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ன் ைர 

ெப ம்பாலான ெபற்ேறாரக்ள் இரண்  ஷயங்கைள, அதாவ  ள்ைளகைள வளரப்்பைத 
அற் தமானதாக ம் க னமானதாக ம் இ ப்பைத ஒப் க்ெகாள்வாரக்ள்.  ஒவ்ெவா  
ஆ ைம ன் தனித் வத் ற் ம் ரைம  ெசய்யப்பட ேவண் ம், ேம ம் ள்ைளகைள 
ம ழ்ச் யாக ைவத் ப்ப  க ம் சவாலான ஷயமா ம், ஆனால் அவரக்ைள 

ட் ப்பேத உண்ைமயான சவால்.  தம்ப கள் ஒ  வாக ெசயல்பட ேவண் ம், ஒற்ைற 
ெபற்ேறாரக்ள் மாற்  ட்டம் இல்லாமல் ெசயல்ப றாரக்ள், ேம ம் ஒவ்ெவா  ெபற்ேறா ம் 
ஒவ்ெவா  ள்ைளைய றப்  தல் ெபரியவரக்ள் வைர பா காக் ம் மற் ம் 
ப ற் யளிக் ம் சவாைல எ ரெ்காள் ன்றனர.் எப்ேபா , எங்ேக, எப்ப , எவ்வள , எத்தைன 

ைற, எவ்வள  ேநரம், உண்ைம ல் இ  ேவைல ெசய் றதா என்ப  ஒ  ைலம ப்பற்ற, 
ழ்ப்ப யாத ள்ைள ன் கத்ைத உற் ப் பாரக்் ம் ெபற்ேறாரின் எண்ணங்களில் எ ம் 

ஒ  ல ேகள் கள். உண்ைம என்னெவன்றால், இன்  ெப ம்பாலான ெபற்ேறாரக்ள் எங்  
ம் வ  என்  ைச ெதரியாம க் றாரக்ள், தங்கள் ெபற்ேறாரக்ள் ஒ  சரியாக 

ெசயல்பட ல்ைல என்  நம் றாரக்ள், ேம ம் தங்கைள ேமாசமாக ஆயத்தப்ப த் யதாக 
உணர் றாரக்ள். 

 

ஆனால் ேகடப்வரக் க்  உத  ைடக் ற . சரவ்த்ைத ம் பைடத்த ேதவன் நம்ைம 
வ நடத்தாமல் ட் டமாட்டார.்  நாம் ம்பம் என்  அைழக் ம் நி வனத்ைத 
உ வாக் யவர ் மட் மல்லாமல் அ ல் எவ்வா  ெவற்  ெப வ  என்பைத த்த ஒ  
ெதளிவான வ ைறகைள அவ ைடய வாரத்்ைத ல் நமக்  வழங் ள்ளார.் நமக்  ஒ  
சத்  இ க் றப்ப யால், இைத கவனத் ல் ெகாள்ளவ  அவ யம். சா , சாத்தான் நமக்  
எ ராக ம், ம்பத் ன் வ ைமக்  எ ராக ம் அைத ைதக்க ம் ெசயல்ப றான் 
என்  ேவதம் ெசால் ற , இ  சைப, ச கம் மற் ம் நம  ஸ்தவ சாட் க க்  எ ரான 
தாக் தலா ம். ஆனால் ேதவன், நம் எல்லா ேதைவகைள ம் அ ந் , அவ ைடய 
வாரத்்ைதைய ம் பரி த்த ஆ ைய ம் நமக் க் ெகா த் க் றார,் இ  எந்தப் 
ேபாராட்டத் ம் ெவற்  ெபற ேபா மான . 

 

ர ரஷ்்டவசமாக, ள்ைளகைள வளரப்்பதற்  ேவதம் ெபா த்தமான  என்பைத 
ெப ம்பாலான ஸ்தவரக்ள் அ யாம க் றாரக்ள், எனேவ அவரக்ள் உத க்காக கடந்த 
கால அ பவம் அல்ல  உலக தத் வத் ற்  ம் றாரக்ள். ஆனால் நம் ம்பங்கைள 
வ ப்ப த்த ேதவ ைடய ஞானத்ைத ம் வ காட் தைல ம் நாட ேவண் ய ேநரம் இ . 
நம் ைடய ஷ் க க்  நாம் நம்ைம சமரப்் ப்ேபாம் என்றால், நம் ைடய 
எ ரக்ாலத் ற்  அவரிட ந்  எல்லாவற்ைற ம் எ ரப்ாரக்்கக் ம். நாம் ேதவைன ட்  
ெவளிேய ெசயல்ப ம்ேபா , அதன் ைள  ழப்பத் ம் அ ம் நிைறவைட ம். இ  
சற்  தாமதமாக வரலாம், ஆனால் நாம் அைத கவனிக்காதப்ப யால் அதன்  வ  
நிைறந்ததாக ந் ம். 

ள்ைள வளரப்்  ஒ  ஊ யத் ெதாடரான  ேதவ ைடய ட்டத் ற்காக ள்ைளகைள 
வளரப்்பதற்  உங்க க்  உத ற . நீங்கள் ஒ  பாரம்பரிய ம்பமாகேவா, கலப்  

ம்பமாகேவா, ஒற்ைற ெபற்ேறார ் ம்பமாகேவா அல்ல  தாத்தா பாட்  வளரக்் ம் 
ேபரப் ள்ைளகளாகேவா இ ந்தா ம், ேதவ ைடய இந்த ள்ைள வளரப்்  ெகாள்ைககள் 
பய ள்ளைவ மற் ம் உ யானைவ. நாம் அைனவ ம் ேதவ ைடய ள்ைளகளாக, 
ெபற்ேறாராக அல்ல  ள்ைளகளாக இ ந்தா ம் ஒ  ம ழ்ச் யான, மற் ம் ெவற் கரமான 
வாழ்க்ைக இல்லாமல் அவர ்நம்ைம ஒ ேபா ம் ட் ட மாட்டார.் 
 

தம  அற் தமான, வாழ்க்ைகைய மாற் ம் ெகாள்ைககளின் லம் ேதவன், உங்கைள 
ஆ ரவ் ப்பார,் ேம ம் அவர ்உங்கைள நீங்கள் ம் ம் ெபற்ேறாராக மாற் வதற்  நீங்கள் 
அவைர அ ம க் ம்ேபா  உங்கள் ம்பத்ைத ஆ ரவ் ப்பார.் 
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இந்த ெஜபத்ைத இைணந்  ெஜ ங்கள்.  
  

அன் ள்ள கரத்்தரா ய இேய ேவ, உம்ைமப் ேபாற் ம் மற் ம் 
ம ைமப்ப த் ம் ெபற்ேறாரக்ளாக இ க்க உம் ைடய உத ைய ம் 
ஞானத்ைத ம் நாங்கள் ேகட் ேறாம். தய ெசய்  எங்க க்  உம்ைம 
நம் வதற்கான வாசத்ைத ம், நாங்கள் ெசய் ம் தவ கைள 
மாற் வதற்கான ைபைய ம் தா ம். நாங்கள் ம் ம் தத் ல் 
உம் ைடய த்தத்ைதச ்ெசய்யத் ெதாடங் வதற்  உத ம். ஆெமன் 
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அ கம் 

இந்த ப ற் ப் த்தகம் உங்கைள ஷத் வ பாைத ல் ெகாண்  வர 
வ வைமக்கப்பட் ள்ள , அதாவ  ேதவனின் ெகாள்ைககளில் நடப்ப . நைடப ற்  ேபான்ற 
வாரத்்ைதகைள நாங்கள் பயன்ப த் ம் ேபா , இந்த ெகாள்ைககளில் வாழ்வ  நடக்க 
கற் க்ெகாள்வ  ேபாலேவ அ ப்பைட என்பைத நீங்கள் ரிந் ெகாள் ரக்ள் என்  
நம் ேறாம். 

எங்கள் ப ற் ப் த்தகத் ன் க்ேகாள்கள்: 

1. ெபற்ேறா க்கான ெகாள்ைககைள ேதவன் வழங் றார ் என்பைத உங்க க் க் 
காட்ட, 

2. இந்தக் ெகாள்ைககைளப் பயன்ப த் வதற்கான க கள் மற் ம் பயன்பா க டன் 
உங்கைளச ்உ வாக் தல், மற் ம் 

3. ேதவ க் க் ழ்ப்ப வதன் லம் வ ம் மன்னிப் , ணப்ப த் தல் மற் ம் 
ஒற் ைமக்  உங்கள் ம்பத்ைத வ நடத் தல். 

ஸ் ன் சரிரமா ய சைபைய க் ய ப களில் கல்  கற் ப்பதற் காக ம்ப 
ஷத் வ ஊ யங்கள் ேதான்  உள்ளன. ஷத் வத் ல் ேதால்  ேநர யாக 
ள்ைளவளரப்் ன் ேதால் டன் ெதாடர் ைடய . ேம ம் இ  நமக்  எப்ப  ெதரி ம்? 

இன்  நி க்கப்பட்ட ள்ளி வரங்களில் நாம் பாரத்்த, அ ப த்த மற் ம் 
கண்ட ந்தவற் ன் லம். 

ெசயல் ைற 

ஆய்  நான்  ெதா களாக ரிக்கப்பட் ள்ள . ெதா  1 உடன் ெதாடங்  ஒவ்ெவா  
ெதா ம் வரிைச ல் ெதாடர ம். உங்கள் ஆரவ்த்ைதத் ண் ம் ஒ  ெதா  அல்ல  

ரி க் ச ்ெசல்வ  கவரச்் யான  ஆனால் அ தத்ப்பட ல்ைல, ஏெனன்றால் ஒவ்ெவா  
ெதா ம் பாட ம் ஒன் ன்ேமெலான்  கட்டப்ப ள்ளன. உதாரணமாக, உங்கள் 

ள்ைளைய ஒ ங் ப த் வ ல் நீங்கள் உண்ைம ேலேய ேதரச்்  ெபற ம் ரக்ள், 
அதனால் நீங்கள் அந்த பாடத்ைத த ல் ப க்க ம் ரக்ள், ஆனால் நீங்கள் ஒ  
ெதய் க வ ல் ஒ ங் ப த் வதற்  ன்  கற் க்ெகாள்ள ேவண் ய ேவதாகமக் 
ெகாள்ைககள் உள்ளன. ஐந்  நாடக் க்  ஒவ்ெவா  நா ம் ஒ  பாடத்ைத க்க யற்  
ெசய் ங்கள். னசரி ப ப்ைப நிைலத்தன்ைம டன் உ வாக் வ  ஆன் க ெவற் க்  

க் யமா ம்.  

இந்த ேகாட்பா கள் யற்  ெசய்யப்பட்  ெவற் கரமாக நி க்கப்பட் ள்ளன. என  
ெசாந்த வாழ்க்ைக, என  ெசாந்த ம்பம், மற் ம் ஆேலாசைன ேநரம் மற் ம் 
ெபற்ேறா க் ரிய வ ப் களி ம் எண்ணற்ற மக்களின் வாழ்க்ைக ன் ல ம் நான் அைத 
அ ப த் க் ேறன். தய ெசய்  ரிந்  ெகாள் ங்கள், இ  " ள்ைளவளரக்் ம் ஐந்  
எளிதான ப கள்" உள்ள ைகேய  அல்ல. ேவதாகம ஷத் வம் என்ப  சவாலான ேவைல 
ேம ம் உங்கள் ல அ ைறகள் மற் ம் நடத்ைதகைள மாற்றபட ேவண் ம். 
ெகாள்ைககைள ெவற் கரமாக ெசயல்ப த்த ெசயல் ைறக்  அரப்்பணிப்  மற் ம் 

யாகம் ேதைவப்ப ம்.  

ஒவ்ெவா  நா ம் ெதாடங் ற  

ஒவ்ெவா  னசரி ப ப்ைப ம் உங்கள் ேதவ டன் ெசலவ த்த ேநரமாகப் பாரத்் , 
அவ ைடய வாரத்்ைத லம் அவர ்உங்க டன் ேப வார ்என்  எ ரப்ாரக்்கலாம். 

ஒவ்ெவா  நா ம் ெஜபத் டன் ெதாடங் ங்கள், நீங்கள் எங்  மாற ேவண் ம் என்பைத 
ெவளிப்ப த்த ம், நீங்கள் கற் க்ெகாண்டவற்ைறப் பயன்ப த்த உங்க க்  அ கார ம் 
வல்லைமைய அளிக்க ம் ேதவனிடம் ேகடக் ம். 
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ர ப க் ம் மனநிைலையக் ெகாண் ங்கள். நீங்கள் அைத த் ட் ரக்ள் என்  
ெசால்ல அவசரப்பட ேவண்டாம். உங்க டன் ேபச ேதவ க்  ேநரம் ெகா ங்கள், ேம ம் 
நீங்கள் கற் க்ெகாண்டைத யானி ங்கள். 

கவனிக்க ேவண் ய ஷயங்கள் 

 இந்த ேவைலக்  ஒ  ய ன் ரிைம மற் ம் அரப்்பணிப்  ேநரம் ேதைவப்ப ம். 
பாடங்கள் ன ம் ெசய்யப்பட ேவண் ம். நீங்கள் ஒ  நாைள தவற ட்டால், அைதத் 
த ரக்்கா ரக்ள், ஆனால் அைனத்  பாடங்கைள ம் ஒ ங்காக க்க யற்  
ெசய் ங்கள். 

 ல ேநரங்களில் நாம் ட்டங்கைளத் ெதாடங் ேறாம், ஆனால் ப்ப ல்ைல. 
உங்கள் ள்ைளவளரப்் ன் ெபா ப் ன் க் யத் வத்ைத க த் ல் ெகாண் , இந்த 
ஆய்ைவ உண்ைமயாக க்க ெவ ங்கள். உங்கள் ன் ரிைமகள் மற் ம் இந்த 
அரப்்பணிப் க்  ன்னால் நீங்கள் என்ன ைவக் ரக்ள் என்பைதப் பற்  
ெஜ ங்கள். ேதைவப்படட்ால் ெஜபம் மற் ம் ப ப் க்  ஒ  ெபா ப் க் ம் 
பங்காளி ன் உத ையப் ெப ங்கள். 

 மணமானவர ்என்றால், உங்கள் மைன  இந்த யற் ல் ஒ  க் ய பங் தாரர.் 
ஒன்றாக அல்ல  தனித்தனியாகப் ப க்க ம், ஆனால் நீங்கள் கற் க்ெகாண்டைத 
எப்ேபா ம் வா க்க ம், ஏெனனில் அ  மண மற் ம் ள்ைளவளர் ன் 

ரச் ைனகள் மற் ம் மாற்றங்க டன் ெதாடர் ைடய . 
 வழங்கப்பட்ட தகவ ன் அள களில் பாடங்கள் மா படலாம். நீங்கள் 

ஒவ்ெவான்ைற ம் த்த ற , ேதவ டன் உங்கள் ேநரத்ைதத் ட்ட ட்  
அ ந்  அ கப் பலைனப் ெபற அ த்த பாடத்ைத எ ரே்நாக் ங்கள். 

 ேகள் க க்  ப லளிப்பதற் ம் உங்கள் எண்ணங்கள் மற் ம் ெஜபங்கைளப் ப  
ெசய்வதற் ம் இடம் வழங்கப்ப ற . இந்த ப ற் ேயட்ைட நீங்கள் ப றக்கம் 
ெசய்  அச் ட் ந்தால், அைத ன்  வைளய ைபண்டரில் ைவத்  தனிப்பட்ட 
பத் ரிைக மற் ம் ப் க க்கான தல் கா தத்ைத ேசரக்் மா  
பரிந் ைரக் ேறாம். 

ப களில் ஆழமாக ேத ங்கள் 

 இந்த ப  ேவதத்ைத வா க்க மற் ம் 
வழங்கப்பட்ட பாடத் டன் ெதாடர் ைடய 
ஒ  வாய்ப்ைப க் ற . இந்த ஷத் வ 
ெசயல்பாட் ன் ேபா  நீங்கள், 

ள்ைளவளரப்் ற்கான ேவதாகமக் 
ேகாட்பா கள் மற் ம் ஒ  ெபற்ேறாராக 
ேதவன் உங்களிட ந்  என்ன 
எ ரப்ாரக்் றார ் என்பைத நன்  
அ ரக்ள். 

ய-பரிேசாதைன 

நீங்கள் ேவதாகமக் ேகாட்பா கைளப் ப க் ம்ேபா , இந்தப் ரி  ய-ஆய் க்கான 
ேநரத்ைத வழங் ற , தனிப்படட் ன்ேனற்றம் ேதைவப்ப ம் ப கைளக் கண்ட ம். 
அந்த மாற்றங்கைளச ் ெசய்வதற்கான வ ைம மற் ம் ஞானத் ற்கான ண்ண , 
அ க்ைக டல் மற் ம் ெஜபங்கைள பட் ய வதற்  இடம் வழங்கப்ப ற . டத் வ 
ெசயல் ைற ன் ஒ  அம்சம் தனிப்படட் ெபா ப் . உங்கள் மைன  அல்ல  ள்ைளக க்  
எ ராக நீங்கள் பாவம் ெசய் ரக்ள் என்பைத ேதவன் ெவளிப்ப த் னால், உங்கள் பாவத்ைத 
அவரக்ளிடம் ஒப் க்ெகாண்  மன்னிப்  ேகடக் ம். இைதச ் ெசய்யத் ெதரியா ட்டா ம் 
தவறாமல் ப ற்  ெசய் ங்கள்.  

உண்ைம  ேகாப்  

இ  ேபான்ற ெபட் கள் 
ேவதாகமத் ந்  ெசாற்களின் அல்ல  
ெசாற்ெறாடரக்ளின் வைரயைற-
வழங்கல்கைள வழங் ன்றன. நன்  
அ யப்பட்ட, இைற யல்-தரக்்கரீ யான 
நல்ல ைப ள் அகரா கைள ம், ந்த 
வைர ப் டப்ப ம் ெதளி க்காக 
வரண்ைனகைள ம் பயன்ப த் வ ல் 
நாங்கள் ந்த அக்கைற எ த் ள்ேளாம். 
இந்த வைரயைறகளில் பல ன் இைணப்  
T: ெசாற்களஞ் யத் ல் ேதான் ம்   
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ெசயல் ட்டம் 

நீங்கள் ேவதாகமக் ேகாட்பா கைளப் ப த்த ற , இந்த ப  நடவ க்ைக எ க்க ம், 
நீங்கள் கற் க்ெகாண்டைத உங்கள் வாழ்க்ைக ல் பயன்ப த்த ம் சவால் ற . 
உண்ைமயான ஷரக்ளாக இ க்க நாம் அ ல் வளர ேவண் ம் என்  ேதவன் ம் வ  
மட் மல்லாமல், அ ன்ப  வாழ ேவண் ம் என்பைத நாம் ரிந்  ெகாள்ள ேவண் ம் என் ம் 
அவர ்வ த் றார.் 

ன் இைணப்  ஆதாரங்கள் 

தய ெசய்  பணிப் த்தகத் ன் இ ல் உள்ள இைணப் கைளப் பயன்ப த் க் 
ெகாள் ங்கள். உங்கள் வளரச்் க்காக அைவ உள்ளன, நாங்கள் ப ற் ேய  வ ம் 
அவற்ைறக் ப் ேறாம். இந்த அற் தமான பயணத்ைதத் ெதாடங் வதற்  ன், 
தய ெசய்  ன் இைணப்  A: ெபற்ேறார ்உ ெமா  க தத்ைத நிரப்ப ம். 

தைலவ க்கான ைகேய  

ஒ  தைலவ க்கான ைகேயடை்ட இலவச ஊ யப் ப றக்கங்களின் ழ் FDM.world ல் 
ைடக் ற . எங்கள் வைலத்தளத் ல் உள்ள அைனத் ப் ெபா டக் ம் டத் வத் ல் 

கவனம் ெச த் ன்றன ேம ம் இலவசமாக வழங்கப்ப ன்றன. 
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க ைர 

அவர  ைலம ப்பற்ற பரி கள் 
 

எனக்  ன்  ள்ைளகள் உள்ளனர,் நான் அவரக்ள் அைனவைர ம் ேந க் ேறன், 
அவரக் க்காக றந்தைத ம் ேறன், ஆனால் ேதவன் என்  ைவத் க் ம் 
அன்ேபா  ஒப் ம்ேபா  நான் க ம் அன் ல் ைற பட் க் ேறன். ல சமயங்களில் 
என் ள்ைளகைள வளரக்் ம் ேபா , அவரக்ளிடம் எனக்  எப்ேபா ம் றந்த அ ைற 
இல்ைல. அ யாைம ல் நான் நிைனத்ேதன், ேதவேன! கட ேள, நீங்கள் தவ  
ெசய் ட் ரக்ள் என்  நிைனக் ேறன். இ  ைறபா ைடய . ஆனால் ேதவன் தவ  ெசய்ய 
மாட்டார,் என் ள்ைளகளில் ஒ வர ் ட ைறபா  இல்ைல என்பைத நான் ரிந்  
ெகாண்ேடன். உண்ைம ல், ஒவ்ெவா  தனிப்படட் ள்ைள ம் எனக் த் ேதைவ என்  ேதவன் 
அ ந்  ெகா த்த பரி . 

நம் ள்ைளகள் கரத்்தரால் வ ம் தந்தரம் என்  சங் தம் 127 இல் நாம் கற் க்ெகாள் ேறாம். 
எனேவ உங்க க்கான என  ேகள்  கரத்்தர ்உங்க க்  அளித்த பரி கள் என்ன என்பதல்ல, 
ஆனால், யார ்அந்த பரி கள்? அந்த பரி கைள நீங்கள் என்ன ெசய் ரக்ள்? நீங்கள் அவற்ைற 
எவ்வா  ம ப் ட் ரக்ள் என்  ந் த் ப் பா ங்கள், கரத்்தர ் உங்க க் க் ெகா த்த 
பரி கைள நீங்கள் ைகயாண்ட தத்ைத அல்ல  தவறாகக் ைகயாண்ட தத்ைத கரத்்தர ்
பாரத்த்ார ்என்பைத உண ங்கள். 
 

நல்ல எண்ணங்கள் 

கடந்த காலத் ல், ேதவன் ேபா ம் என்ைன த்  வ த்தப்ப றார ் என்  நிைனத்ேதன். 
ஒவ்ெவா  ைற ம் ேதவன் என்ைனப் பற்  என்ன நிைனப்பார ்என்  நான் க ம் ேபா , 
அவர ் ேரக், நீ ங்-டாங் என நிைனப்பார ்என்  நான் பயந்ேதன், நீ எப்ேபா  அைத எல்லாம் 

ரிந் ெகால்லப்ெபா றாய்? ன்னர,் சரி, அவ்வள தான். இ தான் கைட  ைற ேரக். என் 
வாழ்க்ைக ல் நான் ெசய்த காரியங்களின் காரணமாக ேதவன் என்ைன எப்ப ப் பாரக்் றார ்
என்ற பயங்கரமான ேயாசைன எனக்  இ ந்த . அவர ் எப்ேபா ேம என் டன் 
வ த்தப்பட்டார ் என்  நிைனத்ேதன். இ ல் இந்த ந்தைன சாத்தானின் ெபாய் என்  
நான் அ ந்ேதன். 

நீங்கள் கடற்கைர ல் இரண்  ைககளா ம் மணைல அள்ளினால், உங்கள் ல் உள்ள 
கல்கள் உங்கள் இயற்ைகயான வாழ்நாள் வ ம் நீங்கள் வா ம் னா கைள ட 

அ கமாக இ க் ம். ேதவன் தன  வாரத்்ைத ல், நம்ைம ேநாக் ய அவ ைடய எண்ணங்கள் 
அைனத் ம் நல்ல  என்  றார,் ேம ம் அைவ  ம் உள்ள அைனத்  
மணைலப்பாரக்் ம் அ கமாக உள்ளன (சங் தம் 139: 17-18). இந்த நல்ல எண்ணங்கேளா , 
நம் பைடப்பாள க்  எப்ேபா  நம்ைமப் பற்  ஒ  ெகட்ட எண்ணம் இ க் ம்? 

ேதவன் ெகட்ட நாடக்ள் மற் ம் நம் வாழ்ைவத் ெதா ம் க னமான ேசாதைனகள் உட்பட நம் 
எல்லா நாடக்ைள ம் ன்னேர அ ந் க் றார.் மக்கள் சரியானவரக்ள் அல்ல என் ம், 
ெபற்ேறாரக்ள் தவ  ெசய் றாரக்ள் என்ப ம் ேதவ க் த் ெதரி ம். ஆனால் அவர ்
நம் ைடய எல்லா தவ கைள ம், ேசாதைனகைள ம், கஷ்டங்கைள ம் பயன்ப த்  
தன்ைன ெவளிப்ப த்  நம்ைம அவ டன் ெந ங் ய உற க்  ெகாண்  வ றார.் ேதவன் 

ல டட்ாள்தனமான காரியங்கைளச ்ெசய்ய நம்ைம அ ம க் றார,் அதனால் எப்ேபா ம் 
ைள கள் இ க் ம். இன்  ஸ்தவரக்ள் அல்லாதவரக்ள் மற் ம் ஸ்தவரக்ள் என பல 

ம்பங்களில், நாம் காண் ேறாம், ஏெனன்றால் ெபற்ேறாரக்ள் ெப ம்பா ம் ள்ைளகைள 
வளரக்்க தங்கள் ெசாந்த ரித ல் சாய்ந்  ெகாள் றாரக்ள். இ  வ ைய ம் ழப்பத்ைத ம் 
உ வாக் ள்ளேதா  ெபற்ேறாரக்ள் மற் ம் ள்ைளகள் இ வ க் ம் அைம ன்ைம, 
ம ழ்ச் ன்ைம மற் ம் ஆ ரவ்ாத ன்ைம ேபான்ற க்கல்கைல ம் உ வாக் ள்ள . 
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ஆனால் கரத்்த க்  ஸ்ேதாத் ரம்! அவ ைடய ைலம ப்பற்ற பரி க டன் இ ேபான்ற 
ட்டாள்தனமான ெசயல்கைளச ்ெசய் ம்ேபா  அவர ்நம்ைம ட்  ல வ ல்ைல அல்ல  

ைக வ ல்ைல (எ ேரயர ் 13: 5). ேதவன் ஒ ேபா ம் தன  ள்ைளகைள (எங்கைள) 
ட் டேவா அல்ல  ைக டேவா மாட்டார.் அவ ைடய அைம ைய ம் நீ ைய ம் நம் 

களில் அ ப க்க நம் ைடய இைறவனின் ஒ க்கத்ைதப் ெப ேவாம். நிைன ல் 
ெகாள் ங்கள், காலம் ெதாடங் வதற்  ன்ேப ேதவன் நம் ஒவ்ெவா வைர ம் 
அ ந் ந்தார,் நல்ல , ெகட்ட  மற் ம் அ ங்கமானைவகேலா  (சங் தம் 139: 1–18), அவர ்
இன் ம் நம்ைம அவ ைடய ள்ைளகளாகத் ேதரந்்ெத த்தார.் அதற்காக கரத்்த க்  நன்  

ங்கள்! 

க்கா 15 இல், இேய  தன  ள்ைளக டனான உறைவப் பற்  வா கள் மற் ம் 
வா கள், ெபா  மக்கள் மற் ம் உயர காரிகள் என கலைவயான டட்தே்தா  

ேப னார.் இேய  அவரக்ளிட ம், எங்களிட ம் ெசான்ன  என்னெவன்றால், "நான் 
ெசால்வைதக் ேக ங்கள், பரேலாகத் ள்ள என் தந்ைத அவ ைடய ள்ைளகைள எப்ப ப் 
பாரக்் றார ் என்பைத நான் உங்க க் க் கற் ப்ேபன்." வ ள்ள ேதவ டனான நம  
உறைவ நாம் அ ந் ெகாண்  ரிந் ெகாள் ம்ேபா  அ  ம ைம வாய்ந்த . 

இ வான நடத்ைத 

க்கா 15: 4–7 இல், இேய  ெதாைலந்  ேபான ஆ கைளப் பற் ய உவைம டன் ஆரம் த்தார,் 
நாம் வ தவ ம்ேபா  கரத்்தர ் நம்ைம எப்ப  அன்ேபா  ன்ெதாடர் றார ் என்பைதக் 
காட் னார.் க்கா 15: 8-10 இல், இேய  கானாமல் ேபான நாணயத் ன் உவைம டன் 
ெதாடரந்்தார,் இ  கரத்்தர ் நம் ஒவ்ெவா வரின் ம் ைவத் க் ம் ம ப்ைப ம், நாம் 
அவ க்  எவ்வள  ைலம ப்பற்ற மற் ம் தனித் வமானவர ் என்பைத ம் 
ெவளிப்ப த் ற . க்கா 15: 11-24 இல், ஊதாரித்தனமான மகனின் உவைம, ேதவன் தன  

ள்ைளக க்  ெகா த்த பரி கைளப் பற்  இேய  ேபா த்தார.் ேதவன் நம் 
ஒவ்ெவா வ க் ம் தனித் வமான தனிப்பட்ட பரி கைளக் ெகா த் ள்ளார.் நம் கணவன் 
மற் ம் ள்ைளகைளப் பற்  கரத்்தர ்ெசால் ம் அேத கண்ேணாட்டம் இ தான், ேதவ ைடய 

றப்  பரி கைளக் க த் ல் ெகாள்ள. 

ஒ  ஊதாரி மகன் என்பவன் தன் தந்ைத அவ க் க் ெகா க் ம் பங்ைக எ த் க்ெகாண் , 
ன்னர ் தன் ப்பத் ற்  ஏற்ப தவறாகப் பயன்ப த்  ஷ் ரேயாகம் ெசய் றான். 

ேதவ ைடய பரி கைள நாம் ட்டாள்தனமாக ஷ் ரேயாகம் ெசய்தா ம், ஊதாரி 
மகைனப் ேபாலேவ, அவர ்நம்ைம கண் க்க ல்ைல. அவ ைடய ன்ன ம் றனால், நாம் 
இந்த காரியங்கைளச ் ெசய்ேவாம் என்  ேதவன் ஏற்கனேவ அ ந் ந்தார.் உண்ைம ல் 
அவ ைடய அன்ைப ம் க ைணைய ம் நம்மால் ரிந்  ெகாள்ள ய ல்ைல. ேவத 
வாரத்்ைத ற , "என் வ கள் உங்கள் வ கைள ட உயரந்்தைவ" (ஏசாயா 55: 9). 
இேய ல் ேதவன் காட் ய அன்ைப நம் ங்கள், நம  ெசாந்த ரிதைல ட அவ ைடய 
ஞானத்ைத ன்பற்ற ேவண் ம் என்  நா ம் கவனிக் ம்ப  ெசால்லப்பட்ேடாம். இேய  
வந்தார,் அதனால் நாம் தந்ைதைய அ ந்  ெகாள்ள ம், நம்  அவ ைடய அன் ன் 
அற் தத்ைத அ ப க்க ம் ெதாடங் ேனாம். 

க்கா 15: 11-13 இல், இேய  னார,் ஒ  ம ஷ க்  இரண்  மாரர ் இ ந்தாரக்ள். 
அவரக்ளில் இைளயவன் தகப்பைன ேநாக் : தகப்பேன, ஆஸ் ல் எனக்  வ ம் பங்ைக 
எனக் த் தரேவண் ம் என்றான். அந்தப்ப  அவன் அவரக் க் த் தன் ஆஸ் ையப் 
பங் ட் க்ெகா த்தான். ல நாைளக் ப் ன் , இைளயமகன் எல்லாவற்ைற ம் 
ேசரத்் க்ெகாண் , ரேதசத் க் ப் றப்பட் ப்ேபாய், அங்ேக ன்மாரக்்கமாய் 

வனம்பண்ணி, தன் ஆஸ் ைய அ த் ப்ேபாடட்ான். ஊதாரி மகன் தன் தந்ைத டம் 
ேப வைத கவனி ங்கள், ெசாத் ல் தன் ப ைய ேகட்  ன்னர ் தன் வ ல் ெசன்றான். 

தா ன் மகன்கள் மற் ம் மகள்களாக, இந்த ெசய்  நமக்  ஒ  எ த் க்காட் . 
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"எனக்  வ ம் ெசாத் ல் ப ைய எனக் க் ெகா " என்  ஊதாரி மகன் ம்ேபா , 
அவ க்  சடட்ப் ரவ்மாக வர ேவண் ய அைனத்ைத ம் அவன் தந்ைத டம் ேகட் றான். 
அவன் அ கம் ேகட்க ல்ைல, அவ க்  என்ன ேச றேதா அைத மட் ம். ஒ  தத் ல், இ  
நம் பரேலாகத் தகப்பனிடம், “எனக்  இ  எல்லாம் ேவண் ம், கரத்்தேவ. நீர ் எனக்  
வாக் யளித்த ஆ ரவ்ாதங்கைள எனக் க் தா ம்." அவர ் உங்க க்காக ைவத் க் ம் 
அைனத்  பரி க ம் உங்க க்  ேவண் மா? "கரத்்தேவ, எனக்காக உன்னிடம் உள்ள 
அைனத்ைத ம் எனக் க் ெகா " என்  ேகட்ப  தவறல்ல. நாம் அைனத்ைத ம் ேகட் ம் 
ேபா  அவர ் அைத ம் றார.் ேசாகமான உண்ைம என்னெவன்றால், நம் ல் 
ெப ம்பாேலார ் அவர ் ெகா க் ம் பரி கைள ெபா ப்பற்ற ைற ல் நடத் றாரக்ள். 
அவ ைடய எல்லா பரி கைள ம் நாம் ஆ ரவ்ாதமாக பாரக்்காதேபா , நாம் அவற்ைற 
தவறாக நடத் ேறாம். 

நம் ல் எத்தைன ேபர ் நம் ைனவர ் அல்ல  நம் ள்ைளகைள, ேதவ ைடய பரி களான, 
கவனக் ைறவாக ம், ெபா த்தமற்றதாக ம் நடத் ேனாம்? அவர ்நமக்  அளித்த பரி கைள 
என்ன ெசய்வ  என்  நம் ல் எத்தைன ேப க் த் ெதரியா ? என் த்த மக க்  ன்  
வயதாக இ ந்தேபா , அந்த பரிைச த்  ப்  அ ப்ப ம் ேனன். இவ்வள  இளம் 
வய ம் ட, என்ைன க ம் ேகாபப்ப த்தக் ய ேவ  எந்த மனித ம் ல் இல்ைல. 
அவன் என  இ க்  ெவ ம் ப ெனட்  ப ண் கள் மட் ேம இ ந்தார,் நான் ெஜபம் 
ெசய் ெகாண் ந்ேதன், "கட ேள, நான் எங்ேக ேபாய் இைத வரத்்தகம் ெசய்ய ம்? 
நீங்கள் தவ  ெசய் ட் ரக்ள் என்  நிைனக் ேறன்! இ  ேநா ங் டட் . " 

கரத்்த க்  ஸ்ேதாத் ரம், அதன் ன்னர ் நிைறய மா ட்ட . எனக் ள் இ க் ம் 
கப்ெபரிய மாற்றங்களில் ஒன் , இந்த வ வான ப்ப ள்ள ள்ைளையப் பற் ய என  

அ ைற. ேதவன் என் ரக் யைடந்த மனைத ஊ னார,் என் மைன க் ம் 
எனக் மான அவ ைடய பரி  தான் என் மகன் என் . என் ேகாபத் ன் ரசச்ைன என் 
மகனின் தவ ம் அல்ல  ெபா ப் ம் அல்ல; ரசச்ைன எனக் ள் இ ந்த . ேதவன் இந்த 
வ வான ப்ப ள்ள ள்ைளைய ெகாண்  என் யநல, டட்ாள்தனமான இ தயத்ைத 
ெவளிப்ப த்த ம், என்ைன ழங்கா ல் ெகாண்  வர ம் பயன்ப த் னார.் நான் 
ெஜ க்க ம், உபவா க்க ம், மனந் ம்ப ம், ப க்க ம், ஆரம் த்தேபா  "ேதவேன, எனக்  
உத ம்" என்  ெகஞ் க்ெகாண் ந்ேதன், அவர ் தம  வாக் ன்ப  என்ைன மாற்றத் 
ெதாடங் னார.்  

எங்கள் ள்ைளகைள வளரப்்ப ல் ேசாதைனகள் இ ப்பதன் ேநாக்கம் அ தான். கரத்்தர ்
ெசால் றார,் "ஆண்டவேர, எனக்  உத  ேதைவ என்  நாம் ெசால் ம் நிைலக்  ேதவன் 
நம்ைம அைழத்  வ றார,் நான் இங்ேக என்ன ெசய் ேறன் என்  எனக்ேக ெதரிய ல்ைல. 
என் மகன் (மகள்) ஒ  பரி  என்  நீங்கள் ெசால் ரக்ள், ஆனால் அவன் (அவள்) ஒ  பரிசாகத் 
ெதரிய ல்ைல. அப்ேபா  ேதவன் ைக ல், "அவன் (அவள்) க ம் றப்  வாய்ந்த பரி , 
நீ என்னிடம் வந்தால், அவைன எப்ப  நடத் வ  என்பைத நான் உங்க க் க் காண் ப்ேபன். 
அவைன (அவைள) எப்ப  பராமரிப்ப  என்பைத நான் உங்க க் க் காண் ப்ேபன். ேதவன் 
என் இ தயத்ைத ம் மனைத ம் மாற் வதற்காக ல உண்ைமயான அ ைவ சை்ச 
ெசய்  அவ ைடய ைலம ப்பற்ற பரி கைள எவ்வா  சரியாக ம ப் வ  மற் ம் 

சை்ச ெசய்வ  என்  எனக் க் கற் க்க ேவண் ந்த . 

