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அ கம் 

 

நாம் மணம் என்  அைழக்கப்ப ம் நி வனத்ைத ேதவன் நி னார,் இன்  அ  
க ைமயான தாக் த க்  உள்ளா ள்ள . இந்த அ க்ைக உங்க க்  த் ரமாகத் 
ேதான்றலாம், ஆனால் கணவன் மைன க்  இைட லான உற ல் ந்  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, மற் ம் ஏமாற்றம், ரக்  மற் ம் ேகாபத் லானான காயங்கள், இைவ 
மனக்கசப்ைப ம் ப வாங்கைல ம் ைள க் ற . இ ேபான்ற நல்ல ேநாக்கங்க டன், 
நம் க்ைகக டன் இரண்  ேபர ் மணத் ல் இைண ம் ேபா , ஏன் பல மணங்கள் 
ேதால் யைட ன்றன? அ மல்லாமல், ஏன் பல தம்ப கள் நிைறேவறாத உற க க்  

ர்  காண நிைன றாரக்ள்? 
 

இந்த த்தகம் தலாவ  ேதவ க் ம், ன்  ஒவ்ெவா  தம்ப ன ம் மணத் ல் அவர ்
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 ெகாள்ைக 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 உண்ைமகைள ேதவன் ெவளிப்ப த் வார,் 
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 ன்றன. ேதவ ைடய ள்ைளகளாக அவ ைடய 

வாக் த்தத்தத் ன் தந்தரவா களாக எப்ப  ஒ  வா ன் வாழ்க்ைக ேதால் ம்? 
இதற்  தகவல் பற்றாக் ைற ம், ேவதாகமக் ெகாள்ைககளில் ஷத் வ ைறபாேடயா ம். 

ர ரஷ்்டவசமாக, தற்ேபா ள்ள சச்ைப அ ன் பாைத ல் பலைர ழ்த் ம் 
அைலகைளத் 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. வா கள் ஸ் ன் 

ஷரக்ளாக ேதவன் என்ன ம் றார ் மற் ம் ரம்ானித் க் றார ் என்  
கற் க்ெகாள் ம்ேபா ,  அவரக்ள் எந்தெவா  ரச் ைனைய ம் ேமற்ெகாள் ம் 
வல்லைம ம் ைப ம் ெபற் க்ெகாள்வாரக்ள். 
 

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

ம்ப ேவண் ம். மணம் ேதவனிடத் ல் 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 ேபா மானவரக்ளாக இல்ைல. பத்  வ டங்க க்  ேவைல 
ெசய்த ஒ  நபைர கவனி ங்கள். அைத ேவெறா வ க்  ப ற் யளிப்ப ல் அவரக்ள் 

ந்த நம் க்ைக டன் இ ப்பாரக்ள். நம  பணிவைகைய ட நம  வாழ்க்ைகத் 
ைணக க்  நாம் எவ்வா  ைன ேறாம் என்ப ல் ேதவன் அ க 

அக்கைற ள்ளவராக க் ன்றார.் 
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இந்தத் ெதாடைர நீங்கள் ெஜபத் டன் ப க் ம்ெபா , கணவன் மைன யான உங்க க்  
ேதவன் தம் ேநாக்கத்ைத ெவளிப்ப த் வார.் எல்லா தகவல்க ம் ேவதாகம சத் யத்ைத 
மட் ேம அ ப்பைடயாகக் ெகாண்டைவ. ப ற் ப் த்தகங்கள் ேவதவசனத் டன் உங்க க்  
வ காட் ம், ேம ம் நீங்கள் கற் க் ெகாள் ம் ெகாள்ைககைள ெ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 ம் 
ேபா  ேதவன் உங்கள் வாழ்க்ைகைய நம்ப யாத வ ல் மாற் க் ெகாண் ப்பைத 
உண ம்ேபா , பல க் ம் இவ்உத  ே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 ங்கள். ெகாள்ைககைள 
ெதளி ப த் ங்கள். தங்கைள காயப்ப த் யவரக்ைள மன்னிக்க ய, 
மற் ம் தாங்கள் காயப்ப த் னவரக்ளிடத் ல் மன்னிப்  ேகட் ம் ப்ப ள்ள 
தாழ்ைமயான இதயங்கைள அவரக் க்  தா ங்கள். கரத்்தாேவ, தங்கள் 

மண வாழ்க்ைக ல் உம்ைம ன்பற்ற தயாராக இ ப்பவரக்ளின்  லமாக 
நீர ்ம ைமப்ப ம். ஆெமன். 
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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 நடப்பதா ம். 
நடப்ப  ேபான்ற ெசாற்கைள நாம் பயன்ப த் ம்ேபா , நடக்க கற் க் ெகாள் ம்ெபா  
இந்த ேகாட்பா களின் ழ் வாழ்வ  அ ப்பைடயான  என்  நீங்கள் ரிந்  ெகாள் ரக்ள் 
என்  நாங்கள் நம் ேறாம்.  

ப ற் ப் த்தகத் ன் க்ேகாள்கள்: 

1. ேதவன் மணத் ற்கான ெகாள்ைககைள வழங் றார ் என்பைத உங்க க் க் 
வரித் க்காட்ட ம், 

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

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

ம்ப ஷத் வ ஊ யமான  ஸ் ன் சரீரத் ன் க் ய ெதா கைள கற்பதற்  
உத வதா ம். மற்றவரக்ைள ஷராக் வ ல் ேதால் ற்ற , இன்  மணங்களில் 
ேதால் ற்ற ன் தத் டன் ேநர யாக ெதாடர் ைடய . இைத எப்ப  நாம் 
அ ந் ெகாள்ேவாம்? நாம் கண்ட ல், அ பவத் ல் மற் ம் இன்  நி க்கப்பட்ட 

ள்ளி வரங்களின் லமாக அ ந்  ெகாள்ள ம்.  

ெசயல் ைற 

இந்த ஆய்  ஐந்  ெதா களாகப் ரிக்கப்பட் ள்ள . ெதா  ஒன் டன் ெதாடங்  
ஒவ்ெவா  ெதா யாக ெதாடரப்ப ம். உங்கள் ஆரவ்த்ைதத் ண் ம் ஒ  ெதா  அல்ல  
ெதா க் ச ் ெசல்வ  கவரச்் யான , ஆனால் அ த்தப்பட்டெதான்றல்ல, ஏெனன்றால் 
ஒவ்ெவா  ெதா ம் பாட ம் ஒன்ைறெயான்  சா ம் வைக ல் உ வாக்கபட்டைவ. 
உதாரணமாக, நீங்கள் ஆணின் அல்ல  ெபண்ணின் ேதாழைம ேதைவகளில் ேதரச்்  ெபற 

ம்பலாம், ஆனால் உங்கள் ைண ன் ேதைவகைள ஒ  ெதய் க வ ல் சரியாகப் 
பயன்ப த் வதற்  ன், ேவதாகம ேகாட்பா கைள கற் க்ெகாள்ள ேவண் ய அவ யம் 
உள்ள . ஐந்  நாட்க க்  ஒவ்ெவா  நா ம் ஒ  பாடம் ப்பைத ேநாக்  ேவைல 
ெசய் ங்கள். னசரி ப ப்ைப ரானதாக உ வாக் வ  ஆ க் ரிய ெவற் க்  

க் யமா ம். 

இந்த ெகாள்ைககள் 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 க்ெகாள்ள ம். ேவதாகம ஷத் வம் சவாலானெதான்  மற் ம் உங்கள் ல 
அ ைறகைள ம் நடத்ைதகைள ம் மாற்  ேதவ ைடய த்தத் ற்  ப்பத் 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 த் ட் ரக்ள் என்  
ெசால்வதற்காக, பாடத்ைத ைரந்  ப க்க ேவண்டாம். ேதவன் உங்களிடம் ேபச 
ேநரம் ெகா த் , நீங்கள் கற் க்ெகாள்வைத 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 ரக்்க ேவண்டாம், எல்லா பாடங்கைள ம் ஒ ங்காக க்க 
ேவைல ெசய் 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  ெபா ப் க் 

ட்டாளி டம் உத  ேகா ங்கள். 

 இந்த யற் ல் உங்கள் ைண யார ்ஒ  க் ய பங் தாரர ்என்பைத நிைன ல் 
ெகாள் ங்கள். ஒன்றாக அல்ல  தனித்தனியாக ப க்கலாம், ஆனால் நீங்கள் 
கற் க்ெகாண்டவற்ைற எப்ேபா ம் கலந் ைரயா ங்கள், மாற் யைமக்கப்பட 
ேவண் யைவகைள ெஜபத் டன் உ ப்ப த் க்ெகாள் 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 ேநரம் வழங்கப்ப ம். இந்த ப ற் ப் த்தகத்ைத ப றக்கம் ெசய்  
அச் ட் ள்ளரீக்ெளன்றால், தனிப்படட் ப் கைள எ க்க அ ேனா  ெவற் க் 
கா தங்கைள இைணத்  ன்  வைளயத் ல் ைவக்க பரிந் ைரக் ேறாம். 
 

ப களில் ஆழமாக ேத ங்கள் 

வழங்கப்பட்ட பாட ெதா ேயா  
ேவதத்ைதப் ப த்  ெதாடர் ப த் க்காட்ட 
ஒ  வாய்ப்ைப த ற . நீங்கள் 
ேவதாகமத் ம், ேவதாகமத் ன் மணக் 
ெகாள்ைககேளா ம், ஒ  ைணவராக ேதவன் 
உங்களிட ந்  என்ன எ ரப்ாரக்் றார ்
என்ப ம் நன்  பழக்க ள்ளவரக்ளா  

ரக்ள். 

 

  

உண்ைம ேகாப்   
 

இ ேபான்ற கடட்ங்கள் ெசாற்கள் 
அல்ல  ெசாற்ெறாடரக்ளின் ேவதாகம் 

ளக்கங்கைள த ற . ேதைவயான 
இடங்களில் ெதளி ப த் வதற்காக, 
நன்  அ ந்த இைற யல் ேவதாகம் 
அகரா கைள ம் மற் ம் ேவதாகம் 

ளக்க ைரைய ம் 
பயன்ப த் ள்ேளாம். இந்த பல 
வைரயைறகள் ன் இைணப்  
ெசாற்களஞ் யங்களில் ேதான் ம்  
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ய- பரிேசாதைன 

நீங்கள் ேவதாகம ேகாட்பா கைள ப க் ம்ேபா , தனிப்படட் தத் ல் எங்  ன்ேனற்றம் 
ேதைவ என்பைத கண்ட ந் , அைவகைள தற்பரிேசாதைன ெசய்வதற் ம் இந்த ெதா  
ேநரத்ைத வழங் ற . உங்கள் ண்ண ைவ பட் ய வதற் ம், அ க்ைக ெசய்வதற் ம் 
மற் ம் ெஜபத் ற்கான வ ைம ம், அைத மாற்  அைமப்பதற்கான ஞானத்ைத ம் ெபற 
ேநரத்ைத வழங் ற . தனிப்படட் ெபா ப் டைம ெசயல் ைற ஷத் வத் ன் ஒ  
அம்சமா ம். உங்கள் ைணக்  அல்ல  ள்ைளக க்  எ ராக நீங்கள் பாவம் ெசய்ததாக 
உங்க க்  ெவளிப்ப த்தப்பட்டால் , உங்கள் பாவதை்த அவரக்ளிடம் ஒப் க்ெகாண்  
மன்னிப்  ேக ங்கள். அப்ப  ப் டட்ப்பட ல்ைல என்றா ம், தவறாமல் அைத ப ற்  
ெசய் ங்கள். 

ெசயல் ட்டம் 

நீங்கள் ேவதாகம ேகாட்பா கைள ப த்த ற , உங்கள் மணத் ல் நீங்கள் 
கற் க்ெகாண்ட ந்  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 கைள பயன்ப த் க்ெகாள்ள 
ய ங்கள். அைவகள் உங்கள் வளரச்் க்காக ம், ப ற் ப் த்தகம் வ ம் அவற்ைற 

பயன்ப த் வதற்காக ம் ெகா க்கப்பட் க் ற . இந்த அற் தமான பயணத்ைத நீங்கள் 
ெதாடங் வதற்  ன், தய ெசய்  ன் இைணப்  A: உ ப்பாட் க் க தத்ைத நிரப்ப ம். 

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 வழங்கப்பம் 
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பாடம் -1 

பா ய ன் பரி  
 

நாம்  என்றைழக் ம் இந்த ரகத்ைத இ ல் வ க் ம் அைனவேரா ம் ேதவேன 
பைடத்தார.் ேதவனின் அற் தமான பைடப் களில் மனிதேன அவர  ைலேயறப்ெபற்ற 
ெபாக் ஷமாவான். அைத நி க்க, நம்ைம பாவத் னின்  தைலயாக் , 

ஸ் க் ள் தம்ைமேய இந்த க் ள் உட்ப த் க்ெகாண்டார.் சங் தம் 139:14 இல் 
ேவதம் ெசால் ற ” நான் ரம் க்கத்தக்க அ சயமாய் உண்டாக்கப்பட்ேடன்” ேதவன் 
நமக் ள் ைவத் ள்ள ஒவ்ெவா  ள்ளியமான வரங்கைள ம் உள்ளடக் ேய அப்ப ச ்
ெசால் ற . நாம் இன்பத்ைத அ ப க்கத்தக்க ரண் அவற் ள் க க் யமான ஒன் , 
அ ல் க க் யமான அம்சம் பா யல் இன்பமா ம்.   

ேதவன் பா யைல நம் இன்பத் ற்காக பைடத் ப்பாரானால், இ  ஏன் சரச்ை்சக் ய 
தைலப்பாக ம், ெப ம் ைமக்கான ேவராக ம் இ க் ற , ேதவன் தவ  ெசய்வ ல்ைல, 

ரசச்ைன மனிதனின் ரிந்  ெகாள் த ம் அல்ல  அைத தவறாக 
பயண்ப த் வ ேம இ க்க ேவண் ம்.  

நாம் பாடத் ன் ல் ெஜபம் ெசய்வ  வழக்கம், ஆனால் இந்த பாடத் ள்ள 
க்கல்களினி த்தம், நாம் இந்த பாடத்ைத ெஜபத்ேதா  வங்கலாம்:  

தாேவ, பா யல் எ ம் பரி க்காய் உமக்  ஸ்ேதாத் ரம். இவ் த ஆழமான 
இன்பத்ைத அ க் ம் தமாய் எங்கள் சரசீத்ைத பைடத்தைமக்காய் 
உமக்  நன் . இைத நீேர வ வைமத்ததால், பா யல் அ பவத்ைத நாங்கள் 

ரிந் ெகாள்ள எங்க க் க் கற் க்ெகா ம். ல ேவைளகளில் 
இவ் லகத் ன் கண்ேணாட்டம் எங்கைள தாக்க அ ம த் , நீர ்ஏற்ப த்தாத 

ைறக்  பா யல் இன்பத்ைத மாற் யைமக்  எங்கைள மன்னி ம். நீர ்
எங்கள் இ தயத்ைத மாற் , அன்  மற் ம் நம் க்ைக அ ளி எங்கள் 
நடத்ைதகள் மற் ம் அ ைற ல் மாற்றத்ைத அ ள ேவண் ேறாம்.  
பா யைல உம் ட ந்  வந்த பரிசாகப்பாரத்்  அைத நீர ் வ வைமத்த 

தத் ல் உபேயா க்க எங்க க்  உத  ெசய் ம், நாங்கள் ெசய் ம் மற் ம் 
ெசால் ம் எல்லாவற் ம் உம்ைம ம ைமப் ப த்த நா வதால் உம  
வாரத்்ைத மற் ம் பரி த்த ஆ ன் லம் எங்க க்  ேவண் ய 
ஞானத்ைதத் தா ம். இேய ன் நாமத் ல். ஆெமன்.   

பா யைலப் பற் ய ேதவ ட்டத் ல் ேவதம் ெதளிவா ள்ள . நம  ேநாக்கங்க க்காக 
தகவல்கைள ப்பாய் ன்  ந்தைனகளாய் வரிைசப்ப த்  ெதா த் ள்ேளாம். 
ேதவ ைடய ேநாக்கங்களின்ப  பா யைல நீங்கள் பாரக்் ம் வைர இந்தப் பாடப் 

த்தகத்ைத ெதாடரந்்  ண் ம் ண் ம் யானி ங்கள்.  
 

ேவதாகம நியமம் 1: பா யல் மற் ம் ஒேர சரரீம்    

ஆண் மற் ம் ெபண் ஆ ேயாரின் சரீரம் மற் ம் ஆன்மா ஆ யவற்ைற ஒன் ைணப்பேத 
பா யல் ஐக் யத்ைத ேதவன் உ வாக் யதன் தல் ேநாக்கம்.  

இ னி த்தம் ஷன் தன் தகப்பைன ம் தாைய ம் ட் , தன் 
மைன ேயாேட இைசந் ப்பான்; அவரக்ள் ஒேர மாம்சமா ப்பாரக்ள். 
(ஆ யாகமம் 2:24) 

ேவ ேயா  இைசந் க் றவன் அவ டேன ஒேர சரீரமா க் றாெனன்  
அ ரக்ளா? (1ெகாரிந் யர ்6:16) 
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பா யல் உறைவ ேதவன் மணத் ற் ள் இ க் ம்ப  நிய த்தார ்என்  ஆ யாகமத் ல் 
பாரக்் ேறாம், ெகாரிந் யரில் உள்ள வசனம் இ  எவ்வா  தவறாக பயண்ப த்தப்படட்  
என்பைதக் காட் ற , இ ந் ம் ைள  ஒ வராவேத, இ வர ் ஒ  மாம்சமாவ . இன்  
உலகம் பா யல் உற க்கான ேதவ தத்த்ைத ெக த்  அவ ைடய ட்டத் ந்  ெவ  

ாரம் ெசன் டட் .  

ஒ  ேவதாகம அகரா  ன்வ மா  ற : 

[ஒேர சரீரம்] என்ப   மனிதனின் ஐக் யத்ைதக் க் ற : ேநாக்கம், 
சரீரம், மற் ம் ஐக் யமான வாழ்  இ வர ் ஒன் ைணந்  ேதவன் 
வ வைமத்தவா  சமநிைல ல் வாழ்வ . அவரக்ள் ஒ வ க்ெகா வர ்
தங்கள் ெபலன் மட் ம் ெபல னங்களில் ஈ ெசய்  ெகாள் ன்றனர.் 
பா யல் ரீ யாக இ வர”் ஒேர மாம்சமா ன்றனர”் அ  சரீரப் தகாரமாக 
அவரக்ள் சந்த யல் ர ப க் ற .” ஒேர மாம்சம்” என்ற ேதவனின் 
தனித் வமான உற  ன் வ ம் ேவ  எவ் தமான உறைவ ம் 
அ ம க்கா : ஓரினசே்சரக்்ைக, பலதார மணம், பசச்ாரம், 

மணத் ற்  ன் பா யல் உற , ம மைணயாட் கள், ம்ப 
உ ப் னரக் க் ள்ளான பா யல் உற , கத்தனமான உற  மற் ம் 
வ பாட்  பசச்ாரம்.1    

நாம் பா யல் இன்பத்ைத யமாய் அ ப ப்பைத ம் அ ம க்கக் டா , நாம் ேதவனின் 
ஷ் ப்ைப நம்  இதயத்ேதா ம் ஏற் க்ெகாள்ள ேவண் ம். ேதவன் மணத்ைத 

ஆ ம் ெபண் ம் ஒேர சரீரமாய் மாற்ற உண் பண்ணினார.்  

 

ேவதாகம நியமம் 2: பா யல் மற் ம் இனப்ெப க்கம்  

பா யல் ஐக் யம் என்ப  ள்ைளகைள உ வாக்க ம், இனப்ெப க்கம் என்றைழக்கப்ப ம் 
ஜனத்ெதாைகப் ெப க்கத் ற்காக வ வைமக்கப்பட்டதா ம்.  

ேதவன் தம் ைடய சாயலாக ம ஷைனச ் ஷ் த்தார,் அவைனத் 
ேதவசாயலாகேவ ஷ் த்தார.் ஆ ம் ெபண் மாக அவரக்ைளச ்

ஷ் த்தார.் ன்  ேதவன் அவரக்ைள ேநாக் : நீங்கள் ப ப் ெப , 
ைய நிரப் , அைதக் ழ்ப த் , ச த் ரத் ன் மசச்ங்கைள ம் 

ஆகாயத் ப் பறைவகைள ம், ன்ேமல் நடமா ற சகல 
வஜந் க்கைள ம் ஆண் ெகாள் ங்கள் என்  ெசால் , ேதவன் அவரக்ைள 

ஆ ரவ் த்தார.் (ஆ யாகமம் 1:27-28)  

இ ந் ம் மணத் ல் ள்ைளப் ெபற் க்ெகாள்ளாமல் இ ப்ப  பாவமல்ல, ேதவன் இந்த 
ரகத்ைத ஜனத்ெதாைகயால் நிரப்பேவ மனிதைன வ வைமத்தார.் உங்கள் தைல ள்ள 

ம ெரல்லாம் எண்ணப்பட் க் ற  என்  வசனம் ெசால் ற  ( ாக்கா 12:7). 
ஒவ்ெவா வ ம் ேதவனின் ன்ன ன்ப ேய றந் ள்ளனர,் ஒவ்ெவா வ ம் அவ க்  

ைலெயறப்ெபற்றவரக்ள். அவர ் ஒவ்ெவா வ ைடய றப் , வாழ்  மற் ம் இரட் ப்  
ஆ யவற் ல் தனிப்பட்ட அக்கைரக் ெகாண் ள்ளார.்  

” ப  ெப ” (ஆ யாகமம் 9:1, 7; 17:20; 28:3; 35:11; 48:4). இந்தக்க ப்ெபா ள் ஆ யாகமம் 
வ ம் ண் ம் ண் ம் ெதய் க ஆ ரவ்ாதத் டன் ெதாடர் ைடயதாக 

ப் டப்ப ற , அேதா  உண்ைம ள்ள ள்ைளகைள வளரப்்பெதன்ப  
மனித க்கான ேதவனின் ஷ் ப் ன் ட்டத் ல் ஒ  பங்காகேவ உள்ள  என்ப  
ேவதாகமத் ன் அ ப்பைடயாக கழ் ற . ேதவைன அ ந்தவரக்ள் அவர  ைண 

ர நி களா ந்  அல்ல  ர நி களா ந்  ழ்ப்ப த்  ஆண் ெகாண்  
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ஞானமாய் அவைர ேச ப்பவரக்ளால் இந்த  உலகத்ைத ம் நிரப்ப ேவண் ம் என்பேத 
ேதவனின் ஷ் ப் ன் ட்டமா ம்.2   

நம் ச தாயம் ேதவனின் ட்டத் ந்  மாற்  வாழ்ைக ைறேயா  ெவ  ாரம் 
ெசன் ட்ட , மணத் ல் பலனில்லாமல் ள்ைளகைளப் ெபற்  வளரப்்ப ம் 
இத ள்ளடக்கம்.  
 

ப களில் ஆழமாக ேத ங்கள் 

ள்ைளகள் ெப வைதப் பற்  ேதவன் என்ன ெசால் றார ்என்பைத ளக்க ம். 

இேதா, ள்ைளகள் கரத்்தரால் வ ம் தந்தரம், கரப்்பத் ன் கனி அவரால் ைடக் ம் 
பலன். வாலவய ன் மாரர ் பலவான் ைக ள்ள அம் க க்  
ஒப்பா க் றாரக்ள். அைவகளால் தன் அம்பறாத் ாணிைய நிரப் ன ஷன் 
பாக் யவான், அவரக்ள் நாணமைடயாமல் ஒ கவாச ல் சத் க்கேளாேட 
ேப வாரக்ள். (சங் தம் 127:4-6) 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

அவன் தன் கண்கைள ஏெற த் , ஸ் ரிகைள ம் ள்ைளகைள ம் கண் : 
உன்ேனா க் ற இவரக்ள் யார?் என்றான். அதற்  அவன்: ேதவன் உம  
அ யா க்  அ ளிய ள்ைளகள் என்றான். (ஆ யாகமம் 33:5) 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

உன் கரப்்பத் ன் கனி ம், உன் நிலத் ன் கனி ம், உன் மா களின் ெப க்க ம், உன் 
ஆ களின் மந்ைதக மா ய உன் க வன்களின் பல ம் 
ஆ ரவ் க்கப்பட் க் ம். (உபாகமம் 28:4) 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

ேவதாகம நியமம் 3: பா யல் மற் ம் இன்பம்  

மணத் ற் ள் பா யல் ெசயல் என்ப  ற் ம் இன்பம் மற் ம் 
இைளப்பா த க்கான .  

நீங்கள் இந்த ப ல் ப் டப்பட் ள்ள வாரத்்ைதகைள, பதங்கைள வா க் ம் ெபா  
யானி ங்கள், ஒ  கணவன் தன் மைன டம் மட் ேம தனக்கான பா யல் நிைறைவ 

அைடய ேவண் ம் என்  ன்வ ம் வசனப்ப  ெதளிவாய் ற .  
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உன் ஊற் க்கண் ஆ ரவ் க்கப்ப வதாக 
உன் இளவய ன் மைன ேயாேட 
ம ழ்ந் , அவேள ேந க்கப் படத்தக்க 
ெபண்மா ம், அழகான வைரயா ம் 
ேபா ப்பாளாக: அவ ைடய ஸ்தனங்கேள 
எப்ேபா ம் உன்ைனத் ப்  ெசய்வதாக: 
அவ ைடய ேநசத்தால் நீ எப்ெபா ம் 
மயங் ப்பாயாக. (நீ ெமா கள் 5:18-19) 

ப்  மற் ம் கவரச்்  (அல்ல  ேபாைதமயக்கம் 
ESV) என்ப  கனி ள்ள மற் ம் நிைறவான பா யல் 
வாழ்ைவக் க் ற , இ  மாெப ம் இன்பத் ன் 
ஒ ங் ைணப்பா ம். பா யல் உற  

ம்பப்படத்தக்க ம் ேபாைத தரக் ய  
மா க் ற  என்ப  நம் எல்ேலா க் ம் ரிந்தேத, 
ஆனால் அ ேவ ஆ ரவ்ாதத்ைத மாற்  ற்ற 
உணரச்்  நிைறந்த இன்பாமாக ம் மாறக் ம்.  

இைணயதளம், ஆபாசப் படங்கள் ஆ யைவ 
பரம் வ ம் ேக ைள ப்ப ம் ய 
பரிமாணம் அைடந் ள்ள , லர ் பா யல் 
அ ைமகளா க் ன்றனர.் ேதவ ைடய ஈைவ மனிதன் அவர  ட்ட ன்ப ம் 
வ காட்டல்கள்ப ம் உபேயா த்  நடக்காத ெபா  இப்ப ப்பட்டைவகள் சம்ப க் ற . 
நீங்கள் பா யைலப் பற் ய இந்த ப ல் உலகத் ன் ஷம் உங்கள் தனிப்படட் 
நம் க்ைக மற் ம் இைதப் பற் ய அ ைறைய அதாவ  கணவன் மற் ம் மைன  
ஒ வரால் ஒ வர ் ேபாைத ல் மயங் க்க ேதவனால் ஏற்ப த்தப்படட் இந்த ப ையத் 
தாக்காதப  உங்கைளக் காத் க் ெகாள் ங்கள்.  

ஆண்கள் தங்கள் பா யல் உறைவ பரி த்தமாக ம் கவண ள்ளவரக்ளா க்க 
ேவண் ெமன்  நீ ெமா களி ள்ள இந்த வசனங்கைளக் ெகாண்  ஒ  எ த்தாளர ்
அ த் றார.்  

சரீர ஈரப்் க் ம் உற்சாகத்ைத எவ ம் ம க்க யா , அந்த 
உற்சாகத்ைத ஒ  கணவன் தன் மைன ன் பக்கம் ப் , அவைள 
“ேந க்கப்படத்தக்கப் ெபண்மான்” என்  அவள  அழைக வரண்ித்  அவள் 
சரீரம் மற் ம் அன் னால் ப் யைடய ேவண் ெமன்  நீ ெமா கள் 
ஆ க்  அைழப் க் ெகா க் ற . அவன் எப்ெபா ம் அவைள “மட் ம்” 
ேந க்க ேவண் ம் (வசனம் 17) … ஒ  ஆண் தன் ெசாந்த மைன ன் 
அன் னால் உற்சாகமைடய ேவண் ெமன்  ேதவன் ஏற்ப த் ள்ளார,் 
ேவெறா வரின் மைன டமல்ல.5   

இந்த ன்  ேநாக்கங்க க்காகேவ பா யல் இன்பத்ைத ேதவன் வ வைமத் ள்ளார,் 
மணத் ற்  ெவளி ல் ெகாண்  ெசல்லப்ப ம் அைனத்  பா யல் இன்பங்க ம் பாவம் 

மற் ம் வ தவ ய மா ற . நாம் ேதவனின் பரிைச பாவத் ற்  பயண்ப த் ம் ெபா  
ஆ ரவ்ாதத் ற்  ப லாக வ நிைறந்த ைள கைள சந் க்க ேநரி ம். இன்  இந்த 
ப ல் பாவத் ன் தாக்கம் அ கரித் டட்தால் மணத் ற் ள் இைத உபேயா க்க 
நிைனப்பவரக் ம் ட பாவ பழக்கங்கள் மற் ம் ரிக்கப்பட்ட கண்ேணாடட்ங்களால் ல 
சமயங்களில் இ க்கப்பட்  ன்றனர.்   

  

    உண்ைம ேகாப்   
 

நிைற  – ராவாஹ் Rawah (எ ேரய 
ெமா ) தண்ணீர ் ெகா ப்ப , 

ழ்க ப்ப  என்பதன் ைனசெ்சால்; 
ஒ வர ் ப் யைடய தண்ணீர ்

ப்ப . ெமய்யாகேவா அல்ல  
உ வகமாகேவா ஒ வ க்  க்கத் 
தண்ணீர ் ெகா ப்ப  (சங் தம் 36:8; 
65;10). ஒ வர ் ப் யைடய 
ேவண் ய பானத்ைதக் ெகா ப்ப  
(நீ ெமா கள் 5:19; 7:18).3  
கவரவ்  – ஸாகாஹ் Sagah (எ ேரய 
ெமா ). ேபாைதயால் 
தள்ளா வ , ழழ்வ  மற் ம் 
ம மயங்  இ ப்பைதச ் ெசால்ல 
ஏசாயா இந்த ைனசெ்சால்ைல 
பயண்ப த் றார ்(ஏசாயா 28:7). ல 

மயங்களில் ேபாைதையக் 
க்க ம், ராட்சரசம் மற் ம் 

சாராயத்தால் உண்டா ம் ேபாைத 
மட் மல்ல அன்பால் உண்டாவைதக் 

க்க ம் பயண்ப த்தப்ப ற .  
(நீ ெமா கள் 5:19-20)4 
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ய- பரிேசாதைன 

ன்  ேநாக்கங்கைள ழ் எ த ம்.  

ேநாக்கம் 1:  

ேநாக்கம் 2:  

ேநாக்கம்3:  

இந்த ன்  ேநாக்கங்கைளக்க த் ல் ெகாண் , இந்த தகவல்கள் பா யைலக் த்த 
உங்கள் கண்ேணாடட்த்ைத எவ்வா  மாற் ள்ள  என்பைத வரிக்க ம்.  

________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

 

  



ேரக் காஸ்டர ்

 

சரீரத் க் ரியைவகள் ரத்் ெசய்யப்படல் 14 

பாடம் - 2 

ேவதாகம ைற லல்லாத ெபா வான கண்ேணாட்டங்கள் 

அேநகர ் உலகத் ன் ைறகள், யநல எ ரப்்பாரப்் கள் அல்ல  சா  ஆ யவற்றால் 
தாக்கப்பட் ள்னர,் இைவ அைனத் ம் பா யைல தவறான கண்ேணாடட்த் ற்  
நடத் ற . இந்த ெபாய்கைள ம் ழப்பங்கைள ம் அ கப்ப த் ம் கப்ெபரிய 
ேவைலைய சா  ெசய் ள்ளான். ேதவன் ெகா க் ம் எந்தப் பரிைச ம் சா  அ க்க 

ம் றான். மணத் ற்ெகன்  வ வைமக்கப்பட்ட இந்த அழ ய பரிைச 
பத் ரிக்ைககள், ஊடகம், ெசய் கள், ெதாைலக்காட் , இைணயதளம் மற் ம் ெதாடர்  
ெகாள்ள ைடக் ம் ஒவ்ெவா  வாய்ப்ைப ம் பயண்ப த்  தவறானதாக ம், கைளத் ப் 
ேபானதாக ம் மாற் றான்.  

நாம் இேய  ஸ் ல் தைலயாகாத வைர, நாம் பாவத் ற்  
அ ைமகளா க் ேறாம் என்  வசனம் ெசால் ற . (ேயாவான் 8:34; ேராமர ் 6:6-7). 
ஆ யாகமம் 3:4-5 வங் , சா  ேதவ நன்ைமகைள சந்ேத க் ம்ப  ேசா த் , ேதவன் 
நம் ட ந்  எைதேயா ப க்க யல் றார ் என்பைத வ த்  வ றான். இ  

ஷ் ப் ல் ெகாண்  வந்த  என்ன என்ப  நாம் அ ந்தேத.  

