக்  நீங்கள் 
ெசால்ல நிைனத் ரக்ள் அல்ல  
அவ டன் ெதாடர் க்ெகாள்ள  
நிைனத் ரக்ள் என்பைத ரிந்  
ெகாண்டாரக்ள் மற் ம் அவன்/ 
அவள் ெதரி மா? 

    

24 உங்கள் ைணவைர எ ரத்்  
வா டாமல், உங்கைளப்பற் ய 
எ ரம்ைறயான எண்ணங்கைள 
அவரக்ளி ந்  
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மரியாைத டன் ெவளிேயற 
அ ம ப் ரக்ளா? 

25 உங்கள் ேகட் ம் றனின் 
அளைவ அ கரிக்க ெதாடரந்்  

யற்  ெசய் ரக்ளா? 

    

26 நிைன ல் ைவப்பதற்  
ேதைவயான ப் கைள எ  
ைவப் ரக்ளா? 

    

27 ற் ப் றங்கள் அல்ல  
ழந்ைதகளால் கவனச் தறல் 

இல்லாமல் கவனமாக 
ேகட் ரக்ளா? 

    

28 ரப்்பளிக்காமல் அல்ல  
மர் க்காமல் உங்கள் 
ைணக்  

ெச ெகா ப் ரக்ளா? 

    

29 நீங்கள் அ த்தல்கள் மற் ம் 
ெசய் கைள சரியாக ரிந்  
ெகாள்வதற்  ண் ம் 
ெதளி ப த் ெகாள் ரக்ளா? 

    

30 ன் ட் ய கங்கள் அல்ல  
அ ைறகள் இல்லாமல் 
உங்கள் மைன ைய 
ெச ப் ரக்ளா? 

    

31 அன்பற்ற ெதாடர் ற்காக 
ேதவனிட ம் உங்கள் 

ைண ட ம் மன்னிப்  
ேகடப்தன் லம் ெபா ப்ேபற்  
ெகாள் ரக்ளா?  

    

32 நீங்கள் உங்கள் ைண டன் 
ெகாண் ள்ள ரசச்ைனகைள 
உங்கள் ள்ைளக டன் 

வா ப்பாரக்ளா? 

    

  

ப்பத்  இரண்  ேகள் க க் ம் ப ல் அளித்த ன் அ த்த பக்கத் ல் உள்ள 
ம ப்ெபண்கள் அட்டவைணைய ெசய்  ங்கள். 
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றம்பட ேகட் தல் யம ப்  ெசய்த ன் ம ப்ெபண் அட்டவைண 

றம்பட ேகட் தல் யம ப்  ெசய்த ல் ஒவ்ெவா  ைற ம் நீங்கள் சரிபாரத்்த வைகைய 
க் ம் எண்ைண வட்ட ங்கள் அல்ல  ன்னிைலப்ப த் ங்கள். 

# ெப ம்பாலான 
ேநரம் 

அ க்க   

 

எப்ேபாதாவ  ஒ ேபா ம் இல்ைல 

1 1 2 3 4 

2 4 3 2 1 

3 1 2 3 4 

4 4 3 2 1 

5 4 3 2 1 

6 4 3 2 1 

7 4 3 2 1 

8 1 2 3 4 

9 1 2 3 4 

10 1 2 3 4 

11 4 3 2 1 

12 4 3 2 1 

13 1 2 3 4 

14 4 3 2 1 

15 4 3 2 1 

16 4 3 2 1 

17 4 3 2 1 

18 4 3 2 1 

19 4 3 2 1 

20 4 3 2 1 

21 4 3 2 1 
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22 4 3 2 1 

23 1 2 3 4 

24 4 3 2 1 

25 4 3 2 1 

26 4 3 2 1 

27 4 3 2 1 

28 4 3 2 1 

29 4 3 2 1 

30 1 2 3 4 

31 4 3 2 1 

32 1 2 3 4 

ெமாத்தம்     

 

ேழ ள்ள உங்கள் ெதாைககைளக் கணக் ட் , ன்னர ்அவற்ைற ெமாத்தமாகச ் ட் ங்கள். 
உங்கள் ேகட் ம் அளைவ அ த்த பக்கத் ல் ரம்ானி ங்கள். 

ெமாத்தம் __________ 
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ேகட் ம் றன் 

உங்கள் ேகட் ம் அளைவ ரம்ானிக்க ேழ உள்ள ெபா த்தமான வரி ல் உங்கள் 
ம ப்ெபண்ைண எ ங்கள். 

110-120: றப்பாக ேகட்பவர ்     __________ 

99-109: சராசரியாக ேகட்பவ க்  ேமல்     __________ 

88–98: சராசரியாக ேகட்பவர ்                   __________ 

77-87: நியாயமான ேகட்பவர ்                    __________ 

<77: ேமாசமாக, க ேமாசமாக ேகட்பவர ்                   __________ 

உங்கள் ேகட் ம் அளைவ ரம்ானித்த ற , நீங்கள் மாற்ற ேவண் ய ப கைள  
அைடயாளம்காண ேவண் க்கலாம். ைணப் பணித்தாள் அ த்த ன் இைணப்  F- ல் 
உள்ள இைணப்  ப ற்  தாைள நிைற  ெசய் ங்கள்: உங்கள் அன்பான 
தகவல்ெதாடர் கைள ேமம்ப த் தல், அன்பற்ற தகவல்ெதாடர்  ெவளிப்ப த்தப்ப வைத 
நீங்கள் கா ம்ேபா  அ  இந்த ய ம ப் ட் ல் பயன்ப த்தப்படேவண் ம். 

நிைன ல் ெகாள் ங்கள்: ஸ் ன் ஒ  உண்ைமயான ஷனாக அ ைவப் மட் ம் ெபற 
யற் க்க டா . ஒ  உண்ைமயான ஷன் ேதவன் கற் க் ம் அவ ைடய வாரத்்ைத ன் 

ெகாள்ைககைள கற் க்ெகாள்வ ம் அதன்ப  வாழ்வ ம் தன்ைன வ மாக 
அரப்்பணம் ெசய்ய ேவண் ம். உங்க க்   ேதவன் ெவளிப்ப த் ன ெகாள்ைககளின் ப  
வாழ்வதற்காக இந்த த்தகம் லம் கற் க்ெகாள்ள நீங்கள் த  ெசய்த , ேதவ ைடய 

ப்பத் ன்ப  உங்கள் வாழ்க்ைகைய மாற் யைமக் ம். 
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ன் இைணப்  F 

உங்கள் அன்பான தகவல் பரிமாற்றங்கைள ேமம்ப த் தல் 

தனித்தனியாக ெசய்  த் , ன்னர ் ஒ  இ வ ம் ேசரந்்  ம ஆய்  ெசய்  
வா ங்கள். 

இைணப்  E ஐ த்த ற : றம்பட ேகட் தல் ய ம ப் ட்ைட ம் மற் ம் உங்கள் 
ம ப்ெபண்ைண ட் ய ற , நீங்கள் மாற்ற ேவண் ய ப க க்  ன் ரிைம 
ெகா த்  பட் ய ங்கள். 

1. ______________________________________________________________________________________________________________________ 

2. ______________________________________________________________________________________________________________________ 

3. ______________________________________________________________________________________________________________________ 

4. ______________________________________________________________________________________________________________________ 

5. ______________________________________________________________________________________________________________________ 

6. ______________________________________________________________________________________________________________________ 

7. ______________________________________________________________________________________________________________________ 

 2-5 பாடங்களி ந்  1–13 என்ற எண்ணி ள்ள “எ  அன்  இல்ைல" மற் ம் “அன்  என்றால் 
என்ன” என்பைத ம்  ம  ராய்  ெசய்ய ம். ேவதாகமத் ற்  அப்பாற்பட்ட தகவல் பரிமாற்ற 
பழக்கங்கள் உங்கள் ட் ல் நைட ைற ல் இ ந்தால், அைவகைள ன் ரிைம 
அ ப்பைட ல் பட் ய ங்கள். இவற்ைற மாற் வதற்கான ேதவ ைடய ைபக்காக ம் 
ெபல க்காக ம் ெஜ ங்கள். 

1. ______________________________________________________________________________________________________________________ 

2. ______________________________________________________________________________________________________________________ 

3. ______________________________________________________________________________________________________________________ 

4. ______________________________________________________________________________________________________________________ 

5. ______________________________________________________________________________________________________________________ 

6. ______________________________________________________________________________________________________________________ 

7. ______________________________________________________________________________________________________________________ 

8. ______________________________________________________________________________________________________________________ 

9. ______________________________________________________________________________________________________________________ 

10. _____________________________________________________________________________________________________________________ 

ஒப் ரவா தல் 

உங்கள் ைணக்  (அல்ல  மற்ற நபர ் இடத் ல்) அன்பான பரிமாற்றத்ைத நீங்கள் 
ெவளிப்ப த்த ல்ைல என்  நீங்கள் நம் னால், ஒப் ரவா வதற்  ேழ உள்ள ப கைளப் 

ன்பற்ற ம். 
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1.ஆண்டவரிடம் இைத அ க்ைக ட் , அவரக்ளிடம் அன்ைப பரிமா க் 
ெகாள்ளாத ற்காக உங்கைள மன்னிக் ம்ப  அவரிடம் ேக ங்கள்.   

நம் ைடய பாவங்கைள நாம் அ க்ைக ட்டால், பாவங்கைள நமக்  மன்னித்  
எல்லா அநியாயத்ைத ம் நீக்  நம்ைமச ் த் கரிப்பதற்  அவர ்உண்ைம ம் நீ ம் 
உள்ளவரா க் றார.் (1 ேயாவான் 1: 9) 

2. உங்கள் வாழ்க்ைகத் ைண டம் அன்  ற உங்கள் இதயத்ைத ப் க்கப்பட்ட 
அன் னால் நிரப் ம் வ ைய ேதவனிடம் ேக ங்கள்.  

ேம ம் நமக்  அ ளப்பட்ட பரி த்த ஆ னாேல ேதவ அன்  நம் ைடய 
இ தயங்களில் ஊற்றப்பட் க் றப யால், அந்த நம் க்ைக நம்ைம 
ெவட்கப்ப த்தா . (ேராமர ்5: 5) 

3. உங்கள் ைண டம் ெசன்  அ க்ைக ங்கள். 

உதாரணமாக, “நீ ெசால்வைதக் ேகட்  என் அன்ைப உனக் க் நான் காட்ட ல்ைல 
என்  எனக் த ் ெதரி ம். உண்ைம ல் நீங்கள் ெசால்வைத ேகட்பதற் ப் ப லாக 
மற்ற ஷயங்கைளப் பற்  ேயா த் க்ெகாண்  ெபா ைமயற்  இ ந் க் ேறன். 
தய  ெசய்  என்ைன மன்னித்  ங்கள். நான் உங்கைள ேந க் ேறன், உங்கள் 
கணவன்/மைன யாக இ ப்ப ல் க ம் ம ழ்ச் யைட ேறன்." 

4. உங்கள் ைண டன் ேசரந்்  ெஜபம் ெசய் ங்கள். 

அரப்்பணிப்  

ேதவன் ம் ம் வாழ்க்ைகத் ைணயாக இ ப்பதற்  இந்த ப கைள மாற் வதற்கான 
ேதவ ைடய வல்லைமைய நா  அரப்்பணிப் ன் ெஜபத்ைத எ ங்கள். ற , உங்கள் 

ைண டன் இைணந்  இவ்வள  நாடக்ள் உங்களில் இ ந்த ெதய் கமற்ற மற் ம் பாவமான 
பழக்கங்கைள உத  தள் வதற்  ேதவ ைடய ெபலைன அவரிடத் ல் ேக ங்கள்.  

________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________________________ 
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ன் இைணப்  G 

ழற் ைய உைடத்தல் 

இந்த ப ற்  மாற்றப்படேவண் ய க னமான ப கைள மற் ம் பாவமான நடத்ைத ன் 
வழக்கத்ைத மாற் வதற்  உத ம். ேதவ ைடய ைப ஒ ேபா ம் ைற படா . ஆனால், 
நம  ப்பேம ரச் ைனயாக இ க் ற .  

ப  1 

ஒவ்ெவா  இர ம், ேதவ டன் தனியாக  ேநரத்ைத ெசல ங்கள். அன்ைறய நாளில் 
உங்கள் வாழ்க்ைக ைணேயா  உங்க ைடய வாதங்களில், வாக் வாதங்களில் அல்ல  

ழ்நிைலகளில் நீங்கள் த் யாசமாக என்ன ெசய் ரக்ள் என்பைத பற்  உங்கள் 
இ தயத்ைத ெமன்ைமயாக்  உங்களிடம் ேப ம்ப  அவரிடம் ேக ங்கள். ேழ வழங்கப்படட் 
இடத் ல் அல்ல  ஒ  ைடரி ல் உங்க க்  உணரத்்தப்பட்டைத எ ங்கள். 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________ 

நீங்கள் வாச ள்ளவரக்ேளாெவன்  உங்கைள நீங்கேள ேசா த்  அ ங்கள்; உங்கைள 
நீங்கேள பரீட் த் ப் பா ங்கள். இேய ஸ்  உங்க க் ள் இ க் றார ்என்  உங்கைள 
நீங்கேள அ ரக்ளா? நீங்கள் பரீட்ைசக்  நில்லாதவரக்ளாய் இ ந்தால் அ ரக்ள். (2 
ெகாரிந் யர ்13: 5) 

ர ப த்தல் 

நான் ெசான்ன அல்ல  ெசய்த ஏதாவ  ேதவைன ம ைமப்ப த்  இ க் மா, அல்ல  
வாக் வாதமாக மா ம் ழ்நிைல ல் நி த்  இ க் மா? 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

ப  2 

இந்த வசனங்கைள நீங்கள் ப க் ம்ேபா , ன்ேனற்றம் ேதைவப்ப ம் ப கைள 
ெவளிப்ப த்த ேதவனிடம் ேக ங்கள். 

அன்  நீ ய சாந்த ம் தய ள்ள ; அன் க் ப் ெபாறாைம ல்ைல; அன்  தன்ைனப் 
கழா , இ மாப்பா ரா , அேயாக் யமானைதச ்ெசய்யா , தற்ெபா ைவ நாடா , 
னமைடயா , ங்  நிைனயா , அநியாயத் ல் சந்ேதாஷப்படாமல், சத் யத் ல் 

சந்ேதாஷப்ப ம். சகலதை்த ம் தாங் ம், சகலத்ைத ம் வா க் ம், சகலத்ைத ம் 
நம் ம், சகலத்ைத ம் ச க் ம். அன்  ஒ க்கா ம் ஒ யா . 

ரக்்கதரிசனங்களானா ம் ஒ ந் ேபாம், அந்நிய பாைஷகளானா ம் ஓய்ந் ேபாம், 
அ வானா ம் ஒ ந் ேபாம். (1 ெகாரிந் யர ்13: 4-8) 

ர ப த்தல் 1: நீங்கள் ெபா ைமயற்றவரக்ளா? நீ யெபா ைம என்ப  ஆ ன் 
கனிைய நீங்கள் பயன்ப த் ரக்ள் என்  அரத்்தம். 
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ஆ ன் கனிேயா, அன் , சந்ேதாஷம், சமாதானம், நீ யெபா ைம, தய , நற் ணம், 
வாசம் (கலாத் யர ்5:22) 

உணரப்பட்ட தவ க்  நீ  ேதட உங்கள் மா சம் யற் த்ததா அல்ல  உங்கள் ெசாந்த 
வ ையப் ெப வதற்காக ேபாரா னதா? ளக் க. 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

ர ப த்தல் 2: நீங்கள் தயவாக இ ந் ரக்ளா? தய க்  எ ரப்்பதம் தயவற் த்தல். 

சேகாதர ேநகத் ேல ஒ வரே்மெலா வர ் பட்சமா ங்கள்; கனம்பண் ற ேல 
ஒ வ க்ெகா வர ் ந் க்ெகாள் ங்கள். (ேராமர ்12:10) 

நீங்கள் உங்கள் ைண ன் ேகாபத்ைத ண் ட் ரக்ளா? நீங்கள் ேகாபமைடந் ரக்ளா, 
உங்கள் ரைல உயரத்்  ேப னீரக்ளா அல்ல  ண்ப த் ம் ஷயங்கைளச ்ெசான்னீரக்ளா? 

ற்றப த் னீரக்ளா  அல்ல  றக்கணித் ரக்ளா அல்ல  உங்கள் வாழ்க்ைகத் ைண ன் 
ேமல் நீங்கள் மனக்கசப்பாக இ ந் ரக்ளா? ளக் க. 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

ர ப த்தல் 3: ெபாறாைம உங்கள் ைண ன் எ ர் ைனக்  ன்னால் உள்ள 
ேநாக்கமா? 

களியாட் ம் ெவ ம், ேவ த்தன ம் காம கார ம், வாக் வாத ம் ெபாறாைம ம் 
உள்ளவரக்ளாய் நடவாமல், பக ேல நடக் றவரக்ள்ேபாலச ் ராய் நடக்கக்கடேவாம். 

ர ் இசை்சக க்  இடமாக உடைலப் ேபணாம ந் , கரத்்தரா ய 
இேய ஸ் ைவத் தரித் க்ெகாள் ங்கள். (ேராமர ்13: 13-14) 
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ேகள் க்  ப லளிக்க ம். 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

ர ப த்தல் 4: நீங்கள் ெப ைம ள்ளவரா அல்ல  ஆணவ ள்ளவரா? நீங்கள் உங்கள்  
ைணைய இ ப த்  அல்ல  அவரக்ைள க் யமற்றவரக்ள் அல்ல என ந் க்க 

ைவத் ரக்ளா? 

அந்தப்ப , இைளஞேர, ப்ப க் க் ழ்ப்ப ங்கள். நீங்கெளல்லா ம் 
ஒ வ க்ெகா வர ் ழ்ப்ப ந் , மனத்தாழ்ைமைய அணிந் ெகாள் ங்கள்; 
"ெப ைம ள்ளவரக் க் த் ேதவன் எ ரத்்  நிற் றார,் தாழ்ைம ள்ளவரக் க்ேகா 

ைப அளிக் றார"்.    (1 ேப  5: 5) 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

ர ப த்தல் 5: நீங்கள் ரட் த்தனமாக நடந்  ெகாண் ரக்ளா அல்ல  நீங்கள் 
ம்பத்தகாத தத் ல் நடந்  ெகாண் ரக்ளா? 

ெகட்ட வாரத்்ைத ஒன் ம் உங்கள் வா ந்  றப்படேவண்டாம்; பக் த் க்  
ஏ வான நல்ல வாரத்்ைத உண்டானால் அைதேய ேகட் றவ க் ப் 

ரேயாஜன ண்டா ம்ப  ேப ங்கள்.     (எேப யர ்4:29) 

நீங்கள் உங்கள் மைன ைய சங்கடப்ப த் னீரக்ளா அல்ல  ேவ ெறா வர ் ன்னால் 
அவரக்ைளப் பற்  ஏதாவ  இ வாக ெசான்னீரக்ளா? நீங்கள் ரட் த்தனமாக இ ந் ரக்ளா, 
அல்ல  அவரக்ள் ெசய்ய ேவண்டாம் என்  ெசான்னைத நீங்கள் ெசய் ரக்ளா? ளக் க. 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________ 
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ர ப த்தல் 6: நீங்கள் உங்கள் ைண ன் எண்ணத்ைத க த் ல் ெகாள்ளாமல், 
உங்கைளப்பற்  மட் ேம ந் க் ரக்ளா? நீங்கள் உங்கள் நிைலைய நியாயப் 
ப த் னரீக்ளா அல்ல  உங்கள் ெசயல்க க்காக சாக் ப்ேபாக்  ெசான்னரீக்ளா? 