க்கா 15:12 இல், மகன் தன் தந்ைத டம் தன் பங்ைகக் ேகட்டேபா , "தகப்பேன, நான் 
தயாராக இ க் ேறன். எனக் ச ் ெசாந்தமான அைனத்  ஷயங்கைள ம் கவனித் க் 
ெகாள்ள நான் தயாராக இ க் ேறன். இனி அைவகைளப் பராமரிக்க எனக்  உங்கள் உத  
ேதைவ ல்ைல. என்னால் அைத நாேன ெசய்ய ம். ” ன்னர ்அவன் தனியாக ெவளிேய , 
தன  உைடைமகைள ணான (ெபா ப்பற்ற, ணான, யநலமான) வாழ்க்ைக லம் 

ணாக் னான். இந்த மகன் தன  தந்ைத ன் ஆ கைள ம ப்ப ல்ைல. மாறாக அவன் 
தன  ெசாந்த ப்பப்ப  அவற்ைற ணாக் னான். அவன் தனக்  வ ம் பரி கைள எ த்  

ட்டாள்தனமாக னான், “உங்க க்  ஒன்  ெதரி மா? நான் உங்கள் வ ையப் 
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ன்பற்றப் ேபாவ ல்ைலப்பா. எப்ப ம் உங்கள் உத  எனக்  ேவண்டாம். எனக்  உங்கள் 
ஆதர  ேதைவ ல்ைல. நான் இந்த பரி கைள எ த்  நான் ம் ம் வ ல் பயன்ப த்தப் 
ேபா ேறன். ” 

ஊதாரி மகனின் ெசய் ன் தல் ப  இ . யாராவ  ேதவனிட ந்  பரி கைளப் 
ெப ம்ேபா , அந்த பரி கைள ேதவன் நிைனத்தைத ட த் யாசமான ைற ல் 
உபேயா க் ம்ேபா  அல்ல  பயன்ப த் ம்ேபா , அவரக்ள் ஊதாரி மகனாக, - ெபா ப்பற்ற 

ைற ல், ணாக, யநலமாக, மற் ம் டட்ாள்தனமாக வாழ் றாரக்ள். ஏன் ஸ் ன் 
சரீரமா ய சைபக் ள் பலர ் ஊதாரித்தனமாக வாழ் றாரக்ள்? பலர ் தங்கள் ஆன் க 
நிைலக்  கண் த்தனமாக இ க் றாரக்ள், தங்கள் ெசாந்த ரிதலால் வாழ் றாரக்ள் 
அல்ல  உலக அ ைரகைள ன்பற் றாரக்ள், ேம ம் பலர ் அவ ைடய வாரத்்ைத ன் 

லம் ேதவன் நமக்  வழங் ய பரி கைள றக்கணித்  வ ன்றனர.் ேம ம் நம் ல் லர ்
ெவ மேன கலகத் ல் இ க் ேறாம். 

 ேதவனிட ந்  பரி கள் 

உங்கள் கணவர ் மற் ம் ள்ைளகைள ேதவன் பரிசாக நீங்கள் எப்ேபாதாவ  
பாரத்் க் ரக்ளா? அெமரிக்கா ல் வாகரத்  தம் அ ரச்் யளிக் ற , ஆனால் 

வாகரத்  ெசய்யப்பட்ட தம்ப களில் ஏறக் ைறய பா  வாகரத் கள் இேய ைவ தங்கள் 
ஆண்டவராக ம் இரட்சகராக ம் நம் வதாகக் யதாக உங்க க் த் ெதரி மா?  

வாகரத்  ள்ைளக க்  க ம் ேவதைனயான  மற் ம் ேபர  த ம். ஞானம் மற் ம் 
வ ைமக்காக நாம் இேய ைவப் பாரக்்க ல்ைல என்றால், நாம் யநலமாக ந் க்க ம் 
ெசயல்பட ம் ெதாடங் ேவாம், ஊதாரிைமந்தைன ேபால ட்டாள்தனமா , நம் பரி கைள 
இழக்க ேநரி ம். இன் ம் பல ஸ்தவரக்ள் வாகரத் க்கான ள்ளி வரப் பாைத ல் ட 
இ க் றாரக்ள், மற்றவரக்ள் கஷ்டமான, நிைறேவறாத உற ல் வாழ்ந் , ெதாடரந்்  

ன்பப்ப றாரக்ள்.  
 

ள்ைள வளரப்் க்கான ைறகளில் அப்பா ம் அம்மா ம் உடன்படாதேபா  மண 
உற ல் பதற்றம் ஏற்படலாம். சச்ைப அல்ல  மற்ற வா கள் இந்த தைலப் ல் ேதவன் 
வழங் ய ேவதாகம அ தத்ைல ெபற்ேறா க்  ெதரியப்ப த்தாததால் 

ள்ைளக டனான உராய் ம் ரக் ன் லம் உ வா ற . அல்ல  அப்பா க் ம் 
அம்மா க் ம் உண்ைமகள் ெதரிந் ந்தா ம், சத்த வ ம், ஒ வ க்ெகா வர ்
அவமரியாைத ெசய்வ ம், வா வ ம், ைகயாள்வ ம், ரண்பாட் ம் ெதாடரந்்  
ஈ படலாம். இ யாக எனக் ள் ஒ  ேகாபமான, யநல நிைல இ ப்பைத நான் 
உணரந்்தேபா , "ஆண்டவேர, தய ெசய்  எனக்  உத ங்கள்!" அவ ைடய ைபயால், 
அவர ்என்ைனத் றட் ேபாட ல்ைல. 
 
ஊதாரி மகனிடம் ம் ச ் ெசல் ம்ேபா , அவன் தன் ழ்நிைலக க்  மத் ல் என்ன 
உணர் றான்? 17 வ  வசனத் ல் நாம் வா க் ேறாம், " அவ க் ப் த்  ெதளிந்தேபா , 
அவன்: என் தகப்ப ைடய க்காரர ் எத்தைனேயா ேப க் ப் ரத்் யான சாப்பா  
இ க் ற , நாேனா ப னால் சா ேறன்.  நான் எ ந் , என் தகப்பனிடத் ற் ப் ேபாேவன்!'" 
இந்த வசனத் ல் க க் யமான ெகாள்ைககள் உள்ளன. மகன் யநிைன க்  வந்தான் 
(பரி த்த ஆ ன் நம் க்ைகக்  அ பணிந் ) நிைனத்ேதன், நிசச்யமாக நான் என் 
தகப்பனிடத் ற் ப் ெசல்ல ேவண் ம். பரி கைள ைவத் ந்தவர ் அவர.் அவேர எனக்  
ெகா த்தவர.் அைவகைள எப்ப ப் பராமரிப்ப  என்  அவ க் த் ெதரி ம். நான் அவரிடம் 

ம்ப ேவண் ம். அவன் தன  க்  வந் ட்டான் என்பைத இ  காட் ற - அவர  
ய ப்பத்ைத தன  ெசாந்த வ ல் ெசய் றார.்  

 

ட்டம் 999 இல் உள்ள பலர ் தங்களின் வாழ் ன் ல் இ ப்பைத ஒப் க்ெகாள்ள 
ம க் றாரக்ள். அவரக்ளின் மணத் ல் உண்ைமயான ேதாழைம, அன்  மற் ம் ஒற் ைம 
இல்ைல. ேம ம் ள்ைளக டனான அவரக்ளின் உற  ெகட் ப்ேபான ம் மற் ம் 
ஒ ங்கற்ற மாய் க் ற . இைறவனிடம் வ வதற் ப் ப லாக, அவரக்ள் இன்ெனா  

ழ்த்தரமான ட்டத்ைத வ க் றாரக்ள். அவரக்ள் ஒ  நண்பரிட ந்  "உத " ெபற  
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அல்ல  உலக ஆேலாசைன ன் ல த்தகங்கைளப் ப க்க  ெசய் றாரக்ள், 
அவரக் க்  பரி கைள வழங் ய ேதவன் இல்லாமல் தங்கள் " ய" உ யான ட்டத்ைதத் 
தாங்களாகேவ ெதாடங் றாரக்ள், ஊதாரி மகன் உல ற் ச ்ெசன்றான், உலகம் அவ க்  
எ ம் ெகா க்க ல்ைல. உலகம் நமக்  உதவ யா  என்பைத நாம் எப்ேபா  உணர 

ம்? ஒ வரால் மட் ேம ம். ஊதாரி மகன் தன் தந்ைத டம் ம் வதற்  ன் 
அவன் வாழ் ன் க்  வர ேவண் ம். நாம் நம் டன் இ ப்பைத ஒப் க்ெகாள்வதற் ம் 
உத க்காக பரேலாகத் ல் உள்ள நம  தந்ைத டம் ெசல்வதற் ம் ன் என்ன ெந க்க  
ஏற்ப ம்? 

ஏன், பல க் , நம் இரட்சகரிடம் ெசன் , "ஆண்டவேர, எனக்  உத ங்கள்" என்  ெசால்வதற்  
ன்  அ  ஒ  ெபரிய ெந க்க ைய ெகாண் வர ேவண் மா? நாம் அவரிடம் வர ேவண் ம் 

என்  ேதவன் ம் றார,் ஆனால் ேதவனின் வாரத்்ைத நம் வாழ் ன் இந்த ப க க்  
ெபா ந்தா  என்பைத வா கைள நம்ப ைவக்க சாத்தான் ேவைல ெசய் றான். ேதவன் 
ஆரவ்மற்றவர,் அக்கைறயற்றவர,் இயலாதவர ் அல்ல  நமக்  உதவ ம்பாதவர ் என்  
சாத்தான் பலைர ம் நம்பைவத்தான். லர ் இைத ெவளிப்பைடயாக ஒப் க்ெகாள்வாரக்ள், 
ஆனால் ஸ் ன் சரீரமா ய சைப ன் நிைலைய பா ங்கள். நம் அன்றாட வாழ் ல் நாம் 
ெசய் ம் ேதர் க டன் அைதச ்ெசால் ேறாம். 

ேதவனின் ைபயால் மட் ேம அவ ைடய பரி கைள நாம் பாரத்் க்ெகாள்ள ம். 
ேதவனின் வல்லைம, சமாதானம் மற் ம் ரிதைல நீங்கள் அ ப க்காத உங்கள் 
வாழ்க்ைக ன் ஒவ்ெவா  ப ம், நீங்கள் அைத உண்ைமயாக ேதவனிடம் ெகாண்  
வர ல்ைல என்ப  உங்க க் த் ெதரி மா? உங்கள் மைன  மற் ம் ள்ைளகைள 
கவனித் க்ெகாள்ள உத ம் தகவல் மற் ம் சக் க்காக நீங்கள் அவரிடம் ம் வதற்  ன் 
என்ன ஆ ம்? நீ ெமா கள் 3: 5–6 நமக்  ெசால் ற , “உன் ய த் ன்ேமல் சாயாமல், உன் 

 இ தயதே்தா ம் கரத்்தரில் நம் க்ைகயா ந் , உன் வ களிெலல்லாம் அவைர 
நிைனத் க்ெகாள்; அப்ெபா  அவர ்உன் பாைதகைளச ்ெசவ்ைவப்ப த் வார.் 
 

இந்த அைனத்  வாரத்்ைதகளின் அரத்்தம் என்ன ெதரி மா? எ ம் லக்கப்பட ல்ைல. 
அைனத் ம் ேசரக்்கப்பட் ள்ள . நீங்கள் அவைரப் பாரத்் , "கரத்்தாேவ, தய ெசய்  எனக்  
உத ங்கள்" என்  றத் தயாரா, ன்னர ்அவ ைடய வ ைறகைளப் ன்பற்றத்தயாரா?  

யதாரத்்தத் ற்  த்ெத ங்கள்  

ஊதாரி மகன் க்கா 15: 18-19-ல் யதாரத்்தத் ற்  த்ெத ந் , " நான் எ ந் , என் 
தகப்பனிடத் ற் ப் ேபாய்: தகப்பேன, பரத் க்  ேராதமாக ம் உமக்  ன்பாக ம் 
பாவஞ்ெசய்ேதன். இனிேமல் உம் ைடய மாரன் என்  ெசால்லப்ப வதற்  நான் 
பாத் ரனல்ல, உம் ைடய க்காரரில் ஒ வனாக என்ைன ைவத் க்ெகாள் ம் என்ேபன் 
என்  ெசால் " அவன் தன  தந்ைத டன் ஒப்பந்தம் ெசய்ய யற் க்க ல்ைல.   

நம் ல் லர ் ஒ  ஒப்பந்தத்ைத ேபச் வாரத்்ைத நடத்த யற் க் ேறாம், ஆனால் 
மனந் ம் தல் என்ப  ேதவ டன் ேபச் வாரத்்ைத நடத் வதல்ல.  உங்கள் 
அ ைறகைள ம் நடத்ைதகைள ம் நீங்கள் ஆரா ம்ேபா , அைவகள் ேதவனிடம் என்ன 
ெசால் ன்றன?  

 சரி, கரத்்தாேவ, நான் என் ள்ைளைய ேந ப்ேபன், ஆனால் அவன் இைத அல்ல  அைத 
ெசய்யா ட்டால், அைத மறந்  ங்கள். 
 

 ஆண்டவேர, நான் ம் வைத நீங்கள் எனக் த் தர ல்ைல என்றால், உம்ேமா  
ெசல ட எனக்  ேநரம் இல்ைல. 
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 நான் ஞா ற் க் ழைம ேதவாலயத் ற்  ெசல்ேவன், ஆனால் ஒவ்ெவா  நா ம் 
உங்க டன் ேநரம் ெசலவ க்க நான் க ம் யாக இ க் ேறன். 
 

 என் மகன் இந்த வ ல் நடப்பைத நி த் ம்ேபா , நான் அவனிடம் கத் வைத ம் 
சத்தம்ேபா வைத ம் ட் ேவன். 
 

 நான் ெசால்வைத எல்லாம் என் மகள் கைட க்க ஆரம் த்தால், நான் இப்ப  
நடப்பைத ட் ேவன். 

பாவமான நடத்ைதைய ஒ ேபா ம் நியாயப்ப த்த யா . "நீங்கள் என்ன பாவம் 
ெசய் ரக்ள்" என்  ேவ  எந்த நபரிட ம் நாம் சரியாகச ் ெசால்ல யா . எ  அன்  எ  
அன் ல்ைல என்ப  பற்  ேதவன் தம  வாரத்்ைத ல் ஒ  ைமயான ளக்கத்ைத ஏன் 
ெகா க் றார ் என்  நிைனக் ரக்ள்? ெபற்ேறாரக்ள் இந்த அன் , ள்ைளகைள 
வளரப்்பதற்  எவ்வா  ெபா ந் ம் என்  ேகட் ம்ேபா , அவரக்ள் அ க்க  தங்கள் பாவத்ைத 
நிைனத்  அழ ஆரம் க் றாரக்ள். அவரக்ள் தங்கைள ேநரை்மயாக பாரக்் ம்ேபா , அவரக்ள் 
தங்கள் மைன  மற் ம் ள்ைளக க்  எ ராக ெசய்த அன்பற்ற ெசயல்கைள ன ம் 
பாரக்் றாரக்ள். அன் ற்க்  ேநரம்ாறான  எ  ெதரி மா? அ  ெவ ப் , ேதவன் இைத பாவம் 
என்  அைழக் றார.் ேதவனின் அ ைரையப் றக்கணித் , நீங்கள் பாவத்ைதச ்ெசய்வதன் 

லம் அவ ைடய ஆ ரவ்ாதங்கைள அ வைட ெசய்ய யா . (கலாத் யர ்5: 7-15). ேதவன் 
ய்ைமயானவர ்மற் ம் பாவத்ைத மன்னிக்கேவா அல்ல  ெவ ம  அளிக்கேவா யா .  

காத் ப்  மற் ம் நம் க்ைக  

நாம் ண் ம் பாரக்்ைக ல், ஊதாரி மகனின் தந்ைத அவன் ம்  
வ வதற்  எப்ப  ப லளித்தார ் என்பைத நாம் பாரக்் ேறாம். ரத் ல் 
வ ம்ேபாேத, அவ ைடய தகப்பன் அவைனக் கண் , மன , ஓ , அவன் 
க த்ைதக் கட் க்ெகாண் , அவைன த்தஞ்ெசய்தான்.  மாரன் தகப்பைன 
ேநாக் : தகப்பேன, பரத் க்  ேராதமாக ம், உமக்  ன்பாக ம் 
பாவஞ்ெசய்ேதன், இனிேமல் உம் ைடய மாரன் என்  ெசால்லப்ப வதற்  
நான் பாத் ரன் அல்ல என்  ெசான்னான். அப்ெபா  தகப்பன் தன் 
ஊ யக்காரைர ேநாக் : நீங்கள் உயரந்்த வஸ் ரத்ைதக் ெகாண் வந் , 
இவ க்  உ த் , இவன் ைகக்  ேமா ரத்ைத ம் கால்க க் ப் 
பாதரடை்சகைள ம் ேபா ங்கள். ெகா த்த கன்ைறக் ெகாண் வந்  
அ ங்கள். நாம் த் , சந்ேதாஷமா ப்ேபாம்.  என் மாரனா ய இவன் 
மரித்தான், ம்ப ம் உ ரத்்தான்; காணாமற்ேபானான், ம்ப ம் 
காணப்பட்டான் என்றான். அப்ப ேய அவரக்ள் சந்ேதாஷப்படத் 
ெதாடங் னாரக்ள். ( க்கா 15: 20-24)  

என் ட்டாள்தனமான மகன் என் ெபயைர அங்ேகேய அ த்  என்ைன ஒ  அ க்  ைப ேபால் 
ஆக் றாேன என்  தகப்பன் ட் ல் உட்காரந்்  ேயா க்க ல்ைல. அவன் என் பரி கைள 
எ த்   ண க் றான். உங்க க் த் ெதரி மா, அவர ் ம்  வரமாட்டார ் என்  
நம் ேறன்! அவர ் தம  மகனின் டட்ாள்தனத்ைதப் பற்  கார ் ெசய்ய ல்ைல, 

ங்க ல்ைல, வ த்தப்பட ல்ைல. அதற்  ப லாக, தந்ைத தன  ஊதாரி மகன் ட் ற்  
வ வதற்காகக் காத் ந்தார.் இப்ப  தான் உங்கள் பரேலாகத் தந்ைத ம். அவர ்உங்க க் க் 
ெகா த்த வாழ்க்ைகத் ைண மற் ம் ள்ைளகைளக் கவனித் க்ெகாள்ள ஞானம் மற் ம் 

ைபப் ெபற நீங்கள் ஒவ்ெவா  நா ம் அவரிடம் வ ரக்ள் என்  அவர ்காத் க் றார ்
மற் ம் நம் றார.் உங்கள் தவ கைள அவர ் அ வார.் நீங்கள் உங்கைள அ ந்தைத ட 
அவர ்உங்கைள நன்  அ வார.் அவர ்உங்கைள ேதரந்்ெத த்  இந்த பரி கைள ெகா த்தார.் 
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ேதவன் உங்களிடம் வந்  அைவகைளத் ம்பப் ெபறப் ேபாவ ல்ைல. நாம் அைவகைள 
இழக் ன்ற அள க்  ஷ் ரேயாகம் ெசய் க்கலாம், ஆம், அவர ்நமக் த் ேதரந்்ெத க் ம் 

தந் ரத்ைத அ ம க் றார.் ஆனால் உங்கள் ேதவன் நீங்கள் அவரிடம் வ வதற்காகக் 
காத் க் றார,் அதனால் அவர ் உங்கைளச ் கட்  த  உங்கைள த்த ட்  உங்கைள 
ஆ ரவ் ப்பார.் நம் ைடய ெசாந்த ஞானத்ைத ம் பலத்ைத ம் நம்  நாம் எைத ம் ெசய்ய 
அவர ் ஒ ேபா ம் ம்ப ல்ைல. நீங்கள் அவரிடம் வ ரக்ள் என்  நம்  அவர ்
காத் க் றார.் நீங்கள் ேகாபப்ப வைத ட் ட அவர ் காத் க்க ல்ைல. நீங்கள் 
தானகேவ மாற யா  என்ப  அவ க் த் ெதரி ம். நீங்கள் அவரிடம் வந்  எல்லா 
ஆ ரவ்ாதங்கைள ம், அவர ் அன்ேபா  ெகா க்க ம் ம் அைனத்  வல்லைமகைள ம் 
ெபற ேவண் ம் என்  அவர ் ம் றார.்  

ேதவன் நம்ைம ட நம் ைடய பாவங்கைள ம் பல னங்கைள ம் நன்  அ வார ்- ேம ம் 
நாம் நம் ெசாந்த வ ல் காரியங்கைளச ் ெசய்ய யற் த்  வ ேறாம். அவைரப் 
பாரக்்காத வ ையச ்சமாளிக்க நாம் உலக, பாவமான ஷயங்க க்  ம் க் ேறாம் 
என்ப  அவ க் த் ெதரி ம். ஆனால் அவர  அன்  ஆசச்ரியமான . அவ ைடய அ ம் 
க ைண ம் அற் தமான பரி கள். நீங்கள் வ ம்ேபா , ேதவன் இப்ேபா  நீங்கள் இ க் ம் 
இடத் ேலேய உங்கைளச ்சந் ப்பார,் ேம ம் அவ ைடய தத்த்ைதச ்ெசய்யத் ேதைவயான 
ஞானம், வ ைம மற் ம் வல்லைமயால் உங்கைள நிரப்பத் ெதாடங் வார.் உங்கள் பரி கைள 
அவர ் ம் ம் தத் ல் நடத்த அவர ்உங்க க்  உதவ ம்.   

இந்த ப ற் ப் த்தகங்கைள நீங்கள் த்த டன், உங்கள் ள்ைளகைள ேதவ ைடய 
கண்களால், அவ ைடய பரிசாக நீங்கள் காண் ரக்ள் என்  நம் ேறன். ேம ம் அவர ்

ம் யப  அவரக்ைள ேந க்க ம் பராமரிக்க ம் நீங்கள் தயாராக இ க்க ேவண் ம். 
ள்ைள வளரப்்  பற் ய உங்கள் பாரம்பரிய பாரை்வகள் அைனத்ைத ம் ஒ க்  

ைவத் ட் , ேதவ ைடய வாரத்்ைத ன் லம், பரி த்த ஆ ன் லம், அவ ைடய 
பரி கைளக் ெகாண்  அவர ் உங்க க்  என்ன ெசய்ய ேவண் ம் என்  நீங்கள் கற் க் 
ெகாள்ள ெஜ க் ேறன்.  

என் ம்பத் ல் அவ ைடய வாக் கைள நிைறேவற் வதன் லம், கடந்த காலத் ல் 
என்னவாக இ ந்தா ம் அல்ல  உங்கள் பரி கைள நீங்கள் ன்  எப்ப  நடத் னா ம், 
நீங்கள் அவைர ம் அவ ைடய வ கைள ம் த க்ெகாள்ள அவர ் ஆவ டன் 
காத் க் றார ் என்பைத ேதவன் எனக் க் காட் ள்ளார.் ேதவன் உங்கைள 
ெவற் யாளராக பாரக்்க ேவண் ம், அவர ் உங்கைள எப்ப  அைழத்தேரா அப்ப பட்ட 
ெபற்ேறாராக பாரக்்க ேவண் ம். அவர ் உங்க க் க் ெகா த்த அவ ைடய ள்ைளகள் 
என்பைத அவ ைடய வாரத்்ைத ெவளிப்ப த் ற , அவ ைடய வாரத்்ைதேய அ தத்ல் 
ைகேய .  

அவைரப் ன்பற் ங்கள், அவர ்உங்கைள ஆ ரவ் ப்பார.்   

ேரக் காஸ்டர ் 

இப்ேபா  அவைரப் ன்பற்ற நீங்கள் உண்ைம ல் தயாரா?  இேய  நம்ைம ஊக் க் றார,்  
 
"என் கத்ைத உங்கள்ேமல் ஏற் க்ெகாண் , என்னிடத் ல் கற் க்ெகாள் ங்கள்; 
அப்ெபா , உங்கள் ஆத் மாக்க க்  இைளப்பா தல் ைடக் ம். என் கம் ெம வா ம், 
என் ைம இல வா ம் இ க் ற  என்றார.் 
(மத்ேத  11: 29- 30).   

தாேவ, உம  ைபக்காக ம் க ைணக்காக ம் நன் .  உங்கள் 
வாரத்்ைதக்  நன் .  உம் ெபா ைமக்  மற் ம் கரங்கைள நீட் , ஒவ்ெவா  
நா ம் உம் டம் வ வதற்  நீர ் காத் ந்த றகாக நன் .  நீங்கள் என்ைன 
ஆ ரவ் க்க ம் ரக்ள் என்  நான் நம் ேறன்.  நீங்கள் எனக்  
ஞானத்ைத ெகா க்க ம் ரக்ள் என்  நான் நம் ேறன்.     
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ஆண்டவேர, என் ள்ைளகைள ேந க்க ம் ப ற் யளிக்க ம் க ைண டன் 
நீர ்என்ைன அ காரம் ெசய்ய ம் ரக்ள் என்  நான் நம் ேறன்.  எந்த 
ேநரத் ம் எந்த இடத் ம் நான் உம் ரசன்னத் ல் வர ம் என்பதற்  
நன் . , நீர ் எனக் க் ெகா த்த ள்ைளகைளப் பராமரிப்ப ல் உம் 

ப்பத்ைத அ ந்  ெகாண் , உம் ரைலக் ேகடக் எனக்  
உத ம்.  ஆண்டவேர, உம் ைடய வாரத்்ைத ெசால்வைதக் கற் க்ெகாள்வ ல் 
ேநரத்ைத த  ெசய்ய தயாராக இ க்க எனக்  உத ம்.  உம் ைடய 
பரி த்த ஆ யானவர ் என்ைன வ நடத்  எனக் ப் ரியைவக்க 

ராரத்் க் ேறன்.  ஆண்டவேர, நான் என் வ களி ந்  
மனந் ம் ேறன், எல்லா உலக ஞானத்ைத ம் கண் க்கத் தயாராக 
இ க் ேறன்.  கடந்த காலங்களில் இந்த ஷயங்க க்  ம் யதற்காக 
நான் உம் டம் மன்னிப்ைபக் ேகட் ேறன்.  என் வாழ்க்ைகயால் நீர ்
ம ைமப்ப த்தப்பட ேவண் ம் என்  நான் ெஜ க் ேறன்.  இைவகைள 
இேய ன் நாமத் ல் ேகட் ேறாம்.  ஆெமன்.  
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பாடம் 1 

        ேதவனின் வ ல் ள்ைள வளர்ப்  

1992 ஆம் ஆண் ல் கணினி எனப்ப ம் ரட் கர ய ெதா ல் ட்பத்ைதப் பயன்ப த்தக் 
கற் க் ெகாள்வ  ேபான்ற  ள்ைள வளரப்் . இ  க னமான  என்பைத த ர, ழப்பம் 
அ கமான , ரக்  வ வான , மற் ம் கற்றல் வைள  க நீண்ட . கணினி 
ெதா ல் ட்பத் ன் தல் ெதா ப்ைப நாங்கள் ட் ற்  ெகாண்  வ ம்ேபா , அ  
அ த்தல்கள் மற் ம் ெதா ல் டப் ஆதர ற்கான ெதாைலேப  எண் டன் வ ற , 
ஏெனன்றால் ைர ல் அல்ல  ன்னர ்எங்க க்  உத  ேதைவப்ப ம் என்  எங்க க் த் 
ெதரி ம். நாம் ம் ய இடத் ற்  படங்கள் மற் ம் தகவல்களால் நிரப்பப்பட்ட ஒ  

ைர ல் எப்ப  ெசல்ல ேவண் ம் என்பைத நாம் கற் க்ெகாள்ள ேவண் ம். ேச ப்  
அம்சத்ைத அவ்வப்ேபா  தட்டாமல் தட்டச்  ெசய்வ  எங்கள் க ன உைழப்ைப ெவ ப் ட் ம் 
வைக ல் காணாமல் ேபாகச ் ெசய் ம் என்பைத ம் அ ந்ேதாம். ஆனால் அைதெயல்லாம் 

, நாங்கள் ெதாடரந்்  நிைலத் க் ேறாம், ஏெனன்றால் நாங்கள் அ க்கப்பட மாட்ேடாம், 
இ ல் கணினிையப் பயன்ப த் வ  பலனளிக் ம் மற் ம் ம ழ்ச் யான 
அ பவமா ம்.  

ள்ைள வளரப்்  கற்ற ம் அைதேபான்ற தான். கற்றல் என்ற ெசால்ைலக் கவனி ங்கள், 
ஏெனன்றால் ெவற் கரமான ள்ைள வளரப்் க்  அ த்த ம் கைட த்த ம் ேதைவ. 
ம த் வமைன ல் இ ந்  அந்த ைலம ப்பற்ற ள்ைளைய ட் ற்  ெகாண்  வந்த ல 
மணி ேநரங்க க் ள், பரம இரக யம் ெவளிவரத் ெதாடங் ற . ஏன் அ ைக? ேதைவ 
என்ன? ேம ம் ள்ைள வளர வளர, பதட்டம் அ கரிக் ம், அன்ைப ட இ ல் அ கம் 
இ க் ற  என்பைத நாம் உண ம் வைர இ  இப்ப ேய ெசல் ம். ெதாடரச்் யான  ஒன்ேற, 
இன்  ேவைல ெசய்வ  நாைள ேவைல ெசய்யா , இ  இப்ப ேய ெதாட ம். இ  ள்ைள 
ப வம் தல் இளைமப் ப வம் வைர ெதாடர் ற . நீங்கள் ஒன் க்  ேமற்பட்ட ள்ைளகைள 
வளரத்்தால், கட க்  உண்ைம ல் நைகச் ைவ உணர்  இ ப்பைத நீங்கள் 
கண் ப் ரக்ள். தனித் வமாக இ ப்ப ன் உண்ைமப் ெபா ள், ஒ  ள்ைள டன் ேவைல 
ெசய் ம் டப்ங்கள் மற்ெறா  ள்ைள டன் ற் ம் மா படட் ைவக் ெகாண் க் ம். 
ஒவ்ெவா  ள்ைளக் ம் ப ற்  மற் ம் வ காட் தல் ேதைவ, ேம ம் ெதாடரச்் யன   
நைட ைறகள் மற் ம் ட்டங்கள் ேபாதா  என்பைதக் கண்ட ந் , நாம் ஞானமைட ேறாம். 

நாம் எங்  ம் வ ?   

நல்ல ெசய் !  ஞானம் ைடக்கக் ய , ேம ம் சவால்கள் இ க் ம் ேபா ம் ள்ைள 
வளரப்்  நம்ப யாத பலைனத் த ம்.  உங்க க்  ஒ  ள்ைள அல்ல  பல ள்ைளகள் 
இ ந்தா ம், ள்ைள வளரப்்  ஒ  மகத்தான ெபா ப்  என்பைத நீங்கள் ஏற்கனேவ 
உணரந்் ள்ளரீக்ள், சாத் யமான ரமங்களால் நிைறந் க் ரக்ள், ஆனா ம் ந்த 
சந்ேதாஷத் னா ம் ம ழ்ச் னா ம் நிரப் ரக்ள். உங்கள் ள்ைளகள் வளரவ்ைதப் 
பாரப்்ப , அவரக்ள் ெதாடர்  ெகாள் ம் இயக்க யைலப் பாரப்்ப ம், அவரக்ளின் 
ஆ ைம ன் மாற்றத்ைதக் கவனிப்ப  க ம் வாரஸ்யமான .  எல்லாவற் ற் ம் றந்த 
ெசய் : ெசய க்கம் உைடய ள்ைள வளரப்்  ஒ  பரம இரக யம் அல்ல.  ேவதகமக் 
க த் களின் ஞானத் ந் ம், ேதவ ைடய த்தத்ைதப் பற் ய ரித ந் ம் நாம் 
கற் ெகாள் ம் ேபா  நம் க்ைக டன் ள்ைளகைள வளரக்்க ம்.  நாம் அைத 
ேதவ ைடய வ ல் ெசய் ம்ேபா , நம் ைடய யற் கள் ணாகா .  ெபற்ேறாரக்ளா ய 
நாம் நம  பங்ைக ம் ேநாக்கத்ைத ம் ரிந் ெகாண் , ெதய் க ரச்் ன் 

ம்பத்தக்க இடத் ற்  நம் ள்ைளகைள ெவற் கரமாக அைழத் ச ் ெசல்ல ேதவன் 
ம் றார.்  

ள்ைள வளரப்்  பற் ய இந்த ஆய்ைவ நீங்கள் ெதாடங் ைக ல், உங்க க் த் 
ேதைவயானைத அவர ்வழங் வார ்என்  நீங்கள் ைமயாக நம்ப ேவண் ம் என்  ேதவன் 

ம் றார.் அவர ்என்ன வாக் தத்தம்ெசய் றார ்என்பைதக் கவனி ங்கள்: 
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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 .  
(2 ேப  1: 3-4)  

 

ேதவன் நம் "வாழ்க்ைகக் ரிய எல்லாவற்ைற ம்" 
ெகா க் றார,் இ ல் ேவதத் ன்ப  ள்ைள 
வளரத்்த ம் உள்ளடக் ய . நம் அ தத்ல்கள் 
ேதவ ைடய வாரத்்ைத ல் உள்ளன, அவ ைடய 
ெதய் க சக் யால் நாம் அைதச ்ெசய்ய ம்.  

ஸ் ைவப் பற் ய அ  வா ைய 
வ வாகப் பா க் ற  ேம ம் இரட் ப்  மற் ம் 
அவ ைடய வாரத்்ைத ல் நிைலத் ப்பதன் 

லம் மட் ேம வ ற . நிைலத் ப்ப  என்ப  
"வ ப்ப  “என்பதா ம், ேம ம் தைல அ ைவ ட 
அ கமாக க் ற . இதன் ெபா ள் வாரத்்ைதைய சத் யம் என ெபற் , ழ்ப்ப தல். 

நாம் ஸ் ல் நிைலத் க் ம்ேபா , நம்ைம மாற் ம் அ ைவப் ெப ேறாம், ேம ம் 
100 சத தம் உண்ைம ள்ள கட ளிட ந்  " றந்த மற் ம் ைலம ப்பற்ற 
வாக் க க் " நாம் த  ெப ேறாம். ேம ம் "ெதய் க பாவத் ன் பங்காளிகளாக", 
அவ ைடய ெகாள்ைககளின்ப  ள்ைளகைளவளரக்் ம் இயற்ைகக்  அப்பாற்பட்ட 
ஞான ம் வ ைம ம் நமக்  ைடக் ற . 

 ப களில் ஆழமாக ேத ங்கள்  

இந்த ேவதவசனங்களின் லம் ேதவன் என்ன வாக் தத்தம் அளிக் றார ் என்  
பட் ய ங்கள்.  

ேதவனா ய கரத்்தர ் ரிய ம் ேகடக மானவர;் கரத்்தர ் ைபைய ம் 
ம ைமைய ம் அ வார;் உத்தமமாய் நடக் றவரக் க்  நன்ைமைய 
வழங்கா ரார.் (சங் தம் 84:11)  
 

____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  

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

____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  

 
 

ய-பரிேசாதைன   
 

உண்ைம  ேகாப்  
 

வல்லைம – ன ஸ்-Dunamis 
( ேரக்கம்). சக்  வாய்ந்த பலம் 
அல்ல  ேதவன் மட் ேம 
ெசய்யக் யைதச ் ெசய் ம் றன் 
என ெமா யாக்கம் 
ெசய்யப்பட் ள்ளா . 
அ  – எ க்ேனா ஸ்-Epignosis 
( ேரக்கம்). அ ைவப் ெப வ ல் 

ைமயான பங்ேகற் . 
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இந்த சத் யங்கள் ெபற்ேறாராக உங்கள் மனப்பான்ைமைய எவ்வா  பா த்தன?   
 
____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  

 
உங்க க்  வாக் யளிக்கப்பட்ட க் ய ெகாள்ைககள் யாைவ?  
 
____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  

கடந்தகால அ பவங்கள் ேபாதா ,  

உங்கள் ெபற்ேறா டன் வாழ்க்ைகைய ம் ப் பாரத்்தால், அவரக்ள் என்ன ெசய் றாரக்ள் 
என்  அவரக் க் த் ெதரி ம் என்  நீங்கள் நம் ரக்ளா?  ஆம் ------- இல்ைல ------- 
ெவன்ற ம் ட்ட ம்  

நம் ல் ெப ம்பாேலார ் நம் ெபற்ேறாரக்ள் ள்ைள வளரப்் க்காக " ெவன்ற ம் டட் ம்" 
தத் வத்ைதப் பயன்ப த் னாரக்ள் என் ம் அவரக்ளின் ெசயல் றன் பற்  
நம் க்ைகயற் ப்பைத சந்ேத க் ேறாம்.   

உங்கள் தற்ேபாைதய ள்ைள வளரப்்  ைறகளின் பாரை்வ ல், நீங்கள் ெசய்வ  சரி என்  
உங்க க்  எப்ப த் ெதரி ம்? ெபா வாக மக்கள் தங்கள் ெபற்ேறார ் ெசய்த நல்ல 

ஷயங்கைள நகெல த் , ெகட்டைத க்  எ ந் , த ள்ளவற்ைற தாங்கேள 
உ வாக் றாரக்ள். ேம ம் இ ல் ெப ம்பாலானைவ அவரக்ளின் ெசாந்த ணநலன் 
மற் ம் கடந்த கால அ பவங்கைள அ ப்பைடயாகக் ெகாண்ட . கணவன் -மைன  
இ வ க் ம் ஒேர மா ரியான வளரப்்  இ ப்ப  அரி  என்பதால், ஒவ்ெவா வ ம் கடந்த 
காலத்ைத நிகழ்காலத் ற் ள் ெகாண்  வ றாரக்ள், ன்னர ் ள்ைளவளரப்் ல் பரஸ்பரம் 
ஏற் க்ெகாள்ளக் ய அ ைறைய உ வாக்க இ வ ம் ஒத் ைழக்க ேவண் ம். 
ஆனால் ெபற்ேறாரக்ள் ைர ல் ள்ைளகள் அவரக்ளிட ந்  தனித் வமாக 
ேவ ப றாரக்ள் என்பைத ம் அவரக்ளின் றந்த ட்பங்கள் ம் ய ைவக் 
ெகாண் வ வ ல்ைல என்பைத ம் அவரக்ள் ைர ல் அ ந்  ெகாள்வதால் இந்த ைற 

ழப்பமாக இ க் ம். 