ேவதாகம ைற லல்லாத பா யல் மற் ம் அைதக் த்  நமக் க் ம் ெபா வான 
கண்ேணாட்டங்கைள ம் அதன் ேவரக்ைள ம் கவனித்  கண்ட ேவாம்.  

ேவதாகம ைற லல்லாத கண்ேணாட்டம் 1: உலகத் ன் கண்ேணாட்டம் 

உங்கைள ற் ள்ள உலகத் ன் ைமகள் உங்கள் கண்ேணாடட்த்ைத மாற்ற 
அ ம க்கா ரக்ள். பா யைல வக் ரமாக் ம் எ ரம்ைறயான அல்ல  பாவம் நிைறந்த 
தாக்கங்கள் எப்ேபா ம் நம்ைம ற் ம் இ க் ற . இந்தப் ப ல் நாம் ேதவ ைடய 
வாரத்்ைதையக் ெகாண்  நம  மனம் மற் ம் கண்ேணாடட்த்ைதக் காத் க்ெகாள்ள 
ேவண் ய  அவ யம்.  

த்த ள்ளவரக் க் ச ் சகல ம் த்தமா க் ம், அ த்த ள்ளவரக் க் ம் 
அ  வாச ள்ளவரக் க் ம் ஒன் ம் த்தமா ரா , அவரக் ைடய த் ம் 
மனசச்ாட் ம் அ த்தமா க் ம். ( த்  1:15) 

ஆ ற்ெகாண்  கள்ள ேபாதகரக்ள் ேதவ ைடய 
வாரத்்ைதைய ைதத்  வ றாரக்ள். ேதவன் நம  
நன்ைமக்ெகன் ம், இன்பத் ற்ெகன் ம் பைடத் 
தைவகைள உலகம் ட் ப்ப த்  ட்டைதக் த்  
நாம் ஆசச்ரியப்பட ேவண் ய ல்ைல.  

ஆனால் நமக்  நம் க்ைக ண் , பாவத் ன்  
இேய  ஸ்  ெவற்  றந் க் றார ் என்ற ேதவனின் வாக் த்தத்தம் அவர ்
வாரை்த ந்  நமக் ண்  (ேராமர ் 6:6-7). நாம் ேதவ ைடய வாரத்்ைதகைள நம் 
இ தயங்களில் ப த்  ைவத் , ஸ் ன் சரீரத் ள்ள மற்ற வா கேளா  
ஐக் யத் ந்  கணக்  ஒப் ப்பவரக்ளா க்க ேவண் ம்.  

ேவதாகமம் நம் ேசாதைனகைள “ேபாரக்்களம்” என்  ெசால்வேதா , ேதவன் நமக் க் 
ெகா த் ள்ள அைனத்  ேபாரா தங்கைள ம் நாம் உபேயா க்க ேவண் ம். அவர ்
எப்ெபா ம் நமக்  தப் ச ் ெசல்ல வ  ெசய்வார.் அவைரப் ன்பற்  அவரிட ந்  
எ ரப்ா ங்கள்.  

  

    உண்ைம ேகாப்   
 

– யாேனா Miano ( ேரக்க ெமா ). 
கண்ணா ையக் கைறப த் தல் 
ேபான்ற நிறத் டன் 
கைறப த் தல், சாய்ப்ப , 
மா ப த் வ , ட் ப்ப த் வ . 
6 
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பா யைல எ ரம்ைறயாக ம், ைறயற்றதாக ம் பாரக்் ம் ேபாக்  ல க்  உண் , இ  
ெப ம்பா ம் ெபண்கள் மத் ல் அ கம். ெபற்ேறாரிட ந்  சரியான பா யல் 

ன் தாரணமான அ ைற ன்ைம, அல்ல  ஒ ேவைள சந்ேதாஷமற்ற தாய், அல்ல  
இ  ைறயற்ற தைலப்பாக ம் கலந்தாேலா க்கப்படாத ம் இதற்  காரணமா க்கலாம். 
அேநக சமயங்களில் ெபண்கள் பா யல் வன் ைறக் ம், கற்ப ப் க் ம் ஆளாக்கப்படட் ம் 
அன்  மற் ம் ஒப் தைலக் காட் ம் தாமாக பா யைல ட் க் ெகா த்த ம், ஒ  ஆண் 
கடந்  ெசல் ம் ெபா  ேபாக்காக ெபண்ைண பாரத்்த ம் இதற்  காரணமா க்கலாம். 
எனேவ தான் நாம் பா யல் மற் ம் மணத்ைதக் த்த ேதவ ட்டத்ைத 
அ ந்தவரள்ா க்க ேவண் ம், அேதா  பா யல் என்ப  த்தமான  மற் ம் 
ேநரம்ைறயான  என்பைத நிைன ல் ெகாள் ங்கள்.   

மணத் ற் ள் ெகாண்  வரத்தக்க ேசாதைனகைள உலகம் ஏராளமாய் ெகா க் ற , 
ஒவ்ெவா  தம்ப க ம் தங்க க்கான பா யல் இன்பத்ைத ேபச் ன் ல ம் 
ெசயல் ைற ன் ல ம் தனிப்படட் ேநரத் ல் ப ரவ்ைத அ கரிக்க ேவண் ம். எனி ம், 
உலகம் ெகா க் ம் தவறான ேபாக் கைள நிசச்யமாக இ ல் உட்ப த்தக் டா . ஆபாச 
படம் தவறான ேபாக்காக இ க் ேமயானால், அ  எப்ேபா  தவறான ேபாக்காக இல்லாமல் 
இ ந் ள்ள ? எப்ேபா ேம இல்ைல. எப்ெபா தேம உலகத் ன் ைமகைள த க் 
ெகாள்ளா ரக்ள். அைத ேதைவயற்றதாய் பாரத்்  அைத ட்  ல ங்கள், அப்ெபா  
கணவன் மற் ம் மைன க் ைட ள்ள ெமய்யான இன்பம் மற் ம் நிைற க்  ேநராக 
உங்கள் பைடப்பாற்ற க்  வ வ க் ம்.   

பா ய ல் நீங்கள் உலகத் ன் கண்ேணாடட்த் ல் நடந்  ெகாள் ரக்ளானால், உங்கள் 
ைண ட ம் ேதவனிட ம் அைத அ க்ைக ட் , ேதவ ைடய வாரத்்ைத ன்ப யான 

ய கண்ேணாடட்த்ைதக் ேகட்  ெஜ ங்கள். உலகத் ன் ெசல்வாக்கால் நீங்கள் இ வ ம் 
தாக்கப்படக் ய சாத் யங்க ண் . பா யல் உள்ளடக்க ள்ள ல ெதாைலக்காட்  

ளம்பரங்கைள நீங்கள் பாரக்்கக் ம் அ  ெபண்கைள ண்ப த்  ஆண்க க்  எ ராக 
எ ப் டலாம். இப்ப ப்பட்ட அ ைறகள் தைலவ கைள ப க்ைக அைறக் ள் 
ெகாண் வரலாம். இந்த தாக்கங்கள் ெமய்யானைவ மற் ம் இ  நம்ைம தாக் ற . இ  ஒ  
உண்ைமயான ேபாரக்்களம், ஆகேவ எ ரம்ைறயான அ ைறகேளா  நாம் எவ்வா  
ேபாராட ேவண் ெமன்பைத நாம் கண் த் , அ ல் ேதவ உத ைய நா ங்கள், காரணம் 
நீங்கள் ேதவனின் பரிைச ெதாைலத் டக் டாெதன்  ேதவன் ம் றார.்  

ய- பரிேசாதைன 1 

இந்த ப ல் உங்கள் கண்ேணாடட்த்ைத பா த்த எ ரம்ைறயான தாக்கங்கைள 
அைடயாளம் காண ம். 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

எ ரம்ைறயான தாக்கங்கைள கண்ட ந் ப் ரக்ளானால், ஒப் ர  மற் ம் 
மன்னிப் ற்கான ேவதாகம நியமத் ன்ப  ெசய் ரக்ளா? ேம ம் ப க்க, ன் இைணப்  P ஐ 
நிைற  ெசய்ய ம்: நம் க்ைக மற் ம் மன்னிப்  
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ப களில் ஆழமாக ேத ங்கள் 

நாம் ேதவைன ன்பற் ம் ெபா ம் உலகத்ைதப் ன்பற் ம் ெபா ம் என்ன நடக் ற  
என்பைத அைடயாளம் கா ங்கள்.  

உலகத் ம் உலகத் ள்ளைவகளி ம் அன் ரா ங்கள். ஒ வன் உலகத் ல் 
அன் ரந்்தால் அவனிடத் ல் தா ன் அன் ல்ைல. (1 ேயாவான் 2:15)  

________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

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) 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

ேவதாகம ைற லல்லாத கண்ேணாட்டம் 2: கடந்த கால பாவங்க க்காக 
க ந் ெகாள் தல்.  

நம் கடந்த கால பா யல் பாவங்கள் நம் எ ரக்ாலத்ைத ஆண் ெகாள்ள ம் நம்ைம ற்ற 
உணரச்் க் ள்ளாக்க ம் அ ம க்கக் டா . ேதவ க் ள் மன்னிப் ம் வாழ் ம் 
உண் , நாம் அைத சந் ப்ேபாம். நம் ல் ெப ம்பான்ைமயானவரக் க்  பா யைல பற்  
ெபரிய அள ல் எவ் த ஆ க் ய அ க ம் இ ப்ப ல்ைல. ஆண்கள் ய-இன்பத் ல் 
ஈ பட ம் ஆபாச படம் பாரக்்க ம் ஈரக்் ம் உல ல் நாம் இ க் ேறாம், ய இன்பம் 
கா த ம் மணத் ற்  ெவளி ல் பா யல் உற க் ெகாள் த ம் பரவா ல்ைல 
என் ம் இைதப் பற்  அவரக்ள் தன் நண்பரக்ேளா  ேபசலாம் என் ம் நம் ள்ைளக க்  
ெசால்லப்ப ற , ெபண்க ம் வா ப ெபண்க ம் பா யல் அடக் ைற ந்  
தங்கைள” த் க்” ெகாண்  ஆபாசப் படங்கள், யஇன்பம் மற் ம் பா யல் 
உபகரணங்கைள பயண்ப த்த ஊக் க்கப்பட் , ஆண்கள் ேதைவயற்றவரக்ள் என் ம் 
ெசால்லப்ப ற . பா யைலப் பற்  உலகம் கற் க்ெகா ப்ப  இ ேவ. நீங்கள் 
இைவகளில் பங்ெக த் ப் ரக்ளானால் அ க்ைக ட்  மனந் ம் , ேவதாகம 
சத் யங்கைள ன்பற் , ேவதாகம நியமம் சாரந்்த நடவ க்ைககள் மற் ம் ய 
அ ைறகைள ன்பற் ங்கள்.  

ஒ  நாைளக்  ா  ைறக் ம் ேமல் நான் பா யைலப் பற்  ந் க் ேறன் என்  பல 
ஆண்கள் ெசால்லவ ண் . நீங்கள் ஆபாசப் படங்கைள பாரத்்  ெதாடரந்்  யஇன்பம் 
கண் வந்தால், நீங்கள் காம ெவ யரக்ளாய் மா ரக்ள். பல ஆண்கள் தங்கள் வாழ் ல் 
ஏற்ப ம் க்கல்கள், ஒ  அன்பற்ற அல்ல  உ யளிக்காத தகப்பன் அங் கரிக்காத 
ெபா , அன்பற்ற அல்ல  ெகா ங்ேகால் ஆட்  ெசய் ம் தாய் அல்ல  ல சமய்ஙகளில் 

மணத் ல் ஏற்ப ம் ரசச்ைனகைள ஈ கட்ட பா யல் இன்பத் ற்காக ஆபாச 
படங்கைள பயண்ப த் ன்றனர.்  

மணத் ற்  ன் ஒ ேவைள நீங்கள் ஆபாச படம் பாரப்்ப ல் ஈ பட் ந்தால், இந்த 
ஷம் உங்கள் மைன ைய பா க்க டா ரக்ள். நீங்கள் ப்பதற்  ன் த்தமான நீர ்

உள்ள ேகாப்ைப ல் ல ெசாட் க்கள் ஷம் கலப் ரக்ளா? இைவகைள கடந்த காலத் ல் 
ட் ட ேவண் ய ேவைலையசெ்சய் , ேதவனிட ந்  வந்த அழ ய பரி ல் 
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நிைறைவ ம் ஆ ரவ்ாதத்ைத ம் எ ரப்்பாரத்்  ய வாழ் ல் ன் ெசல் ங்கள் என்  
ேதவன் ெசால் றார.்  

ஒ ேவைள மணத் ற்  ன் நீங்கள் உட ற  ெகாண்டவரானால், அ  மணத் ற்  
ன் உங்கள் ெந க்கத்ைத பா க் ற . இ  ஆண்க க் ள் உணர் ன்ைம மற் ம் 
யநலத்ைத உண்டாக் ம், ெபண்க க்  தங்கள் கணவரின் தைலைமத் வத் க்  
ழ்ப வ ல் ேபாராட்டத்ைத அ கரித் ள்ள . மணத் ற்  ஆண்களின் இன்பத் ற்  

ஒத் ைகப் பாரப்்பதற்கானதல்ல ெபண்ணின் உடல், இைத அன்பளிப்பாக பாரக்்கச ்
ெசால்வ , ைரப்படத் ல் காடட்ப்ப வ  ேபான்  இசை்ச ெகாள்ள ஆண்கைளத் 

ாண் வ  ேபான்றவற்றால் ெபண்கள் ஏமாற்றப்ப ன்றனர.் ஆனால் இ  நிஜ வாழ் ல் 
எவ் தத் ம் பலனளிப்ப ல்ைல.  

நீங்கள் மணம் ெசய்  ெகாள்ள ெவ த் , பா யல் உற ெகாள்ளத் ரம்ானித் , 
அைத மணத் ன் லம் நிைறேவற் ந் ம். ல வ டங்களில் உங்கள் மணம் 
உங்கள் பாவத் ன் ைளைவ சரிெசய்யாத ெபா  உங்கள் பா யல் வாழ்  
ேதாற் ப்ேபாக வங்க க் ேமயானால். ேதவன் மன்னிக் றார.் நீங்கள் ஒ ேவைள 

மணத் ற்  ன் ெசய்தைவக க்காக உங்கள் ைண டம் மன்னிப்  ேகடக்ாமல் 
இ ந் ப் ரக்ளானால், நீங்கள் அைதச ்ெசய்ய ேவண் ம். 

ெசயல் ட்டம் 

மணத் ற்  ன் நீங்கள் மற்றவ டேனா அல்ல  நீங்கள் இ வ ேமா பா யல் ரீ யாக 
ெசய்தவற் ற்  ஒ வ க்ெகா வ ம் ேதவனிட ம் மன்னிப்  ேகட் ரக்ளா? இல்ைலெயனில், 
இப்ெபா ேத  ேநரெம த்  நீங்கள் இைத ெசய்ய ேவண் ம்.  

ப களில் ஆழமாக ேத ங்கள் 

ேதவேனா ள்ள உங்கள் ய உறைவப் பற்  ேதவன் என்ன ெசால் றார ் என்பைத ம் 
நீங்கள் “ ஸ் க் ள்” இ ப்பதால் காரியங்கைள எவ்வா  உண ரக்ள் என்பைத ம் 

வரிக்க ம்.  

இப்ப க்க, ஒ வன் ஸ்த க் ள்ளி ந்தால் ஷ் யா க் றான். 
பைழயைவகள் ஒ ந் ேபா ன, எல்லாம் தா ன. (2ெகாரிந் யர ்5:17) 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

ேம ம் தா ன் ம ைம னாேல ஸ்  மரித்ேதாரி ந்  எ ப்பப்படட் ேபால, 
நா ம் தான வ ள்ளவரக்ளாய் நடந் ெகாள் ம்ப க் , அவ ைடய 
மரணத் ற் ள்ளாக் ம் ஞானஸ்நானத் னாேல ஸ் டேன ட 
அடக்கம்பண்ணப்பட்ேடாம். (ேராமர ்6:4) 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________ 
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ேவதாகம ைற லல்லாத கண்ேணாட்டம் 3: ேசாகத் ல் க் ய    

பல ஆண்க ம் ெபண்க ம் கடந்த காலத் ல் பா யல் ஷ் ரேயாகத் ற்  
ஆளாக்கப்பட் ள்ளனர.் நீங்கள் தைலயாக ம், இந்த காயங்கேளா  வாழ 

ரம்ானிக்கா ரக்ள். நாம் அ ந் ப்பதற் ம் அ கமாக ழந்ைதகள் பா யல் 
ஷ் ரேயாகத் ற்  ஆளாக்கப்ப ன்றனர.் ஒ ேவைள இ  உங்கள் கடந்த காலத் ல் 

இ ந் ந்தால் இைத உங்க க் ள்ேளேய அைடத்  ைவத் க் ெகாண்  அேதா  டேவ 
பயணிப்ப  ேவைல ெசய்யா . நீங்கள் ேவதாகம ம ந்தா ய மன்னிப்  மற் ம் கத்ைத 
பயண்ப த்த ல்ைல என்றால் ேதவன் உங்க க்காக ைவத் ள்ள இந்த அற் தமான பரிைச 
காய ம், கசப் ம் ஷேமற் ம். உங்கள் கடந்த காலத்ைத ேவதாகம வ ல் 
அ வ ல் உ யா ங்கள், மற்றவரக்ள் உங்க க்  ேராதமாய் ெசய்த பாவம் 
உங்கைள பா த்  ேதவன் ெகா த் ள்ள இந்த இன்பம் மற் ம் ெந ங் ய உற  ஆ ய 
அழ ய பரிைச அ ப ப்பதற்கான உங்கள் அ ைற மற் ம் ரைண அ த் ப்ேபாட 
அ ம க்கா ரக்ள்.  

பா யல் ரீ யான தவ கள் எ வானா ம் ேதவ தத்த் ற் ம் வ ைறக க் ம் 
அப்பாற்பட்டேத, உங்கள் ப்பத் ற்  மாறாக நீங்கள் பா யல் ெசய ல் 
வர் த்தப்பட் ந்தால், இந்த காயத்ைத நீங்கள் எ ரத்்  ேதவ உத ைய ேகடக்்கா ட்டால் 
இந்த பா ப் களில் ெந ங்காலம் ெதாடர ேவண் க் ம். ேவதாகம ஆேலாசைன, உங்கள் 
ேபாதகேரா  உைறயா வ  மற் ம் ெஜபத்ேதா  ேவத வசனத் ல் ேநரம் ெசல வேத 
உங்கள் ேபாரா தம்.  

நீங்கள் இந்தப் ப ல் பா க்கப்பட் ப் ரக்ளானால் ேதவன் இப்ெபா  உங்கேளா  
ேப றார,் இங்ேகேய நி த்  மன்னிப்  எ ம் த்தகத்ைத வா ங்கள். உங்கைள 
காயப்ப த் ய நபர ்அல்ல  நபரக்ைள மன்னிப்ப ல் உங்க க்  உதவ: ன் இைணப்  P ஐ 
பயண்ப த் ங்கள்.  

இந்த ெஜபத்ைத ெஜ ங்கள்:  

 ேதவேன, _______________________ அவரக்ள் எனக்  ெசய்த எல்லா 
தவ க க்காக ம் மன்னிக் ேறன், இதன் லம் ஏற்பட்ட நிைன கள் 
மற் ம் வ ந்  கமாக்க ெஜ க் ேறன். கடந்த கால ைம 
நிகழ்காலத் ல் உம  பரிைச அ த் ப்ேபா வைத நான் ம்ப ல்ைல, 
இேய ன் நாமத் ல் ேகட் ேறன். ஆெமன்.  

ேவதாகம ைற லல்லாத கண்ேணாட்டம் 4: ப வாங் ம் சை்ச 

மணம் நம் ள்ள ேமாசமான பக்கங்கைள ெவளிக்ெகாண்  வ ம் என்ப  ம க்க 
யாத . உங்கள் ைண உங்கைள காயப்ப த் ள்ளார ் அல்ல  காயப்ப த் க் 

ெகாண் க் றார ்என்ற நிதரச்னத்ைத நீங்கள் எவ்வா  ைகயாளப்ேபா ரக்ள்? காயத்ைத 
அடக்  ைவத்தல், சாக்  ேபாக்  ெசால் தல் அல்ல  ம்ப சண்ைட தல் 
ேபான்றவற்ைற எப்ப  ைகயா ரக்ள்? ப ல் உங்கைள ஆசச்ரியப்ப த்தலாம். நீங்கள் 
ஒ வ க்ெகா வர ் ெசய்த ற்றங்கைள கவனிக்கா ரக்ள் அல்ல  சாக்  ேபாக்  
ெசால்ல ரக்ள். நீங்கள் ஒ ேவைள வக் ரமான அல்ல  ேதைவயற்ற பா யல் 
ெசயல்களா ய உங்கள் ைண ன் உடைல ேகளி ெசய்வ  அல்ல  அவரக்ளின் பா யல் 
ெசயல்பா கைள ைற வ  அல்ல  ப வாங் ம் ேநாக்கத் டன் ஒ வர ்
மற்ெறா வ க்கான பா யல் இன்பத்ைத ம ப்ப  ேபான்றவற் ல் நீங்கள் ஈ பட் ந்தால் 
உங்கள் உற  ன்பத் ற் ள்ளாக்கப்பட்  உங்கள் பா யல் வாழ் ல் ஷேமற் ம். 
இந்த நடவ க்ைக யநலத் ற்  ேவ ண் ற , அ யாைமயால் ெசய்தா ம், சந்ேதாஷம் 
மற் ம் நிைறைவ உண்டாக்க ேதவன் வ வைமத்த உறைவ கைறப த் டக் ம்.  
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உங்கள் ரசச்ைனக க்  காரணம் ச ப்  மற் ம் பைடப்பாற்ற ல் ைறேவ என்ற தவைற 
ெசய்  டா ரக்ள். பா யல் உற  தன் உற்சாகத்ைத இழக் ம் ெபா  ஆபாசப் 
படங்களின் பக்கம் ம் ம்ப  ந்ைதய ைவத் யரக்ள் ஊக் த் ள்ளனர.் பல 
சமயங்களில் அ  ஒ  ைணைய காயம் மற் ம் ற்ற உணரச்் க் ள்ளாக் ம் அல்ல  
இ வைர ம் தவறான பாைதக்  இ த் ச ் ெசன் ம், ஆனால் அ  எப்ேபா ேம 
அ க்  ேநராக ைச ப் ற . ெப ம்பா ம், பா யல் ளி ட்டல் அ ப்பைட 
காயங்கள் மற் ம் சரிெசய்யப்படாத ற்றங்களால் ஏற்ப ற .   

வாகம் யாவ க் ம் கன ள்ளதா ம், வாகமஞ்சம் அ ப்படாததா ப்பதாக, 
ேவ க்கள்ளைர ம் பசாரக்காரைர ம் ேதவன் நியாந் ரப்்பார.் (எ ேரயர ்13:4) 

ஒ  ேவதாகம ரி ைரயாளர ் இந்த வசனத்ைத ம் வாக மஞ்சம் ாய்மாயா ப்பதன் 
க் யத் வம் பற் ம் ெதளி  ப த் றார.்  

தல் வாக் யத் ல் “ வாகம் யாவ க் ம் கன ள்ள ” ப்பாக 
வாரத்்ைதகளின் உட் களில் தன்ைமப்ப த்தப்படட்” கனம்” என்ற 
வாரத்்ைத ல் கவனம் ெச த் ற . மரியைத மற் ம் உயரிய மரியாைத 
என்பேத இந்த வாரத்்ைத ன் அரத்்தம். மணத்ைத கனம் பண் ம் 
ெபா வான வாக் யத்ைதத் ெதாடரந்்  “ வாகமஞ்சம் 
அ ப்படாதாதா ப்பதாக” என்ற வாக் யத் ம் ரை்மயான 
பாரை்வைய ைவக் ற . இந்த பதம் மணத் ற் ள் பா யல் உறைவக் 

ப்பேதா  கணவ ம் மைன ம் ஒ வ க்ெகார ்தாங்கள் மணத் ன் 
ெபா  ெகா த்த வாக் க க்  உண்ைமயாய் நிைலத் க்க 
ேவண் ெமன்பேத இதன் அரத்்தம்.” ாய்ைம” என்ற ேரக்க உரிசெ்சால் 
ெமா ெபயரக்்கப்ப ம் ெபா  “ ட் ப்படாத,”” மாசைடயாத,”” கைறபடாத” 
என்ற அரத்்தங்கைள ெகா க் ற . அ  அதன் உட் ரி ல் உள்ள உ யான 
நிைலப்பா . 7 

 

இ  மண மஞ்சம் பரி த்தமானதா க்க ேவண் ம் என்பைத அ த்தமாய் 
ெசால்வைதக் கா ம் ெபா , நாம் உலகம் பா யைல பயண்ப த் ம் ைறக் ம் 
உலகத் ன் பக்க ம் ம்  அைத நம  கணவன் மைன  உற ல் ெகாண் வந் , அைத 
ேதவன் ஆ ரவ் க் ம்ப  எ ரப்்பாரக்்க யா . ஒ ேவைள கடந்த காலத் னால் உங்கள் 

ைணக்  எ ராக உங்கள் இ தயம் க னமா ந்தால் ஆபாசப் படங்கள் உங்கள் 
இ தயத்ைத ெமன்ைமயாக் ம் ற ேகாலல்ல. ஆம், ஆபாசப் படங்கள் நம்ைம 

ாண் ம், நாம் அவ்வாேற பைடக்கப்பட் ள்ேளாம் ஆனால் அ  நம் பாவ பாவத் ன் 
ஒ  ப . நம் கத் ன் ஆரம்பம் ப க்ைக அைற ந்தல்ல நம் இ தயத் ந்ேத 

வங் ற . அ க்ைக ெசய்வதற் ம், மனந் ம் வதற் ம் ேதவனிடம் ெசல் ங்கள், 
அதன் ன்  ஒ வைர ஒ வர ் ேந த்  உண்ைமயான ரசச்ைனகைளக் த்  
ேநரை்மயா ங்கள்.  
 

கசப் ம் ப வாங் த ம் பா யைல ப் யற்றதாக் ம், பல சமயங்களில் அ  
மண மஞ்சத் ல் ைளயாட்  மற் ம் ஏற் ைடயைவ ஆ யவற்ைற ய 

மனப்பான்ைம டன் அ கசெ்சய் ம். ய அ ைறகைளக் ெகாண் வரத் 
தக்கதாய் ற்றங்கைள சரிெசய் டட் ன்,” தவ ” அல்ல  ேதைவயற்ற  என்  உணரந்்த 
பா யல் இன்பத் ற்கான ெசயல்க க்  கதைவ றக் ற . உள்ேள ந  

ந்தைவகளில் ல அ ைறகள் உலகத் ன் இசை்சகேளா  ஒத் ப்ேபாகலாம், அ  
உண்ைமயாக இ க்க ேவண் ய அவ ய ல்ைல. ைககள், மச  எண்ெணய் 
பயண்ப த் வ , அல்ல  பல்ேவ  நிைலகளில் உற ெகாண்  இன்பத்ைத அ ப ப்ப  
ேபான்றைவ உலகத்தால் தவ  என்  த்தரிக்கப்பட்டைத ேகட் ம் பாரத்் ம் இ ப்பதால் 
இ வரில் ஏேதா ஒ  ைணக்  இைவகள் தவறானதாக ேதான்றலாம். ேதவன் நன்ைம என்  
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ெசான்னெதல்லாம் நன்ைமயாகேவ இ க் ற  என்பைத நிைன ல் ெகாள் ங்கள், உலகம் 
அைதப் பற்  என்ன ெசான்னா ம் ெசய்தா ம் அ  ஒ  ெபா ட்டல்ல.   

உங்கள் மணத் ற்ெகன்  ேதவன் ைவத் ள்ள றந்தைவகைள அ ப க்க டாமல் 
ன்னைட க் ள்ளாக் ம் அரண்கைளத் ரம்ாணிக்க உத  ேதைவப்பட்டால், ன் இைனப்  

P ஐ நிைற  ெசய் ங்கள்: ெபா வான தைடகற்கள். 

ேவதாகம ைற லல்லாத கண்ேணாட்டம் 4: பா ய ன் – தவறான ைற 

ஒ  தம்ப  பா யைல க் ரகமாக மாற் ம் ெபா , அ  ெப ம் ரசச்ைனயா  
ற . க் ரகங்கைள உ வாக் வ  ழ்ச்  மற் ம் அ க்  ேநராய் நடத் ம். ல 

ஸ்தவ தம்ப க ம் ட ஒ வேரா அல்ல  இ வ ம் பா யைல 
க் ரகமாக் ள்ளனர,் அ  அவரக்ைள பா ய க்காக ைணகைள மாற் க் ெகாள்வ  

ேபான்ற பாவ பழக்கங்க க்  நடத் ள்ள , இப்ப ப்பட்ட தம்ப கள் தாங்கள் ெசய்வ  
பாவம் என்பைத உணரந்்  அைவகைள ட்  ம் வாரக்ள் என்  நம் ேறன். நம் 
வாழ் ள்ள எந்த க் ரகமானா ம் அ  ேதவ க்  எ ரானேத. எ ம் நம்ைம ஆண்  
ெகாள்ளேவா அல்ல  நாம் அதன்  ெவ  ெகாள்ளேவா அ ம க்கக் டா  என்  ேதவன் 
ெசால் றார.் ஒ  நாைளக்  பல ைற இைவகைளப் பற் ேய ேயா ப்பதால் அேநக 
ஆண்க ம் ெபண்க ம் பா யல் இன்பத் க்கான ஆைசகைள க் ரகமாக் ற ள்ளனர.் 
ெத ல் நடந்  ெசல் ம் ஒ  ெபண்ைண எவ் த பா யல் எண்ண ம் இல்லாமல் ஒ ல 
ஆண்களால் பாரக்்க இயலா . ஆனால் அ  எவ்வா  உங்கள் மைன ேயா ள்ள உறைவ 
பா க்க ம்? நீங்கள் அவரக்ள  உடைல, ேதாற்றத்ைத மற்ற ெபண்கேளா  அல்ல  
இளம் ெபண்கேளா  ஒப் ரக்ளா? இ  பாவேம.  

ப களில் ஆழமாக ேத ங்கள் 

எ ம் நம் வாழ்ைவ ஆண் ெகாள்ள அ ம க்காததற்கான ேவதாகம ைறைமகைள 
ப ல் எ றார,் அைவகள் என்ன என்பைத ம் அைவகளில் நீங்கள் எப்ப  நடப்ப  
என்பைத ம் அைடயாளம் கா ங்கள்.  

எல்லாவற்ைற ம் அ ப க்க எனக்  அ கார ண் , ஆ ம் எல்லம் 
த யா ரா . எல்லாவற்ைற ம் அ ப க்க எனக்  அ கார ண் , 
ஆ ம் நான் ஒன் ற் ம் அ ைமப்பட மாட்ேடன். (1 ெகாரிந் யர ்6:12) 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

எல்லாவற்ைற ம் அ ப க்க எனக்  அ கார ண் , ஆ ம் எல்லாம் 
த யா ரா , எல்லாவற்ைற ம் அ ப க்க எனக்  அ கார ண் , ஆ ம் 
எல்லாம் பக் த் ைய உண்டாக்கா . (1 ெகாரிந் யர ்10:23)   

________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

இரண்  எஜமான்க க்  ஊ யஞ்ெசய்ய ஒ வனா ம் டா , ஒ வைனப் பைகத் , 
மற்றவைனச ் ேந ப்பான், அல்ல  ஒ வைனப் பற் க்ெகாண் , மற்றவைன 
அசடை்ட பண் வான், ேதவ க் ம் உலகப்ெபா க் ம் ஊ யஞ்ெசய்ய 
உங்களால் டா . (மத்ேத  6:24) 
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________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

வாழ்க்ைக என்ப  நம் ள்ள கட் ப்பா க க் ம் நாம் ேதர்  ெசய்பைவக க் ம் 
இைட லான ேபாரக்்களம். ேதவ க் ம் அவர ் வாரத்்ைதக் ம் ஒப் க்ெகா ங்கள், ேதவைன 

ட ஏதா ம் ஒன்  நம்ைம கட் ப்ப த் ேமயானால் அ  க் ரகமாகமா ம், 
ெவ க்ெகாள்ளச ் ெசய்வதா ம் ேதவ க் ம் நமக் ம் இைட ல் ள  
உண் பண் வதாக ம் மா ம் என்  இவ்வசனங்கள் நம்ைம எசச்ரிக் ற .  