ஒன்ைற ம் வா னாலாவ  ண்ெப ைம னாலாவ  ெசய்யாமல், மனத் 
தாழ்ைம னாேல ஒ வைரெயா வர ் தங்களி ம் ேமன்ைமயானவரக்ளாக 
எண்ணக்கட ரக்ள். ( ப் யர ்2: 3) 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

ர ப த்தல் 7: இந்த நிைலைம ஏற்ப வதற்  ன்ேப நி டங்கள், ெகாஞ்ச ேநரம் 
அல்ல  நாடக்ள் வைர உங்கள் ைணவைரப் பற்   நீங்கள் ெகட்ட எண்ணங்கைளக் 
ெகாண் ந் ரக்ளா? 

ெகட்ட எண்ணங்கைள ெகாண் க்கக் டா , மன்னிக்க ேவண் ம் என்  ேதவன் நமக்  
ள்ளார.் 

அைவகளால் நாங்கள் தரக்்கங்கைள ம், ேதவைன அ ற அ க்  ேராதமாய் 
எ ம் ற எல்லா ேமட் ைமைய ம் நிர் லமாக் , எந்த எண்ணத்ைத ம் 

ஸ் க் க் ழ்ப்ப யச ் ைறப்ப த் றவரக்ளா க் ேறாம். (2 ெகாரிந் யர ்
10: 5) 

உங்கள் ைணவரிடத் ல்  ெகட்ட அல்ல  ய எண்ணங்களால் உங்கள் மனைத இயக்க 
டாம ப்பதற்  நீங்கள் ெபா ப்ேபற்க ேவண் ம். ேதவன் நம்ைம அ ந் க் றார.் அவர ்

நம  கடந்த கால, நிகழ்கால மற் ம் எ ரக்ால பாவங்கைளப் பாரக்் றார,் ஆனா ம் 
அவ ைடய எண்ணங்கள் நம்ைம ெபா த்தவைர நன்ைமக்ேக (சங் தம் 139: 17-8). நம் 
வாழ்க்ைகத் ைணவரக்ள் தான ய எண்ணங்கைள நாம் எப்ப  நியாயப்ப த்த ம்? 

இ தான் உங்கள் ரசச்ைனெயன்றால், நீங்கள் என்ெனன்ன எண்ணங்கைள மற் ம் 
அ ைறகைள ைக ட ேவண் ம், அ க்ைக ட ேவண் ம், ட் ட ேவண் ம் உங்கள் 
கசப்  அல்ல  மனக்கசப்ைப ஏற்ப த் ம் ப் ட்ட ப கள் அல்ல  ேதாற்றத்ைத 
அைடயாளம் கா ங்கள். 

உங்கள் இ தயத்ைத மாற் ம்ப  ேதவனிடம் ேகட்  ஒ  ெஜபத்ைத ேசரக்்க ம். 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________ 
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________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

ர ப த்தல் 8: உங்கள் மணத் ல் ேசார்  மற் ம் நம் க்ைக ன்ைம ஆ யைவ 
உங்கைள ழ்க க்க நீங்கள் அ ம க் ரக்ளா? 

ேம ம் நமக்  அ ளப்பட்ட பரி த்த ஆ னாேல ேதவ அன்  நம் ைடய 
இ தயங்களில் ஊற்றப்பட் க் றப யால், அந்த நம் க்ைக நம்ைம 
ெவட்கப்ப த்தா . (ேராமர ்5: 5) 

நீங்கள் எ ரப்ாரத்் க் ம் ைவ உங்க க்  ெகா க் ம்ப க்  நான் உங்கள் 
ேபரில் நிைனத் க் ற நிைன கைள அ ேவன் என்  கரத்்தர ் ெசால் றார;் 
அைவகள் ைமக்கல்ல, சமாதானத் க்ேக வான நிைன கேள. (எேர யா 29:11) 

உங்க க்காக பரிந் ப்ேப ம் ேதவைன ம் அவ ைடய சரவ் வல்லைமைய ம் நீங்கள் 
சந்ேத த் ரக்ளா? அன்  "சகலத்ைத ம் நம் ம்," எைத ம் சந்ேத க்கா . நீங்கள் அன் ன் 
சரவ் வல்லைம ள்ள ேதவைன நம்பாமல், கடந்த கால அல்ல  நிகழ்கால ரசச்ைனகைள 
பாரத்்  ேதவைன சந்ேத த்தால், நீங்கள் ேசாரவ்ைடந்  அைத உங்கள் ைண னிடத் ல் 
காட் ரக்ள். உங்கள் மணம் த்தான காரியங்களில், எந்த வ களில் ேதவைன 
சந்ேத க் ரக்ள்? 

உங்க க்கான ேதவ ைடய வல்லைமையய் ம் நன்ைமைய ம் சந்ேதகப்ப வைத 
அ க்ைக ட்  ல ங்கள். உங்கள் மணத் ல் அவைர நம் வதற்காக உத  ேகட்  ஒ  
ெஜபத்ைத எ ங்கள். 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________ 
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ப  3 

ேதவனிடம் மன்னிப்  ேகட்  ெஜபம் ெசய் ங்கள்.  

ப  4 

மனத்தாழ்ைம மற் ம் ெபல க்காக ேதவனிடம் ேகட் , உங்கள் ைண டன் அமரந்்  
உங்கள் ைறகைள ஒப் க்ெகாண் , மன்னிப்  ேகட்பதற்கான றந்த ேநரத்ைத வழங் ம் ப  
அவரிடம் ேக ங்கள். காலப்ேபாக் ல் 
கைட க்கப்பட்  வ ம் ன்மாரக்்கமான 
மற் ம் பாவமான பழக்கங்கைள உைடக்க 
ெபலைன ேதவனிடத் ல் ேகட் , ஒன்றாக  
ெஜ ங்கள். 

கணவன் மைன யாக ஒ வ க்ெகா வர ்
ேதாழைம ேதைவகைள எவ்வா  ரத்்  
ெசய்வ  என்பதற்கான எ த் க்ெகாள் ம் ேநரத்ைத ம் மற் ம் அன்பான ெதாடரை்ப ம் 

ரிந் ெகாள்ள ம், கற் க்ெகாள்ள ம், மாற் க்ெகாள்ள ம் ஒ  ப்ப ள்ள இ தயம் 
ேதைவப்ப ற . 

நீங்கள் ஒப் க்ெகாள் ரக்ளா? ___ ஆம் ___ இல்ைல 

நீங்கள் கற் க்ெகாண் ரக்ளா? ___ ஆம் ___ இல்ைல 

இந்த ெகட்ட பழக்கங்கைள ட் வதற்கான ேதவ ைடய ைபைய அ ன ம் 
ெஜ த் , உங்கள் அரப்்பணிப்ைப மாற் வதற்கான ஒ  ெஜபத்ைத  எ ங்கள். 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

  

உண்ைம ேகாப்  

இைறயாண்ைம – உட்சபட்ச அ காரம் 
ெகாண் ப்பவர,் எல்ைல ல்லா ஞானம் 
மற் ம் ைமயான அ காரம். 
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ன் இைணப்  P 

நம் க்ைக மற் ம் மன்னிப்  
 
ேதவன் நம் ஒவ்ெவா வைர ம் ஆழமாய் அ ந்  ைவத் ள்ளார,் நம் எண்ணங்கள் மற் ம் 
ெசயல்கைள நாம் அ வதற்  ன்ேப அவர ் அ ந்  ைவத் ள்ளார ் என்  சங் தம் 139 
ேபா க் ற . நீங்கள் உங்கள் இ தயத்ைத றந்  இேய ைவ உங்கள் ெசாந்த இரட்சகராய் 
ஏற் க்ெகாள் ம் ன்ேப நீங்கள் வ ரக்ள் என்ப  அவ க் த் ெதரி ம். எவ ம் 
ெகட் ப்ேபாவ  ேதவ க்  த்த ல்ைல; எனி ம், ய த்த தந் ரத் ன் லம், தம்ைம 
நிராகரிக் ம் தந் ரத்ைத ம் ேதவன் ெகா த் ள்ளார.் 

கடந்த காலம் மற் ம் ேசாதைன ல் ேதவைன நம் வ  

ன் கள் எல்லாம் ஒன் ல்ைலெயன்  எண்ணப்ப றாரக்ள். அவர ் தம  
த்தத் ன்ப ேய வானத் ன் ேசைனைய ம் ன் கைள ம் நடத் றார.் 

அவ ைடய ைகையத் த த் , அவைர ேநாக் : என்ன ெசய் ெரன்  ெசால்லத்தக்கவன் 
ஒ வ ம் இல்ைல என்ேறன். (தானிேயல் 4:35) 
 

“கரத்்தாேவ, நீர ்என்ைன ஆராய்ந் , அ ந் க் ர.் என் உட்கா தைல ம் 
என் எ ந் க் தைல ம் நீர ் அ ந் க் ர;் என் நிைன கைளத் 

ாரத் ந்  அ ர.் நான் நடந்தா ம் ப த் ந்தா ம் என்ைனச ்
ழ்ந் க் ர,் என் வ கெளல்லாம் உமக் த் ெதரி ம். என் நா ல் ெசால் 
றவாததற்  ன்ேன, இேதா, கரத்்தாேவ, அைதெயல்லாம் நீர ் அ ந்  

இ க் ர.்” (சங் தம் 139 1-4) 
 
ேதவன் ஆதாைம ம் ஏவாைள ம் பைடத்  அவரக் க் : நன்ைம ைம அ யத்தக்க 
மரத் ன் கனிைய க்க ேவண்டாம் என்ற ஒேர ஒ  நிராகரிப்ைப மட் ேம ேதவன் 
ெகா த்தார.் சாசானவனால் வஞ் க்கப்பட் , ழ்ப யாைமயால் அந்த கனிைய ப்பைத 
ேதரந்்ெத த்தனர,் இ   மனித லத் ன் ம் பாவத் ன் சாபத்ைத ெகாண்  வந்த , 
ேதவன் நன்ைமைய ேதரந்்ெத க் ம்ப  ஆதா க்  தந் ரத்ைதக் ெகா த்தார,் ஆனால் 
அவன் அைத ைமயாய் மாற் னான். ஆைகயால் ஸ் ல் வாசம் ைவத்  
ேதவ ைடய ள்ைளகளாக ம ப  றப்பைத ேதரந்்ெத ப்பவரக்ள், இன்ன ம் 

ழ்ச் யைடந்த உலகத் ம், ைமக்  மத் ேம வாழ்ந்  வ ன்றனர.் ஒ ேவைள 
ேதவன் ன்பம் மற் ம் ைமகளினின்  பா காப்பாரானால், ஜனங்கள் லபமான 
வாழ்ைவப் ெபற நிசச்யம் அவரிடம் ம் வாரக்ள். ேதவ க் ம் சாத்தா க் மான இந்த 
வாக் வாதத் ந்  தான் ேயா ன் வாழ்ைக வரலா  ஆரம்பமா ற .    

அதற் ச ்சாத்தான் கரத்்த க் ப் ர த் ரமாக: ேயா  தாவாகவா ேதவ க் ப் 
பயந்  நடக் றான்? நீர ் அவைன ம் அவன் ட்ைட ம் அவ க்  உண்டான 
எல்லாவற்ைற ம் ற்  ேவ யைடக்க ல்ைலேயா? அவன் ைககளின் ரிையைய 
ஆ ரவ் த் ர.் அவ ைடய சம்பத்  ேதசத் ல் ெப ற் . ஆனா ம் உம் ைடய 
ைகைய நீட்  அவ க்  உண்டானைவெயல்லாம் ெதா ரானால், அப்ெபா  
அவன் உம  கத் க்  எ ேர உம்ைமத் ா க்காேனா பா ம் என்றான். (ேயா  1:9-
11) 

ேதவன் ேயா க்  ஏற்படட் ெசாத் க்கள், ள்ைளகள் இ யாக அவர ் உடல்நலம் 
ஆ யவற் ன் இழப் ல் ேயா ைவ ேசா க்க சா க்  அ ம  ெகா த்தார.் ேதவன் 
நல்லவர ்அவர ்வாழ் ல் ைமகைளக் ெகாண்  வ வ ல்ைல; எனி ம், அவ ைடய ேநாக்கம் 
மற் ம் நம் ைடய உயரிய நல க்காக ேசாதைனகள் நம்ைம ெதாட அ ம க் றார.் ேயா  
தன் ேசாதைன ன் காலம் வ ம் ேதவைன உ யாய் நம் னார,் அ  அவர ்

ஷ் கேரா  இன் ம் ஆழமாய், ெந ங் ய உற  ெகாள்ள ம் இழந்த ஆ ரவ்ாதங்களில் 
டை்ப ம் ைள த்த . 

ேயா  2:3 இல் ேதவன் ேயா ைவ உத்தமன் என் றப யால், ேதவன் ஏன் தன்ைன 
ன்பங்க க் ட் ப த் னார ்என்  ேகள்  ேகட்டார.் இந்த ேசாதைனக க்காக ெதாடரந்்  
ல அ காரங்கள் ேவதைனப்ப றார,் ேதவன் ேயா க்  ேநர யாக ப லளிக்காமல், 

ஷ் ப் ல் காட் யளிக் ம் தம  வல்லைம மற் ம் ம ைமக்  ேநராக ேயா ன் 
கவனத்ைதத் ப் னார.் ேதவனின் மகத் வத்ைத ரிந் ெகாண்ட னி த்தம் 
காலப்ேபாக் ல் ேயா ன் தன் ேதட ல் ப் யைடந்தார.் ேயா ைவப் ேபாலேவ நா ம் 
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ேசாதைனகளின் ஊடாய் கடந்  ெசல் ம் ெபா  ளக்கம் ேகட் ேறாம்,  நம் மணத் ல் 
உணரச்் வசப்ப த் ம் ேசாதைனக ம் அப்ப ப்பட்டேதயா ம். ேயா ந்  நாம் 
கற் க்ெகாள் ம் அேநக பாடங்களில் ஒன்  ேதவனிடம் நாம் ஏன் என்  ேகடக்ாமல் என்ன 
என்ேற ேகடக் ேவண் ம். 

எனக்  என்ன கற் த்தர ம் ர்? 

இந்த ேசாதைன ன் காலத் ல் எனக்கான உம் ைடய த்தெமன்ன? 

ேசா க்கப்ப ற எவ ம், நான் ேதவனால் ேசா க்கப்ப ேறன் என்  
ெசால்லா ப்பானாக, ேதவன் ெபால்லாங் னால் ேசா க்கப்ப றவரல்ல, 
ஒ வைன ம் அவர ் ேசா க் றவ மல்ல, அவனவன் தன்தன் ய இசை்ச னாேல 
இ க்கப்பட் , க் ண் , ேசா க்கப்ப றான். (யாக்ேகா  1:13-14) 

அப்ெபா  ேயா  கரத்்த க் ப் ர த் ரமாக: ”ேதவரீர ் சகலத்ைத ம் ெசய்ய 
வல்லவர,் நீர ் ெசய்ய நிைனத்த  தைடபடா  என்பைத அ ந் க் ேறன். என் 
கா னால் உம்ைமக் த் க் ேகள் ப்பட்ேடன், இப்ெபா ேதா என் கண் உம்ைமக் 
காண் ற .  (ேயா  42:1-2,5) 

உங்கள் வாழ் ன் ஏேதா ஒ  ப  ேதவனின் வல்லைம, ஞானம் மற் ம் அ காரத் ற்  
அப்பாற்பட் ள்ள ? ஏன் அல்ல  ஏன் இ க்கக் டா ? 

 
 
 
 
உங்க க்  வ வதற்  ன் அைதப்பற்  ேதவ க்  ெதரியா  என்ற ழ்நிைல எ ?  
 
 
ேம ம் ஸ் ன்ேமல் ன்ேன நம் க்ைகயா ந்த நாங்கள் அவ ைடய ம ைமக் ப் 

கழ்ச் யா க் ம்ப க் , (எேப யர ்1:11) 
 
ஏமாற்றங்கள், க னமானைவ, யரம் மற் ம் ேசாதைனகளில் நீங்கள் எப்ப  ேப ரக்ள்?  
 
 
 
 
நம் வாழ்நாள் வ ம் நடக்க ம் பைவகைள ேதவன் நாம் றப்பதற்  ன் ட் ேய 

ன் அ ம் ஞானத் ன்ப  அ ந் ப்பாரானால், அைவ நடந்ேத ம். நமக்  
ெகா க்கப்பட் ள்ள வாழ்ைவ ைப ன் லம் வாழ நாம் ன் க்கப்பட் ள்ேளாம். 

ைமக ம் ேசாதைனக ம் நம்ைமத் ெதாடாமல் ேதவன் காப்ப ல்ைல, அல்ல  நம் ய 
ேதர் கைள த ப்ப ல்ைல. ேதவ க்  அரப்்ணித்தவரக் க்  சகல ம் நன்ைமக் 
ேக வாக நடக் ெமன்  ேதவன் வாக்களித் ள்ளார.்  
  

அன் ம், அவ ைடய ரம்ானத் ன்ப  அைழக்கப்பட்வரக்ளாய்த் ேதவனிடத் ல் 
அன் றவரக் க் ச ் சகல ம் நன்ைமக்  ஏ வாக நடக் றெதன்  
அ ந் க் ேறாம். தம் ைடய மாரன் அேநக சேகாதர க் ள்ேள 

தற்ேபறானவரா க் ம்ெபா ட் , ேதவன் எவரக்ைள ன்ன ந்தாேரா 
அவரக்ைளத் தம  மார ைடய சாய க்  ஒப்பா ப்பதற்  

ன் த் க் றார.் (ேராமர ்8:28,29) 
 
உங்கைள ஏமாற் ய ெபற்ேறார,் உங்கைள ைக ட்ட ைண, ஒ ந் ேபான நண்பரக்ள், 
உங்கள் அன்பானவைர ெகான்ற ம அ ந் ய ஓட் னர ்ேபான்ற இவரக்ள்  நீங்கள் கசப் ல் 
ெதாடரலாம் அல்ல  சரவ்வல்ல ேதவன்  நம் க்ைக ைவக்கலாம். 
 
நாம் ேதவனிடத் ல் வ ம்ெபா , நம  நித் ய இலக் க்காக ேதவைன வா க் ேறாம், 
அேதப்ேபான்  நம் கடந்த மற் ம் நிகழ் காலத் ம் ேதவைன நம்ப ேவண் ம். நம் 
ேசாதைனகளில் ஸ்  நம் இ வைர ம் ஆ தல்ப த்  ெபலப்ப த்  ைம னின்  
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நன்ைம ண்டாகச ் ெசய்வார.் நம் ழ்ப தல் மற் ம் வாசத் ன் லேம ேதவன் 
சமாதானத்ைத தர ம். நம் ைடய கரத்்தரா ய இேய  ஸ் க்ேக ம், கன ம், 
ம ைம ம் உண்டாவதாக.  
 
இந்த வசனங்கள் எைத க் ற  என்பைத ம், அைவகள் உங்கள் தனிப்பட்ட ழ்நிைலக்  
எப்ப  ெபா ந் ம் என்பைத ம் வரி ங்கள்.  
 

இ ேல நீங்கள் க ம் சந்ேதாஷப்ப ரக்ள் என்றா ம் ன்பப்படேவண் ய  
அவ யமானதல்ல, இப்ெபா  ெகாஞ்சகாலம் பல தமான ேசாதைனகளினாேல 

க்கப்ப ரக்ள். அ ந் ேபா ற ெபான் அக் னி னாேல ேசா க்கப்ப ம்; 
அைதப்பாரக்் ம் அ க ைலேயறப்ெபற்றதா க் ற உங்கள் வாசம் 
ேசா க்கப்பட் , இேய ஸ்  ெவளிப்ப ம்ேபா  உங்க க் ப் கழ்ச் ம் 
கன ம் ம ைம ண்டாகக் காணப்ப ம். (1 ேப  1: 6-7) 

 
 
 
 
 
 
 
நம் பா க ம் உபத் ரவங்க ம் 
 
பா க ம் ேபாராட்டங்க ம் ஸ்தவ வாழ் ன் ஒ  ப  என்  ேதவ ைடய வாரத்்ைத 
ேபா க் ற .  
 