இைவ அைனத்ைத ம் ரிந் ெகாண் , றம்பட ள்ைளவளரப்்ப ல் தல் ற ேகாலாக 
நாங்கள் தயாராக இ க் ேறாம்: இ ல் ேதவனின் வாரத்்ைதைய சாரந்் ப்ப  அவ யம். 
இத்தைகய தரக்்கம் அசாதாரணமான  அல்ல: "நான் என் ெபற்ேறாைர ட றப்பாக 
ெசயல்பட் ந்தால், என் ள்ைளகள் என்ைனப் ேபாலேவ றப்பாக ெசயல்ப வாரக்ள் என்  
நான் நிைனத்ேதன்." அல்ல  “ ைறந்தபடச்ம் நான் அவரக்ைளக் அதட்ட ம் அ க்க ம் 
இல்ைல. நான் அவரக்ைள ட க ம் ேமாசமாக இ ந்ேதன். "ஆ ம் அ  ெவற் க்கான 
அ த்தளம் அல்ல. ெபற்ேறார ்கட்டைமக்க ேவண் ய அ த்தளம் - ஒேர வ காட்  - ேவதாகமம். 
ெபற்ேறாரக்ள் ெவற் ெபற ேதவன் ம் றார,் ேதைவயான அைனத்  தகவல்கைள ம் 
அவர ்வழங் ள்ளார.் 
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 ப களில் ஆழமாக ேத ங்கள்  

உங்கள் ெசாந்த ஞானத்ைதப் ன்பற் வ  பற்  ேதவன் என்ன ெசால் றார ் என்பைத 
வரிக்க ம்.   

உன் ய த் ன்ேமல் சாயாமல், உன்  இ தயத்ேதா ம் கரத்்தரில் 
நம் க்ைகயா ந் , உன் வ களிெலல்லாம் அவைர நிைனத் க்ெகாள்; 
அப்ெபா  அவர ்உன் பாைதகைளச ்ெசவ்ைவப்ப த் வார.் (நீ ெமா கள் 3: 5-6)  

 
____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  

ம ஷ க் ச ்ெசம்ைமயாய்த் ேதான் ற வ  உண் ; அ ன் ேவா மரண 
வ கள். (நீ ெமா கள் 14:12)  

 

____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  

ெகாேலாெசயரில், ப ல் நடக்கேவண் ய தத்ைத றார.் 
  

ஆைகயால், நீங்கள் கரத்்தரா ய ஸ்  இேய ைவ ஏற் க்ெகாண்டப ேய, 
அவ க் ள் ேவரெ்காண்டவரக்ளாக ம், அவரே்மல் கட்டப்பட்டவரக்ளாக ம், 
அவ க் ள் நடந் ெகாண் , நீங்கள் ேபா க்கப்படட்ப ேய, வாசத் ல் 
உ ப்பட் , ஸ்ேதாத் ரத்ேதாேட அ ேல ெப ரக்ளாக (ெகாேலாெசயர ்2: 6-7)  

 
நாம் எப்ப  நடக்க ேவண் ம்?  நீங்கள் அந்த வ ல் நடந்தால், அ  உங்கள் 

ள்ைளவளரப்்ைப எவ்வா  பா க் ம்?   
 
____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  

 

ப ல் 8வ  வசனத் ல் ஒ  க் யமான ஒப் டை்டச ் ெசய்தார.் அவர ் ெசான்ன  
எசச்ரிக்ைகயாக, இதன் ெபா ள் "எசச்ரிக்ைகயாக இ ங்கள் மற் ம் ெதாடரந்்  ப் டன் 
இ ங்கள்". 
 

ெலௗ க ஞானத் னா ம், மாயமான தந் ரத் னா ம், ஒ வ ம் 
உங்கைளக் ெகாள்ைளெகாண் ேபாகாதப க்  எசச்ரிக்ைகயா ங்கள்; 
அ  ம ஷரக்ளின் பாரம்பரிய நியாயத்ைத ம் உலகவ பா கைள ம் 
பற் னேதயல்லாமல் ஸ் ைவப் பற் னதல்ல. (ெகாேலாெசயர ்2: 8)  
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ஆபத்  என்ன?  இந்த ஆபத் க்கான ல ஆதாரம் என்ன?  நாம் எைதப் பற்  எசச்ரிக்ைகயாக 
இ க்க ேவண் ம்?   
 
____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  

 

இந்த தகவல்கைள ம் அ த்தைல ம் நாம் எங் ந்  ெபற ேவண் ம்?   
 
____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  

இந்த வசனங்கள் சாத் யமான ைள களின் எ த் க்காட் களால் 
நிரப்பப்பட் ள்ளன.  நல்ல  ெகட்ட  இரண்ைட ம் பட் ய ற . 
 

இப்ப ப்பட்டைவகளினி த்தமாகக் ழ்ப்ப யாைம ன் ள்ைளகள்ேமல் 
ேதவேகாபாக் ைன வ வதால், ஒ வ ம் உங்கைள 

ண்வாரத்்ைதகளினாேல ேமாசம்ேபாக்காதப க்  எசச்ரிக்ைகயா ங்கள்; 
(எேப யர ்5: 6)  
 

____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  

சகல த நற் ரிையக மா ய கனிகைளத் தந் , ேதவைன அ ற அ ல் 
த் யைடந் , கரத்்த க் ப் ரிய ண்டாக அவ க் ப் பாத் ரராய் 

நடந் ெகாள்ள ம், (ெகாேலாெசயர ்1:10)  
 

____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  

 வாரத்்ைத னாலாவ  ரிைய னாலாவ , நீங்கள் எைதச ்ெசய்தா ம், 
அைதெயல்லாம் கரத்்தரா ய இேய ன் நாமத் னாேல ெசய் , அவர ்

ன்னிைலயாகப் தாவா ய ேதவைன ஸ்ேதாத் ரி ங்கள். 
 (ெகாேலாெசயர ்3:17)  

____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  
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ஒ வ ம் தன்ைனத்தாேன வஞ் யா ப்பானாக; இவ் லகத் ேல உங்களில் 
ஒ வன் தன்ைன ஞானிெயன்  எண்ணினால் அவன் ஞானியா ம்ப க் ப் 
ைபத் யக்காரனாகக்கடவன். இவ் லகத் ன் ஞானம் ேதவ க்  ன்பாகப் 
ைபத் யமா க் ற . அப்ப ேய, ஞானிகைள அவரக் ைடய தந் ரத் ேல 

க் றாெரன் ம், (1 ெகாரிந் யர ்3: 18-19)  
 

____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  

ெசயல் ட்டம் 

ேதவ ைடய வாரத்்ைத, வல்லைம மற் ம் ஞானத்ைத கற் க்ெகாண்டைத த ரத்் , நாம் 
ேதவன் ம் ம் ெபற்ேறாரக்ளாக நடந்  ெகால்ல ல்ைல என்பைத ம் இந்த பாடத் ல் 
கற் க்ெகாண்ேடாம். ேதவ ைடய ள்ைளயாக இ ப்ப ல் உங்க க்  ஏேத ம் ன்ப  
இ ந்தால், ன் இைணப்  B க்  ம்ப ம்: உங்கள் வாழ்க்ைகைய ஸ் டம் 
ஒப்பைடத்  ேதவ ைடய வாரத்்ைத ந்  வ ம் வ ைறகைளப் ன்பற்ற ம். 
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பாடம் 2 

அசல் ெசயல் ட்டம் 
 

 
ள்ைள வளரப்் ல் ேதவ ைடய ட்டத்ைத ன்பற் வதற் , நாம் த ல் அசல் 

வைரபடத்ைத பாரக்்க ேவண் ம். ம்பம் என்ற அைமப்ைப உ வாக் யவர ் ேதவன், 
மனிதன் அல்ல. ேம ம் இ  தலாவ ம், அ த்தள அ ப்பைட ல் க் யமான நி வன ம் 
ஆ ம். 
   

ன் , ேதவனா ய கரத்்தர:் ம ஷன் தனிைமயா ப்ப  நல்லதல்ல,  
 

ஏற்ற ைணைய அவ க்  உண்டாக் ேவன் என்றார…்…. அப்ெபா  
ேதவனா ய கரத்்தர ் ஆதா க்  அயரந்்த நித் ைரைய வரப்பண்ணினார,் 
அவன் நித் ைரயைடந்தான்; அவர ்அவன் லா எ ம் களில் ஒன்ைற எ த் , 
அந்த இடத்ைதச ் சைத னால் அைடத்தார.் ேதவனா ய கரத்்தர ் தாம் 
ம ஷனில் எ த்த லா எ ம்ைப ம யாக உ வாக் , அவைள 
ம ஷனிடத் ல் ெகாண் வந்தார.்  இ னி த்தம் ஷன் தன் தகப்பைன ம் 
தன் தாைய ம் ட் , தன் மைன ேயாேட இைசந் ப்பான்; அவரக்ள் ஒேர 
மாம்சமா ப்பாரக்ள். (ஆ யாகமம் 2:18, 21-22, 24)  
 

ன்  ேதவன் அவரக்ைள ேநாக் : நீங்கள் ப ப் ெப , ைய நிரப் , 
அைதக் ழ்ப்ப 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 1:28)  
 
அெமரிக்கா ல் சட்டப் ரவ் மணம், ெப ம்பா ம், ஒ  கணவன் மற் ம் ஒ  
மைன ையக் ெகாண் ள்ள . இந்த நாட்ைட நி யவரக்ளின் ஸ்தவ ன்ேனாக்  
காரணமாக இ  உள்ள , இ ப் ம் தற்ேபா  மணத் ன் வைரயைற தாக் த க்  
உள்ளா ள்ள . உல ன் ேவ  ல ப களில், மனிதனின் ஞானம் ேமேலாங்  பலதார 
மணத்ைத ைள த்த . ெபண்கள் ஆ க்கம் ெச த் வ , ஷ் ரேயாகம் ெசய்வ  மற் ம் 
ெகால்லப்ப வ  ேபான்ற உைடைமகளாகக் க தப்ப ன்றனர,் ேம ம் ல க்  
மைன களாக ம், தங்கள் ள்ைளகளின் தாய்மாரக்ளாக ம் ல உரிைமகள் உள்ளன. 
உண்ைமயான ேதவேன மணத்ைத உ வாக் யவர ்ேம ம் கணவன் மற் ம் மைன யாக 
நடக்கேவண் ய சரியான நடத்ைத பற் ம் ள்ைளகள் ப ற்  பற் ம் நிைறய ெசால்ல 
ேவண் ம். 
 
ஆ யாகமம் 1:28 இல், ேதவன் ெசான்னார,் "ஒ  கணவ ம் மைன ம் ஒன்றாக வந்  

ள்ைளகைளப் ெப வாரக்ள்" (என் வாசகம்). இ  ம்பத் ற்கான ேதவ ைடய 
வ வைமப் , ஆனால் ஒ  ெதாடக்கப் ள்ளிதான். ெப ம்பாலான தம்ப கள் இ தயம் மற் ம் 
மன ன் "ஒற் ைம" க னமான  என்பைத ைர ல் கண் த் ள்ளனர.் ேம ம் 

ள்ைளகள் ேசரக்்கப்ப வதால், ஏமாற்றங்க ம் நிைறேவறாத எ ரப்ாரப்் க ம் ெப ம். 
நாங்கள் ஒ வ க்ெகா வர ்மற் ம் நம் ள்ைளகளின்  ேகாரிக்ைககைள ைவக் ேறாம், 
இந்த ேதைவகள் ரத்்  ெசய்யப்படா ட்டால், இதன் ைளவாக ேகாபம் மற் ம் மாம்சத் ன் 

ற பாவங்களன ெவ ப் , கசப் , ேராகம் ேபான்றைவ ெவளிப்ப ன்றான. 
 

மணம் மற் ம் ள்ைளவளர்  ேபான்ற சவாலான ெபா ப் கைள ேதவன் நமக்  
ட் ட் , ெவற் க்கான ெதளிவான வ காட் தல்கைள வழங்காமல் இ ந் ந்தால் அ  

ஒ  அ க்கான தந் ரமா ம். ஆனால் ேதவன், நிசச்யமாக, ஒ  அ க் கான தந் ரங்கைள 
பயன்ப த்த ல்ைல. கரத்்தர ் தம  வ களிெலல்லாம் நீ ள்ளவ ம், தம  

ரிையகளிெலல்லாம் ைப ள்ளவ மா க் றார.் (சங் தம் 145: 17). 
 
இன்ைறய ேசாகமான உண்ைம என்னெவன்றால், ெப ம்பாலான ஸ்தவ ெபற்ேறாரக்ள் 

ள்ைளவளரை்பப் பற்  ேவதகமம் த ம் ெபா த்தமான தகவல்கைளப் பாரக்்கேவா நம்பேவா 
இல்ைல. உண்ைம ல், ள்ைளகள் ேதவ ைடய பரி , அவர ்நம்ைம ட அவரக்ள்  அ க 
அன்  ைவத் க் றார.் ஆைகயால், ள்ைளவளர்  மற் ம் ெதய் க வாழ்க்ைக  
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பற்  நாம் ெதரிந்  ெகாள்ள ேவண் ய அைனதை்த ம் அவர ் அவ ைடய வாரத்்ைத ல் 
அளிக் றார.் நம் ைடய ெசயல்கள் அவைர ம ைமப்ப த்த ம், அவர ் நம் பராமரிப் ல் 
ைவத் க் ம் ள்ைளகைள ஆ ரவ் க்க ம் அவர ் ம் றார.் ண் ம், ேதவ ைடய 
வாரத்்ைத ல் நமக்  ெவற் க் த் ேதைவயான  இ ப்பைத ம், ம்பத் ற்கான 
ேதவ ைடய ஆைசகள் எங்களிட ந்  மைறக்கப்பட ல்ைல என்பைத ம் நாம் 

ரிந் ெகாள்வ  அவ யம். 
 
ேவதவாக் யங்கெளல்லாம் ேதவஆ னால் 
அ ளப்பட் க் ற ; ேதவ ைடய ம ஷன் 
ேத னவனாக ம், எந்த நற் ரிைய ஞ் 
ெசய்யத் த ள்ளவனாக ம் இ க் ம் 
ப யாக, அைவகள் உபேதசத் க் ம், 
க ந் ெகாள் த க் ம், ர் த்த க் ம், 
நீ ையப் ப ப் க் த க் ம் ரேயாஜன 

ள்ளைவகளா க் ற .  
(2 ேமாத்ேத  3: 16-17) 
 

ய-பரிேசாதைன 1 
ெபற்ேறாராக எப்ப  இ க்க ேவண் ம் என்பைத அ ய இந்த வசனம் எவ்வா  ெபா ந் ம்? 
 

____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  

ஆைகயால், நீங்கள் ேதவவசனத்ைத எங்களாேல ேகள் ப்பட்  
ஏற் க்ெகாண்டேபா , அைத ம ஷர ் வசனமாக ஏற் க்ெகாள்ளாமல், 
ேதவவசனமாகேவ ஏற் க்ெகாண்ட னாேல நாங்கள் இைட டாமல் 
ேதவ க்  ஸ்ேதாத் ரஞ் ெச த் ேறாம்; அ  ெமய்யாகேவ 
ேதவவசனந்தான், வா க் ற உங்க க் ள்ேள அ  ெபல ம் ெசய் ற . 
(1 ெதசேலானிக்ேகயர ்2:13)  

 
ேதவ ைடய வாரத்்ைதையப் பற் ய உங்கள் அ ைறைய ஆரா ங்கள். அ  உண்ைம 
என் ம் ேதவ ைடய வாரத்்ைதையப் ன்பற் வ  ெவற் க்  வ வ க் ம் என்  நீங்கள் 
நம் ரக்ளா? 
 
____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  

ப களில் ஆழமாக ேத ங்கள்  
 

யாக்ேகா ன் ற் ப்ப , ேதவ ைடய வாரத்்ைதையப் ெபற சரியான மற் ம் தவறான 
வ கள் உள்ளன. இரண்  ெவவ்ேவ  அ ைறகள் மற் ம் ஒவ்ெவான் ன் 
பண் கைள ம் அைடயாளம் காண ம்.  
 

அல்லாம ம், நீங்கள் உங்கைள வஞ் யாதப க் த் வசனத்ைதக் 
ேகட் றவரக்ளாய் மாத் ரமல்ல, அ ன்ப  ெசய் றவரக்ளா ம் இ ங்கள்.  
என்னத் னாெலனில், ஒ வன் வசனத்ைதக் ேகட் ம் அ ன்ப  
ெசய்யாதவனானால், கண்ணா ேல தன் பாவ கத்ைதப் பாரக்் ற 
ம ஷ க்  ஒப்பா ப்பான்; அவன் தன்ைனத்தாேன பாரத்் , 
அவ் டம் ட் ப் ேபான டேன, தன் சாயல் இன்னெதன்பைத 
மறந் வான். யா னப் ரமாணமா ய ரணப் ரமாணத்ைத 
உற் ப்பாரத்் , அ ேல நிைலத் க் றவேன ேகட் றைத 
மறக் றவனா ராமல், அதற்ேகற்ற ரிைய ெசய் றவனா ந் , தன் 
ெசய்ைக ல் பாக் யவானா ப்பான். (யாக்ேகா  1: 22-25)  

 

உண்ைம  ேகாப்  
 

ஒவ்ெவா  நல்ல ெசய க் ம் 
ைமயாக ெபா த்தப்பட் க் ற  

- ேதவ ைடய ேநாக்கம் நாம் இ வ ம் 
அவ ைடய ப்பத்ைதப் ரிந்  
ெகாண்  ழ்ப்ப தைலப் ன்பற்ற 
அ காரம் ெப வதா ம். 
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ேதவ ைடய வாரத்்ைதையப் பற்  நம் ைடய அ ைற என்னவாக இ க்க ேவண் ம்?  
 
____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  

நாம் ேதவ ைடய வாரத்்ைதையக் ழ்ப ந்  கைடப் க் ம்ேபா  ஏற்ப ம் ேநரம்ைறயான 
ைள கள் என்ன?   

____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  

ேதவ ைடய வாரத்்ைதைய ம் உங்கைள ம் பற்  ெசால்லப்பட்டைத வரிக்க ம்.   

இந்த நியாயப் ரமாண ஸ்தகம் உன் வாைய ட் ப் ரியா ப்பதாக; 
இ ல் எ க் றைவகளின்ப ெயல்லாம் நீ ெசய்யக் 
கவனமா க் ம்ப , இர ம் பக ம் அைதத் யானித் க் 
ெகாண் ப்பாயாக; அப்ெபா  நீ உன் வ ைய வாய்க்கப்பண் வாய், 
அப்ெபா  த் மானா ம் நடந் ெகாள் வாய். (ேயா வா 1: 8)  
 

____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  

கரத்்த ைடய ேவதம் ைறவற்ற ம், ஆத் மாைவ உ ரப்் க் ற மா க் ற ;  
கரத்்த ைடய சாட்  சத் ய ம், ேபைதைய ஞானியாக் ற மா க் ற . 
 கரத்்த ைடய நியாயங்கள் ெசம்ைம ம், இ தயத்ைதச ் சந்ேதா ப் க் ற  
மா க் ற ; 
  
கரத்்த ைடய கற்பைன ய்ைம ம், கண்கைளத் 
ெதளி க் ற மா க் ற . கரத்்த க் ப் பயப்ப ற பயம் த்த ம், 
என்ைறக் ம் நிைலக் ற மா க் ற ; கரத்்த ைடய நியாயங்கள் 
உண்ைம ம், அைவகள் அைனத் ம் நீ மா க் ற . அைவகள் 
ெபான்னி ம், ந்த ப ம்ெபான்னி ம் ம்பப்படத்தக்க ம், ேதனி ம் 
ேதன் ட் ந்  ஒ ம் ெதளிேதனி ம் ம ர ள்ள மாய் இ க் ற . 
அன் ம் அைவகளால் உம  அ ேயன் எசச்ரிக்கப்ப ேறன்; அைவகைளக் 
ைகக்ெகாள் ற னால் ந்த பலன் உண் .  (சங் தம் 19: 7-11)  
 

____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  

சகல ரக்் ணத்ைத ம், சகல த கபடத்ைத ம், வஞ்சகங்கைள ம், 
ெபாறாைமகைள ம், சகல த றங் தைல ம் ஒ த் ட் , நீங்கள் 
வள ம்ப , தாய்ப் றந்த ள்ைளகைளப்ேபால, வசனமா ய 
களங்க ல்லாத ஞானப்பா ன்ேமல் வாஞ்ைசயா ங்கள். (1 ேப  2: 2-3)  
 

____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  



ேரக் காஸ்டர ்

ம பமாக் ம் ள்ைள வளர்ப்  26 

ேதவன் ஆ ரகாைம ேநாக் :  

கரத்்தர ் ஆ ரகா க் ச ் ெசான்னைத நிைறேவற் ம்ப யாய் அவன் தன் 
ள்ைளக க் ம், தனக் ப் ன்வ ம் தன் டட்ா க் ம்: நீங்கள் நீ ைய ம் 

நியாயத்ைத ம் ெசய் , கரத்்த ைடய வ ையக் காத்  நட ங்கள் என்  
கட்டைள வான் என்பைத அ ந் க் ேறன் என்றார.் (ஆ யாகமம் 18:19)  

 

ஆ ரகாம் தன் ள்ைளக க் க் கட்டைள டச ் ெசான்ன ேபால, நம் ள்ைளக க் ம் 
நம் ைடய வ கைளப் பற் ம், ேதவ ைடய வாரத்்ைதையப் ன்பற் வைதப் பற் ம் 
ேவண் ெமன்ேற கற் க்க ேவண் ம். ெபற்ேறாரக்ளா ய நாம் உண்ைம ேலேய நம் 

ள்ைளக க்  ஊ யரக்ளாக இ க் ேறாம், ஸ் டனான நம  உற தான் 
ேதைவயான ஞானம் மற் ம் வ ைம ன் ஆதாரம் என்பைத நாம் ரிந் ெகாண்ட டன், நாம் 
ெவற் கரமான ள்ைளவளரக்் ம் பாைத ல் நடக்க ஆரம் க்கலாம். 

ேம ம், ேதவன் ஆ ரகாைம தனிப்பட்ட ைற ல் "அ ந் க் ேறன்" என்  வைத 
கவனிக்க ம், "அவர ் தன  ள்ைளக க் ம் அவர  ட்டா க் ம் கடட்ைள வதற்காக" 
இ  ஆ ரகா ன் பலம் மற் ம் பல னங்கைள ேதவன் அ ந் ந்தா ம், தன  

ள்ைளக க் ப் ப ற்  அளிக் ம் ெபா ப்ைபக் கற் ப்பதாக ம் பலப்ப த் வதாக ம் 
உ யளிக் றார.் 
 

ய-பரிேசாதைன 2 
 

ேதவ ைடய வாரத்்ைத ன்ப  உங்கள் ள்ைளக க்  எப்ப  கட்டைள வ  என்  
உங்க க் த் ெதரி ம் என்  உங்கள் ள்ைள வளரப்்  பயணத் ல் நீங்கள் உ யாக 
நம் ரக்ளா? ___ ஆம்----இல்ைல 
 
உங்கள் பலம் மற் ம் பல னங்கைள ேதவன் அ வார ் என்பைத ம், ெபற்ேறாராக 
அவ ைடய ப்பத்ைதச ் ெசய்வதற்கான ஞானத்ைத ம் வ ைமைய ம் உங்க க்  
அளிப்பதாக வாக்  அளிப்ப  எவ்வள  ஆ தலளிக் ற ? ேதவ ைடய உத க்  
நீங்கள் எவ்வள  நன் ள்ளவரக்ளாக இ க் ரக்ள் என்  ேதவனிடம்  ல 
எண்ணங்கைள எ ங்கள். 
 
____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  

ேதவைன நன்றாகப் ரியப்ப த் வேத ப ன் ேநாக்கமாக இ ந்த . அவர ் அைதப் பற்  
க ம் கவனமாய் இ ந்தார.் இந்த ப ற் ப் த்தகத்ைத நிைற  ெசய்வதன் லம் அவைரப் 
ரியப்ப த் வேத உங்கள் ேநாக்கம் என்  ேதவனிடம்  ேழ ஒ  ெஜபத்ைத எ ங்கள். 

 
____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  
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பாடம் -3 

ள்ைள வளரப்்  எ ம் ஊ யம். 

ஊ யர ்என்ற வாரத்்ைதைய நாம் ேகட் ம்ேபா , நாம் ெபா வாக ஒ   

ேபாதகர ்அல்ல  ஒ  ேதவாலயத் ல் ேவைல ெசய் ம் நபைரப் பற்  நிைனப்ேபாம். ஆனால் 
இந்த வாரத்்ைத அந்த ளக்கங்கைள ட அ கமாக உள்ளடக் ய . ஸ்தவ 
ெபற்ேறாரக்ளா ய நமக்  இ  எவ்வா  ெபா ந் ம்?    தவா ய ேதவேனா  ஒன்றான 
இேய  ஸ் ன் கவனிப்  மற் ம் 
அ காரத் ன் ழ் இ க் ேறாம் என்  
அரத்்தம், அவரிட ந்  நம  
அ த்தல்கைளப் ெப ேறாம். ேதவன் 
நம் ள்ைளகைளக் ெகா த்தார,் நாம் 
அவரக்ைள வளரக்் ம்ேபா  அவ ைடய 
ேநாக்கங்கைள நிைறேவற்ற ேவண் ம் என்  
அவர ் ம் றார.் நீங்க ம் நா ம், நம  

ள்ைளக கம் ேதவ ைடய ழ் ஊ யம் 
ெசய் ேறாம். இந்த மனநிைலயான  

ள்ைளவளர் ன் நம  அ ைற மற் ம் 
உண்ைம மனப்பான்ைமைய ற் ம் மாற்ற 
ேவண் ம்.  

ஊ யராக உங்கள் ட் ல் உங்கள் பங்ைக நீங்கள் பாரத்் ரக்ளா? ___ ஆ ம் _______ இல்ைல. 

ெபற்ேறாராக, கரத்்தரா ய இேய  ஸ் ைவ ற் ம் சாரந்்  இ ப்ப  அவ யம். நாம் 
நம  ெசாந்த த்தத்ைத ம் ப்பத்ைத ம் ஊக் க்க ல்ைல, மாராக நம் ள்ைளகைள 
வளரப்்ப ல் ஆண்டவரின் த்தத்ைத ம் ப்பத்ைத ம் ன்பற் வதற்  நம  ெபா ப் . 
மத்ேத  20:28 ற . "ம ஷ மார ம் ஊ யங்ெகாள் ம்ப  வராமல், ஊ யஞ் ெசய்ய 
வந்தார.்நி  ங் ேஜம்ஸ் ப ப் ல் உள்ள அேத வசனம், "ம ஷ மாரன் ேசைவ 
ெபற் ெகால்ல வர ல்ைல, ேசைவ ெசய்ய வந்தார"் என்  ற . ெதளிவாக, ஊ ய ம் 
ேசைவ ம் ஒன்ேற, இேய ேவ நமக்  உதாரணம். ள்ைளகைள ஈ ப த் ம் உலகப் 
பாரை்வயாக "ேசைவ ெசய்வைத" தவறாக நிைனக்கா ரக்ள், ஆனால் ேதவ ைடய 
அ த்தல்களின்ப  அவரக்ைள வளரப்்பதன் லம் ேசைவ ெசய் ங்கள். ேசைவ 
ெசய்வ ல், நா ம் நம் ள்ைளகளிடம் க ைமயாக நடத்தமல் ஆண்டவரின் அன் ன் 
இரக்கத்ைத மா ரியாகக் ெகாள்ள ேவண் ம். ள்ைளவளரத்ைல நாம் கட க்  ெசய் ம் 
ேசைவயா ம், ள்ைளக க்  ஊ யம் ெசய்வைத அவ ைடய ேநாக்கமக ம் நம் பாரக்்கத் 
ெதாடங் ம் ேபா , நாம் சரியான ைச ல் ெசல் ேறாம். 
 
ப களில் ஆழமாக ேத ங்கள்  
ப ம் அவ ைடய ேதாழரக் ம் எவ்வா  மக்க க்  ஊ யம் ெசய்தாரக்ள் என்பைத 

வரிக்க ம்.  அவரக்ள் என்ன ணத்ைத ெவளிப த் னாரக்ள்?   

உங்களிடத் ல் படச்மாய் நடந் ெகாண்ேடாம்; பால் ெகா க் ற தாயானவள் தன் 
ள்ைளகைளக் காப்பாற் ற ேபால, நாங்கள் உங்கள்ேமல் வாஞ்ைசயா ந் , 

ேதவ ைடய ேசஷத்ைத உங்க க் க் ெகா த்த மல்லாமல், நீங்கள் 
எங்க க் ப் ரியமானவரக்ளானப னாேல, எங்கள் வைன ம் உங்க க் க் 
ெகா க்க மனதா ந்ேதாம். (1 ெதசேலானிக்ேகயர ்2: 7-8)  
 

____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  

  

உண்ைம  ேகாப்  
 

ஊ யர ் (ெபயரச்ெ்சால்) யாேகாேனாஸ்- 
Diakonos ( ேரக்கம்). ஒ  ேவைலக்காரன். 
ஒ  ேவைலக்காரன் அல்ல  பணியாளர,் 
ேமற்பாரை்வ ம், நிரவ் க் ம் மற் ம் 
நிைறேவற் றவர.் 
 

ஊ யர ் ( ைன) - சரிெசய்ய, 
ஒ ங் ப த்த மற் ம் ஒ ங்கைமக்க; 
ேசைவ ெசய்ய, இன்ெனா வ க்  ேசைவ 
ெசய் ங்கள்; ேவைலக்காரனாக 
இைறவ க்காக உைழப்பவர ்
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சரியான வைரபடம்  

ேதவ ைடய ஊ யரக்ளா ய நாம் அவ ைடய ேநாக்கங்கைள ம், எைத நாம் சா க்க அவர ்
ம் றார,் ேம ம் நாம் எவ்வா  ெதாடர ேவண் ம் என்பைத ம் அ ந் க்க ேவண் ம். 

அவ ைடய ேநாக்கங்கைளப் ரிந் ெகாள்வ  ேதவ ைடய ஞானம் மற் ம் வ ைமக்கான 
நம  னசரி ேதைவைய அைடயாளம் காண உத ற . 

ஊ யரக்ளாக ம் ெபற்ேறாரக்ளாக ம் ேதவ ைடய ேநாக்கம் என்ன  

என்   ெபற்ேறாரிடம் ேகட்டால், அ  பல தமான 
ப ல்கைளத் த ம். அந்த ப ல் கணவன் 
மைன க்  இைடேய ஒற் ைம இல்லாதைத இ  

க் ற . ஓரள ற் , இ தான் ரசச்ைன: ஒேர 
இலக்ைக உைடய இரண்  ேபர ்ெவவ்ேவ  ைசகளில் 
ெசல் ம்ேபா , ழப்பம் ஏற்ப ற . இ  
ேதவ ைடய ட்டம் அல்ல என்  ேவதகமம் நமக் க் 
காட் ற . 

ேதவன் கலகத் ற் த் ேதவனா ராமல், சமாதானத் ற் த் ேதவனா க் றார.் 
(1 ெகாரிந் யர ்14:33)  

 

ர ஷ்டவசமாக, ஸ் ன் சரிரமா ய சைப ள்ைளவளரப்் ல் ப ற்  
அளிப்பதற்ேகா அல்ல  ஒ ங் ப த் வதற்ேகா ன் ரிைம ெகா க்க ல்ைல. பல 
ேதவாலயங்கள் ஒ ேபா ம் ள்ைளவளர்  வ ப்ைப நடத் ய ல்ைல. எங்கள் வ ப வய ல் 
ஓட் நர ் உரிமம் ெப வதற்  ஐம்ப  மணிேநரம் அல்ல  அதற்  ேமற்பட்ட ப ற்  
ெபற்ேறாம், ஆனால் ள்ைளகைள வளரக்் ம் ெபற்ேறா க்  எத்தைன மணிேநர ப ற்  
ேதைவப்ப ற ? எ ைல. காைர ஓட் வ  அல்ல  ள்ைளகைள வளரப்்ப  எ  

க் யம்? ப ல் ெவளிப்பைடயான . அந்த ப ற் ன் பற்றாக் ைறயால், பல 
ெபற்ேறாரக்ள், ஸ்தவ ெபற்ேறாரக்ள் ட, உலகத்ைத ட, தங்கள் ள்ைளகளில் 
எ ரம்ைறயான தாக்கத்ைத ஏற்ப த்தலாம். 

கஷ்டத் ல் இ க் ம் ஸ்தவ ம்பங்க க்  ஆேலாசைன வழங் வ , ெப ம்பாலான 
சந்தரப்்பங்களில், ள்ைளகைள அ கம் பா ப்ப  இைச, ேபாைதப்ெபா டக்ள் அல்ல  
பள்ளி ல் ஏற்ப ம் தாக்கங்கள் அல்ல, -இ  ட் ன் நான்  வரக் க் ள் நிகழ் ற . இந்த 
தம்ப கள் மணம் ெசய் , தங்கள் ள்ைளகைள பாழாக்க ேவண் ம் என்  ஒன்றாக 

ேவ க்க ல்ைல. இ  ெவ மேன இ வ ம் தங்கள் ெசாந்த வ ல் ஷயங்கைளச ்
ெசய் ம்ேபா ம், கட்டைமக்க உ யான அ த்தளம் இல்லாமல் மற் ம் அவரக் க்  
வ காட் ம் ெபா  ஞானம் இல்லாதேபா ம் ைள ற . கணவ ம் மைன ம் க த்  
ேவ பா  ெகாண் , கட ளால் ெகா க்கப்பட்ட ேநாக்கங்களில் ெதளிவாக 
ெசயல்பட ட்டால் என்ன ஆ ம்? பதற்றம், சசச்ர  மற் ம் ரி ைனக் ப் ற  

ரச் ைனகள் எ ன்றன. இ  மணம் மற் ம் ம்பத் ல் ஒ  அ த்தத்ைத ம் 
கைறைய ம் ஏற்ப த் ற , இ  ஸ் ன் சரிரம ய சைப ல் இன்  ஒ  ேபர  
த ம் ரசச்ைனயாக உள்ள . 

இேய  ஒ  ெவளிப்பைடயான உண்ைம யமாக ெவளிப்ப த் னார:் 

இேய  அவரக்ள் ந்தைனகைள அ ந் , அவரக்ைள ேநாக் : தனக் த்தாேன 
ேராதமாய்ப் ரிந் க் ற எந்த ராஜ்ய ம் பாழாய்ப்ேபாம்; தனக் த்தாேன 
ேராதமாய்ப் ரிந் க் ற எந்தப் பட்டண ம் எந்த ம் 

நிைலநிற்கமாட்டா . (மத்ேத  12:25) 
 
  

உண்ைம  ேகாப்  
 

ேநாக்கம் - ஒ  ேநாக்கம் 
ெகாண்ட, அல்ல  ம் ய, 

 அல்ல  இலக் .   
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ய-பரிேசாதைன 

கணவ ம் மைன மாக, உங்கள் ள்ைளவளரப்்ைப ண் ம் ெதாடங் வதற்  அ ைள 
வழங் ம்ப  ேதவனிடம் ேகடக் ஒ  ராரத்்தைனைய எ ங்கள். கடந்த கால தவ க க்  
ஒ வ க்ெகா வர ் மன்னிக் ம் ைபைய அளிக்க ம், உங்கள் ள்ைளகைள வளரக்் ம் 
ேபா  இணக்கமாக ேவைல ெசய்யாததற்காக ம், அவ ைடய அ ைரகைளப் ெபற உங்கள் 
இ தயங்கைளத் றந்  ஒ  வாக இைணந்  பணியாற்ற ம் அவரிடம் ைபைய 
ேக ங்கள். 

____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  

ேதவன் நமக்காக ம் ம் மனப்பான்ைமகைளப் பற்  யானித்தல்:   
 

ஆைகயால், நீங்கள் ேதவனால் ெதரிந் ெகாள்ளப்பட்ட பரி த்த ம் ரிய மாய், 
உ க்கமான இரக்கத்ைத ம், தயைவ ம், மனத்தாழ்ைமைய ம், சாந்தத்ைத ம், 
நீ ய ெபா ைமைய ம் தரித் க்ெகாண் ; ஒ வைரெயா வர ் தாங் , 
ஒ வரே்பரில் ஒ வ க் க் ைறபா  உண்டானால், ஸ்  உங்க க்  
மன்னித்த ேபால, ஒ வ க்ெகா வர ்மன்னி ங்கள். இைவ எல்லாவற் ன்ேம ம், 

ரண சற் ணத் ன் கட்டா ய அன்ைபத் தரித் க்ெகாள் ங்கள்.  
ேதவசமாதானம் உங்கள் இ தயங்களில் ஆளக்கடவ , இதற்ெகன்ேற நீங்கள் ஒேர 
சரீரமாக அைழக்கப்பட் ரக்ள்; நன் ய த ள்ளவரக்ளா ங்கள். 

ஸ் ன் வசனம் உங்க க் ள்ேள சகல ஞானத்ேதா ம் பரி ரணமாக 
வாசமா ப்பதாக; சங் தங்களினா ம் ரத்்தைனகளினா ம் 
ஞானப்பாட் களினா ம் ஒ வ க்ெகா வர ் ேபா த் ப் 

த் ெசால் க்ெகாண் , உங்கள் இ தயத் ேல கரத்்தைரப் பக் டன் பா ; 
(ெகாேலாெசயர ்3: 12-16) 

 

நாம் ெசய் ம் அைனத் ற் ம் அ த்தளம் ேதவன் நம் டம் ைவத் க் ம் ேநாக்கங்கள் 
மற் ம் ட்டங்கைளப் ரிந் ெகாள்வதாக இ க்க ேவண் ம். இ தான் ன்வ ம் ரி ன் 
தைலப்பாக இ க் ம். ேதவ ைடய அ காரத்ைத நாம் ஏற் க்ெகாண்ட டன், நைட ைற 
வ களில் ன்பற் வ  அவ யம். ேதவன் கட் டக் கைலஞர,் ஆனால் அவ ைடய 
வைரபடத் ன்ப   கட் வ  நம  ேவைல. ேதவன் நம் லமாக ம் நமக் ள் ம் என்ன 
ெசய்ய யற் க் றார ் என்பைத நாம் ரிந் ெகாள் ம்ேபா , அவ ைடய வ வைமப்ைப 
நாம் ன்பற் ம்ேபா , ஸ் டன் நமக்  சரியான உற  இ ப்ப  ஏன் க ம் க் யம் 
என்பைத நாம் ரிந் ெகாள் ேறாம். 
 