பா யல் இன்பத்ைத ெகா ப்பதன் லம் அல்ல  நி த்  ைவப்பதன் லம் 
ைகயாள்வதற்காய் பயண்ப த்தப்படலாம், ஏற்ப த்தப்பட்ட உட ற ல் தவேற ல்ைல, 
ஆனால் உட றைவ “மன்னிப் ” ேகடக் அல்ல  ெதா த ன் ரசச்ைனைய த ரக்்க 
பயண்ப த் வ  தவறான . நீங்கள் ெசான்னைவகள் அல்ல  ெசய்தைவக க்  நீங்கள் 
ெபா ப்ேபற்  மன்னிப்  ேக ங்கள். அதன் ன் உற  ைவத் க்ெகாள் ங்கள், ஆனால் 
தவறான வ ல் பயண்ப த்தா ரக்ள் அல்ல  ஒ  ைண மற்ெறா  ைண மன்னிப்  
ேகடக் ேவண் ம் என்பதற்காக நி த்  ைவப்ப ம் அவைர ைகயாளப் பயண்ப த்  
பா யைல தவறாக பயண்ப த் வதா ம். ரசச்ைனகள் பா யல் ஒத் ைழப்ைப 
பா க்கக் ம், ேப வ  வரேவற்கப்ப ற  மற் ம் பா யைல ஆ தமாக பாரக்்காத ஒ  

ர் ம் எட்டப்பட ேவண் ம்.  

ய- பரிேசாதைன 2 

இ  நீங்கள் ெசய் வ ம் ஒன்றா ந்தால், ேதவன் உங்கைள மன்னிக்க ஒ  ெஜபத்ைத 
எ , ேநரம் ஒ க்  உங்கள் ைண ட ம் மன்னிப்  ேக ங்கள். 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________ 
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பாடம் 3 

இ  ஒ  பரி , ஆ தமல்ல 

மணத் ற்  ன் நம் கடந்த கால காயங்கள் மற் ம் அ யாைம மற் ம் மணத் ற்  
ன் ம் ட நாம் ெசய்த தவ கள் பா யல் எ ம் பரிைச கைறப த்தக் ம். உங்கைள 

இந்த ப ல் தைட ெசய் ம் எண்ணங்கள் மற் ம் அ ைறகைள அ க்ைக ட்  
உங்கள் இ தயத்ைத பரிேசா க்க இந்த பாடம் உங்க க்  உத ம்.  

ப களில் ஆழமாக ேத ங்கள் 

உங்கள் ைண டனான பா யல் உற ல் உங்கள் அ ைற எவ்வா  இ க்க ேவண் ம் 
என்பைத வரிக்க ம்.  

ஷன் தன் மைன க் ச ் ெசய்யேவண் ய கடைமையச ் ெசய்யக்கடவன், 
அப்ப ேய மைன ம் தன் ஷ க் ச ் ெசய்யக்கடவள். மைன யானவள் 
தன் யசரீரத் ற்  அ காரியல்ல, ஷேன அதற்  அ காரி, அப்ப ேய 

ஷ ம் தன் யசரீரத் ற்  அ காரியல்ல, மைன ேய அதற்  அ காரி. (1 
ெகாரிந் யர ்7:3-4) 

 

                
 

ைறவான பா யல் உந் தல் 

தங்கள் மைன களின் வா ந்  வ ம் ேமாசமான ெசாற்க க்காக பல ஆண்கள் தங்கள் 
மைன டன் உட ற  ைவத் க்ெகாள்ள ம் வ ல்ைல. ஒ  மைன  ஆ க்  

தள  மாத் ரம் உ யளித்தாேலா அல்ல  மர் த்தாேலா, வாய் 
சரி ல்லா ட்டாேலா, அவர  மைன  உட ற  ெகாள்வதற்கான அவள  ப்பங்கைள 
கணவனால் தள  அல்ல  கடைமக்காக ப்ப ன்  ரத்்  ெசய்யப்ப வைத 
காண்பார.் ஒ  கணவ க்  தன் மைன டன் இைணந்  ெசய்ய ஒன் ல்லாத ெபா  
அந்த மைன  அ க்க  ேசாரந்் ேபா றார.்  

ெபண்கேள, ஆண்கள ய எங்க க்  எங்கள் கா க ம் ஒ  பா யல் உ ப்  தான், 
அ ந்  வ பைவகைள நாங்கள் ேகட் ேறாம், அ  உ யளிக்காததாய் ைறத்  
ம ப் வதா ந்தால், எங்கள் பா யல் உந் தைல அ  பா க் ம்.  

ய- பரிேசாதைன 

மைன ேய, இ  உங்க க்க மனமாற்றத்ைதக் ெகாண் வந் க் மானால், அ க்ைக 
ெசய்  ஒ  ெஜபத்ைத எ ங்கள், உங்கள் கணவனிடம் அ க்ைக ட்  மன்னிப்  ேகடக் 
ஒ  ேநரத்ைத ட்ட ங்கள்.  

________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________ 
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மைன ேய, பா யைல உங்கள் யநலத் ற்கான ஒ  க யாகேவா அல்ல  ைகயாளேவா 
பயண்ப த்  வ ரக்ளா? இைத ெதளி  ப த்த, ன்வ ம் ேகள் க க்  
ப லளி ங்கள்: 

1. அ கம் ெசல  ெசய்தைமக்  மன்னிப்  ேகட் ம்ப  உட றைவ 
பயண்ப த் னீரக்ளா?  ____________ ஆம்____________ இல்ைல 
 

2. உ யளிக்காத தத் ல் அல்ல  அன் றாத தத் ல் ஏேதா ஒன்ைற ெசான்ன 
ன்ேபா அல்ல  ெசய்த ன்ேபா உட றைவ பயண்ப த் னீரக்ளா?  

  ____________ ஆம் ____________   இல்ைல 
  

3. அவர ் இல்ைல என்  ெசால்வாெரன்பைத அ ந்  அைதக் ேகட் ம் ன் உட றைவ 
பயண்ப த் ய ண்டா?  ____________ ஆம் ____________ இல்ைல. 

ஆம், ஆண்கள் எந்த ழ்நிைல ம் தங்கள் மைன டனான உட றைவ 
ஊக் க் ன்றனர,் ஆனால் மைன ன் இப்ப ப்பட்ட பழக்கங்கள், ேதவனின் பரிைச 
தவறாக பா த்  காலப்ேபாக் ல் உட ற ல் ஷேமற்ற வங் ம். 

ேதவன் பா யல் எ ம் பரி ன் லம் நம்ைம ஆ ரவ் த் ள்ளார ்என்ப  அ ன வாழ் ல் 
நி பணமா ற , நாம் ேதவ ைடய ைற ல் அைதப் பாரக்் ேறாமா அல்ல  உலகத் ன் 
வ ல் அைத பாரக்் ேறாமா என்பேத நன்ைம அ  அல்ல  ைம, ஆ ரவ்ாதம் அல்ல  
சாபம் என்பைத ரம்ானிக் ற . மனிதைன ேசா க் ம்ப  உலகத் ன் அ ப யாக 

க யணிந்  ற்  வர ேதவேன அ ம த் க் ெகாண் ள்ளார,் ஆனால் மனித க்  
ெபா வா ள்ள ேசாதைனகளினின்  அவன் தப் ச ் ெசல்வதற்கான வ ைய 
உண் பண் வதாக ம் வாக்களித் ள்ளார.் (1ெகாரிந் யர ் 10:13). நாம் 
இவ் ல ந்தா ம் இவ் லகத் ற் யவரக்ளல்ல என்  ேதவன் ெசால் றார ் (ேராமர ்
1:22), நாம் பரேத கள் என் ம் (1 ேபத 2:11), இங்ேக அவர  ர நி களா ந்  
எல்லாவற் ம் அவைர ம ைம ப த்தேவ இ க் ேறாம் என் ம் ெசால் றார ் (2 
ெகாரிந் யர ்5:20; 1 ெகாரிந் யர ்10:31).  

நாம் நம  யநலமான தத்ங்கைள ம் ப்பங்கைள ம் நிைறேவற் ம்ப  இங் ல்ைல, 
நாம் கவனிக்க ேவண் ய ஓர ் எ ரக்ாலம் நமக் ண் , நாம் நித் யமானவரக்ள், மரித்த 

ன் ம் பரேலாகத் ேலா அல்ல  நரகத் ேலா வாழ நிரண் க்கப்படவ்ரக்ள்.  

ரியமானவரக்ேள, அந்நியரக் ம் பரேத க மா க் ற நீங்கள் 
ஆத் மா க்  ேராதமாய்ப் ேபாரெ்சய் ற மாம்ச இசை்சகைள ட்  

ல . (1 ேப 2:11) 

ெகா த்தவைர பரிசாக மாற் வ  

நாம் இரண்  எஜமான்க க்  ஊ யம் ெசய் யா  என்  ேதவ ைடய வாரத்்ைத 
ெசால் ற , நாம் ஒ வைர ம த்  ஒ வ க்  அரப்்பணிக்க ேவண் யதா க் ம்.  

இரண்  எஜமான்க க்  ஊ யஞ்ெசய்ய ஒ வனா ம் டா , ஒ வைனப் 
பைகத் , மற்றவைனச ் ேந ப்பான், அல்ல  ஒ வைனப் பற் க்ெகாண் , 
மற்றவைன அசடை்டபண் வான், ேதவ க் ம் உலகப்ெபா க் ம் 
ஊ யஞ்ெசய்ய உங்களால் டா . (மத்ேத  6:24) 

  



ேரக் காஸ்டர ்

 

சரீரத் க் ரியைவகள் ரத்் ெசய்யப்படல் 24 

தற்பரிேசாதைனக்  இந்த ேகள் கைள கவனத் ல் ெகாள் ங்கள்:  

1. நீங்கள் ப க்ைகக்  ெசல் ம் ன்ேபா அல்ல  ப க்ைகைய ட்  எ ந்த உடேனா 
உங்கள் தல் ந்தைன பா யல் பற் யதா?   ____________ ஆம் ____________ இல்ைல 
 

2. நீங்கள் இைதப்பற்  நாள் வ ம் பகல் கண  காண் ரக்ளா?   
____________ ஆம் ____________ இல்ைல 
 

3. ரக யமாய் இதற்காக பணம் ெசலவ க் ரக்ளா?  ____________ ஆம் ____________ இல்ைல 
 

4. இைதப் ன் ெதாடர உங்கள் ேவைல மற் ம் மணத்ைத ஆபத் ல் ரக்ளா? 
  ____________ ஆம் ____________ இல்ைல 
 

5. உங்கள் மணத் ல் அ கமாக சண்ைட உண்டா ம் காரணம் இ வா? 
  ____________ ஆம் ____________ இல்ைல 

இந்த ேகள் க ள் ஏேத ம் ஒன் க்  நீங்கள் ஆம் என்  ப லளித் ந்தாள், நீங்கள் 
பா யைல க் ரகமாக் க்கலாம். நீங்கள் இந்த பாவத்ைத கரத்்தரிடம் அ க்ைக 
ெசய்ய ேவண் ம். உங்கள் அன்ைப ெப வ ல் ேதவன் ெபாறாைம ள்ளவரா க் ம் 
ெபா  உங்க க் க் ெகா க்கப்பட்ட ஒன்ைற அவரி ம் ேமலாக க் யத் வப் 
ப த் ரக்ளானால், ைள கைள எ ரப்ா ங்கள், ஆனால் உங்கள் ைண டன் கனி 
நிைறந்த மற் ம் ப் கரமான பா யல் வாழ்ைவ எ ரப்்பாரக்்கா ரக்ள், அ  நடக்கப் 
ேபாவ ல்ைல.  

நிண்ெடன்ேடா ைளயாட்  ைபயன் என்ப  த ல் ெவளிவந்  உங்கள் 
நிைன க் ம், வா பரக்ள் அைத ைவத் க்க ேவண் ம், என் மகன்க ம் அப்ெபா  
இளம் வா பரக்ளா ந்தாரக்ள், அ  தங்க க் ம் ேவண் ம்ெமன்  ேகடட்ாரக்ள், எனேவ 
இ யாக ஸ் மஸ் சமயத் ல் நாங்க ம் ஒன்ைற வாங் ேனாம், என் மகன்கள் அ க 
சந்ேதாஷமைடந்  அந்த ைளயாட்டால் கவரப்படட்ாரக்ள். அவரக்ள் அ ல் ேநரம் ெசல ட 
சண்ைட ட்டாரக்ள் அேதா  தங்கள் ேவைலகைள ம் பள்ளி ன் ட்  பாடங்கைள ம் 
தள்ளிப்ேபாட்  நிராகரித்தாரக்ள். தங்கள் நண்பரக்ள் இன் ம் பல ய ைளயாட் கைள 
ைவத் ள்ளதாக ம் அ ம் தங்க க்  ேவண் ம்ெமன்  ெகஞ்ச ஆரம் த்தனர,் அவரக்ள் 
அ கம் ம் ய இந்த பரி  ெரன அவரக்ைள ஆடெ்காண்ட . அவரக்ைள எங்கேளா  
வந்  ேநரம் ெசல ங்கள் என்  நாங்கள் அைழக் ம் ேபாெதல்லாம், நாங்கள் உட்காரந்்  
நிண்ெடன்ேடா ைளயாட ேவண் ெமன்  ெசால்வாரக்ள்.  

அவரக்ள் இைத ெகா த்த எங்கைள ட அந்த ைளயாட்ைட க ம் ேந த்தாரக்ள் 
என்பைத அவரக்ள  ெசயல்கள் ெவளிப்ப த் ன, அவரக்ள் அந்த ைளயாடை்ட 

க் ரகமாக் ந்தனர.் அவரக்ைள அந்த ைளயாட்  ெபாம்ைம கட் ப்ப த்தாதவா  
நான் தைல ட்  ல எல்ைலகைள வ க்க ேவண் யதா ந்த , இேதப்ேபான்  நாம் 
ேதவ க் ம் அவர ் அ ளிய பரிசா ய பா ய க் ம் ெசய்யலாம், நாம் அவ க்  ப லாக 
அவர ் ெகா த்த பரிைச மாற் க்கலாம், நாம் அைத ெசய்வதற் ம் அைதப்பற்  

ந் ப்பதற் ம் அ க ேநரத்ைத ெகா த்  அ  உங்கைள கட் ப்ப த் க் 
ெகாண் க்கலாம். அப்ெபா  நாம் ேதவைனேயா அல்ல  பா யைலேயா அ ப க்க 
மாட்ேடாம் காரணம் அ  ற் ம் நம் யநலமான இன்பத்ைதப் பற் ய .  
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மாற்றத்ைத ேநாக் ய ெசயல் 

உங்கைள பரிேசா க் ம் ேநரத் ல், நீங்கள் இந்த ப ல் எவ்வா  பாவம் ெசய் ரக்ள் 
என்பைதப் பற்  ற் ம் ேநரை்மயாக இ ப்ேத தல் ப , பா யல் எ ம் ேதவன் 
ெகா த்த பரிைச நீங்கள் எப்ப  தவறாக பயண்ப த் ள்ளரீக்ள் அ  உங்கள் 

மணத்ைத எவ்வா  பா த் ள்ள  என்பைத ேதவைன ெவளிப்ப த்தச ் ெசால் க் 
ேக ங்கள். அ த் , எவ் த பாவம் அல்ல  ழ்ப்ப யாைமைய அ க்ைக ட் , 
ேதவனிட ம் உங்கள் ைண ட ம் மன்னிப் க் ேக ங்கள். நீங்கள் அ க்ைக ெசய்யாத 
வைர, ஒன் ம் மாறப்ேபாவ ல்ைல. இ யாக, ய கண்ேணாடட்த் டன் வங் வதற் , 
உங்கள் நடவ க்ைககைள மாற் க் ெகாள்ள ன்வர ேவண் ம்.  

நாம் அ க்ைக ட்   வாழ்ைவ வங்க ன்வர ேவண் ெமன்  ேதவன் ெசால் றார,் 
ெந ங்காலமாய் ஆபாசப்படம் பாரக்் ம் ரசச்ைனைய சற்  கவனிப்ேபாம். ஆபாச படம் 
பாரக்் ம் பழக்கத்ைத உைடத்  ஆேராக் யமான பா யல் உறைவ ஏற்ப த் வெதன்ப  
ஓர ் ெதாடர ் யற் யா ம். பா யல் ைணயாய் இ க் ம் நீங்கள் ஆபாச படங்கைள 
ெபா த்தமட் ல் ெபா த் க்ெகாள்வேதா, நிராகரிப்பேதா, அ ல் உண்ைமேயா இல்ைல, 
நீங்கள் ற் ம் அதன் கட் ப்பாட் ல் இ ப்பேத அதன் உண்ைமயான ழ்நிைல, அ  
கவரந்் க்கக் ய ஒன்றா ம்.  

ஆண்கேள, உண்ைமயான ெபண்ேணா  உற  ைவத் க்ெகாள்ள அவரக்ள  ப்பங்கள் 
மற் ம் ேதைவகைள நிைற  ெசய்ய ேவண் ம், இ  யநலமான கவரச்் யால் 
கட் ப்பட் ப்பதற்  ற் ம் எ ரான . ய பழக்கங்கைள உைடத்  உங்கள் 
மைன ேயா  பா யல் உற ல் உண்ைமயான ெந க்கத்ைத டெ்ட ப்பதற்  சற்  
காலமா ம். இ  இவ்வள  க னெமன்  ெதரிந் ந்தால் நான் ஆபாச படங்கைள 
பாரத்் க்க மாட்ேடன் என்  ல ஆண்கள் ெசான்ன ண் ,” இ  உங்கைள உ ஞ்  உங்கள் 
மன ற்  ஷம் ஏற் ம், உங்கைளக் கட் ப்ப த் ம், மற் ம் ேதவன், உங்கள் ைண 
மற் ம் ள்ைளகளிட ந்  ெதாைல ாரத் ள்ள உணரை்வ உங்க க்  ஏற்ப த் ம்” 
என்ற எசச்ரிக்ைக ெசய் ைய எந்த பத் ரிக்ைக ம், ைரப்படங்க ம் அல்ல  
ெதாைலக்காட்  நிகழ்ச் கேளா ேபா வ ல்ைல.   

நீங்கள் ஒன் க் ங் கவைலப்படாமல் எல்லாவற்ைற ங் த்  உங்கள் 
ண்ணப்பங்கைள ஸ்ேதாத் ரத்ேதாேட ய ெஜபத் னா ம் 

ேவண் த னா ம் ேதவ க் த் ெதரியப்ப த் ங்கள், அப்ெபா , எல்லா 
த் க் ம் ேமலான ேதவசமாதானம் உங்கள் இ தயங்கைள ம் உங்கள் 
ந்ைதகைள ம் ஸ்  இேய க் ள்ளாகக் காத் க்ெகாள் ம். 

( ப் யர ்4:6-7) 

” ஒன் க் ம் கவைலப்படாமல்” என்றால் உங்கள் ரசச்ைனகள்  ெவ  ெகாள்வதர்  
ப லாக ர் க்  ேநரான ெசய க்கான ெபா ைம, யற்  மற் ம் கத் ற்காக ேதவைன 
நம் ங்கள். உங்கள் மண உற ல் பா யல் இன்பம் சரியானதாக இல்ைலெயனில் 
கவைலப்ப வைத நி த் ட் , பா யல் இன்பத் ற்காய் ேதவ க்  
நன் ள்ளவரக்ளா க் ம்ப  ேதவன் ெசால் றார.் உங்கள் ைண டனான உற ல் ேதவ 
ஆ ரவ்ாதத்ைதக் ேகட்  ெஜ க்க வங் ங்கள், மாற்றத் ற்காக காத் க்காமல், அவர ்
வாரத்்ைதக்  த ந்தார ்ேபால உங்கள் அ ைற மற் ம் நடவ க்ைககைளத் ெதாடரந்்  
மாற் ம் ெசய ல் ஈ ப ங்கள்.  

ெபண்கேள, உங்கள் கணவரின் இன்பத் ற்காக மட் ம் நீங்கள் உட ற  ைவத் க் 
ெகாள் ரக்ளா? உங்க க்  ப்பமான  எ  என்பைத அவ க்  ெசால்வ ல் தயக்கேமா 
அல்ல  உங்கள் ெசால்ைல அவர ் ேகட்ப ேலா க்கல் இ க் ேமயானால், அவர ்

மணத் ற் ள் ெகாண்  வந்த ைமகள் மற் ம் ஏமாற்றங்களின் நி த்தம் நீங்கள் 
ேகாபத் டேனா அல்ல  கசப் டேனா இ ந்தால், உங்கள் அ ைற 
எ ரம்ைறயானதா ம் அல்ல  கைறப ந்ததா ம் இ ந்  நீங்கள் இப்ப ப்பட்ட ல்லா 
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கசப் ன் எண்ணங்க டன் ெதாடரந்்  வாழ் ரக்ளானால், ஆபாச படங்கள் மனைத 
ஆடெ்காள்ள டட் ஆணின் பாவ நிைல ல் தான் நீங்க ம் இ க் ரக்ள். உங்கள் 
இ தயத்ைத மாற் ம்ப  ேதவனிடம் ேகடக் ேவண் ம்.  

உங்க க் ம் உங்கள் மைன க் மான பரிசா ய இந்த பா ய ல் ேதவ ைடய 
இ தயத்ைத ம், அவ ைடய கண்ேணாடட்த்ைத ம் த ம்ப  ேக ங்கள். நீங்கள் 
எைதயா ம் அவர ்வாரத்்ைத ன்ப  ேகட்டால் அவர ்நிசச்யம் ெசய்வார.்  

நாம் எைதயா ம் அவ ைடய தத்த் ன்ப  ேகடட்ால், அவர ் நமக் ச ்
ெச ெகா க் றாெரன்பேத அவைரப் பற்  நாம் ெகாண் க் ற ைதரியம். 
நாம் எைதக் ேகட்டா ம், அவர ் நமக் ச ் ெச ெகா க் றாெரன்  நாம் 
அ ந் ந்ேதாமானால், அவரிடத் ல் நாம் ேகட்டைவகைளப் 
ெபற் க்ெகாண்ேடாெமன் ம் அ ந் க் ேறாம். (1 ேயாவான் 5:14-15) 

உங்கள் இ வைர ம் ஒ வராக காண்ப  

ேதவன் எல்லாவற்ைறயம் தம் டம் ெகாண் வரசெ்சால் றார,் ேதவனிடம் 1 + 1 = 1 அல்ல  
ஒேர மாம்சமாக வ ம் ெபா , ப் யர ் 4 ெசால் ற  “ ண்ணப்பத்ேதா ம் 
ெஜபத்ேதா ம்” (வசனம் 6). உங்கள் ைணேயா  இைணந்  ெஜ ங்கள்: ேதவேன எங்கள் 
பா யல் வாழ்ைவ சரியாக் ம் என்  ேக ங்கள். நீங்கள் ெஜ க் ம் ெபா , உங்கள் 

ரசச்ைனக்கான ர் ல் ேதவைன உள்ேளக் ெகாண்  வ ரக்ள். இைணந்  ெஜ ப்ப  
அரத்் ள்ள  காரணம் ேதவன் உங்கைள “ஒேர மாம்சமாய்” காண் றார,் மணமா  
தம்ப களா க் ம் நீங்கள் ெமய்யாகேவ பா யல் இன்பம் என் ம் ப ல் ஒன்  தான்.  

உங்கள் ெஜபம் இைதப் ேபான் க்கலாம்: 

ேதவேன, எங்கள் மனங்கைள ம், பா யல் உறைவ ம் கமாக் ம், 
கரத்்தாேவ, இந்த அற் தமான பரி க்  ேநராய் எங்கள் மனங்க ம் 
இ தயங்க ம் பரி த்தமாக் , சரிப த் ம், எங்கள் யநலனின்ப யல்ல, 
உம  ேநரத்் யான ேநரம் மற் ம் ைற ன்ப  இைத எவ்வா  

ழ்ப த் வ  என்பைத ரிந் ெகாள்ள எங்க க்  உத  ெசய் ம், ஆெமன்.  

” உங்கள் இ தயங்கைள ம் ந்ைதகைள ம்” காத் க்ெகாள் ங்கள் என்  ப் யர ் 4 
ெசால் ற  (வசனம் 7). பைழய நைட ைறகளில் உங்கள் ஒவ்ெவா வரின் மனைதேயா 
அல்ல  உங்களில் யாராவ  ஒ வரின் மனைதேயா ந் ேபாகாதப  காத் க்ெகாள்ள 
ேவண் ம். ேயா  31:1 ஐ மனப்பாடம் பண் ங்கள் “என் கண்கேளாேட 
உடன்ப க்ைகபண்ணின நான் ஒ  கன்னிைக ன்ேமல் நிைனப்பா ப்பெதப்ப ?” இந்த 

ரமாணம் ஆண் அல்ல  ெபண் இ வ க் ேம ெபா ந் ம்.” எந்த எண்ணத்ைத ம் 
ழ்ப யச ் ைறப்ப த் ற” (2 ெகாரிந் யர ்10:5) பா யல் எ ம் பரிைச கைறப்ப த் ற 
யநலம், இசை்ச அல்ல  எ ரம்ைற எண்ணங்கள் ேபான்ற எ ம் கைறப த்தாதவா  

கட் ப்ப த்த ேவண் ெமன்பேத இதன் அரத்்தம்.  

பரி த்தமா ம் ேநரம்ைறயா ம் இ ப்பதற்  ைமயானத் தாக்கங்களினின்  நம்ைம 
காத் க் ெகாள்ள ேவண் ய  அவ யம், இ  மண உற ள்ள 

ைணக க் ள்ளி க் ம் “ஒ மனைத” உைடத் ம். ஒ  தாக்கம் என்ப  பா யைல 
தவறான வ ல் பாரக்்கச ் ெசய் ம் ஒன்றா ம், ஆபாச படங்கள், இைணயதளம், 

த்தகங்கள், காதல் கா யங்கள், ெதாைலக்காட் , ைரப்படங்கள், ச க ஊடகங்கள், 
மற் ம் உங்கள் ெசாந்த சரீரத்ைத எ ரம்ைறயாய்க் காண்ப ம் இத ள்ளடக்கம். இைவ 
அைனத் ம் ஒ க்கப்பட ேவண் யேத. ேதவனின் அற் தமான பரிைச ஷேமற்ற நம் 
வாழ் ல் வரவைழக்க ம். ப்ைபகைள உள்ேள ெகாண் வ தல் மற் ம் 
ெவளிேயற் தல் ஆ யவற் ன் லம் நம் ைளகைள உண்ைமயாகேவ மாற் யைமக்க 
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ம். ஒ  ய ஆசச்ரியம் என்னெவன்றால் நாம் இந்த க கைள உள்ெள க் ம் 
ெபா , நம் பா யல் ஒற் ைம தாக் த க் ள்ளா ம்.  

ப களில் ஆழமாக ேத ங்கள்  

ேவதத் ல் இ தயம் என்ற வாரத்்ைத மன , த்தம் மற் ம் உணர் கைள க் ம், இந்த 
வசனங்கள் இ தயத்ைத பற்  நமக்  என்ன ெசால் ற  என்பைத கண்ட ங்கள், நம் 
ெபா ப்  என்ன? மற் ம் ழ்ப்ப த ன் ைள  என்ன?  

எல்லாக் காவேலா ம் உன் இ தயத்ைதக்காத் க்ெகாள், அதனிடத் னின்  
வஊற்  றப்ப ம். (நீ ெமா கள் 4:23)   

________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

இ தயத் ல் த்த ள்ளவரக்ள் பாக் யவான்கள், அவரக்ள் ேதவைனத் தரி ப்பாரக்ள் 
(மத்ேத  5:8) 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

இந்த வசனத்ைத யானி ங்கள், இந்த வாரத்்ைதகளின் லம் வாழ்வ  உங்கள் 
மணத் ல் எவ் த ரேயாஜனத்ைத உண் பண் ம்? உங்கள் மனைத “பா காக்க” இந்த 

வ ைறகைள எவ்வா  பயண்ப த் வ ? உங்கள் எண்ணங்க க்கான ேதவ தத்த்ைத 
ரக்ளா?  

கைட யாக சேகாதரேர, உண்ைம ள்ளைவகெளைவகேளா, ஒ க்க ள்ளைவக 
ெளைவகேளா, நீ ள்ளைவகெளைவகேளா, கற் ள்ளைவகெளைவகேளா, 
அன் ள்ளைவகெளைவகேளா, நற் ரத்் ள்ளைவகெளைவகேளா, ண்ணியம் 
எ ேவா, கழ் எ ேவா அைவகைளேய ந் த் க் ெகாண் ங்கள்.       
( ப் ர ்4:8) 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

பாவம் நிைறந்த ந்தைனகள் 

கசப்  மற் ம் ேகாபம் நிைறந்த மனநிைல ல் வாழ் ரக்ளா? அ  ஒ  பாவம். உங்கள் 
ைணையத் த ற ேவெறா வேரா  பா யல் உற  ெகாள்வதாய் கற்பைன ெசய்  அைத 
யானித்  ம் க்ெகாண் ப்பவராய் உங்கைள காண் ரக்ளா? நீங்கள் என்ன 

ெசய் ரக்ள்? ேதவன் அைத பசச்ாரம் என்றைழக் றார.் (மத்ேத  5:27-28). அ  ஒ  பாவம். 

பசச்ாரஞ் ெசய்யா ப்பாயாக என்ப  ரவ்த்தா க்  உைரக்கப்பட்ட 
ெதன்  ேகள் ப்பட் க் ரக்ள். நான் உங்க க் ச ் ெசால் ேறன், ஒ  
ஸ் ரிைய இசை்சேயா  பாரக்் ற எவ ம் தன் இ தயத் ல் அவேளாேட 

பசச்ாரஞ் ெசய்தா ற் .  (மத்ேத  5:27-28). 
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உட ற க்ெகாள் ம் ெபா  தங்கள் மைன ைய த ற ேவெறா ப் ெபண்ைண கற்பைன 
ெசய்வதாய் ல ஆண்கள் ஒப் க்ெகாண் ள்ளனர.் உற  ெகாள் ம் ெபா  ஏேதா 
தவறா க் ற  என்  மைன  உண வ ல்ைல என்  நீங்கள் நிைனக் ரக்ளா? 
அப்ப ப் பட்டவரக்ள் அன்ைபப் பரிமாரிக் ெகாள்வ ல்ைல, அவரக்ள் யநலமாய் இன்பம் 
அ ப த்  தங்கள் மைன கைள கவனிப்ப ல்ைல. இ  நி த்தப்பட ேவண் ய பாவம், 
தவ , ைம மற் ம் ஷம்.  

நாம் பரி த்தத்ைத த்  யானிக் ம்ப  றப்பட் ள்ேளாம், அ  ஒ  ஆண் மற் ம் அவர ்
மைன க்  ேதவன் ஏற்ப த் ன தத் லான பா யைல யானிப்பைத ப்பதா ம். ஒ  
கணவனாக, உங்கள் மன ல் ஒ  படத்ைத ைவத் ப்பதற்  ப லாக உங்கள் மைன ல் 
இன்பத்ைத அ ப த்த அைத அவரக்ேளா  ப ரந்்  ெகாள் ங்கள். உங்கள் மைன க்  
உட ற  ெகாள்ள ேவண் ம் என்ற உணர்  வ ம் ெபா  நீங்க ம் த் க் 
ெகாள் ங்கள், உங்கள் யநலமான ஆைசகைள நிைறேவற் க்ெகாள்வதற்  ப லாக அவர ்
எைத அ ப க் றார ் என்பைத ம் அவரின் ப்  ெவ ப் கைள ம் அ ந்  
ெகாள் ங்கள்.  

நாம் ஒ வ க்கா வர ் ேதவ ஆ ேயா  இைசந்  ெசயல்பட நம் எண்ணங்கைள 
ைறப்ப த்த வங்க ேவண் ம். சா  எப்ெபா ம் நன்ைமயானைவகைள எ த்  
ைமயாய் மாற் , ேதவ ைடய பரி கைளக் ெக க்க நம்ைம வஞ் க் ம் ேவைலைய 

ெசய்  ெகாண் ள்ளான்.  

அைவகளால் நாங்கள் தரக்்கங்கைள ம், ேதவைன அ ற அ க்  
ேராதமாய் எ ம் ற எல்லா ேமட் ைமைய ம் ஸ் க் க் ழ்ப யச ்
ைறப்ப த் றவரக்ளா க் ேறாம். (2 ெகாரிந் யர ்10:5) 

 

ப களில் ஆழமாக ேத ங்கள்  

இந்த பாடத்ைதப் ெபா த்த மட் ல், இவ்வசனங்கள் நம்ைம என்ன ெசய்ய ெசால் ற  
என்பைத ம் ஏன் என்பைத ம் அைடயாளம் கா ங்கள்.  