என்னிடத் ல் உங்க க் ச ் சமாதானம் உண்டா க் ம் ெபா ட்  இைவகைள 
உங்க க் ச ் ெசான்ேனன். உலகத் ல் உங்க க்  உபத் ரவம் உண் , ஆனா ம் 

டன்ெகாள் ங்கள், நான் உலகத்ைத ெஜ த்ேதன். என்றார.் (ேயாவான் 16:33) 
 
அவர ்உலகத்ைத ெஜ த்ததால் நாம் சமாதானமாய் இ க்க ம் என்  இேய  ெசால் றார,் 
ஆனா ம் ேசாதைனகளின் மத் ல் நாம் ”ஏன் என் ம் ேதவனின் ேநாக்கெமன்ன?” என் ம் 
ேகட் ேறாம். த் கரிப்பவர ் கச கைள (அ த்தம்) அகற்ற தங்கத்ைத ெந ப் ல் 
ைவப்ப ேபால், ேதவ ம் தம் ைடய ள்ைளகைள டப்ரா ய இேய  ஸ் ன் 
சாய க்ெகாப்பாய் ம பமாக்க ம் த் கரிக்க ம் ைவ ன் பா க க்  அவரக்ைள 
அ ம க் றார.்   
 

அவர ் உட்காரந்்  ெவள்ளிையப் ட ட் ச ் த் கரித் க் ெகாண் ப்பார.் அவர ்
ேல ன் த் ரைரச ் த் கரித் , அவரக்ள் கரத்்த ைடயவரக்ளா க் ம்ப க் ம், 
நீ யாய் காணிக்கையச ் ெச த் ம்ப க் ம், அவர ் ெபான்ைனப் ேபால ம் 
ெவள்ளிையப் ேபால ம் ட வார.் (மல் யா 3:3) 
 

நமக்கான ேதவ ேநாக்கம் மற் ம் ேதவ நன்ைமைய நம் ேவாமானால் நம் இ தயங்கள் இேய  
றஸ் ன் அன் , நம் க்ைக மற் ம் உ னால் ஊ வப்படட்தா க் ம். இேய  

ஸ் ன் நீ  நம் ல் ரிைய ெசய்வைத மற்றவர ்காண்பாரக்ள்.  
 
ேராமர ்8:28 நிைன ல் உள்ளதா? ல காரியங்கள் நன்ைமக்ேக வாய் நடக் ெமன்  ேதவன் 
ெசால்ல ல்ைல, எல்லாம் என்  ேதவன் ெசால் றார.்  இதற்  ற ேகால் வாசேம. 
நம் ைடய பா கள் மற் ம் உபத் ரவங்களில் ேதவனின் வாக் த்தத்தங்கைள 
நம் ேவாமானால் நாம் ெவற்  றந்தவரக்ளா ப்ேபாம், ேதவ ம் ம ைமப்ப வார.் இந்த 
ப ல் ”தம் ல் அன்  றவரக் க் ” என்ப  இேய ைவ ஆண்டவ ம் இரட்சக மாய் 
ஏற் க்ெகாண்டவரை்கைளக் க் ம், பாவத் ன் வல்லைம னின்  தைலயாக்  

ைமக்  ப லாய் நீ ைய ேதரந்்ெத க்கத்தக்கவரக்ளாய் மாற்  ேதவ ேநாக்கத்ைத 
ரிந் ெகாள்வ ம் இத ள்ளடக்கம்.  

 
ஸ் க் ள் எப்ெபா ம் எங்கைள ெவற் றக்கப்பண்ணி, எல்லா 

இடங்களிேல ம் எங்கைளக்ெகாண்  அவைர அ ற அ ன் வாசைனைய 
ெவளிப்ப த் ற ேதவ க்  ஸ்ேதாத் ரம். (2 ெகாரிந் யர ்2:14)    
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உங்கள் வாழ் ல் வ ம் ேசாதைனகள் மற் ம் சவால்களில் ேதவைன நம்ப ம் ரக்ளா?  
        ஆம்            இல்ைல 
 
இந்த ேசாதைனகளின் லம் உங்கள் வாழ்ைவ ம பமாக்க ேதவைன 
அ ம க்க ம் ரக்ளா? ___ஆம் ___இல்ைல 
 
இந்தப் பா கள் மற் ம் வ களில் நீங்கள் கடந்  ெசல் ம் ெபா   
ேதவைன நம்ப ம் ரக்ளா? ____ ஆம் ____இல்ைல 
 
காலங்கள் வ ெமன் , இேய  ெசால் றார,் இ ைள உங்களி ந்  எ க்க யாத 
ெபா , அவைர நம் ங்கள். ேதவன் இரக்கமற்ற நண்பைனப் ேபான்  ேதான் வார,் ஆனால் 
அவர ்அப்ப ப்பட்டவரல்ல; அவர ்சராசரியான தகப்பன் ேபான்  அல்லாதவராய் ேதான் வார,் 
ஆனால் அவர ் அப்ப ப்பட்டவரல்ல; அவர ் நீ யற்ற நியா ப ையப் ேபால் ேதான் வார,் 
ஆனால் அவர ் அப்ப ப்பட்டவரல்ல, ெபலன் மற் ம் வளரந்்  வ பைவகளின் ன்னனி ல் 
இ க் ம் ேதவ ைடய மன ல் எண்ணத்ைத ைவ ங்கள், ப்பாய் நடக் ம் சம்பவங்களின் 

ன்னனி ல் ேதவ த்த க் ற , ஆைகயால் அவர ்  டநம் க்ைக ைவத்  
இைளப்பாறலாம். – ஓஸ்வால்  ேசம்பரஸ்். 
 
மன்னிக்காத ன் ரயம் 

கடன் மன்னிக்கப்ப ம் ெபா , பணத்ைத ம்ப ெச த் வதற்கான உரிைம ட் க் 
ெகா க்கப்பட்ட , மன்னிப்  என்ற வாரத்்ைத ன் ெமய்யான அரத்்தம் ” ட் க்ெகா ப்ப .” 

ஒ வர ் என்ைன காயப்ப த் ம் ெபா  நான் அவரக்ைள மன்னித்தால், ேகாபம் மற் ம் 
ரசச்ைன ல் ெதாடரந்்  நீ க் ம் தந் ரத்ைத ட் க்ெகா க் ேறன்.  இ  மனரீ யான 
ரசச்ைனகள் மற் ம் உணரச்் கரமான அரண்கைள உைடக் ற . ஒ வைர மன்னிப்ப  

என்றால் நம் காயங்கைள நம் ந்  அகற்ற அைவகைள ேதவனிடம் ெகா ப்ப  என்  
ெபா ள், இதன் லம் நாம் மனக்கசப் ன் எண்ணத் ந்  பட்  ப வாங் ம் 
ெசயல்கைள அகற் ேறாம். 

ேதவன் மன்னிப்பைதப் ேபான்  நா ம் ற்றங்கைள மன்னிக்க ேவண் ம். அவர ் நம்ைம 
மன்னித்தைதப் ேபால நா ம் மற்றவரக்ைள மன்னிக்க ேவண் ெமன்  ேதவன் கட்டைள 
ெகா க் றார.் Pardon (பாரட்ன்- மன்னிப் ) என் ற ஆங் ல வாரத்்ைத லத் ன் ெமா ன் 
perdonare (ெபரே்டாேனர)் என்ற வாரத்்ைத ந்  வ ற  ”இலவசமாய் ெகா ப்ப ” 
என்பேத இதன் அரத்்தம். த யற்றவரக் க் , இலவசமாய் ெகா க்கப்ப வேத ெமய்யான 
மன்னிப் . எ  நீ  அல்ல  சரி – என்பைத ரம்ானிக் ம் இடத் ல் நாம் இல்ைல. ேவத 
வாக் யத் ல் மறந்  என்பதன் அரத்்தம் ”ஒ வரின் அ காரத் னின்  ேபாக வதா ம்.” 

நாம் மன்னிக்க ம க் ம்ெபா , நாம் ெச த்த ேவண் ய ைல ஒன் ண் , மற்றவர ்நமக்  
ெக தல் ெசய் ள்ளாரக்ள் என்பைத நாம் நம் ம்ெபா  அந்தக் ற்றத்ைத ட்  ட 
மன ல்லா ப்பேத மன்னிப் ல்லாைம, அ  எ ரம்ைறயான எண்ணங்கைள ைள க் ம். 
அ ல் ெபா வான  மனக்கசப் , ” ண் ம் உணரவ் ” என்பேத அதன் ெபா ள், மனக்கசப் ல் 
கடந்த கால காயங்கள் ஒட் ள்ளதால் அைத ண் ம் ண் ம் நிைன ப த் ற . 
மனக்கசப்  என்ப  ரங்ைக ெசாரிவ  ேபான்ற , அ  நம் மனக் காயங்கள் கமாவைதத் 
த க் ற . 

ஒ வ ம் ேதவ ைடய ைபைய இழந் ேபாகாதப க் ம் யாெதா  கசப்பான 
ேவர ் ைளத்ெத ம் க் கலக்க ண்டாக் ற னால் அேநகர ் ட் ப்படாதப க் ம். 
(எ ேரயர ்12:15) 

கசப்  என்ப  மனித இ தயத் ல் ஆழமாய் ேவர் வைதப் ேபான்றதா ம், அ  ன் 
வளரந்்  கனி ெகா க் ம், எனி ம், இந்த கசப்பான  மற்றவைர காப்பாற்றா , நம்ைம ம் 
மற்றவரக்ைள ம் ட் ப்ப த் ம். 

மன்னிக்காம ப்பைத அல்ல  கசப்ைபக் ெகாண் ப்பைத பலர ் உடன யாக ஒப் க் 
ெகாள்வ ல்ைல, காரணம் அவரக்ள் காயமைடந்த ன்னேர அைத ஒ  நியாயப்ப த் ம் 
உணரச்் ரவ்மான ப லாக அங் கரிக் றாரக்ள். அவரக்ள் தங்கள் நிைல நியாயமான  
என் ம் மற்றவரக்ள் அவரக்ள் ெசால் ம் ற்றசச்ாட் கைள ேகட்  அவரக்ேளா  இைணந்  
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கவைல ெகாள்ள ேவண் ம் என்  எ ரப்ார் ன்றனர.் ஒ வ ைடய இ தயத் ல் மனக் 
கசப் ன் கசப்பான மரம் வளர் ற  என்ப  ஒ  தனிநபரின் வாழ் ல் ம க்க யாத 
ஆதாரமா ள்ள  என்  எேப யர ்ேபா க் ற . 

 
சகல தமான கசப் ம், ேகாப ம், ரக்்க ம், க் ர ம், ாஷண ம், மற்ற எந்தத் 

ரக்் ண ம் உங்கைள ட்  நீங்கக்கடவ . (எேப யர ்4:31) 

இைவகளில் ஏேத ம் ஒன்  உங்கள் வாழ் ல் 
சாதரணமாக ள்ளதா? 

 ெப ைம 
 ய-நீ  
 ய-பரிதாபம் 
 உணர்  ரீ யான ெதாந்தர கள் 
 கவைல, ேகாபம், அல்ல  மனஅ த்தம் 
 உடல் ஆேராக் யத் ல் ரசச்ைன 
 ராக உண  உண்ணாைம 
 தாழ்  மனப்பான்ைம 
 உற களில் நம் க்க ன்ைம 
 மணத் ல் ெந க்க ன்ைம 
 பா ற ல் இயங்காைம 
 மற்றவைரப் பற்  நியாயந் ரத்்தல் 

அல்ல  மரச்னம் ெசய்தல் 
 ர உணர் றன் மற் ம் எளி ல் 

ண்ப தல் 
 ம ழ்ச்  அல்ல  சமாதானம் இல்லாைம 
 இேய னிட ந்  ாரத் ப்பதாய் 

உணரத்ல் 
 ஒ  கணவனாய் வ நடத்த பயம் 
 ஒ  மைன யாய் ன்பற்ற பயம் 

 
ஏன் மன்னிக்க ேவண் ம்?  
 
மன்னிக்காததால் உண்டா ம் ச க மற் ம் 
உணரச்்  ரீ யான ர ேவா  ேசரந்் , நாம் மன்னிக்க கடனாளிகளா க் ேறாம்.  
 
ேதவன் கட்டைள ெகா க் றார். 
ேதவ க்  ழ்ப வ  என்ப  நம் இஷ்டத் க்  டப்பட்டதல்ல, நாம் எப்ேபா  அவர ்
கட்டைளக க்  ழ்ப ேறாம் அல்ல  ழ்ப யாமல் ேறாம் என்ப  கனியற்ற, 
ெசயல்படாத மற் ம் வாழ்ைவ ஆ க் ய மலட் த்தன்ைமக்  நடத் ம்.  
 

உங்கள் சத் க்கைளச ் ேந ங்கள், நன்ைமெசய் ங்கள், ைகமா  க தாமல் 
கடன் ெகா ங்கள், அப்ெபா  உங்கள் பலன் யா க் ம், 
உன்னதமானவ க்  நீங்கள் ள்ைளகளா ப் ரக்ள், அவர ்
நன் ய யாதவரக் க் ம் ேரா க க் ம் நன்ைம ெசய் றார.் ஆைகயால் உங்கள் 

தா இரக்க ள்ளவரா க் ற  ேபால, நீங்க ம் இரக்க ள்ளவரக்ளாக இ ங்கள். 
( ாக்கா 6:35-36) 
 
நீங்க ம் நின்  ெஜபம் பண் ம்ேபா , ஒ வன் ேபரில் உங்க க்  யாெதா  ைற 
உண்டா க் மானால், பரேலாகத் க் ற உங்கள் தா உங்கள் தப் தங்கைள 
உங்க க்  மன்னிக் ம்ப , அந்தக் ைறைய அவ க்  மன்னி ங்கள். (மாற்  11:25) 

 
மன்னிப்ப ல் நாம் ஸ் ன் சாயைலக் ெகாண் க் ேறாம் 
 

ஸ்தவரக்ளா ய நாம் ெதாைலந் ேபான உல ற்  இேய ன் நாமத்ைத மந்  ெசல்ல 
அைழக்கப்பட் ள்ேளாம், ஸ்தவன் என்ற பதம் ” ட்  ஸ் ” என்பைதக் க் ம். 

ஸ்  மன்னிப்ைப ளக்க இந்த க்  வந் , ற்ற மனசாட் ள்ளவரக் க்காய் மரித் , 

உண்ைம ேகாப்  

க ங்ேகாபம் – க ைமயான 
ப வாங் ம் ேகாபம் அல்ல  
ேகாபத் ன் ெவ ப் , ப வாங்கத் 
ேத வ . ேகாபம் – மனக்கசப்பால் 

ப் டட் மனநிைல மற் ம் 
வாழ்க்ைக ன் சவால்க க்  

ரக் டன் ப லளித்தல். 
ைமயானப் ேபச்  – அன்பற்ற 

வாரத்்ைதகள், ஒ வ க்  எ ரான 
வாரத்்ைத ஷ் ரேயாகம், சச்ல், 
அவ , ைமயானைத ெசால்  
ஒ வரின் நற்ெபயைரக் ெக த்தல், 

ன்னைட , அவமானம். ெக தல் – 
ெவ ப் ணரை்வ இதயத் ல் 
வளரத்்தல், ஒ வைர நம் ந்  

ரித் ப் பாரத்்  அவரக்ள் 
ன்பப்ப வைத காண்பதற்கான 

ப்பம். ஒப் ரவா த க்ெகன்  
ஒத் ைழயாைம. 
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மன்னிப்ைப நிைலநி த் , அந்த மன்னிப்ைப அ க்க சைபக்  ேதவன் கட்டைள 
ெகா த் ள்ளார.் ஸ் ன் சாயைல மக்க அவர ்நம்ைம மன்னித்தைதப் ேபால நா ம் 
மற்றவரக்ைள மன்னிக்க ன்வர ேவண் ம்.  
 

அப்ெபா  இேய : தாேவ, இவரக் க்  மன்னி ம், தாங்கள் ெசய் ற  
இன்னெதன்  அ யா க் றாரக்ேள என்றார.் ( ாக்கா 23:34) 

   
அவ க் ள் நிைலத் க் ேறன் என்  ெசால் றவன் அவர ் நடந்தப ேய தா ம் 
நடக்கேவண் ம். (1 ேயாவான் 2:6) 

 
மன்னிப்  வ , ற்றம், மற் ம் அரண்கள் ஆ யவற் ன் ழற் ைய உைடக் ற      
 
காயப்பட் க்ெகாண் க் ம் மனித க்  மன்னிப்  கத்ைதக் ெகாண்  வந் , கசப்  எ ம் 

ஷத் ற்கான ம ந்தாய் ெசயல்ப ற , எனி ம், இ  ற்றத் ன்  
ரசச்ைனகைள ம் அைடயாளம் காணாமல் அைவகைள ற் ம் அகற் ற . 

கசப்ைப ம் காயத்ைத ம் ேதவனிடத் ல் ட் ட் , நாம் ழ்ப ந்  மன்னிக் ம் ெபா  
அ  தைலையக் ெகாண் வந்  ண் ம் உறைவ த் ணரச்் ேயா  வங்க உத ற .  
 
இந்த சத் யம் ேயாேசப் ன் வாழ் ல் காண் க்கப்பட் க் ற , இைத நாம் ஆ யாகமம் 
37-45 இல் காண் ேறாம், தன் சேசாதரரக்ளால் காட் க்ெகா க்கப்பட்  அ ைமத் 
தனத் ற்ெகன்  ற்கப்பட்ட ஒ வன், தன் வாழ் ல் இந்த கசப்ைப ேவர ் க்க 
அ ம க்க ல்ைல, பல வ டங்க க்  ன்னர ் ம்பம் ஒன் ைணந்த ெபா , தன் 

ள்ைளக க்  ெபயர ்ைவத்ததன் லம் மன்னிப்  அவ க் ள் ஏற்ப த் ந்த கத் ற்  
ேயாேசப்  சான்றளித்தான்.  
 

ேயாேசப் : என் வ த்தம் யாைவ ம் என் தகப்ப ைடய ம்பம் அைனத்ைதயம் 
நான் மறக் ம்ப  ேதவன் பண்ணினார ்என்  ெசால் , த்தவ க்  மனாேச என்  
ேபரிட்டான். நான் ைமப்பட் ந்த ேதசத் ல் ேதவன் என்ைன ப கப்பண்ணினார ்
என்  ெசால் , இைளயவ க்  எப் ரா ம் என்  ேபரிட்டான். (ஆ யாகமம் 41:51-52) 

 
இந்த ப ல் மறக் ம்ப  என்பதன் அரத்்தம் நிைனப்பைதேய நி த்  வ  
என்றல்ல,  ” ட் க்ெகா ப்ப ” என்  அரத்்தம், அல்ல  கடந்த கால காயங்கள் நிகழ்கால 
வாழ்ைவ கட் ப்ப த்தாதப  நி த் வ . ேயாேசப் ன் கனிெகா க் ம் வாழ் க்  
ேதவனின் சரவ் வல்ைம ன்  நம் க்ைக ைவத்  மற்றவைர மன்னிப்பேதா  
ெதாடர்  ெகாண் ள்ள . தன் காயங்கைள எண்ணி ண் ம் ண் ம் 
ெப க் க்ெகாள்வதற்  ப லாக (மனக்கசப் ), தன் வாழ் ல் நடந்த எல்லா 
சம்பவங்கைள ம் ேதவன் பாரக்் றார் என்பைத ெதரிந் ெகாண்டான். 
 
ேயாேசப்  எ ப் ந்த வ ஷங்களில், தன் சேகாரரக்ளால் உைடக்கப்பட்ட 
இ தயத்ைத ேதவன் கமாக்க அ ம த்தான், ன் , அவ க்  வாய்ப்  

ைடத்தெபா , அவன் தனக்  ஏற்பட்ட கத்தைத அன் ன் ரிையகள், மன்னிப்  
மற் ம் தன் சேகாதர க்  ைப காண் த்த ன் லம் ெவளிப்ப த் னான்.  
 