ப களில் ஆழமாக ேத ங்கள். 
 

இந்த வசனம் ெபற்ேறாரர்ாக ம்- ஊ யரா ம் உங்க க்  எவ்வா  ெதாடர் ப ற ?   
 

\ஏெனனில், நற் ரிையகைளச ்ெசய் றதற்  நாம் ஸ்  இேய க் ள் ஷ் க்கப்பட் , 
ேதவ ைடய ெசய்ைகயா க் ேறாம்; அைவகளில் நாம் நடக் ம்ப  அவர ் ன்னதாக 
அைவகைள ஆயத்தம்பண்ணி க் றார.் (எேப யர ்2:10)  
 
____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  
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பாடம் 4 

ெபற்ேறா க்கான ேதவ ைடய ேநாக்கம் 

ெபற்ேறார-்ஊ யரக்ளா ய நமக்கான ேதவ ைடய ேநாக்கம் நான்  ப களாக 
ரிக்கப்பட் ள்ள . 

தல் ேநாக்கம்: ேதவ ைடய ம ைமப்ப த் தல்  

வா களா ய நம் ைடய தன்ைம ேநாக்கங்கள் 
ேதவைன  
ம ைமப்ப த் வதா ம்.  1 ெகாரிந் யர ் 6:20 ற , 
" ரயத் க் க் ெகாள்ளப்பட் ரக்ேள; ஆைகயால் 
ேதவ க்  உைடயைவகளா ய உங்கள் சரீரத் னா ம் 
உங்கள் ஆ னா ம் ேதவைன ம ைமப் 
ப த் ங்கள்" ம ைமப்ப த் தல் என்ற ெசால் 
" ர ப க்க" என்  ெமா ெபயரக்் ற .  நம் ைடய 

ள்ைளக க்  வா களாக ம், ேதவ ைடய 
ஊ யரக்ளாக ம், நாம் அவரக் க்  அவ ைடய 

ர ப ப்பாக ெசயல்பட ேவண் ம்.   
 

இவ் தமாய், ம ஷர ் உங்கள் நற் ரிையகைளக் கண் , 
பரேலாகத் க் ற உங்கள் தாைவ ம ைமப்ப த் ம்ப , உங்கள் 
ெவளிசச்ம் அவரக்ள் ன்பாகப் ரகா க்கக்கடவ . (மத்ேத  5:16)  

 
ேதவன் நம்ைம உள்ளி ந்  மாற் க் ெகாண் க் றார,் இ  நம் ைடய மனப்பான்ைம 
மற் ம் நடத்ைத லம் ெதளிவா ற .  நம்ைமச ் ற் ள்ளவரக் க்  ஸ் ன் 
தன்ைமைய ெவளிப்ப த் வதால் நம  மாற்றம் உண்ைமயானத ற .   
 

ய-பரிேசாதைன   
 
உங்கள் ள்ைளக க்  நீங்கள் ெவளிப்ப த் ம் மனப்பான்ைமையக் 
கவனி ங்கள்.  ேதவைன ர ப க்காத ெசாற்கைள ம், நடத்ைதகைள ம் எ ங்கள்.  
 
____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  

 
எண்ணாகமம் 20: 8–13 இல் உள்ள ேமாேச ன் கைத ெபா ப் ன் அ த்தத் ன் ழ் சவால் 
ெசய்யப்பட்ட ஒ  நபரின் உதாரணத்ைத வழங் ற . ேமாேச நாற்ப  ஆண் களாக 20 

தல் 30 லட்சம் மக்க டன் பாைலவனத் ல் அைலந்தார.் தங்க க்  ன்னால் கரத்்தரின் 
ரிையகள் ஆதாரங்களாய் இ ந்தேபா ம், கலகத்தனமான ங்கல்கள் நிைறந்த 

மக்களாய் இ ந்தன. அவர ் பக ல் ேமகஸ்தம்பமாக ம், இர ல் அக் னி ஸ்தம்பமாக ம் 
இ ந்தார,் ேம ம் அவர ் உண  மற் ம் தண்ணீைர வழங் னார.் ேமாேச அவரக்ைள 

ட் ட் , மைல ல் சரவ் வல்லைம உள்ள ேதவைன சந் க்கச ்ெசன்றேபா , அவரக்ள் ஒ  
ைலைய உ வாக்  வ பட்டனர.் 

  

உண்ைம  ேகாப்  
 

ம ைமப்ப த் தல்-
ர ப க்க, கனப்ப த் தல், 
கழ்ந் , அவைர ஒ  

ெகளரவமான நிைல ல் 
ேசரப்்பதன் லம் மரியாைத 
அல்ல  கனத்ைத அளித்தல்.1 
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ேதவன் ைள கைள ஏற்ப த்  ஒ க்கத்ைத வழங் னா ம், அவர ்ெபா ைமயாக ச த்  
இந்த வனங்கக்க த் ைடய ள்ைளகைள வ நடத் னார.் தண்ணீர ் ேதைவ என்  
இஸ்ரேவலர ் ேமாேச டம் கார ் ெசய்தேபா , அவர ் உத க்காக ண் ம் ேதவனிடம் 

ம் னார.் ேதவன் ேமாேச டம் "பாைற டன் ேபச" ெசான்னார.் ஆனால் ேமாேச 
மக்களிடம் க ம் ரக் யைடந் ந்ததால் ேம ம் அவரக்ள் ெதாடரந்்  கார ்
அளித்ததால், "தண்ணீேர, ெவளிேய வா!" என்  ேதவன் அவ க்  அ த் யப  
ெசய்யாமல். மாறாக அவன் த ைய த்  ேகாபத் ல் பாைறைய அ த்தான். 
 
ேமாேச ேதவ க்  ழ்ப்ப யததால் அவன் ெசய்ைகயால் அவர் ப் யைடய ல்ைல, 
ஏெனனில் ேதவனின் இயல்ைப ம் மக்களிடம் அ ைறைய ம் தவறாக 

த்தரித்த னால். ேமாேச கன்மைலைய தாக் யேபா  ேதவனின் இரக்கத் ற்  
மாறாக ம் ேகாபமான தன்ைமைய ெவளிப்ப த் யதால் ேதால்  அைடந் ந்தார். 
ேதவன் நம் பாவத்ைத மன்னிக்க மாட்டார், ஆனால் அவர் நம் ேதைவகைள வழங் வதாக 
உ யளிக் றார், ேம ம் தங்க க் ம் தங்கள் லங் க க் ம் தண்ணர்ீ 
ேதைவப்பட்ட . ேதவன் பரி ரண நீ ள்ளவர் மற் ம் எல்லா ழ்நிைலக க் ம் 
சரியான ப ைல வழங்க தன  ஊ யரக்ைள வ நடத் வார். நம் ைடய யநல 
எ ரப்ார்ப் கள் மற் ம் ரக் களின் பாரமான ைமகைள நம்  நம் க்ைக 
ைவத் ள்ள ள்ைளகள்  மத்தாமல் இ க்க நாம் எசச்ரிக்ைகயாக இ க்க ேவண் ம். 
ஆனால் நாம் ேதவனிடம் ெந க்கமாக வள ம்ேபா , அவர் நம்ைம எப்ப  மாற் றார் 
என்பைதப் ரிந் ெகாண்டால், நாம் அவைர நம் ள்ைளக க்  றப்பாக 

ர நி த் வப்ப த்தலாம். 
 

ய-பரிேசாதைன 2 

 கடந்த வாரத் ல் நீங்கள் ேதவைன தவறாக தத்ரித்த சம்பவங்கைள அைடயாளம் கண் , 
அவரிடம் மன்னிப்  ேகடக் ம்.  

____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  

ேதவன் தன  வாரத்்ைத ல் ெகாள்ைககைள வழங் ள்ளார,் அைவ ன்பற்றப்பட்டால், 
வாக் டன் இைணக்கப்ப ம்.  

 
நீ மான் தன் உத்தமத் ேல 
நடக் றான்; அவ க் ப் ற  
அவன் ள்ைளக ம் பாக் யவான் 
களா ப்பாரக்ள். 
 (நீ ெமா கள் 20: 7) 

  

இ  ெபற்ேறா க்  எவ்வா  ெபா ந் ம்?  இ  இப்ேபா ம் எ ரக்ாலத் ம் உங்கள் 
ள்ைளகைள எவ்வா  ஆ ரவ் க்க ம்?  

____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  

உண்ைம  ேகாப்  
ேநரை்ம-இ தய மனப்பான்ைம அல்ல, 
இ தயத் ன் ஒற் ைமையக் க் ற . 
அவ ைடய தத்த் ன்ப  நடப்பவர ்மற் ம் 
ேதவனினன் நீ ைய எ த் க்காட் றார.் 
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____________________________________________________________________________________________________  

  

ப களில் ஆழமாக ேத ங்கள்  
 

ேமாத்ேத  எேப ல் சைப ன் ேபாதகராக இ ந்தார், அப்ேபா  ப ல் அவ க்  
எ னார்: 
 

அந்த வாசம் ந்  உன் பாட் யா ய ேலா சா க் ள் ம் உன் 
தாயா ய ஐனிக்ேகயா க் ள் ம் நிைலத் ந்த ; அ  உனக் ள் ம் 
நிைலத் க் றெதன்  நிசச் த் க் ேறன். (2 ேமாத்ேத  1: 5)  
 

இந்த வசனத் ன்ப , ேமாத்ேத ைவ நீ ல் பா த்தவர ்யார?்  ைள  என்ன?   

____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  
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பாடம் 5 

ள்ைள வளரப்் ன் ேநாக்கம் 

ள்ைள வளரப்் ல் ேதவனின் ன்  தல் ேநாக்கங்கைள ஆராய்ேவாம்.   

இரண்டாவ  ேநாக்கம்: நம  ம பம்  

அவ ைடய வசனத்ைதக் ைகக்ெகாள் றவனிடத் ல் ேதவ அன்  
ெமய்யாகப் ரணப்பட் க் ம்; நாம் அவ க் ள் இ க் ேறாெமன்பைத 
அ னாேல அ ந் க் ேறாம். (1 ேயாவான் 2: 5)  

 
ஸ் ன் சயலாக ம பமாக்கப வ  ஒவ்ெவா  வா க்கன ேதவனின் 

ட்ட ம் ேநாக்க ம் ஆ ம். பரி ரணப்ப த்தப்பட்ட வாரத்்ைத " ைமயாக் வதற் " 
என்  ெமா ெபயரக்்கப்பட் ள்ள , இ  ஏேதா ெசயல்பாட் ல் இ ப்பைதக் க் ற . 
இந்த ெசயல் ைற அன்றாட அ பவங்கள் மற் ம் ழ்நிைலக க்கான நம  
மா த்தரத்ைத உள்ளடக் ய , இ ல் வாழ்க்ைகத் ைணவரக்ள் மற் ம் 

ள்ைளக டன் நாம் ெதாடர்  ெகாள் ம் இல்லற வாழ் ன் சவால்கள் அடங் ம். நாம் 
ேகாபமாக இ க் ம்ேபா , "இன்ெனா வர் என்ைன இந்த வ ல் ெசயல்பட ைவத்தார்" 
என்  நாேம ெசால்ல ம் ேறாம். ஆனால் ேதவ ைடய வாரத்்ைத ல் நாம் அைத 
கண் க்க யா . ேதவன் றார், "இ தயத் ன் நிைற னால் வாய் ேப ம் " 
(மத்ேத  12:34). அந்த அக் ரமம் உங்க க் ள் இ க் ற , ேதவன் அைத ெவளிேய 
ெகாண்  வர ஒ  ள்ைளையப் பயன்ப த் றார், ஆனேபா ம் நீங்கள் 
ெபா ப்ேபற்காமல் உங்கள் அப்பா த்தனத்ைத உணரத்் ரக்ள். நம்ைம 

ய்ைமப்ப த்த ம், ஸ் ன் சாயலாக மாற்ற ம் ேதவன் நம் ம்பங்களின் 
இயக்க யைலப் பயன்ப த் றார் என்பைத நாம் ஊ யரக்ளாகப் ரிந்  ெகாள்ள 
ேவண் ம். 
 

நாெமல்லா ம் றந்த கமாய்க் கரத்்த ைடய ம ைமையக் கண்ணா ேல 
காண் ற ேபாலக் கண் , ஆ யா க் ற கரத்்தரால் அந்தச ்
சாயலாகத்தாேன ம ைம ன்ேமல் ம ைமயைடந்  ம பப்ப ேறாம். (2 
ெகாரிந் யர ்3:18) 

 

ஒ  ஸ்தவர ்ப ப்ப யாக ஸ் ன் சாயலாக உ மா , எல்லா  

ஷயங்களி ம் ேதவனின் ப்பத்ைத ம் வதால் இங்  மாற்றப்பட்ட  ைமயான 
மாற்றத்ைதக் க் ற .  

ஒ  ஸ்தவர ்ப ப்ப யாக ஸ் ன் சாயலாக உ மா , எல்லாவற் ம்   ேதவ ைடய 
த்தத்ைத ம் வதால் இங்  ம பமக்கப்பட்ட ைமயான மாற்றத்ைதக் க் ற .   

இந்த வசனம் ேதவன் உங்களில் ரிைய 
ெசய் றார,் உங்கைள மாற் றார ் என்பைத 
உ ப்ப த் ற . ஏற்கனேவ ெசய்த ரிைய 
நீங்கள் அவ க்  நன்  ெதரி த் , ேம ம் 
உங்க க்  இன் ம் ன்ேனற்றம் ேதைவப்ப ம் 
ப கைள ெவளிப்ப த் ம்ப  அவரிடம் ேகடக் 

மா? ___ ஆ ம் _____ இல்ைல 

  

உண்ைம  ேகாப்  
 

உ மா ய  - உ மாற்றம் 
( ேரக்கம்). இ ந்  நம  ஆங் ல 
வாரத்்ைத உ மாற்றம். ஒ  
கம்பளிப் ச்  ஒ  பட்டாம் ச்  
ேபால, ற் ம் மா பட்டைத 
ேபான்ற ஒ  மாற்றம். 
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உங்களில் ேபா மான ஸ் ன்சாயல் இல்லாதைத ெவளிப்ப த் வ ல் அவ ைடய 
சரியான வ ைய ஏற் க்ெகாள்வதற்கான ஒ  உ ெமா ைய எ ங்கள் 

____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  

ப களில் ஆழமாக ேத ங்கள்  

ேதவன் உங்களிடம் என்ன ெசய்ய உ யளிக் றார ்என்பைத வரிக்க ம்.   

உங்களில் நற் ரிையையத் ெதாடங் னவர ் அைத இேய ஸ் ன் 
நாள்பரியந்தம் ய நடத் வ வாெரன்  நம் , ( ப் யர ்1: 5)  

 
____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  

இந்த நற் ைய ஸ் ைவப் ேபால மா வதற்கன ெசயல் ைற. இந்த ப ல் வளர 
உங்க க்  இன் ம் இடம் இ க் றதா?  _____ஆம்_____ இல்ைல 

 என் ெசாந்த வாழ்க்ைக ல் ேதவன் ப்பாக என் த்த மகன் நிக்ேகாலைஸப் 
பயன்ப த் னார.்  ஆரம்பத் ல், ேதவனின் வ கைள நான் அ யாததால், நிக் ன் தவறான 
நடத்ைதயால் நான் க ம் கலக்கமைடந்ேதன், அவன் ெசய்த எல்லாவற்ைற ம் தவறான 
வ ல் எ த் க்ெகாண்ேடன்- க ம் தனிப்படட் . எனக் ள் இ க் ம் ேகாபத்ைத ம் 
ெபா ைம ன்ைமைய ம் ெவளிப்ப த்த ேதவன் அ க்க  அவைனப் பயன்ப த் னார.்   

நிக்ேகாலஸ க்  ஐந்  வயதாக இ ந்தேபா , ேதவன் என் கவனதை்த ஈரத்்தார.்  அவர,் " ேரக், 
அ  நான்தான், அ  நிக் அல்ல. இந்த மாற்றத்ைத உனக் ள் ெகாண்  வர நான் அவைனப் 
பயன்ப த் ேறன் என்றார"் மாற்றப்பட ேவண் ய ப கைள ெவளிப்ப த்த ேதவன் என் 
மகன் நிக்ேகாலைஸ க ம் சக் வாய்ந்த க களில் ஒன்றாகப் பயன்ப த் ள்ளார ்
என்பைத நான் பல ஆண் களாக கண் த்ேதன்.  அேதேபால் ேதவன் உங்க க்  
ஆ ரவ்ாதமாய் ெகா த்த, அந்த வாத ள்ள ள்ைளையப் பயன்ப த் றார.்   

ஆ, நீங்கள் எவ்வள  மா பா ள்ளவரக்ள்! யவன் களிமண் க் ச ்
சமானமாக எண்ணப்படலாேமா? உண்டாக்கப்படட்  தன்ைன 
உண்டாக் னவைரக் த் : அவர ் என்ைன உண்டாக் ன ல்ைல என் ம்; 
உ வாக்கப்பட்ட  தன்ைன உ வாக் னவைரக் த் : அவ க் ப் 

த் ல்ைலெயன் ம் ெசால்லத்த ேமா?  (ஏசாயா 29:16)  
 

அசச்சே்சா. பல ைற ஒ  உஷ்னமான த ணத் ல், ேதவன் உ மாற்றத்ைதக் ெகாண் வர 
யற் க் ம்ேபா , நாம் நம் ெசயல்களின் லம் அவரிடம், “உம  ைகைய என்னிட ந்  

அகற் ம், ஆண்டவேர! நான் வ வைமக்கப்பட ம்ப ல்ைல. நான் ம பப்பட 
ம்ப ல்ைல. நான் இப்ேபா  இைத ள்ைள என் ம் பாரக்்கப் ேபாவ ல்ைல, அதன் 

தைலைய நான் கழற்ற ம் ேறன், அ  நீங்கள்தான் என்  நம் ேறன்! இ ப் ம், 
இந்த ழ்நிைலகைளக் ெகாண் வ வ  அல்ல  அ ம ப்ப  ேதவன் தான் என்பைத நாம் 
நிைன ல் ெகாள்ள ேவண் ம், ேம ம் ேதவன் தம்ைமப் ம ைமப த்தாத ஷயங்கைள 
ெவளிப்ப த்த அவற்ைறப் பயன்ப த் றார ்
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ேதவன் நமக் ள் இ ப்பைத கண் க்க இந்த ழ்நிைலகைள அ ம ப்ப ல்ைல 
அதனால்; அவர ் ஏற்கனேவ எல்லாவற்ைற ம் அ ந் க் றார,் பாரக்் றார,் அவர ் இன் ம் 
நம்ைம ேந க் றார.் அவைரப் ேபாற் ங்கள்! அவர ் அைதச ் ெசய் றார,் அதனால் நாம் நம் 
நிைலைய அ ந் , மாற்றத் ற்காக அவ ைடய உத ைய நா ேவாம். 

ெவள்ளிையக் ைக ம், ெபான்ைனப் ட ம் ேசா க் ம்; இ தயங்கைளச ்
ேசா க் றவேரா கரத்்தர.் (நீ ெமா கள் 17: 3)  

 

ய-பரிேசாதைன 1  

ேதவன் உங்கள் இ தயத்ைத ேசா த் ப் பாரக்் ம்ேபா , உங்கள் ள்ைள அல்ல  
ள்ைளகள் லம் உங்க க்  ெவளிப்ப த்தப்ப ம் ல அநாவ யமான அ ைறகள் 

மற் ம் ெசயல்கள் யாைவ? 

____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  

இேதா, உன்ைனப் ட டே்டன்; ஆனா ம் ெவள்ளிையப்ேபாலல்ல, 
உபத் ரவத் ன் ைக ேல உன்ைனத் ெதரிந் ெகாண்ேடன். (ஏசாயா 48:10) 
 
கரத்்தரா ய நாேன ஒவ்ெவா வ க் ம், அவனவன் வ க க் ம் 
ெசய்ைககளின் பலன்க க் ம் தக்கைதக் ெகா க் ம்ப க் , இ தயத்ைத 
ஆராய் றவ ம் உள்ளிந் ரியங்கைளச ் ேசா த்த றவ மா க் ேறன். 
(எேர யா 17:10)  

 
ேதவன் கட் ப்பாட் ல் இ ப்பதாக நாங்கள் நம் ம்ேபா , அ  நி த்  ந் க்க உத ற , 
ஒ  நி டம் காத் ங்கள், ேதவன் இந்த ேசாதைனைய எனக்காக எவ்வா  
பயன்ப த் றார?்  ேதவ ைடய ைககைள என்னிட ந்  லக் க் ெகாள்ள நான் ெசால்ல 

ம்ப ல்ைல.  நாம் ெகா த் , ெகா த் , ெகா த்   ப க்  கக் ைறந்த 
பாராட் க்கைளப் ெப வ  ேபான்றவற் ன் காரணமாக ள்ைளவள்ரப்்  க னமாக 
இ க் ற .  ள்ைளகள் எ த் , எ த் , எ த் க்ெகாள் ம் ேபா ம், அவரக் க்  
நம் ைடய றந்தைதக் ெகா க் ம்ேபா ம்  ெப ம்பா ம் எ ரிகளாக 
உணர் ேறாம்.  ஆனால் இேய ைவப் பா ங்கள்.  மக்கள் அரிதாகேவ அவரிடம் நடந் , நன் , 
இேய ேவ!  நீங்கள் இங்  வந்த ல் நான் க ம் ம ழ்ச் யைட ேறன் என்றாரக்ள். 
"ேமாேச ன் ேசாதைனகைள கவனி ங்கள். ேதவன் இஸ்ரேவல க்  எவ்வா  
வழங் ந்தா ம், அவரக்ள் ேமாேச டம் கார ் அளித்  கலகம் ெசய்தனர.் ஊ யம் 
ெப ம்பா ம் தாமதமான அல்ல  ைறந்த நன் டன் ெசயல்ப ம் ஒ  தன்னலமற்ற 
பணியா ம்.  

ேதவ க்  நம் ள்ைளகளின் லம் ெகாண்  வ ம் ேசாதைனகளில் அவர ்ஒ  ேநாக்கத்ைத 
ைவத் க் றார.் இந்த ேசாதைனகைள படங்களாக ஏற் க்ெகாள்வ  சாத் ய ல்ைல, 

ஸ் ைவப் ேபால ஆக ேவண் ம் என்ற க்ேகாளில் நம் கண்களில் ெபா ந்தா ட்டால், 
மாற்றம் ஏற்படா .  வா ங்கள், நாங்கள் எங்கள் மாம்சத் ந்  எ ர் ைனயாற் ேறாம், 
ேகாபம், ெப ைம, ய-பரிதாபம் மற் ம் பல ேபான்ற  



ேரக் காஸ்டர ்

ம பமாக் ம் ள்ைள வளர்ப்  36 

பாவங்கைள ெவளிப்ப த் ேறாம். ரட்டாட்ட ள்ள ள்ைளகைள ெவளிப் ற 
காரணங்கேளா  ெதாடர் ப த்   மக்கள் தங்கள் பாவ மனப்பான்ைமகைள ம் 
ப ல்கைள ம் ளக் வாரக்ள். ஆனால் கரத்்தரிட ந்  அ  உங்க க்  ெசாந்தமான 
பாவம்! எ ம் சத்தத்ைதக் ேக ங்கள். 

வாசத்ைதத் வக் றவ ம் க் றவ மா க் ற இேய ைவ ேநாக் , 
நமக்  நிய த் க் ற ஓடட்த் ல் ெபா ைமேயாேட ஓடக்கடேவாம்; அவர ்
தமக் ன் ைவத் ந்த சந்ேதாஷத் ன்ெபா ட் , அவமானத்ைத எண்ணாமல், 

ைவையச ் ச த் , ேதவ ைடய ங்காசனத் ன் வல பாரிசத் ல் 
ற் க் றார.் (எ ெரயர ்12: 1, 2) 

  
 ய-பரிேசாதைன 2  

எ ேரயர ் ெசால் ற , இேய  தமக் ன் ைவத் ந்த சந்ேதாஷத் ன்ெபா ட் , 
அவமானத்ைத எண்ணாமல், ைவையச ்ச த்  நம் ைடய ஆத் மாக்களின் இரட் ப் ன் 
காரணமாக தாங் னாரக்ள் என்  றார.் ம பத் ன் வ ைய பய ள்ளதாக் வைத 
நீங்கள் என்ன சந்ேதாஷமாகக் காண் ரக்ள்?  கரத்்தர ் ேகாபம் அல்ல  ெபா ைம ன்ைம 
ேபான்றவற்ைற மாற்ற ம் றார ்என்பைத அவர ்உங்க க் ள் ெவளிப்ப த் ம் இரண்  
ப க க்  ெபயரி ங்கள். 

____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  

இேய ைவப் பாரக்் ம்ப  வசனம் ற .  உங்கள் ட் ல் ஒ  சவாலான 
ெபற்ேறா க் ரிய ரச் ைன வ ம்ேபா  இேய ைவ ேநாக்  பாரப்்பதற்கான 
உ ப்பாட் ன் ெஜபத்ைத எ ங்கள்.  
 
____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  

 
ன்றாவ  ேநாக்கம்: அவரக்ைள ேந ப்ப  

 
நிசச்யமாக, ெபற்ேறாரின் தன்ைம ேநாக்கம் நம் ள்ைளகைள ேந ப்பதா ம்.  நாம் 

ஸ் ன் சாயலாக மாற்றப்ப ேறாம் என்பைத ம், "ேதவன் அன் பா க் றார"் 
என்  ேவதகமம் ெசால் ற  என்பைத ம் நிைன ல் ைவ ங்கள்.  அன் ட ம் 
மன்னிப் ட ம் ெசயல்பட்ட இேய ன் ன்மா ரியால் நம் அ ைறகள் 
வ நடத்தப்பட ேவண் ம்.  ெபரியவரக்ளா ய நா ம் ேதவனால் அவ ைடய ள்ைளகளாக 
க தப்ப ேறாம்.  ேதவனால் நாம் எவ்வா  நடத்தப்பட ேவண் ம்?   
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ெபற்ேறாரக்ளா ய நாம் த ல் நம் ள்ைளகைள ேதவ ைடய வாரத்்ைத ன் லம் 
பாரக்்க ேவண் ம், அவரக்ளின் ஆ ைமகள், வாழ்க்ைக ன் நிைலகள் அல்ல  
ேதால் க க்  ஏற்ப அல்ல.  ேதவன் நம் ள்ைளகளின் ம ப்ைப நிரண் த் ள்ளார,் நாம் 
அவரக்ைள எவ்வா  நடத்த ேவண் ம் என்  அவர ்ஆைண றார.்   
 

ள்ைளகள் கரத்்தரால் வ ம் தந்தரம், கரப்்பத் ன்  
கனி அவரால் ைடக் ம் பலன். (சங் தம் 127: 3)  
 
 ய-பரிேசாதைன 3  
 
நீங்கள் அவரக்ைள நடத் ம் தத் ல் கட ளிட ந்  ைடத்த பரிசாக நீங்கள் 
க ரக்ள் என்  உங்கள் ள்ைளகள் நிைனக் றாரக்ளா? _____ ஆம் ______ இல்ைல _______ 

லேநரம்.  
 
ேதவனிட ந்  ெபற்ற ஒ  ம ப் க்க பரிைச நாம் எவ்வா  நடத்த ேவண் ம்?   
 
____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  

இந்த தைலப்ைப ெதா  2 இல் ேம ம் ப ப்ேபாம். 
 
நான்காவ  ேநாக்கம்: அவரக் க்  ப ற்  அளிப்ப   
 
இ யாக, நம  ள்ைளக க்  ப ற் யளிப்பேத நம  நான்காவ  மற் ம் க ம் 
ெவளிப்பைடயான ேநாக்கம்.   
 

தாக்கேள, நீங்க ம் உங்கள் ள்ைளகைளக் ேகாபப்ப த்தாமல், கரத்்த க்ேகற்ற 
ட்ைச ம் ேபாதைன ம் அவரக்ைள வளரப்் ரக்ளாக. (எேப யர ்6.4)  

 
 அவரக்ைள வளரப்்ப  என்ப  நம் ள்ைளகைள ரச்் யைடயச ்ெசய்வ , அவரக் க் க் 
ேபா ப்ப . ல ேநரங்களில் இந்த ெசயல் ைற ன் ேபா , ெபற்ேறாரக்ள் ட் ன் 

வரக் க் ள் ஏற்ப த் ம் உணரை்வ ட அந்நியரக்ளின் க த் க்கைளப் பற்  அ கம் 
கவைலப்ப றாரக்ள். இந்த வைக ெப ைம பாசாங் தத்னமாக ெவளிவ ற , ேம ம் இ  
உங்கள் ள்ைளகள் ளரச்் யைடந்  ேதவைன ட்  வ ல ச ்ெசல்வதற்  காரணமாக 
இ க்கலாம், ப்பாக இளம் வா பப் ப வத் ல்.  நாம் கற் க் ம் அல்ல  
அவரக்ளிட ந்  எ ரப்ாரக்் ம் காரியங்க க்  ரணான காரியங்கைளச ் நாேம 
ெசய்வைத அவரக்ள் ட் ல் பாரக்் ம்ேபா , அவரக்ள் ழப்பமைடந்  
ஏமாற்றமைட றாரக்ள்.  எல்லா ேநரங்களி ம் ேதவைன ம ைமப்ப த் வ ல் நாம் 
அக்கைற ெகாள்ள ேவண் ம், ப்பாக நம் ட் ற் ள் இ ப்பவரக் க் .  ஒ  ேசைவயக 
ஊ யத் ல் பணியாற் பவரக்ள் ட தங்கள் தல் ஊ யம் ம்பம் என்பைத நிைன ல் 
ெகாள்ள ேவண் ம்.   
 
இந்த தைலப்ைப 3 மற் ம் 4 ெதா களில் ேம ம் ப ப்ேபாம்.  
 

லக் கள் இல்ைல  
 
இந்த ஷயத் ல் உள்ளடக்கப்பட் ள்ள ெகாள்ைககள் மற் ம் வாக் கள் ஒவ்ெவா  
ெபற்ேறாரின் நிைலைமக் ம் ெபா ந் ம்: ஒற்ைற ெபற்ேறார,் கலப்  ம்பம், தாத்தா பாட்  
மற் ம் யார ் ெபா ப் ல் இ ந்தா ம். ேதவ ைடய வாரத்்ைத அைனவ க் ம் சமமாக 
ெபா ந் ம், ேம ம் ள்ைளகைள வளரப்்ப ல், ப்பாக தனிைம ல் இ ப்பவரக் க் , 
இந்த உல ல் க ம் க னமான சவால்களில் ஒன்  என்பைத அவர ் ரிந் ெகாள் றார.்    
 
  

உண்ைம  ேகாப்  
 

 

ெவ ம -ஒ  ெபரிய 
ைலம ப்பற்ற 

ம ப் .  
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வாகரத்  பல ம்பங்கைள அ த் டட் , இதனால் ள்ைளகள் பா க்கப்பட்  
ழப்பமைடந் ள்ளனர,் இ  ஏற்கனேவ க னமான ெபா ப்ைப க்கலாக் ற .  ஆனால்,  

தம் ைடய பரி த்த வாசஸ்தலத் க் ற ேதவன், க்கற்ற ள்ைளக க் த் தகப்ப ம், 
தைவக க்  நியாயம் சாரிக் றவ மா க் றார.் "(சங் தம் 68 5) ேதவன் வாக்  

அளிக் றார.் ேவதாகமம் தகப்பனற்றவரக்ைள பற்  நாற்பத் ேயா  ைர ம் தைவைய 
த்  இ பத்  நான்  ைற ம் ப் ற . ேதவ ைடய இ தயம் ஒற்ைற ெபற்ேறார ்
ம்பத் ன்  உள்ள  என்பைத இ  நமக் க் காட் ற .  

 
தைவ என்ற வாரத்்ைதக்  கணவைன மரணத்தால் இழந்த மைன  என்  நாம் 

நிைனக் ேறாம், ஆனால் ஸ் ன் நாளில் அைத ட அ கமாக அரத்்தம் 
ெகாண் ந்த . “ேசர” என்ற ேரக்க வாரத்்ைத " தைவ" என்  ெமா ெபயரக்்கப்பட் ள்ள , 
இந்த வாரத்்ைத காஸ்மா என்ற வாரத்்ைத ந்  ெபறப்படட் , அதாவ  ஒ வரின் 

ைறபா  அல்ல  கா டம் என்  ெபா ள்.  ஒ  தைவ ெவ மேன ஒ  கணவர ்க த்த 
ஒ  ெபண்.   
 
ஒற்ைற வளரப்்ைப ஒ  ச பத் ய ரசச்ைனயாக ம் நாம் நிைனக் ேறாம்.  இ  
உண்ைமயல்ல ஸ் ன் நாளில், ஒ  மைன ைய லக் க் ெகாள்ள 
ேதைவப்பட்டெதல்லாம் ஒ  ஆசாரியனின் ைகெயாப்பம் ெகாண்ட சான் தழ் மட் ேம.  அ  
இப்ேபா  இ ப்ப  ேபால் அப்ேபா ம் ஒ  ெபரிய ரசச்ைனயாகேவ இ ந்த , ேதவன் அைத 
அ ந் க் றார,் அக்கைற ம் காட் றார.்   
 

க்கற்ற ள்ைளக ம் தைவக ம் ப ற உபத் ரவத் ேல அவரக்ைள 
சாரிக் ற ம், உலகத்தால் கைறபடாதப க் த் தன்ைனக் 

காத் க்ெகாள் ற ேம தாவா ய ேதவ க் ன்பாக மா ல்லாத 
த்தமான பக் யா க் ற . (யாக்ேகா  1:27)  

 
நீங்கள் ஒற்ைற ெபற்ேறார ் அல்ல  கலப்  ம்பத் ல் இ ந்தால், இந்த த்தகத் ல் உள்ள 
அைனத்  அ த்தல்க ம் ெகாள்ைகக ம் உங்க க்  ெபா ந் ம்.  அ ரஷ்்டவசமாக, 
இந்த தனித் வமான ழ்நிைலக் ம் இந்த ஒவ்ெவா  ெகாள்ைககைள ம் பயன்ப த்த அவர ்
உங்க க்  உத வார ்என்  ேதவ ைடய வாரத்்ைத உ யளிக் ற .  
 

ய-பரிேசாதைன 4  
 
நீங்கள் ஒற்ைற ெபற்ேறாராக இ ந்தால், இந்த வாக் யங்கைள யானி ங்கள். ேதவனின் 
வாக் கைளக் கண் த் , அவற்ைற நீங்கள் அ க்க  பாரக்் ம் இடத் ல் நகெல த்  
ஒட் ைவ ங்கள், ன்னர ் அவர ் ெசய்த காரியங்க க்காக ம் உங்க க்காக ெதாடரந்்  
ெசய்யேபாவதற்காக ம் ெஜபத் டன் அவ க்  நன்  ங்கள். 
  

வ த்தப்பட் ப் பாரஞ் மக் றவரக்ேள! நீங்கள் எல்லா ம் என்னிடத் ல் 
வா ங்கள்; நான் உங்க க்  இைளப்பா தல் த ேவன். (மத்ேத  11:28) 

  
ஏைழயானவன் தன்ைன உமக்  ஒப் க் றான்; க்கற்ற ள்ைளக க் ச ்
சகாயர ்நீேர. (சங் தம் 10:14)  
 

____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  
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பாடம் 6 

ஒர் உ யான அஸ் பாரம் 

 

ேதவன் அவ ைடய அ த்தல்கள் ெதளிவாக இ க்க ேவண் ம் என்  ம் றார,் 
எனேவ ேவதாகமத் ல் அ க்க  ெகா க்கப்பட் ள்ள உதாரணங்கள் மற் ம் ஒப் களால் 
மக்கள் எளி ல் ரிந்  ெகாள்ள ம்.  மத்ேத  7: 24-27-ல் இரண்  கட்டடக்காரரக்ளின் 
உவைமைய இேய  னார:் ஒ வர ்பாைற ன்  தன் டை்டக் கட் யவர,் மற்ெறா வர ்
மண ன் ேமல் கட் னார.்  இ ல் "ெப மைழ ெசாரிந் , ெப ெவள்ளம் வந் , காற்  
அ த் , அந்த ட் ன்ேமல் ேமா ம்", எ ரப்ாரத்்தப , மண ன் ேமல் கட் ன  

ந்தேபா  பாைற ன் ேமல் கட் ன  நிைலத் ந்த .  இேய  காலப்ேபாக் ல் தன  
டரக் க்  பல ஷயங்கைள ேபா த்  வந்தார,் மத்ேத  7:24 அவர  க தை்த 

ெவளிப்ப த் ற .  ஆைகயால், நான் ெசால் ய இந்த வாரத்்ைதகைளக் ேகட் , 
இைவகளின்ப  ெசய் றவன் எவேனா, அவைனக் கன்மைல ன்ேமல் தன் ட்ைடக் கட் ன 

த் ள்ள ம ஷ க்  ஒப் ேவன். 

கட் டக் கைலஞர்  

ஞானத் ன் பாைதையேயா அல்ல  ட்டாள்தனமான பாைதையேயா ன்பற்ற நமக்  
எப்ேபா ம் ஒ  ேதர்  இ க் ற . ஆனால் ன்றாவ  மாற்  இல்ைல. ஒ  பாைத ெவற் க்  
வ வ க் ம், மற்ெறான்  ேதால் க்  வ வ க் ற . உதாரணமாக, பல ஆண் க க்  

ன்  நான் ஒ  நில ேமம்பாடட்ாளராக இ ந்ேதன், அவர ் ெதா ல் ைற ங்காக்கள், 
ஷாப் ங் ெசன்டரக்ள் மற் ம் ேச ப்  டங் கைள கட் ேனன். ஒ  கட் மானத் ற்காக ஒ  
ெசாத்  வாங்கப்பட்ட   ெசல  ப ப்பாய் ன் அ ப்பைட ல் அ வலக கட் டம் 
லாபகரமானதாகத் ேதான் ய .  ஆனால் கட் டக் கைலஞர ் ட்டங்கைள த்த ம், 
அ த்தளம் எ ரப்ாரத்்தைத ட கப் ெபரியதாக இ ந்த , தல் ெசல கைளச ்
ேசரத்்த .  அஸ் பாரத் ன் அ த்தளங்கள் ஏ  அ  ட்ட ம் வழக்கமான அளைவ ட 
நான்  மடங்  அ கம் பயன்ப த்தப்பட்ட .  