நீங்கள் பரி த்த ள்ளவரக்ளாக ேவண் ெமன்பேத ேதவ ைடய 
தத்மா க் ற . அந்தப்ப  நீங்கள் ேவ மாரக்்கத் க்  ல ந் , 

ேதவைன அ யாத அஞ்ஞானிகைளப்ேபால ேமாக இசை்சக் ட்படாமல். (1 
ெதசேலானிக்ேகயர ்4:3-4) 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

ேவ த்தனத் ற்  ல ேயா ங்கள். ம ஷன் ெசய் ற எந்தப் பாவ ம் 
சரீரத் ற் ப் றம்பா க் ம். ேவ த்தனஞ் ெசய் றவேனா தன் 

யசரீரத் ற்  ேராதமாய்ப் பாவஞ்ெசய் றான். (1 ெகாரிந் யர ்6:18) 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________ 
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த்த ள்ளவரக் க்  சகல ம் த்தமா க் ம், அ த்த ள்ளவரக் க் ம் 
அ வாச ள்ளவரக் க் ம் ஒன் ம் த்தமா ரா , அவரக் ைடய 

த் ம் மனசச்ாட் ம் அ த்தமா க் ம். அவரக்ள் ேதவைன 
அ ந் க் ேறாெமன்  அ க்ைக பண் றாரக்ள், ரிையகளினாேலா 
அவைர ம த க் றாரக்ள்: அவரக்ள் அ வ க்கப்படத்தக்கவரக் ம், 

ழ்ப யாதவரக் ம் எந்தநற் ரிைய ஞ் ெசய்ய 
ஆகாதவரக் மா க் றாரக்ள். ( த்  1:15-16) 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________ 
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பாடம் – 4 

ஒ வைர ஒ வர் அ ப த்தல் 

 

நம் வய  ரந்்  ெகாண்ேட இ ப்பதால் நம் சரீரங்கள் ன் இ ந்தைத ேபான்  
இ ப்ப ல்ைல, அழ  என்றால் எப்ப  ேதாற்றமளிக்க ேவண் ம் என்பைத பற் ய 
ஏராளமான ளம்பரங்கள் வ வதால் அ  ெபண்க க்  ெப ம் சவாலகேவ இ ந்  
வ ற . லர ் தங்கள் சரீரத்தைத பற்  எ ரம்ைறயான உணர்  ெகாண்  சங்கடத் ன் 
நி த்தம் தங்கள் கணவனிட ந்  தங்கைள லக் க் ெகாள் ன்றனர.் ல 
ஆண் க க்  ன்  தான் இ ந்த ேதாற்றத்ைத ம் உ வத்ைத ம் தன் கணவர ் மன ல் 
ைவத் ப்பாேரா என்ெறண்ணி தன் கணவர ் தன்ைன நிரவ்ாணமாய் பாரத்் டக் டா  
என் ம் நிைனக் ன்றனர.்  

ெபண்கேள, இ  கணவ க்  உங்கள் சரீரத்ைத இன்பத் ற்கான றப் டமாய்க் ெகா க்க 
ன்வ வைத பா க் ம், இப்ப ப்பட்ட எண்ணங்க க்  எ ரத்்  நின்  சா  அல்ல  

உலகத் ன் தாக்கங்கள் உங்கள் யமரியாைதக்  ஷேமற்ற அ ம க்கக் டா , ெதாடர்  
ெகாள் தேல ஒ  கணவ க் ம் மைன க் மான பா யல் அ பவத் ன் 
இதயமா க் ற , எத்தைன வயதானா ம் இந்த இதயத்ைத மாற்ற யா . 
வயதாவ னால் உண்டா ம் மாற்றங்கேளா  அ சரித்  ேபாக பழ ங்கள். உங்கள் அன்  
மற் ம் பக் ன் வ ைமைய ெவளிப்ப த்  ஒ வ க்ெகா வர ் ம ழ்ச் ையக் ெகாண்  
வ வ ல் பைடப்பாற்ற டன் இ ப்ப  ஒ  ப .  

சரீரத்ைத த்த எ ரம்ைறயான எண்ணங்கள் ைல ல் எ ம்ேபா  ஆண்கள் மற் ம் 
ெபண்கள் இ வ ேம ெதாடரந்்  அைவகைள ைறப்ப த்த ேவண் ம். அ  அழ , வய  
அல்ல  சரீர ஆற்றல் எைதப்பற் யதாக ேவண் மானா ம் இ க்கலாம். ேதவ ைடய 
சத் யத் ற் ம் சா ன் ெபாய்க க் ைட ல் - ஒ  மாெப ம் ேபார ்
நடந் ெகாண் ள்ள , அ ல் நம் ைணகள் நம் ைளக் ள் இறங்  ேதவ ஆ ேயா  
நம்ைம இைசந்  நடக்க ெசய்ய யா , அழகா க் ம்ப  ேதவன் பைடத்தவற்ைற சா  

ஷேமற்ற டாமல் நாம் ேதவனின் றந்தைத அ ப க் ம்ப  த்தம் பண்ணேவண் ம்.  

நாம் நம் ரசச்ைனகள், பாவங்கள் மற் ம் ரசச்ைன ன் காரணங்கள் ஆ யவற்ைற 
மைறப்ப ேலேய காலம் கடத் ட்ேடாம். இப்ெபா  பா யல் இன்பத் ன் ற்ேபாக்கான 
பக்கங்கைள ந் க் ம்ப  நம் எண்ணங்கைள ைச ப் ேறாம்.  

பா யல் எ ம் பரி ன் ேநர்மைறயானப் பக்கம் 

பைழய ஏற்பாட் ள்ள உன்னதப்பாட்  என்ற ஸ்தகத்ைத ப க் ம் ேபாெதல்லாம், 
“ேவதாகமத் ல் இப்ப  ஒ  ஸ்தகம் உள்ளெதன்  நம்ப ய ல்ைல” என்  பலர ்
ெசால்வைத ேகடப்  ஆசச்ரியமளிக் ற . இந்த அ காரங்க க் ள் ஆண் ெபண் ஆ ய 
இ பாலைரப் பற் ம் பல ஷயங்கைள நாம் அ ந்  ெகாள் ேறாம். நாம் 7 ஆம் 
அ காரத்ைத கவனிக் ம்ப  உள்ேளாம், இ  பா யல் இன்பம், சரீர ெந க்கம் மற் ம் மனித 
பா யல் சாஸ் ரத் ன் ல பக்கங்கைள ம் ளக் வதா ள்ள .  

இந்த த்தகத் ற்  ளக்க ைர எ ய எ த்தாளர ்ஒ வர ்இவ்வா  றார.்  

நாம் ெபா வான அ ைறயான – பழைமயான சான்றளிக்கப்பட்ட 
ளக்க ைறையேய ன்பற் ேறாம். நாம் இந்தப் பாடைல பாரை்வ 

ம ப் ட் ல் எ த் க்ெகாண்  இ  இன்  எவ்வா  ெபா ந் ற  என்  
பாரப்்ேபாம். உட ற  என்ப  சந்த ைய உ வாக் வைத த ற ேவ  
எதற்காக ம் ேதவனால் ெகா க்க பட ல்ைல என்  பல எ த்தாளரக்ள் 
நம் ன்றனர.் எனேவ, இந்த த்தகத்ைத ளக் வைத ெபா வாக 
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ம க் ன்றனர.் ( மணத் ற் ள் என்றா ம்) பா யைல பற் ய ஒ  
த்தகத்ைத ேவத நிய ல் ேதவன் அ ம த் க்க மாட்டார ் என்  லர ்

ெசால் றாரக்ள்.  இ  (” உ வக ெமா ”) சற்  ச க்  (” இ  
அைதப்பற் யதல்ல”) மற் ம் உ வகப்ப த்தப்படட்  (” இ  ேதவைன ம் 
அவர ் மக்கைள ம் பற் ய படம்”), எனேவ பாட ன் சராசரியான அரத்்தம் 
மைறக்கப்பட் ள்ள  என் ன்றனர.் இந்த த்தகம் வ ம் உ வக 
ெமா நைட மற் ம் பல ச க்ைஞகைளக் ெகாண்டதா ந்தா ம், இ  
உ வகமா ப்பதற்கல்ல, மாறாக, ேதவன் ஏற்ப த் ய ம்பத் ற்கான 

ன் தாரனமான படமாய் இ  உள்ள .8 

தயவானக் ப் : இவ்வசனங்கைள ளக்க நாம் “நைட ைற அ ைற” என் ம் ல 
ேவைளகளில் “ெபா வான ப ப் ” என்றைழக்கப்ப ம் ளக்க ைறையேய 
பயண்ப த் ள்ேளாம். அேத சமயம் இ ல் “ ஸ் யல்” கண்ேணாட்டத்ைத ம் 
த ரக்்க ல்ைல அ ம் இவ் வசனங்களில் ெபா ந் ம்.  

இவ்வசனங்கைள வா க் ம் ெபா , பா யல் உற ள்ள உடல், கட் க்கடங்கா உணரச்்  
மற் ம் உத்ேவகத்ைத ம் பற் ய ளக்கத்ைத கவனி ங்கள். 

ராஜ மாரத் ேய! பாதரடை்சகளிட்ட உன் பாதங்கள் க ம் அழகா க் ற , உன் 
இ ப் ன் வ  த் ரத் ெதா ற்காரரின் ேவைலயா ய ஷணம் ேபா க் ற .   உன் 
நா  ராடச்ரசம் நிைறந்த வட்டக்கலசம் ேபா க் ற , உன் வ  ஷ்பங்கள் ழ்ந்த 
ேகா ைம அம்பாரம் ேபா க் ற . உன் இரண்  ஸ்தனங்க ம் ெவளிமானின் இரடை்டக் 

ட் க க் ச ் சமானமா க் ற . உன் க த்  யாைனத்தந்தத் னால் ெசய்த 
ேகா ரத்ைதப் ேபால ம், உன் கண்கள் எஸ்ேபானிேல பத்ர ம் வாசலண்ைட க் ம் 

ளங்கைளப்ேபால ம், உன் க்  தமஸ் ன் ைசைய ேநாக் ம் பேனானின் 
ேகா ரத்ைதப் ேபால ம் இ க் ற .    உன் ர  கரே்மல் மைலையப்ேபா க் ற , உன் 
தைலம ர ் இரத்தாம்பரமயமா ரக் ற , ராஜா நைடக் காவணங்களில் மயங் நிற் றார.்   
மனம ழ்ச் ைய உண்டாக் ம் என் ரியேம! நீ எவ்வள  பவ , நீ எவ்வள  
இன்ப ள்ளவள். உன் உயரம் பைனமரத்ெதா ங் ேபால ம், உன் ஸ்தனங்கள் 

ராட்சக் ைலகள்ேபால ம் இ க் ற . நான் பைனமரத் ேல , அ ன் மடல்கைளப் 
ப்ேபன் என்ேறன், இப்ெபா ம் உன் ஸ்தனங்கள் ராட்ைசக் ைலகள் ேபால ம், உன் 

க் ன் வாசைன ச் ப்பழங்கள் ேபால ம் இ க் ற . உன் ெதாண்ைட, என் ேநசர ்
க்ைக ல் ெம வா றங் ற ம், உறங் றவரக்ளின் உத கைளப் 

ேபசப்பண் ற மான, நல்ல ராடச்ரசத்ைதப் ேபா க் ற . (உன்னதப்பாட் 7: 1-9)  

வசனம் 1 “ க ம் அழகா க் ற ” என்  கணவன் மைன டம் ெசால் ம் 
சாலேமானின் வாரத்்ைதக டன் வங் ற ,” பாதரடை்சகளிட்ட உன் பாதங்கள் க ம் 
அழகா க் ற ” நமக்  அ  ரியா  என்றா ம், கரத்்த க்  ஸ்ேதாத் ரம், இங்ேக 
பயண்ப த்தப்பட் ள்ள பா யல் உ ப்ைப கவனி ங்கள், அ  ஆணின் கண்கள்.  

அவள் எவ்வள  அற் தமா க் றாள் என்பைத வரண்ிக் ம் அவரின் ப் கைள தல் 
நான்  வசனத் ல் கவனித் ரக்ளா? ஆண்கேள, இவர ் ெசய்வைதப் ேபால உங்கள் 
மைன ைய வரண்ிப்ப ல் ெகாஞ்சமாவ  ெசய் ள்ளரீக்ளா? இவர ் அவளின் இைவ 
அைனத் ம் தன்ைன ஈ ப த் க்ெகாண்  இைவ அைனத்ைதயம் அழகாய் பாரக்் றார,் 
நாம் நம் மைன ல் ம ழ்ந் க்க ேவண் ெமன்  ேதவன் ெசால் றார.் மைன கேள, 
உங்கள் கணவரக்ள் உங்கைள இப்ப  உற் ப் பாரக்்க அ ம க் ரக்ளா? 
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6-9 வசனங்கள் அவள  அழைக வரண்ிப்பதற் ம் ேமல் ெசன் , அவள் உடைல அ ப க்கத் 
வங் வைத ம் காட் ற .  

நன்  அ யப்பட்ட ேவதாகம ளக்க ைர ன்வ மா  ற .  

ரியமானவளின் ெதாப் ைள வட்டமான ம  ண்ணத் ற்  ஒப் வைத 
அப்ப ேய காட்  ஒப் டாக எ த் க் ெகாண்டால் அ  
அவலடச்ணமா க் ம். காதலன் ெசால்ல வ வ  என்னெவன்றால் அவள் 
உடல் ம்பப்படத்தக்க ம் ம ைவப் ேபான்  ேபாைதத் தரக் யதா ம் 
இ க் ற  என் றார.் (cf. 4:10) அேதப் ேபான்  அவள் வ ற்ைற க்கப்பட்ட 
ேகா ைம ேமட்ேடா  ஒப் வைத காட்  ளக்கமளித்தால் 
அபத்தமானதா க் ம், பண்ைடய பாலஸ் னத் ல் ேகா ைம என்ப  

க் ய உணவாக இ ந்த  (உபாகமம் 32:14; 2 சா ேவல் 4:6; 17:28).  இதன் 
லம் தன் மைன ேய உண ம் (ேகா ைம) பான மாய் ( ராட்சரசம்) 

இ க் றால் என்  ெசால் றார,் அப்ப ெயன்றால் அவள் அளிக் ம் சரீர 
அன் ன் ெவளிப்ப  அவைர ேபா த்  ப்ப யளித் ள்ள  என்  
அரத்்தம்.9     

இந்த அ காரதை்த நாம் ெதாட ம் ெபா , சாலேமானின் மைன  அவரின் வரண்ிப் க்  
ப லளிக் றார.்  

உன் ெதாண்ைட, என் ேநசர ் க்ைக ல் ெம வா றங் ற ம், 
உறங் றவரக்ளின் உத கைளப் ேபசப்பண் ற மான, நல்ல 

ராடச்ரசத்ைதப் ேபா க் ற . நான் என் ேநச ைடயவள், அவர ் ரியம் 
என்ேம க் ற . (உன்னதப்பாட்  7: 9-10) 

சாலேமான் என்ன உண றார ் என்பைத சற்  கவனிப்ேபாம்: அவள் பாதங்கள், வைளந்த 
ெதாைடகள், ெதாப் ள், வ , ஸ்தனங்கள், க த் , கண்கள், க் , மற் ம் தைல . ன்  
அவள  உடல், ஸ்தனங்கள் மற் ம் அவள  உத கைள ம் அ ப க்கத் வங் றார.்  

பா ய ன் காட்  அம்சம்  

இ ேவ பா யல் இன்பம், ஒ  ெபண்ணின் உடல் அழகான  அ  ெப ம் இன்பத்ைத 
தரக் ய , ேதவன் ெபண்கைள பைடத்த ெபா  அவர ் என்ன ெசய் றார ் என்பைத 
அ ந் ந்தார.் இந்த ல் ெபண்ணின் உடைலக் காட் ம் க ம் 

ம்பப்படத்தக்கெதன்  ஆ க்  ஒன் ல்ைல. ஒ  ெபண் மற்ெறா  ெபண்ணின் 
உட ள்ள அழைக பாரக்்க ம், பா யல் ரீ யாக அல்ல ஆனால் ேதவன் ெபண்ைண 
பைடக் ம் ெபா  ஏேதா ேச த்த ஒன்ைற ைவத்ேத பைடத் ள்ளார ் என்ப  ஒ  
ெபண் க் த் ெதரி ம்.  

ஆண்கேள, நம்ைம ற் ம் பல ெபண்களின் உடல்கள் உள்ள , ஆனால் நாம் பா யல் உற  
ெகாள்வெதன்ப  மைன  என்பவ டன் மட் ேம இ க்க ேவண் ம். ஆணின் பா யல் 
உ ப் களில் க க் யமான  கண்கள் என்  ஆண்களின் பா யல் ாண் தைலப் 
பற் ய க் யமான ஒன்ைற சாலேமான் கற் த் த றார.்  மைன ேய, இந்த பா யல் 
இன்பம் என் ற அம்சத்ைத உங்கள் கணவ க் க் ெகா க்காமல் நி த்  
ைவத் ப் ரக்ளானால், அ க்ைக ட்  உங்கள் உற ல் இைத நைட ைறப் ப த் ங்கள்.  

பா ய ம் உடல் ெதா த ம் 

சாலேமான் அவளின் உடைலத் ெதாட்டதாக ம் வசனம் ெசால் ற , பரஸ்பரமான 
இன்பத்ைத ாண் வதற்  ைககைளப் பயண்ப த் வ  றந்ததா ம், சாலேமான் தன் 
ைககைள தன் மைன ன் உடல் ம் நகரத்் றார.் ” உன் நா  ராடச்ரசம் நிைறந்த 
வடட்க்கலசம் ேபா க் ற ” என்ற பதம் (வசனம்2), அவர ்தன் வாைய பயண்ப த் யைதக் 
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க் ற . ன்  சாலேமான் அவளின் ஸ்தனங்கைள ைககளால் ப்பைதக் 
ப் ற , ஸ்தனங்கைளப் ப்ப ல் ஒ  அற் தமான உணர்  உண் , ஆண் மற் ம் 

ெபண் ஆ ய இ வ க் ம் அ  ெப ம் இன்பத்ைத த ம். அைவகள் ெமய்யாகேவ 
அழகானைவ, அற் தமானைவ. இந்த இன்பத்ைத அ ப க்கத்தக்க ஆைச, ரசைன மற் ம் 
ஆற்றைல நமக் ள் ேதவேன ைவத் ள்ளார.்  

பா ய ம் தனிப்பட்ட காதார ம்  

அவள் “ க் ன் வாசைன ச் ப்பழங்கள் ேபால ம்” என்ப  தனிப்படட் காதாரத்ைதக் 
த்த ரிதமான நிைன ட்டலா ம். இ  ஆண் மற் ம் ெபண் இ வ க் மான . நாம் 

நம  த்தம், ஈரப்்  மற் ம் வாய் ற்நாற்றம் அல்ல  பா யல் உணரை்வக் ெக க் ம் 
எைத ம் த்  எசச்ரிக்கையாய் இ க்க ேவண் ம். ளித் க்ெகாள் ங்கள் அல்ல  
இைணந்  ளிப்ப  அ ம் றந்ததா ம். பசச்ாரம் ெசய்பவரக்ள் தங்கைள ம் தங்கள் 
ப க்ைககைள ம் வாசைன ர யங்களால் நிைறக் ன்றனர,் பா யல் அ பவம் 

வ ம் இந்த அற் தமான வாசைன இைணந்ேத இ க் ம் (நீ ெமா கள் 7:16-17). 

கணவன் மைன கேள இைவகைளப் ரிந்  ெகாண் ரக்ளா? இைவ அைனத் ம் 
அற் தமானைவக ம் நாம் ஒ வ க்ெகா வர ்பா யல் இன்பத்ைத அளிக்க ேவண் ெமன்ற 
ேநாக்கத் ற்காக ேநர யாக ேதவ ைடய வாரத்்ைத ந்  வ பைவ.  

ெபண் ேப றார் 

” ெம வா ரங் ற ம் உறங் றவரக்ளின் உத கைளப் ேபசப்பண் ற ம்” (வசனம் 
9) என்  சாலேமானின் மைன  ெசால் றார.் ெம வாய் என்பேத இங்  ற ேகால் 
வாரத்்ைத, “ெமன்ைமயாக, ெம வாக, ரட் த்தனமாகேவா, அவசர அவசரமாகேவா அல்ல, 
ெபா ைமயாக ம் ெமன்ைமயாக ம்” என்பைதக் க் ம். ெபா ப்பற்ற ைற ல் அல்ல  
உங்கள் யநலமான ேநாக்கத் ற்காக ம் ெசாந்த ப்  மற் ம் இன்பத் ற்காக ம் அல்ல. 

அவரக்ள் உட ற  மட் ேம ெகாள்வதாக ல மைன கள் ெசால் ன்றனர.் கணவன் உற  
ெகாண்  த் க்ெகாள் றார,் அவர ் உசச்க்கட்டத்ைத அைடந்த டன் ம் க் 
ெகாள் றார.் தான் இ வைர இரண்ேட ைற உசச்க்கட்டம் அைடந்ததாக ம் தான் இந்தப் 
ப ல் ப்ப யாக இல்ைல என்பதாக ம் ஒ  மைன  னார.் இ  எப்ப  இ க் ம்?  

உங்கள் கடந்த காலம் எ வாக இ ந்தா ம், காயம் மற் ம் ண் நிைறந்ததாய் இ ந்தா ம், 
ேதவன் உங்கைள கமாக்க ம். கணவரக்ேள, நீங்கள் ெமன்ைமயா ம் 

ப் யளிப்பவரா ம் இ க்க ேவண் ம். மைன கேள, நீங்கள் எைத அ ப க் ரக்ள் 
என்பைத அவ க்  ெசால்ல ேவண் ம். நீங்கள் உங்கள் கணவரின் ைக ல் எண்ெணய் 
ஊற்  உங்கைள ரியப்ப த் வ  எப்ப  என்பைத அவ க்  கற் த்தர 
ேவண் யதா க் ம். மைன ன்  அன் ள்ள பல ஆண்கள் தாங்களாகேவ ன்வந்  
தங்கள் மைன க்  ேசைவ ெசய்வாரக்ள்.  

பா ய ம் ெதாடர்  ெகாள் த ம் 

ஒ  நல்ல பா யல் உற க்  ெதாடர்  ெகாள் தல் மற் ம் மனம் றந்  ேப வ ம் 
அவ யம். பா யல் உறைவ ேதவனின் பரிசாக அ ப ப்ப  நல்ல உணைவ ஒன்றாக 
அ ப ப்பைத ட சரச்ை்சக் ரியதல்ல, நீங்கள் இைத அவ்வா  பாரக்் ரக்ளா?  

மைன ேய, உங்க க்  ேதநீர ் க் மா? ஒ ேவைள உங்கள் கணவர ் உங்க க்  ஒ  
ேதநீர ் ஆயத்தப்ப த் னால், உங்க க்  த்தார ் ேபால் ேகட்ப் ரக்ளா அல்ல  அவ க்  

த்தார ் ேபால் ஆயத்தப்ப த்தச ் ெசால் ரக்ளா? உங்கள் ப்பத்ைத ெசால்லாமல் அவர ்
சரியாக ெசய்யாததற்  அவர ் ெபா ப்ேபற்க ேவண் ெமன்  ெசால் ரக்ளா? உங்க க்  
எவ்வள  சரக்்கைர அள  ேவண் ம் எவ்வள  பால் ேவண் ெமன்பைத ெசால்லலாேம? 
உங்க க்  த்த வைள எ  என்பைத அவ க் ச ்ெசால்லலாேம?  
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ஆம், ேதநீைரப் பற்  ேப வ  பா யைலப் பற்  ேப வைத ட லபமான  தான் ஆனால் 
பா யல் அைத ட க் யத் வம் வாய்ந்த , ப்பாக பா யல் இன்பத் ல் உங்கள் 

ைணைய ரியப்ப த் வ  எ  என்பைத நன்றாய் அ ந்  ெகாள் ங்கள், அேதப் ேபால 
எ  அவைர ரியப்ப த்த ல்ைல என்பைத ம் அ ந்  ெகாள் ங்கள், காரணம் இ ல் 
நிைலத் ப்ப  யநலமான  மற் ம் அ  உங்கள் உறைவ காயப்ப த் ம்.  

இந்த ப ல் ஒ  தம்ப னர ் கச் றந்த உதாரணம், ஐம்ப  வயைத ஒட் ய இந்த 
தம்ப னர ் இ வ ம் க ம் சந்ேதாஷமான கச் றந்த தம்ப கள். அவரக்ள் 

ப் கரமான பா யல் வாழ்க்ைக ம் நடத்  வந்தனர.் அவர ் ஸ்தவரக்ளாவதற்  ன் 
தங்கள் ந்ைதய மணத் ல் ேதால் ைய சந் த்தவரக்ள். இவரக்ள் இ வ ம் சந் த்த 
ெபா , நாம் கடந்த காலத் ல் ெசய்த தவ களான மணத் ற்  ந்  பா யல் உற  
அல்ல  மணத் ற்  ன் உட றைவ யநலமான காரணங்க க்காக 
பயண்ப த்க் டா  என்ற அரப்்பணிப்ைப ேதவேனா ம் ஒ வ க்ெகா வ ம் ெசய்  
ெகாண்டனர.் அவரக்ள் ரசச்ைனக்கான காரணங்கைளக் கண் ந்தப யால் தங்கள் 
பா யல் வாழ்  ப்ப கரமானதாய் இ க் ம் என்  ரம்ானித் க் ெகாண்டனர.் அேதா  
அவரக்ள் இ ப  வய னைரக் காட் ம் றந்த பா யல் வாழ்ைவ நடத்  வந்தனர.் இ ேவ 

ட்டம்.  

இந்த ப ல் நீங்கள் அ த்  என்ன ெசய்வெதன்ப  அ யா  தைடபட்  நிரப்்பவரானால் 
இந்த ப ையப் பற்  ேம ம் ஆழமாக அ ய ழ் ெகா க்கப்பட் ள்ள வளங்கைளப் 
பயண்ப த்த ம் அ  உங்க க்  உத யா க் ம். இ  ைமயான பட் யலல்ல, 
மற் ம் இந்த வளங்களில் ெகா க்கப்பட் ள்ளவற்ைற எல்லாவற்ைற ம் நாங்கள் ம க்கேவா 
மன்னிக்ேவா இல்ைல. இந்த பயணத் ல் உங்க க்  உத ம்ப  ஸ்தவ எ த்தாளரக்ளால் 
எ தப்பட்ட லவற் ன் உதாரணங்கள் இைவ.  

தம்ப க க்கான த்தகங்கள் 

What the Bible says about Love, Marriage, and sex by David Jeremiah                Solomon on 
sex by Joseph C. Dillow Intimacy                      
ignited: Conversations Couple to Couple: Fire Up Your Sex Life With th Song of Solomon by Dr. Joseph and Linda 
Dillow and Dr. Peter and Lorraine pintus    
The Gift of Sex: A Guide to Sexual Fullfilment by Clifford and Joyce Penner               
Intended for Pleasure: sex Teqnique and Sexual Fullfilment in Christian Marriage by Ed Wheat MD   and Gaye 
Wheat Sex and the Supremacy of Christ by John Piper and Justin Taylor 

ெபண்க க்   
No More Headaches: Enjoying Sex & Intimacy in Marriage by Dr. Juli Slattery  
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பாடம் 5 

இனிய பா யல் வாழ்  
 

ெபா வாக, தான் உசச்க்கட்டத்ைத அைடய ம்பாத ெபா ம் ெபண் எவ்வள  ைற தன் 
கணவேனா  பா யல் உற ல் ஈ ப றார?் அ க்க . ஒ  ெபண் தான் உசச்க்கட்டம் 
அைடயா டட்ா ம் அல்ல  அைத ம்ப ல்ைல என்றா ம் தன் கணவைனப் 

ரியப்ப த்த ன்வ வ  ெபா வான . ரிதமாய் அ க்க  உசச்க்கட்டம் அைடவ ல் 
ஆண்கைளப் ேபால் பல ள்ளவரள்ல்ல ெபண்கள், அண்ட ப் ன் காலத் ல் அவரக்ள  

ப்பங்கள் உசச்த் ற்  ெசல் ற . எனேவ கணவரக்ள் இந்த வசனத் ன் லம் 
பயணைடய ம்.  

ஒன்ைற ம் வா னாலாவ , ண்ெப ைம னாலாவ  ெசய்யாமல், மனத் 
தாழ்ைம னாேல ஒ வைரெயாவர ்தங்களி ம் ேமன்ைமயானவரக்ளாக எண்ணக் 
கட ரக்ள். அவனவன் தனக்கானைவகைளயல்ல, ற க்ககானைவகைள ம் 
ேநாக் வானாக. ( ப் யர ்2: 3-4)  

மற்றவரக்ைள நம் ம் ேமலாக ைவக்க ம் அவரக்ள்  அ க கரிைசைனயாய் இ க்க ம் 
ேதவன் ெசால் றார,் இந்த அன்  மற்றவரக்ளின் இழப் ல் யநலத் டன் ஆக் ர க் ம் 
ஒன்றல்ல, இந்த அ ைற நன்ைமயாக ம், மற் ம் பரஸ்பரத் டன் ப் கரமான 
பா யல் வாழ்ைவ ம் ைள க் ம்.  

ெபண்களின் உட ல் பா யல் உணரை்வத் ாண் டத்தக்க பல இடங்கள் உண் , அேத 
சமயம் ணர் ன் லம் உசச்க்கட்டத்ைத அைடவெதன்ப  பல ெபண்க க் க் 
க னமாதா ம். பல ஆண்கள் அ யாைம னி த்த ம் பா யல் சாஸ் ரத் ன் நி த்த ம் 

ணரவ்  மட் ம் தான் பா யல் அ பவத் ன்  ளக்கம் என்  தங்கள் ைள ல் 
ப ந்  ைவத் ள்ளனர.் ஏன் உங்கைள நீங்கேள மட் ப்ப த் க்ெகாள்ள ேவண் ம்? உங்கள் 
மைன  ணரச்் ன் லம் பா யல் இன்பத்ைதப் ெபற ல்ைல என்றால், நீங்கள் ேவ  
வ களில் யற் த்  பா யல் இன்பம் தர ஆயத்தமா ள்ளரீக்ளா?  

ெதாடர்  ெகாள் தல் அவ யம் 

கற் க்ெகாள்ள ம், மாற் க்ெகாள்ள ம், ஒற் ைமைய நிைலநாட்ட இைணந்  
ெசயல்பட ம், பைடப்பாற்ற டன் இ க்க ம், ெபா ைமயான மற் ம் ப் கரமான 
உட ற க்ெகாள்ள ெதாடர்  ெகாள்ள ன் வா ங்கள். ைறகள், அ க்க  ஈ ப தல், 
இன்பத்ைத வாரத்்ைதகளால் ப ரத்ல் மற் ம் பல அம்சங்கள் இந்த மனம் றந்த 
உைறயாட ல் அடங் ம். அப்ப ெயன்றால் நீங்கள் மற்ெறா வைர ப் ப்ப த் ம் அந்த 

ைளயாட் ல் க்கேவண் ள்ள . உதாரணத் ற் , ஒ  தம்ப னர ்வாரம் இ  ைற 
உட ற க் ெகாள்வைத இலக்காக ரம்ானித் ந்தால், அ  பரஸ்பரமான ரம்ானமாக 
எ க்கப்பட்  அைத நிைறேவற்ற இ வ ம் உைழக்க ேவண் ம். ல சமயங்களில் 
ஒ வைரெயா வர ்உயரத்் வதற்  யாகம் ெசய்வ  அவ யம். 

ஆண்கேள, நீங்கள் ணராமேல உசச்க்கட்டத்ைத அைடய ம், ல தம்ப கள் களிம் கள் 
மற் ம் மச  எண்ெணகைள உபேயா ப்ப ண் . இந்த ஆேலாசைனைய ெசால் ம் 
ெபா , ல ஆண்கள் “என் மைன  ஒ  ைளமா  அல்ல” இ  ேவத ைறைமக்  

றம்பான  என் ம் ெசால்வ ண் . பா யல் உசச்க்கட்டத்ைத அைடய மச  எண்ெணய் 
பயண்ப த் வதற்காக ஏன் நீங்கள் ைளமகேளா  ஒப் ட ேவண் ம்? பா யல் இன்பத்ைத 
அ ப ப்பைத பற்  உலகத் ன் தாக்கத்ைத கவனிப்ேபாமானால் அ  ெசம்ம  ஆ கைளப் 
ேபால தைலயாட்டசெ்சய்  ெக த் ம்.  
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ணராமல் பா யல் இன்பம் அைடவைத பற் ய தகவல்கள் ேவண் மானால், அதற்  
உங்க க்  உத  ெசய்ய ஆேலாசகரக் ம் த்தகங்க ம் உண் , ஆரம்பத் ல், 
இைதப்பற்  ேப வெதன்ப  சற்  அ வ ப்பாகத்தான் இ க் ம், ஆனால் பழ ட்டால் 

லபமா ம். ைற தல் மற் ம் ண்டைலத் த ரத்் ங்கள். ஆனால் “இனியவேர, 
நாம் சற்  ேவகத்ைதக் ைறத் க் ெகாள்ளலாமா?” அல்ல ” நான் ஈ ப ம் உணர் ல் 
இல்ைல, இ ப் ம் உன்ைன ரியப்ப த்த ம் ேறன், எனேவ இம் ைற நாம் 
உனக்கான இன்பத் ல் மட் ம் கவணம் ெச த்தலாம், சரியா?” ேபான்ற ற்ேபாக்கான 
அ த்தல்கைள ம் க த் க்கைள ம் ெசால்வ ல் உ யா ங்கள்.  