என்ைன இவ் டத் ல் வ ம்ப  ற் ப்ேபாட்ட னால், நீங்கள் சஞ்சலப்பட ேவண்டாம். 
அ  உங்க க்  சனமா க்க ம் ேவண்டாம். வரட்சைன ெசய் ம்ப க் த் ேதவன் 
என்ைன உங்க க்  ன்ேன அன்ப் னார். ேதசத் ல் இப்ெபா  இரண்  வ ஷமாகப் 
பஞ்சம் உண்டா க் ற . இன் ம் ஐந்  வ ஷம் உழ ம் அ ப் ம் இல்லாமல் பஞ்சம் 
இ க் ம். ன்  தன் சேகாதரர் யாவைர ம் த்தஞ்ெசய் , அவரக்ைள ம் 
கட் க்ெகாண்  அ தான். அதற் ப் ன் அவன் சேகாதரர் அவேனாேட 
சம்பா த்தாரக்ள். (ஆ யாகமம் 45:5,6,15) 
 
அங்ேக ற்றஞ்சாட் தேலா ளக்கேமா ேகட்கப்பட ல்ைல, இரக்கம் மற் ம் 
மன்னிப் ன் சத்தம் மட் ேம ேகட்கப்பட்ட . ஒ  ய உறைவ ஆரம் க் ம்ப  
ேயாேசப் ன் சேகாதரர் ஒன் ேசர ய வ  ஆயத்தமாக்கப்பட்ட .  
 
மன்னிப்  ற்றவாளி ன் ற்றத் ன் த் ரமான ற்ற உணரச்் ைய தளரத்் ற . 
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ஸ்  இேய க் ள் அவர் நம் டத் ல் ைவத்த தய னாேல, தம் ைடய ைப ன் 
மகா ேமன்ைமயான ஐ வரியத்ைத வ ங்காலங்களில் ளங்கசெ்சய்வதற்காக, 
(எேப யர் 2:7)  
 
மன்னிப்  அ ல் 
சம்மந்தப்பட் ள்ள அைனவ க் ம் 

ைதைலையக் 
ெகாண் வ ற , ேதவன் 
ேயாேசப்ைப 

தைலயாக் னார், ஆனால் 
ேயாேசப்  தன் சேகாதரைர மன்னியாமல் ட் ந்தால் அவரக்ள் அைத கல்லைர வைர 

மந்  ெசல்ல ேவண் யதா ந் க் ம். ஸ்  நம்ைம மன்னித்தப யால் நா ம் 
மன்னிக் ேறாம், த யற்ற, சம்பா க்காத அேத மன்னிப்ைப நாம் மற்றவரக் க் ம் 
ெகா க் ேறாம். அ  நாம் ற்ற உணரச்்  என்  அ ந் க் ற அ த்தத் ந்  
நம்ைம க் ற . 
 
இேய  மாத் ரம் பா க க்  தங்கள் இரக்கம் பாராட்டா ந் ப்பாரானால், 
நாெமல்லா ம் அந்த த் ரமான பாவப் ேலேய இ ந் ப்ேபாம். அவேர 
நமக்கான தல் அ ைய எ த்  ைவத்தார், அ ேவ நாம் அவேரா  ஒப் ரவா றதற்  
ஏ வா ற் . 
 
ஒப் ரவா தல் 

 ஒப் ர  என்றால் பைகைய நீக் தல் என் ம், சண்ைட ன் ர்  என் ம் அரத்்தம். 
சமரசம் ெசய்யப்படட் இ தரப் ன ம் ன்  ஒ வ க்ெகா வர ் ேராதமாக அல்ல  

ரிந் ந்தன என்பைத ம் இ  க் ற . எல்லா ெவற் கரமான சமரசத் ன் 
ன்னனி ம் ேகாபம் மற் ம் ெகாந்தளிப் ற்  ப லாக அன்  மற் ம் சமாதானம் 

இ ந் ள்ள . 

சகல தமான கசப் ம், ேகாப ம், ரக்்க ம், க் ர ம், ாஷண ம், மற்ற எந்தத் 
ரக்் ண ம் உங்கைள ட்  நீங்கக்கடவ . ஒ வ க்ெகா வர ் தயவா ம் 

மனஉ க்கமா ம் இ ந் , ஸ் க் ள் ேதவன் உங்க க்  மன்னித்த ேபால, 
நீங்க ம் ஒ வ க்ெகா வர ்மன்னி ங்கள். (எேப யர ்4:31,32)    

நம் வாழ் ல் ம்ப உ ப் னரக்ள் மற் ம் ற வா க க் ைட ல் நல் ணக்கம் 
காக்கப்படேவண் ம். நம் ெந ங் ய ம்ப உற க க்  ெவளி ல் உள்ள எல்லா 
உற களி ம் மரியாைதயான எல்ைககேளா ள்ள ஆேராக் யமான உற  க் யமான .  

எனி ம் ஒப் ர  ேதைவப்படாத, சாத் ய ல்லாத அல்ல  எப்ெபா ேம அவ ய ல்லாத 
ல ழ்நிைலக ம் சம்பவங்க ண் . அ  உங்கைள உணர்  அல்ல  உடல் ரீ யாக 
ன்பப்ப த் ன ெபற்ேறார ் அல்ல  ன்னால் ைண அல்ல  உங்கைள காயப்ப த் ய 

யாேரா ஒ வர ் அல்ல  நீங்கள் ேந த்வராகக் ட இ க்கலாம் (கற்ப ப் ெசய்தவர,் 
த் ட்  உங்கள் அன்பானவைர காயப்ப த் யளவர ் அல்ல  ெகான்றவர,் உங்கைள 

வாரத்்ைதகளால் காயப்ப த் ய பைழய ஆ ரியர ்அல்ல  ப ரச்் யாளர,் இன் ம் பல) 

எல்லா த கசப் கைள ம் எ ந் ட் , அன்பானவரக்ளா ம், ெமன்ைமயான இ தயம்  
உள்ளவரக்ளா ம் மன்னிக் றவரக்ளா ம் இ க்க ேவண் ெமன்  வசனம் நமக்  
ஆேலாசைனக் ெகா க் ற .  

நாம் எப்ப  கசப்ைப ாரமாய் எ வ ?  
 
 
 
 
நாம் ண்ப த் ய ஒ வேரா  எவ்வா  ஒப் ரவாவ ?  
 
 
 

உண்ைம ேகாப்  

ஒப் ர  – சரியான உறைவ டெ்ட ப்ப , 
ேவ பா கைள ரப்்ப  அல்ல  ரைமப்ப . 
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நாம் மற்றவரக் க்  ஏற்ப த் ய காயத்ைத எப்ப  சரி ெசய்வ ?  
 
 
 
 
நம்ைம ண்ப த் யவரக்ைள நாம் எவ்வா  மன்னிப்ப ? 
 
 
 
 
நம் தவ கைளக் த்த எண்ணத்ைத எப்ப  மாற் க் ெகாள்வ ?  
 
 
 
 
நீங்கள் மன்னிக்கப்பட ேவண் மானால்  
 

ப்பத் ன் அைடயாளமாக நான்  காரியங்கைள ெசய்ய ேவண் ம்.  
தலாவ , உங்கள் பாவத்ைத அ க்ைக ட் , அவரிடம் மன்னிப் க் ேக ங்கள் ன்  

பரி த்த ஆ னால் உங்கள் இ தயத்ைத அன்பால் நிரப் ம்ப  ேக ங்கள்.  
 

எவ ைடய தல் மன்னிக்கப்பட்டேதா, எவ ைடய பாவம் டப்பட்டேதா, அவன் 
பாக் யவான். நான் அடக் ைவத்தமட் ம், நித்தம் என் கத த னாேல என் 
எ ம் கள் உலரந்் ேபா ற் . இர ம் பக ம் என்ேமல் உம் ைடய ைக 
பாரமா ந்த னால், என் சாரம் உஷ்ணகால வறட் ேபால வறண் ேபா ற் . நான் 
என் அக் ரமத்ைத மைறக்காமல், என் பாவத்ைத உமக்  அ த்ேதன், என் 

தல்கைளக் கரத்்த க்  அ க்ைக ேவன் என்ேறன், ேதவரீர ் என் பாவத் ன் 
ேதாஷத்ைத மன்னித் ர.் (சங் தம் 32:1, 3-5) 

 
நம் ைடய பாவங்கைள நாம் அ க்க ட்டால், பாவங்கைள நமக்  மன்னித்  எல்லா 
அநியாயத்ைத ம் நீக்  நம்ைமச ் த் கரிப்பதற்  அவர ் உண்ைம ம் நீ ம் 
உள்ளவரா க் றார.்  (1 ேயாவான் 1:9) ேமற் க் ம் ழக் க் ம் எவ்வள  ாரேமா, 
அவ்வள  ாரமாய் அவர் நம் ைடய பாவங்கைள நம்ைம ட்  லக் னார். (சங் தம் 
103:12)   
 
ஒ  நி டம் எ த்  இப்ெபா ேத ேதவைன ேநாக்  அ ங்கள், அவர் உங்கைள 
மன்னிக் ம்ப  ேக ங்கள், இன்ேற தம  பரி த்த ஆ யால் நிைறத்  ழ்ப வதற்  
ெபலன் த ம்ப க் ேக ங்கள்.  
 
ேதவன் ஒ வேர பாவங்கைள மன்னிப்பவர், அவர் மன்னித்  மறந் ம் றார். 
ேதவ ைடய மன்னிப்ைப ம் த் கரிப்ைப ம் வா ப்பதன் லம் 
ஏற் க்ெகாள் ங்கள்.  
 
மன்னிப்  என்ப  ஒ  உணர் யல்ல மன்னிப்  என்ப  ப்பத் ன் ெசயல், அந்த 

ப்பம் இ தயத் ன் தட்பெவட்பநிைல எவ்வா  உள்ள  என்பைத தாண்  
இயங் வதா ம். - ரி ெடன் ம் 
 

இரண்டாவ , ந்தால், நீங்கள் யா க்  தவ  ெசய் ரக்ேளா அவரிடம் ெசன் , 
தாழ்ைமயாய் அ க்ைக ெசய் , அவரக்ள் உங்கைள மன்னி ம்ப  ேக ங்கள்.  
 

ஆைகயால், நீ ப டத் னிடத் ல் உன் காணிக்ைகையச ் ெச த்த வந் , உன்ேபரில் 
உன் சேகாதர க் க் ைற உண்ெடன்  அங்ேக நிைன வாயா ல், அங்ேகதாேன 
ப டத் ன் ன் உன் காணிக்ைகைய ைவத் ட் ப்ேபாய், ன்  உன் 
சேகாதரேனாேட ஒப் ரவா , ன்  வந்  உன் காணிக்ைகையச ்ெச த் . (மத்ேத  5:23-
24) 
 
மத்ேத  5:23-24 இந்த வசனத் ற்  ழ்ப வதற்கான உங்கள் அரப்்பணிப்ைப எ ங்கள் 
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மன்னிப்ைப த்த ளக்கத்ைத ெபயரக் டன் க்கமாய் எ த ம் 
 
 
 
 
 
 
 
த ழ் ெமா ல் சக் வாய்ந்த ஐந்  வாரத்்ைதகள் “நான் தவ  ெசய் ட்ேடன் என்ைன 
மன்னி ங்கள்” என்பதா ம்.  
 
ேவெறந்த கவனச் தறல்க ம் தைடக ம் இந்த ழ்ப த ன் ெசயைலத் தள்ளிப்ேபாட 
அ ம க்கா ரக்ள். நீங்கள் எ த் ள்ள ரம்ானத்ைத ஒ  நம்பத்த ந்த ஸ்தவ 
நண்ப டன் ப ரந்் ெகாண் , அவைர உங்கேளா  ெஜ க்க ம் நீங்கள் இந்த 
அரப்்பணிப்ைப நிைறேவற் வைத கவனிக்க ம் ேகட் க்ெகாள் ங்கள். க கமாய் 
மன்னிப்  ேகட்ப  றந்த , எனி ம், ேமாதல் ஏற்பட சாத் ய ள்ளெதனில் ெதைலேப ன் 
வா லாகேவா அல்ல  க தத் ன் வா லாகேவா ெதாடர்  ெகாள் ங்கள். ஒ ேவைள அந்த 
நபர ்மரித் ப்ேபா ந்தால் ேதவனிடம் அ க்ைக ெசய் ங்கள்.  
 

ன்றாவ , அ ன ம் அவர  வாரத்்ைத ம் ெஜபத் ம் ேநரம் ெசல ங்கள்.  
 
மன்னிப்ைப ேகடக்ாத அல்ல  மன்னிக்காததன் ைள களில் க க் யமான  
ேதவேனா ள்ள உற ல் தைடயா ம். கரத்்த க்  ஸ்ேதாத் ரம், அவர ் நம்ைம ட்  

ல வ ல்ைல நம்ைம ைக வ ல்ைல, எனி ம் நம் இ தயங்கள் ேதவைன ட்  
ாரம் ெசன் ம், அ  ேதவேனா ள்ள நம் ெந க்கத்ைத பா க் ம். நாம் மன்னிப்ைப 

நைட ைற ப த்த ேவண் ம் என்பதற்காகேவ ேதவன் இப்ப ப்பட்ட ைள கைள 
வ வைமத் ள்ளார.்  
 

தலாவ  ேதவ ைடய ராஜ்யத்ைத ம் அவ ைடய நீ ைய ம் ேத ங்கள், 
அப்ெபா  இைவகெளல்லாம் உங்க க் க் டக் ெகா க்கப்ப ம். (மத்ேத  6:33) 

 
அ ன ம் அவர  வாரத்்ைத ம் ெஜபத் ம் யானத் ம் ேநரம் ெசல ட 
நீங்கள் எ த் ள்ளத் ர்மானத்ைத எ ங்கள். 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
நான்காவ , உங்கள் பாவங்க க்காக இேய  ெசய்த யாகத்ைத ம் அவ ைடய 

ைவைய ம் ந் ங்கள்.  ஏெனனில் ற்காலத் ேல நா ம் த் ன ம், 
ழ்ப யாதவரக் ம், வ தப்  நடக் றவரக் ம் பல த இசை்சக க் ம் 

இன்பங்க க் ம் அ ைமப்பட்டவரக் ம், ர் ணத்ேதா ம் ெபாறாைமேயா ம் வனம் 
பண் றவரக் ம், ஒ வைரெயா வர் பைகக் றவரக் மா ந்ேதாம். நம் ைடய 
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இரட்சகரா ய ேதவ ைடய தைய ம் ம ஷர்ேம ள்ள அன் ம் ரசன்னமானேபா , 
நாம் ெசய்த நீ ன் ரிையகள் நி த்தம் அவர் நம்ைம இரட் யாமல், தம  
இரக்கத் ன்ப ேய ம ெஜன்ம க் னா ம், பரி த்த ஆ ைடய 

தாக் த னா ம் நம்ைம இரட் த்தார். ( த்  3:3-5)  
 
இப்ெபா  ஒ  ந டம் இேய  உங்க க்  ெசய்த எல்லாவற் ற்காக ம் நன்  
ெசால் ங்கள், உங்கள் பாவங்கைள மன்னித்தைமக் , உங்கைள தம  
சாய க்ெகாப்பாய் மாற் ம் அவ ைடய ட்டத் க்காக, மற் ம் பரி த்த ஆ க்காக 
நன்  ெசால் ங்கள்.  
 
நீங்கள் மன்னிக்க ேவண் மானால் இந்த ெசயைல ெசய்ய ம் ம் நீங்கள் இரண்  
காரியங்கைள ெசய்ய ேவண் ம்.  
 

தலாவ , ழ்ப ந்  மன்னிக்க ேவண் ய ெபலைன ேதவனிடம் ெஜ த் க் ேக ங்கள்.  
 
இேய  அவரக்ைள ேநாக் : நீங்கள் சந்ேதகப்படாமல் வாச ள்ளவரகளா ந்தால், 
இந்த அத் மரத் ற் ச ்ெசய்தைத நீங்கள் ெசய்வ மல்லாமல், இந்த மைலையப்பாரத்் : 
நீ ெபயர்ந்  ச த் ரத் ேல தள் ண் ேபா என்  ெசான்னா ம் அப்ப யா ம் என் , 
ெமய்யாகேவ உங்க க் ச ்ெசால் ேறன். (மத்ேத  21:21) 
 
ேதவன் மைலகைளப் ெபயரக்்கத்தக்க ெபலைன நமக் த் த றார். இ  ஒ ேவைள 
உங்கள் எவெரஸ்ட் கரமா க்கலாம்!  
 
எப்ெபா ெதல்லாம் நான் என்ைன ேதவ க்  ன்பாகக் கண் , என் நல்ல ஆண்டவர் 
கல்வாரி ல் எனக்காய் என்ன ெசய் க் றார் என்பைத உண ம் ெபா , எவைர ம் 
எைத ம் மன்னிக்க ஆயத்தமா ள்ேளன். நான் அைவகைள ைவத் க்ெகாள்ள யா , 
எனக்  அைவகைள ைவத் க்ெகாள்ள ம் ப்ப ல்ைல. - Dr. மார்ட் ன் லாய்ட் 
ேஜான்ஸ் 
 
நாம் மற்றவைர மன்னிக்க ேவண் ெமன்ப  ேதவ த்தமா க் ற . நீங்கள் 
அதற்கான ெபலைனக் ேகட் ம் ெபா  அ  உங்க க்  அளிக்கப்ப ம் என்  
நிசச்யமா ங்கள்.  
 
இரண்டாவ , உங்கள் மன்னிப்ைப அந்த நபரிடேமா அல்ல  நபரக்ளிடேமா 
ெசால் ங்கள். நாம் எைதயா ம் அவ ைடய த்தத் ன்ப  ேகட்டால், அவர் நமக் ச ்
ெச  ெகா க் றாெரன்பேத அவைரப் பற்  நாம் ெகாண் க் ற ைதரியம். (1 
ேயாவான் 5:14) 
 
ஆனப யால் சமாதானத் க்க த்தைவகைள ம், அந்நிேயாந்நிய பக் த்  
உண்டாக்கத் தக்கைவகைள ம் நாடக்கடேவாம். (ேராமர் 14:19) 
 
ஒப் ரைவ ம் தல் 
 
மத்ேத  ேசஷத் ல் இேய டம் ஒ  க் யமான ேகள்  ேகட்கப்பட்ட , “ேபாதகேர, 
நியாய ரமாணத் ேல எந்தக் கற்பைன ரதானமான  என்  ேகட்டான். அவ ைடய 
ப ல் ஒ  க் யமான சத் யத்ைத ெவளிப்ப த் ய : “இேய  அவைன ேநாக் : உன் 
ேதவனா ய கரத்்தரிடத் ல் உன்  இ தயத்ேதா ம் உன்  ஆத் மாேவா ம் உன் 

 மனேதா ம் அன் வாயாக, இ  தலாம் ரதான கற்பைன. இதற்  
ஒப்பா க் ற இரண்டாம் கற்பைன என்னெவன்றால், உன்னிடத் ல் நீ 
அன் வ ேபாலப் றனிடத் ம் அன் வாயாக என்பேத. இவ் ரண்  
கற்பைனகளி ம் நியாயப் ரமாணம் ைம ம் அடங் க் ற  என்றார்.” 
(மத்ேத  22:37-40). அவைர ேந ப்பதற்  நிகராக மற்றவரக்ைள ேந ப்ப ம் 

க் யமான  என்  இேய  ெசால் க் றார்.  
 
ேதவன் நம்ைம மன்னிக்க ேவண் ெமன்  ம் ேறாம், நாம் ெதாடர்ந்  
மன்னிப்ைபக் ேகட்  அைத சார்ந் ம் இ க் ேறாம். ேதவன் தம  அன்ைப நமக்  
காண் க் றார், அதற்  ப லாக தலாவ  ேதவைன ம் ன்  மற்றவரக்ைள ம் நாம் 
ேந க்க ேவண் ம். இந்த வசனம் ேதவன் நமக்ெகன்  ைவத் ள்ள அவர  த்தம் மற் ம் 
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ப்ப ற்  ரணான அன்ைப ஊக் யாமல், மற்றவரக் க்  நாம் காண் க் ம் 
அன்  ேதவ க்  ழ்ப வைத ேநாக்கமாய்க் ெகாண் க்க ேவண் ம் என்  
ெசால் ற .  
 