ேகள்  எ ப் ய ேபா , கட் டக் கைலஞர ்இந்த நிலத் ன் ேமேலாடட்த் ன் ழ் மார ் ப்ப  
அ  ஆழத் ல் ஒ   ேகா  ேச  நிைலக்  வ வ த்த  என்  ளக் னார.் அவர  நி ணர ்
க த் ப்ப , பா காப்பாக கட்ட ஒேர வ  கட் டத்ைத ஆதரிக்க ஒ  ெபரிய அ த்தளம் 
ேதைவ. என  ெதா ல் வாழ்க்ைக ல் இந்த ேநரத் ல், நான் ன்  ல் ய க் ம் 
அ கமான ச ர அ  கட் மானத்ைதக் க் ம் பல்ேவ  ட்டங்கைள த் ட்ேடன், 
ேம ம் கட் டக் கைலஞரின் ஆேலாசைனைய ட என  ெசாந்த அ பவத்ைதப் ன்பற்ற 
நான் ேதர்  ெசய் க்கலாம். எவ்வாறா ம், நான் அந்த ட்டங்கைள எ த்  என  கடந்த 
கால அ பவத் ன் ப  கட்ட  ெசய் ந்தால் என்ன நடந் க் ம் என்  கற்பைன 
ெசய்  பா ங்கள். 

ேபா மானதாக இ க் ம் என்  நான் நிைனத்தப  அஸ் வாரத்ைத க்க நான் ேதர்  
ெசய் ந்தால், ரச் ைனகள் ேபர ைவ ஏற்ப த் ம், யல்கள் மற் ம் கம்பங்கள் 
அ த்தால், அ த்தளம் ரிசல் அைடந் க் ம். ர  இ ேபான்  ெசல் ம்: ஸ்லாப் 
இ ல் உைடந் , ஜன்னல்களில் ரிசல் ேதான் ம், கத  ஜம் கள் கத கைள ட 

யாத நிைல உ வா க் ம், ப க்கட்  ரிசல் ஏற்ப ம், மற் ம் ந் க்  தண்  
வரிைசயாக இ க்கா . இ ல், ேபா மான அ த்தளம் மற் ம் அதனால் ஏற்ப ம் ேசதம் 
காரணமாக கட் டம் பா காப்பற்றதாக கண் க்கப்ப ம். 

ெவளிப்பைடயாக, நான் எந்தெவா  காரணத் ற்காக ம் கட் டக் கைலஞைர றக்கணிப்ப  
ட்டாள்தனமாக இ ந் க் ம், அ  ேபராைச, ெப ைம, அல்ல  என  கடந்த கால 

அ பவத் ல் நம் க்ைக ைவப்பதா ம். வ வான அ த்தளத் ற்கான கட் டக் கைலஞரின் 
ட்டத்ைதத் த ர ேவ  எைத ம் ன்பற் வ  ேபர ைவ ம் அ க இழப்ைப ம் 



ேரக் காஸ்டர ்

ம பமாக் ம் ள்ைள வளர்ப்  40 

ைள த் க் ம்.  ஆகேவ, ேதவ ைடய ேபாதைனகைள நாம் அ யாமேலா அல்ல  
றக்கணிக் ம்ேபாேதா வா களா ய நமக் ம் இப்ப  தான் இ க் ம்.  நம் வாழ் ற்  

ஒ  வ வான அ த்தளத்ைத கட் ெய ப்ப ேவண் ெமன்றால் நாம்  "ேகட்பவரக்ளாக" 
இ ப்ப  ேபாதா , ஆனால் நாம் ெசய்பவரக்ளாக இ க்க ேவண் ம்  
அல்லாம ம், நீங்கள் உங்கைள வஞ் யாதப க் த் வசனத்ைதக் ேகட் றவரக்ளாய் 
மாத் ரமல்ல, அ ன்ப  ெசய் றவரக்ளா ம் இ ங்கள். 
 
(யாக்ேகா  1:22). நம் ைடய வசத் ன் கட் டக் கைலஞரா ய இேய ஸ் ைவ ேகள்  
ேகடப்  அல்ல  றக்கணிப்ப  எப்ேபா ம் ட்டாள்தனமா ம்.   

நாம் ப க்க ம் ன்பற்ற ம் ேவண் ய வ வான அ த்தளத் ற்கான ேதவனின் வ வைமப்  
பற் ய தகவல்கைள ேவதாகமம் ெவளிப்ப த் ற , ஏெனன்றால் ஒ  கட் டம் அ  நிற் ம் 
அ த்தளத்ைதப் ேபாலேவ நன்றாக இ க் ற . உங்கள் வாழ்க்ைக  ேநரம் நன்றாக 
இ க் ம், ஆனால் நீங்கள் உண்ைம ல் எவ்வள  வ ைமயானவர?் ரசச்ைன ன் யல்கள் 
இ ல் உங்கள் அ த்தளத் ன் உண்ைமயான தன்ைமைய ெவளிப்ப த் ம். 

ன் ரிைமகள்  தன்ைமப த் தல் 
இேய  எங்களிடம் ெசான்னார,் " தலாவ  ேதவ ைடய ராஜ்யத்ைத ம் அவ ைடய 
நீ ைய ம் ேத ங்கள், அப்ெபா  இைவகெளல்லாம் உங்க க் க் டக் 
ெகா க்கப்ப ம்.(மத்ேத  6:33).   
 
ேதவைன ம் அவ ைடய ராஜ்யத்ைத ம் ேத வ  வா களா ய  
நமக்  ன் ரிைமயாக இ க்க ேவண் ம், அ ேவ 
வாழ்க்ைக ன் அ த்தளமா ம். வாக்  
என்னெவன்றால், நாம் அைத ெசய்தால், "இைவ 
அைனத் ம் உங்க க்  ெகா க்கப்ப ம்." "இைவ 
அைனத்ைத ம்" ளக் ம் ேபா , இந்த ரசங்கம் 
மத்ேத  5: 1 இல் ெதாடங் ற  என்பைத நாம் 
கவனிக்க ேவண் ம், இ  மைல ரசங்கம் என்  
அைழக்கப்ப ற . மத்ேத  6:31 இல் உள்ள உடன  

ழல் உண , பானம் மற் ம் ஆைட பற்  ேப ற . நாம் த ல் அவைரத் ேத ம்ேபா  
ஸ்  அந்தத் ேதைவகைளக் கவனித் க்ெகாள்வார ் என்றால், அவர ் தன  ள்ைளகளின் 

ெபற்ேறா க்  எவ்வள  அ கமாக எல்லாவற்ைற ம் ெகா ப்பார?் 
 
ெபற்ேறாரக்ளா ய நா ம் நம் ள்ைளக க்  ேதவனின் ஊ யரக்ளாக இ க் ேறாம், 

ம்பம் ெதாடரப்ான எல்லாவற் ம் அவ ைடய த்தத்ைத நிைறேவற் வதற்கான 
தல் சவாைல எ ரெ்காள் ேறாம்.  வாழ்க்ைக ன் ரச் ைனகைள ன்ேனாக்  மற் ம் 

ன் ரிைம ைவப்பதன் ல ம், ேதவன் க் யமான  என்  ெசால்வதற்  ஏற்ப நம  
ேதர் க க்  ன் ரிைம அளிப்பதன் ல ம் இைதச ் ெசய் ேறாம்.  ேதவனின் 
ேநாக்கங்கைள உண்ைமயாக ம், நமக் ள் ம் நம் லமாக ம், இந்த பணிைய 
நிைறேவற் வதற்கான வ ைமக்காக நாம் ன ம் அவைரப் ேநாக்  பாரக்்க ேவண் ம்.   
 
ஒ  ேபாதகர ் ேதவ டன் வ வான, ெந க்கமான உறைவக் ெகாண் ப்ப  க் யம் 
என்பைத ெப ம்பாலானவரக்ள் ஒப் க்ெகாள்வாரக்ள்.  அவர ் ஒவ்ெவா  நா ம் எ ந்  
ப ப்பதற் ம் ெஜ ப்பதற் ம் ேநரம் ெசல வார ் என்  எ ரப்ாரக்் ேறாம், அவ ைடய 
சைபைய ம் ம்பத்ைத ம் வ நடத்த ேதவனிட ந்  ஞானத்ைத ம் வ காடட்ைல ம் 
நா ேறாம்.  அவர ் அவ்வா  ெசய்யா ட்டால், அவ ைடய ெபா ப் கைள 
நிைறேவற் வதற்காக ேதவனிடம் அ காரம் மற் ம் வ நடத் த ன் அவ யத்ைத நாங்கள் 
உணரந்் ப்பதால் அவ ைடய அரப்்பணிப்ைப நாங்கள் ேகள் க் ள்ளாக் ேவாம்.  
 
  

உண்ைம  ேகாப்  
 

த ல் ேத ங்கள் - ெசய்ய 
ேவண் ய கட்டைளைய 
ெசய்யேவண் ம், ஒ ேபா ம் 
நி த்த ேவண்டாம். 
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 அந்த எ ரப்ாரப்் கைள உங்கள் ேபாதகர ்  எளிதாக ைவக்கலாம், ஆனால் இப்ேபா  
உங்கைள நீங்கேள கவனி ங்கள்.  உங்கள் ள்ைளக க்  அேத க் யத் வத் டன் 
ஊ யம் ெசய்வைத ேதவன் எ ரப்ாரத்்தால், அவர ் தன  சைபக்  ேபாதகரின் உறைவ 
ைவக் றார ் என்றால், நீங்கள் ஒவ்ெவா  நா ம் ேதவ ைடய கத்ைதத் ேத வ  
அவசரமல்லவா?  ஒ  ம்பத்ைத வ நடத்தத் ேதைவயான பலத்ைத ம் ஞானத்ைத ம் 
நீங்கள் ெப ம் இடத் ல், அந்த வ வான அ த்தளத்ைத, ஸ் டனான அந்த உறைவ 
நீங்கள் கட் ெய ப்ப ேவண் ய  அவ ய ல்ைலயா?  நாம் ன ம் வாரத்்ைதையப் ப த்  
ெஜ க்கா ட்டால், பைழய பாவ இயல்  தைலகாட்டத் ெதாடங் ற , ழப்பத்ைத ம் 
அ ைவ ம் நம் வாழ் ல் ெகாண்  வ ற  என்  அ பவ ம் ேவத ம் நமக் க் 

ன்றன. 
   
உலெகங் ம் உள்ள ம்பங்கைளப் பாரக்் ம்ேபா , அவரக்ள் க்க ல் இ ப்பைதக் 
காணலாம்.  நம் ள்ைளகள் ஒ வைரஒ வர ்ெகாைல ெசய் றாரக்ள், ேபாைதப்ெபா ட்கைள 

ஷ் ரேயாகம் ெசய் றாரக்ள், உட ற ல் பரிேசாதைன ெசய் றாரக்ள், 
வாசத் ந்  ல ச ் ெசல் றாரக்ள்.  "அெமரிக்கா ல் எண்ப  தல் ெதாண்  

சத தம் வைரயாேனார ் இளம் வா ப வய  வந்த டன் ெபற்ேறாரின் நம் க்ைகைய 
ைக றாரக்ள். அந்த ன்பகரமான தத் ல், இன்  ேதவாலயத் ல் வளரந்்  வ ம் 
ஐம்ப  ல் யன் ள்ைளகள் பத்  தைல ைற காலங்களில் ஏ  ஆ ரத் க் ம் 

ைறவானவரக்ளாக இறந் வாரக்ள்.  அெமரிக்கா ல் தற்ேபாைதய ஸ்தவ 
ம்பங்கள் ஒ  ரமான மாற்ற ன்  ெசல் ன்றன என்ப  வ ந்தத்தக்க . 

 
ெபரிய ேசாதைனகைள அ ப க் ம் ம்பங்கைளக் கா ம் ஸ்தவ ஆேலாசகரக்ள் 
ெப ம்பா ம் வ வான மற் ம் நீ த்த நம் க்ைக ன் அ த்தளங்கள் 

றக்கணிக்கப்பட் ப்பைதக் காணலாம். பல சந்தரப்்பங்களில் இ  அ யாைமயா ம் 
ெபற்ேறாரக்ள்  ேவதாகம சத் யத்ைத ட அ பவத் ந் ம், உலக 
ஆேலாசைன ந் ம் ெசயல்ப ற னா ேம. ெபற்ேறாரக்ள் தங்கள் வாழ்க்ைக ல் 
இந்த வ வான அ த்தளத்ைத எவ்வா  உ வாக் வ  என்  கற் க்கப்பட ல்ைல 
என்பதால், நன்ைமக்காக அவரக்ள் தங்கள் ள்ைளகளின்  ைவத் க்க ேவண் ய 
ெசல்வாக்  றந்த  பல னமான , ல சமயங்களில் அ  உண்ைம ல் தங்கள் 

ள்ைளகைள கட ளிட ந்  லக் ற .  
 
 ேதவ டனான ெந க்கம் 
 
 உபாகமம் 6-ல், இஸ்ரேவலரக்ள் வாக் யளிக்கப்பட்ட ேதசத் ற் ள் ைழந்தேபா  
அவரக்ளிட ந்  எ ரப்ாரக்்கப்பட்டைத அவரக் க் க் கற் ப்பதன் லம் ேமாேச 
ேதவ ைடய த்தத்ைத நிைறேவற் னார.்  இந்த அ த்தல்க க் ள், ேதவன் நம் டன் 
இ க்க ம் ம் ெந ங் ய உறைவப் பற்  அவ ைடய இ தயத்ைத 
ெவளிப்ப த் னார.்  ேதவ டனான இந்த ெந க்கமான உற தான் நாம் கட் ெய ப் ம் 
அ த்தளம், நம் ைடய வாசத் ன் வ ைம.  
   

 நீ உன் ேதவனா ய கரத்்த க் ப் பயந் , உ ேரா க் ம் நாெளல்லாம், 
நீ ம் உன் மார ம் உன் மாரத் ம், நான் உனக்  க் ற அவ ைடய 
எல்லாக் கற்பைனகைள ம் கட்டைளகைள ம் ைகக்ெகாள் ற னாேல 
உன் வாழ்நாடக்ள் நீ த் க் ம்ப , நீங்கள் தந்தரிக்கப்ேபா ற ேதசத் ேல 
ைகக்ெகாள்வதற்காக, உங்க க் ப் ேபா க்கேவண் ம் என்  உங்கள் 
ேதவனா ய கரத்்தர ் கற் த்த கற்பைனக ம் கட்டைளக ம் நியாயங்க ம் 
இைவகேள. இஸ்ரேவேல, நீ நன்றா ப்பதற் ம், உன் தாக்களின் 
ேதவனா ய கரத்்தர ்உனக் ச ்ெசான்னப , பா ம் ேத ம் ஓ ற ேதசத் ல் 
நீ க ம் த் யைடவதற் ம், அைவக க் ச ் ெச ெகா த் , 
அைவகளின்ப  ெசய்யச ் சாவதானமா . இஸ்ரேவேல, ேகள்: நம் ைடய 
ேதவனா ய கரத்்தர ்ஒ வேர கரத்்தர.் நீ உன் ேதவனா ய கரத்்தரிடத் ல் உன் 

 இ தயத்ேதா ம், உன்  ஆத் மாேவா ம், உன் ப் பலத்ேதா ம் 
அன் வாயாக. இன்  நான் உனக் க் கட்டைள ற இந்த வாரத்்ைதகள் 
உன் இ தயத் ல் இ க்கக்கடவ . (உபாகமம் 6: 1-6)  
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ேதவனின் ரைலக் ேகட்பதன் க் யத் வத்ைத வ த் வதற்காக 3 மற் ம் 4 
வசனங்கள் "இஸ்ரேவேல, ேக ங்கள்" என்  ெதாடங் ன்றன.  அந்த ெசாற்ெறாடர ்
ேதான் ம் ேபாெதல்லாம், ெசய்  "ேக ங்கள்!"  ேதவன் உண்ைம ல் நம் பக்கம் 
இ க் றார;்  நாம் ெவற்  ெபற ேவண் ம் என்  அவர ் ம் றார.்  இந்த வசனங்களில், 
இஸ்ரேவல் ஒ  ேதசமாக வாழ இந்த தகவல்கள் உண்ைம ல் அவ யமாக 
இ ந்தன.  உபாகமம் 6-ல் ேதவன் ெசான்ன  இன் ம் நமக் ப் ெபா த்தமான .  இந்த 
வசனங்கள் நம் ைடய ள்ைளக க்  வா களாக ம் ஊ யரக்ளாக ம் நம் ெவற் க்  
அ ப்பைடயான உண்ைமகைள ெவளிப்ப த் ன்றன.   
 

உபாகமம் 6: 5 ற , " நீ உன் ேதவனா ய கரத்்தரிடத் ல் உன்  இ தயத்ேதா ம், உன் 
 ஆத் மாேவா ம், உன் ப் பலதே்தா ம் அன் வாயாக" அவ டன் ெந ங் ய 

உறைவத் ேதரந்்ெத ப்பதன் லம் நீங்கள் அவரிடம் உங்கள் அன்ைபக் காட் ரக்ள் 
என்பேத இதன் ெபா ள்.  ஸ் டன் ேநரத்ைத ெசல வ  னசரி 
ேதரவ்ா ம்.  ெந ங் ய அ கம், பழக்கமான மற் ம் தனிப்படட், மற் ம் உங்கள்  
இ தயம், ஆத்மா மற் ம் வ ைம டன் அவரிடம் நிைலத் ப்ப  என்ப  உங்கள் ெமாத்த 
உடல், ஆன்மா மற் ம் ஆ  ஆ யவற் ன் ஈ பாடை்டக் க் ற .  எங்கள் ைண மற் ம் 

ள்ைளக க்  எங்களிட ந்  அன்  ேதைவ என்பைத நாங்கள் உணர் ேறாம், அைத 
எப்ப  ெசய்வ  என்ப  பற்  எங்க க்  ல ேயாசைனகள் உள்ளன.  நீங்கள் அவ டன் 
அன்பான உறைவ வளரத்் க் ெகாள் ம்ேபா , ேதவன் தனிப்பட்ட கவனத்ைத ம் 
ேநரத்ைத ம் ேகட் றார.்  நீங்கள் அவ க்  த டம் ெகா த்தால், மற்ற உற க ம் 
ேமம்ப ம் என்  அவர ்உ யளிக் றார.்   
 

ேதவ ைடய வாரத்்ைதகள் நம் இ தயத் ல் 
த ல் இ க்க ேவண் ம் என்  வசனம் 6 

ெசால் ற . இதன் ெபா ள் ெதாடரந்்  ப ப்ப  
மட் மல்ல, ழ்ப்ப வ ம் ஆ ம். ஸ் ைவ 
உதாரணம் காட்ட ம், மற்றவரக் க்  
கற் க்க ம், நீங்கள் ேதவ ைடய ப்பத்ைதப் 
பற் ய ெந க்கமான அ ைவக் ெகாண் க்க 
ேவண் ம். அ , ஸ் ன் ஞானம் மற் ம் 
வ ைமையச ் சாரந்் ப்பேதா , உங்கள் 

ள்ைளகைள ெதய் க ரச்் க்  வ நடத் ம் 
க னமான ெபா ப் கைள நிைறேவற் வதற்  
அ ப்பைடயா ம். உங்கள் பக்  மற் ம் 
ேதவ டன் ெதாடர்  ெகாள்வதற்கான உங்கள் 

னசரி ப ற்  ேநர யாக ெவற் டன் 
ெதாடர் ைடய . 
 
ப களில் ஆழமாக ேத ங்கள்  
ேதவ ைடய வாரத்்ைதையப் பற்  சங் தக்காரன் என்ன ெசால் றார,் நாம் என்ன ெசய்ய 
ேவண் ம்?  
 

என்  இ தயத்ேதா ம் உம்ைமத் ேத ேறன், என்ைன உம  
கற்பைனகைள ட்  வ தப்ப டாேத ம். நான் உமக்  ேராதமாய்ப் 
பாவஞ்ெசய்யாதப க் , உம  வாக்ைக என்னி தயத் ல் ைவத்  ைவத்ேதன். 
(சங் தம் 119: 10-11)  

 
____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  

உண்ைம  ேகாப்  
 

 

இ தயம் — ெலபாப் Lebab  (எ ெரயம்). 
இ தயம், மனம், உள்ளானமனிதன். இந்த 
வாரத்்ைத ன் தன்ைம பயன்பா  உள் 
நபரின்  மனநிைலைய ம் 

வரிக் ற  

இ தயம் — கார் யா Kardia  ( ேரக்கம்). 
ஆைசகள், உணர் கள், பாசங்கள், 
உணர் கள் ண் தல்கள், அதாவ  
இ தயம் அல்ல  மனம் ஆ யவற் ன் 
இ க்ைக. 
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ேழ உள்ள க் ய ெகாள்ைககைள பட் ய ங்கள். ஒவ்ெவான் ம் உங்கள் ள்ைள 
வளரப்் ற்  எவ்வா  ெபா ந் ம்?  
 
____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  

அவரக்ைள ேநாக் : இந்த நியாயப் ரமாண வாரத்்ைதகளின்ப ெயல்லாம் 
உங்கள் ள்ைளகள் ெசய் ம்ப  கவனமா க்க, நீங்கள் அவரக் க் க் 
கற் க் ம்ப , நான் இன்  உங்க க் ச ் சாட் யாய் ஒப் க் ற 
வாரத்்ைதகைளெயல்லாம் உங்கள் மன ேல ைவ ங்கள். (உபாகமம் 32:46) 

 

____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  

  
ஆைகயால் கரத்்தர ் உங்கள் தாக்க க் க் ெகா ப்ேபன் என்  அவரக் க்  
ஆைண ட்ட ேதசத் ல் உங்கள் நாடக் ம், உங்கள் ள்ைளகளின் நாடக் ம், 

ன்ேமல் வானம் இ க் ம் நாடக்ைளப்ேபால அேநகமா க் ம்ப க் , 
 நீங்கள் என் வாரத்்ைதகைள உங்கள் இ தயத் ம் உங்கள் ஆத் மா ம் ப த் , 
அைவகைள உங்கள் ைக ன்ேமல் அைடயாளமாகக் கட் , உங்கள் கண்களின் ந ேவ 
ஞாபகக் யாக ைவத்  (உபாகமம் 11: 18-19)  

 
____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________________________________  

நீ அந்த வாரத்்ைத ன்ப ேய ெசய் ம்ெபா ட் , அ  உனக்  க ம் 
ச பமாய் உன் வா ம் உன் இ தயத் ம் இ க் ற . (உபாகமம் 30:14)  

 
____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  

அவ ைடய ேதவன் அ ளிய ேவதம் அவன் இ தயத் ல் இ க் ற ; அவன் 
நைடகளில் ஒன் ம் ச வ ல்ைல.(சங் தம் 37:31)  

____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  

என் ேதவேன, உமக் ப் ரியமானைதச ் ெசய்ய ம் ேறன்; உம  
நியாயப் ரமாணம் என் உள்ளத் ற் ள் இ க் ற  என்  ெசான்ேனன். 
(சங் தம் 40:8) 
 

____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  
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ர ரஷ்்டவசமாக, ஸ் ன் சரிரம யசைப ல் உள்ள பல மக்கள் ேதவேனா  ( தா, 
கரத்்தரா ய இேய  ஸ்  மற் ம் பரி த்த ஆ யானவர)் ெந க்கம் அவைரத் ேத ம் 

யற் ன் தாசாரத் ற்  உட்பட்ட  என்ற உண்ைமையக் கற் த்த ல்ைல. அதற்  
அவ ைடய வாரத்்ைத ல் ேநரம் ேதைவ, ராரத்்தைன மற் ம் மற்ற வா க டன் 

ட் ற . ஒ ங் ப த்தப்பட்ட வாரத்்ைத, ஒ  ஸ்தவர ் (அல்ல  பலர)், ஒ ேவைள 
வாசத் ல் அ க ரச்் யைடந்தவர,் மற்ெறா வர ் இைறவ டன் ெந க்கத்ைத 

வளரக்்க உத வதற்காக வந் க் றார ் என்பைதக் க் ற . ஒ  வ காட்  இல்லாமல், 
பாைத ன்பற்ற க னமாக இ க் ம். கண் க்  ெதரியாத ேதவ டன் உறைவ வளரப்்ப  
எப்ப  சாத் யம் என்  நாம் நிைனக்கலாம். 
 
ேம ம் பலர ்நிைனக்கலாம், நான் ஞா ற் க் ழைம ேதவாலயத் ற் ச ்ெசல் ேறன். நான் 
ஒ  ஸ்தவன், ஏெனன்றால் நான் இரட் ப் ன் ெஜபத்ைத ெஜ த்ேதன். அந்த ன் 
உணரச்்  எனக்  நிைன க் ற . நான் ைக த்தல் மற் ம் ப்பைத ட்  என் 
ெகட்ட பழக்கங்களில் லவற்ைற மாற்ற ல்ைலயா? இன் ம் ஏதாவ  இ க் றதா? ஆம், 
உள்ள . 
 

ய-பரிேசாதைன  
 
நீங்கள் ேதவ டன் னசரி உறைவ ெஜபம் மற் ம் அவ ைடய வாரத்்ைதையப் ப ப்ப ல் 
எவ்வா  பராமரித்  வ ரக்ள்,?   
 
____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  

 
ெசயல் ட்டம்  
 
இந்த ெகாள்ைககைள கற் க்ெகாண்ட ற , ஒப் தல் வாக் லம் மற் ம் மன்னிப்  ேகடக் 
ேவண் மா?  அப்ப யானால், ஒவ்ெவா  நா ம் அவ டன் ெதாடங் வதற்  உங்கள் 

ராரத்்தைன மற் ம் அரப்்பணிப்ைப எ த ேழ உள்ள இடத்ைதப் பயன்ப த்த ம்.  
 
____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  
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பாடம் 7 

ன்  அத் யாவ ய உட் கள்  

க்கா ல், ஒ  வ வான அ த்தளத்ைத ைவத் ப்பதற்  இேய  அளித்த 
க் யத் வத்ைத நாம் காண் ேறாம்.  அவர ் அைத ன்  அத் யாவ ய ெபா டக்ளாக 
ரித்தார.்   

என்ைன ஆண்டவேர! ஆண்டவேர! என்  நீங்கள் ெசால் ம், நான் 
ெசால் றப  நீங்கள் ெசய்யாமற்ேபா றெதன்ன?  என்னிடத் ல் வந் , என் 
வாரத்்ைதகைளக் ேகட் , அைவகளின்ப  ெசய் றவன் யா க்  
ஒப்பா க் றாெனன்  உங்க க் க் காண் ப்ேபன். ஆழமாய்த் ேதாண் , 
கற்பாைற ன்ேமல் அஸ் பாரம் ேபாட் , கட் ற ம ஷ க்  
ஒப்பா க் றான்; ெப ெவள்ளம் வந் , நீேராட்டம் அந்த ட் ன்ேமல் 
ேமா ம், அைத அைசக்கக் டாமற்ேபா ற் ; ஏெனன்றால் அ  
கன்மைல ன்ேமல் அஸ் பாரம் ேபாடப்பட் ந்த . என் வாரத்்ைதகைளக் 
ேகட் ம் அைவகளின்ப  ெசய்யாதவேனா அஸ் பார ல்லாமல் 
மண்ணின்ேமல் கட் னவ க்  ஒப்பா க் றான்; நீேராட்டம் 
அ ன்ேமல் ேமா ன டேன அ  ந்த ; ந்  வ ம் அ ந்த  
என்றார.் ( க்கா 6: 46-49) 

 

 தல் லப்ெபா ள்: இேய  ஸ் ைவப் ெபற் ெகாள் தல். 
 
இேய ேவ நம் ைடய அஸ் பாரம் என்  ேவதாகமம் ெதளிவா ற .  ேமேல உள்ள க்கா 6 
ல், அவர ் னார,் "யார ்என்னிடம் வ றாேரா, அ  நாம் எங்  கட்ட ேவண் ம் என்பைதக் 

க் ற .  
 

ேபாடப்பட் க் ற அஸ் பாரமா ய இேய ஸ் ைவ அல்லாமல் ேவேற 
அஸ் பாரத்ைதப் ேபாட ஒ வனா ம் டா . (1 ெகாரிந் யர ்3:11)  
 

உங்கள் வாழ்க்ைக ல் பாவங்க க்காக நீங்கள் பாவமன்னிப் த் ேத ய ம், இேய  
ஸ் ைவ ஆண்டவராக ம், இரடச்கராக ம் உங்கள் வாழ்க்ைக ல் வ ம்ப  ேகட்ட ஒ  

காலம் இ க் ம். ெவ மேன அெமரிக்கா ல் றந்  அல்ல  ேதவாலயத் ல் 
கலந் ெகாள்வ  உங்கைள ஸ்தவராக மாற்றா . இரட் க்கப வதற்  பாவத் ந்  
மனந் ம் த ம், உங்கள் வாழ்க்ைக ன் கட் ப்பாடை்ட இேய  ஸ் ன் லம் 
ேதவ க்  மாற்ற ம் ேவண் ம். 
 

அவ ைடய நாமத் ன்ேமல் வாச ள்ளவரக்ளாய் அவைர 
ஏற் க்ெகாண்டவரக்ள் எத்தைனேபரக்ேளா, அத்தைனேபரக் ம் ேதவ ைடய 

ள்ைளகளா ம்ப , அவரக் க்  அ காரங் ெகா த்தார.்(ேயாவான் 1:12)  
 
நீங்கள் ஒ  பா  என்  ேதவனிடம் ஒப் க் ெகாண் ரக்ளா, அந்த பாவங்க க்கான 
பரிகாரமாக ைவ ல் ஸ் ன் மரணத்ைதப் ெபற் , இைறவனாக ம் 
இரடச்கராக ம் உங்கள் இ தயத் ல் இேய ைவக் ேகட் ரக்ளா? தல் லப்ெபா ள் ஆம் 
அல்ல  இல்ைல. இ தான் வ வான அ த்தளத்ைத உ வாக் வதற்கான தல் 
அத் யாவ ய நடவ க்ைக. ஸ்  நம் வாசத் ற்  அ த்தளம் என்பதால் நீங்கள் இைத 
த ரக்்க யா . இ  இன் ம் ழப்பமாக இ ந்தால், ன் இைணப்  B க் ச ்ெசல் ங்கள்: 
உங்கள் வாழ்க்ைகைய ஸ் க்  ஒப் த்தல். 
 

என்னெவன்றால், கரத்்தரா ய இேய ைவ நீ உன் வா னாேல அ க்ைக ட் , 
ேதவன் அவைர மரித்ேதாரி ந்  எ ப் னாெரன்  உன் இ தயத் ேல 

வா த்தால் இரட் க்கப்ப வாய்.  நீ ண்டாக இ தயத் ேல 
வா க்கப்ப ம், இரட் ப் ண்டாக வா னாேல அ க்ைகபண்ணப்ப ம் 

(ேராமர ்10: 9-10)  
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நீங்கள் இந்த ெஜபத்ைத ம் ெஜ க்கலாம்:  
 

 இேய ேவ, நான் ஒ  பா  என்  எனக் த் ெதரி ம்.  நான் ெசய்த 
பாவத் ற்காக வ ந் ேறன்.  எனக்காக ைவ ல் மரித்ததற் ம், என் 
பாவத் ற்கான ைலைய ெச த் யதற் ம் நன் .  தய ெசய்  என் 
இ தயத் ற் ள் வா ம்.  உம் ைடய பரி த்த ஆ னால் என்ைன நிரப் , 
உங்கள் டராக இ க்க எனக்  உத ம்.  என்ைன மன்னித்  என் 
வாழ்க்ைக ல் வந்ததற்  நன் .   இப்ேபா  நான் உம் ைடய ள்ைள, நான் 
பரேலாகத் ற்  ெசல் ேறன் என்பதற்  நன் .  உம  நாமத் ல் 
ெஜ க் ேறன்.  ஆெமன்.   

 
இேய  ஸ் ைவ வா ப்பதன் லம் உங்கள் வாழ்க்ைகைய கட் ெய ப்ப 
ேதர் ெசய்த ற , அ த்த இரண்  லப்ெபா டக்ள்க ம் ன் ரிைமகைள நி வதன் 

லம் ஸ் ைவ " ன்ெதாடரவ்ைத" க் ன்றன.   
 
இரண்டாவ  லப்ெபா ள்: ஸ் டனான னசரி உற  
 
 ேதவ ைடய வாரத்்ைதையப் ப ப்பதற் ம் யானிப்பதற் ம் தவறாமல் ேநரத்ைதச ்
ெசல ட நீங்கள் ரம்ானிக்க ேவண் ம், ேதவன் ெசால்வைதக் உன்ைமயாய் கவனிக்க 
ேவண் ம்.  க்கா 6-ல், இேய , "யார ் ... என் ெசாற்கைளக் ேகட் றாரக்ேளா," இ  உறைவக் 
கட் ெய ப்ப நாம் பயன்ப த் ம் க கைளக் க் ற : ேதவ ைடய வாரத்்ைத மற் ம் 
ெஜபம்.  இவற் ன் லம், நாம் அவைர அ ந் ெகாள் ேறாம், அவ ைடய அன்ைபப் 

ரிந் ெகாள் ேறாம், சரியாக வாழ கற் க்ெகாள் ேறாம்.   
 

ஸ் டேன டச ் ைவ லைறயப்படே்டன்; ஆ ம், 
ைழத் க் ேறன்; இனி நான் அல்ல, ஸ் ேவ எனக் ள் 
ைழத் க் றார;் நான் இப்ெபா  மாம்சத் ல் ைழத் க் றேதா, 

என்னில் அன் ரந்்  எனக்காகத் தம்ைமத்தாேம ஒப் க்ெகா த்த 
ேதவ ைடய மாரைனப்பற் ம் வாசத் னாேல ைழத் க் ேறன். 
(கலாத் யர ்2:20)  

 

ன்றாவ  லப்ெபா ள்: அைத வாழ்ந்  காட் வ . 

ஒ  வ வான அ த்தளத்ைத உ வாக் வ  ன்ெதாடரவ்ைத ம் உள்ளடக் ய .  க்கா 6-
ல், இேய  ேம ம் "யார ் ... என் வாரத்்ைதகைளக் ேகட்  அவற்ைறச ் ெசய் றாேரா" என்  

னார,் இ  ேதவ ைடய த்தத்ைதச ் ெசய் ற நபைர வரிக் ற . இந்தச ் ெசயைலக் 
ேகடப் ம் ெசய்வ ம் அவ ைடய வாரத்்ைதைய ழ்ப்ப வதற்ேகா அல்ல  வாழ்க்ைக ல் 
கைடப் ப்பதற்ேகா ஆ ம்.   

ஆ னாேல சத் யத் ற் க் ழ்ப்ப ந் , உங்கள் ஆத் மாக்கைளச ்
த்தமாக் க் ெகாண்டவரக்ளா க் றப யால், த்த இ தயத்ேதாேட 

ஒ வரிெலா வர ் ஊக்கமாய் அன் ங்கள்; அ ள்ள த் னாேல அல்ல, 
என்ெறன்ைறக் ம் நிற் ற ம் வ ள்ள மான ேதவவசனமா ய அ ல்லாத 

த் னாேல ம ப ம் ெஜநிப் க்கப்பட் க் ரக்ேள. (1 ேப  1: 22-23) 
  
நம் ைடய ேநாக்கங்கைள ம் ெசயல்கைள ம் ெதாடரந்்  ஆராய்வ  க் யம் என்  
ேவதம் ெசால் ற .   

நாம் நம் ைடய வ கைளச ்ேசா த்  ஆராய்ந் , கரத்்தரிடத் ல் ம்பக்கடேவாம். 
( லம்பல் 3:40) 
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ய-பரிேசாதைன   

உங்கள் ஆ க் ரிய அ த்தளத் ன் தரத்ைத எவ்வா  வரிப் ரக்ள்?  

____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  

ெஜபத் ற்கான ப ற்   

ழ்நிைலகைள மாற்ற ேதவனின் சக் ையப் பயன்ப த் வதற்கான ஒ  யற் யாக ெஜபம் 
ெப ம்பா ம் க தப்ப ற , ஆனால் ேதவன் நம் டன் ெதாடரந்்  மன ஒற் ைமையக் 
ெகாண் ப்ப ல் அ க அக்கைற காட் றார.்  ெஜபம் என்ப  ந்தைன ன் ஒ  
ெசயல்பா , ஆனால் அைத ட, இ  ேதவேனா  ெதாடர் ெகாள்வதற்கான ஒ  றந்த 
வாய்கால ம், இ  ேப வைத ம் ேகட்பைத ம் உள்ளடக் ய .  ேதவன் எல்லா 

ஷயங்க க் ம் எல்லா ேநரங்களி ம் தயராக இ க் றார ் என்பைத நீங்கள் ெதரிந்  
ெகாள்ள ேவண் ம். 

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. ( ப் யர ்4: 6)  
 

ேதவன் தன  ரசன்னம் மற் ம் ெதாடரச்் யான தகவல்ெதாடர்  பற் ய ெதாடரச்் யான 
ப் ணரை்வ ம் றார.்  ஒவ்ெவா  நா ம் நீங்கள் அவ டன் ல அைம யான, 

தனிப்பட்ட ேநரத்ைத ெசல ட ேவண் ம் என் ம் அவர ் ம் றார.்  சங் தம் 5: 3 ல், தா , 
" கரத்்தாேவ, காைல ேல என் சத்தத்ைதக் ேகட்ட ர;் காைல ேல உமக்  ேநேர வந்  
ஆயத்தமா , காத் ப்ேபன். 
 