நம் ேவற் ைமகள் 

பல்ேவ  காரணங்கள் ெபண்களின் பா யல் உணரச்் ைய பா க்க ம், ஆண்க க்  
ெப ம்பா ம் ேதாைல பாரக்்க ேவண் ம், எனேவ ஈ ப ம் ெபா  ல மச  
எண்ெணகைள பயண்ப த் ங்கள். ஆனால் அேநகப் ெபண்க க்  அப்ப யல்ல, 

ள்ைளகள், ேவைல, உடல் ேசார் , மாத டாய், ெபா ளாதார ரசச்ைனகள் மற் ம் 
மணத் ள்ள சவால்கள் ேபான்றவற்ைற உள் ைவத் ப்பதால், பா யல் 

உணரச்் யைடவைத ஒ  ெப ம் ேவைலயாகேவ ெபண்க க்  ேதான் ற . நான் 
எப்ப யாவ  அவைள ாண் ட்  என் ஆண்ைமைய நி க்க ேவண் ெமன் ம், அல்ல  
இனி ம் நான் அவ க்  ஆரவ்த்ைத ஏற்ப த்த யா  என்ப  ேபான்  ஆண்கள் 

ந் க்கலாம். ஆனால் உங்கள் மைன ைய கட்டாயப்ப த்  உசச்க்கட்டத்ைத அைடய 
ெசய்தால் அ  அவரக் க்  ரக் ைய உண்டாக் , உட றைவ பற் ய தவறான 
அ ைறைய உ வாக் ம். ஒ  நல்ல மைன  தான் உசச்க்கட்டத்ைத அைடய 

ம்பாத ெபா ம் ட தன் கணவேனா  உட ற  ெகாண்  அைதேய இன்பமாக ம் 
எண் றாள். ஆண்கேள, நாம் நம் மைன ேயா  ரிதேலா  இ க்க ேவண் ய 
ெபா ப் ள்ளவரக்ளாய் இ க் ேறாம். (1 ேப  3:7).  

ெபா வாகேவ உட ற க்கான ஆைச ெபண்கைள காட் ம் ஆண்க க்  அ கம் உண் , 
இ  யநலமன் , ஆண் மனிதன் இப்ப த்தான் வ வைமக்கப்பட் ள்ளான். எனி ம் ஒ  
தம்ப யாக கலந்தாேலா க் ம் ெபா  “எனக்  அ ன ம் உட ற  ேவண் ம், நீ அைத 
எனக்  ன ம் தர நான் த யானவன்” என்  அந்த கணவேனா அல்ல ” எனக்  மாதம் 
ஒ  ைற தான் ேவண் ம், அதற்  ஏற்றவா  தான் ட்ட ட ேவண் ெமன் ” அந்த 
மைன ேயா ெசால்வைதப் பற் யதல்ல இ . பல த ணங்களில் கணவர ் மைன ன் 
உணரச்் க க்  தா  வதண் , இந்த இரண் ேம பதடட்மான  தான். அதற்  ப லாக, 
பல வ டங்களாக ரக் ல் இ ந் ந்தா ம் பரவா ல்ைல, இ வ ம் இைணந்  ஒ  

ட்டத்ைத வ த் ங்கள். நீங்கள் எத்தைன நாடக் க்  ஒ  ைற உட ற ல் 
இைணயப்ேபா ரக்ள் என்ப ல் இ வ ம் ஒப் க்ெகாள்வ  க் யமான . அேதா , ல 
சமயங்களில் யாேரா ஒ வர ் ட் க்ெகா க்க ேவண் ய ழ்நிைலக ம் நிசச்யமாக வ ம், 
ஆனால் அ  அன் ன் நி த்தமாக மட் ேம.  

இைணந்  பரிேசா ங்கள் 

இத ள் இடம் ெபற் ள்ள அைனத்ைத ம் பற்  ேப ங்கள். நீங்கள் பரிேசா க்கத் வங் ம் 
ெபா , நீங்கள் உங்கள் வாய், ரல்கள், ைககள் மற் ம் கண்கள் ஆ யவற்ைற 
உபேயா த்  உடலால் ஒன் ைண ம்ேபா , உங்கள் இ வைர ம் ரியப்ப த் வ  எ  
என்பைத கண்ட வேத உங்கள் இலக் . தனக்  அெசௗகரய்மானைத கணவர ் ெசய் ம் 
ெபா  ஒ  நல்ல மைன , ஒ  நல்ல பா யல் ைண அைதப் பற்  வாய் றந்  
ெசால் வால், கணவ ம் அைத கா  ெகா த் க் ேகட்  அைத அ சரித் க் ெகாள்ள 
ேவண் ம்.  

ஒவ்ெவா வ க் ம் ஏற் ைடய  எ  என்பைதப் பற்  ந் க்க சங்கடப்ப றாரக்ள். 
எல்லாம் ஏற் ைடயதா? ஆசன வாய் வ யாய் உற க் ெகாள்வ  எற் ைடயதா?” நான் 
ெசய்ேவன்” என்  ெசால்வதற்  ன்பாக அைதப்பற்  கலந்தாேலா க்க ேவண் ய  
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க் யம். மைன க்  ஒ ேவைள இ  அல்ல  அ  க்காம க்கலாம், அல்ல  
அவரக் க்  என்ன க் ம் என்பைத பற்  அ யாதவரக்ளாக ம் இ க்கலாம். அேநக 
ெபற்ேறார ்பா யல் உற ல் ெவற்  ெப  என்  ெசால்வதற்  ப லாக ல  என்  பல 
வா பரக் க்  ெசால்  ெகாண் ள்ளனர.் தங்கள் ந்ைதகள் மற் ம் இ தயத்ைத காத்  
ெகாள்வ , ஒ வ க்ெகா வர ் ெகா க் ம் உள்ளீ கள் ஆ யவற்ைறப் பற்  தம்ப கள் 
எல்ைலகைள வ த்  ெகாள்ள ேவண் ம். (நீ ெமா கள் 4:23). பா யல் உறைவ ஷேமற்ற 
காத் க்ெகாண் க் ம் சா ட ந்  அவரக்ைள அைதப் பா காக்க ேவண் ம்.  

மைன யன் ேதைவைய சந் த்தல் 

” நான் என் ேநச ைடயவள், அவர ் ரியம் என்ேம க் ற ” (7:10) என்  உன்னதப்பாட்  
ெசால் ற . ஆண்கேள, ஒ  ெபண் பா காப்பாக உண வதற்க என்ெனன்ன ேதைவ 
என்பைதப் பற்  நாம் ப த்ேதாம், நீங்கள் அவைள ேந க் ரக்ள் என்பைத ம், ேதவ க்  
அ த்  அவள் தான் உங்க க்  க் யத் வம் வாய்ந்தவள் என்பைத ம் காண் த்  
அவைள ேபா த் க் காப்பாற்ற ேவண் ள்ள . நீங்கள் இைத நம்பாமல், இைத ெதாடரந்்  
நைட ைறப் ப த்தாமல் உங்கள் மைன ன் ஒத் ைழப் ல் ெப ம் ெவற் ைய 
எ ரப்்பாரக்்கா ரக்ள். தன்ைன ேதவனிட ந்  ைடத்த ைலேயறப்ெபற்ற பரிசாக தன் 
கணவன் எண் வதாக சாலேமானின் மைன  றார,் அ  அவைள க் யத் வம் 
வாய்ந்தவளா ம், ேந க்கப்படத்தக்கவளா ம் உணரசெ்சய் ற .  

  உங்கள் ஆைச உங்கள் மைன ையப் பற் க் ற  என்ப  உங்கள் மைன க் த் 
ெதரி மா? உங்கள் மைன க்  என்ன ேதைவ என்  ப த்த நீங்கள் உங்கள் மைன ன் 
ேதாழைம ேதைவைய சந் க்க ேவைல ெசய் ரக்ளா? அவரக்ள் இப்ப ப்பட்ட 
ஆ ரவ்ாதத்ைதப் ெபற் ப்பதால் உங்கள் ேதைவகைள ம் சந் க் றாரக்ளா?    __________ஆம் 
___________ இல்ைல 

ஷரக்ேள, உங்கள் மைன களில் அன் ங்கள், அப்ப ேய ஸ் ம் 
சைப ல் அன் ரந்் . (எேப யர ்5:25) 

ஒ  ெபண்ணின் வக்க யற்  

 “வா ம் என் ேநசேர! வயல்ெவளி ல் ேபாய், ராமங்களில் தங் ேவாம்” (7:11) என்  
சாலேமானின் மைன  ெசால் ம் ெபா , ெபண்கள் கவனிக்க ேவண் ய க க் யமான 
ஒன்ைறப் பற்  உன்னதப்பாட்  ெவளிப்ப த் ற . அவள் தன்ைன எவ்வா  அவ க்  
ெகா க்க ேவண் ெமன்  ம் றாள் என்பைத ளக் றாள், இ  உட றைவ 

வங் வைதப் பற் யதா ம். உங்கள் மணத் ல் ெப ம்பா ம் உட றைவ வங் வ  
யார ் என்  உங்க க் த் ெதரி மா? ஒ  ேவைள உங்கள் கணவர ் பா யல் ப்பத்ைத 
ெவளிப்ப த் ம் ெபா  ஆம், இல்ைல, பாரக்்கலாம், ன் , நாைள, அல்ல  எப்ப ேயா 
ேபான்ற ப ல்கைள ெபற் ப்பரானால், நிசச்யமாக நீங்கள் தான் வங்க ேவண் ம். 

ெபண்கேள, சாலேமானின் மைன  இைவகைளசெ்சால்வைத கற்பைன ெசய் ம் ெபா , 
அைத ெதாடரந்்  ராடை்சத் ேதாடங்்கைள பற்  ேப ம் ெபா ம் இன் ம் 
எப்ப ெயல்லாம் அவள் அவ க்  நன்ைம ெசய்யப்ேபா றாள் என்பைத ம் பற்  ேப ம் 
ெபா  அவளின் க பாவங்கைள ம், அ ைறைய ம், உடல் ேதாற்றத்ைத ம் ட 
கற்பைன ெசய்ய யற் ங்கள்.” இன் ர  உட ற  ேவண் மா?” என்  ேகடக்ாமல்” நாம் 
இைணேவாம்” என் றாள். 
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உங்கள் கணவர ் தான் உங்கள் காதலன் என் ம் அவரின் உலைக நீங்கள் 
அழகாக்கப்பேபா ரக்ள் என்பைத அவ க்  ெவளிப்ப த் ம் தமாக கைட யாக 
எப்ெபா  அவர ் ன் பளிசெ்சன்  காட் யளித் ரக்ள்?  அ  உங்கள் கணவ க்  எவ்வள  
நன்ைம ெசய் ம் என்  உங்க க் த் ெதரி மா?  

ெபண்கள் தான் ெதாடரச்் யாக வங் பவரக்ளாக ேவண் ெமன் ல்ைல, அவ்வப்ேபா  
உங்கள் அ ைறைய சரிபாரத்் க் ெகாள் ங்கள். அ க்க  உற ெகாள்ள 
சம்ம ப்ப ம் வக்கப் ள்ளிேய, ம த் வர ் நிய த்த ேநரத்ைதப் ேபான்  எப்ேபா ேம 
உங்கள் கணவர ் தான் ஆரம் க்க ேவண் ெமன்  காத் க்கா ரக்ள், ல ேவைளகளில் 
நீங்கள் வங்  அைத றப்பான ேநரமாக் ங்கள்.  

ஒ வைரெயா வர் ஆ ரவ் த்தல் 

பா யல் ேதவனிட ந்  வந்த , அவ ைடய வாரத்்ைத ந்  ஆண் மற் ம் 
ெபண்க க்கான ெசய் . ேதவன் கணவன் மற் ம் மைன க்காய் பைடத்த அழ ய 
பா யைல பற்  ெவளிப்ப த்த ஆைசயா க் றார,் அவர ் ெமய்யாகேவ நம்ைம 
ஆ ரவ் க்க ம் றார.்  நாம் ஒ வைரெயா வர ் அ ப க்க ம் ஆ ரவ் க்க ம் 
ேவண் ய வ கைள ம் அவ ைடய இரக யங்கைள ம் நமக் த் த றார.்  

ஷன் தன் மைன க் ச ் ெசய்யேவண் ய கடைமையச ் ெசய்யக்கடவன். 
அப்ப ேய மைன ம் தன் ஷ க் ச ் ெசய்யக்கடவள். மைன யானவள் 
தன் யசரீரத் ற்  அ காரியல்ல, ஷேன அதற்  அ காரி, அப்ப ேய 

ஷ ம் தன் யசரீரத் ற்  அ காரியல்ல, மைன ேய அதற்  அ காரி. (1 
ெகாரிந் யர ்7:3-5) 

கணவன் மைன  ஆ ய இ வ க் ம் மற்ெறா வரின் சரீரத் ன்  அ கார ண்  என்  
ேதவன் ெசால் றார.் இ  இன்  ரபலாமாக இல்லாத ஒ  சவாலா ம். இைத இந்த 
வசனத் ன் த ள்ளவற்ேறா  ெபா த்தலாம். அவரக்ள் இதற்  த யானவரக்ள் என்  
நாம் நிைனக் ம் அன்பல்ல, அல்ல  நாம் ெகா க் ம்ப  உண ம் அன்பல்ல கணவ ம் 
மைன ம் ஒ வ க்ெகா வர ் தங்கைள ட் க்ெகா க்க ேவண் ெமன்  
ெசால்லப்பட் ள்ள . நாம் ஒ வைரெயா வர ் இவ் தமாக நடத்த ேவண் ெமன்ப ம், 
இைதப்பற்  ேபச ேவண் ெமன்ப ம், யநலம் அ க்கக் ய ஒன்  என்பைத உணர 
ேவண் ம் என்ப ம் ேதவனின் வ ைறகளா ம். 

உட றைவ பரிசாகேவா அல்ல  ெசயல் றன் சாரந்்த நடவ க்ைகயாகேவா 
மாற் வெதன்ப  ரமான ரசச்ைனயா ம். ஒ  ைண மற்ெறா  ைண தன் எைடைய 
இ ப்ப ல்ைல என்  உணரந்்தாேலா, ஏேதா ஒ  ப ல் ேதாற் ப்ேபானதாக ம், அல்ல  
எ ரப்்பாரப்் கைள நிைறேவற்றாததாக ம் உணரந்்தாேலா, “நான் இ ல் பங் ெபற்  
உன்ைன ஆ ரவ் க்க மாட்ேடன்” என்ற இைடெவளி ன் எண்ணத் ற்  வரக் ம். அ  
பாவம். நம் சரீரங்கள் நமக்  ெசாந்தமானதல்ல, நாம் ஒ வைரெயா வர ்ஆ ரவ் க்கத்தக்கப் 
பாத் ரங்களாய் இ க் ேறாம் என்  ேதவன் ெசால் றார.் உட ற  நமக்  மாெப ம் 
இன்பத்ைதக் ெகாண்  வ வேதா  நம் ஆன்மாக்கைள இைணக் ற  என் ம் ேதவன் 
ெசால் றார,் எனேவ, ேவ  ப களில் அவரக்ளின் ெசயல்பா கள் நாம் எ ரப்்பாரக்் ம் 
தரத் ல் இல்ைல என்  ெசால்  இந்தப்ப ல் ஒ வைரெயா வர ்வஞ் க்கக் டா . நாம் 
உற ன் எந்த ப ைய ம் ஷ் ரேயா த் , நல் ெந க்கத்ைத எ ரப்்பாரக்்கக் டா .  

மணத் ன் எல்லாப்ப களி ம் ெதாடர்  ெகாள் தல் மற் ம் ஒத் ைழப்  
நிைலத் ந்  வள வதாய் இ க்க ேவண் ம்.   
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இலக்   

மணமான தம்ப யாக நம் இலக்  நாங்கள் ஒ  ெவற் கறமான பா யல் வாழ்க்ைக 
வாழ் ேறாம், நாங்கள் கற் க்ெகாள் ேறாம், ஒத் ைழக் ேறாம் மற் ம் 
ெதாடர் ெகாள் ேறாம் என்  ெசால்ல ேவண் ம். உட ற க்  ன் ம் ன் ம் நாங்கள் 
ேப  ப ரந்் க்ெகாள் ேறாம். நாங்கள் ஒ வர  அ த்தைல மற்ெறா வர ் ேகடக் 

ன்வ ேறாம். நல்ல ெதாடர்  ெகாள் த ன் லம் நாங்கள் ஒ வைரெயா வர ்
ரியப்ப த்தக்கற் க்ெகாண்டதால் ணரச்் ையத்தாண் ம் ேப ேவாம்.  

உங்களால் ெசால்ல ய ல்ைல என்றால், இைதப் பற்  நீங்கள் ஏதா ம் ெசய்ய 
ேவண் ம், 

ஸ்தவரக் க் ைட ம் இந்த தைலப்ைப கலந் ைரயாட ம் வ ல்ைல. நமக்  
ரசச்ைன உள்ள  என்பைத ஜனங்கள் ெதரிந்  ெகாள்ளக் டா  என்  ம் ேறாம். 

இந்த பாடப் த்தகங்கள் நம்ைம வ நடத்த ம், நாம் ெதாடர்  ெகாள்வதற் ம் உத ம், நாம் 
ேவதத் ன் ைற ந்  எங்  வ  தவ ேனாம் என்பைத ம், பாவத்தால் ேதவனின் 
பரிைச எவ்வா  கைற ப த் ள்ேளாம் என்பைத ம் நமக் க் காட் ம்.  நாம் ண் ம் 
சரியாக ஆரம் க்க ம் என்பைத நம்  மன்னிப்  மற் ம் அ க்ைகையக் த்த 
தகவல்கைளப் ெபற்  ன்பற்ற ேவண் ம். நம் ஒவ்ெவா வ க் ம் மாெப ம் 
ஆ ரவ்ாதங்கைளத்தர ேதவன் காத் க் றார.்  

கணவன் மற் ம் மைன , நீங்களாகேவ யஇன்பத் ல் ஈ பட்  யமாய் பா யல் 
இன்பத்ைத அ ப த்  வந்தால், அேநகமாக உங்கள் ைணயல்லாத ேவெறா வைரப் பற்  
நீங்கள் பாரத்் க்ெகாண்ேடா அல்ல  ந் த் க் ெகாண்ேடா இ க் ரக்ள். பா யல் 
என்பைத ய ப் க்காய் ெகா க்கப்படட்தல்ல. உங்கள் பா யல் உற  உங்கள் 
மைன டனான உறேவா  இைணந் க்க ேவண் ம். நீங்கள் இசை்சயடக்கத்ைத 
கைட க்க ேவண் ெமன்  ேதவன் ெசால் றார.் (கலாத் யர ் 5:23; 2 ேப  1:6). உங்கள் 

ைண டன் நீங்கள் நல்ல பா யல் உற  ெகாண் க் ம் ெபா , நீங்கள் சரியாய் ெப ம் 
நிைறவான , உங்க க்  நீங்கேள அளித் க் ெகாள் ம் இன்பத் ல் ைடக்கா .  

உங்கைள நீங்கேள ரியப்ப த் வைத ஒ  பாவ பழக்கமாய் பாரக்்க ேவண் ம், ேதவன் 
அழகான , அற் தமான  மற் ம் பரி த்தமான  என்  ெசான்ன ஒன்ைற எ த்  
கைறப த் ேறாம், இைத நி த் ங்கள். இந்த பழக்கம் உங்கள் க் ரகமா  
இ க் மானால், உங்கள் ேபாதகேரா , ைணேயா  அல்ல  ஸ்தவ ஆேலாசகேரா  
ேப  ( ப்பாக ஆண்கள் ஆண்கேளா ம், ெபண்கள் ெபண்கேளா ம் ேப ங்கள்) உத  
ேக ங்கள். நீங்கள் தான் உத  ேகட் ம் தல் ஸ்தவர ் அல்ல. பலர ்
வா பரக்ளா க் ம் ெபா ேத இந்த பழக்கத்ைத வங் , மணத் ற்  ன் பல 
வ டங்கள் இப்ப ப்பட்ட தனி பா யல் வாழ் ல் ஈ பட்  வந் ள்ளனர,் அைத ெதாடரந்்  

மணத் ற் ள் ம் எ த்  வந்  அ ல் தவ  ஒன் ம் இல்ைல என்  ெதாடரந்் ள்ளனர.் 
ஆனால் இ  ஒ  ரசச்ைன. இைத நி த்  உத ைய நா ங்கள், ேதவன் உங்கள் மனைத ம் 
உங்கள் ைண டனான உறைவ ம் கப்ப த் வாராக.  

ஒ  தம்ப யாக, தனிப்பட்ட தத் ல் ேதவன் உங்கள் இ தயங்கேளா  ேபசக் ேக ங்கள், 
ன்  ஒன்றாக ன்வந்  நீங்கள் மாற் க் ெகாள்ள ேவண் ம் என்  கரத்்தர ் உங்கேளா  

ேப னைவகைள ப ரந்்  ெகாள் ங்கள். மன்னிப்  ேதைவப்படட்ால், ேக ங்கள் மற் ம் 
மன்னி ங்கள்.  

நீங்கள் இந்த ெஜபத்ைத ெசய்யலாம்: 

 ேதவேன, நாங்கள் உம் ைடய உத ைய நா ேறாம், நாங்கள் இங்  
ஆ ரவ் க்கப்பட ம் இந்த உற ல் உம் ைடய நாமத்ைத ம ைமப் 
ப த்த ம் ம் ேறாம். நீர ் எங்க க் க் ெகா த்த இந்த பரிைச 
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ைமயான சா ன் எண்ணங்கள், மற் ம் பாவமான அ ைறகைள 
அ ம த்  ஷேமற் வைத நி த்  ண் ம் வங்க எங்க க்  உத  
ெசய் ம். நாங்கள் இப்ெபா  ப த்த இந்த காரியங்கைளப் பற்  மனம் 

றந்  ேபச எங்க க்  உத  ெசய் ம். நாங்கள் உம  வாரத்்ைதக்  ஒப் க் 
ெகா த்  உமக்  ழ்ப ய எங்க க்  உத  ெசய் ம், வக் ரமான பா யல் 
வ களிலான பாவத் ல் நாங்கள் ம்ேபா , அைத உம் ட ம் ஒ வ க்  
ஒ வ ம் அ க்ைக ட்  மனம் ம்  ேவ  ைச ல் ெசல்ல எங்க க்  
உத  ெசய் ம். ஆெமன்.     
 

ேம ம் ர ப ப் ற்காக 

மன்னிப்ைபப் பற்  ேம ம் உத  ெபற, ன்இைணப்  P ஐ பா ங்கள்: நம் க்ைக மற் ம் 
மன்னிப் .  

ஆற்றல் ரசச்ைனகேளா , சரீர ெந க்கத்ைதப் பற்  ஆழமான ரிதைலப் ெபற, ன் 
இைணப்  N ஐ நிைற  ெசய் ங்கள்: மணத் ல் ஆண்க க்கான சரீரத் ன் ெந ங் ய 
உற  மற் ம் ன்இைணப்  O: மணத் ல் ெபண்க க்கான சரீரத் ன் ெந ங் ய உற . 
உங்க க்ெகன நிய க்கப்பட் ள்ள பாடத் டட்த் ந்  வங் ங்கள், உங்க க்ெகன்  
நிய க்கப்படாத பாடத் டட்த்ைத வா க்கா ரக்ள், இ  மணத் ல் உங்கள் பங்ைக 

ரிந்  ெகாள்வதற்  உங்க க்  உத ம், தனிப்பட்ட தத் ல் உங்கள் ேவைலைய த்த 
ன் , இந்த பாடத் ட்டங்கைளப் பற்  உங்கள் ைணேயா  கலந்  ேப ங்கள்.  
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ன் இைணப்  ஆதாரங்கள் 

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 ய ம். 

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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ன் இைணப்  M 

ெபா வான இைட கள் 

 
ேதவன் ம் றப  ஆண்கள் வ நடத் ம், ெபண்கள் உ யளிக்காத ம் ஏன் என்  
ேவதம் ல ெபா வான காரணங்கைள ெவளிப்ப த் ற . இைட  அல்ல  அரண் 
என்ப  ழ்ெகா க்கப் பட் ள்ளவற் ந்  ஒன்  அல்ல  ஒன் க் ம் 
ேமற்படட்தா க்கலாம். இந்த ப களில் ேதவன் உங்கேளா  ேப னால் அைத 
அ க்ைக ட்  அவ ைடய தத்த் ற்  ழ்ப ய ேவண் ய ெபலைன ேதனிடம் ேக ங்கள். 
ஒவ்ெவான் க் ம் ஒ க்கப்பட் ள்ள ப ல் உங்கள் ெஜபம் மற் ம் அ க்ைககைள 
எ ங்கள்.  
 
காரணம் 1: மன்னிப்  இல்லாைம 
நீங்கள் யாைர மன்னிக்க ேவண் ம் என்பைத ேதவன் உங்கள் மன ற்  ெகாண்  வந்தாரா?  
 
ம ஷ ைடய தப் தங்கைள நீங்கள் அவரக் க்  மன்னித்தால், உங்கள் பரம தா 
உங்க க் ம் மன்னிப்பார.் ம ஷ ைடய தப் தங்கைள நீங்கள் அவரக் க்  
மன்னியா ந்தால் உங்கள் தா உங்கள் தப் தங்கைள ம் மன்னியா ப்பார.் (மத்ேத  
6:14,15). 
 
மன்னிப்  என்ப  இ  அல்ல: 
 

 தான் ெசய்த  தவ  என்  ற்றம் ெசய்தவர ்ஒப் க்ெகாள் ம் ெபா . 
 ற்றவாளி உங்களிடம் மன்னிப்  ேகட்ப . 
 ற்றவாளி உங்கள் மன்னிப்ைப ஏற் க்ெகாள் ம் ெபா . அல்ல   
 உற  ம ரைமக்கம்ப ம் ெபா .  

 
________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

காரணம் 2: ஏமாற் தல்  
 
நாம் ஸ் ல் யார ் என்பைத சந்ேத க்கச ் ெசய்  ழ்ப யாதப  சா  நம்ைம 
ேசா ப்பான்.  
 

எங்கள் ேபாரா தங்கள் மாம்சத் க்ேகற்றைவகளா ராமல், அரண்கைள 
நிர் லமாக் றதற்  ேதவபல ள்ளைவகளா க் ற . 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 ழ்ப யச ் ைறப்ப த் றவரக்ளா க் ேறாம். 
(2 ெகாரிந் யர ்10: 4-5) 

 
சா  நமக்  ேராதமாக ன்  தந் ரங்ைள பயண்ப த் றான்.  

 
1. நம்ைம ேதவைன சந்ேத க்கசெ்சய் ம், ெபாய்கள் 

நீங்கள் உங்கள் தாவா ய சாசானவனால் உண்டானவரக்ள், உங்கள் 
தா ைடய இசை்சகளின்ப  ெசய்ய மனதா க் ரக்ள், அவன் 

ஆ தற் ெகாண்  ம ஷெகாைல பாதகனா க் றான், சத் யம் 
அவனிடத் ல்லாதப யால் அவன் சத் யத் ேல நிைல நிற்க ல்ைல, 
அவன் ெபாய்ய ம் ெபாய் க் ப் தா மா க் றப யால் அவன் ெபாய் 
ேப ம் ேபா  தன் ெசாந்தத் ல் எ த் ப் ேப றான். (ேயாவான் 8:44) 
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2. நம்ைமேயாஅல்ல  மற்றவரவ்கைளேயா நியாம் ர்ப்ப  அல்ல  ற்றப்ப த் வ  

 
உலகைமைனத்ைத ம் ேமாசம்கேபாக் ற சா  என் ம் சாத்தான் 
என் ம் ெசால்லப்பட்ட பைழய பாம்பா ய ெபரிய வ சரப்்பம் 
தள்ளப்பட்ட , அ  ேல ழத்தள்ளப்பட்ட , அதேனாேட ட 
அைதசே்சரந்்த ாத ம் தள்ளப்பட்டாரக்ள். 
 
அப்ெபா  வானத் ேல ஒ  ெபாரிய சத்த ண்டா : இப்ெபா  
இரட் ப் ம் வல்லைம ம் நம  ேதவ ைடய ராஜ்ய ம், அவ ைடய 

ஸ் வன் அ கார ம் உண்டா க் ற , இர ம் பக ம் 
நம் ைடய ேதவ க்  ன்பாக நம் ைடய சேகாதரர ் ேமல் ற்றஞ் 

மத் ம்ெபா ட்  அவரக்ள்ேமல் ற்றஞ்சாட் றவன் 
தாழத்தள்ளப்பட் ப் ேபானான். (ெவளிப்ப த்தல் 12:9-10) 
 

3. நம் கடந்த காலத்ைத ன் ெகாண் வந்  ஸ் க் ள் நாம் யார் என்பைத 
மைறத்தல் 

 
இப்ப க்க ஒ வன் ஸ் க் ள்ளி ந்தால் 

ச் ஷ் யா க் றான். பைழயைவகள் ஒ ந் ேபா ன, 
எல்லாம் தா ன. இைவெயல்லாம் ேதவனாேல உண்டா க் ற . 
அவர ் இேய  ஸ் ைவக் ெகாண்  நம்ைமத் தம்ேமாேட 
ஒப் ரவாக் , ஒப் ரவாக் த ன் ஊ யத்ைத எங்க க்  
ஒப் க்ெகா த்தார.் அெதன்னெவனில், ேதவன் உலகத்தா ைடய 
பாவங்கைள எண்ணாமல், ஸ் க் ள் அவரக்ைளத் தமக்  
ஒப் ரவாக் , ஒப் ரவாக் த ன் உபேதசத்ைத எங்களிடத் ல் 
ஒப் த்தார.் ஆன னாேல, ேதவனானவர ் எங்கைளக்ெகாண்  

த் ெசால் ற ேபால, நாங்கள் ஸ் க்காக ஸ்தானா 
ப களா ந் , ேதவேனாேட ஒப் ரவா ங்கள் என் , 

ஸ் னி த்தம் உங்கைள ேவண் க்ெகாள் ேறாம். நாம் 
அவ க்கள் ேதவ ைடய நீ யா ம்ப க் , பாவம் அ யாத அவைர 
நமக்காகப் பாவமாக் னார.் (2 ெகாரிந் யர ்5:17-21) 

 
________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
காரணம் 3: உபத் ரவம் 
 
நீங்க ம் உங்கள் ைண ம் இந்த மாற்றத்ைத ஏற்ப த்த ேவைல ெசய் ம்ெபா , உங்கள் 
வாழ் க்கான ேதவ ைடய பரி ரணத் ட்டத் ன் ஒ  ப யா ய பா கைள 
ஏற் க்ெகாள்ள ன்வ ரக்ளா?  
 

அவர் லமாய் நாம் இந்தக் ைப ல் ரேவ க் ம் லாக் யத்ைத 
வாசத் னால் ெபற்  நிைலக்ெகாண் ந் , ேதவம ைமைய 

அைடேவாெமன் ற நம் க்ைக னாேல ேமன்ைம பாராட் ேறாம்.  
அ மாத் ரமல்ல, உபத் ரவம் ெபா ைமைய ம், ெபா ைம 
பரீட்ைசைய ம், பரீடை்ச நம் க்ைகைய ம் உண்டாக் றெதன்  நாங்கள் 
அ ந் , உபத் ரவங்களிேல ம் ேமன்ைம பாராட் ேறாம். ேம ம் நமக்  
அ ளப்பட்ட பரி த்த ஆ னாேல ேதவ அன்  நம்மைடய இ தயங்களில் 
ஊற்றப்பட் க் றப யால், அந்த நம் க்ைக நம்ைம ெவட்கப்ப த்தா . 
(ேராமர ்5:2-5) 
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நீங்கள் ற்றஞ்ெசய்  அ க்கப்ப ம்ேபா  ெபா ைமேயாேட ச த்தால், அ னாேல 
என்ன ரத்் ண் ? நீங்கள் நன்ைமெசய்  பா ப ம் ேபா  ெபா ைமேயாேட 
ச த்தால் அ ேவ ேதவ க்  ன்பாகப் ரீ யா க் ம்.  இதற்காக நீங்கள் 
அைழகப்பட் க் ரக்ள். ஏெனனில், ஸ் ம் உங்க க்காகப் பா பட் , 
நீங்கள் தம் ைடய அ ச் வ கைளத் ெதாடரந்் வ ம்ப  உங்க க்  மா ரிையப் 

ன்ைவத் ப்ேபானார.் (1 ேப  2:20-21) 
 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
காரணம் 4: யநலம் 
 
இ  நம் ைடய வ யல்ல, அவ ைடய வ , நம் ைடய ேநரமல்ல, அவ ைடய ேநரம், 
என்பைத நிைன ல் ெகாண்  ன்ேன ங்கள்.  
 