நான் உங்க க் ச ் ெசால் ேறன், தன் சேகாதரைன நியாய ல்லாமல் ேகா த் க் 
ெகாள்பவன் நியாத் ர்ப் க்  ஏ வா ப்பான், தன் சேகாதரைன ணெனன்  
ெசால் றவன் ஆேலாசைனச ் சங்கத் ர்ப் க்  ஏ வா ப்பான், டேன என்  
ெசால் றவன் எரிநரகத் க்  ஏ வா ப்பான். (மத்ேத  5:22) 
 
இந்த வசனத் ள்ள “தன் சேகாதரைன ேகா த் க்ெகாள்பவன்” என்ற 
வாரத்்ைதக க்கான அரத்்தத்ைத ெதளி  ப த்தலாம். இதன் அரத்்தம் ஒ வைர 
எண்ணத்தால், வாரத்்ைதயால், எ த்தாள் அன்பற்ற ைற ல் நடத் வ . 

வா க ம் ட அன்பானவரக்ைள அன்பற்ற ைற ல் நடத் ட்  அைத 
ெபா ட்ப த்தாமல் ஒப் ரைவ நா வ ல்ைல.  
 
ராகா என்ற வாரத்்ைத ன் அரத்்தம் “ஒ வர்  அவமரியாைத, ற்றம் மற் ம் அவரக்ள் 
உங்கைள ட ஏேதா ஒ தத் ல் த யற்றவர் என்  நம் வ ” என்பதா ம். 
த யற்றவர் என்ற வாரத்்ைத ன் அரத்்தம் “ஒ வர் ஒ க்க ரீ யான த யற்றவர் 
மற் ம் இரட் ப்ைப ெபற த யற்றவர்” என்பதா ம். இைவகள் அேநக வா கள் 
ஒ வர்  ஒ வர் எய் ம் ற்றசச்ாட் களா ம்.” ரயத் க் க் ெகாள்ளப்பட் ரக்ேள, 
ஆைகயால் ேதவ க்க உைடயைவகளா ய உங்கள் சரரீத் னா ம் உங்கள் 
ஆ னா ம் ேதவைன ம ைமப்ப த் ங்கள்.” (1 ெகாரிந் யர் 6:20) என்  கரத்்தர் 
ெசால் றார். 
 
நாம் எவ் த எ ரப்ாரப்் ன்  ஸ் ைவ ர ப க்க அல்ல  ம ைமப்ப த்த 
ேவண் யவரக்ளா க் ேறாம். மற்றவரக் க்  ேராதமான அன் ல்லாத 
எண்ணத் ேலா அல்ல  நடக்ைக ேலா நாம் நிைலத் ப்ேபாமானால் அ  

ஸ் ைவப் ேபால அல்லா ப்பேதா  அ  மன்னிக்கப்படத்தக்க ம் அல்ல, 
அப்ப ப்பட்டைவக க்காக உடன யாக ேதவனிட ம், மற்றவரக்ளிட ம் மனம் ம்ப 
ேவண் ம்.  

ஆைகயால், நீ ப டத் ன் ன் வந் ? உன்ேபரில் உன் சேகாதர க் க் ைற 
உண்ெடன்  அங்ேக நிைன வாயா ல், அங்ேகதாேன ப டத் ன் ன் உன் 
காணிக்கைய ைவத் ட் ப்ேபாய், ன்  உன் சேகாதரேனாேட ஒப் ரவா , ன்  
வந்  உன் காணிக்ைகையச ்ெச த் .  (மத்ேத  5:23-24) 
 
நாம் எப்ேபா  ப டத் க்  ெசல் ேறாம்? அவரில் நிைலத் க் ம் 

ப்பத் டனான நம் ன யான ெசயல்கள், , ெஜப மற் ம் ண்ணப்ப ேநரத்ைத, 
இேய டனான நம் ஐக் யத்ைத க் ற .  
 
நாேன ராடச்செ்ச , நீங்கள் ெகா கள். ஒ வன் என்னி ம் நான் அவனி ம் 
நிைலத் ந்தால், அவன் ந்த கனிகைளக் ெகா ப்பான், என்ைனயல்லாமல் 
உங்களால் ஒன் ம் ெசய்யக் டா . (ேயாவான் 15:5)  
 
நிைலத் ப்ப  என்றால் “பரி த்த ஆ யானவரின் ஆலயமா க் ேறன் என்ற 
நிைலயான ப் ணர்ேவா  வாழ்ந் , அ ல் தங் ப்ப .” நாம் அப்ப ச ்ெசய்தால், 
அ க கனிைளக் ெகா ப்ேபாம் என்  ெசால் ற ; அவ ைடய ைப இல்லாமல் நாம் 
ஒன் ம் ெசய்ய யா , ப டத் ற்  ெசல்வெதன்ப  இேய ேவா ள்ள நம் 
ஐக் யத்ைத ம் அவர் த்தத் க்  ழ்ப ய ம் கனிெகா க்க ேவண் ய ைப 
ெப வைத ம் க் ற .  
 
நம்ைம நாேம பரிேசாதைன ெசய்தல் 
 
நாம் ஒ வரிடம் மன்னிப்ைப ேகட்பதன் லேமா அல்ல  ஒ வ க்  வழங் ம் 
ெபா ேதா, ஆ ரவ்ாதம் அல்ல  ைபைய எ ர்பாரக்் ம் ன் நாம் ஒன்ைற 
ெதளி ப த் க்ெகாள்ள ேவண் ெமன்  ேதவன் ெசால் றார். மத்ேத  5:23 இல் நாம் 
ெகாண் வர ேவண் ய காணிக்ைககள் என்ெனன்ன? தங்கள் பாவங்க க்கான 
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நிவாரணமாக ப கைள ஆலயத் ற் க் ெகாண்  வ வ  தரக்ளின் ெபா வான 
வழக்கமா ந்த , இன்  , தசமபாகம், ஆராதைன, ழ்ப்ப தல் மற் ம் அவ க்  
ெசய் ம் ெதாண்  ஆ யைவ நம  காணிக்ைககளா ம். அப்ப  இ ந் ம் நாம் 
யாேராடாவ  ஒப் ரவாகாமல் இ ப்ேபாமானால் இந்த காணிக்ைககைள அங் கரிக்க 
மாட்ேடெனன்  இேய  ெசால் றார். 
 
அதற் ச ் சா ேவல்: கரத்்த ைடய சத்தத் க் க் ழ்ப்ப றைதப் பாரக்் ம், 
சரவ்ாங்க தகனங்க ம் ப க ம் கரத்்த க் ப் ரியமா க் ேமா? ப ையப் 
பாரக்் ம் ழ்ப்ப த ம், ஆட் க்கடாக்களின் நிணத்ைதப்பாரக்் ம் ெச  
ெகா த்தா ம் உத்தமம்.  

(1 சா ேவல் 15:22) 

ேதவ க்ெகன்  நாம் ெசய் ம் ேவைல ம், ெதாண் ம் இந்த ரசச்ைனைய சரிெசய்யா , 
நாம் ந் ல் பங்  ெப ன் நம்ைம நாேம ேசா க் ம்ப  ஊக் க்கப்ப ேறாம்.  

ஆைகயால் நீங்கள் இந்த 
அப்பத்ைதப் த் , இந்தப் 
பாத் ரத் ல் பானம் பண் ம் 
ேபாெதல்லாம் கரத்்தர ் வ மள ம் 
அவ ைடய மரணத்ைதத் 
ெதரி க் ரக்ள். இப்ப க்க, 
எவன் அபாத் ரமாய் கரத்்த ைடய 
அப்பத்ைதப் த் , அவ ைடய 
பாத் ரத் ல் பானம் 
பண் றாேனா, அவன் கரத்்த ைடய சரீரத்ைத ம் இரத்தத்ைத ம் த் க் 

ற்ற ள்ளவனா ப்பான். எந்த ம ஷ ம் தன்ைத்தாேன ேசா த்த ந் , இந்த அப்பத் ல் 
த் , இந்தப் பாத் ரத் ல் பானம் பண்ணக்கடவன். என்னத் னாெலனில், அபாத் ரமாய்ப் 

ேபாஜனபானம் பண் றவன், கரத்்த ைடய சரீரம் இன்னெதன்  நிதானித்  
அ யாத னால், தனக்  ஆக் ைனத் ரப்்  வ ம்ப  ேபாஜனபானம் பண் றான். 
இ னி த்தம், உங்களில் அேநகர ் பல ன ம் யா ள்ளவரக் மா க் றாரக்ள். 
அேநகர ் நித் ைர ம் அைடந் க் றாரக்ள். நம்ைம நாேம நிதானித்  அ ந்தால் நாம் 
நியாந் ரக்்கப்பேடாம். நாம் நியாந் ரக்்கப்ப ம்ேபா  உலகத்ேதாேட ஆக் ைனக் ள்ளாகத் 

ரக்்கப்படாதப க் , கரத்்தராேல ட் க்கப்ப ேறாம். (1 ெகாரிந் யர ்11:26-32) 

ஸ்தவரக்ளா ய நாம் எத்தைன ைற கசப் ணரே்வா ள்ேளாமா அல்ல  
ேவெறா வ க்  ேராதமாய் பாவம் ெசய் ட்  அதற்காக மனம் ம்  அவரக்ேளா  
ஒப் ரவாேனாமா என்  நம் இ தயங்கைள ேசா த்த யாமல், கரத்்த ைடய பந் ல் பங்  
ெபற் ள்ேளாம்? 

ஒ வரிடத் ெலா வர ் அன் ற கடேனயல்லாமல், மற்ெறான் ம் 
ஒ வ க் ம் கடன்படா ங்கள், றனிடத் ல் அன் றவன் 
நியாயப் ரமாணத்ைத நிைறேவற் றான். (ேராமர ்13:8) 

 
 
ஒ  கடன் பாக்    
 

ஸ்தவரக்ளா ய நாம் ெச த்த ேவண் ய கடன் பாக்  ஒன் ண்ெடன்  ேதவேன 
ெசால் றார:் நாம் மற்றவரக்ைள எண்ணம், வாரத்்ைத மற் ம் எ த்தால் அன் ர 
ேவண் ெமன்  ேதவன் ெசால் றார.் நம்ைம காயப்ப த் யவரக்ைள மன்னிப்ப ம் இத ள் 
அடக்கம். அேநக ஸ்தவரக்ள் மற்றவரக் க்  ேராதமான மனக்கசப்  மற் ம் 
மன்னியாைம ேபான்ற உணர் கைள நியாயப்ப த் , அவரக்ள் அதற்கான ைள கைள 

ம்ப ெச த்தாம க் றாரக்ள், அல்ல  அவரக்ள் ெசய்த தவ க்கான ெபா ப்ைப 
ஏற்காம க் றாரக்ள் என்  ற்றம்சாட் ன்றனர.் ஆனால் நம்ைம ேந க்க 
ேவண் யவரக்ள் ட ெதரிந்ேதா ெதரியாமேலா நம்ைமக் காயப்ப த் வாரக்ள்.  
 

உண்ைம ேகாப்  

ஒப் ர  – காரியங்கைள சரிெசய்வ ; ஒ வ க்  
மற்ெறா வர ் ள்ள உணரச்்  அல்ல  
கண்ேணாட்டத்ைத மாற் ; அல்ல பட்ட கடன் 

ரக்்க.  



ேரக் காஸ்டர ்

90 
அன்  என்றால் என்ன? 

மன்னிப்  என்ற வாரத்்ைத ைனசெ்சால்லா ம் – அதாவ  அ  ெசயல்.  நீங்கள் ெசயல்பட 
ேவண் ய சத் யங்கைள ேதவன் உங்க க்  ெவளிப்ப த்  தம  வாரத்்ைத ந்  
இப்ெபா  உங்கேளா  ேப க்ெகாண் க் றார.் மன்னிப்ப  லபமல்ல, இ ல் 
உங்க க்  உத  ெசய்ய ஓர ் ரந்்த ஸ்தவரின் ேமற்பாரை்வ ம் உத ம் ேதைவ.  
 
நீங்கள் மன்னிக்க ேவண் ய அல்ல  மன்னிப் க் ேகடக் ேவண் ய நபர ்அல்ல  நபரக்ைளப் 
பற்  ேதவன் உங்க க்  ெவளிப்ப த் னைதக் த்  ஒ  அரப்்பணிப்ைப எ ங்கள். 
இைத ன்பற்ற உங்க க்  நீங்கேள ஒ  காலக்ெக  ைவத் க்ெகாள் ங்கள்.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 ம ஷ ைடய தப் தங்கைள நீங்கள் அவரக் க்க மன்னித்தால், உங்கள் பரம தா 
உங்க க் ம் மன்னிப்பார.் (மத்ேத  6:14) 
 

ரயாண ெசல , உங்கள் பா காப்  அல்ல  நீங்கள் ெசால்வைத க் ம் வைர 
ெபா ைமயாய் அைம யாய் காத் க் ம் ரண் ேபான்றைவகைள க த் ல் ெகாண்  ஒ  
க தம் லேமா, ன்னஞ்சல் லேமா, அல்ல  ெதைலேப ன் வா லாகேவா ேகட்ப  ல 
சமங்களில் றந்ததா ம்.  
 
பரிமாற்றத் ன் நிைன ட்டல்கள்   
 
நீங்கள் எ த் ன் லேமா அல்ல  ேபச் ன் லேமா ெதாடர் ெகாள் ம்ெபா  இந்த 

ப் கைள மன ல் ெகாள்ள ம்.  
 

1.  உங்கைள ேந த்  பராமரிக் ம் பரேலாகத் தகப்ப க் க் ழ்ப ந்  நீங்கள் 
இைதச ்ெசய் ரக்ள். 
2. மன்னிக்காததால் நீங்கள் அ ப த் க் ெகாண் க் ம் மனஅ த்தம் மற் ம் 
கட் களினின்  நீங்கள் தைலயாக்கப்பட ேவண் ெமன்  அவர ் ம் றார.்  
3. அவரக்ள் உங்க க்  ேராதமாய் ெசய்த ஒவ்ெவா  ற்றத்ைத ம் நீங்கள் ம்பக் 
ெகாண் வர ேவண் ய அவ ய ல்ைல.  
4. அேநக சமங்களில், ப்பாக உங்கள் ைணைய மன்னிக் ம் ெபா , அவரக்ள் 
எதன் லம் உங்கைள காயப்ப த் னாரக்ள் என்ற ப் ணர்  அற்றவரக்ளாக 
இ ப்பாரக்ள்.  
5. மற்றவரக்ள் தங்கள் ற்றங்கைள ஒப் க்ெகாள் ம்ப  அவரக்ைள கட்டாயப் 
ப த்தா ரக்ள்.  
6. உங்கைள வழக்கா ம்ப ேயா, ந வரா க் ம்ப ேயா, நீ  வழங் ம்ப ேயா 
அல்ல  அவரக்ள் ெசய்த  தவ  என்  அவரக்ள் வாயாேலேய ெசால்ல 
ைவப்பதற்காகேவா அல்ல. ேதவன் உங்கைள மன்னிக்கேவ அைழத் க் றார.்  
7. க்கமாய் ைவத் க் ெகாள் ங்கள்.  
8. ல நிகழ் களில், அ கப்ப யான உணரச்் ன் காரணமாக, நாம் ெசால்ல 
ேவண் ெமன்  நிைனக்காத காரியங்கைளச ் ெசால்வதால் நம் சந் ப் , 
ேபச் வாரத்்ைத அல்ல  க தத் ன் ேநாக்கத்ைத ைறத் ம்.  
9. கைட யாக ( மானால்) அவரக்ள்  கசப்ேபா ந்தைமக்காக மன்னிப்  
ேகா ங்கள்.  
10. அவரக்ள் ெசய்த  தவறாகேவ, ற்றமாகேவ இ க்கலாம், ஆனால் கசப் ம் 
மன்னிக்காத ம் அதற் ைணயான தவ தான்.  
 
என் ேசஷத் ன்ப ேய, ேதவன் இேய ஸ் ைவக்ெகாண்  ம ஷ ைடய 
அந்தரங்கங்கைளக் த்  நியாத் ரப்் க்ெகா க் ம் நாளிேல இ  ளங் ம். 
(ேராமர ்2:16) 
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இப்ப க்க, மற்றவ க் ப் ேபா க் ற நீ உனக் த்தாேன ேபா யாம க்கலாமா? 
கள ெசய்யக் டாெதன்  ரசங் க் ற நீ கள ெசய்யலாமா? (ேராமர ்2:21) 
 

நான் எந்த அள  மற்றவரக்ைள மன்னிக்க ம் ேறேனா அல்ல  மன்னிக்க ேமா 
அ ேவ நான் எந்த அள ற்  தனிப்பட்ட தத் ல் எனக்கான என் தா ன் மன்னிப்ைப 
அ ப த் க் ேறன் என்பதற்  அைடயாளமா க் ற . – ப் ெகல்லர ்
 
மன்னிப்பதற்கான உங்கள் அரப்்பணிப்ைபத் ெதாடரத்ல் 
 
நீங்கள் ஒ வைர மன்னித்தப் ன்ேபா அல்ல  மன்னிப் க் ேகட்ட ன்ேபா உங்கள் 
ஆ க் ம் மாம்சத் க் மான ஒ  த்தத்ைத சந் க்கலாம்.  
 
ஆ ன் கனிேயா அன் , சந்ேதாஷம், சமாதானம், நீ யெபா ைம, தய , நற் ணம், 

வாசம், சாந்தம், இசை்சயடக்கம். இப்ப ப்பட்ைவக க்  ேராதமான ரமாணம் 
ஒன் ல்ைல. ஸ் ைடயவரக்ள் தங்கள் மாம்சத்ைத ம் அ ன் ஆைச 
இசை்சகைள ம் ைவ ல் அைறந் க் றாரக்ள். நாம் ஆ னாேல 

ைழத்த ந்தால், ஆ க்கற்றப  நடக்க ம் கடேவாம். ண் கழ்ச் ைய 
ம்பாம ம், ஒ வைரெயா வர் ேகாப ட்டாம ம், ஒ வர்ேமல் ஒ வர் 

ெபாறாைமெகாள்ளாம ம் இ க்கக்கடேவாம். (கலாத் யர் 6:22-26) 
 
மன்னிப் ன் அ பவம் காலப்ேபாக் ல் உங்கைள ம் உங்கள் உற , ழ்ப்ப தல், 
அரப்்பணிப்  ஆ யைவகைள இந்த நிைலக்  ெகாண் வந்ததன் லம் ேதவன் உங்கள் 
வாழ் ல் மாெப ம் ெவற் யைடந் ள்ளார். ஆனால் இ  ஆரம்பம் தான், ெதாடர்ந்  
ேதைவயான மாற்றங்கைள ெகாண் வர நீங்கள் ன் ெசல்லேவண் ம். உங்கள் இரக்கம் 
மற் ம் மன க்கத் ன் பாைத ல் நீங்கள் ெதாடரவ்தற்  ேவண் ய ேதவ ெபலைன 
அ ன ம் அவரிட ந்  ேகட்  ெபற் க்ெகாள்ள ேவண் ம்.  
 
உதாரணத் ற் , உங்களிடம் க ைமயாகேவா அல்ல  அன்பற்ற ைற ல் 
நடந் ெகாண்ட உங்கள் ைணைய நீங்கள் மன்னித்  நீங்கள் அவரக்ள்  கசப்ேபா  
ெதாடர்ந்தைத மன்னிக்கசெ்சால் க் ேகட் க்கலாம். இ ந் ம் அவரக்ள் ெதாடர்ந்  
க ைமயாக ம் அன்பற்ற ைற ல் நடந்  ெகாள் ம் ெபா , நீங்கள் ன்  ெசய்  
வந்தப ேயச ் ெசய்யச ் ெசால்  உங்கள் மாம்சம் உங்கைளத் ாண் ம். உங்கள் 
வாழ் ன் ஒவ்ெவா  ெநா ைய ம் நீங்கள் ேதவ க்ெகன்  சமரப்் க் ம் ெபா  
ேதவன் உண்ைம ள்ளவராக இ ந்  உங்கள் வாழ் ல் தம  கனி ெவளிப்படச ்ெசய்வார்.  
 