ஸ்தவ வாழ்க்ைக ன் வளரச்் க்  ெஜப ம் ேவதம் வா ப்ப ம் இன் யைமயாத 
கள்.  இந்த ஆய்  மற் ம் தகவல்ெதாடர்  ேநரம் ெப ம்பா ம் யானேநரம் என்  

ப் டப்ப ற .  எ தப்பட்ட வாரத்ை்தையத் தாண்  உண்ைம ேலேய ஈ ப வதற்  
கற்பைன ன் ஒ  அம்சமான வாசம் ேதைவப்ப ற , அைத நாம் பாரக்்க யா  
என்றா ம் நம் ேறாம்.   இேய  ெசான்னார,் நீ என்ைனக் கண்ட னாேல வா த்தாய், 
காணா ந் ம் வா க் றவரக்ள் பாக் யவான்கள் என்றார.்(ேயாவான் 
20:29).  கரத்்த ைடய ெஜபம் என்  அ க்க  அைழக்கப்ப ம் மத்ேத  6: 9-13-ல், அவர ்எவ்வா  
ெஜ த்தார ் என்பைத ம் ெஜபத் ல் க த் ல் ெகாள்ள ேவண் ய ல அ ப்பைட 
அம்சங்கைள ம் இேய  நமக்  எ த் க்காட் றார.்   
 

உங்கள் யான ேநரத்ைதத் ெதாடங் வதற்  ன்னர ்ெசால்லப்பட ேவண் ய கரத்்த ைடய 
ெஜபத் ன் களால் ஈரக்்கப்பட்ட எளிய, இ தயப் ரவ்மான தகவல்ெதாடர் க்  ன்வ ம் 
ெஜபம் ஒ  எ த் க்காட் :  
 

கரத்்தரா ய இேய ேவ, என் டன் ெந க்கமாக இ க்க ம் யதற்காக, 
என் டன் ேநரத்ைத ெசல ட ம் யதற்காக நான் உம்ைமப் 

கழ் ேறன்.  உம  அன் ற்காக ம் உண்ைமத் வத் ற்காக ம் நான் 
உன்ைமப் கழ் ேறன், உம்ைமப் கழ் ேறன், ஏெனன்றால் நீர ் ேதவ ம் 
எல்லாவற்ைற ம் பைடத்தவ ம், பராமரிப்பவ மாய் இ க் ர.்  இன்  

ழ்ப்ப த டன் நடக்க ம், என் ைண யாைர ம் ள்ைளகைள ம் 
ேந க்க ம், உம் ைடய வாரத்்ைத ன்ப  அவரக்ைளக் காக்க ம் எனக்  

ைப தா ம். இேய ேவ இன்  என்ைன ண்ப த் ம் எவைர ம் மன்னிக்க 
எனக்  உத  ெசய் ம், நான் உங்ைள ர நி த் வப்ப த்தத் தவ ம் ேபா  
மன்னிப்  ேகட்க எனக்  ைபதா ம். இேய ேவ, தய ெசய்  இன்  காைல 
உங்கள் வாரத்்ைதையப் ெபற என் இ தயத்ைதத் றக்க ம். உன்ைம ேம ம் 
அ ந்  ெகாள் ம்ப  ரிந் ெகாள் தைல ம் உமக்  ழ்ப்ப ம்ப  

ைபைய ம் ேவண் ேறன். ஆெமன் 
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உங்கள் யான ேநரத்ைத ெஜபத் டன் ெதாடங் ங்கள், ஒ ேவைள இ  
ேபான்ற .  தயாரிக்கப்பட்ட ெஜபங்கைளப் பயன்ப த்த நீங்கள் ஆைசப்படலாம், ஆனால் 
உங்க டன் ேப வேத ேதவனின் கப்ெபரிய ப்பம்.  எல்லாவற் ற் ம் ேமலாக, உங்கள் 
இ தயத் ல் இ ப்பைத அவர ்ஏற்கனேவ அ ந் க் றார,் நீங்கள் என்ன ெசய் ந்தா ம் 
உங்கைள ேந க் றார.்  ேராமர ் 5: 8 ற , "நாம் பா களா க்ைக ல் ஸ்  
நமக்காக மரித்த னாேல, ேதவன் நம்ேமல் ைவத்த தம  அன்ைப 

ளங்கப்பண் றார"் நீங்கள் ஒவ்ெவா  நா ம் ேதவ டன் ேநரத்ைத ெசல ம்ேபா , 
அவ ைடய அன் ல் நீங்கள் கமாக உணரத் ெதாடங் ரக்ள், ேம ம் ெஜ ப்ப  
எல்லாவற்ைற ம் பற்  "ேதவனிடம் ேப வதாக" மா ம்.   
 

ஸ் ைவ வா ப்பதன் லம்தான் நமக்  தாைவ அ க ம்.   
 

அதற்  இேய : நாேன வ ம் சத் ய ம் வ மா க் ேறன்; 
என்னாேலயல்லாமல் ஒ வ ம் தா னிடத் ல் வரான். 
 (ேயாவான் 14: 6)   

 
ெசயல் ட்டம் 
அவ டன் ஒ  ெந க்கமான, றந்த ெஜப வாழ்க்ைகைய வளரக்்க ேதவனிடம் உத  ேகட்  
ஒ  ெஜபத்ைத எ ங்கள்.  
 
____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  

ப ல் எேப யரக் க்காக ெசய்த இந்த ெஜபத் ன் லம் ெஜ ங்கள், ஒவ்ெவா  ெவற்  
இடத் ம் உங்கள் ெபயைர ைவப்பதன் லம் அைத தனிப்படட்தாக் ங்கள்.   

இ னி த்தம் நான் பரேலாகத் ம் ேலாகத் ள்ள 
க் ம்பத் க் ம் நாமகாரணரா ய, நம் ைடய கரத்்தரா க் ற 

இேய ஸ் ைடய தாைவ ேநாக்  ழங்கால்ப ட் , நீங்கள் 
[_______] அவ ைடய ஆ னாேல உள்ளான ம ஷனில் வல்லைமயாய்ப் 
பலப்பட ம், வாசத் னாேல ஸ்  உங்கள்  [_______] இ தயங்களில் 
வாசமா க்க ம், நீங்கள்  [_______] அன் ேல ேவ ன் , 
நிைலெபற்றவரக்ளா , சகல பரி த்தவான்கேளா ங் டக் ஸ் ைடய 
அன் ன் அகல ம், நீள ம், ஆழ ம், உயர ம் இன்னெதன்  உணரந்் ; 
அ க்ெகட்டாத அந்த அன்ைப அ ந் ெகாள்ள வல்லவரக்ளாக ம், 
ேதவ ைடய சகல பரி ரணத்தா ம் நிைறயப்பட ம், அவர ் தம  
ம ைம ைடய ஐ வரியத் ன்ப ேய, உங்க க்  [_______] அ க் ரகம் 
பண்ணேவண் ெமன்  ேவண் க்ெகாள் ேறன்.  நாம் [_______] 
ேவண் க்ெகாள் றதற் ம் நிைனக் றதற் ம் க ம் அ கமாய் 
நமக் ள்ேள ரிையெசய் ற வல்லைம ன்ப ேய, நமக் ச ் ெசய்ய [_______] 
வல்லவரா ய அவ க் , சைப ேல ஸ்  இேய ன் லமாய்த ்
தைல ைற தைல ைறக் ம் சதாகாலங்களி ம் ம ைம உண்டாவதாக. 
ஆெமன். (எேப யர ்3: 14-21)  

 
ப ல் தன  ெஜபத் ல் ப் டட்  ேபால ேவண் ேகாள்களின் அல்ல  த்த ன் 
பட் யைல உ வாக் ங்கள். 
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____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  

இந்த ராரத்்தைனையத் தனிப்பயனாக் வேதா , உங்கள் மைன  மற் ம் ள்ைளகள் 
மற் ம் ற அன் க் ரியவரக்ளின் வாழ்க்ைக ம் இந்த ஷயங்கைள ெஜ க்க நீங்கள் 
தவறாமல் பயன்ப த்தலாம்.  அதற்  ப லாக அவரக்ளின் ெபயரக்ைள அங்ேக ைவக்க ம்.   

ஸ் ல் நிைலத் த்தல்  

ேதவன் உறைவ ம் றார ்என்பைத நீங்கள் அ ந் க் ரக்ள், அதற்  நீங்கள் த ல் 
இேய ைவ ஆண்டவராக ம் இரடச்கராக ம் ெபற ேவண் ம், ன்னர ் ெஜபத் ற் ம் ேவதம் 
வா ப்பதற் ம் ேநரத்ைத ஒ க்க ேவண் ம்.  ஸ்தவ வாழ்க்ைகைய வாழ்வ , ல 
சமயங்களில் " ஸ் ல் நிைலத் ப்ப " என்  அைழக்கப்ப ற , அவ ைடய 
வாரத்்ைதையப் ப ப்பதன் ல ம் யானிப்பதன் ல ம் ேதவனின் சத்தத்ைத ேகட்ப ம் 
இ ல் அடங் ம்.  இேய , " ர த்தரமாக: ம ஷன் அப்பத் னாேலமாத் ரமல்ல, 
ேதவ ைடய வா ந்  றப்ப ற ஒவ்ெவா  வாரத்்ைத னா ம் ைழப்பான் என்  
எ க் றேத என்றார.்” (மத்ேத  4: 4). உங்கள் ேபாதகர ் ஒ  அசாதாரண ஆ ரியராக 
இ க்கலாம், ஆனால் ஒ  ஞா ற் க் ழைம காைல ெசய் ல் மட் ம் ஒ  வாரம் வாழ்வ  
ஆன் க ரீ ல் பல னமைடய வ வ க் ம்.  

பல ஸ்தவரக்ள் னசரி பக்  ைகேய கைள, நம் ைடய அன்றன் ள்ள அப்பம் 
ேபான்றவற்ைற ளியலைற ல் அல்ல  ப க்ைக அ ல் ைவக் ன்றனர.்  ஆன் க 
ஆற்றைல ைரவாகப் ெப வதற்காக அவரக்ள் அைத ெவளிேய இ த் , ெகாஞ்சம் ப த் , 
சரி, நான் என் காரியத்ைத நிைற  ெசய்ேதன். நான் இன்  வாரத்்ைதைய 

யானித் ட்ேடன்; கரத்்த க்  ஸ்ேதாத் ரம் எங் றாரக்ள். ஆனால் இ  ேபான்ற ஒ  
ைரவான உணைவ அ ந் வ , நம்ைம எளி ல் ேசாரவ்ைடய ெசய் ம்.  நாம் ப த்தவற் ன் 

நிைனவகம் நமக்  உத ற . நம  கலாசச்ாரத் ல் பல பணிகைளச ் ெசய்ய பல 
ேகெஜட் கள் நமக்  உத ன்றன. அ ல் ெசல்ேபான்கள், ேர ேயாக்கள், 
ெதாைலக்காட் கள், ன்ெடல்ஸ் மற் ம் பல சமயங்களில் கட ேளா  நம் ேநரத்ைத னசரி 
கலைவ ன் ஒ  ப யாக ஆக் ன்றன. இதனால் ேதவேனா  ெசல ம் ேநரம் 
பா க்கப்ப ற . நாம் கவனம் ெச த் ம் ேவதவா ப் , யானம் மற் ம் ெஜபம் 
ேபான்றவற் ன் லம் நாம் ேதவ டன் தனியாக னசரி ேநரத்ைத ரமாக 

ன்பற்ற ல்ைல என்றால், இ  நிசச்யமாக ேமாசமான ஆன் க ஆேராக் யத் ற்  
வ வ க் ம்.   

ப களில் ஆழமாக ேத ங்கள்  

வாரத்்ைதையப் ப க் ம்ேபா , ேதவனிட ந்  ஞானத்ைதத் ேத ம்ேபா  நாம் 
ெகாண் க்க ேவண் ய அ ைற பற்  ன்வ ம் வசனங்கள் என்ன ன்றன?   

த் மா ைடய மனம் அ ைவச ் சம்பா க் ம்; ஞானி ன் ெச  அ ைவ 
நா ம். (நீ ெமா கள் 18:15) 
 

____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  
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சத் யத்ைத வாங் , அைத ற்காேத; அப்ப ேய ஞானத்ைத ம் 
உபேதசத்ைத ம் த் ைய ம் வாங் .( நீ ெமா கள் 23:23)  

____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  

  சகல த நற் ரிையக மா ய கனிகைளத் தந் , ேதவைன அ ற 
அ ல் த் யைடந் , கரத்்த க் ப் ரிய ண்டாக அவ க் ப் பாத் ரராய் 
நடந் ெகாள்ள ம், (ெகாேலாெசயர ்1:10) 

 
____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  

 ைரவான ப ப்ைபத் த ரக்்க ம், ேதவ ைடய வாரத்்ைதையத் யானிக் ம் பழக்கத்ைத 
வளரத்் க் ெகாள் ங்கள்.  மக்கள் யானம் என்ற வாரத்்ைதையக் ேகட் ம்ேபா , பலர ்இந்  
ெஜபங்கைளப் பற்  நிைனக் றாரக்ள், ஆனால் யானம் என்ப  ேதவ ைடய 
3வாரத்்ைத ல் பயன்ப த்தப்ப ம் ஒ  ெசால்.  நாம் வா க் ம் ஷயங்கைள நாம் 

யானிக்க ேவண் ம், இ  ேதவன் என்ன ெசால் றார ் என்பைத ந்தைன டன் 
ப லளிப்பைதக் க் ற .   
 
உம  கட்டைளகைளத் யானித் , உம  வ கைளக்  
கண்ேணாக் ேறன்.(சங் தம் 119: 15)  
 
 

ேவதாகம உல ல் யானம் என்ப  ஒ  அைம யான நைட ைற அல்ல.   சத்தமாக வா ப்ப  
அல்ல  தன் டன் உைரயா வ  ேபான்ற ஒ கைள க் ம் எண்ணம் அதற்  
இ ந்த , எனேவ நீங்கள் உைரயாட டன் ெதாடர் ெகாள் ரக்ள், அ  உங்கள் மன ல் 
ஆழப ம்.  ஒ  ேதநீர ்ைப தண்ணீரில் ஊறைவப்ப  ரவத்ைத ஊ வெசய்வைதேபால், 
ேவதத்ைத யானிப்ப  நம் மன ல் ஊ ற .   

ப களில் ஆழமாக ேத ங்கள்   

இந்த வசனத் ல் ேதவன் என்ன ெசய் ம்ப  ேயா வா டம் ெசான்னார,் இ  ேதவ க் ம் 
ேயா வா ன் ெவற் க் ம் ஏன் க் யமான ?  

இந்த நியாயப் ரமாண ஸ்தகம் உன் வாைய ட் ப் ரியா ப்பதாக; 
இ ல் எ க் றைவகளின்ப ெயல்லாம் நீ ெசய்யக் 
கவனமா க் ம்ப , இர ம் பக ம் அைதத் யானித் க் 
ெகாண் ப்பாயாக; அப்ெபா  நீ உன் வ ைய வாய்க்கப்பண் வாய், 
அப்ெபா  த் மானா ம் நடந் ெகாள் வாய். (ேயா வா 1: 8)  
 

____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  

நீங்கள் நல்ல ெவற் ையப் ெபற ம் ரக்ளா?  

ஆம்______ இல்ைல_________ 

உண்ைம  ேகாப்  
 

யானம்- லம் வ ,  
உசச்ரிப்ப , சச் வ  
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இந்த வசனங்களின் அரத்்தத்ைத வரிக்க ம், அவரக்ள் ெசால்வ  ேபால் நீங்கள் ெசய்தால் 
அைவ உங்கள் ள்ைளவளரப்்ைப எவ்வா  பா க் ம். 

ன்மாரக்்க ைடய ஆேலாசைன ல் நடவாம ம், பா க ைடய வ ல் 
நில்லாம ம், பரியாசக்காரர ் உடக்ா ம் இடத் ல் 
உட்காராம ம்,கரத்்த ைடய ேவதத் ல் ரியமா ந் , இர ம் பக ம் 
அவ ைடய ேவதத் ல் யானமா க் ற ம ஷன் பாக் யவான். அவன் 
நீரக்்கால்களின் ஓரமாய் நடப்பட் , தன் காலத் ல் தன் கனிையத் தந் , 
இைல ரா க் ற மரத்ைதப்ேபா ப்பான்; அவன் ெசய்வெதல்லாம் 
வாய்க் ம். (சங் தம் 1: 1-3)  

 
____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  
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பாடம் 8 
 

உண்ைமயான ன் ரிைமகள் 
 

ள்ைளகள் இளைமயாக இ க் ம்ேபா , அம்மாைவ ம் அப்பாைவ ம் சாரந்் க் ம் 
தன்ைம இன்ெனா வரின் பராமரிப் ல் இ க் ம்ேபா  அவரக் க்  சங்கடமாகேவா அல்ல  
பயமாகேவா இ க் ம், ேம ம் அம்மா அல்ல  அப்பா ம்  வ ம்ேபா  ந்த பாச ம் 
ம ழ்ச் ம் இ க் ம்.  அவரக்ள் ரச்் யைட ம் ேபா , உற்சாகம் ளிரச்் யைட ற , 
ெபற்ேறா க்  "ஹாய், அம்மா," ஏய், அப்பா "ேபான்ற வாழ்த் க்கள் வழங்கப்படலாம் அல்ல  
அ கம் இல்லாமல் இ க்கலாம். இந்த ேநரத் ல், ெபற்ேறாரின் இ ப்  ஓரள  சாதாரணமாக 
எ த் க் ெகாள்ளப்ப ற  அல்ல  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட ல்ைல. 
 
 ஜாக் ரைத, ஏெனன்றால் நாம் கரத்்த க்  அேத காரியத்ைதச ்ெசய்ய ம். நாம் த ல் 

ஸ் டம் வ ம்ேபா , நாம் த ல் ஸ் டம் வ ம்ேபா , நாம் ெஜ க்க மற் ம் 
வாரத்்ைதக் ள் வர காத் க்க யா . நாம் அைதப் ப க் ம்ேபா , ேதவன் நம் 
இ தயங்க க் ல் ேப வைத உணர் ேறாம். பல ேநரங்களில் நாம் அற் தமான 
உணரச்் கைள அ ப க் ேறாம், ேம ம் நண்பரக்ள் மற் ம் அன் க் ரியவரக் டன் நம் 
நற்ெசய் ையப் ப ரந்்  ெகாள் ேறாம். 
 
காலப்ேபாக் ல், நாம் ப் டன் இல்லா ட்டால், நம  அ ைற ஆகலாம், “ஆமாம், 
மத்ேத ைவ ண் ம் ப க்க மா. அங்  இ ந்ேதன், அைதச ்ெசய்ேதன். " ர ரஷ்்டவசமாக, 
"அப்பா இங்ேக இ க் றார!்" என்ற மனப்பான்ைமைய இழக் ேறாம். இந்த மனநிைல ல் நாம் 
இ க்க யா . சற்  ேயா த் ப் பா ங்கள்: மகாபரி த்த ஸ்தலத் ல் னிதத் ற் ச ்
ெசல்வதற்கான ஆ ரவ் க்கப்பட்ட பாக் யம் உங்க க்  உள்ள , நீங்கள் ம் ம் 
ேதவ டன் அவைர "அப்பா (ேராமர ்8:15," அப்பா, தந்ைத "என்  றார)், என் ம் அவர ்நம் 
கா ல் ெமன்ைமயாய் ம் அற் தமான உண்ைமகைளக் ேகட்க ம், நீங்கள் அவ க்  
எவ்வள  அற் தமான மற் ம் க் யத் வம் வாய்ந்தவர ் என்பைதக் ற ம் பாக் யம் 
ெபற்ேறாம்..   
 
 ய-பரிேசாதைன 1 
 

வ ள்ள ேதவ டன் நீங்கள் கைட யாக அைம யாக உடக்ாரந்்தேபா , அவர ்உங்க டன் 
ேப வதற்  உற்சாகமாக இ ந்தார?்  
 
____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  

இேய  ஸ்  ைவ ல் தன  ஆ ையக் ைக ட்ட ன் ேவதத் ல் ப  ெசய்யப்பட்ட 
தல் நிகழ் , ேதவாலயத் ன் ைரச் ைல ேமல்ெதாடங் க் ழ்வைரக் ம் இரண்டாகக் 

ந்த , ம் அ ரந்்த , கன்மைலக ம் ளந்த . (மதே்த  27:51) இதன் 
ெபா ள் ைவ ல் ஸ் ன் மரணம் லம் ேதவனிட ந்  நாம் ரிந்தைத 

த் ட்ட .  அதற்  ன், ரதான ஆசாரியன் மட் ேம ஒ  வ டத் ற்  ஒ  ைற ப  
ெசய் ம் லங் ன் இரத்தத் டன் ைழய ம்.   
 

ஆைகயால், சேகாதரேர, நாம் பரி த்தஸ்தலத் ல் ரேவ ப்பதற்  
இேய வானவர ்தம  மாம்சமா ய ைர ன் வ யாய்ப் ம் வ மான 
மாரக்்கத்ைத நமக்  உண் பண்ணினப யால், (எ ெரயர ்10:19) 
 

 நம் ைடய தைலக்காக ஸ்  தம் ைடய இரத்தத்ைத ஒப் க்ெகா த்தேபா  
க ைமயான ைல ெகா க்கப்படட் .  இேய ன் மரணம் பாவத் ன் சக் ையத் 
ேதாற்க ப்ப  மட் மல்ல, தா நம் டன் ெந ங் ய ட் ற  ெகாள்ள ஒ  வ ைய 
வாங் வ ம் ஆ ம்.  நாம் "இவ்வள  ெபரிய இரட் ப்ைப றக்கணிக்கக் டா "  
(எ ெரயர ்2: 3).   
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ள்ைளகைள வளரத்்தவரக் க் , அவரக்ள் எங்க டன் ேநரத்ைத ெசல ட ம் ம்ேபா  
நாம் எவ்வள  பாக் யவான்கள்?  வளரந்்த ள்ைளகைளப் ெபா த்தவைர, அவரக்ள் 
எங்க டன் ேநரத்ைத ெசல ட ம் ம்ேபா  நாம் எவ்வள  ஆ ரவ் க்கப்பட்டவரக்ள்? 
ேதவன் ேவ பட்டவர ்என்  நீங்கள் நிைனக் ரக்ளா?  நீங்க ம் நா ம் "ைடம்-அ ட்" என்  
அைழக் ம் ேபா ம், "அப்பா, இ  உங்கள் ேநரம், நீங்க ம் நா ம் மட் ம், இப்ேபாேத, நான் 
ேவற எைத ம் ெசய்ய ேபாவ ல்ைல. நான் இைதப் பா காக்க ேபா ேறன் – ேதவன்"!!!   
 
 
ேதவ க்  ேநரம் ஒ க் வதற்  இந்த உ ப்பாட்ைட நாம் ெசய் ம்ேபா , கவனச் தறல்கள் 
மரேவைலகளி ந்  ெவளிேய வ வ  ேபால் ேதான் ற  என்ப  வாரஸ்யமான  
மற் ம் ெவளிப்ப த் ற . ம்பம் மற் ம் ெதாைலேப களில் இ ந்  க் கள் 
இல்ைலெயன்றால், உங்கள் மன ல் ெவள்ளம் ேபால் வ ம் எண்ணங்கள்: ேவைல ல் ஒ  

ரசச்ைன, ல்கள், உங்கள் மைன , உங்கள் ள்ைளகள் மற் ம் பல.  பலேநரங்களில் 
சாத்தான் அந்த கவனச் தறல்கைள அ ப் றான், ஏெனன்றால் நம் உ யான அ த்தளம், 
நம் வாசத் ன் வ ைமயான , நல்ல ெசயல்களி ந்  வ வ ல்ைல, அல்ல  றந்த 
அப்பாவாக, அம்மாவாக அல்ல  வாழ்க்ைகத் ைணயாக இ க்க ம் வ ல்ைல, ஆனால் 

ஸ் டனான நம  உற ந்  வ ற .  இந்த உற ந்  நல்ல  அைனத் ம் 
வள ம். 
 
 
ப களில் ஆழமாக ேத ங்கள்  
 
நாம் ெசய் ம் ஆ க் ய த்தத்ைத பற் ம், நாம் என்ன ெசய்ய ேவண் ம் என்பைத ம் 
பற்  இந்த ேவதம் என்ன ெசால் ற  என்  எ ங்கள். 
 

நாங்கள் மாம்சத் ல் நடக் றவரக்ளா ந் ம், மாம்சத் ன்ப  
ேபாரெ்சய் றவரக்ளல்ல.  எங்க ைடய ேபாரா தங்கள் மாம்சத் க் 
ேகற்றைவகளா ராமல், அரண்கைள நிர் லமாக் றதற் த் ேதவ 
பல 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 ழ்ப்ப யச ்

ைறப்ப த் றவரக்ளா க் ேறாம். (2 ெகாரிந் யர ்10: 3-5) 
 
____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  
 

ைதப்பவரின் உவைமைய தம் ைடய ஷரக் க்  இேய  ளக் யேபா  (மாற்  4: 13-20), 
சாத்தா ம் அவ ைடய ேபய்க ம் என்னெவன்  அவரக்ள் ெதரிந்  ெகாள்ள ேவண் ம் 
என்  அவர ் ம் னார.்  இந்த ேவதம் வாரத்்ைத ல் உங்கள் ேநரத் டன் எவ்வா  
ெதாடர் ைடய ?  அந்த த்தம் என்ன?    
 

வசனத்ைதக் ேகடட் டேன சாத்தான் வந் , அவரக்ள் இ தயங்களில் 
ைதக்கப்படட் வசனத்ைத எ த் ப்ேபா றான்; இவரக்ேள வசனம் 
ைதக்கப்ப ற வ ய கானவரக்ள். (மாற்  4:15) 

 
____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  
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 ப ல் 2 ெகாரிந் யர ்11: 3 ( ேழ) எ யேபா , அவர ்ஆ யாகமம் 3: 1-7 ஐக் ப் றார,் 
இ  ஏவாள் சாத்தானின் ெபாய்கைளக் ேகட்டேபா  பாவம் எவ்வா  உலகத் ற் ள் ைழந்த  
என்பைத வரிக் ற .  ப ன் பயம் என்னெவன்றால், சாத்தான் அேத தத் ல், ய 

வா களின் ெக த்  எளிைம ந்  மனைத ( ய்ைம, ேநரை்ம, இ தயத் ன் 
ஒற் ைம") ைதப்பான் (ெக ப்பார,் ழ்ப்ப த் வார,் அ ப்பார)், அவரக்ேளா 

ஸ் டனான உற ல் இ ந்தாரக்ள்.  
 

ஆ ம், சரப்்பமான  தன் ைடய தந் ரத் னாேல ஏவாைள 
வஞ் த்த ேபால, உங்கள் மன ம் ஸ் ைவப்பற் ய உண்ைம னின்  

ல ம்ப  ெக க்கப்ப ேமாெவன்  பயந் க் ேறன். (2 ெகாரிந் யர ்11: 3)  
 
 
ஏவாள் சாத்தானின் வஞ்சகத்தால் (தந் ரமான த் சா த்தனம் ) ஏமாற்றப்படட்ள் எனேவ 
அவள் ஒ  ெபாய்ைய உண்ைம என்  நம் னாள். சாத்தானின் ட்டம் எப்ேபா ேம ஒேர 
மா ரியாக இ க் ற .  
 

ய-பரிேசாதைன 2  
 
உங்க டன் ரண்பாடாக இ க்க ேவண் ம் என்ற ேதவ ைடய ப்பத்ைதப் பற்  நீங்கள் 
நம் ய ெபாய்கள் ஏேத ம் உண்டா?  

 
____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  

 
உங்கள் யானத்ைத ெதாடங் ம்ேபா  அல்ல  ெசய் ம்ேபா  வ ம் ல ெபா வான 
எண்ணங்கைள பட் ய ங்கள்.   
 
____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  

  
ஆனால் எல்லாவற் ற் ம் சாத்தாைனக் ைற ற யா .  ல ேநரங்களில் நாம் நாேம 
தவ  ெசய் ேறாம்.  இேய  ைவ ல் ெசல்வைத எ ரெ்காள்ள ேதாடட்த் ல் 
ெஜ த்தேபா , அவ ைடய ஷரக் ம் ங் னாரக்ள், அவரக்ள் ெஜ த் க்ெகாண்  இ க்க 
ேவண் ம்.  மாம்சத் ன் பல னம் பற்  இேய  அவரக் க்  எசச்ரித்தார:் 
 

 நீங்கள் ேசாதைனக் ட்படாதப க்  த் ந்  ெஜபம்பண் ங்கள்; ஆ  
உற்சாக ள்ள தான், மாம்சேமா பல ன ள்ள  என்றார.் (மத்ேத  26:41)  
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இேய ன் கட்டைள "கவனித்  ெஜபம் ெசய் ங்கள்".  இதன் ைளவாக நம் ைடய 
நன்ைமக்காக - ேசாதைன னா ம் ேசாம்ப னா ம் நாம் அ கம் 
பா க்கப்ப வ ல்ைல.  ெஜபம் என்ப  ஒ  இன் யைமயாத ஒ க்கம், எனேவ எனக்  
அைதப் ேபான்ற உணர்  இல்ைல, நான் ேசாரவ்ாக இ க் ேறன், எனக்  கவைல ல்ைல, 
அல்ல  எனக்  ேநரம் இல்ைல ேபான்ற எண்ணங்க க்  எ ராக நாம் த்தம் ெசய்ய 
ேவண் ம்.  ேதவைனத் ேத வதற்கான ன் ரிைமகளால் இணக்கம் மாற்றப்பட ேவண் ம்.   
 
ப களில் ஆழமாக ேத ங்கள்  
 
இந்த வசனங்கள் உங்க க்  என்ன ெசய்ய அ த் ன்றன என்பைத வரிக்க ம். 
   

ெ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. (1 ேப  5: 8)  
 

____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  

நீங்கள் சா ன் தந் ரங்கேளா  எ ரத்் நிற்கத் ராணி ள்ளவரக்ளா ம்ப , 
ேதவ ைடய சரவ்ா தவரக்்கத்ைத ம் தரித் க்ெகாள் ங்கள். (எேப யர ் 6:11, 
என் ைடய வ த்தங்கள்)  

 

____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  

ெபற்ேறாராக ஊ யம் ெசய்வதற்கான அ காரம் உட்பட உங்கள் எல்லா ெவற் க ம் 
ஸ் டனான ெதாடரச்் யான உற ந்  வந்தைவ.  மாற்  4:34 ற , "அவரக்ள் 

தனியாக இ ந்தேபா , அவர ்தம் ைடய ஷரக் க்  எல்லாவற்ைற ம் ளக் னார.்"  நாம் 
னசரி பக் களி ம் ேவதவா ப் ம் இேய ேவா  ேநரத்ைத ெசல ற வைர, 

ேவதத் ந்  ந்த ண்ண கைள ம் ரிதைல ம் ெபற்ேறாராக நமக் த் 
ேதைவயான சக் ைய ம் ஞானத்ைத ம் ெப ேவாம்.   ேதவன் நம் ஒவ்ெவா வைர ம் ஒேர 
மா ரியாக ேந க் றார,் அவர ் நம் டன் ேப வதற்  ஏங் றார.்  நீங்கள் எ ரெ்காள் ம் 
ஒவ்ெவா  ழ்நிைலைய ம் உள்ளடக் ம் ள்ைளவளரத்்ரத் க் ரிய எந்த த்தக ம் 
எ தப்பட ல்ைல.  அதனால்தான், ஒவ்ெவா  நா ம் நீங்கள் அவைரச ் சாரந்்  இ க்க 
ேவண் ம் என்  ேதவன் ம் றார,் ரிந் ெகாள்ள ம் வ காட் த க்காக ம் 
அவ ைடய வாரத்்ைதையப் பாரக்் றார ்  
 
ப களில் ஆழமாக ேத ங்கள்  
 
இேய ன் ேபாதைன ரியாதேபா  டரக்ளின் அ ைறைய இந்த வசனத் ல் 
கவனி ங்கள்.  அவரக்ள் என்ன ெசய்தாரக்ள்?  
 

அப்ெபா  இேய  ஜனங்கைள அ ப் ட்  ட் க் ப்ேபானார.் 
அவ ைடய ஷரக்ள் அவரிடத் ல் வந் : நிலத் ன் கைளகைளப்பற் ய 
உவைமைய எங்க க்  ெவளிப்ப த்தேவண் ெமன்  ேகடட்ாரக்ள். (மத்ேத  
13.36) 

 
____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  
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வாழ்க்ைகைய சமாளிக்க நமக் த் ேதைவயான ஞானத்ைத நா வைத ம் , நாம் அவரிடம் 
வ வதற்  ேதவன் எப்ேபா ம் காத் க் றார.்  இைத அ ந்தால், வ ள்ள ேதவ டன் 
ேநரத்ைத ெசல ட நாம் எப்ப  க ம் அ வலாக இ க்க ம்?  இைத நாம் ெதாடரந்்  
மன ல் ைவத் க் ெகாள்ள ேவண் ம், நம் ைடய ேபாக் க க்  எ ராக தந் ரமாக 
இ க்க ேவண் ம் அல்ல  ேதவனின் நன்ைமைய நம் டம் எ த் க்ெகாள்ள ேவண் ம்.   
 
 

நீ ெவட்கப்படாத ஊ யக்காரனா ம் சத் ய 
வசனத்ைத நிதானமாய்ப் ப த் ப் 
ேபா க் றவனா ம் உன்ைனத்  
ேதவ க்  ன்பாக உத்தமனாக நி த் ம்ப  
ஜாக் ரைதயா .  (2 ேமாத்ேத  2:15)  

 
 
 
உங்கள் ேவதாகம ஆய் ல் நீங்கள் எந்த தரத்ைத 
வழங் ரக்ள்?   
 
____________________________________________________________________________________________________  

 
ெவட்கம் என்ற வாரத்்ைதைய ேதவன் என்ன அரத்்தப்ப த் றார ்என்  நிைனக் ரக்ள்?  
 

____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  

 
ெசயல் ட்டம் 1 
 
கரத்்த ைடய அ த்தல்கைளப் ன்பற் வ ல் ப் ட்ட உத ையக் ேகட்  ஒ  

ராரத்்தைனைய எ ங்கள்.  
 
____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  

இந்த வசனத் ல் உள்ள அ ைர என்ன? 

____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  
 

ஆைகயால், சேகாதரேர, உங்கள் அைழப்ைப ம் ெதரிந் ெகாள் தைல ம் 
உ யாக் ம்ப  ஜாக் ரைதயா ங்கள்; இைவகைளச ் ெசய்தால் நீங்கள் 
ஒ க்கா ம் இட வ ல்ைல. (2 ேப  1: 10) 

 
____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  

உண்ைம  ேகாப்  
 

ப ப்  - ஒ  இலக்ைக அைடய 
ைவராக் யமான டா யற் . இந்த 
இம்ெபரா-ைடவ் ைனசெ்சால் 
ெசய்ய மற் ம் ெதாடரந்்  ெசய்ய ஒ  
கடட்ைள. 
சரியாகப் ரித்தல்-தச்  ேவைல, 
ெகாத்  ேவைல அல்ல  ணியால் 
ஒன்றாக ைதப்ப  ேபான்ற ல 

ஷயங்கைள ேநராக ெவட் தல்.   
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ழ்ப்ப தல் என்ப  ெசயல் 
 
வ வான அ த்தளத்ைத உ வாக் வதற்கான ன்றாவ  லப்ெபா ள் (பாடம் 7 இ ந் ) 
நாம் ேதவனிட ந்  ேகட்ப  அல்ல  கற் க்ெகாள்வ  த்  ெசயல்ப வதற்கான . 
 

என்னிடத் ல் வந் , என் வாரத்்ைதகைளக் ேகட் , அைவகளின்ப  
ெசய் றவன் யா க்  ஒப்பா க் றாெனன்  உங்க க் க் காண் ப்ேபன்.  
ஆழமாய்த் ேதாண் , கற்பாைற ன்ேமல் அஸ் பாரம் ேபாட் , கட் ற 
ம ஷ க்  ஒப்பா க் றான்; ெப ெவள்ளம் வந் , நீேராட்டம் அந்த 

ட் ன்ேமல் ேமா ம், அைத அைசக்கக் டாமற்ேபா ற் ; ஏெனன்றால் 
அ  கன்மைல ன்ேமல் அஸ் பாரம் ேபாடப்பட் ந்த . ( க்கா 6: 47-48) 

 
ேதவ ைடய வாரத்்ைதயான ேவதாகமத்ைத நாம் ேதவனின் வாரத்்ைதகளாகக் க த 
ேவண் ம், பைழய ஏற்பாட் ல், தரக்ள் ேதவனின் ெபயைர க ம் னிதமானதாகக் 
க னர,் அவரக்ள் அைதப் ேபசத் ணிய ல்ைல.  இேய  ஸ் ன் யாகத் ல், 
ேதவனின் ைபயால் மட் ேம நீங்கள் நீ மானாகக் க தப்ப ரக்ள் மற் ம் ஒ  
ஆ ரியராக ம் வ காட் யாக ம் பரி த்த ஆ யானவர ் நமக் ள் வாசம்பன் றர.் 
அவ ைடய த்தத்ைதச ் ெசய்ய ஆைசப்ப வ ம், நன் ணர்  மற் ம் ழ்ப்ப த டன் 
ப லளிப்ப ம் உங்கள் பங்கா ம்.  நீங்கள் ேதவ ைடய வாரத்்ைதைய பரிந் ைரகளாகக் 
க னால், உங்கள் ப்பத் ற்  ஏற்றைதத் ேதரந்்ெத ப்பைத நீங்கள் காணலாம்.  இ  

த் சா த்தனம் அல்ல, வ வான அ த்தளத்ைத உ வாக் வதன் லம் ைடக் ம் 
ெவற் ைய ஏற்ப த்தா .   
 