[அன் ] தற்ெபா ைவ நாடா . (1 ெகாரிந் யர ்13:5) 
 

ன்  அவர ் எல்லாைர ம் ேநாக் : ஒ வன் என் ன்ேன வர ம் னால் 
அவன் தன்ைனத்தான் ெவ த் , தன் ைவைய அ ன ம் எ த் க் 
ெகாண் , என்ைனப் ன்பற்றக்கடவன். ( ாக்கா 9:23)  

 
யாெதா வன் என்னிடத் ல் வந் , தன் தகப்பைன ம் தாைய ம் மைன ைய ம் 

ள்ைளகைள ம் சேகாதரைர ம் சேகாதரிகைள ம், தன் வைன ம் 
ெவ க்கா ட்டால் எனக் ச ் ஷனா க்கமாட்டான். ( ாக்கா 14:26) 
 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

கடந்தகால ேதால் கள், உலக ேசாதைனகள் அல்ல  யநலமான ப்பங்கள் – ஆ ய 
ேதவ க்க த் ல்லாத காரியங்கைள க் யத் வப்ப த் ம்ப  உங்கள் கவனத்ைத 

ைதக்க ம் றான். 
 
ேதவன் ேசா த்  த் கரிக் றார்.  

 
ேசஷத்ைத எங்களிடத் ல் ஒப் க்கத்தக்கதாய், ேதவன் எங்கைள 

உத்தமெரன்ெறண்ணினப ேய, நாங்கள் ம ஷ க்  அல்ல, எங்கள் 
இ தயங்கைளச ் ேசா த்த ற ேதவ க்ேக ரிய ண்டாகப் ேப ேறாம். 
(1 ெதசேலானிக்ேகயர ்2:4) 
 
அவர ் உட்காரந்்  ெவள்ளிையப் ட ட் ச ் த் கரித் க் ெகாண் ப்பார.் 
அவர ் ேல ன் த் ரைரச ் த் கரித் , அவரக்ள் 
கரத்்த ைடயவரக்ளா க் ம் ப க் ம், நீ யாய் காணிக்கையச ்
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ெச த் ம்ப க் ம், அவர ் ெபான்ைனப் ேபால ம் ெவள்ளிையப் ேபால ம் 
ட வார.் (மல் யா 3:3) 

ேதவன் நம் இ தயங்கைளச ் ேசா த் , த் கரிப் ன் லம் ெசம்ைமப த் ேவன் என்  
ெசால் றார.்  இ  ஏேதா ஒ  ைற நடக் ம் நிகழ்வல்ல, இ  ெதாடரந்்  நைடெப ம் 
ஒன்றா ம். அவ ைடய ேசாதைன நம் ள்ள பாவத்ைத ெவளிப்ப த் ம் ெபா , நாம் 
அைத அவரிடம் அ க்ைக ெசய் , அ ன ம் அவரில் நிைலத் க்க நம்ைம அரப்ணித் , 
நம் பாவ வ கைள ட்  அவைர ன்பற்ற ேவண் ம் என்  ம் றார.்  
 

ஸ் ன் சாய க்ெகாப்பாய் என்ைன ம பமாக் ம் என்  தாழ்ைமேயா  ெஜ த்  
அவர ் வாரத்்ைத ல் நிைலத் ப்பேத நம் பங் . நாம் ழ்ப ந்  நடக் ம் ெபா  நாம் 
அவைர ம ைமப்ப த் ம்ப  அவர ் ரிைய ெசய்வார.் நாம் எல்லாவற்ைறயம் ரணமாய் 
ெசய்வதால் நாம் பரி ரணமானவரக்ள் என்  ேதவன் ெசால்ல ல்ைல, நாம் நம் இ தயத்ைத 
பரி ரணமாக அவர ்வாரத்்ைத ன்  ைவக் ம் ெபா  ரணரா ேறாம்.  
 
            என் ட் ல் உத்தம இ தயத்ேதா  நடந்  ெகாள்ேவன்.  (சங் தம் 101:2)    
 
எல்லாவற் ம் ேதவ க்  ரியமான தத் ல் நடந் ெகாள்ள அன்பால் உந்தப்பட் , 
உ யாய் ேதவனால் நடத்தப்ப ம் இ தயேம” உத்தம இ தயம்.” இதன் லம் நாம் 
ேதவைன ம ைமப்ப த் ேறாம், ேதவன் ம் றப  உங்கள் ட் ல் உத்தம 
இதயத்ேதா  நடந்  ெகாள்ள ேவண் ெமன்  ேகட்  ஒ  ெஜபத்ைத எ ங்கள்.] 
 
________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
ள்ள வசனங்கைள வா த் , ன்வ ம் ேகள் க க்  ப லளிக்க ம். 

 
ேதவைன ம் நம் ைடய கரத்்தரா ய இேய ைவ ம் அ ற அ னால் 
உங்க க் க் ைப ம் சமாதானமம் ெப கக்கடவ , நம் ை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 ளி மன் , 
இசை்ச னால் உலகத் ண்டான ேகட் க் த் தப் , வ் ய பாவத் க் ப் 
பங் ள்ளவரக்ளா ம் ெபா ட் , மகா ேமன்ைம ம் அ ைம மான 
வாக் த்தத்தங்க ம் அைவகளினாேல நமக்  அளிக்கப்பட் க் ற .  
 
   இப்ப க்க, நீங்கள் அ க ஜாக் ரைத ள்ளவரக்ளாய் உங்கள் 

வாசத்ேதாேட ைதரியதை்த ம், ைதரியதே்தாேட ஞானத்ைத ம், 
ஞானத்ேதாேட இசை்சயடக்கத்ைத ம், இசை்சயடக்கத்ேதாேட 
ெபா ைமைய ம், ெபா ைமேயாேட ேதவபக் ைய ம், ேதவபக் ேயாேட 
சேகாதர ேநகத்ைத ம், சேசாதர ேநகத்ேதாேட அன்ைப ம் ட்  
வழங் ங்கள். இைவகள் உங்க க்  உண்டா ந்  ெப னால், உங்கைள 
நம் ைடய கரத்்தரா ய இேய ஸ் ைவ அ ற அ னாேல ண ம் 
கனியற்றவரக் மா க்க ெவாட்டா . இைவகள் இல்லாதவன் எவேனா, 
அவன் ன்ெசய்த பாவங்களறத் தான் த் கரிக்கப்படட்ைத மறந்  
கண்ெசா ப்ேபான டனா க் றான்.  
 
     ஆைகயால், சேகாதரேர, உங்கள் அைழப்ைப ம் 
ெதரிந் ெகாள் தைல ம் உ யாக் ம்ப  ஜாக் ரைதயா ங்கள். 
இைவகைளச ் ெசய்தால் நீங்கள் ஒ க்கா ம் இட வ ல்ைல. 
இவ் தமாய், நம் ைடய கரத்்த ம் இரட்சக மா ய இேய  
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ஸ் ைடய நித் ய ராஜ்யத் க் டப் ம் ரேவசம் உங்க க் ப் 
பரி ரணமாய் அளிக்கப்ப ம். (2 ேப  1:2-11) 
 

தலாக இந்த வசனங்கைள ம் கவணத் ல் ெகாள் ங்கள்: சங் தம் 73:23-24; 91:1-2; 103:8-
18; நீ ெமா கள் 3:5-6; மத்ேத  11:28-30; ேராமர ்8:28-39; 1ெகாரிந் யர ்10:13; 2 ெகாரிந் யர ்5:17; 
9:8; எேப யர ்6:10-12; ப் யர ்4:6-7; த்  3:4-6; யாக்ேகா  1:2-4; 1 ேப  5:6-7. 
 
” மகா ேமன்ைம ம் அ ைம மான வாக் த்தத்தங்கைள” உங்க க்  ெகா த் ள்ளார ்
என்பைத வா க் ரக்ளா? அைவகைள ேக ங்கள்.  
 
________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
அவ ைடய வ் ய பாவத் னாேல, நாம் ைதரியங்ெகாண் , ெவற் யாளரக்ளாய் அவர ்

த்தம் ெசய்ய ம். நாம் ேதவன் நம்ைம அைழத் ள்ள தைலவரக்ளாய், கணவரக்ளாய், 
தகப்பன்மாரக்ளாய், தாய்மாரக்ளாய் மாற ம்.  
  

என்ைன ெபலப்ப த் ற ஸ் னாேல எல்லாவற்ைற ம் ெசய்ய 
எனக்  ெபல ண்  ( ப் யர ்4:13) 
 

இ  நம் ைடய ெபலத் னால்ல, நம் ல் நன்ைம ஒன்றா ல்ைல   
 

நாேன ராடை்சசெ்ச , 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).   

 
நாம் ெவற் ெப வ  அவ ைடய ைபயால்.  
 

இேய  ம ப ம் அவரக்ைள ேநாக் : உங்க க் ச ்சமாதான ண்டாவதாக, 
தா என்ைன அ ப் ன ேபால நா ம் உங்கைள அ ப் ேறன் என்  

ெசால் , (ேயாவான் 20:21) 
 
நமக்  ெபலன் எங் ந்  வ ற  என்பைத கண்ட ங்கள், நாம் அந்த ெபலைன ம் 
அதன் ைளைவ ம நாம் எப்ப  பயண்ப த் க் ெகாள் ேறாம். நமக்  ேவண் ய 
அைனத்ைத ம் ேதவன் ெகா த்தால், நாம் என்ன ெசய்ய ேவண் ெமன்  ம் றார?்  

 
 
 
 
 
 
ெபா ைமயா ங்கள், ேசாரந்் ேபாகா ங்கள், ஒவ்ெவா  நா ம் ஸ் ன் 
சாய க்ெகாப்பாய் மாற உங்கைள ேதவ வாரத்்ைதக் ம் அவ ைடய ஆ க் ம் 
அரப்்பணி ங்கள், ேதால் யைட ம் ெபா  அதன் ெபா ப்ைப நீங்கள் 
எ த் க்ெகாள் ங்கள். ன் ேதவ த்தத் ல் உ யாய் நின் ெகாண்  ேதவன் உங்கள் 
வாழ் ல் ெசய்வைதப் பா ங்கள்.   
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ன் இைணப்  N 

மணத் ல் ஆண்க க்கான சரரீத் ன் ெந ங் ய உற  

 

மணத் ள்ள பா யல் ெசயல்பாட்ைடப் பற்  ப்பாக இரண்  ேநாக்கங்கைள ேவதம் 
ேபா க் ற : இனப்ெப க்கம் (ஆ யாகமம் 1:28; உபாகமம் 7:13-14) மற் ம் இன்பம்/ஓய்  
(உன்னதப்பாட்  4:10-12; நீ ெமா கள் 5:18-19). நாம் ஒ வரில் ஒ வர ்ஒன்றாவதற்  பா யல் 
ெந க்க ம் ேதவ ட்டத் ன் ஒ  ப . பா யல் உறைவ உங்கள் மைன டன் மாத் ரேம 
அ ப க்கத்தக்க ேதவனின் பரிசாக பாரக்் ரக்ளா?   

பா யல் மனித இனத் ற்  ேதவனிட ந்  ைடத்த பரி , மணத் ன் ஐக் யத் ள் 
மட் ேம அ ப க்கத்தக்க ரீ ல் வ வைமக்கப்பட்டதா ம். பா யல் உற ன் ேபா  
மனம் மற் ம் உடல் ரீ யான இன்பத்ைதப் ெபற ம் ள்ைளகைள உற்பத்  ெசய்ய ம் 
ேவண் ய ரீ ல் ேதவன் நம்ைம ஆ ம் ெபண் மாக வ வைமத் ள்ளார.் பா யல் 
உற ன் லம் கணவ ம் மைன மா ய நாம் பரஸ்பரமாக நம்ைம ஒ வ க்ெகா வர ்
பரிசளித் க்காள் ம் வாய்ப்ைபப் ெபற்  நம் சரீரங்கைள ப ரந்்  ெகாள்வதன் லம் 
ெந ங்  ேதவன் அைழப்ப  ேபால்” ஒன்றா ேறாம்.”     

இ ேவ பா ய க்கான ேதவனின் ட்டம், ஆனால் சா ன் வஞ்சக ம் மனிதனின் பாவ ம் 
ேதவனின் இந்தப் பரிைச கைரபடச ் ெசய்த , பலர ் உலகத் ன் தாக்கத் ல் ந்  
ேபாய் ட்டனர ் அ  பா ய ன் பரி த்தத்ைதக் ெக த்  அைத பாவமாக் யேதா , ல 
சமயங்களில் அைதப் பற்  ந் ப்ப  அ ங்கமான  மற் ம் அ  ேதைவயற்ற ேவைல 
என்ப  ேபான் ம் மாற்  டட் . பா யைலக் த்த நம் அ ைற நம் 
ெபற்ேறாரிட ந்  கற் க்ெகாண்டவற்றா ம் அல்ல  நம் ெசாந்த அ பவத்தா ம் 
பா க்கப்ப ற , இ ல் வய  தல் இைதப்பற் க் ெகாண் ந்த ஆரவ்ம், நண்பரக்ள் 
மற் ம் ஆபாச படங் ள ந்  ைடத்த தகவல்கள், பா யல் ன் த்தல், கற்ப ப்  
மற் ம் பா யைல ேசாதைன ெசய்  பாரக்்க ெசய்யப்படட்த் ேதர் கள் என்  பட் யல் 
நீண்  ெகாண்ேட ெசல் ற . ேதவன் நன்ைமக்ெகனப் பைடத்தைவகைள ைமயாக மாற்  
அ த் ப் ேபா வேத சா ன் ட்டம் என்பைத நிைன ல் ெகாள் ங்கள், பா ய ம் 
அத ள்ளடக்கம்.  

இ வர ் மண உற ல் ேதவ த்தத்ைத அ யாதவரக்ளாய் இைணந் , யநலமான 
எ ரப்்பார் க ம், அல்ல  பா யைலப் பற்  தவறான கண்ேணாடட் ம் 
ெகாண் ப்பாரக்ளானால் ப் கரமான பா யல் உறைவ உ வாக் வ ம் அைத 
நிைலநாட் வ ம் அவரக் க்  க னமானதா க் ம்.  

ஒ  ஆேராக் யமான பா யல் வாழ்  என்ப  இைவகைள சாரந்்  இ க்க ேவண் ம்:  

 பா யல் உற  மணத் ற் ள் மாத் ரம் அ ப க் ம்ப  ேதவனால் 
ெகா க்கப்படட் பரி  என்ற நம் க்ைக; 

 ேவதாகம அன் ன் ைறைம ன்ப , தன்நலமற்ற, யநல ல்லாத பா யல் 
இன்பத்ைதக் ெகா க்க ம் ெபற் க் ெகாள்வதற் மான அரப்்பணிப் ; 

 ஒ வ க்ெகா வர ்எப்ப  இன்பத்ைதக் ெகா ப்ப  என்பைதப் பற் ய ேநரை்மயான 
மனம் றந்தப் ேபசை்ச நைட ைறப் ப த் தல்; மற் ம் 

 பா யல் இன்பத்ேதா  ெதாடர் ைடய மனித பா யல் சாஸ் ரத்ைதப் பற் ய 
அ ப்பைடப் ரிதல்.  
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வ த்தமளிக் ம் ஷயம் என்னெவன்றால், பல ஸ்தவ தம்ப ன ம் மணத் ன் 
இந்தப் ப ல் ப் யற்றவரக்ளா ந் ம் அைத எவ்வா  சரி ெசய்வ  என்பைத 
அ யா க் ன்றனர.் பா யைலப் பற் ேயா அல்ல  உங்கள் ைண டனான உட ற ப் 
பற் ேயா உங்க க்  எ ரம்ைறயான அ ைற இ க் ேமயானால், அைத நீங்கள் ஏன் 
என் க் கண்ட ய ேவண் ம். ேதவன் தம  த்தத்ைத நமக்  ெவளிப்ப த் ம் ெபா  நாம் 
அைத நன்ைமயாகேவ காண ேவண் ம். ஆண்கள் மற் ம் ெபண்கள் ஆ ய இ வ க் ம் 
பா யல் க னமானதா ப்பதற்  ம த் வ அல்ல  மனரீ யான ரசச்ைனகள் 
காரணமா க்கலாம். எந்தத் மணத் ம் நீங்கள் உறைவ த ற்க்க ேவண் ய ல 
கால ண்  கற்பக்காலம், அ ைவ சை்ச, தற்கா கமான அல்ல  ைனய ேநாய், 
உ க்  ஆபத்தான ழ்நிைல ேபான்ற மற் ம் பல காலங்களில் நாம் ெபா ைமேயா க்க 
ேவண் ய  அவ யமா ள்ள . எனி ம், சாத் ய க் ம் ெபா ெதல்லாம், நாம் நம  
பா யல் உறைவ ப்ப கரமானதாக ைவத் க்க ேவண் ம்.  

ஆண்க க்கான பரிேசாதைன 

உங்கள் மணத் ன் நாளன் , உங்கள் மைன டனான பா யல் ன்ேனற்றத் ல் 
தளர் ரக்ள் என்  நிைனத் ப் பாரத்்த ண்டா. இன் ம் பல ஆண்கள் இந்த ரசச்ைனயால் 
ேபாரா றாரக்ள். சா ன் இந்தப் ெபாய்க்  கத  றந் க்ெகா ப்ப  
ேசாதைனகைள ம் ழப்பங்கைள ம் ைள க் ம். ஒ  கணவன் தன் மைன யன் 
பா யல் ன்ேனற்றங்கைள நிராகரிக் ம் ெபா , அவள் ம்பத்தகாதவளாய், 
கவராதவளாய் மற் ம் ேந க்கப்படாதவளாய் உணரத் வங் வாள். ெதாடரச்் யாக 
பா யைல ன்ென க்காத கணவர ் அைத ஏன் என்  கண்ட ந்  அைத மாற் க் ெகாள்ள 
ேவண் ம், ெபா வான காரணங்கள் ம த் வம் சாரந்்தைவயல்ல அ  இ தயத் னின்  
வ பைவ.  

உங்கள் இ தயத்ைத பரிேசா ங்கள் 

1. நீங்கள் உங்கள் மைன ன் க் யத் வப் பட் ய ல் ேதவ க்  அ த்ததாக 
த ல் இ க் ரக்ளா? __________ ஆம்? __________   இல்ைலʼ 

 
2. உங்கைள கனத்ேதா  நடத்த ம் மரியாைத டன் ேபச ம் மற் ம் உ ப த்த ம் 

உங்கள் மைன க் த் ெதரி ம் என்  நீங்கள் நிைனக் ரக்ளா? ____ ஆம்____   இல்ைல 
 

 
3. உங்கள் மைன  ள்ைளகளில் ஒ வைரப் ேபான்  உங்கைள நடத் றார ் என்  

நீங்கள் நிைனக் ரக்ளா? __________ ஆம்? __________   இல்ைலʼ 
 

4. உங்கள் மைன  உங்கள் தைலைமத் வத் ன்  நம் க்ைக ைவத்  
ம்பத் ற்கான உங்கள் ரம்ானங்க க்  ஒப் க்ெகா க் றார ் என்  

நிைனக் ரக்ளா?  __________ ஆம்? __________   இல்ைலʼ 
 

5. உங்கள் மைன  உங்கைள ேந க்காததா ம் உங்கைள தன்ைமப்ப த்தாததா ம் 
தான் உங்கள  பா யல் ன்ேனற்றங்கைள நிராகரித்  டட்ார ் என்  
நிைனக் ரக்ளா? __________ ஆம்? __________   இல்ைலʼ 
 

6. உங்கள் மைன  பா யல் ன்ேனற்றத் ற்கான காரியங்கைளப் பற்  ேபச ம் 
அைத றப்பானதாய் மாற்ற ம் ன்வ வ ல்ைல என்  நீங்கள் நிைனக் ரக்ளா?  
__________ ஆம்?__________   இல்ைலʼ 
 

7. ேமல் ப் ட் ள்ளக் காரணங்க க்காக உங்கள் மைன ன்  நீங்கள் 
ேகாபமாகேவா அல்ல  கசப் ணர் டேனா இ க் ரக்ளா? _____ ஆம்? ______   இல்ைலʼ 



ேரக் காஸ்டர ்

 

சரீரத் க் ரியைவகள் ரத்் ெசய்யப்படல் 49 

ேமல் ப் ட் ள்ள ரசச்ைனகளில் ஏதா ம் ஒன்  உங்கள் இ தயத் ன் அ ைற 
மற் ம் உங்கள் மைன டன் உட ற க் ெகாள் ம் ஆைசைய ம் பா க் ம். இ  

ைணக ம் ஒப் ர க்  ஏ வான ன்வ தல் மற் ம் மன்னிப் ன் லம், உங்கள் சரீர 
ெந க்கத்ைத டெ்ட க்கலாம்.  

பாவமான ப ல்கைள கவனி ங்கள் 

1. உங்கள் மைன  உங்கைள நடத் ம் தத் ற்காக ம், கடந்த கால நிராகரிப் ற்காக ம் 
அவரக்ைள ப வாங் ம் ேநாக்கத் டன் பா ய ல் ஆரவ்ம் காட்டாமல் அல்ல  உங்கள் 
மைன ன் பா யல் ன்ேனற்றங்கைள நிராகரித் ள்ளீரக்ளா? _____ ஆம்? ____   இல்ைலʼ 

 
2. உங்கள் பா யல் உறைவ றந்ததாய் மாற்ற யற் ப்பைதக் ைக ட்  ட் ரக்ளா?              

_____ ஆம்? ____   இல்ைலʼ 
” கைற ைர தலானைவகள் ஒன் ம் இல்லாமல் பரி த்த ம் ைழயற்ற மான 
ம ைம ள்ள சைபயாக அைதத் தமக் ன் நி த் க்ெகாள்வதற் ம் தம்ைமத்தாேம 
அதற்காக ஒப் க்ெகா த்தார.்” என்  எேப யர ் 5:27 ெசால் ற . உங்கள் மணத் ல் 
ேதவ ைடய பரி த்த த்தத் ற் க் ைறவான யாெதான் ம் தங் ட ேவண்டாம் 
என்  இவ்வசனம் நம்ைம உற்சாகப்ப த் ற , நாம் அவ ைடய த்தத்ைத 

ன்பற்றாமல் டட்ால், அ  பாவம். பா யல் உற ல் ஆரவ்ம் காட்டாத ஆண் 
தன்ைன ம் தன் மைன ைய ம் பாவ பழக்கங்கள் பா க்கத்தக்கவரக்ளாய் 
மாற் றான், அ  பசச்ாரத் ம் ஆபசப்படங்களில் ஈ ப த் க் ெகாள்வைத ம் 

ைள த் ம். அ கமாக ேவைல ல் ஈ ப த் க்ெகாள்வ , ெபா ேபாக் , 
தன்னாரவ்த் ெதாண்  மற் ம் ஊ யங்களில் அ கப்ப யான ேநரம் ெசல ம் 
பாவேம. ஒ  ஆண் உ  ெபறாத ெபா , இ  ெபா வான ரசச்ைனயாக 
ெவளிப்ப ம். நீங்கள் இைத அ க்ைக ெசய் , மனம் ம் , சரியான மாற்றத் ற்காக 
உைழக்க ேவண் ம்.  
 

3. நீங்கள் ஆபாசப் படங்களின் பக்கம் ம்  ட் ரக்ளா? _____ ஆம்? ____   இல்ைலʼ  
நீங்கள் ஒ ேவைள ஆபாசப் படங்க க்ேகா அல்ல  ய இன்பத் ற்ேகா 

ம் ந்தால், அ  பாவம் மற் ம் அ க்ேக வான ம ந்தா ம், எ ரம்ைறயான 
அ ைறகள் மற் ம் நிராகரிப் ன் ஆபத் கைளத் த ரத்்  பா யல் இன்பத்ைத 
அ ப க்க இந்த ைறையத் ேதரந்்ெத த் , நீங்கள் இைத வழக்கமான அ ப்பைட ல் 
ெசய்யத் ெதாடங்க ந்தால், அ  ஒ  பாவம். நீங்கள் இைவகைள ட்  மனம் ம் , 
உத ைய நா , உங்கள் மணத் ன் இந்தப் ப ம் மற்றப் ப களி ம் 

டெ்ட க் ம் பணிகைள ெசய் ங்கள்.    
 

4.  நீங்கள் உங்கள் மைன ன் ேதாற்றத் ல் யநலமான எ ரப்்பாரப்் கள் அல்ல  
உங்கள் மைன டன் அன்பாக பா யல் உற ல் ஈ பட ல பா யல் ெசயல்கைளச ்
ெசய்ய ேவண் ெமன்ற நிப்ந்தைன ைவத் ள்ளகீளா? _____ ஆம்? ____   இல்ைலʼ 
உங்கள் வாழ் ன் எந்தப் ப ம் ேதவ த்தம் ெசய்யாம ப்பதற்  சாக்  ேபாக்  
ெசால்லக் டா , உங்கள் மைன ன் பா யல் ேதைவகைள சந் ப்பதற்காக ேவைல 
ெசய்வ ம் இத ள்ளடக்கம்.” ஒன்ைற ம் வா னாலாவ , ண்ெப ைம னாலாவ  
ெசய்யாமல், மனத்தாழ்ைம னாேல ஒ வைரெயா வர ் தங்களி ம் 
ேமன்ைமயானவரக்ளாக எண்ணக்கட ரக்ள்.” என்  ப் யர ் 2:3 ெசால் ற . 

மணத் ல் பா யல் என்ப  யநலமானதல்ல, இ  அன் ன் ெவளிப்பா ம், ேதவ 
த்தத்ைத நிைறேவற்ற ேதவ க் ம் உங்கள் ைணக் ம் அரப்்பணிப்பதா ம்.  
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உடல் சம்பந்தமான ரசச்ைனகள் 

காலத் ற்  ன்ேப பா யல் ெசயல்பாடை்ட ம், ாண் தைல ம் ஒ  ஆண் இழப்பதற்  
சரீரக் காரணங்க ம் இ க்கலாம்.  

1. ெடஸ்ேடாஸ் ேரான் ேபா ய அளைவ ட ைறவாய் இ ப்ப  ஒ  
காரணமா க்கலாம், ம த் வைர சந் ப்பதன் ல ம் ஒ  எளிய இரத்தப் 
பரிேசாைன ன் ல ம் கண்ட ய ம். இந்த ெடஸ்ேடாஸ் ேரான் அளைவ 
அ கரிப்பதற்  பல வ கள் உண் .  
 

2. நீங்கள் மனசே்சார் க்கான ம ந்  எ த் க்ெகாள் ரக்ளா? இ  ஒ  ஆணின் பா யல் 
உந் தைல இழக்கச ்ெசய் ம். உங்கள் ம த் வேரா  ேப  இதற்  ேவ  வ கைளத் 
ேத ங்கள். நல்ல ேவதாகம ஆேலாசைனைய நா ங்கள். மன்னிக்ப்படாத காயங்கள், 
கடந்த கால பாவத் னால் வந்த ற்ற உணரச்்  அல்ல  மன்னிப் ன் லம் 
சரிெசய்யப்படாத தவ கள், அ க்ைக ெசய்யப்படாத பாவ பழக்கங்கள், உங்கைளப் 
பற் ய சா ன் ெபாய்கைள உண்ைம என்  அங் கரித்த , மற் ம் உங்கைள ேதவன் 
எப்ப  பாரக்் றார ் என்ப ள்ள ழப்பம் அல்ல  அவரால் ஏற் க்ெகாள்ளப்பட என்ன 
ெசய்ய ேவண் ம் என்ற ழப்பம் ேபான்றைவகள் மனசே்சார்  அல்ல  கவைலைய 

ைள க்கக் ம்.  
 

3. நீங்கள் இரத்தக் ெகா ப் க்கான ம ந் கைள எ க் ரக்ளா? இ  உங்கள் பா யல் 
உந் தைலப் பா த்  ஒ  ஆைண க ம் கப்பண்ணி சங்கடத்ைத ஏற்ப த் ம் - 

ைரப் த் தன்ைம ைறபாடை்ட ம் உண் பண் ம். இரத்தக் ெகா ப்  ம ந் களின் 
பக்க ைள கைள கணவன் மற் ம் மைன  ஆ ய இ வ ம் அ ந்  ெகாண் , இந்த 
சவாைல இைணந்  சந் க்க ன்வர ேவண் ம். மாற்  ம ந் கைள எ ப்ப  இந்த 

ரசச்ைனக க் த் ரவ்ா ம், அல்ல  ைரப் த் தன்ைம ைறபாடை்ட சரிெசய்ய 
ம த் வரக்ள் யா ஸ், ெல ட்ரா அல்ல  வயாக்ரா ேபான்ற ம ந் கைள ம் 
பரிந் ைரக்களாம்.  

சத் யம் என்னெவன்றால், ஒ  ஆண் உசச்க்கட்டத்ைத அைட ம் ன் தன் மைன ைய சரீர 
ரீ யாக ரியப்ப த் வ  என்பைத கற் க்ெகாள்ள ேவண் ம், பல ெபண்கள் உசச் கட்டம் 
அைடயாமேல பல ைற உட ற ல் பங்ேகற் ள்ளனர.் ஒ  ஆண் தன் மைன டன் 

தள  அல்ல  இன்பம் இல்லாமேல பா யல் ம ழ்ச் யைடவ  ஏற்ப் ைடயதா? எனி ம் 
அ ேவ எ ராக நடப்ப ம் இயல்பானதல்ல, அ ம் தைடெசய்யப்பட்ட ம், 
ஏற் ைடய மல்ல. ஆம், ஒ  நல்ல மைன  தான் “உட ற க் ெகாள் ம் ளரச்் ல்” 
இல்லாத ெபா ம் தன் கணவேனா  உட ற ல் பங் ெபற ேவண் ம், அேதப்ேபால் ஒ  
நல்ல கணவ ம், தன் ஆைசக க்  அப்பாற்பட்  தன் மைன ன் பா யல் ஆைசகைள 
நிைறேவற்ற ன்வர ேவண் ம்.  

தன் மைன ைய ேந த்  அவைளப் பா யல் ரீ யாக ப்ப ப த்த ேவண் ம் என்ற 
ப்ப ள்ள ஒ  கணவனால் அதற்ேகற்ற அற்றல் மற் ம் தனக்கான உசச்க்கட்த்ைத 

அைடய ேவண் ம் என்ற ஆைசயற் ந்தால் ப் ப த்த ம். இதற்  உத் கைளப் 
பயண்ப த் வைதப் பற் ய ேநரை்மயானப் ப ரத்ல் மற் ம் ய பா யல் அம்சங்கைள 
கண் க்க ேவண் ய பரஸ்பரமான தன்னாரவ்ம், அதற்  ேதைவப்ப ம் களிம் , மச  
எண்ெணய், ைககள், வாய் மற் ம் பல நிைலகைளப் பயண்ப த்த ேவண் யதா க் ம். 

உங்கள் மணத் ல் மன்னிப்ைப ரிந் க்ெகாண்  உபேயா ப்ப ல் உங்க க்  உதவ 
நம் க்ைக மற் ம் மன்னிப் : ன் இைணப்  P ஐ பாரக்்க ம்.  
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ெந க்கத்ைதக் த்த ேநரை்மயான ஓர் ெஜபம்   

             கரத்்தாேவ, நீர ் ஏன் பா யைலப் பைடத் ர ் என்ப ல் உம்ைம நம்ப 
எனக்  உத  ெசய் ம், இ  என்ைன ேவதைனப் ப த்தேவா அல்ல  
ஆக் ர க்கேவா அல்ல உம்ைம ம ைமப்ப த் ம்ப  அ ளப்பட்ட பரி  
என்பைத நான் அ ந் ள்ேளன். இந்த ப ல் என் ைண ெசய்த கடந்த 
கால காயங்கைள மன்னிப்பதற்  எனக்  உத  ெசய் ம், உம் ட ந்  
வராதாதா ய நான் ெசய்த எல்லாவற் ற்காக ம் மன்னிப் க் ேகடக் 
ேவண் ய ைபைய எனக் த் தா ம். நீர ் இைதப் பைடத்த தத் ல் – 
ேபராரவ்த் டன், ெமன்ைம டன் மற் ம் யநலமற்  இைதப் பாரக்்க ம் – 
மற் ம் என் உடல் எனக் ச ் ெசாந்தமானதல்ல இ  என் ைணைய 
ஆ ரவ் க்க ம், அவரக் க்கான சரீர நிைறைவ ெகண் வர ெகா க்கப்பட்ட 
பரி  என ம் காணக் கற் த்தா ம்.  

             என் நிரவ்ாணத்ைத நான் மைறக்காமல் அைதப்பற்  
ெவட்கப்படாம க்க என் உடைலப் பற் ய என் ஒ க் கைள ம், 
பயங்கைள ம் என்னி ந்  அகற் ம், என் சரீரத்ைதப் ரியப்ப த் வ  
எ  என்பைத மனம் றந் ப் ப ர ம், என் ைணைய எவ்வா  

ரியப்ப த் வ  என்பைத அ ய ம் எனக்  உத  ெசய் ம். நீர ்
பைடத்தைத ட இந்தப் பரிைச தரம் ைறயச ் ெசய்த என் பயங்கள் மற் ம் 

யநலமான நிைலகைள என்னி ந்  அகற் ம். கரத்்தாேவ, நீர ் பைடத்த 
அைனத் ம் நல்லதா க் ற , அ ல் உட ற ம் உள்ள .  