ஏெனனில், மாம்சத்ேதா ம் இரத்தத்ேதா மல்ல, ைரத்தனங்கேளா ம், 
அ காரங்கேளா ம், இப் ரபஞ்சத் ன் அந்தகார ேலாகா ப கேளா ம், 
வானமண்டலங்களி ள்ள ெபால்லாத ஆ களின் ேசைனகேளா ம் நமக் ப் ேபாராட்டம் 
உண் .  (எேப யர் 6:12)   
 
உங்கள் ழ்ப்ப தல் உங்கள் ைணைய (மற்ற நபைர) மாற்றா  என்பைத மன ல் 
ைவத் க் ெகாள் ங்கள். அவரக்ள் தங்கள் ய த்தத்ைத ேதவ க்  ஒப் க் ம் 
ெபா , ேதவ ைப, கம் மற் ம் மா வதற்கான ஆற்றல் ஆ யவற்ைறப் 
ெபற் க்காள்ள ம். ேதவனால் மாத் ரேம நம் இ தயங்கைள மாற்  மனங்கைள 
ம பமாக்க ம், ஆனால் இைவ அைனத் ம் நம்ைம அவ க்  அரப்்பணிக் ம் 
ெபா ேத நடக் ம்.  
 
நாம் அ ன ம் ஒ  ஆ க் ய த்தத் ல் உட்ப த்தப்பட் ள்ேளாம், 
எ ராளியா ய சாசானவன் நீங்கள் ேதவ க்  ழ்ப்ப ந்  பாவம் மற் ம் 
காயத் னின்  ெஜயெம க்க டாமல் ெசய்வான். அவன் உங்கள் மன , ஞாபகங்கள், 

ய எண்ணங்கள், ெபாய்கள், ேசாதைனகள் மற் ம் ற்ற உணரச்்  ஆ யவற்ைறக் 
ெகாண்  உங்கைளத் தாக் வான். எனேவ நீங்கள் மன ன் இசை்ச அடக்கத்ைத ம் 
யாேரா  த்தம் பண் ரக்ள் என்பைத ம் நிைன ல் ெகாள் ங்கள்! 
 
நீங்கள் ேகாபங்ெகாண்டா ம் பாவஞ்ெசய்யா ங்கள், ரியன் அஸ்த க் றதற்  

ன்னாக உங்கள் எரிசச்ல் தணியக்கடவ ; சா க்  இடங்ெகாடாம ம் இ ங்கள். 
(எேப யர் 4:26-27) 
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இந்த நிைல ல் தான் நாம் வாழ்ந்  வ ேறாம். சா  நம் வாழ் ல் உள்ள தன் 
இடத்ைத இழப்பைத ெவ க் றான், ேதவ சமாதானம் மற் ம் சந்ேதாஷத்ைத 
உங்களிட ந்  வேத அவன் ப்பம்.  
 
சாத்தானின் அ   
 

சா  உங்கள் வாழ் ல் அ ைவக் ெகாண் வ வதற்கான வாய்ப் கைளக் 
ெகா க்கா ரக்ள். உங்கள் ந்ைத ல் எ ம் ம் ஒவ்ெவா  எண்ணத்ைத ம் அ  
ேதவனிட ந்த வந்த ந்தைனயா? மாம்சத் ந்  வந்த ந்தைனயா? அல்ல  
எ ரியானவனிட ந்  வந்த ந்தைனயா? என்பைத ேதவ வாரத்்ைதையக் ெகாண்  
ேசா த் ப் பா ங்கள்.  
 
நாங்கள் மாம்சத் ல் நடக் றவரக்ளா ந் ம், மாம்சத் ன்ப  ேபார் 
ெசய் றவரக்ளல்ல. எங்க ைடய ேபாரா தங்கள் மாம்சத் க்ேகற்றைவகளா ராமல், 
அரண்கைள நிர் லமாக் றதற்  ேதவபல ள்ளைவகளா க் ற . அைவகளால் 
நாங்கள் தரக்்தங்கைள ம், ேதவைன அ ற அ க்  ேராதமாய் எ ம் ற எல்லா 
ேமட் ைமைய ம் நிர் லமாக் , எந்த எண்ணத்ைத ம் ஸ் க் க் ழ்ப யச ்

ைறப்ப த் றவரக்ளா க் ேறாம். உங்கள் ழ்ப்ப தல் நிைறேவ ம்ேபா , 
எல்லாக் ழ்ப்ப யாைமக் த்தக்க நீ ள்ள தண்டைனையச ் ெச த்த 
ஆயத்தமா க் ேறாம்.  (2 ெகாரிந் யர் 10:3-6) 
 
கைட யாக, சேகாதரேர, உண்ைம ள்ளைவகள் எைவகேளா, ஒ க்க ள்ளைவகள் 
எைவகேளா, நீ ள்ளைவகள் எைவகேளா, கற் ள்ளைவகள் எைவகேளா, 
அன் ள்ளைவகள் எைவகேளா, நற் ரத்் ள்ளைவகள் எைவகேளா, ண்ணியம் எ ேவா, 

கழ் எ ேவா அைவகைளேய ந் த் க்காண் ங்கள். ( ப் யர் 4:8)  
 
எல்லா ேசாதைன ம் ேதவ த்தம் ெசய் ம்ப யான ேதவ வல்லைமைய ெஜ த் க் 
ேக ங்கள். 
 
நீ ைம னாேல ெவல்லப்படாமல், ைமைய நன்ைம னாேல ெவல் . (ேராமர் 12:21)   
 
பரி த்த ஆ ன் பலத் னாேல உங்க க்  நம் க்ைகப் ெப ம்ப க் , 
நம் க்ைக ன் ேதவன் வாசத் னால் உண்டா ம் எல்லா த சந்ேதாஷத் னா ம் 
சமாதானத் னா ம் உங்கைள நிரப் வாராக. (ேராமர் 15:13) 
 
இேய ன் நாமத் னால் சா க்  எ ரத்்  நில் ங்கள். த்தம் பண் ங்கள்! 
 

ரதான ாதனா ய காேவல் ேமாேச ைடய சரரீத்ைதக் த் ப் சா டேன 
தரக்் த் ப் ேப னேபா , அவைனத் ாஷணமாய்க் ற்றப்ப த்தத் ணியாமல்: 
கரத்்தர் உன்ைனக் க ந்  ெகாள்வாராக என்  ெசான்னான். ( தா 1:9) 
 
ஆைகயால், ஏற்றக்காலத் ேல ேதவன் உங்கைள உயரத்் ம்ப க் , அவ ைடய பலத்த 
ைகக் ள் அடங் ங்கள். அவர் உங்கைள சாரிக் றவரானப யால், உங்கள் 
கவைலகைளெயல்லாம் அவர்ேமல் ைவத் ங்கள். ெதளிந்த 

த் ள்ளவரக்ளா ங்கள், த் ங்கள், ஏெனனில் உங்கள் எ ராளியா ய 
சாசானவன் ெகரச்் க் ற ங்கம்ேபால் எவைன ங்கலாேமா என்  வைகேத ச ்
ற் த் ரி றான். வாசத் ல் உ யா ந் , அவ க்  எ ரத்்  நில் ங்கள். 

உலக ள்ள உங்கள் சேகாதரரிடத் ேல அப்ப ப்பட்ட பா கள் 
நிைறேவ வ றெதன்  அ ந் க் ரக்ள். (1ேப  5:6-9) 
 
எவ க்  நீங்கள் மன்னிக் ரக்ேளா, அவ க்  நா ம் மன்னிக் ேறன்; ேம ம் எைத 
நான் மன்னித் க் ேறேனா, அைத உங்கள்நி த்தம் ஸ் ைடய 
சந் தானத் ேல மன்னித் க் ேறன். (2 ெகாரிந் யர் 2:10-11) 
 
நீங்கள் ெவற் யாளரா க்க ேவண் ெமன்  ேதவன் ம் றார். சாசானவனின் 
ஆ தங்க க்  எசச்ரிக்ைகயா ங்கள். நம்ைம அ ைமத்தனத் ல் ைவப்பதற்  

சாசானவன் பயன்ப த் ம் ஒ  தந் ரம் மன்னிப்பளிக்காைமயா ம். சாசானவனின் 
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வஞ்சகங்க க்  வசனங்கைளக் ெகாண்  ப ல க் ெகா ப்ப  எவ்வள  க் யம் 
என்பைத இேய  காண் த்தார். (மத்ேத  4:4, 7, 10) 
 
ேமேல ெகா க்கப்பட் ள்ள வசனங்கைளக் ெகாண்ேடா அல்ல  இந்த பாடத் ள்ள 
அேநக வசனங்கைளக் ெகாண்ேடா ேவதாகமத் ற்  றம்பான எண்ணங்க க்  ப ல  
ெகா த்  உங்கள் மனைத ேதவ கண்ேணாட்டத் ன்ப  ெபா த் வதற்கான ஒ  ெசயல் 

ட்டத்ைத வ த் ங்கள். ஒ  வசனத்ைத ட்  அட்ைட ல் எ  அைத 
உங்கேளா  எ த் ச ்ெசன்  அைத காைல ம் இர ம் யானிப்பதன் லம் மனப்பாடம் 
ெசய் ங்கள். வசனங்கைள மனப்பாடம் ெசய்  உங்கள் ெவற்  ெபட்டகத் ல் 
ேசரத்் ங்கள். நீங்கள் ெஜ த்  வசனத்ைத மனப்பாடம் ெசய் ம் ெபா  அைத 
உங்கள் இ தயத் ல் ேச க் ரக்ள் (சங் தம் 119:11). அங்ேக தான் உங்கள் ெவற்  
உள்ள .  
 

ைமயான எண்ணங்கள் எ ம் ம் ெபா  வசனங்கைள ேமற்ேகாள் காட் ங்கள். 
இேய  ெசய்தைதப் ேபான்  ேதவனின் சத் யத்ைத வ ப்ப த்  எ ரியானவ க்  
ப லளி ங்கள். சா  இேய னிடம் ெபாய்கைளக் ெகாண்  வந்  ெபா , அவர்” 
எ க் றேத” என்  ெசால்  (மத்ேத  4:4,7) வசனத்ைதக் ேகா ட் க் காண் த்தார்.  
நா ம் அைதேய ெசய்ய ேவண் ம், சத் யம் எப்ெபா ம் ெஜ க் ம். 
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எல்ைலகைள நி தல்     
 
மன்னிப் க் ேகட்பேதா அல்ல  மன்னிப்பேதா அந்த நப க்  உங்கைள க ைமயாகேவா 
அல்ல  மரியாைத ல்லாமல் நடத் ம் அ காரத்ைதக் ெகா ப்ப ல்ைல. நீங்கள் 
எல்ைலகைள நி வ ேவண் ய  அவ யம்.  
 
ஒ ேவைள உங்கள் தாய் நீங்கள் வளரந்்  வ ம் நாட்களில் உங்கைள க ைமயாக 

ழ்ச் ேயா  நடத்  வந் ந்தா ம், நீங்கள் அவரக்ைள ட்ட ெவளிெய யப் ன் ம் 
அைதேயத் ெதாடர்ந்  ெசய்  வந்தால், உங்கள் உற ல் எல்ைலகைள நி வ ேவண் ய  
அவ யமா ள்ள  (மன்னித்தப் ன்). இந்த உற  ேவண் ெமன்பைத ம் ஆனால் இந்த 
உற ல் அவரக்ளால் காயப்படாம க்க ல எல்ைலகைள நி வ ேவண் ய  
அவ யமா க் ற  என்பைத ம் அவரக் க்  அன்பாய் எ த் ச ் ெசால் ங்கள். ” 
அம்மா, நீங்கள் என்ேனா  அன்பாய் ேபச ேவண் ெமன்  ம் ேறன், நா ம் 
அப்ப ேய உங்க க் ம் ெசய்ேவன், நம் ல் யாேர ம் ஒ வர் அன்பற்ற ைற ல் 
நடந்  ெகாண்டாேலா, அ  மற்ெறா வைரக் காயப்ப த் ற  என்றாேலா அைத 
ெவளிப்ப த்த ேவண் ம் அல்ல  நாம் ஒ  ப் ட்ட காரியத்ைதப் பற்  ேபச 
ேவண்டாெமன்  ர்மானித்தால் அைத ம க்க ேவண் ம், ஒ ேவைள அந்த 
எல்ைலகைள னால், அந்த கலந் ைரயாடைல அேதா  த் க்ெகாள்ேவன். அம்மா, 
நாம் ஒ வைரெயா வர் ேந ப்ப ம் மரியாைத ெச த் வ ேம இந்த உற ல் நாம் 
ெதாடர ம் ேறாம் என்பைத அ ந்  ெகாள்ள உத ற .” என்  ெசால் ங்கள்.  
 
ஒப் ரவாக யாம ப்ப  
 

ல சமயங்களில் ஒப் ரவாவ  சாத் ய ல்ைல. நீங்கள் மன்னிக்க ேவண் ய நபர் 
ஒ ேவைள மரித் ப்ேபா ந்தாேலா அல்ல  ஒப் ரவாக ன்வரா ட்டாேலா, நீங்கள் 
அவரக்ைள மன்னிக்க ம்.  
 
மனித இ தயத் க் ம் கசப் ற்  காரணமான ெபா ள் இறந்த ன் ம் நீண்ட 
நாட்கள் வாழ்ந்  ெகாண் க் ம். ஆேராக் யமற்ற மனித நிைலைமகளின் மனித 
ஆத் மாைவ ணப்ப த்த மன்னிப்ைப ஒ  சக் வாய்ந்த ம ந்தாகப் பாரப்்ப  
அவ யம். நீங்கள் ேதவைன நம் வைதத் ெதரிந் ெகாண்  இந்த” ம ந்ைத” 
ஏற் க்ெகாள் ம் ெபா , உங்க க்  ச க் யம் வரப்பண்ணி உங்கள் 
ஆத் மா ள்ள ெவற் டங்கைள நிரப் ம்.  ற்றவாளி ன் மரணம் ேதவ 
வாரத்்ைதைய அ த் ப்ேபா வ ல்ைல.  
 
உண்ைமயான ேவதாகம மன்னிப் க்  நாம் ெசயல்பட ேவண் ய  அவ யமா ள்ள , 
நாம் மன்னிக்க ேவண் ெமன்பைத இ தயத் ம் மன ம் அங் கரித்தால் மட் ம் 
ேபாதா , அதற் ம் ேமலாக லவற்ைற நாம் ெசய்யேவண் ம், நாம் ெவ மேன 
மன்னிப்ைப உணர்ந்தால் மட் ம் ேபாதா , நாம் நம் ந்ைத ம் ெசய ம் அைத 
கைட க்க ேவண் ம் என்  ேவதம் ற . 
 
நீங்கள் அைத அ க்க வ ந்  வங்கேவண் ம், மரித் ப்ேபான நப க்கான 
உங்கள் மன்னிப்ைப வாரத்்ைதகளில் ேகாரத்்  உங்கள் அ க்ைகைய நம்பத்த ந்த 
நண்பனின் ன்ேபா, ைண, ேபாதகர் அல்ல  ஆேலாசகரின் ன்ேபா சத்தமாய் 
ெசய்தால் அ  உத யா க் ம்.    
 
உங்கள் ெபா ப்   
 
ஒப் ரவா த ன் உங்கள் பங் க்  மாத் ரேம நீங்கள் ெபா ப் , உங்கள் ைண 
(அல்ல  ேவெறா  நபர்) எந்த நிைலைய எ த்தா ம். நீங்கள் ேதவ க்  ழ்ப ந்  
மன்னிக்க ம் மன்னிப்ைப அளிக்க ம் ேவண் ம். ஒ ேவைள அவரக்ள் உங்கைள 
மன்னிப்பைத நிராகரித்தாேலா அல்ல  உங்க க்  ேராதமாய் ெசய்த தவைற ஒப் க் 
ெகாள்ளா ட்டா ம், உங்கள் ழ்ப்ப த க்  ேதவன் உங்கைள ஆ ரவ் த்  தம  
சமாதானம், ைப மற் ம் இரக்கத்ைத உங்கள் வாழ் ல் ஊற் வார். நீங்கள் 
நிசச்யமாய் அ ைமத்தனத் னின்  தைலைய அ ப ப் ரக்ள்.  
 
ேவ  நபரின்  நம  எ ரப்்பாரப்் கைளேயா ேதைவகைளேயா ைவக்க யா , 
எல்லாவற்ைற ம் அவரிடம் அர்ப்பணித்  உங்கள் ழ்நிைலகளில் அவர் ரிையைய 
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நம் ங்கள். நாம் நம  ய த் ன் ேமல் சாயாமல் ேதவ க் ம் அவர் த்தத் க் ம் 
ழ்ப ந்  ஒப் க்ெகா ங்கள். நம்ைம ஆ ைக ெசய் ம், பா காக் ம் மற் ம் 

க் ம் ஆ க் ய ரமாணங்கைள அவர் ெகா த் ள்ளார். இந்தப் 
ரமாணங்கைள எவ்வா  ைகக்ெகாள்வ  என்பைதப் பற் ய ரிதைல ம் 

வ காட்டல்கைள ம் அவர  வாரத்்ைத நமக் க் ெகா க் ற . நம் மாம்சம், ெப ைம 
மற் ம் பயம் ஆ யைவ இந்த ழ்நிைலகளில் ேதவ க் க் ழ்ப்ப யாமல் நம்ைம 
த க் ற . எனி ம் பரி த்த ஆ ன் வல்லைம ன் லம் நாம் இைவகைள 
ேமற்ெகாள்ள ம்.  
 
உன் ய த் ன்ேமல் சாயாமல், உன்  இ தயத்ேதா ம் கரத்்தரில் 
நம் க்ைகயா ந் , உன் வ களிெலல்லாம் அவைர நிைனத் க்ெகாள்: அப்ெபா  
அவர் உன் பாைதையச ்ெசவ்ைவப்ப த் வார். (நீ ெமா கள் 3:5-6) 
 
உங்கைள வ நடத்த இந்த ெஜபத்ைத பயன்ப த் ங்கள்:  
 
ஆண்டவரா ய இேய ேவ, இந்த ழ்நிைலகளில் உம்ைம நம்ப ேவண் ய ெபலைன 
எனக் த் தா ம், நான் இைத உமக்காக ெசய் ேறன் என்பைத நிைன ல் ெகாள்ள எனக்  
உத  ெசய் ம், நா ம் என் ைண ம் ஒ வ க்ெகா வர் ெசய்த தவ கைள கமாக்க 
உம்மால் தான் ஆ ம். நான் என் ைணேயா  ஒப் ரவாக ெஜ க் ேறன், ஆனால் என் 
பங்ைக மட் ேம நான் ெசய்ய ம் என்பைத ம் நான் அ ந் க் ேறன், என் 

ைண ம் உமக் த் தன்ைன அரப்்பணிக்க ம் அதன் லம் நீர் ம ைமப்பட ம் 
ெஜ க் ேறன். ப ல்க க்காய் நான் உம்ைம வா க் ேறன், இேய ன் நாமத் ல் 
ெஜ க் ேறன், ஆெமன். 
  

ைர 
  
மன்னிப்பெதன்ப  க ம் க னமான ஒன் தான், எனி ம் நாம் மன்னிக்காத ெபா  
வாழ்  க னமானதா ற  காரணம் நாம் பாவத் ல் நிைலத் ந்  ஸ்  நமக்காக 

ைவ ல் ெசய்  த்தைவகைள தவற ேறாம். ேதவனின் மன்னிப் க் த்த 
நம் அ பவம் ேநர யாக நம் மற்றவரக்ைள மன்னிக் ம் ற டன் ெதாடர் ைடய . 
மற்றவரக்ளின் ற்றத்ைத மன்னிக்க ஆயத்தமா ப்ப  நீங்கள் ெமய்யாகேவ 
மனந் ம் ட் ரக்ள் என்பதற் ம், உங்கள் வாழ்ைவ அர்ப்பணித் ட் ரக்ள் 
என்பதற் ம், ேதவனின் மன்னிப்ைபப் ெபற் ள்ளரீக்ள் என்பதற் ம் 
அைடயாளமா க் ற . ேதவனிடம் அர்ப்பணிக்கப்பட்ட இ தயம் மற்றவரக்ளிடம் 
க னமான இ தயமா ரா .  
 