அப்ப ேய உங்களில் எவனா ம் தனக்  உண்டானைவகைளெயல்லாம் 
ெவ த் டா ட்டால் அவன் எனக் ச ் ஷனா க்கமாட்டான். ( க்கா 14:33)  

 
இந்த வசனம் னசரி நம் ைடய ன் ரிைமகைள ேதவ ைடய வாரத்்ைத டன் 

ரைமக்கச ் ெசால் ற , அ  அவ ைடய த்தத்ைத நம்  ைவக் ற .  இேய ன் 
ேபாதைனகைளப் ன்பற் வ  க ம் க னம் என்  பலர ்க னாரக்ள், எனேவ அவரக்ள் 
ேதவனிட ந்  ல ச ்ெசன்றாரக்ள்.   
 

அ தல் அவ ைடய ஷரில் அேநகர ் அவ டேன ட நடவாமல் 
ன்வாங் ப்ேபானாரக்ள். அப்ெபா  இேய  பன்னி வைர ம் ேநாக் : 

நீங்க ம் ேபாய் ட மனதா க் ரக்ேளா என்றார.் (ேயாவான் 6: 66-67)  
 
இேதேபால், இந்த பாடங்களில் உள்ள ல அ தத்ல்கள் நீங்கள் தற்ேபா  ெசய் ம் 
ெசயல்களி ந்  ேவ பட் க்கலாம்.  கரத்்தரின் ைபயால் நீங்கள் அவ ைடய 

த்தத்ைதச ்ெசய்ய ம், உங்கள் ெசாந்த பலத்தால் அல்ல. 
 
ெசயல் ட்டம் 2  
 
ேதவனின் ைப மற் ம் வல்லைம ஆ ய இரண் ற் ம் அவைரச ்சாரந்்  இ க்க ேதவனிடம் 
உங்கள் உ ப்பாட்ைட எ ங்கள் ேம ம் ெபற்ேறார ் தான அவர  அ ைரகைளப் 

ன்பற்ற ம். 
 

____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  

 
ேதவன், உங்கள் மைன , உங்கள் ள்ைளகள், ேவைல, சச்ைப, ஓய்  ேநரம் மற் ம் 

ட் ற  ஆ யவற்ேறா  உங்கள் ன் ரிைமகைளக் கவனி ங்கள். அைவ சரியான 
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வரிைச ல் இ ப்பதாக நீங்கள் நம் ரக்ளா? இல்ைலெயன்றால், மாற் வதற்கான 
உ ெமா ைய எ ங்கள். 
 
____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  

 
நம் ன் ரிைமகள் த்  ேதவன் தன  இ தயத்ைதப் ப ரந்் ெகாள் றார.் 
 

கண்காணிப்ைப ம் றவன் நல்ல ேவைலைய ம் றான், இ  
உண்ைமயான வாரத்்ைத. ஆைகயால் கண்காணியானவன் ற்றஞ் 
சாட்டப்படாதவ ம், ஒேர மைன ைய உைடய ஷ ம், 
ஜாக் ரைத ள்ளவ ம், ெதளிந்த த் ள்ளவ ம், ேயாக் யைத ள்ளவ ம், 
அந்நியைர உபசரிக் றவ ம், ேபாதகசமரத்்த மாய் இ க்கேவண் ம். அவன் 
ம பானப் ரிய ம், அ க் றவ ம், இ வான ஆதாயத்ைத இச் க் றவ  
மா ராமல், ெபா ைம ள்ளவ ம், சண்ைடபண்ணாதவ ம், பண 
ஆைச ல்லாதவ மா ந் , தன் ெசாந்தக் ம்பத்ைத நன்றாய் 
நடத் றவ ம், தன் ள்ைளகைளச ் சகல நல்ெலா க்க ள்ளவரக்ளாகக் ழ்ப் 
ப யப்பண் றவ மா க்கேவண் ம். ஒ வன் தன் ெசாந்தக் ம்பத்ைத 
நடத்த அ யா ந்தால், ேதவ ைடய சைபைய எப்ப  சாரிப்பான்?  அவன் 
இ மாப்பைடந் , சா  அைடந்த ஆக் ைன ேல ழாதப க் , தன 

ஷனா க்கக் டா . அவன் நிந்தைன ம், சா ன் கண்ணி ம் 
ழாதப க் , றம்பானவரக்ளால் நற்சாட்  ெபற்றவனா க்கேவண் ம். 

அந்தப்ப ேய, உத க்கார ம் இ நாக் ள்ளவரக்ளா ம், ம பானப் ரியரா ம், 
இ வான ஆதாயத்ைத இச் க் றவரக்ளா ம் இராமல், நல்ெலா க்க 

ள்ளவரக்ளா ம், வாசத் ன் இரக யத்ைதச ் த்த மனசச்ாட் ேல 
காத் க்ெகாள் றவரக்ளா ம் இ க்கேவண் ம். ேம ம், இவரக்ள் ன்னதாகச ்
ேசா க்கப்படேவண் ம்; ற்றஞ்சாட்டப்படாதவரக்ளானால் உத க்காரராக 
ஊ யஞ்ெசய்யலாம். அந்தப்ப ேய ஸ் ரகீ ம் நல்ெலா க்க ள்ளவரக் ம், 
அவ பண்ணாதவரக் ம், ெதளிந்த த் ள்ளவரக் ம், எல்லாவற் ேல ம் 
உண்ைம ள்ளவரக் மா க்கேவண் ம். ேம ம், உத க்காரரானவரக்ள் ஒேர 
மைன ைய ைடய ஷ மாய், தங்கள் ள்ைளகைள ம் ெசாந்தக் 

ம்பங்கைள ம் நன்றாய் நடத் றவரக் மா க்கேவண் ம். இப்ப  
உத க்கார ைடய ஊ யத்ைத நன்றாய்ச ் ெசய் றவரக்ள் தங்க க்  நல்ல 
நிைலைய ம், ஸ்  இேய ைவப்பற் ம் வாசத் ல் ந்த 
ைதரியதை்த ம் அைடவாரக்ள். (1 ேமாத்ேத  3: 1-13)  

 
1 ேமாத்ேத ல் உள்ள இந்த பத் ல் நீங்கள் ஒ  நல்ல ஊ யனாக இ க்க உங்கள்  
உங்கள் தல் ன் ரிைமயாக இ க்க ேவண் ம் என்பைத 
ெதளி ப த் ற .  ேதவாலயத் ல் ெபா ேபாக் , ேவைல, அல்ல  ேசைவ 
ேபான்றவற் ல் மக்கள் அ க அக்கைற ெகாண் ள்ளதால், பல கள் ஒ ங்கற்றைவகலாக 
உள்ளன.   
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இந்த பத் ையப் பற்  ஒ  எ த்தாளர ் றார:் 
  

ட் ல் தைலவர ்ெபற்ற அ பவம் ேதவாலயத் ல் தன  பங் ற்  க் யமான இரக்கத்ைத 
("கவனித் க் ெகாள் ங்கள்") வளரக்் ம் என்  ப ல் ட் க்காட் னார.்  நிரவ் த்தல் என்ற 

ைன 4 வ  வசனத் ல் ேதான் ய . ட் ல் சரியான தைலைமத் வ றன்கைள வளரப்்ப  
ேதவாலயத் ல் அவரக் க்  ஒ  ன்நிபந்தைனயாக இ ந்த .   
 

ய-பரிேசாதைன 3  
 
ேதவனின் பாரை்வ ல் த  ெப வதற்  ன்  ஒ  ேபாதகர ்தன  ம்பத்ைத ஒ ங்காக 
ைவத் க்க ேவண் ம், இதனால் அவர ்சைபக்  ஒ  ன்மா ரி இ க்க ம்.  நீங்கள் ஒ  
ேதவாலயத் ல் இ ந் ந்தால், ேபாதகர ் தன  ம்பத் ன டன் பல க்கல்கைளக் 
ெகாண் ந்தார ் அல்ல  அவர  ம்பத் னரிடம் சரியாகப் பழக ல்ைல என்பைதக் 
கண்டால், நீங்கள் அவைர ம் அவர  தைலைமைய ம க் ரக்ளா?  ஏன் ம ப் ற்கள்? 
அல்ல  ஏன் ம க்கமாட் ரக்ள்? 
 
____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  

 
கரத்்தர ் ஆ ரகா க் ச ் ெசான்னைத நிைறேவற் ம்ப யாய் அவன் தன் 

ள்ைளக க் ம், தனக் ப் ன்வ ம் தன் டட்ா க் ம்: நீங்கள் நீ ைய ம் 
நியாயத்ைத ம் ெசய் , கரத்்த ைடய வ ையக் காத்  நட ங்கள் என்  
கட்டைள வான் என்பைத அ ந் க் ேறன் என்றார.் (ஆ யாகமம் 18:19)  

 
இந்த வசனத்ைத நாம் ன்ேப ப் ட்ேடாம், ஆனால் ள்ைளவளரப்் ல் ேதவனின் 
அ ைற ன் றந்த எ த் க்காட்  இ .  ேதவன் ஆ ரகா க் , ஒ  ேநாக்கத் ற்காக 
அவைர அ ந் ப்பதாக ம், அவ ைடய ம்பத்ைத கரத்்த ைடய வ களில் 
கற் க் ம்ப  ெசால் றார.்  இைவ அவ ைடய ன் ரிைமகள். "பணத்ைதக் ெகாண் வர 
நீங்கள் எப்ெபா ம் உைழக்க ேவண் ம்" என்  ேதவன் ெசால்ல ல்ைல என்பைதக் 
கவனி ங்கள்.(எங்கள் ம்பத் ன் ேதைவகைள நாங்கள் சந் க்க ல்ைல என்றால் 1 

ேமாத்ேத  5: 8 ஐ அ ப்பைடயாகக் ெகாண்ட நம் க்ைகைய நாங்கள் ம த் ட்ேடாம் 
என்ப  எங்க க் த் ெதரி ம் ), அல்ல  "அ க ஊ யம் ெசய் ங்கள் அல்ல " அந்த 
ஒடட்கத்ைத ஏற் , நிதானமாக ம் லபமாக சம்ப த் க்ெகாள்ள எ ப் க் ச ்ெசல் ங்கள் 
என் ம் அவர ் ல்ைல , "ேவைல, ஊ யம் மற் ம் ஓய்  ேநரம் ஆ யைவ 

க் யமானைவ என்றா ம், ேவதத் ல் ட இைவ எ க் ேம தல் ன் ரிைம இல்ைல. ஒ  
சமநிைல அைடய ேவண் ம், ஆனால் உங்கள் ன் ரிைம த ல் ேதவ ட ம் அ த்த  

ம்பத் ட ம் உள்ள . 
 

ய-பரிேசாதைன 4  
 
உங்கள் வாழ்க்ைக ல் ன் ரிைமகள் என்ன என்பைத வரிக்க ம். ேதவன் த ல், 

ன்னர ் ம்பம், ன்னர ்ேவைல ெசய்தாரா? நீங்கள் மணமானவராக இ ந்தால், உங்கள் 
மைன டம் உங்கள் ம ப் டை்ட ஏற் க்ெகாள் றரக்ளா என்  ேக ங்கள். உங்களிடம் 

ள்ைளகள் இ ந்தால், அவரக்ளிட ம் நீங்கள் ேகட்கலாம். நீங்கள் ஒ  ெமன்ைமயான வ ல் 
ேகட்டால் அவரக்ள் வழக்கமாக உங்க க்  ேநரான ப ைலக் ெகா ப்பாரக்ள்.   
 
____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  
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ப களில் ஆழமாக ேத ங்கள்  
 
ேதரந்்ெத ப்ப , ேசைவ ெசய்வ  மற் ம் ம்பம் ேபான்ற ேவதாகமக் க த் கைளப் பற்  
இந்த வசனங்கள் என்ன ன்றன?   
 

கரத்்தைரச ்ேச க் ற  உங்கள் பாரை்வக்  ஆகாததாய்க் கண்டால், ன்ைன 
யாைரச ் ேச ப் ரக்ள் என்  இன்  ெதரிந் ெகாள் ங்கள்; ந க்  
அப் றத் ல் உங்கள் தாக்கள் ேச த்த ேதவரக்ைளச ் ேச ப் ரக்ேளா? 
நீங்கள் வாசம்பண் ற ேதசத் க் களா ய எேமாரியரின் ேதவரக்ைளச ்
ேச ப் ரக்ேளா? நா ம் என் ட்டா ேமாெவன்றால், கரத்்தைரேய 
ேச ப்ேபாம் என்றான். (ேயா வா 24:15)  

 
____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  
 

அப்ெபா  எ யா சகல ஜனத்தண்ைடக் ம் வந் : நீங்கள் எந்தமட் ம் இரண்  
நிைன களால் ந் க் ந்  நடப் ரக்ள்; கரத்்தர ் ெதய்வமானால் அவைரப் 

ன்பற் ங்கள்; பாகால் ெதய்வமானால் அவைனப் ன்பற் ங்கள் என்றான், 
ஜனங்கள் ர த்தரமாக அவ க்  ஒன் ம் ெசால்ல ல்ைல. (1 இராஜாக்கள் 18:21)  
 

____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  
 

இரண்  எஜமான்க க்  ஊ யஞ் ெசய்ய 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)  
 

____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  

 
இ யாக, நீங்கள் உங்கள் ட் ல் ெதய் கக் ெகாள்ைககைளப் ன்பற் ரக்ளா?   
 

ஆ ன் கனிேயா, அன் , சந்ேதாஷம், சமாதானம், நீ யெபா ைம, தய , 
நற் ணம், வாசம், சாந்தம், இசை்சயடக்கம்; இப்ப ப்பட்டைவக க்  

ேராதமான ரமாணம் ஒன் ல்ைல. (கலாத் யர ்5: 22-23)  
 
உங்கள் ள்ைளகள் இந்த ணங்கள் உங்களில் மற் ம் உங்கள் ட் ல் அ கரித்  
வ வைதக் காண் றாரக்ளா?   
 
உங்கைள எப்ப  ம ப்  ெசய் ரக்ள்?  றந்  ளங் ேறன்____ ல ேநரங்களில் ______ 
நிைறய வளரேவண் ம்________. 
 

ஸ் டனான உங்கள் உறைவத் த ர உங்க க்  க க் யமான  என்ன?  
ேவ  ஏதாவ  க் யத் வம் ெபற்றால், நீங்கள் கஷ்டப்ப ரக்ள், உங்கள் ம்ப ம் 
பா க்கப்ப ம்.  ேதவன் ழ்ப்ப தைல ஆ ரவ் க் றார.்  ழ்ப்ப யாைம என்ப  நமக் த் 
ேதைவப்ப ம் ேதவனின் தற்கா க ைப ல் இ ந்  நா க்  நாள் நம்ைம ெவளிேய 
நி த் , நம் ைடய மாம்சத் ல் ெசயல்படத் ெசய் ற .  
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ன்ேனற்றத் ற்கான எந்த இடத்ைத ம் நீங்கள் பாரக்் ரக்ளா?  இைவ தந் ரமான 
ேகள் கள் அல்ல.  ேதவன் இந்த அ த்தல்கைள நமக் த் த றார,் ேம ம் 

ரிந் ெகாள் ம் அள க்  அவற்ைற ெதளி ப த் றார.்  நாம் ெதாடரந்்  ஒ வைர 
ஒ வர ்ஊக் க்க ேவண் ம் என் ம் அவர ் றார.்  நமக்  ஒவ்ெவா  நா ம் ேதவனின் 
வல்லைம ம் ைப ம் ேதைவ.  ஆனால் ேதவன் நம்ைம ழ்ப்ப தலால் ெசய் ம்ப  
அைழத்தைத அற் தத்தால் ெசய்ய மாட்டார ்என்பைத நாம் ஒ ேபா ம் மறந் டக் டா .  
 
 வ வான அ த்தளத் ற்கான ன்  ெபா டக்ள் யாைவ (பாடம் 7 ந் )?  
  
1.________________________________________________________________________ 
  
2.________________________________________________________________________ 
 
3. .________________________________________________________________________ 
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பாடம் - 9 

தன்ைம ைலக்கல் 
 
 
ஒ  வ வான அஸ் பாரத்ைத உ வாக் வதற்கான க க் யமான அம்சம் சரியான 
தைலைம லக்கல்ைல ெதரிந்ேத ப்ப .  ஸ் ைவப் பற் ம், அவ டனான நம  
உறைவப் பற் ம் ேவதம் என்ன ெசால் ற  என்  பாரப்்ேபாம்:  
 
ஆைகயால், நீங்கள் இனி அந்நிய ம் பரேத க மா ராமல், பரி த்தவான்கேளாேட ஒேர 
நகரத்தா ம் ேதவ ைடய டட்ா மா ந் , அப்ேபாஸ்தலர ் ரக்்கதரி கள் 
என்பவரக் ைடய அஸ் பாரத் ன்ேமல் கட்டப்பட்டவரக் மா க் ரக்ள்; அதற்  
இேய ஸ்  தாேம ைலக்கல்லா க் றார.் (எேப யர ்2: 19-20)  
 

அந்தப்ப ேய: இேதா, ெதரிந் ெகாள்ளப்பட்ட ம் ைலேயறப் 
ெபற்ற மா க் ற ைலக்கல்ைல ேயானில் ைவக் ேறன்; அ ன்ேமல் 

வாசமா க் றவன் ெவட்கப்ப வ ல்ைல என்  ேவதத் ேல 
ெசால் க் ற . ஆைகயால் வா க் ற உங்க க்  அ  ைலேயறப் 
ெபற்ற ; ழ்ப்ப யாம க் றவரக் க்ேகா டை்டக் கட் றவரக்ளால் 
தள்ளப்பட்ட ரதான ைலக்கல்லா ய அந்தக் கல் இட தற்ேக வான 
கல் ம் தற்ேக வான கன்மைல மா ற் ; அவரக்ள் வசனத் ற் க் 

ழ்ப் ப யாதவரக்ளா ந்  இட றாரக்ள்; அதற்ெகன்ேற 
நிய க்கப்படட்வரக்ளா ம் இ க் றாரக்ள். (1 ேப  2: 6-8) 

  
இந்த வசனங்களில் ன்ைவக்கப்பட் ள்ள ஆன் க ன்ேனற்றத் ன் வரிைசையக் 
கவனி ங்கள்: 
 
1. இேய  ஸ் ைவ ஏற் க்ெகாள்,  
2. அவரிடத் ல் நிைலத் ங்கள்,  
3. ழ்ப்ப ங்கள்.  
 
ெப ம்பாலான ஸ்தவரக்ள் ன்றாவ  ப ல் ழ் ள்ளனர.் ஒ ேவைள உங்கள் 
எண்ணங்கள் எப்ேபா ம் இைவகைலேய நிைனத் க்ெகாண் ப்பைத நீங்கள் 
கண் க்கலாம், நான் இைத ெசய்வைத ட் ட ேவண் ம் அல்ல  நான் ஏதாவ  றப்பாக 
ெசய்ய ேவண் ம் அல்ல  நான் ஏன் இந்த தவறான காரியங்கைள ெசய்யாமல் இ க்க டா ? 
அ ரஷ்்டவசமாக, தல் இரண்  ப கைள நிைறேவற் வ  ன்றாவ  ப ல் ெவற் ையத் 
த ற . நாம் வல்லைம, ைப மற் ம் ழ்ப்ப த ள்ள வா களாக இ க்க 

ம் ேறாம்.  
 
மக்கள் ஆேலாசைனக்காக வ ம்ேபா , பாவமான நடத்ைதகள் அல்ல  
ேபாைதப்ெபா ட்க டன் ேபாரா ம்ேபா , தல் ேகள் , " ஸ் டனான உங்கள் 
நிைலயான உற  எப்ப  இ க் ற ?" க ம் ெபா வான ப ல், "இதன் ெபா ள் என்ன?" 
ப ல் என்னெவன்றால், ஸ் டனான நம  உற , ழ்ப்ப வதற்கான வல்லைமையக் 
ெகா க் ம் இைணப் . ேதவ டனான நம  ெந க்கம், பாவத் ன்  ெவற்  
ெப வதற்கான சக் ைய ம், அந்த நா க்கான ைபைய நமக் த் த ற . ேம ம் அவர ்
அந்த நா க்  மட் ம் நமக்  அ ள் த றார.் அவர ் ஒ  வாரம் வ ற் மான ைப 
த வ ல்ைல. இந்த ெதாடரை்ப நாம் பாரக்்க ேவண் ம் மற் ம் இந்த ஆன் க ெகாள்ைகைய 

ரிந்  ெகாள்ள ேவண் ம். 
 
என்னில் நிைலத் ங்கள், நா ம் உங்களில் நிைலத் ப்ேபன்;  
 
ெகா யான  ராடச்செ்ச ல் நிைலத் ரா ட்டால் அ  தானாய்க் கனிெகா க்க 
மாட்டாத  ேபால, நீங்க ம் என்னில் நிைலத் ரா ட்டால், கனிெகா க்கமாட் ரக்ள். 
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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: 4-5)  
 
 
இேய  நிைலத் க்க ேவண் ம் என்ற எண்ணத் ல் 
கவனம் ெச த்  வந்தார.்  அவர ்இந்த வாரத்்ைதைய 
நான்  ைற பயன்ப த் னார.்  அவர ் தம் ைடய ஷரக் க்  இந்த அ த்தைலக் 
ெகா த்தேபா , அவர ் ைவ ல் ெசல்வதற் ம், ன்னர ் பரேலாகத் ள்ள தாேவா  
இ ப்பதற் ம்  ேநரம்தான் இ ந்த .  அவர ் உடல் ரீ யாக இல்லா டட்ா ம் ட, 
அவ டனான உற  ெதாட ம் என்பைத அவ ைடய ஷரக்ள் அ ந் ப்பைத உ ப்ப த்த 
அவர ் ம் னார.்  
 
ப களில் ஆழமாக ேத ங்கள்  
 இந்த வசனங்களின்ப , நாம் எங்ேக நிைலத் க்கேவண் ம்?  அதன் ைள  என்ன?   
 

இேய  தம்ைம வா த்த தரக்ைள ேநாக் : நீங்கள் என் உபேதசத் ல் 
நிைலத் ந்தால் ெமய்யாகேவ என் ஷரா ப் ரக்ள்; சத் யத்ைத ம் 
அ ரக்ள், சத் யம் உங்கைள தைலயாக் ம் என்றார.் (ேயாவான் 8: 31-32)  

 
____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  

 நீங்கள் என்னி ம், என் வாரத்்ைதகள் உங்களி ம் நிைலத் ந்தால், நீங்கள் 
ேகட் க்ெகாள்வெத ேவா அ  உங்க க் ச ்ெசய்யப்ப ம். (ேயாவான் 15: 7) 
 

____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  

 இந்த ேவதவசனங்கள் ஸ் ல் நிைலத் ப்ப , அவைர நம் ப்ப  மற் ம் அதன் 
ைள கைள எவ்வா  ெதாடர் ப த் ன்றன என்பைதக் கவனி ங்கள்.   

 
எங்களால் ஏதா ம் ஆ ம் என்ப ேபால ஒன்ைற ேயா க் றதற்  நாங்கள் 
எங்களாேல த யானவரக்ள் அல்ல; எங்க ைடய த  ேதவனால் 
உண்டா க் ற . (2 ெகாரிந் யர ்3: 5)  

 
____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  

ஆனப னாேல நாங்கள் ேசாரந்் ேபா ற ல்ைல; எங்கள் றம்பான 
ம ஷனான  அ ந் ம், உள்ளான ம ஷனான  நா க்  நாள் 

தாக்கப்ப ற . (2 ெகாரிந் யர ்4:16)  
 
____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  

 

உண்ைம  ேகாப்  

நிைலத் ங்கள்-தங் வதற் , 
தங் க்க, ஒ  இடத் ல் 
இைணந் க்க, பலனளிக்காமல் 
ச த் க்ெகாள்ள.    
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நம் ைடய ஆ க் ரிய வாழ்க்ைக ஒ  ட் ன் அஸ் வாரம் ேபான்ற .  நீங்கள் அைதப் 
பாரக்்க யா , ஆனால் இயற்ைக ேபர கள் ஏற்ப வதால் அதன் வ ைம 
ெவளிப்ப ம்.  ட்ைட அழகாக மாற் வதற்  நாம் நம  ேநரத்ைத ம் பணத்ைத ம் 
ெசல டலாம், ஆனால் பல னமான அ த்தளம் அந்த ேநரத்ைத ம் பணத்ைத ம் ைரவாக 
ஒன் ல்லாைமக்  ெகாண்  வர ம். 
 
 நீ ல்வளரப்்பதற் ப் ப லாக ெவற் ன் உ வத் ல் மட் ேம நாம் ேநரத்ைத 
ெசல ட்டால், மத்ேத  7 இல் இேய  கணித்தைதப் ேபாலேவ நம   "மண ன்" ேமல் 
கட்டப்பட்  " ம்”. இ  டை்ட நிைலநி த் ற அ த்தளம், அற்பமான மற் ம் 
கவரச்் கரமான வண்ணப் ச்  ேவைல அல்ல. 
 

ன்வ ம் பணிப் த்தகங்களில் ள்ைளகைள வளரப்்பதற்கான ேவதாகமக் உபகரனங்கைள 
காண் ரக்ள்.  இ ப் ம், உங்கள் அ த்தளத்ைத றக்கணித்  இந்த ஆன் கக் 
ெகாள்ைகைய நீங்கள் த ரத்் டட்ால், நீங்கள் உங்கள் பைழய பழக்கங்க க் த் ம் ச ்
ெசல் ரக்ள்.  ேதவ டனான உங்கள் உற ன் வ ைம, ஸ் ல், நீங்கள் ெவற் கரமாக 
கட் ெய ப்ப ஒேர அ த்தளம்.   
 

ளரச்்  மற் ம் ேதர் கள்  
 

ளரச்்  என்ற வாரத்்ைதைய நீங்கள் ேகட் ம்ேபா , என்ன நிைன க்  
வ ற ?  இளம்வ பரக்ள்?  ளரச்்  என்ற ெசால் ெப ம்பா ம் இளம் ப வத் ன டன் 
ெதாடர் ைடய , இ ப் ம் ளரச்்  என்ப  அ காரத் ற்  எ ரான எந்தெவா  
எ ரப்்ைப ம் க் ற .  ேதவனின் அ த்த க் ப் ப லாக உங்கள் ப்பங்க க்  
ஏற்ப ன் ரிைமகைள அைமப்ப  உட்பட, உங்கள் ெசாந்த வ ல் ஷயங்கைளச ்ெசய்ய 
நீங்கள் ேதர் ெசய் ம்ேபா , அ  ளரச்் .  ஆகேவ, ேதவ டனான ெந ங் ய உற க்  
ேநரத்ைத ஒ க்  ைவக்காதைதத் ேதரந்்ெத ப்ப  ளரச்் .   
 

ஸ் ல் ெந ங் ய உறைவ வளரத்் க்ெகாள்வ ம், நிைலத் ப்ப ம் ேதர் கள், 
"அைதச ் ெசய் ங்கள்" என்  ேதவன் ேவதத் ல் ெதளிவாகக் றார.்  இஸ்ரேவலரக்ள் 
வாக் யளிக்கப்பட்ட ேதசத் க் ள் ெசல்வதற்  ன்ேப அவர ்இைதச ்ெசான்னார:் "நீ உன் 
ேதவனா ய கரத்்தரிடத் ல் உன்  இ தயத்ேதா ம், உன்  ஆத் மாேவா ம், உன் 

ப் பலத்ேதா ம் அன் வாயாகʼʼ. (உபாகமம் 6: 5).  நாம் ேந க் ம் மக்க டன் ேநரத்ைத 
ெசல ேறாம், ஆன் க சத் யத் ற்காக ேவத வசனங்கைள ேத வதன் ல ம் அவைர 
நன்  அ ந் ெகாள்ள ேநரத்ைத ெசல வதன் ல ம் ேதவைன ேந க்க ஒவ்ெவா  
நா ம் நாம் ேதர்  ெசய்ய ேவண் ம், ன்னர ்ெஜபம் மற் ம் ழ்ப்ப தல் லம் அைத நம் 
வாழ்க்ைக ல் ைய நடப் க்க ெசய்ய ேவண் ம்.   
 
நம் ைடய ஆன் க அஸ் வாரத் ன் அரிப் , ேதவ டனான நம  ெதாடர் , நம  ஆன் க 
வாழ்க்ைகைய றக்கணிப்ப ல் இ ந்  ெதாடங் ற , ெபா வாக ன்வ வனவற் ற்  
இட் ச ்ெசல் ற .  
:  

1. நாேம ெகா ப்பைத நி த் ட்  ேகடக் ஆரம் க் ேறாம்.  "என்ைனப் பற் ம், என் 
உணர் கள் மற் ம் என  ேதைவகைளப் பற் ம் என்ன?"  
 

2.   நாம் நிபந்தைனயற்ற, அன்ைபக் காட் ம் யநலத் ல் ஈ பட ஆரம் த்  
நிபந்தைனைய ெவளிப்ப த் ேறாம்.  
 

3.  பரி த்தத் ன் ேம ள்ள ப த்தாகத்ைத (ேத வ ) நி த் ம்ேபா .  
 

4.  மற்றவரக்ளிட ம் நம் ள்ைளகளிட ம் நம் ைடய பாவ மனப்பான்ைம, நடத்ைத 
மற் ம் யநலத்ைத நியாயப்ப த்தத் ெதாடங் ேறாம்.   
 

5. நம் ைடய ன்பம், பாவ மனப்பான்ைம மற் ம் நடத்ைதக க்காக மற்றவரக்ைளக் 
ைற றத் ெதாடங் ேறாம்.   
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ய-பரிேசாதைன   
 

இந்த வைகயான எண்ணங்கள் அல்ல  நடத்ைதகைள நீங்கள் 
ெவளிப்ப த் ரக்ளா?  அப்ப யானால், அவற்ைற பட் ய ங்கள்.  ன்னர ் அவற்ைற 
ேதவனிடத் ல் அ க்ைக ங்கள் அவ ைடய மன்னிப்ைபக் ேக ங்கள்.  1 ேயாவான் 1: 9 

ற , " நம் ைடய பாவங்கைள நாம் அ க்ைக டட்ால், பாவங்கைள நமக்  மன்னித்  
எல்லா அநியாயத்ைத ம் நீக்  நம்ைமச ் த் கரிப்பதற்  அவர ் உண்ைம ம் நீ ம் 
உள்ளவரா க் றார.் 
 
____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  

 
அக்கைற ன்ைம மற் ம் பாவத் ற்  வ வ க் ம் 

றக்கணிப் க்கான நம  இயல்பான ேபாக்ைக 
எவ்வா  எ ரத்் ப் ேபாராட ம்?  ஆ ன் ப ல், 
நாம் நம்ைமப் ப ற் க்க ேவண் ம்.  1 ெகாரிந் யர ்
9:27-ல் அப்ேபாஸ்தலன் ப ல் எ னார,்"  
 
என் சரீரத்ைத ஒ க் க் ழ்ப்ப த் ேறன்" அவர ்
ேவைல ெசய்ய ேவண் ம் என்பைத ம், சாதாரணமாக 
ெசய்ய ம்பாதைதச ்ெசய்ய தன  ெசாந்த உடைலப் 
ப ற் க்க ேவண் ம் என்பைத ம் அவர ் ரிந்  
ெகாண்டார.்  
 
காைல ல் உங்கள் தல் எண்ணங்கள் என்ன? நீங்கள் ப க்ைக ல் ப த் க் ம்ேபா , 
நீங்கள் க் ம்ேபா , உங்கள் தல் எண்ணம் என்ன? உங்கைள இவ்வா  
ப ற் க்க ம்:  காைல ல் தல் காரியமாக, உங்கள் மனைத ஸ் ன்  
ெச த் ங்கள், உங்கள் இயற்ைகயான பாவ ஆைசகைள எ ரத்் ப் ேபாரா வதற்  
அவ ைடய வ ைம உங்க க்  எவ்வள  ேதைவ என்பைத நிைன ல் ெகாள் ங்கள் 
அல்ல  ஏற் க்ெகாள் ங்கள். றப்பான ஷயம் என்னெவன்றால், உங்கள் 
ேபாராட்டங்கைள ேதவன் ஏற்கனேவ அ ந் க் றார.் நாம் பா களா க்ைக ல் 

ஸ்  நமக்காக மரித்தார ் இப்ேபா , ஸ் ன் லம், ேதவன் உங்கைள அ க 
ம்: "இேதா நான் இ க் ேறன், நான் உன்ைன ஆ ரவ் க்க ம் ேறன், நான் உன்ைன 

ேந க் ேறன்."  
 
ப களில் ஆழமாக ேத ங்கள்  
 
சங் தக்காரனின் காைல எண்ணங்கள் பற்  இந்த வசனங்கள் என்ன ெசால் ன்றன? அவர ்
என்ன ெசய்  ெகாண் ந்தார?் நீங்கள் ப க்ைக ல் இ ந்  எ ந் க் ன், ேதவைனப் 
பற்  த ல் ந் க்க எப்ப  உங்கைள நிைன ப த்த ம்?  
 

கரத்்தாேவ, காைல ேல என் சத்தத்ைதக் ேகட்ட ர;் காைல ேல உமக்  
ேநேர வந்  ஆயத்தமா , காத் ப்ேபன். (சங் தம் 5: 3)  
 

____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  

  

உண்ைம  ேகாப்  

ஒ க்கம் - ஹ ேபா ளாேசா Discipline 
— Hupopiazo ( ேரக்).) த் சச்ண்ைட 

ரரக்ள் நாக் அ ட ் ளஸ் 
ெகா ப்பைத வரிக்கப் 
பயன்ப ற  ( கத் ன் ஒ  
ப க்  கண் க்  ேழ 

த் தள்)   அைவ க ப்  மற் ம் நீல 
நிறமாக மா ம் வைர.  (காண்க 1 

ேமாத்ேத  4: 7-8; 2 ேப  1:5-6) 
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அ காைல ல் நான் எ ந்  சத்த ட்ேடன்; உம் ைடய வசனத் க் க் 
காத் க் ேறன். (சங் தம் 119: 147)  

 
ேதவன் அைனத்ைத ம் அ வார.்  நாம் எவ்வள  பல னமாக ம் ட்டாள்தனமாக ம் 
இ க்க ம் என்பைத அவர ் அ வார,் அவர ் நம்ைம அவ ைடய ள்ைளகளாக 
ஏற் க்ெகாண்டேபா  நமக் ள் இ ந்த ப்ைபகைள ஏற்கனேவ அ ந் ந்தார.்  அவர ்
நம்ைம அ ந் ந் ம், ேதரந்்ெத த்தார!்  அவர ் நம்ைம உ ைலக்க இங்ேக இல்ைல, 
ஆனால் அவர ் நம்ைம ஆ ரவ் க்க ம் றார.்  நாம் நம் மனைதப் ப ற் க்க 
ேவண் ம்.  நீங்கள் எ ந் க் ம்ேபா , உங்கள் தல் எண்ணங்கள் ேதவேன இேதா நான் 
என்  இ க்கட் ம்,.  நான் உன் ைடயவன் என்ப ல் நன் !  என் வாழ்க்ைக ல் ன்ேனற்றம் 
ேதைவப்ப ம் பல ப கள் உள்ளன என்ப  எனக் த் ெதரி ம்.  ேதவேன, எனக்  உங்கள் 
பலம் ேதைவ.  ஒவ்ெவா  நா ம் நீங்கள் இப்ப  ெசால்வைதக் ேகடக் ேதவன் ஏங் றார.்   
 
காைல ன் தல் த ணங்களில் உங்கள் மனைத இேய ன்  ைவக்க உங்கைளப் 
ப ற் க்க ம்: உங்கள் ல்கள், உங்கள் மைன , உங்கள் ள்ைளகள் அல்ல  உங்கள் 
ேவைல ல் அல்ல, அந்த ஷயங்கள் எவ்வள  அ த் னா ம், உங்கள் ம்பத்ைத 
ேந ப்பதற் ம், இன்  அவ ைடய த்தத் ன்ப  நடப்பதற் ம் அவர ் ைபக்காக 
ெஜபத் ன் லம் ேக ங்கள்..ேம ம் நீங்கள் அவ டன் உங்கள் தனிப்படட் பக்  ேநரத்ைத 
ஆரம் க்க அல்ல  ெசய்வதற்  ன்  அவைரப் பற் க் 
ெகாள் ங்கள்.  ேமாசம்ேபாகா ங்கள், ேதவன் தம்ைமப் பரியாசம்பண்ணெவாட்டார;் 
ம ஷன் எைத ைதக் றாேனா அைதேய அ ப்பான். (கலாத் யர ் 6: 7).  நாம் 
எல்லாவற் ற் ம் ன்னால் ேதவ க்  த டம் ெகா த்தால், அவ க் ள் நமக்காகக் 
காத் க் ம் எல்லா வாக் தத்தங்கைள ம் அ வைட ெசய்ேவாம்.   
 

த ல் உங்கள் மனைத ேதவன்  ைவத் , உங்கள் ஆன் க ேநரத்ைதக் ெகாண் ங்கள், 
ஆனால் நீங்கள் பக ல் ேநரத் ல் ந்தைன ல் அவரிடம் ம்ப ேவண் ம்.  நம் 

ள்ைளக டனான ரச் ைனகள் உட்பட ரமங்கைள எ ரெ்காள் ம்ேபா  நாம் 
சாரந்் ப்ப ம் ழ்ப்ப வ ம் ேதவன் தான்.  

ன்வ ம் வசனத் ல் ந் க் ம்ப  ேதவன் நம்ைம எவ்வா  ஊக் க் றார ் என்பைதக் 
கவனி ங்கள்:  

நீங்கள் ஸ் டன் ட எ ந்த ண்டானால், ஸ்  ேதவ ைடய 
வல பாரிசத் ல் ற் க் ம் இடத் ள்ள ேமலானைவகைளத்      
ேத ங்கள். ள்ளைவகைளயல்ல, ேமலானைவகைளேய நா ங்கள். 
(ெகாேலாெசயர ்3: 1-2) 

  
ேத தல், மற் ம் உங்கள் மனைத அைமத்தல், 
இரண் ேம கட்டாய ைனசெ்சாற்கைளத் இ  
ஒ  ெதாடரச்் யான ெசயல் என்பைதக் 

க் ற .  உங்கள் மனைத நிைலநி த்த 
நீங்கள் என்ன ெசய் ரக்ள்? 