             உம் ட ந்  வந்த பரி ன் பரி த்தத்ைத கைறபடச ் ெசய் ம் உலக 
எண்ணங்கள் மற் ம் யநலமான கற்பைனகளினின்  என் மனைதக் 
காத் க் ெகாள் ம், பா ய க்காய் ெமய்யாகேவ என் இ தயத்ைத 
நன் ள்ளதாய் மாற் ம், நான் உணரத்தக்கதாய் நீர ்பைடத் ள்ள அைனத்  
இன்பங்கைள ம் நான் அ ப க்க என்ைன ன்வரச ்ெசய் ம்.  

           கரத்்தாேவ, மணத் ல் பா யல் நிைறைவக் ெகா க்க ம், 
ெபற் க்ெகாள்ள ம்தக்க பா யல் மனிதனாய் நீர ் என்ைன பைடத் ள்ளரீ,் 
நான் அதற்காக உமக்  நன்  ெசால் ேறன். கரத்்தாேவ, தய ெசய்  எங்கள் 

மணத் ம் என் வாழ் ன் எல்லாப் ப களி ம் உம் ைடய வ ல் 
நடத் ம். ேதவேன, பா ய க்காய் உமக்  நன் . ஆெமன்.   
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ன் இைணப்  N 

மணத் ல் ெபண்க க்கான சரரீத் ன் ெந ங் ய உற  

 

மணத் ள்ள பா யல் ெசயல்பாட்ைடப் பற்  ப்பாக இரண்  ேநாக்கங்கைள ேவதம் 
ேபா க் ற : இனப்ெப க்கம் (ஆ யாகமம் 1:28; உபாகமம் 7:13-14) மற் ம் இன்பம்/ஓய்  
(உன்னதப்பாட்  4:10-12; நீ ெமா கள் 5:18-19). நாம் ஒ வரில் ஒ வர ்ஒன்றாவதற்  பா யல் 
ெந க்க ம் ேதவ ட்டத் ன் ஒ  ப . பா யல் உறைவ உங்கள் கணவ டன் மாத் ரேம 
அ ப க்கத்தக்க ேதவனின் பரிசாக பாரக்் ரக்ளா?   

பா யல் மனித இனத் ற்  ேதவனிட ந்  ைடத்  பரி , மணத் ன் ஐக் யத் ள் 
மட் ேம அ ப க்கத்தக்க ரீ ல் வ வைமக்கப்பட்டதா ம். பா யல் உற ன் ேபா  
மனம் மற் ம் உடல் ரீ யான இன்பத்ைதப் ெபற ம் ள்ைளகைள உற்பத்  ெசய் ம் 
ேவண் ய ரீ ல் ேதவன் நம்ைம ஆ ம் ெபண் மாக வ வைமத் ள்ளார.் பா யல் 
உற ன் லம் கணவ ம் மைன மா ய நாம் பரஸ்பரமாக நம்ைம ஒ வ க்ெகா வர ்
பரிசளித் க்ெகாள் ம் வாய்ப்ைபப் ெபற்  நம் சரீரங்கைள ப ரந்்  ெகாள்வதன் லம் 
ெந ங்  ேதவன் அைழப்ப  ேபால்” ஒன்றா ேறாம்.”     

இ ேவ பா ய க்கான ேதவனின் ட்டம், ஆனால் சா ன் வஞ்சக ம் மனிதனின் பாவ ம் 
ேதவனின் இந்தப் பரிைச கைரபடச ் ெசய்த , பலர ் உலகத் ன் தாக்கத் ல் ந்  
ேபாய் ட்டனர ் அ  பா ய ன் பரி த்தத்ைதக் ெக த்  அைத பாவமாக் யேதா , ல 
சமயங்களில் அைதப் பற்  ந் ப்ப  அ ங்கமான  மற் ம் அ  ேதைவயற்ற ேவைல 
என்ப  ேபான் ம் மாற்  டட் . பா யைலக் த்த நம் அ ைற நம் 
ெபற்ேறாரிட ந்  கற் க்ெகாண்டவற்றா ம் அல்ல  நம் ெசாந்த அ பவத்தா ம் 
பா க்கப் ப ற , இ ல் வய  தல் இைதப்பற் க் ெகாண் ந்த ஆரவ்ம், நண்பரக்ள் 
மற் ம் ஆபாச படங் ள ந்  ைடத்த தகவல்கள், பா யல் ன் த்தல், கற்ப ப்  
மற் ம் பா யைல ேசாதைன ெசய்  பாரக்்க ெசய்யப்படட்த் ேதர் கள் என்  பட் யல் 
நீண்  ெகாண்ேட ெசல் ற . ேதவன் நன்ைமக்ெகனப் பைடத்தைவகைள ைமயாக மாற்  
அ த் ப் ேபா வேத சா ன் ட்டம் என்பைத நிைன ல் ெகாள் ங்கள், பா ய ம் 
அத ள்ளடக்கம்.  

இ வர ் மண உற ல் ேதவ த்தத்ைத அ யாதவரக்ளாய் இைணந் , யநலமான 
எ ரப்்பார் க ம், அல்ல  பா யைலப் பற்  தவறான கண்ேணாடட் ம் 
ெகாண் ப்பாரக்ளானால் ப் கரமான பா யல் உறைவ உ வாக் வ ம் அைத 
நிைலநாட் வ ம் அவரக் க்  க னமானதா க் ம்.  

ஒ  ஆேராக் யமான பா யல் வாழ்  என்ப  இைவகைள சாரந்்  இ க்க ேவண் ம்:  

 பா யல் உற  மணத் ற் ள் மாத் ரம் அ ப க் ம்ப  ேதவனால் 
ெகா க்கப்படட் பரி  என்ற நம் க்ைக; 

 ேவதாகம அன் ன் ைறைம ன்ப , தன்நலமற்ற, யநல ல்லாத பா யல் 
இன்பத்ைதக் ெகா க்க ம் ெபற் க் ெகாள்வதற் மான அரப்்பணிப் ; 

 ஒ வ க்ெகா வர ்எப்ப  இன்பத்ைதக் ெகா ப்ப  என்பைதப் பற் ய ேநரை்மயான 
மனம் றந்தப் ேபசை்ச நைட ைறப் ப த் தல்; மற் ம் 

 பா யல் இன்பத்ேதா  ெதாடர் ைடய மனித பா யல் சாஸ் ரத்ைதப் பற் ய 
அ ப்பைடப் ரிதல். 
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ெபண்க க்கான பரிேசாதைன 

ேவதாகம அ ப்பைட லான பா யைலப் பற்  கற் க் ெகா க்கத்தக்க இனிைமயான 
உறைவக் ெகாண்ட அன்பான ெபற்ேறார ் உங்க க்  இ ந் ப்பாரக்ளானால், உங்கள் 
கணவ டனான பா யல் உறைவக் த்த ஆரவ் ம் நல் எ ரப்்பாரப்் ம் உங்க க்  
இ க் ம். இப்ப ப்பட்ட ன்னனி உங்க க்  இல்லா ந்தா ம், மணத் ல் 
பரஸ்பரமான பா யல் இன்ப ம், ப் ேம ஒ  இயல்பான மணப்ெபண்னின் 
எ ரப்்பாரப்் . ஆனால், காலப்ேபாக் ல் நம் க்ைககள் மற் ம் எ ரப்்பாரப்் கள் பல 
காரணங்க க்காக மாறக் ம். இ ப் ம் உங்கள் கணவ டன் ெதாடரச்் யான 

ப்ப யற்ற பா யல் அ பவங்கள், உங்கள் க த் க்கைள ஏற் க்ெகாள்ள ன்வராத , 
கற்பக்காலம், ள்ைள வளரப்் , மற் ம் உற ள்ள மற்ற பல சவால்கள் உங்கள் பா யல் 
இன்பத்ைதப் பற் ய ஊக்க ன்ைமைய ம் பா யைல ஒ க் வதற்கான 
அ ைறைய ம் உண்டாக் ம்.  

உங்கள் ைண டனான பா யல் மற் ம் பா யல் உறைவக் த்த தவறான அ ைற 
உங்க க்  இ க் மானால், அைத ஏன் என்  நீங்கள் கண்ட ய ேவண் ம். ேதவன் ஒன்ைற 
உ வாக்  இ  மண உற ல் ஒ  ப யாய் இ க்க ேவண் ம் என்  ேதவன் 
ெசால்வாறானால், நாம் அைத நன்ைமயாகப் பாரத்்  அைத றந்த வ ல் ெகா ப்ப  
எப்ப  என்பைத அ ந் க் ெகாள்ள ன்வர ேவண் ம். இ ம் ெதாடர் ெகாள் தல் அல்ல  
மற்ற ேதாழைமத் ேதைவைளப் ேபாலேவ நடத்தப்பட ேவண் ம்.  

வ த்தமளிக் ம் ஷயம் என்னெவன்றால், பல ஸ்தவ தம்ப ன ம் மணத் ன் 
இந்தப் ப ல் ப் யற்றவரக்ளா ந் ம் அைத எவ்வா  சரி ெசய்வ  என்பைத 
அ யா க் ன்றனர.் பா யைலப் பற் ேயா அல்ல  உங்கள் ைண டனான உட ற ப் 
பற் ேயா உங்க க்  எ ரம்ைறயான அ ைற இ க் ேமயானால், அைத நீங்கள் ஏன் 
என் க் கண்ட ய ேவண் ம். ேதவன் தம  த்தத்ைத நமக்  ெவளிப்ப த் ம் ெபா  நாம் 
அைத நன்ைமயாகேவக் காண ேவண் ம். ஆண்கள் மற் ம் ெபண்கள் ஆ ய இ வ க் ம் 
பா யல் க னமானதா ப்பதற்  ம த் வ அல்ல  மனரீ யான ரசச்ைனகள் 
காரணமா க்கலாம். எந்தத் மணத் ம் நீங்கள் உறைவ த ற்க ேவண் ய ல 
கால ண்  கற்பக்காலம், அ ைவ சை்ச, தற்கா கமான அல்ல  ைனய ேநாய், 
உ க்  ஆபத்தான ழ்நிைல ேபான்ற மற் ம் பல காலங்களில் நாம் ெபா ைமேயா க்க 
ேவண் ய  அவ யமா ள்ள . எனி ம், சாத் ய க் ம் ெபா ெதல்லாம், நாம் நம  
பா யல் உறைவ ப்ப கரமானதாக ைவத் க்க ேவண் ம்.  

ஒ  மைன யாக, பா யல் உற ல் ஈ படாமேலா அல்ல  ன்ென க்காமேலா இ ந்தால், 
அ  ஏன் என்பைதக் கண்ட ந்  அ ல் மாற்றத்ைத உண்டாக்க ேவைல ெசய்ய ேவண் ம். 
ெபண்கள் பா யல் ப்ப ல்லாமல் இ ப்பதற் ம் அல்ல  அைத 

ன்ென க்காம ப்ப ம் சரீரம் சம்பந்தமானதல்ல, அ  இ தயம் சம்பந்தமான 
ரசச்ைன. ெபா வாக, அ க்க  உட ற க் ெகாள்வ ம் மற் ம் உசச்க்கட்டம் 

அைடவதற்கான ேதைவ ம் ஆண் மற் ம் ெபண் ஆ ய இ வ க் ம் ஒேர மா ரியானதல்ல, 
ெப ம்பா ம் இவ் ரண் ம் ஆண்க க்  அ க்க த் ேதைவப்ப பைவ. எனேவ பா யல் 
ெந க்கத்ைதத் ரம்ானிக் ம் காரணி எ ? யாகம் மற் ம் ய ம ப்  சமநிைலயான 
மற் ம் பரஸ்பர அன்பான உறைவ பராமரிக்க ஒவ்ெவா வ ம் ெவவ்ேவ  ேநங்களில் 
ப ற்  ெசய்ய ேவண் ம். ன்வ ம் ரசச்ைனகைள ஆராய்வ  ஒ  ெபண்ணின் 
கணவ டனான பா யல் உறைவ பா க் ம் ரசச்ைனகைள ரக்்க உத ம்.  

உங்கள் இ தயத்ைத பரிேசா ங்கள் 

1. ேதவ ரகமான கணவரா ந்  உங்கைள க் யத் வப் ப த் வைத ம் உங்கைள 
எவ்வா  ேந க்க ேவண் ெமன்பைத ம் கற் க்ெகாள்ள உங்கள் ைண ஆரவ்ம் 
காட் றாரா? _____ ஆம்? ____   இல்ைலʼ 
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2. அவர ் உங்க டன் ரக்்கமாய் ேப ம் ெபா  அைத உண்ைமேயா  
ெபா ப்ேபற் க் ெகாள் றார ்என்ற நீங்கள் நிைனக் ரக்ளா? ____ ஆம்? ____ இல்ைலʼ 
 

3. உங்கைள எவ்வா  ேபா த் க் காப்பாற் வ  என்பைத அ ந்  ெகாள்ள 
ஆரவ்த் டன் ன் வ றார ்என்  நீங்கள் நிைனக் ரக்ளா? ____ ஆம்? ____   இல்ைலʼ 
 

4. அவர ் ட் க் ம் ெபா  அவ ைடய அ ைற மற் ம் ேநரத்ைதக் 
ெகா த்  உங்கைள க் யத் வப் ப த் வதன் லம் இந்த ல் ம்பதை்த 
தான் தன் ெப ம் ெசாத்தாக எண் றார ் என்  நீங்கள் நிைனக் ரக்ளா?             
_____ ஆம்? ____   இல்ைலʼ 
 

5. ள்ைளகைள வ நடத்த அவர ் அன்ேபா  ன்வ றார ் என்  நீங்கள் 
நிைனக் ரக்ளா? _____ ஆம்? ____   இல்ைலʼ 
 

6. ள்ைளகைள ஒ க்கப்ப த் ம் ெபா  ரக்்கமாகேவா அல்ல  ேகாபமாகேவா 
நடந்  ெகாண்டதற்காக தானாகேவ ன்வந்  மன்னிப் க் ேகட் றார ் என்  
நிைனக் ரக்ளா? _____ ஆம்? ____   இல்ைலʼ 
 

7. ம்பத் ன் ேதைவகைள சந் க் ம் ெபா ப்ைப அவர ் கவணமாய் 
நிைறேவற் றார ்என்  நீங்கள் நிைனக் ரக்ளா? _____ ஆம்? ____   இல்ைலʼ 
 

8. எத்தைன ைற அல்ல  எப்ப  உட ற க் ெகாள்ள ேவண் ம் என்பைதப் பற்  
உங்க ைடய உள்ளடீை்டப் ெபற ம் அன்பாக இைதப் பற்  உைறயாட ம் 

ன்வ றார ்என்  நிைனக் ரக்ளா? _____ ஆம்? ____   இல்ைலʼ 
 

9. அவைர நீங்கள் கவர் ரக்ள் என்  நிைனக் ரக்ளா? _____ ஆம்? ____   இல்ைலʼ 
10. அவர ் ட் ல் ஆ க் ய தைலைமத் வத்ைதக் காண் ப்பதாக நிைனக் ரக்ளா?  

  _____ ஆம்? ____   இல்ைலʼ 
 

 இந்தக் ேகள் கள் பா ய க்கான உங்கைளப் பா க் ம் இ தயத் ன் 
அ ைறைய ம், உங்க க் க் ம் ரசச்ைனகைள ம் காயங்கைள ம் அைடயாளம் 
காட் ற , இந்த அைனத் க் காயங்க ம் மன்னிப் ன் லம் ணமாக்க ம். 
கணவ ம் மைன ம் மன்னிப் க் ேகடக் ம் ெகா க்க ம் ன்வந் , ேவதாகம 
அ ப்பைட ல் ஒ வ க்ெகா வர ் தங்கைள ஒப் க்ெகா ப்ப  எப்ப  என்பைத அ ந் க் 
ெகாள் ம் ெபா , உற ன் எல்லாப் ப களி ம் இ  ஒப் ரைவக் ெகாண் வந்  
காயங்கைள ஆற் ம்.  

பாவமான ப ல்கைள கவனி ங்கள் 

1. உங்கள் கணவைர பயண்ப த் ம் தமாகேவா, அல்ல  காயப்ப த்த, 
ப வாங்கேவா பா யல் இன்பத்ைதக் ெகா க்க ம த்  வ ரக்ளா?                           
______ஆம்? _____   இல்ைலʼ 
 

2. பா யைலப் பற் ய உலகத் ன், சா ன் யப் படத்ைத அ ம த்  உங்கள் 
அ ைறையக் கைறப்ப த் ள்ளரீக்ளா? _____ ஆம்? ____   இல்ைலʼ. 
 

3. உங்கள் சரீரத்ைத உங்கள் கணவ க் க் காடட்ாதவா  உங்கள் உடைலப் பற் ய 
தாழ்  மனப்பான்ைமைய அ ம த் ள்ளீரக்ளா?  _____ ஆம்? ____   இல்ைலʼ 
 

4. ஒ  ஆ க் யத் தைலவராகேவா அல்ல  தகப்பனாகேவா நீங்கள் நிைனத்தப்ப  
உங்கள் கணவர ் நடந் ெகாள்ளாததால், பா யல் இன்பத்ைத அவ க் க் 
ெகா க்காமல் நி த்  ைவத் ள்ளீரக்ளா?  _____ ஆம்? ______   இல்ைலʼ 
 

5. உங்கள் கணவர ் பா யல் ரீ யாக எவ்வா  உங்கைளப் ரியப்ப த்த 
ேவண் ெமன்பைத அவ க் ச ் ெசால்  ஒத் ைழக்க ன்வ ரக்ளா?                         
___ ஆம்? ____   இல்ைலʼ 
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6. உங்கள் கணவேரா ள்ள உற ல் ன்ேனற்றம் காண்பதற் ப் ப லாக உங்கள் 
ேதைவகைள சந் த் க் ெகாள்வதற்காக ெதாைலக்காட்  நிகழ் ன் பக்கேமா 
அல்ல  காதல் கைதகளின் பக்கேமா ம் ட் ரக்ளா? ____ஆம்? ____   இல்ைலʼ 
 

7. இைத றப்பாக்க யற் த்தைத ைக ட்  ட் ரக்ளா? _____ ஆம்? ____   இல்ைலʼ 
 

இ ல் ஏேத ம் ஒன் க்  உங்கள் ப ல் ஆம் என்றால், நீங்கள் மனம் சம்பந்தமான மற் ம் 
நம் க்ைக ேராகத்தால் தாக்கப்படக் யவரா ள்ளரீக்ள். இப்ப ப்பட்ட ரசச்ைனகள் 
கணவன் மற் ம் மைன ைட ல் ளைவ உண்டாக் , சகவாழ் ல் சந்ேதாஷ ன்ைமைய 

ைள த் ம் இ  மணத் ற்ெகன்  ேதவன் ைவத் ள்ள தத்த் ற்  ாரமான .  

உண்ைமயாகேவ, கணவைனக் காட் ம் பல ெபண்கள் உசச் கட்டம் அைடயாமேல பல 
ைற உட ற ல் பங்ேகற் ள்ளனர.் ஒ  ஆண் தன் மைன டன் தள  அல்ல  

இன்பம் இல்லாமேல பா யல் ம ழ்ச் யைடவ  ஏற்ப் ைடயதா? எனி ம் அ ேவ எ ராக 
நடப்ப ம் இயல்பானதல்ல, அ ம் தைடெசய்யப்படட் ம், ஏற் ைடய மல்ல. ஒ  நல்ல 
மைன  தான்” உட ற க் ெகாள் ம் ளரச்் ல்” இல்லாத ெபா ம் தன் கணவேனா  
உட ற ல் பங் ெபற ேவண் ம், அேதப்ேபால் ஒ  நல்ல கணவ ம், தன் ஆைசக க்  
அப்பாற்பட்  தன் மைன ன் பா யல் ஆைசகைள நிைறேவற்ற ன்வர ேவண் ம். இந்த 
அள ளான ெந க்கத்ைத அைடவதற்  உத் கைளப் பயண்ப த் வைதப் பற் ய 
ேநரை்மயான மனம் றந்தப் ப ரத்ல் மற் ம் ய பா யல் அம்சங்கைள கண் க்க 
ேவண் ய பரஸ்பரமான தன்னாரவ்ம், அதற்  ேதைவப்ப ம் களிம் , மச  எண்ெணய், 
ைககள், வாய் மற் ம் பல நிைலகைளப் பயண்ப த்த ேவண் யதா க் ம். 

உங்கள் மணத் ல் மன்னிப்ைப ரிந் க்ெகாண்  உபேயா ப்ப ல் உங்க க்  உதவ 
நம் க்ைக மற் ம் மன்னிப் : ன் இைணப்  P ஐ பாரக்்க ம். ேதவைன ம் அவர ்
வ கைள ம் நம்  ெஜ ங்கள், அவர ்உங்கள் ழ்ப தைல ஆ ரவ் த்  கமாக் வார.்  

உடல் சம்பந்தமான ரசச்ைனகள் 

ஆண்கள் மற் ம் ெபண்கள் இைட லான உடல் ரீ யான ேவ பா கள் உட ற  
சம்பந்தமாக ம த் வக் க த் கைள ஏற் ைடயதாக் ற . ேகத்ரீன் ஓ'ேகான்ெனல், MD 
அவரக்ள். பா யல் ணர்  ஏன் ெபண்க க்  அெசௗகரய்த்ைதக் ெகா க் ற  என்பைதப் 

ரிய ைவத்  அவரக் க்  உதவ ெபண்களின் உடல் சம்பந்தமான ரசச்ைனகைள 
ரிவான ஆய்  ெசய் ள்ளார.் ” ன் ல் இ  ெபண்க க்  ஏேதா ஒ க் கட்டத் ல் பா யல் 

ணர்  வ  நிைறந்ததா ற .” என்  ெசால் றார.் 

ெபண்கள் ெப ம்பா ம் ெமௗனமாக கஷ்டப்ப ன்றனர,் காரணம் இைதப் பற் ப் ேபச 
சங்கடப்ப வதா ம், அல்ல  இைத சரிப த்த யா  என்  தாங்களாேவ த் க் 
ெகாண்டதா ம் என்  ம த் வர.் ஓ'ேகான்ெனல் றார.் ஆனால் பா யல் உங்கைளக் 
கஷ்டப்ப த் னால், அ  ஏன் என்பைத அ ந் க் ெகாண்  அைத சரி ெசய்ய ேவண் ம். 
இைணயதளத் ல் இப்ெபா  ைடக்காத ஒ  பத் ரிக்க ல் அவர ் இதற்கான 
ெபா வானக் காரணங்கைள கண் த் ள்ளார.் அவரக்ள  க த் க்களின் ெபா ப் ைர 

ன்வ மா .  

ெபண் உ ப் ல் வறட்  

உட ற ன் ேபா  ேபா ய ஈரப்பதம் இல்லாம ப்ப  மட் ம் வ க்கான ஒேர 
காரணமல்ல. ன் ைளயாட் ற்  ப லளிக் ம் உட ன் இரண்  பாகங்க ண் . ஒன்  
இரத்த நாள ஈரப்்  இ  ெபண்க க்கான ைரப் த் தன்ைம ேபான்ற  – ெபண் உ ப் க்  
இரத்தம் ஈரக்்கப்பட்  ெபண் உ ப் ன் வரக்ைள ரிவைடயச ் ெசய் ம். இரண்டாவ  
ஈரப்பதம். ெபண் உ ப் ன் வாய் ப ள்ள ரப் களி ந்  ெவளிேய ம் நீர் ரவம். 
இவ் ரண் ம் ெபண் உட ற க் ெகாள்ளத் தயாரா ட்டால் என்பதற்கான 
ச க்ைஞகளா ம். இைவ நைடெப ம் ன் வங் தல் வ ைய உண் பண் ம். 
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ஆஸ்டே்ராக்ைலட் அல்ல  K-Y ேபான்ற களிம் கைள உபேயா ப்ப  அெசௗகரய்த்ைதத் 
த ரக்் ம்.  

ஆண் ஸ்டைமன்ஸ் (ஒவ்வாைம அ க்கான ) வறடச்் ையப் ேபாக் ம் ம ந் களில் 
ஒன்றா ம். மற்றைவ மனசே்சார்  மற் ம் ள்ைளப் றப்ைபக் கட் ப்ப த் வைத 
உள்ளடக் யதா ம். ேதைவப்பட்டால் உங்கள் ம த் வேரா  ேப ங்கள். ணரச்் க்  
நடத் ம் ன் ைளயாட் ல் எவ்வா  உத  ெசய்வ  என்பைதப் பற் ய உள்ளீ கைள 
ஒ வ க்ெகா வர ்ப ரந்்  ெகாள்ள ன்வா ங்கள்.  

ேவால்ேவாைடனியா (ெபண்களின் க வா ல் ஏற்ப ம் வ ) 

இந்த வாரத்்ைத ன்அரத்்தம் “வ நிைறந்த க வாய்” என்பதா ம். 16 சத தம் ெபண்கள் 
இந்நிைல ல் இ ப்பதாக ம த் வர.் ஓ'ேகான்ெனல் றார.் இதற்  காரணம் என்ன 
என்பைத ம த் வ உல னரால் இன் ம் ரிந் க் ெகாள்ள ய ல்ைல. ெபண்கள் 
இதைன தங்கள் க வாய் மற் ம் ெபண் உ ப் ன் ேமல் உத களின் ேமல் ஒ த எரிசச்ல், 
ெகாட் வ ப் ேபான்ற உணர் , அ ப்  அல்ல  ல உணர்  என்ேற வரிக் ன்றனர.் ல 
சமயங்களில் நடந்  ெகாண் க் ம் ெபா ம் அல்ல  அமரந்் க் ம் ெபா ம் ட 
வ ைய ஏற்ப த் ம். க வாய் வ  நி ணைரேயா (nva.org இல் உங்கள் ம த் வர ்
நி ணைரக் கண் க்கலாம்) அல்ல  உங்கள் மகளிர ் றப்  ம த் வைரேயா சந் க்க 
ம த் வர.் ஓ'ேகான்ெனல் பரிந் ைரக் றார.் ேமல் சக் ய ம ந்  (மனசே்சார்  
ம ந் க ம்) இதற்  உத ம்.  

ெஹரெ்பஸ் (ஒ  வைக ேதால் அழற் ) 

பா ப்  ேதால் அழற் ம் ஒ  காரணமா க்கலாம். கப்  நிரத் ல் ெகாப் ளங்கள் 
அல்ல  கப்ப  ேபான்ற க்கங்கள் இ க் றதா என் ப் பா ங்கள், ஏேத ம் 
சந்ேதகத் ற் ரியதாய்த் ெதன்பட்டால், உங்கள் மகளிர ் றப்  ம த் வைர அ ங்கள். 
ெஹரெ்பஸ் படத்ைத ல் ேதடா ரக்ள், உங்ைளச ்ேசாரவ்ைடயச ்ெசய் ம்.  

ஈஸ்ட் ெதாற்  

ஞ்ைச ேகண் டா என் ம் ண் ரின் அ கப்ப யான வளரச்்  ெப ம்பா ம் க ப்ைப 
மற் ம் ெபண் உ ப் ல் எரிசச்ல் மற் ம் க்கத்ைத உண்டாக் ம் இ  நம்ப யாத 
உணர் றன் ெகாண்டதா ம். உட ற க் ெகாள் ம் ேநரத் ல் உப்  கா தம் ெகாண் த் 
ேதய்ப்பைதப் ேபான்  உணரவ்தாக லர ் ள்ளனர.் ெமன்ைம, அரிப்  கசப்பான 
ெவளிேயற்றம் ஆ யைவ இதன் அ கள். றப் ப் ல் ஏற்ப ம் ஈஸ்ட் ெதாற்ைற 

சை்சயளித்  ஒ  ல நாடக்ளி ந்  ஒ  ல வாரங்க க் ள் அ க்க ம். 
பா யல் பர ம் ேநாய்கள் (STDS) மற் ம் பாக் ரியா வ ேனா ஸ் (BV) ேபான்ற ற 
ேநாய்த்ெதாற் கைள நிராகரிக்க உங்கள் மகளிர ் றப்  ம த் வ நி ணைர அ க ம்.  

க ப்ைப வாய் ள்ள க்கம் 

20 சத தம் ெபண்க க்  ன்வாங் ய க ப்ைப உள்ளதாக ம த் வர.் ஓ'ேகான்ெனல் 
றார.் நீரப்்ைபைய ேநாக் ல்லாமல் அதற்  ப லாக ெக ம்ைபப் பாரத்்  

ன் ேநாக்  இ ப்பேத இதன் அரத்்தம். இ  ஆ ப்  க ப்ைபைய ேநாக்  ெசல்வைத 
எளிதாக் ற . ஆனால் ஆ ப் ன் ஆழமான ஊ வ ள்ள ல நிைலகளில் 
ஈ ப ம்ெபா  எந்தப் ெபண் க் ம் பத்  ேநரிடலாம். ” அவர ்உங்கள் நீரப்்ைபைய 
உங்கள் வ ற் க் ள் தள் வதாய் உணர் ரக்ளானால்” ேவ  நிைலகைள யற் த் ப் 
பா ங்கள். உங்கள் பக்கம் ம் ப் ப த் க் ெகாள்வேதா அல்ல  ேமேல இ ப்பேதா 
உங்கள் ைண எவ்வள  க் ரம் உள்ேளத் தள் றார ்என்பைதக் கட் ப்ப த் ம்.  
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க ப்ைப நீரக்்கட்  

ஒ ப்பக்கத் ல் மட் ம் வ  இ ந்தால் அ  க ப்ைப நீரக்்கட் யாய் இ க்கலாம். 
க ப்ைபகள் ஒவ்ெவா  மாத ம் நீரக்்கட் கைள உ வாக் ற , வள ம் ட்ைடகைள 

ற்  யைவகள் வளர் ற , ன்  மாத டாயக் காலத் ல் ெவளிேய ம்ப  
ெவ க் ற . ஆனால் ஒ  நீரக்்கட்  இயல்பானைதப் ேபான் த் ரிதமாக உள்ளி த் க் 
ெகாள்ள ல்ைலெயனில், அ  நீர ் மற் ம் இரத்தத் டன் ங்  ப்பாக உட ற ன் 
ேநரத் ல் அெசௗகரய்த்ைத ஏற்ப த் ம். பல நீரக்்கட் கள் ல வாரங்கள் அல்ல  
மாதங்க க் ள் தானாகேவ மைறந் ம், ெதாடரந்் க் ம் ல நீரக்்கட் கைள அ ைவ 

சை்ச ன் லம் அகற்ற ேவண் க் ம், உங்கள் க ப்ைபகைள அல்டர்ா ெசௗண்ட் 
ஸ்ேகன் லம் பரிேசா க்க மகளிர ் றப்  ம த் வரிடம் ேக ங்கள். இப் ப்ேராஃெபன் 
வ ைய ைறக் ம், ஹாரே்மானல் றப் க் கட் ப்பா  எ ரக்ாலத் ல் நீரக்்கட் கைளத் 
த க் ம்.  

நீர் பாைத ேநாய்த் ெதாற்  

அ வ ற்ெற ம் ன் ந ல் அ க வ  – ப்பாக நீர ் க க் ம் ெபா  எரிசச்ல் 
ஏற்படட்ாேலா அல்ல  அ க்க  நீர ் க க்க ேவண் யதா ந்தாேலா – 
வ நிவாரணிக க்காக உங்கள் ம த் வைர அ ங்கள். (இல்ைல, ெநல்  பழசச்ா  
இைத ணமாக்கா .)    

இடமகல் க ப்ைப அகப்படலம் 

இ  வ ற்  வர,் ஃபேலா யன் ழாய்கள் மற் ம் க ப்ைபகளின் ேமல் – க ப்ைப ன் 
ெவளிப் ரத் ல் ஒ  ெமல் யக் ேகா  ேபாலத் ேதாற்றமளித்  ெசயல்ப ம் வா ம். 
அெசௗகரய்மான உட றைவத் தாண் , இ  ெதாடரச்் யான இ ப்  வ  மற் ம் க ம் 

ன் த் ற மாத டாைய ம் ைள க் ம், ஹாரே்மானல் றப் க் கட் ப்பா  இைதக் 
கட் ப்ப த்த றந்த சை்சயா ம்.  