ெப ைம ம் பய ம் மன்னிப்  மற் ம் ஒப் ரவா த னின்  நம்ைம லக்  
ைவக் ற . ட் க்ெகா க்காத நிைல, உைடந் ேபான நிைல, உங்கள் உரிைமகைள 
அ த்தமாய் ேகட் ம் நிைல மற் ம் தற்காப்  ஆ யைவ நீங்கள் யநலமான 
ெப ைம க் ரக்ள், கரத்்த க் ள் இல்ைல என்பதற்  அைடயாளமா க் ற . 
பயம் உங்கைள கட் ப் ப த் னால் ேதவ க்  ழ்ப ய ேவண் ய வாசம் மற் ம் 
நம் க்ைகையக் ேகட்  ெஜ ங்கள். எ ரிகைள ைவத் ப்பதற்  ெகா க்க ேவண் ய 

ைல அ கம், மத்ேத  18:21-35 இல் உள்ள உவைம மன்னிக்காத ஆ  உங்கைள 
உணரச்் களின் ைற ல் அைடத் ம்.   
 
மன்னிப்பதால் கமா ம் தல் நபர் மற் ம் ெப ம்பா ம் ஒேர நபர் மன்னிக் ம் நபேர… 
நாம் உண்ைமயாய் மன்னிக் ம் ெபா , நாம் ஒ  ைக ைய தைலயாக் ேறாம், 

த்த ன்ேப க்கப்பட்ட அந்தக் ைக  நாம் தான் என்  கண் க் ேறாம். - 
ஸ் ஸ்ெம ஸ் 
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ன் இைணப்  R 

ெசாற்களஞ் யம் 

இந்த வைரயைறகள் ஆங் ல ெமா ன் ெவப்ஸ்டரின் ய சரவ்ேதச அகரா ந்  
எ க்கப்பட்ட , &  ெமரியம் நி வனம், மற் ம் ைமயான வாரத்்ைத ஆய்  அகரா , 
ஸ்ைபேராஸ் ேசா யாடஸ்், AMG ெவளி ட்டாளரக்ள். 

நிைலத் : ன்பற் , நல் ணரே்வா , ஒத் ப்ேபா, உ யாக நில் 

உ : உ  ெசய்ய; ஒன்  உண்ைமயான  என்பைத ஆதரைவ ைறப்ப  அல்ல  
ெதளி படக் ற வ த் ங்கள்;  

ஆணவம் அல்ல  ெப ைம: றைர டத் தன்ைன ேமலாக ம் க் யமானவராக ம் 
க ற; தற்ெப ைம ெகாண்ட; ெச க்கான; ரான. ெப ைம: றப்பான ஒன்ைறச ்
ெசய் ம்ேபா  அல்ல  ம ப்  வாய்ந்த ஒன்ைற அைட ம்ேபா  தனக்  உண்டா ம் 
ம ழ் ணர் , ெப ைம உணரச்் , ெப தம். 

எல்லாவற்ைற ம் தாங் ற :  ஒன்ைற ஏற் க்ெகாண்  அதைனச ் சமாளிக் ம் 
/ைகயா ம் றன் ெகாள்; ெபா த் க்ெகாள்; தாங் க்ெகாள். 

வா த்தல்: ஸ்ெடேயா (Pisteo) ( ேரக்கம்) எைதயாவ  அல்ல  உ யாக 
கற் க்ெகாண்டைத நம் வ . இ  எ ரப்ாரப்்  நம் க்ைக ன் அ ைறைய க் ற .  

ண்ெப ைம ேப : தன்ைனப் பற் ேயா, அல்ல  தன்ைனப் பற் ய ஷயங்கைளப் 
பற் ேயா, ெப ைமயாகப் ேப வ ; ெப ைம ெகாள்வ  

ேதாழைம: உடன் வந்தவர ்அல்ல  ஒ வ டன் இைணந் ப்பவர;் ஒ  ைண, ஒ  ட்டாளி, 
ஒ  வாழ்க்ைகத் ைண அல்ல  ேதாழராக ல றப்  உற களின் ஆரவ்ம். 

ஒப் டத்தக்க : ஒ வ டன் ஒப் ட் ப் பாரப்்ப , ம பக்கம், எ ெர ர ் ப , ைண, 
ேதாழைம, ஆனால் ஒேர மா ரி இல்ைல. 

சமரசம்: பரஸ்பர இணக்கப்பா களால் ேவ பா கைளத் ரத்்தல். 

த்தம்: எைதயாவ  அதன் சரியான நிைலக்  எப்ப  டெ்ட ப்ப , ந்த ஒன்ைற 
உத்தம நிைலக்  அைமப்ப  அல்ல  ெதய் க வாழ்க்ைகைய ட் க்காட் ற  என்  
ேதவ ைடய வாரத்்ைத ெசால் ற . 

ட் ப்ப த்தல்: யாேனா (Miano) ( ேரக்கம்). கண்ணா ையக் கைறப த் வ  ேபால 
நிறத்ைதக் கைறப த் வ , சாயம் வ , மா ப த் தல், அ த்தப்ப த் தல். 

ஒ க்கம்: ஹ ேபா யாேசா (Hupopiaso) ( ேரக்கம்). த் சச்ண்ைட ரரக்ள் அ ப்பைத 
வரிக்கப் பயன்ப ற ; ஒ வைரக் கட் ப்பாடாக ம், பணிவாக ம் நடக்கப் ப ற் ; 

ஒ க்க ைறப் ப ற் யளி (ெதாடர் ைடய பத் கள்: 1 ேமாத்ேத  4: 7-8; தா 3; 2 ேப  1: 5-
6) 

ெதய் க வல்லைம: வல்லைம, னா ஸ் (Dunamis) ( ேரக்கம்). மா ம் வ ைம, அல்ல  
ேதவனால் மட் ேம ெசய்யக் யைதச ்ெசய் ம் றன். 

ேகாட்பா : வாழ்க்ைகக் ம், ெதய்வ பக் க் ம், மற் ம் ம்பத் ற் ம் ேதைவயான 
ேதவ ைடய சத் யத் ன் ரிவான மற் ம் ைமயான ெதய் க அ ைரைய 
வழங் ற . 
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பக் த் : ஓய்ேகாேடாம் (Oikodome)( ேரக்கம்). ஒ வரின் ஆ க் ரிய இலாபத் ற்காக 
அல்ல  ன்ேனற்றத் ற்காக உ வாக் தல்; ஒ   அல்ல  அைமப்ைப உ வாக் வைதக் 

க்கப் பயன்ப ற . 

எல்லாவற்ைற ம் ச த் க்ெகாள்: ச த் க்ெகாள்ளல், ஹ ேபாெமேனா (Hubomeno) 
( ேரக்கம்). ழ் நிைலத் த்தல், தாங் தல், ன்பம், ன்பங்களின் ைம ேபால. ேநாயாளி 
ஒப் தல், வாசம் மற் ம் நம்ப யாத ேபா  நிைலத் த்தல் 

ஈரக்்கப்பட்ட : சாகா (எ ேரய). ஏசாயா இந்த ைனசெ்சால்ைலத் ேபாைத னால் 
மயங் தல் வ மா ச ் ெசல் தல், ைச ப்பப்ப தல், ம மயங் தல் ேபான்ற 
அரத்்தங்கைள பயன்ப த் னார ் (ஏசாயா. 28: 7). ம  அல்ல  ர ் ேபாைதப்ெபா ள் 
மட் மல்லாமல், அன் னால் மயங் வைத ம் க் ற  (நீ ெமா கள் 5: 19-20). 

ெபாறாைம: அ ப்  மற்ெறா வரின் றந்த அ ரஷ்்டத்ைதப் பாரத்்  வ ன்ற ெவ ப்  
மற் ம் வன்கண்; ங் ைழக் ம் ெவ ப் . 

எ ரப்ார்ப் : ஏதாவ  நடக் ம் என்ற எ ரப்ாரப்்  அல்ல  க த் ; எ ரப்ாரக்்கப்ப ம் 
தரநிைல. 

ைக : ம க்க. ன ம் ேதவ ைடய வாரத்்ைதக்  ன் ரிைமகைள ரைமக்க ம், இ  
அவ ைடய ப்பத்ைத நம் ப்பத் ற்  ேமல் ைவப்பதா ம். 

ெமன்ைமயான: ெபா த்தமான , பாரை்வயான ; நியாயமான, தமான, ச ப் த்தன்ைம 
ெகாண்ட, சடட்த் ன் க தத் ல் அடங்காத. ஒ  வழக் ன் உண்ைமகைள 
மனிதா மானமாக ம் நியாயமாக ம் பாரக்் ம் க த்ைத ெவளிப்ப த் ற . 

உண்ைமத்தன்ைம: ேடாக் யன் (Dochemian) ( ேரக்கம்). ேசாதைன ெசய்யப்பட்  
அங் கரிக்கப்பட்ட ஒன் . உேலாகங்கள்  இ ந்த அைனத்  அ த்தங்கைள ம் 
அகற் வதற்கான ெசயல் ைறைய வரிக்கப் பயன்ப ற . 

ம ைமப்ப த் தல்: ர ப ப்ப , கவர ப்ப , பாராட் வ , மரியாைத அளிப்ப  அல்ல  
மரியாைத ெகா ப்ப  

இ தயம்: கார் யா (Cardia) ( ேரக்கம்). ஆைசகள், உணர் கள், பாசங்கள், உணர் கள், 
ண் தல்களின் இ க்ைக; மனம். 

இ தயம்: ெலபாப் (Lebab ) (எ ேரயம்). மனம், உள் நபர ்( ப்பம், உணரச்் கள்). உள் நபரின் 
 மனநிைலைய இந்த வாரத்்ைத தன்ைமயாக வரிக் ற . 

உத யாளர்: அசார ்  (Azar)( எ ேரயம்). உதவ, ஆதரிக்க, ஊக் த்தல்; ற் ப்ப , 
பா காக் ம், மற் ம் இன்ெனா வ க்  உத தல். 

உத யாளர்: ஈசர ் (Ezer) (எ ேரய). வழங்கப்ப ம் உத  அல்ல  உத க் ; உத  ெசய் ம் 
நபரக்ைளக் க் ற . ஆதா ன் நிரப்  உத யாளராக ெபண் உ வாக்கப்பட்ட  
(ஆ யாகமம் 2:18, 20). ேதவன் இஸ்ேர ன் உத யாளராக (ஓ யா 13: 9). ேதவன் இஸ்ேர ன் 
தைலைம உத யாளராக (யாத் ராகமம் 18: 4; உபாகமம் 33:7; சங் தம் 33:20; 115: 9–11). 

உத யாளர்: உடன் வந்  உத  ெசய்பவர,் வ நடத் பவர ்இல்ைல. 

நீ ல் அ த்தப் ப வ : ேவதம் ேநரம்ைறயான ப ற் ைய அளிக் ற . அ த்தல் 
த ல் ஒ  ழந்ைதக்  ெதய் க நடத்ைத ல் ப ற்  அளித்தைல ப் டப்பட்ட ; 

தவறான நடத்ைதைய ெவ மேன சரி ெசய்தல் இல்ைல 
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கனிவான: ெரஸ்ேடாஸ் (krestos) ( ேரக்கம்). நல்ல  ெசய்ய; ெமன்ைமயான, இரக்க ள்ள, 
அ தாப ள்ள, மன க்கம், மற் ம் க ைமயான, க னமான, ரை்மயான, கசப்பான 
அல்ல  ெகா ரத் ற்  மாறாக நல்ல இயல்ைப காட் றைத க் ற . தார் க றப்பான 
ேயாசைன. 

அ : எ க்ேனா ஸ் (Epignosis) ( ேரக்கம்). அ ைவப் ெப வ ம், அைதப் நைட ைறப் 
ப த் வ ம் ைமயான பங்ேகற் . 

நீ ய ெபா ைம அல்ல  ெபா ைம: நீண்ட  மன நிைல ல் இ த்தல், உடன  ேகாபத் ற்  
எ ர;் ரிந் ெகாள் தைல ம் ெபா ைமைய ம் மக்களிடத் ல் நைட ைறப்ப த் வ . 

ழ்நிைலகைள நாம் ச த் க்ெகாள்ள ேவண் ம், வாசத்ைத ட் க் ெகா க்க டா . 

அன் : அகாேப (Agape) ( ேரக்கம்). த யற்ற பா களிடம் ேதவ ைடய இ தயத் ன் 
இரக்கம். அகாேப என்ப  ேதவ ைடய அன்ைப நி க் ம் வண்ணமாகேவ அவ ைடய 

மாரன் யாக ப யாக தம்ைமேய ஒப் க்ெகா த்  மனித க்  மன்னிப்ைப வழங் னார.் 
ேதவனின் இன் யைமயாத பண் , மற்றவரக்ளின் ெசயல்கைள ெபா ட்ப த்தாமல் 
மற்றவரக்ளின் நலன்கைள நா ற ; இ  ேதவன் மனித க்  றந்த  என்  நிைனப்பைத 
ெசய்வைத உள்ளடக் ய  மற் ம் மனிதன் என்ன ம் றான் என்பைத எ த் க் 
ெகாள்வ ல்ைல. அகாேப நிபந்தைனயற்ற அன்ைபத ்ேதர்  ெசய் ற . 

அன் : ேயா  (Philio) ( ேரக்கம்). ம ழ்ச் ையத ் த ம் வைக ல் ஒ வைர/ஒன்ைற க்க 
உணரச்்  ைனப் டன் ம் வ ; இ  

அகாேப அன் ந்  ேவ படட்  மற் ம் மரியாைத, உயரந்்த மரியாைத மற் ம் 
ெமன்ைமயான பாசம் மற் ம் அ க உணரச்் ைய பற்  ேப ற . நட் ன் அன் ; அந்த 
அன்  ஒ வர ்ெப ம் இன்பத்தால் ரம்ானிக்கப்ப ற . ேயா நிபந்தைன அன் . 

யானம்: அைர சத்தமாக வா ப்ப  அல்ல  னகல், உசச்ரிப்  அல்ல  ப்  
ஒ கள், உைரப்ப டன் ெதாடர் ெகாள்வதால் அ  உங்கள் மன ல் ஊ ப்ேபா ம். ஒ  
ேதநீர ்ைப நீரில் ஊ  நீர ் ரவத்ைத ஊ ற  ேபால,  ேவததை்த யானிக் ம் ேபா  நம் 
மன ல் ஊ ற . ேவதாகம உலகத் ல், யானம் என்ப  ஒ  அைம யான ப ற்  
அல்ல. 

ஊ யர் (ெபயரச்ெ்சால்): ஒ  ேவைலக்காரன் அல்ல  பணியாளர;் ேமற்பாரை்வ ம், 
நிரவ் க் ம் மற் ம் நிைறேவற் ம் ஒ வர.் 

ஊ யர் ( ைனசெ்சால்): ஒ ங் ப்ப த்த, ஒ ங் ப்ப த் , ஒ ங்கைமக்க; ேசைவ ெசய்ய, 
இன்ெனா வ க்  ேசைவ ெசய் ங்கள்; ேதவ க்  ஒ  ஊ யனாக ேவைல ெசய் ங்கள். 

அநீ ல் ம ழ்ச் யைடவ ல்ைல (பாவத் ல்): ஒ வர ் தவ  ெசய்வைத பாரக்் ம் 
ெபா ம் பாவத் ல் வைத பாரக்் ம்ேபா ம் நீங்கள் ம ழ்ச்  அைடயமாட் ரக்ள்.  

ரணமான : ெட ேயா (Teleo) ( ேரக்கம்). ைமயாக் தல், இ  ஏேதா ெசயல்பாட் ல் 
இ ப்பைதக் க் ற . ப்பாக ஒ  ைமயான ைவ, நிைறைவ, ேநாக்கம் ெகாண்ட 
இலக்ைக அைடவதற்கான, ஒ  ேவைல அல்ல  கடைமைய ப்பதற்கான அரத்்தத்ைத 

க் ற . 

ன் ரிைம: ஒன்  மற்ெறான் க்  ன்னால் அல்ல  அதற்  ேமல் ன் ரிைம 
ெகா ப்ப . சரிேயா தவேறா அதற்  பா பா  இல்ைல.  

வழங் தல்: ப்ேராேனாேயா (Pronoio) ( ேரக்கம்). கவனமாக ந் க்க, ந் க்க, க த் ல் 
ெகாள்ள, மரியாைத டன், ன் ட் ேய ந் க் ம் தத் ல், வழங் வ ல் ேவ  யாேரா 
ஒ வ க்  அக்கைற ெகாள் தல். 
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ேநாக்கம்: ஒ  ேநாக்கம் அல்ல  ம் ய  அல்ல  இலக் . 

எ ர் ைன: ஒ  ண் த க்  அல்ல  ண்டப்ப த க்  ப ல் ெசய்தல், எ ரில் 
ெசயல்படல். 

மாம்சத் ல் ெசயல்படல்: ஒ  ஸ்தவர ் தங்கள் ழ்நிைலக்  பைழய பாவமான 
பழக்கத் ல் ெசயல்படல், பரி த்த ஆ யானவரின் வல்லைமைய ம் ஞானத்ைத ம் நாடாமல் 
ெசாந்த பலத் ம் ரிந் க்ெகாள் த ம் எ ர் ைனயாற் வ . 

சத் யத் ல் ம ழ்ச் யைடதல்: ந்த ம ழ்ச் ையக் ெகாண் த்தல்; ேதவனின் 
வாக் த்தத்தத் ன் அ ப்பைட ல் எ  உண்ைம என்  ம ழ்ச் யைடவ . 

மனந் ம் ங்கள்: ரக்்க; ஒ வரின் பாவங்க க்கான மனக்கசப் ன் ைளவாக ஒ வரின் 
வாழ்க்ைகைய த் யைமப்ப ; ேதவ க்  ன்பாக ஒ வர ் என்ன ெசய்தார ் அல்ல  
ெசய்ய ல்ைல என்பைத நிைனத்  வ த்தப்ப தல். ம்  மற்ெறா  ைச ல் ெசல்வ ; 
ஒ வரின் மனம், ப்பம் மற் ம் வாழ்க்ைகைய மாற் தல், இதன் ைளவாக நடத்ைத ல் 
மாற்றம் ஏற்ப ம்; ஷயங்கைள ேவ  வ ல் ெசய்தல். 

கண் த்தல்: நம  வாசம் மற் ம் நடத்ைத ல் என்ன தவ  அல்ல  பாவம் இன்  
ேதவ ைடய வாரத்்ைத ட் க்காட் தல். 

ப லளித்தல்: ேநரம்ைறயாக அல்ல  சாதகமாக ெசயல்ப தல். 

அன் ல் ப லளித்தல்: பரி த்தா ன் வல்லைம ம் வ  நடத்தப்ப த ம், அன் , 
ஞானம் ஆ யவற்றா ம் ப லளித்தல். 

சரியாகப் ரித்தல்: தச்  ேவைல, ெகாத்  ேவைல அல்ல  ெவட் தல் ேபான்றவற்ைற ேநராக 
ெவட் தல், ஒ  ணிைய ேநராக ெவட்  ஒன்றாக ைதத்தல். 

ரட் த்தனம்: க னத்தன்ைமயால் வைகப்ப த்தப்ப ற ; க ைமயான, ெகா ரமான, 
அ ங்கமான, அநாகரீகமான அல்ல  தாக் தல் ைற ல் உள்ள ெசயல்கள். 