இ ப்  அழற்  ேநாய்  

அெசளகரய்த் ற்கான மற்ெறா  சாத் யமான ஒன்  இ ப்  அழற்  ேநாயா ம், இ  
ள யா அல்ல  ேகாேனாரியா ேபான்ற சை்சயளிக்கப்படாத ேநாய்த்ெதாற் ன் 
ைளவாக க ப்ைப மற் ம் ஃபேலா யன் ழாய்க க்  ெசல் ற . ெஹரெ்பஸ்க்  

அப்பாற்பட் , STDʼs ேபான்ற உயர ்நிைல அைட ம் வைர, இ  தானாகேவ உட ற ன் ேபா  
வ ைய ஏற்ப த்தா . வ ற்  வ , காய்சச்ல் மற் ம் ற்நாற்றத் டனான ெவளிேயற்றம் 
ஆ யைவ PID இன் மற்ற அ கள். மானவைர க் ரத் ல் உங்கள் ம த் வைரப் 
பா ங்கள், PID வ  நிவாரணிகள் லம் ணமாக்கக் ய ஒன்ேற, ஆனால் இ  

சை்சயளிக்காமல் டப்ப ம் ெபா த ழந்ைத ன்ைமைய உண்டாக் ம்.  

இைடநிைல நீரப்்ைப அழற்  

நீரப்்ைப ன் இந்த க்கம் நீர ் க க் ம் ேபா  சச் உணர்  மற் ம் அ க்க  
அவசரமாக ெசல்ல ேவண் ம் என்ற உணரை்வ ஏற்ப த் ற . இேதப் ேபான்ற 
அ க டன் இ ப்பதால் இ  அ க்க  நாள்பட்ட UTI என தவறாக கண்ட யப்பட்  

ற . ஒவ்ெவா  மணி ேநர ம் நீங்கள் க ப்பைறக் ச ் ெசல்பவறானால் உட ற ன் 
ேபா ம் அதன் ன் ம் வ ைய உணரந்்தால், இைத IC யா என் க் கண்ட ய உங்கள் 
ம த் வைர அ க ம்.  
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இ ப்  ெநரிசல்  

ன் ைளயாட்  மற் ம் ாண் த ன் ேபா , இரத்தம் இ ப்  ேநாக்  ைர ற . 
உட ற க் ப் ன், தைசகள் மற் ம் இரத்த நாளங்கள் ஓய்ெவ த்  இரத்தம் ண் ம் 

த ள்ள உடல் ைமக் ம் ஓ ற . ஆனால் தைசகள் அ ழாமல் மற் ம் இரத்தம் ராக 
ஓடாம ந்தால் அ  ஒ த மந்தமான வ ைய ஏற்ப த் ம். இ  ஆபத்தானதல்ல ஆனால் 
அெசௗகரய்மான . இதற்கான றந்த நிவாரணி உசச்க்கட்டம் அைடவேத. அ ம் 
அெசௗகரய்த்ைத நீக்க ல்ைலெயனில், இந்த வ க்  நிவாரணமாக உட ற க்  ன் 
இ ப்ேராஃ ன் 600-800 ராம்கள் எ த் க்ெகள் ம்ப  ம த் வர.் ஓ'ேகான்ெனல் 
பரிந் ைரக் றார.்  

ெந க்கத்ைதக் த்த ேநரை்மயான ஓர் ெஜபம்   

கரத்்தாேவ, நீர ் ஏன் பா யைலப் பைடத் ர ் என்ப ல் உம்ைம நம்ப எனக்  
உத  ெசய் ம், இ  என்ைன ேவதைனப் ப த்தேவா அல்ல  
ஆக் ர க்கேவா அல்ல உம்ைம ம ைமப்ப த் ம்ப  அ ளப்பட்ட பரி  
என்பைத நான் அ ந் ள்ேளன். இந்த ப ல் என் ைண ெசய்த கடந்த 
கால காயங்கைள மன்னிப்பதற்  எனக்  உத  ெசய் ம், உம் ட ந்  
வராதாதா ய நான் ெசய்த எல்லாவற் ற்காக ம் மன்னிப் க் ேகடக் 
ேவண் ய ைபைய எனக் த் தா ம். நீர ் இைதப் பைடத்த தத் ல் – 
ேபராரவ்த் டன், ெமன்ைம டன் மற் ம் யநலமற்  இைதப் பாரக்்க ம் – 
மற் ம் என் உடல் எனக் ச ் ெசாந்தமானதல்ல இ  என் ைணைய 
ஆ ரவ் க்க ம், அவரக் க்கான சரீர நிைறைவ ெகண் வர ெகா க்கப்பட்ட 
பரி  என ம் காணக் கற் த்தா ம்.  

   என் நிரவ்ாணத்ைத நான் மைறக்காமல் அைதப்பற்  ெவடக்ப்படாம க்க 
என் உடைலப் பற் ய என் ஒ க் கைள ம், பயங்கைள ம் என்னி ந்  
அகற் ம், என் சரீரத்ைதப் ரியப்ப த் வ  எ  என்பைதப் மனம் றந் ப் 
ப ர ம், என் ைணைய எவ்வா  ரியப்ப த் வ  என்பைத அ ய ம் 
எனக்  உத  ெசய் ம். நீர ் பைடத்தைத ட இந்தப் பரிைச தரம் ைறயச ்
ெசய்த என் பயங்கள் மற் ம் யநலமான நிைலகைள என்னி ந்  
அகற் ம். கரத்்தாேவ, நீர ் பைடத்த அைனத் ம் நல்லதா க் ற , அ ல் 
உட ற ம் உள்ள .  

 உம் ட ந்  வந்த பரி ன் பரி த்தத்ைத கைறபடச ் ெசய் ம் உலக 
எண்ணங்கள் மற் ம் யநலமான கற்பைனகளினின்  என் மனைதக் 
காத் க் ெகாள் ம், பா ய க்காய் ெமய்யாகேவ என் இ தயத்ைத 
நன் ள்ளதாய் மாற் ம், நான் உணரத்தக்கதாய் நீர ்பைடத் ள்ள அைனத்  
இன்பங்கைள ம் நான் அ ப க்க என்ைன ன்வரச ்ெசய் ம்.  

 

   கரத்்தாேவ, மணத் ல் பா யல் நிைறைவக் ெகா க்க ம், 
ெபற் க்ெகாள்ள ம்தக்க பா யல் மனிதனாய் நீர ் என்ைன பைடத் ள்ளரீ,் 
நான் அதற்காக உமக்  நன்  ெசால் ேறன். கரத்்தாேவ, தய ெசய்  எங்கள் 

மணத் ம் என் வாழ் ன் எல்லாப் ப களி ம் உம் ைடய வ யல் 
நடத் ம். ேதவேன, பா ய க்காய் உமக்  நன் . ஆெமன்.   
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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  
தத்த் 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 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 ழ்ந்த 
உலகத் ம் ைமக்  மத் ேம வாழ்ந்  வ ன்றனர.் ஒ ேவைள ேதவன் ன்பம் 
மற் ம் ைமகளினின்  பா காப்பாரானால், ஜனங்கள் லபமான வாழ்ைவப் ெபற நிசச்யம் 
அவரிடம் ம் வர.் ே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 ் வாழ்ைககளில் ை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 ரவ்ாத்ங்களில் டை்ப ம் ைள த்த .  
 
  

        உண்ைம  ேகாப்   
 

    இைறயாண்ைம – உட்சபடச்                      
அ காரம் ெகாண் ப்பவர,் 
எல்ைல ல்லா ஞானம், மற் ம்       

ைமயான அ காரம்.  
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ே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 
ேசாதைனகளின் ஊடாய் கடந்  ெசல் ம் ெபா  ளக்கம் ேகட் ேறாம், அேத நம் 

மணத் ல் உணரச்் வசப்ப த் ம் ேசாதைனக ம் அப்ப ப்பட்டேத. ே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 
நன்ைமக்ேக வாக நடக் ெமன்  ேதவன் வாக்களித் ள்ளார.்  
 

அன் ம், அவ ைடய ரம்ானத் ன்ப  அைழக்கப்படவ்ரக்ளாய்த் 
ே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) 
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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 நாம் ே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  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 வரிக்க ம்.  
 

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 ம் 
ப 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 வப்பட்டதா க் ம். 
இேய  ஸ் ன் நீ  நம் ல் ரிைய ெசய்வைத மற்றவர ்காண்பாரக்ள்.  
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ேராமர ்8:28 நிைன ல் உள்ளதா? ல காரியங்கள் நன்ைமக்ேக வாய் நடக் ெமன்  ேதவன் 
ெசால்ல ல்ைல, எல்லாம் என்  ேதவன் ெசால் றார.் 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 இரடச்க 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)    

 
உங்கள் வாழ் ல் வ ம் ேசாதைனகள் மற் ம் சவால்களில் ேதவைன நம்ப ம் ரக்ளா? 
_____ ஆம்? ____   இல்ைலʼ. 
 
இந்த ேசாதைனகளின் லம் உங்கள் வாழ்ைவ ம பமாக்க ேதவைன அ ம க்க 

ம் ரக்ளா?  _____ ஆம்? ____   இல்ைலʼ 
 
இந்த பா கள் மற் ம் வ களில் நீங்கள் கடந்  ெசல் ம் ெபா  ேதவைன நம்ப 

ம் ரக்ளா?  _____ ஆம்? ____   இல்ைலʼ 
 

காலங்கள் வ ெமன் , இேய  ெசால் றார,் இ ைள உங்களி ந்  
ேதவனால் எ க்க யாத ெபா , அவைர நம் ங்கள். ேதவன் இரக்கமற்ற 
நண்பைனப் ேபான்  ேதான் வார,் ஆனால் அவர ் அப்ப ப்படவ்ரல்ல; அவர ்
சராசரியான தகப்பன் ேபான்  அல்லாதவராய் ேதான் வார,் ஆனால் அவர ்
அப்ப ப்பட்வரல்ல; அவர ் நீ யற்ற நியா ப ையப் ேபால் ேதான் வார,் 
ஆனால் அவர ் அப்ப ப்பட்வரல்ல, ெபலன் மற் ம் வளரந்்  வ பைவகளின் 

ன்னனி ல் இ க் ம் ேதவ ைடய மன ன் எண்ணத்ைத ைவ ங்கள், 
ப்பாய் நடக் ம் சம்பவங்களின் ன்னனி ல் ேதவ த்த க் ற , 

ஆைகயால் அவர ்  டநம் க்ைக ைவத்  இைளப்பாறலாம். – ஓஸ்வால்  
சே்சம்பரஸ்், My Utmost for His Highest   

 
மன்னிக்காததன் ைல  
 
கடன் மன்னிக்கப்ப ம் ெபா , பணத்ைத ம்ப ெச த் வதற்கான உரிைம 

ட் க்ெகா க்கப்பட்ட , மன்னிப்  என்ற வாரத்்ைத ன் ெமய் 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  மன ரீ யான 
ரசச்ைனகள் மற் ம் உணரச்் கரமான அரண்கைள உைடக் ற . ஒ வைர மன்னிப்ப  

என்றால் நம் காயங்கைள ேதவன் 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 மன்னிக் ேறாம். 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 
வாரத்்ைதயான perdonare (ெபரே்டாேனர)் என்ற வாரத்்ைத ந்  ெபயரந்்  வ ற  
”இலவசமாய் ெகா ப்ப ” என்பேத இதன் அரத்்தம். த யற்றவரக் க் , இலவசமாய் 
ெகா க்கப்ப வேத உண்ைமயான 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 வ .”    
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நாம் மன்னிக்க ம க் ம் ெபா , நாம் ெச த்த ேவண் ய ைல ஒன் ண் , மற்றவர ்
நமக்  ெக தல் ெசய் ள்ளாரக்ள் என்பைத நாம் நம் ம் ெபா  அந்தக் ற்றத்ைத 

ட் ட மன ல்லா ப்பேத மன்னிப்  இல்லாைம, 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 
மனக்காயங்கள் 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 இதயத் ல் ஆழமாய் ேவர் வைதப் ேபான்றதா ம், அ  ன் 
வளரந்்  கனி ெகா க் ம், எனி ம், இந்த கசப்பான  மற்றவைர காப்பாற்றா , இ  
நம்ைம ம் மற்றவரக்ைள ம் ட் ப்ப த் ம்.  
 
மன்னிக்கப்படாத அல்ல  கசப்ைபக் ெகாண் ப்பைத பலர ் உடன யாக 
ஒப் க்ெகாள்வ 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  கவைல ெகாள்ள ேவண் ம் என்  எ ரப்ார் ன்றனர.் ஒ வ ைடய 
இ தயத் ல் மனக்கசப் 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  நியாயம் 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.  
 
  

        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 
வாழ்க்க 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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ே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 ள்ளவரக்ளா 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 ேறாம்ʼ 
 

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 ள்வரக் க்காய் மரித்  
மன்னிப்ைப நிைலநி த் , அந்த மன்னிப்ைப அ க் ம் 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 இணம்காணாமல் அைவகைள ற் ம் அகற் ற . கசப் ம் 
காய 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 க்கப்பட்ட , இைத நாம் ஆ யாகமம் 37-45 இல் 
காண் ேறாம், தன் சேசாதரரக்ளால் காட் க்ெகா க்கப்பட்  அ ைமத்தனத் 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 ேதவன் மன்னிப் ன் லம் 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) 
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இந்த ப ல் மறக் ம்ப  என்பதன் அரத்்தம் நிைனப்பைதேய நி த் வெதன்றல்ல,  
” 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 ள்ள .  
தன் காயங்கைள எண்ணி ண் ம் ண் ம் அைதப் ெப க் க்ெகாள்வதற்  ப லாக 
(மனக்கசப் ), தன் வாழ் ல் நடந்த எல்லா சம்பவங்கைள ம் ேதவன் பாரக்் றார் 
என்பைத ெதரிந் ெகாண்டான்.  
 
ேயாேசப்  எ ப்ப 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. 

வரடச்ைன ெ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 . 
 

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  தம  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 
ெசய்யப்பட்ட இ தரப் ன ம் ன்  
ஒ வ க்ெகா வர் ே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 .  

        உண்ைம ேகாப்   
 

ஒப் ர  – சரியான உறைவ 
டெ்ட ப்ப , 

ேவ பா கைள ர்ப்ப  
அல்ல  ரைமப்ப  
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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 (கற்பளிப் ெ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 தய ள்ளவரக்ளா ம் மன்னிக் ரவரக்ளா ம் இ க்க ேவண் ெமன்  வசனம் நமக்  
ஆேலாசைனக் ெகா க் ற .  
 
நாம் எப்ப  கசப்ைப ார எ வ ?  
 
 
 
 
நாம் ண்ப த் ய ஒ வேரா  எவ்வா  ஒப் ரவாவ ?  
 
 
 
 
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 க்க ட் , அவரிடம் மன்னிப் க் ேக ங்கள் ன்  
பரி த்த ஆ னால் உங்கள் இ தயத்ைத அன்பால் நிரப் ம்ப  ேக ங்கள்.  
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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 தே்தன், 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  ந 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 
 
 
 
 
மன்னிப் ற்  என்ன ெசால்ல ேவண் ெமன்ற ளக்கத்ைத ெபயரக் டன் க்கமாய் 
எ த ம்  
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த ழ் ெமா ன் ஐந்  சக் வாய்ந்த 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 ர்மானத்ைத ஒ  நம்பத ந்த ஸ்தவ 
நண்ப டன் ப ர்ந் ெகாண் , அவைர உங்கேளா  ெஜ க்க ம் நீங்கள் இந்த 
அரப்்பணிப்ைப நிைரேவற் 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 ேவைல அந்த நபர் மரித் ப்ேபா ந்தால் ேதவனிடம் அ க்ைக 
ெசய் ங்கள்.  
 

ன்றாவ , அ ன ம் அவர  வாரத்்ைத ம் ெஜபத் ம் ேநரம் ெசல ங்கள்.  
 
மன்னிப்ைப ேகட்காத அல்ல  மன்னிக்காததன் ைள களில் க க் யமான  
ேதவேனா ள்ள உற ல் தைட. கரத்்த க்  ஸ்ேதாத் ரம், அவர் 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 இரட்சகரா ய ேதவ ைடய 
தைய ம் ம ஷர்ேம ள்ள அன் ம் ரசன்னமானேபா , நாம் ெசய்த 
நீ ன் ரிையகளினி 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.  
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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 ெபயரந்்  
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 ேவைல 
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 க்ெகாள் 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  உண்டாக்கத்தக்கைவகைள ம் நாடக்கடேவாம். (ேராமர் 
14:19) 

 
ஒப் ரைவ ம் தல் 
 
மத்ேத  ேசஷத் ல் இேய டம் ஒ  க் யமான ேகள்  ேகட்க்கப்பட்ட , 
“ே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 ப்தற்  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 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 .  
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நான் உங்க க் ச ் ெசால் ேறன், தன் சேகாதரைன நியாய ல்லாமல் 
ேகா த் க்ெகாள்பவன் 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. 
ஃ ல் 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 வர ்

 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 ரப்்பார் ன்  ஸ் ைவ ர ப க்க அல்ல  ம ைமப த்த 
ேவண் யவரக்ளா க் ேறாம். மற்றவரக் க்  ேராதமான அன் ல்லாத 
எண்ணத் ேலா அல்ல  நடக்ைக ேலா நாம் நிைலத் ப்ேபாமானால் அ  

ஸ் ைவப் ேபாலல்லா 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 க்ச ் ெ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 ராட்சசெ்ச , 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 ம்.  
 
நம்ைம நாேம பரிேசாதைன ெசய்தல் 
 
நாம் ஒ வ க்  மன்னிப்ைப ேகட்பதன் லேமா அல்ல  ெகா ப்பதன் லேமா 
வழங் ம் ெபா , நாம் 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 நிவாரணமாக ப கைள ஆலயத் ற் க் ெகாண்  வ வ  

தரக்ளின் ெபா வான வழக்கமா ந்த , இன்  , தசமபாகம், ஆராதைன, 
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ழ்ப்ப தல் மற் ம் அவ க்  ெசய் ம் ெதாண்  ஆ யைவ நம  காணிக்ைககளா ம். 
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 ெபா ன் நம்ைம நாேம ேசா க் ம்ப  
ஊக் க்கப்ப ேறாம்.  
 

ஆைகயால் நீங்கள் இந்த அப்பத்ைதப் த் , இந்தப் பாத் ரத் ல் 
பானம்பண் ம்ேபாெதல்லாம் கரத்்தர் வ மள ம் அவ ைடய மரணத்ைதத் 
ெதரி க் ரக்ள். இப்ப க்க, எவன் அபாத் ரமாய் கரத்்த ைடய 
அப்பத்ைதப் த் , அவ ைடய பாத் ரத் ல் பானம்பண் றாேனா, அவன் 
கரத்்த ைடய சரரீத்ைத 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 சரரீம் இன்னெதன்  
நிதானித்  அ யாத னால், தனக்  
ஆக் ைனத் ர்ப்  வ ம்ப  ேபாஜனபானம் 
பண் றான். இ னி த்தம், உங்களில் 
அேநகர் பல ன ம் 

யா ள்ளவரக் மா க் றாரக்ள். 
அேநகர் 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 யர் 11:26-32) 

 
ஸ்தவரக்ளா ய நாம் எத்தைன ைற கசப் ணர்ேவா 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 வர் அன் ற கடேனயல்லாமல், மற்ெறான் ம் 
ஒ வ க் ம் கடன்படா ங்கள், றனிடத் ல் அன் றவன் 
நியாயப் ரமாணத்ைத நிைறேவற் றான். (ேராமர் 13:8) 

 

 
ஒ  கடன் பாக்    
 

ஸ்தவரக்ளா ய நாம் ெச த்த ேவண் ய கடன் பாக்  ஒன் ண்ெடன்  ேதவேன 
ெசால் றார்: நாம் மற்றவரக்ைள எண்ணம், வாரத்்ைத மற் ம் எ த்தால் அன் ர 
ேவண் ெமன்  ேதவன் ெசால் றார். 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 ம்பெச த்த ல்ைல, அல்ல  அவரக்ள் ெசய்த தவ க்கான 
ெபா ப்ைப ஏற்க ல்ைல என்  ற்றம்சாட் ன்றனர். ஆனால் நம்ைம 
ேந க்கேவண் யவரக்ள் ட ெதரிந்ேதா ெதரியாமேலா நம்ைமக் காயப்ப த் வாரக்ள்.  
 
மன்னிப்  என்ற வாரத்்ைத ைனசெ்சால்லா ம் – ெசயல்.  நீங்கள் ெசயல்பட ேவண் ய 
சத் யங்கைள ேதவன் உங்க க்  ெவளிப்ப த்  தம  வாரத்்ைத ந்  
இப்ெபா  உங்கேளா  ேப க்ெகாண் க் றார். மன்னிப்ப  லபமல்ல, இ ல் 

        உண்ைம ேகாப்   
ஒப் ர  – காரியங்கைள  
சரி ெசய்வ ; ஒ வ க்  
மற்ெறா வர் ள்ள 
உணரச்்  அல்ல  
கண்ேணாட்டத்ைத மாற் ; 
அல்ல  பட்ட கடன் ரக்்க.  
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உங்க க்  உத  ெசய்ய ஓர் ரந்்த ஸ்தவரின் ேமற்பாரை்வ ம் உத ம் 
ேதைவ.  
 
நீங்கள் மன்னிக்க ேவண் ய அல்ல  மன்னிப் க் ேகட்க ேவண் ய நபர் அல்ல  
நபரக்ைளப் பற்  ேதவன் உங்க க்  ெவளிப்ப த் னைதக் த்  ஒ  
அரப்்பணிப்ைப எ ங்கள். இைத ன்பற்ற உங்க க்  நீங்கேள ஒ  காலக்ெக  
ைவத் க்ெகாள் ங்கள்.  
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 ம ஷ ைடய தப் தங்கைள நீங்கள் அவரக் க்க மன்னித்தால், உங்கள் பரம தா 
உங்க க் ம் மன்னிப்பார். (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 ேகட்ப்ப  ல சமங்களில் றந்ததா ம்.  
 
ெதாடர் ெகாள்ள ேவண் ய 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  அவர் 

ம் றார்.  
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 ணரவ்ற்றவரக்ளா 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 றார்.  

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 அதற்க் ைனயான தவ தான்.  
 
என் ேசஷத் ன்ப ேய, ேதவன் இேய ஸ் ைவக்ெகாண்  ம ஷ ைடய 
அந்தரங்கங்கைளக் த்  நியாத் ர்ப் க்ெகா க் ம் நாளிேல இ  ளங் ம். 
(ேராமர் 2:16) 
 
இப்ப க்க, மற்றவ க் ப் ேபா க் ற நீ உனக் த்தாேன 
ேபா யாம க்கலாமா? கள ெசய்யக் டாெதன்  ரசங் க் ற நீ 
கள  ெசய்யலாமா? (ேராமர் 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 
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மன்னிப்ைப அ ப த் க் ேறன் என்பதற்  அைடயாளமா க் ற . – ப் 
ெகல்லர் 
 
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 மாமசத்ைத 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 உறைவ ம் மாற் ம். 

ழ்ப்ப தல் மற் ம் அரப்்பணிப்  ஆ ய 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 ள்ளவரா 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 சா  நீங்கள் ேதவ க்  ழ்ப்ப ந்  பாவம் மற் ம் காயத் னின்  
ெஜயெம க்க டாமல் ெசய்வான். அவன் உங்கள் மன , ஞாபகங்கள், ய எண்ணங்கள், 
ெபாய்கள், ேசாதைனகள் மற் ம் ற்றஉணரச்்  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.  
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சாத்தானின் அ   
 

சா  உங்கள் வாழ் ல் அ ைவக் ெகாண் வ வதற்கான் வாய் கைளக் 
ெகா க்கா ர். 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 க் 
ேகற்றைவகளா ராமல், அரண்கைள நிர் லமாக் றதற்  ேதவ 
பல 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 ள்ளைவகெளைவேளா, 
ஒ க்க ள்ளைவகெளைவகேளா, நீ ள்ளைவகெளைவகேளா, 
கற் ள்ளைவகெளைவகேளா, அன் ள்ளைவகெளைவகேளா, 
நற் ரத்் ள்ைவகெளைவகேளா, 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) 
 

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 மன்னிக்க 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) 
 

  



ேரக் காஸ்டர ்

 

சரீரத் க் ரியைவகள் ரத்் ெசய்யப்படல் 79 

நீங்கள் ெவற் யாளரா க்க ேவண் ெமன்  ேதவன் ம் றார். சாசானவனின் 
ஆ தங்க க்  எசச்ரிக்ைகயா ங்கள். நம்ைம அ ைமத்தனத் ல் ைவப்பதற்  

சாசானவன் பயண்ப த் ம் ஒ  தந் ரம் மன்னிப்பளிக்காைம. சாசானவனின் 
வஞ்சகங்க க்  வசனங்கைளக் ெகாண்  ப ல க் ெகா ப்ப  எவ்வள  க் யம் 
என்பைத இேய  காண் த்தார். (மத்ேத  4:4,7,10) 
 
 

ேமல் ெ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 ேமற்ேகாள்க் 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. 
 
எல்ைலகைள நி தல்     
 
மன்னிப் க் ேகட்பேதா அல்ல  மன்னிப்ேதா அந்த நப க்  உங்கைள க ைமயாகேவா 
அல்ல  மரியாத ன்ைமேயாேடா நடத் ம் அ காரத்ைதக் ெகா ப்ப ல்ைல. நீங்கள் 
எல்ைலகைள நி வ ேவண் யதா க் ம்.  
 
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  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 
ஆன்மாைவ 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 
ஆன்மா ள்ள ெவற் டங்கைள நிரப் ம். ற்றவாளி ன் மரணம் ேதவ வாரத்்ைதைய 
அ த் ப்ேபா வ ல்ைல.  
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உண்ைமயான ேவதாகம மன்னிப் க்  நாம் ெசயல்பட ேவண் ய  அவ யமா ள்ள , 
நாம் மன்னிக்க ேவண் ெமன்பதற்  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 க்கைய 
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 அவரக்ள் ெசய்த 
தவைற ஒப் க்ெகாள்ளா 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 
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 நாம் 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 க்கயா 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 பயண்ப 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 ைன 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 

        உண்ைம ேகாப்   
 

அ க்க – ஒ வரின் 
தவறான ெசயல் அல்ல  
பாவத்ைத 
ஒப் க்ெகாள்வ  அல்ல  
ெவளிப்ப த் வ .  
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அரப்்பணித் ட் ரக்ள் என்பதற் ம், ேதவனின் மன்னிப்ைபப் ெபற் ள்ளரீக்ள் 
என்பதற் ம் அைடயாளமா க் ற . ேதவனிடம் அரப்்பணிக்கப்பட்ட 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 . 
என்ன என் ற பயம் உங்கைள கட் ப்ப த் னால் ேதவ க்  ழ்ப ய ேவண் ய 

வாசம் மற் ம் நம் க்ைகையக் ேகட்  ெஜ ங்கள். எ ரிகைள ைவத் ப்ப  
ைல யர்ந்த , மத்ேத  18:21-35 இல் உள்ள உவைம மன்னிக்காத ஆ  உங்கைள 

உணரச்் களின் ைற ல் அைடத் ம்.   
 

மன்னிப்பதால் கமா ம் தல் 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  D 

பரிந் ைரக்கப்பட்ட த்தகங்கள் 

While there are many excellent books to deepen your relationship with God, we recommend the following to 
guide, teach, and challenge you. 

Discipleship Books  

Christian Foundational Truths: A Strong Foundation for a Disciple by Craig Caster   
Experiencing God: Knowing and Doing the Will of God by Henry T. Blackaby, 
 Richard Blackaby, Claude V. King 
Man to Man by Charles R. Swindoll  
Men of Courage: Godʼs Call to Move beyond the Silence of Adam by Dr. Larry Crabb  
Parenting Is a Ministry series by Craig Caster 
 
Devotional Books  

Daily Experience with God by Andrew Murray  
Drawing Near: Daily Readings for a Deeper Faith by John F. MacArthur  
Every Day with Jesus: First Steps with New Believers by Greg Laurie   
Experiencing God: Knowing and Doing the Will of God by Henry T. Blackaby, Richard  
 Blackaby, and Claude V. King  
Meet the Bible: A Panorama of Godʼs Word in 366 Daily Readings and Reflections  
 by Brenda Quinn and Philip Yancey   
Moments Together for Couples by Dennis and Barbara Rainey  
My Utmost for His Highest by Oswald Chambers On the Other Side of the Garden: Biblical  
 Womanhood by Virginia Ruth Fugate  
Streams in the Desert by Mrs. Charles E. Cowman  
The Love Dare Day by Day: A Year of Devotions for Couples by Stephen and Alex Kendrick  
The Power of a Praying Wife by Stormie Omartian  
The One Year Book of Psalms by William J. Peterson and Randy Petersen  
Understanding Teens by Craig Caster  
 
 
Devotional and Discipleship Books for Children and Adolescents  

Bad to the Bone: Fifteen Young Bible Heroes Who Lived Radical Lives for God by Miles  
 McPherson  
Favorite Bible Stories by Carolyn Passig Jensen (various ages)  
God and Me! Devotions for Girls by multiple authors, including Lynn Marie-Ittner  
 Klammer, Diane Cory, Linda M. Washington, and Jeanette Dall (various ages) 
Gotta Have God: Fun Devotions for Boys, Ages 2–5 by Lynn Marie-Ittner Klammer  
Gotta Have God: Cool Devotions for Guys by multiple authors including Legacy Press, Linda M. Washington, and 
Jeanette Dall (various ages)  
Growing Little Women: Capturing Teachable Moments with Your Daughter by Donna J.  
 Miller, with Linda Holland  
Talksheets by David Lynn (various books for junior high and high school) Youth Devotions  
 by Josh McDowell 
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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  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 :  இன்னாத ஒன்ைற ஏற் க்ெகாண்  அதைனச ்
சமாளிக் ம்/ைகயா ம் றன் ெகாள்; ெபா த் க்ெகாள்; தாங் க்ெகாள். 

வா த்தல்: ஸ்ெடேயா( ேரக்கம்) எைதயாவ  நம் வ  அல்ல  உ யாக 
கற் க்ெகாண்டைத. 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 ெகாள்ளவ  

ே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 ( ே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 ( ே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 ( ே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 ( ே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 ( ே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 ( ே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  

இதயம்: கார் யா ( ேரக்கம்கம்). ஆைசகள், உணர் கள், பாசங்கள், உணர் கள், 
ண் தல்களின் இ க்ைக; மனம். 

இதயம்: ெலபாப் (எ ேரய). மனம், உள் நபர ் ( ப்பம், உணரச்் கள்). உள் நபரின்  
மனநிைலைய இந்த வாரத்்ைத தன்ைமயாக வரிக் ற . 

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

உத யாளர்: ஈசர ் (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 தம்33:20; 115: 9–11). 

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

நீ ல் அ தத்ப் 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 ( ே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 ( ேரக்கம்). அ ைவப் ெப வ ம், அைதப் 
நைட ைறப்ப 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 ( ேரக்கம்). த யற்ற பா களிடம் ேதவ ைடய இதயத் ன் இரக்கம். 
அகாேப என்ப  ேதவ ைடய அன்ைப நி க் ம் வண்ணமாகேவ அவ ைடய மாரன் 

யாக ப யாக தன்ைனேய ஒப் க்ெகா த்  மனித க்  மன்னிப்ைப வழங் னார.் 
ேதவனின் இன் யைமயாத பண் , மற்றவரக்ளின் ெசயல்கைள ெபா டப் 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 ( ேரக்கம்). ம ழ்ச் ையத் த ம் வைக ல் ஒ வைர/ஒன்ைற க்க 
உணரச்்  ைனப் டன் ம் வ ; இ  

அகாேப அன் ந்  ேவ பட்ட  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,  ேவதத்ைத 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 ப த்த, ஒ ங் ப 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 ( ே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 ( ே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. 



ேரக் காஸ்டர ்

 

சரீரத் க் ரியைவகள் ரத்் ெசய்யப்படல் 87 

ே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 க்ெகாள்ள 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 (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 கடட்ாய 
ை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 கடட்ைள 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 ( ேரக்கம்). ஒ  தன்னாரவ் மனப்பான்ைம டன் ெகா த்தல், 
ஒத் ைழப் , அ மானம் ெபா ப் , மற் ம் ஒ  ைமைய மத்தல். 

ைமைய ேயா ப்ப ல்ைல: ேலா சாைம ( ே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 ேதரினவரக்ளாக 

அதற் க் ழ்ப்ப ந்  ன்பற்ற ேவண் ம் என்  அவர ் ம் றார.்  

உ மாற்றம்: ெமடாமாரே்பா ( ேரக்கம்). இ ந்  நாம் ெமட்டாமாரே்பா ஸ் 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 ( ே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 காஸ்டரர ் 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  வரித்த ண் , ஆனால் 
ேதவன் அவ க்காக ேவ  டட்த்ைத ைவத் ந்தார.் ேரக்  ெ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, 
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 சம்பவம் 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 .  
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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 .  

இப்ப க்க, நீங்கள் அ க ஜாக் ரைத ள்ளவரக்ளாய் உங்கள் 
வாசத்ேதாேட ைதரியத்ைத ம், ைதரியத்ேதாேட 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, 
ெபற்ேறாரத்் வம், 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 ேதரினவரக்ளாக 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 

த்தகங்க க்கான தகவல்க க்  www.FDM.world என்ற வைலத்தளத்ைத 
அ க ம். 
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