ப் : ரவா (Rava) (எ ேரய). தண்ணீர ் தல், நைனக்க; ஒ வைர நிைறக்க க்க 
ெகா த்தல். இ  ஒ வ க்  உண்ைம ல் மற் ம் அைடயாளப் ரவ்மாக பானம் 
ெகா ப்பைதப் க் ற  (சங் தம் 36: 8-9; 65: 10-11). ஒ வர ் ப் யைடய ேவண் ய அள  

க்க ேவண் ம் என்  அரத்்தம் (நீ ெமா கள் 5:19; 7:18). 

பா காப் : ஆபத்  அல்ல  அச் த்த ல் இ ந்  பட்ட நிைல, ஒ வர ் பா காப்பாக 
இ க் றார ் என்ற நம் க்ைக, மற் ம் கணவரின் நலனில் ஒ  மைன  பா காப்பாக 
ஓய்ெவ ப்ப  ேபால் ஒ வரின் நல்வாழ்  மற்ெறா  தைலைமத் வத்தால் உ  
ெசய்யப்ப ற . 

உங்கள் மனைத ஆராய்ந்  நிைலப்ப த் ங்கள்: ெசயைலக் க் ம் கட்டாய 
ைனசெ்சாற்கள் ஒ  ெதாடரச்் யான ெசயல் ைறைய க் ற . ேத தல் என்ப  

ேத வ  மற் ம் கண் க்க யற்  ெசய்வ  என்  அரத்்தம். உங்கள் மனைத ப்பம், 
பாசம் மற் ம் மனசாட் க்  ஏற்றவா  அைமப்ப . 

த ல் ேத ங்கள்: ெசய்வதற்கான கட்டைள மற் ம் ஒ ேபா ம் நி த்தக் டா  (மத்ேத  
6:33). 

உங்கள் ெசாந்த வ ையத் ேத ங்கள்: உங்கள் ெசயல்கள் மற்றவரக்ைள பா க் மா என்  
கவைலப்படாமல், உங்கள் நலன்க க்  எ  றந்த , ெபா த்தமான  மற் ம் ஆரவ்மான  
என்பைதப் ன்ெதாட ங்கள். ேதவ ைடய மற் ம் ைண ன் எந்த அ த்தல்கைள ம் 
எ த் க்ெகாள்ள ப்ப ல்லாமல் இ ப்ப  
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ஆய் : கட்டைள ைனசெ்சால்; ெசய்ய மற் ம் ெதாடரந்்  ெசய்வதற்கான ஒ  கடட்ைள. 
ைவராக் யமான டா யற் ையக் க் ற . டா யற் டன், றந்தைதச ் ெசய்ய 
ஒவ்ெவா  யற் ம் ெசய்ய, ஆரவ்த் டன் மற் ம் ஆரவ்த் டன் சா க்க ேவண் ம் ஒ  
இலக் . 

ஒப்பைடத்தல்: ஹ ேபாடாேசா (Hubotaso) ( ேரக்கம்). ஒ  தன்னாரவ் மனப்பான்ைம டன் 
ெகா த்தல், ஒத் ைழப் , அ மானம் ெபா ப் , மற் ம் ஒ  ைமைய மத்தல். 

ைமைய ேயா ப்ப ல்ைல: ேலா சாைம (logisomai) ( ேரக்கம்). ஒ  கணக் யல் 
வாரத்்ைதயாகப் பயன்ப த்தப்ப ற , அதாவ  ஒ வரின் எண்ணத் ல் ஷயங்கைள 
ஒன்றாக இைணப்ப , ட் வ  அல்ல  ேசரப்்ப , கணக் க டன் தன்ைன ஆக் ர த்  
ெகாள்வ . 

எந்த நற் ரிைய ம் ெசய்ய த  உள்ளவனாக இ த்தல்: ேதவன் அவ ைடய த்தத்ைத 
ரிந் ெகாண்  அவ ைடய வாரத்்ைத ன் ேவதாகம ெகாள்ைககளில் நாம் ேத னவரக்ளாக 

அதற் க் ழ்ப்ப ந்  ன்பற்ற ேவண் ம் என்  அவர ் ம் றார.்  

உ மாற்றம்: ெமடாமாரே்பா (Metamorpho) ( ேரக்கம்). இ ந்  நாம் ெமடட்ாமாரே்பா ஸ்  
(Metamorphosis) என்ற வாரத்்ைதையப் ெப ேறாம். மாற் வதற்  ஒ  கம்பளிப் ச்  
பட்டாம் ச் யாய் மா வ   ேபால ற் ம் ேவ பட்ட ஒன் ற்  மா வ . 

சத் யம்: ேதவ ைடய வாரத்்ைத ந்  வ ற ; எ  சரி எ  தவ  என்பைத 
ெதளி ப த் ற . 

ேவைலத் றன்: ெபாய்மா  (Poima) ( ேரக்கம்). இ ந் தான் நாம் ெசய் ள் என்ற 
வாரத்்ைதையப் ெப ேறாம். ஏேதா ஒன்ைற உ வாக் தல்; ஒ  ேவைல, பைடப் , 
ேவைலத் றன் அல்ல  தைல றந்த பைடப் . 
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ஆ ரியைரப் பற்  

ஒ  காலத் ல் பாஸ்டர ் ேரக் காஸ்டர ்ஒ  ட்டாள். ப ப்  ஏறாத மாணவர.் ன்றாம் நிைல 
ம ப்ெபண்ணில் வா ப்  நிைல ெகாண்ட ஒ  உயரந்ிைலப் பள்ளி பட்டதாரி. ஒ  அ வற்ற 
கணவன் மற் ம் ெகா ைமப்ப த் ம் தந்ைத என்  அவைர வரித்த ண் , ஆனால் ேதவன் 
அவ க்காக ேவ  ட்டத்ைத ைவத் ந்தார.் ேரக் அவரக் க்  ெபா இடங்களில் ேபச 
பயம் இ ந்தேபா ம், 1994 இல் ேதவன் அவைர  ேநர ஊ யத் ற்  அைழத்தார.் 
சரியான கல்  ப ப் ம், கல் ரி ரி ம் இல்லாதேபா ம் அவர ் வாசத்ேதா  
ஊ யத் ல் இறங் னார.் 1995இல் ஊ ய அ ேஷகம் ெபற்றார,் ன்னர ்நான்  த்தகங்கைள 
எ னார;் பலைர ஷராக் னார;் ற் க்கணக்கானவரக் க்  ஆேலாசைன வழங் னார;் 
எண்ணற்றவரக்ைள ஸ் டம் நடத் னார;் அெமரிக்கா மற் ம் ெவளிநா களில் 

மணம் மற் ம் ெபற்ேறா க் ரிய க த்தரங் கள், ஆண்க க்கான ைககள், ேபாதகர ்
க த்தரங் கள் ஆ யவற் ன் லம் ஆ ரக்கணக்கானவரக் க்  ேபா த் க் றார.் 
இைவ அைனத் ம் ேதவ ைடய ைப மற் ம் வல்லைம னால் மட் ேம. 

ேரக் 1979 இல் இேய க்  தன  வாழ்ைவ ஒப் க்ெகா த்த ேபா ம், எப்ெபா  
இேய ம் அவ ைடய வாரத்்ைத ம் அ ன ம் நிைலத் க்க ெதாடங் னாேரா, 
அப்ேபா ந்ேத அவர  வாழ் ல் மாற்றம் ெதாடங் ய . இேய  உண்ைம ேலேய நம் 
ஒவ்ெவா வ ட ம் ெந ங் ய உறைவ ைவக்க ம் றார ் என்  அவர ் ஆணித்தரமாக 
நம் றார.் அவர ் இந்த உறைவப் ன்ெதாடரந்்  ஸ் ன்  ற் ம் சாரந்்  
இ ப்பதால் அவர  வாழ்க்ைக என்ெறன் ம் மாற்றப்பட் க் ற . 

ஊக்கமைட ங்கள் 

உங்கள் வாழ் ம் உங்கள் வாழ்க்ைக ன் லமாக ம் ேதவன் ெசயல்பட ம் என்பைத 
நம் வ ல் உங்க க்  ேபாராட்டம் இ ந்தால், பாஸ்டர ் ேரக் ன் வாழ்க்ைக உங்கைள 
ஊக்கப்ப த் ம். உங்கள் வாழ்க்ைக ல் கடந்தகால பாவங்கள், கல்  அ  இல்லாைம, 
கற் த்தல் அல்ல  ேப வதற்கான பயம் அல்ல  கல் த் த ன் பற்றாக் ைற ஆ யைவ 
ேதவ ைடய அைழப் க்  ழ்ப ய தைடயாக ப்பதற்  ஒ ேபா ம் அ ம க்கா ரக்ள். 
ேதவன் உங்கைள அவ ைடய டராக உ வாக்க ம் றார,் நீங்கள் 

மணமானவரக்ளாகேவா அல்ல  ழந்ைதகைள உைடயவரக்ளாகேவா இ ந்தால்,  அவர ்
உங்கைள கவனத் ற் ரிய ஒ  வாழ்க்ைக ைணவராக ம் ெபற்ேறாராக ம் உ வாக்க 

ம் றார.் அவ ைடய ைப ஆசச்ரியமான  மற் ம் எல்ைலயற்ற . அவர ் உங்கைள 
ேந க் றார ்மற் ம் உங்கள் லம் ம ைமப்பட ம் றார.் 

உங்க க்கான ேதவ ைடய வாக் த்தத்தம் 

ேதவ ைடய ஏராளமான வாக் த்தத்தத் ற்காக ம், ேபா ப் ற்காக ம் அவ க்  நன்  
ெச த் ேறன். "இேய  ஸ் ன் ஊ யகார ம் அப்ேபாஸ்தல மா ய ேமான் 
ேப ன் வாரத்ை்தகளான அவ ைடய வாக் த்தத்தங்கைள யானி ங்கள்."  

நம் ைடய ேதவ ம் இரடச்க மா க் ற இேய ஸ் ைடய நீ யால் 
எங்கைளப்ேபால அ ைமயான வாசத்ைதப் ெபற்றவரக் க் , இேய ஸ் ன் 
ஊ யக்கார ம் அப்ேபாஸ்தல மா ய ேமான் ேப  எ றதாவ : ேதவைன ம் 
நம் ைடய கரத்்தரா ய இேய ைவ ம் அ ற அ னால் உங்க க் க் ைப ம் 
சமாதான ம் ெப கக்கடவ .  

தம் ைடய ம ைம னா ம் கா ணியத் னா ம் நம்ைம அைழத்தவைர அ ற 
அ னாேல வ க் ம் ேதவபக் க் ம் ேவண் ய யாவற்ைற ம். அவ ைடய வ் ய 
வல்லைமயான  நமக் த் தந்த ளின மன் , இசை்ச னால் உலகத் ண்டான 
ேகட் க் த் தப் , வ் ய பாவத் க் ப் பங் ள்ளவரக்ளா ம்ெபா ட் , மகா ேமன்ைம ம் 
அ ைம மான வாக் த்தத்தங்க ம் அைவகளினாேல நமக்  அளிக்கப்பட் க் ற .  
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இப்ப க்க, நீங்கள் அ க ஜாக் ரைத ள்ளவரக்ளாய் உங்கள் வாசத்ேதாேட 
ைதரியத்ைத ம், ைதரியதே்தாேட ஞானத்ைத ம்,  

ஞானத்ேதாேட இசை்சயடக்கத்ைத ம், இசை்சயடக்கத்ேதாேட ெபா ைமைய ம், 
ெபா ைமேயாேட ேதவபக் ைய ம், ேதவபக் ேயாேட சேகாதர ேநகத்ைத ம், சேகாதர 

ேநகத்ேதாேட அன்ைப ம் ட்  வழங் ங்கள். இைவகள் உங்க க்  உண்டா ந்  
ெப னால், உங்கைள நம் ைடய கரத்்தரா ய இேய ஸ் ைவ அ ற அ ேல 

ண ம் கனியற்றவரக் மா க்கெவாட்டா . (2 ேப  1: 1-8) 
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ம்ப ஷத் வ ஊ யத்ைதப் பற்  

 

ம்ப ஷத் வ ஊ யத் ன் (FDM என்  க்கமாக அைழக்கப்ப ற ) இலக்ைக 
அைடவதற்காக, 1994 இல் இயக் னர ் பாஸ்டர ் ேரக் காஸ்டர ் அவரக்ளால் ஸ் ன் 
சரீரத்ைத ஆதரிக்க ம், கற் க்க ம், ப ற் யளிக்க ம் நி வப்பட்ட ஒ  இலாப ேநாக்கமற்ற 
ஊ யமா ம்,  FDM-ன் லம் ப ற் ப் த்தகங்கள், ம்படங்கள் மற் ம் இைணயதளத் ல் 
தனிப்பட்ட கல் க்கான த்தகங்கள், ய க்கள், ட் -  ஆய்  மற் ம் ஒ வர-் 
ஒ வைர ஷராக் தல் ேபான்றவற்ைற ெசய்  வ ன்றாரக்ள். ேம ம் அவரக்ள் மணம், 

ள்ைள வளரப்் , இளம் வய னைரப் ரிந் ெகாள்வ  மற் ம் சச்ைப ல் ஷத் வத்ைத 
ட்ட டல் ேபான்ற க த்தரங் கைள நடத்  வ றாரக்ள். 

FDM ஊ யத் ன் தரிசனம் என்னெவன்றால், ஸ்தவ சச்ைபத் தைலவரக் க் , 
ஆேலாசைன வழங் , ப ற் த்  மற் ம் அவரக்ைள ேத னவரக்ளாக நி த் , ேம ம் 
அதற்  ேதைவயான ேவதாகமத் ன் அ ப்பைட லான ப ற்  தத்கங்கைள வழங்  
அவரக் ைடய சச்ைபக் ம் ம்பங்க க் ம் ஊ யம் ெசய்யைவப்பதா ம். 

 1995 வ டம் தல், ஆ ரக்கணக்காேனார ் மணம் மற் ம் ெபற்ேறா க்கான வ ப் கைள 
த் ள்ளனர,் ேம ம் அெமரிக்கா ம் ெவளிநா களி ம் உள்ள ற் க்கணக்கான 
சச்ைபகள் FDM ப ற்  த்தகங்கைள உபேயா த்  தங்கள் சச்ைபக்  ஊ யம் 

ெசய் ள்ளனர.் அவரக் ைடய ஊ யமான  FDM. world இன் இைணயதளத் ள்ள இலவச 
(ப ற் ப் த்தகங்கள்) ஆதாரங்கள் பல ம்பங்க க்  உத யாக இ க் ற .  

FDM இன் ஊ யங்கள் ரஷ்யா, உக்ைரன், பா, ெமக் ேகா, ஆப் ரிக்கா ங்கப் ர,் ஜப்பான், 
னா மற் ம் இந் யா ேபான்ற நா களில் சரவ்ேதச அள ல் ரமாக ெசயல்பட்  வ ற . 

ேம ம் அ ந்  ெகாள்ள FDM.World இைணயதளத்ைதப் பாரக்்க ம். 
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மணம் ஓர் ஊ யம் 

உ யான அஸ் பாரம் 
 

மணம் ஓர் ஊ யம் என்ற த்தகத் ெதாடரான , ேதவன் ெகா த்த பாத் ரங்களான 
கணவன் அல்ல  மைன  உற ல் ஊ , உங்க க்கான ஆ ரவ்ாதங்கைள 
கண் க்க உத ற  மற் ம் உங்கள் ைணக்  எவ்வா  ஊ யம் ெசய்வ  
என்பதற்கான ப் ட்ட எ த் க்காட் கைள வழங் ற . ேவத வசனங்கள் மற் ம் 

ந்தைனையத் ண் ம் ேகள் களால் இந்தத் ெதாடர் நிரம் க் ன்ற , றந்த 
ன்மா ரிகள் இல்லாமல் இ க்கக் ய மணத் தம்ப க க்  வ காட் ற . 

ஏற்கனேவ உ யாக உள்ள மணத்ைத இன் ம் ஆழமாக்க ம் அல்ல  உற களில் 
காணப்ப ம் க னமான க்கல்கைள கடந்  ெசல்வதற்  ேதைவயான ட்டத்ைத 
வழங் ற . உங்கள  வாழ்க்ைகத் ைணைய ேதவ ைடய வ ல் ேந க்க 
கற் க்ெகாள்வதன் லம் உங்கள  மணத்ைத ப் க்க வ நடத் ற ..  

 
இந்த ஐந்  ெதா களில் ஒவ்ெவான் ம் உ யான அஸ் பாரத்ைத நி வதற்  

ந்ைதய ப ப் களில் இ ந்  உ வாக்கப்பட்ட . உங்கள் ழ்நிைலக்  க ம் 
ெபா த்தமான த்தகத்ைத ெதர்ந்ெத ப்பதன் லம் உங்கள் மணத் ன் ஒேரெயா  
அம்சத்ைத மட் ேம ேமம்ப த்த நீங்கள் ற்படலாம். ெதா  1 உடன் ெதாடங்  ன்  
வரிைசயாக ெதாடர பரிந் ைரக்கப்ப ற . மற்ற இ ந்  ப க்க ெதா களில் 
ெதாடங் னால், ேவதாகம அ ப்பைட ேகாட்பா கைளத் தவற வ னி த்தமாக 
உங்கைள ழப்பத் ற் ம், ரக் க் ம் வ வ க்கலாம்.   
 
உ யான அஸ் பாரம் (ெதா  1) 

மணத் ற்கான ேதவனின் வ வைமப்  மற் ம் அதன்ேநாக்கத்ைத ரிந்  ெகாள்வதன் 
லம், ஆேராக் யமான ெதய் க அஸ் பாரத்ைத எவ்வா  நி வ  என்பைதக் 

கற் க்ெகாள் ங்கள். 
 

அன்  என்றால் என்ன (ெதா  2) 
ேதவ ைடய வ ல் உங்கள  ைணைய ேந ப்பதற்காக எ ெவல்லாம் ெதய் க அன்  
மற் ம் எ ெவல்லாம் ெதய் க அன்  இல்ைல என்பைதக் கற் க்ெகாள் ங்கள். 
 
தனித் வமான ேதைவகள் (ெதா  3) 
ஒ வ க் ரிய ேதைவகைள சந் க்க தங்கள் ைண டன் ேசர்ந்  எவ்வா  உைழப்ப  
என்பைத ம், ஆண்கள் மற் ம் ெபண்க க்  ஒ வ க்ெகா வர் 
உற்சாகப்ப த் க்ெகாள்வ  எவ்வா  என்பைத ம் கற் க்ெகாள் ங்கள். 
 
 

சரரீத் ன் ேதைவகைளப் ரத்்  ெசய்தல் (ெதா  4) 
உங்கள் மணத் ல் ெந ங் ய உற ற்கான ேதவ ைடய அழ ய ட்டத்ைத ம், 
ேதவன் நிைனத்த தத் ல் உங்கள் ைணைய எவ்வா  ப் ப த் வ  என்பைதப் 
பற் ம் கற் க்ெகாள் ங்கள்.  
 
 

ெதய் க தைலமத் வம் (ெதா  5)  
சரியான தைலமத் வம் ட் ல் தந் ரம் மற் ம் பா காப்ைப எவ்வா  வழங் ற  
என்பைத கற் க்ெகாள் ங்கள்.  
 
 

பாஸ்டர ் ேரக்  காஸ்டர ் அவரக்ள் இ ப  ஆண் க க் ம் ேமலாக 
ஆண்கைள ம் ெபண்கைள ம் ஷரக்ளாக உ வாக் ள்ளார.் ம்ப 

ஷத் வ ஊ யத் ன் (FDM), நி வனராக அவர் பல ஷத் வ 
த்தகங்களின் ஆக் ேயானாக உள்ளார் மற் ம் அெமரிக்கா ம், ரஷ்யா, 

உக்ைரன், பா, ெமக் ேகா, ஆப் ரிக்கா ங்கப் ர,் ஜப்பான், னா மற் ம் 
இந் யா ேபான்ற நா களி ம் சைபகளில் ஷத் வத்ைத பற்  
கற் க்ெகா த் ள்ளார்.  ேரக், FDM மற் ம் தல் ஷத் வ 
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த்தகங்க க்கான தகவல்க க்  www.FDM.world என்ற வைலத்தளத்ைத 
அ க ம்.   

 