 

____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  

  

உண்ைம  ேகாப்  

ேத ங்கள் — ேதட மற் ம் கண் க்க 
யற்  ெசய் ங்கள். உங்கள் மனைத 

அைமக்க ம் - ப்பம், பாசம் மற் ம் 
மனசாட்  ஆ யவற்ைறக் க் ற . 
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ெசயல் ட்டம்  

ேதவைனப் பற்  ந் க்க உங்கள் மனைத ைர ப த் ம்ப  ேதவனிடம் ேகட்  ஒ  
ெஜபத்ைத எ ங்கள்.  

____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  

நம் இைறயாண்ைம ள்ள ேதவன் 

ேதவனின் ள்ைளகளாக மற் ம் அவ ைடய ஊ யரக்ளாக, ேதவன் கட் ப்பாட் ல் 
இ க் றார ் என்பைத ம், நாம் எ ரெ்காள் ம் ேசாதைனகளில் அவ க்  ஒ  ேநாக்கம் 
இ க் ற  என்பைத ம் நாம் எப்ேபா ம் நிைன ல் ெகாள்ள ேவண் ம். சங் தம் 139: 1-18 
நம் ைடய நாடக்ள் ன்னேர ரம்ானிக்கப்பட்டைவ என்  ற .  காலம் 
உ வாக்கப்ப வதற்  ன்ேப,  ேதான் வதற்  ன்ேப அைவ அவ ைடய த்தகத் ல் 
எ தப்பட்டன.   

ேவதாகமம் ற , "ஏெனனில், நற் ரிையகைளச ் ெசய் றதற்  நாம் ஸ்  
இேய க் ள் ஷ் க்கப்பட் , ேதவ ைடய ெசய்ைகயா க் ேறாம்; அைவகளில் நாம் 
நடக் ம்ப  அவர ் ன்னதாக அைவகைள ஆயத்தம்பண்ணி க் றார.் (எேப யர ்
2:10).  ஒவ்ெவா  ழ்நிைல ம், ேதவன் ஏற்கனேவ இ ந்தார ்என்பைத அ ந்  நாம் ஆ தல் 
அைடயலாம். அவ க்  எல்லா ஷயங்க ம் ெதரி ம். அவர ் ஒ ேபா ம் 
ஆசச்ரியப்ப வ ல்ைல. எனேவ, சனிக் ழைம காைல எ ந்த ம், உங்கள் ன்  வய  

ள்ைள ஆரஞ்  பழசச்ா  மற் ம் தானியங்கைள தைரெயங் ம் ெகாட் , ெகாஞ்சம் கலைவ 
ெசய்  ெகாண் ந்தால், நீங்கள் உள்ேள ெசன்  அைம யாக ந் க்கலாம், சரி, கரத்்தாேவ, 
நீங்கள் ஏற்கனேவ இங்ேக இ ந் ரக்ள். இ  எைத பற் ய ? ெவள்ளிக் ழைம இர  உங்கள் 
வா ப ள்ைள அ ம க்கப்பட்டைத ட தாமதமாக ட் ற்  வ ம்ேபா , நீங்கேள 
நிைன ப த் க் ெகாள்ளலாம், சரி, கரத்்தாேவ, நீங்கள் ஏற்கனேவ இங்ேக இ ந் ரக்ள். இ  
எனக்  நடக் ம் என்  உங்க க் த் ெதரி ம். எல்லா ழ்நிைலகளி ம் நீங்கள் என்ைன 
நல்ல ெசயல்க க்  தயார ் ெசய் ரக்ள் என்  ெசான்னீரக்ள். இப்ப  நம் எல்லா 

ழ்நிைலகளி ம் ஸ் ைவ ம ைமப்ப த்த நாம் கற் க்ெகாள்ளலாம்.   

ஒ  நல்ல அ ைறைய வளரப்்பதற்கான வ காட் யாக இந்த கவரச்் யான 
க்ேகாைளப் பயன்ப த் ங்கள்:  

நான் மற்றவரக்ள்  என் கண்கைள ைவத்தால், நான் மன அ த்தத் ற்  ஆளா ேறன்.   

நான் என்  கண்கைள ைவத்தால், நான் மனசே்சாரவ்ைட ேறன்.   

நான் இேய ன்  கண்கைள ைவத்தால், நான் ஆ ரவ் க்கப்ப ேவன்.   

அைத உங்கள் ளிரச்ாதன ெபட் ல் அல்ல  உங்கள் கண்ணா ல் ப ங்கள், அதனால் 
உங்கள் ஆன் க யானத்ைத ெசய்ய நிைன ட் வதற்காக ஒவ்ெவா  காைல ம் அைதப் 
பாரக்்க ம். அல்ல  இன் ம் றப்பாக, அைத மனப்பாடம் ெசய் ங்கள். 

ப களில் ஆழமாக ேத ங்கள்  

இந்த வசனத் ன்ப , ைரக் ப் ன்னால் ேதவன் என்ன ெசய் றார?்  நாம் யாைர நம்ப 
ேவண் ம்?   
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தம  த்தத் ன் ஆேலாசைனக் த்தக்கதாக எல்லாவற்ைற ம் நடப் க் ற 
அவ ைடய ரம்ானத் ன்ப ேய, நாங்கள் ன் க்கப்பட் , ஸ் க் ள் 
அவ ைடய தந்தரமா ம்ப  ெதரிந் ெகாள்ளப்பட்ேடாம். (எேப யர ்1:12)  
 

____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  

மைறவானைவகள் நம் ைடய ேதவனா ய கரத்்த க்ேக உரியைவகள்; 
ெவளிப்ப த்தப்பட்டைவகேளா, இந்த நியாயப் ரமாணத் ன் 
வாரத்்ைதகளின்ப ெயல்லாம் ெசய் ம்ப க் , நமக் ம் நம் ைடய 

ள்ைளக க் ம் என்ெறன்ைறக் ம் உரியைவகள். (உபாகமம் 29:29) 
 

____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  

நான் நிைனத் க் றப ேய நடக் ம்; நான் நிரண் த்தப ேய நிைலநிற் ம் 
என்  ேசைனகளின் கரத்்தர ்ஆைண ட் ச ்ெசான்னார.் (ஏசாயா 14:24) 
 

____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  
 

கரத்்தாேவ, நீேர என் ேதவன்; உம்ைம உயரத்் , உம  நாமத்ைதத் ப்ேபன்; 
நீர ்அ சயமானைவகைளச ்ெசய் ர;் உம  ரவ் ஆேலாசைனகள் சத் ய ம் 
உ மானைவகள். (ஏசாயா 25: 1)  
 

____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  

ம ஷ ைடய இ தயத் ன் எண்ணங்கள் அேநகம்; ஆனா ம் கரத்்த ைடய 
ேயாசைனேய நிைலநிற் ம். (நீ ெமா கள் 19:21) 
 

____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  

அவர ் நம் ைடய ரிையகளின்ப  நம்ைம இரட் க்காமல், தம் ைடய 
ரம்ானத் ன்ப ம், ஆ கால தல் ஸ்  இேய க் ள் நமக்  

அ ளப்பட்ட ைப ன்ப ம், நம்ைம இரட் த் , பரி த்த 
அைழப் னாேல அைழத்தார.் (2 ேமாத்ேத  1: 9)  

 
____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  
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பாடம் – 10 

 

உங்களின் அற் தமான ம பம். 
 

வா களாக ம், ெபற்ேறாரக்ளாக ம் நம் தன்ைமயான க்ேகாள் ஸ் ன் 
சாயலாக உ மாற்றப்பட்  மாற்றப்பட்  அவ ைடய தத்த்ைதச ் ெசய்வதா ம். 
எளிைமயாகச ் ெசான்னால், ந்தைன ம் ெசய ம் நாம் அவைரப் ேபால ேமன்ேம ம் 
ஆக ேவண் ம்.  நீங்கள் எ ரெ்காள் ம் ேசாதைனகளில் ேதவ க்  ஒ  ட்ட ம் ேநாக்க ம் 
உள்ள .  ேதவன் ெசயல்ப ைக ல், மாற்றப்பட ேவண் ய ப கைள ெவளிப்ப த்த அவர ்
இந்த சவால்கைளப் பயன்ப த் வார.்    
 

ப களில் ஆழமாக ேத ங்கள்  

இந்த வசனங்களில் உள்ள ேநரம்ைறயான ைள கைள பட் ய ங்கள்.   

என் சேகாதரேர, நீங்கள் பல தமான ேசாதைனகளில் அகப்ப ம்ேபா , 
உங்கள் வாசத் ன் பரீடை்சயான  ெபா ைமைய உண்டாக் ெமன்  
அ ந் , அைத ந்த சந்ேதாஷமாக எண் ங்கள். (யாக்ேகா  1: 2-4)  
 

____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  

அவ ைடய வசனத்ைதக் ைகக்ெகாள் றவனிடத் ல் ேதவ அன்  
ெமய்யாகப் ரணப்பட் க் ம்; நாம் அவ க் ள் இ க் ேறாெமன்பைத 
அ னாேல அ ந் க் ேறாம். (1 ேயாவான் 2: 5)  
 

____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  

இந்த மாற் ம் ெசயல் ைற ன் ளக்கத்ைத மத்ேத  14-ல் காணலாம். இேய  மக்க க்  
ஊ யம் ெசய்  ெகாண் ந்தார.்  அவர ் ஆ ரக்கணக்கானவரக் க்  உணவளித்தார,் 

ணமாக் னார ் ரசங் தத்ார,் நாள் ல் அவர ் ேசாரந்்  ேபானார.்  அவர ் க ேலயா 
கட க் ச ் ெசன்  அப்ேபாஸ்தலரக்ளிடம், "பட ல் ஏ  ம றம் ெசல் ங்கள்; அங்ேக 
உங்கைளச ் சந் ப்ேபன்" என்  னார.்  ஆகேவ, அப்ேபாஸ்தலரக்ள் பட ல் ஏ  பயணம் 
ெசய்யத் ெதாடங் னர,் அேத ேநரத் ல் இேய  ெஜ ப்பதற்காக ன்தங்  இ ந்தார.்   

இேய  ஜனங்கைள அ ப் ைக ல், தம் ைடய ஷரக்ள் பட ல் ஏ , 
தமக்  ன்ேன அக்கைரக் ப் ேபா ம்ப  அவரக்ைளத் ரிதப்ப த் னார.் 
அவர ் ஜனங்கைள அ ப் ட்ட ன் , தனித்  ெஜபம்பண்ண ஒ  
மைல ன்ேமல் ஏ , சாயங்காலமானேபா  அங்ேக தனிைமயா ந்தார.் 
அதற் ள்ளாகப் பட  ந க்கட ேல ேசரந்் , எ ரக்்காற்றா ந்தப யால் 
அைலகளினால் அைல படட் .  இர ன் நாலாம் ஜாமத் ேல, இேய  
கட ன்ேமல் நடந் , அவரக்ளிடத் ற்  வந்தார.் அவர ் கட ன்ேமல் 
நடக் றைதச ் ஷரக்ள் கண் , கலக்கமைடந் , ஆேவசம் என்  ெசால் , 
பயத் னால் அல னாரக்ள். உடேன இேய  அவரக்ேளாேட ேப : 

டன்ெகாள் ங்கள், நான்தான், பயப்படா ங்கள் என்றார.்  ேப  அவைர 
ேநாக் : ஆண்டவேர! நீேரயானால் நான் ஜலத் ன்ேமல் நடந்  உம் டத் ல் 
வரக் கட்டைள ம் என்றான்.  அதற்  அவர:் வா என்றார.் அப்ெபா , ேப  
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படைவ ட் றங் , இேய னிடத் ல் ேபாக ஜலத் ன்ேமல் நடந்தான். காற்  
பலமா க் றைதக் கண் , பயந் , அ ழ்ந் ேபாைக ல்: ஆண்டவேர, 
என்ைன ரட் ம் என்  ப் ட்டான்.  உடேன இேய  ைகைய நீட்  அவைனப் 

த் : அற்ப வா ேய, ஏன் சந்ேதகப்படட்ாய் என்றார ்(மத்ேத  14: 22-31.)  
 

அவரக்ள் கட ல் பா ேலேய இ ந்தேபா , ஒ  யல் வந்த .  இேய  தம் ைடய 
ஷரக்ைள அந்த ய ல் ெவளிேய அ ப் ந்தார,் அ  வ வைத நன்  அ ந்த அவர,் 

அ க்க  நமக் ச ் ெசய்வ  ேபாலேவ, அவரக்ைள ம் ேவண் ெமன்ேற அங்ேக 
ெவளிேயற் னார.் இேய  தண்ணீரில் நடப்பைதப் பாரத்் , ேப  ரமாக , "ஆண்டவேர, 
நீங்கள் என்றால், கட்டைள ங்கள் நான் தண்ணீரில் உம் டம் வர ேவண் ம் என்றான். 
“இேய " வா "என்  ெசான்ன அைழப் ன் ேபரில் ேப  தண்ணீரில் நடக்க ஆரம் த்தார!் 
ஆனால், இேய ைவ ட்  கண்கைள ப்  ய ன் ேமல் ைவத்தேபா , அவர ் ழ்கத் 
ெதாடங் னார.் ேப  ஆண்டவேர, என்ைனக் காப்பாற் ங்கள் யெபா , "இேய " 
உடன யாக "ைகைய நீட்  அவைரப் த்தார ் என்  வாரத்்ைத ற . பட ந்  
ெவளிேய ம்ப  ேப டம் இேய  ேகட்டேபா , அவர ் ேப ன் வாசத்ைத 
ேசா த் க்ெகாண் ந்தார.் ேப  ஸ் ன்  கண்கைள ைவத்  நம் க்ைக 
ைவத் க்கப் ேபா றாரா?  அவர ்எல்லாவற்ைற ம் கட் ப்பாட் ல் ைவத் ந்தார,் அவரால் 
ெசாந்தமாக ெசய்ய யாத ஒன்ைறச ் ெசய்ய அவ க்  றைனக் ெகா த்தாரா? 
ேப க்  ஆரம் க்க நம் க்ைக இ ந்த , ஆனால் ன்னர ் அவர ் பயத்தால் கலங்    

ழ்கத் ெதாடங் னார.்  ேதவன்  கண்கைள ைவத் ப்பதன் க் யத் வத்ைத ேப  
கற் க்ெகாண்டார.்  ல ப்ப  ஆண் க க் ப் ற , ேப  ன்வ ம் வாரத்்ைதகைள 
எ யேபா , அவ ைடய பாரை்வ ல் மாற்றத்ைதக் காணலாம்.   

இ ேல நீங்கள் க ம் சந்ேதாஷப் 
ப ரக்ள்; என்றா ம், ன்பப்பட 
ேவண் ய  அவ யமானதால், 
இப்ெபா  ெகாஞ்சக்காலம் பல தமான 
ேசாதைனகளினாேல க்கப்ப ரக்ள். 
அ ந் ேபா ற ெபான் அக் னி னாேல 
ேசா க்கப் ப ம்; அைதப்பாரக்் ம் 
அ க ைலேயறப்ெபற்றதா க் ற 
உங்கள் வாசம் ேசா க்கப்பட் , 
இேய ஸ்  (1 ேப  1: 6-7)  

 

ேநரை்மயான, ய்ைமயான வாசத்ைத 
வளரப்்பதற்  ேசாதைனகள் அவ யம் என்  ேப  சச்ைபைய ஊக் த்தார.் நீங்கள் 
ேசாதைனகைள இந்த வ ல் பாரத்்  ேதவ டன் ஒத் ைழத்தால், நீங்கள் 
ம ழ்ச் யைடயலாம். 

ப களில் ஆழமாக ேத ங்கள்  

ேசாதைனகள் மற் ம் ப டை்ச ஆ யவற் ன் லம் ேதவன் எவ்வா  ெசயல்ப றார ்
என்பைதப் பற்  இந்த வசனங்கள் என்ன ெசால் ன்றன என்பைத வரிக்க ம்.  

நீர ் என் இ தயத்ைதப் பரிேசா த் , இராக்காலத் ல் அைத சாரித் , 
என்ைனப் ட ட் ப்பாரத்் ம் ஒன் ம் காணா க் ர;் என் வாய் 

றாதப க் த் ரம்ானம்பண்ணிேனன். (சங் தம் 17: 3) 
 
____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  

 

உண்ைம  ேகாப்  

உண்ைமத்தன்ைம Genuineness - 
ேடாக் யன் Dokimion ( ேரக்கம்). 
ேசாதைன ெசய்யப்பட்  அங் கரிக்கப் 
பட்ட ஒன் . இ  அைனத்  
அ த்தங்கைள ம் அகற்  வதற்கான 

த் கரிப்  ெசயல் ைற ன் லம் 
ெசய்யப்பட்ட உேலாகங்களால் 
பயன்ப த்தப்படட் . 
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ேதவேன, எங்கைளச ்ேசா த் ர;் ெவள்ளிையப் ட ற ேபால எங்கைளப் 
ட ட் ர.் (சங் தம் 66:10)  

 
____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  

ெவள்ளிையக் ைக ம், ெபான்ைனப் ட ம் ேசா க் ம்; இ தயங்கைளச ்
ேசா க் றவேரா கரத்்தர.்(நீ ெமா கள் 17: 3)  
 

____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  

  
உங்கள் வாசத் ன் பரீடை்சயான  ெபா ைமைய உண்டாக் ெமன்  
அ ந் , அைத ந்த சந்ேதாஷமாக எண் ங்கள்.  நீங்கள் ஒன் ம் 

ைற ள்ளவரக்ளா ராமல், ரணரா ம் நிைற ள்ளவரக்ளா ம் இ க் ம்ப , 
ெபா ைமயான  ரண ரிைய ெசய்யக்கடவ . (யாக்ேகா  1: 3-4) 
 

____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  

ெந க்க ல் இ க் ம் ெபற்ேறாரக்ளா ய நாம் ெப ம்பா ம் ஸ் ைவ ம் அவ ைடய 
வாக் கைள ம் ட் ட் , நம் ைடய ழ்நிைலகளில் அவற்ைறப் ேபாட் , அ கமா  

ேறாம்.  எனேவ ெப ம்பா ம் இேய டம் ம் வ  எங்கள் கைட  
நடவ க்ைக.  ஆனால் நம் ைடய ழ்நிைலகைள ட தன்ைன உண்ைம ள்ளவராக ம் 
வல்லைமவாய்ந்தவராக ம் நி க்க ேதவன் காத் க் றார.்  நம் ைடய நம் க்ைகைய 
அவர்  நிைலநி த்த ேவண் ம் (எ ெரயர ் 12: 2) ேம ம் அவர ் ஒ  ட்டத்ைத 
ைவத் ப்பதால் அவர ் நம்ைம யல்க க் ள் அ ப் றார ் என்பைத நிைன ல் 
ெகாள் ங்கள் (எேப யர ்1:11).   
 

ஸ்  தண்ணீரின்  நடந்தேபா  இயற்ைக ன்  அ காரத்ைதக் காட் னார ்ேம ம் 
ன்றாம் நாளில் மரணத் ன்  அ காரம் காட் னார,் எனேவ நாம் நம் ள்ைளகைள 

வளரக்் ம்ேபா  ேதவன் நமக்  அற் தங்கைளச ்ெசய்ய ம் றார.் 
ஒவ்ெவா  நா ம் நாம் ேதவைன மட் ம் ரியப்ப த்த யல்லேவண் ம். யல்கள் மற் ம் 
கஷ்டங்கள்  அல்ல, அவர்  நம் கண்கைள ைவத் க்கேவண் ம்.  ர ரஷ்்டவசமாக, 
நாம் ஸ் டன் ெந ங் ய உறைவ வளரத்் க் ெகாள்ளாததால்தான் சமாதனம் 
மைறந் ற .  நாம் க னமா ம்ேபா   ளரந்்ெத ந் , ேகாபமைடந் , 
ம ழ்ச் ைய ம் வ ைமைய ம் இழக் ேறாம்.  ேப  எ னார,் "ஒ வன் 

ஸ்தவனா ப்ப னால் பா பட்டால் ெவட்கப்படாம ந் , அ னி த்தம் ேதவைன 
ம ைமப்ப த்தக்கடவன். 
 
 (1 ேப  4:16).  யா ம் ன்பத்ைத சந்ேதாஷமாய் அ ப ப்ப ல்ைல, ஆனால் ெபற்ேறா க்  
இ ம் ஒ  ப யா ம்.  ேதவைன ட, இ  எனக்  ஏன் நடக் ற ?  உங்கள் எண்ணங்கைள 
ேதவனிடம் ப் ங்கள், இந்த ழ்நிைல ல் என்னில் நீங்கள் என்ன ெவளிப்ப த் ரக்ள்?   
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ய-பரிேசாதைன   
 
பல ெபற்ேறாரக்ள் மற் ம் மண ரசச்ைனகள் ேசாதைனகைள ேதவனின் வ ல் 
பாரக்்காமல் இ ந்  வ ன்றன. அ த்த ஏ  நாடக்ளில், உங்கள் ேசாதைனக க்  
த யான பல ஷயங்கைள பட் ய ங்கள். ற  உங்களில் ெவளிப்பட்டைத (ேகாபம், 
ெபா ைம ன்ைம, த யன), ேதவனின் இயல்ைப டக் ைற  என்  நீங்கள் நம் ம் 
மனப்பான்ைமகைளச ் ேசரக்்க ம். ேதவன் உங்களில் மாற்றக் ய ப களின் ஆரம்ப 
பட் யலாக இ  மா ம். ன்  ேதவனிட ம், உங்கள் மைன  மற் ம் உங்கள் 

ள்ைளகளிட ம் மன்னிப்  ேகட்  அந்த ேதால் க க்  ெபா ப்ேபற்கத் ெதாடங் ங்கள். 
 
____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  

ன்பம் ேதவனின் ட்டத் ன் ஒ  ப யா ம், இ  உள்ளன மாற்றத் ற் ம் அவர  
ம ைமக் ம் வ வ க் ம். நம் ைடய ேபாராட்டங்கள் ன்  ஆதாரங்களி ந்  
வ ன்றன: உலகம், மாம்சம் மற் ம் சா . ஆமாம், சாத்தா க்  ட நம்ைம ெதாந்தர  
ெசய்ய தந் ரம் உள்ள , அவன் ேயா க்  ெசய்த  ேபால். (அத் யாயங்கள் 1-2). நீங்கள் 
ேதவனின் னசரி வ ைமைய சாரந்்  இல்ைல என்றால் (சங் தம் 88: 9) மற் ம் அவ ைடய 
ஞானத்ைத நீங்கள் (யாக்ேகா  1: 5) ைமயாக நம்ப ல்ைல என்றால், உங்கள்  
நம் க்ைக ைவப்ப  ேசாதைனயா ம். ேதவனிட ந்  ல ச ் ெசல்வ  நம  பாவ 
இயல் க்  வ ைம அளிக் ற  (கலாத் யர ் 5:16). மாம்ச ரீ யான எ ர் ைனகள் மற் ம் 
அ ைறகள் ேதவனின் இயல் ன் ர ப ப்  அல்ல (கலாத் யர ் 5: 19-26), நாம் 

ட்டைமப் ல் இல்லாதேபா  (எ ெரயர ் 10: 24-25) அல்ல  ேதவன் நம்ைம ஆன் க ரீ ல் 
மாற் வதற்  நம் ள்ைளகைளப் பயன்ப த் றார ் என்ற உண்ைமைய நாம் 
நிராகரிக் ம்ேபா  இைவ ெப ம்பா ம் நம்ைமத் ெதாந்தர  ெசய் ன்றன. 

ப களில் ஆழமாக ேத ங்கள்  

இந்த வசனம் ம ைமப்ப த்தாத அல்ல  பாவமான நடத்ைதக்கான உங்கள் 
அ ைறைய எவ்வா  மாற் ற  என்பைத வரிக்க ம். 

ம ஷ க்  ேநரி ற ேசாதைனேயயல்லாமல் (எந்தெவா  ேசாதைன ம் 
பாவத்ைதத் ண் வதாக க தப்ப வ ல்ைல), [அ  எப்ப  வந்தா ம் 
அல்ல  எங்  வ நடத் னா ம்] ேவேற ேசாதைன உங்க க்  ேநரிட ல்ைல. 
(அதாவ , மனித எ ரப்் ற்  அப்பாற்பட்ட எந்த ேசாதைனேயா அல்ல  
ேசாதைனேயா உங்க க்  வர ல்ைல, அ  சரிெசய்யப்பட்  த  மனித 
அ பவத் ற்  ெசாந்தமான  அல்ல, மனிதனால் தாங்க ம்) ேதவன் 
[அவ ைடய வாரத்்ைத ம் அவ ைடய இரக்க இயல் க் ம்] 
உண்ைம ள்ளவரா க் றார;் உங்கள் ராணிக்  ேமலாக நீங்கள் 
ேசா க்கப்ப றதற்  அவர ் இடங்ெகாடாமல், ேசாதைனையத் 
தாங்கத்தக்கதாக, ேசாதைனேயா ட அதற் த் [எப்ெபா ம்] 
தப் க்ெகாள் ம்ப யான (தைர றங் ம் இடத் ற்  தப் க் ம் 
வ )ேபாக்ைக ம் உண்டாக் வார.் (1ெகாரி 10: 13) 
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____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  

ஸ் ல், எந்த ஒ  ேசாதைன ம் ெஜ க் ம் நம் ற க்  அப்பாற்பட்ட ல்ைல என்ப  
உண்ைம. 

ஆனால் ேதவன் நீங்க ம் நா ம் சரியானவராக இ க்க ேவண் ம் ெசால்ல ல்ைல. நாம் 
அைனவ ம் ல ேநரங்களில் ேதால் யைடேவாம். ஆனால் உங்கள் ெசயல்க க்  நீங்கள் 
ெபா ப்ேபற்  ேதவனிடம் உத  ேகடக் ேவண் ம். இந்த வ ல் நீங்கள் ஸ் ல் மாற, 
வளர மற் ம் ரச்் யைடய ேதவ டன் ஒத் ைழக் ரக்ள். நீங்க ம் நா ம் இேய  

ஸ் ைவ இரட்சகராக ஏற் க்ெகாள் ம் த ணத் ல், மாற்றத் ன் பயணம் 
ெதாடங் ற . நாம் மரிக் ம் வைர இந்த வ ல் பயணிப்ேபாம். நாம் ந் க்க ேநரம் 
இ க்கா , சரி, நாம் அவ டன் பரேலாகத் ல் இ க் ம் வைர நான் த் ட்ேடன் (ேராமர ்
8: 22-23; 1 ேயாவான் 3: 2-3). 

உன்னிட ந்  ேதவனிடம் இைத ஒ  ராரத்்தைனயாகப் ப ங்கள், உன்னில் இந்த 
ேவைலையச ்ெசய் ம்ப  அவரிடம் ேக ங்கள்:   

நித் ய உடன்ப க்ைக ன் இரத்தத் னாேல ஆ க ைடய ெபரிய 
ேமய்ப்பரான நம் ைடய கரத்்தரா ய இேய ைவ மரித்ேதாரி ந்  
ஏ வரப்பண்ணின சமாதானத் ன் ேதவன், இேய ஸ் ைவக்ெகாண்  
தமக் ன்பாகப் ரியமானைத உங்களில் நடப் த் , நீங்கள் தம் ைடய 

தத்த் ன்ப ெசய்ய உங்கைளச ் சகல த நற் ரிைய ம் 
ரெ்பா ந் னவரக்ளாக் வாராக; அவ க்  என்ெறன்ைறக் ம் ம ைம 

உண்டாவதாக. ஆெமன். 
 (எ ெரயர ்13: 20-21)  

இந்த ேவதவசனங்கைளத் யானித்  ெஜ த்த ன், உங்கள் மாற்றத் டன் ெதாடர் ைடய 
எந்தக் ெகாள்ைககைள நீங்கள் காண் ரக்ள்?  இைவ உங்கள் ெபற்ேறா டன் எவ்வா  
ெதாடர் ப த்தலாம்?   

____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  

 

ெதா லாளரக்ள் ஒன் ைணதல்  

127-ஆம் சங் தத் ன் தல் வசனத் ல், ஆக் ேயான் " கரத்்தர ் ட்ைடக் கட்டாரா ல், அைதக் 
கட் றவரக்ளின் ரயாசம் தா; கரத்்தர ் நகரத்ைதக் காவாரா ல் காவலாளர ்

த் க் ற  தா. என்  எ னார.்  நம  ம்பங்கைள பா காக்க 
ம் றார.்  நீங்க மம் ஒன் ைணந்  ெசயல்பட ேவண் ம் என்பைத இந்த பத் ல் 

இ ந்  பாரக்்க மா?  அவர ் உங்கள் ள்ைள ன் வாழ்க்ைக ல் பரிந் ைர ெசய்ய 
ம் றார,் தன்ைன உண்ைம ள்ளவராக ம் சக் வாய்ந்தவராக ம் காட் றார,் 

ஆனால் நீங்கள் த ல் அவைர உங்கள் ம்பத் ன்  கரத்்தராக அ ம க்க ேவண் ம்.   
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அவர ் ழ்ப்ப தைல ஆ ரவ் க் றார ் என்  ேதவ ைடய வாரத்ை்த நமக்  ெசால் ற . 
(ேயா வா 1: 8; சங் தம் 18: 20-21) ஸ் டனான ெந க்கம் மற் ம் உற களில் நாம் 

ழ்ப்ப யாமல் இ க் ம்ேபா , ேதவன் நம் சாரப்ாக பரிந்  ேபச மா? (ேயாவான் 9:31; 
எ ெரயர ் 11: 6)? அவர ் உண்ைம ள்ளவர,் ஆனால் நாம் நம் பங்ைக ெசய்ய ேவண் ம் 
( ப் யர ் 2: 12- 13). ேதவைன ம ைமப்ப த்த, நீங்கள் ஒவ்ெவா  நா ம் அவ டன் 
இைணந் க்க ேவண் ம். ன்னர ் நீங்கள் மாற்றத்ைத அ ப த்  உ யான 
அ த்தளத் ல் நிற் ரக்ள். நிைன ல் ெகாள் ங்கள், ேதவன் உங்கைள ழ்ப்ப தலால் ெசய்ய 
அைழத்தைத அ சயத்தால் ெசய்ய மாட்டார.் 
 

ஸ் ன் ெபற்ேறாராக ம் ஊ யராக ம், ேசைவ ன் க் ய ஊற்  உங்கள் 
ள்ைளக க்கான அன்  அல்ல, மாறாக இேய  ஸ்  தான அன் . ள்ைளகைள 

வளரப்்பதற்கான காரணம் மற் ம் க க்  நீங்கள் அரப்்பணிப் டன் இ ந்தால், உங்கள் 
ெவ ம க்காக அவரக்ைளப் பாரத்் , நீங்கள் ேசாரவ்ைடந்  மனம் உைடந்  ேபா ரக்ள். 
ெபற்ேறாரக்ள் ெப ம்பா ம் தங்கள் ள்ைளகளிட ந்  ம்பத் ன் ெசல்லப் ராணிைய 

ட ைறவான நன் ையப் ெப றாரக்ள். ஆனால் ேதவன் தான அன் ம் ேசைவ ம் 
உங்கள் ேநாக்கமாக இ ந்தால், உங்கள் ள்ைளக க்  ேசைவ ெசய்வ ந் ம் 
அவ ைடய த்தத்ைத ம் ப்பங்கைள ம் நிைறேவற் வ ந் ம் எந்த 
நன் ணர் ம் அல்ல  ைள ம் உங்கைளத் த க்கா . ஸ் ேவ க்  ஒ  
ஆைச டன் வந்தார:் பரேலாகத் ல் அவ ைடய தந்ைதக்  ேசைவ ெசய்  ம ழ் க்க. 
 

அப்ப ேய, ம ஷ மார ம் ஊ யங்ெகாள் ம்ப  வராமல், ஊ யஞ் 
ெசய்ய ம், அேநகைர ட் ம்ெபா ளாகத் தம் ைடய வைனக் ெகா க்க ம் 
வந்தார ்என்றார.் (மதே்த  20:28)  
 

 ேதவனின் ேநாக்கங்கைள நிைறேவற்ற த் சா த்தனமான ைறகள் க் யமல்ல; 
அவ டனான உங்கள் உற தான் க் யம். மனிதனின் றந்த ட்டங்களில் ேதவைன 

ட் ட்டால் அவர ் அைத ய ப்பார.் இந்த ெதாடரின் எஞ் ய ப களில் நாங்கள் 
உள்ளடக் ம் க கள் உங்கள் ள்ைளகைள வளரக்்க உத வதற்  க ம் பய ள்ளதாக 
இ க் ம். க கள் ஒ  வ ைறயா ம், ஆனால் ெபா ள் ேதவ க்  அரப்்பணிப்  மற் ம் 
அவர  ப்பத்ைத ம் ட்டத்ைத ம் நிைறேவற் வ ந்  வ ற . இந்த ெதாடரின் 
எஞ் ய ப களில் நாங்கள் உள்ளடக் ம் க கள் உங்கள் ள்ைளகைள வளரக்்க 
உத வதற்  க ம் பய ள்ளதாக இ க் ம். க கள் ஒ  வ ைறயா ம், ஆனால் 
ெபா ள் ேதவ க்  அரப்்பணிப்  மற் ம் அவர  ப்பத்ைத ம் ட்டத்ைத ம் 
நிைறேவற் வ ந்  வ ற . 

அ த்தளத் ன் ேநரை்ம ன் ஒ ைமப்பா  நாம் நம் கைள கட் ெய ப் , ள்ைளகைள 
வளரக்் ம் ேபா  இேய  ஸ் டனான நம  உற ன் வ ைம டன் ேநர யாக 
ெதாடர் ைடய . னசரி ெஜபம், ேவத வா ப்  மற் ம் ழ்ப்ப வதற்கான ப்பத் ன் 

லம், அவர ்நம்ைமத் ய்ைமப்ப த்  மாற் ம்ேபா  நாம் ேதவ டன் ஒத் ைழக் ேறாம், 
இ  நம் ள்ைளக க்  ெதய் க ெபற்ேறாராக மாற உத ற . நாம் ஒ க்கமாக ம் 
அரப்்பணிப் ட ம் இ க்க ேவண் ம், ேதவன் ஒ  மகத்தான வாக் டன் நமக்காக 
காத் க் றார.் 

நம் ைடய ேதவ ம் இரட்சக மா க் ற இேய ஸ் ைடய 
நீ யால் எங்கைளப்ேபால அ ைமயான வாசத்ைதப் ெபற்றவரக் க் , 
இேய ஸ் ன் ஊ யக்கார ம் அப்ேபாஸ்தல மா ய ேமான் ேப  
எ றதாவ : ேதவைன ம் நம் ைடய கரத்்தரா ய இேய ைவ ம் அ ற 
அ னால் உங்க க் க் ைப ம் சமாதான ம் ெப கக்கடவ . 
தம் ைடய ம ைம னா ம் கா ணியத் னா ம் நம்ைம அைழத்தவைர 
அ ற அ னாேல வ க் ம் ேதவபக் க் ம் ேவண் ய யாவற்ைற ம், 
அவ ைடய வ் ய வல்லைமயான  நமக் த் தந்த ளின மன் , 
இசை்ச னால் உலகத் ண்டான ேகட் க் த் தப் , வ் ய பாவத் க் ப் 
பங் ள்ளவரக்ளா ம்ெபா ட் , மகா ேமன்ைம ம் அ ைம மான 
வாக் த்தத்தங்க ம் அைவகளினாேல நமக்  அளிக்கப்பட் க் ற .  
(2 ேப  1: 1-4)  
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நீங்கள் ன ம் காைல ல் எ ந்  சமதானம், அ , ெதய் க வல்லைம மற் ம் ஞானத் ன் 
ஒவ்ெவா  ழ்நிைல ம் ஒ  மாத் ைரைய எ த் க் ெகாண்டால், நீங்கள் அைத 
ெசய் ரக்ளா? ெதளிவாகேவ நாம் த ல் அவைரத் ேத ேவாேமயானால் ேதவன் நமக்  
அளிக் ம் வாக்  இ தான். 

ப களில் ஆழமாக ேத ங்கள்  

ன்வ ம் வசனங்களில் வாக் கைள பட் ய ங்கள்.   

ேம ம் நான் உங்க க் ச ்ெசால் றதாவ : ேக ங்கள், அப்ெபா  உங்க க் க் 
ெகா க்கப்ப ம்; ேத ங்கள், அப்ெபா  கண்டைட ரக்ள்; தட் ங்கள், அப்ெபா  
உங்க க் த் றக்கப்ப ம்.  ஏெனன்றால், ேகட் றவன் எவ ம் 
ெபற் க்ெகாள் றான்; ேத றவன் கண்டைட றான்; தட் றவ க் த் 

றக்கப்ப ம். உங்களில் தகப்பனா க் ற ஒ வனிடத் ல் மகன் அப்பங்ேகட்டால், 
அவ க் க் கல்ைலக் ெகா ப்பானா? ைனக் ேகட்டால் க் ப் ப லாய்ப் 
பாம்ைபக் ெகா ப்பானா? அல்ல  ட்ைடையக் ேகட்டால், அவ க் த் ேதைளக் 
ெகா ப்பானா? ெபால்லாதவரக்ளா ய நீங்கள் உங்கள் ள்ைளக க்  நல்ல 
ஈ கைளக் ெகா க்க அ ந் க் ம்ேபா , பரம தாவானவர ் தம் டத் ல் 
ேவண் க்ெகாள் றவரக் க் ப் பரி த்த ஆ ையக் ெகா ப்ப  அ க நிசச்யம் 
அல்லவா என்றார.் ( க்கா 11: 9-13)  
 

____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  

இேய  ஸ்  ைவ ல் இறந்தேபா , அவர ்நம் ஒவ்ெவா  ெபயரி ம் ைப, வல்லைம, 
அ  மற் ம் ஞானத்ைத ைவத்தார ் (2 ேப  1: 1-4). ஆனால் நீங்கள் அவ ைடய ெபயைரப் 
பயன்ப த் னால் மட் ேம உங்கள் கணக் ந்  ம்பப் ெபற ம், ேம ம் அவைரப் 
எற் க்ெகாண்  நம் ேவா க்  மட் ேம அவர ் தன  ெபயைர வழங் றார.் நீங்கள் 
ச பத் ல் எத்தைன ைற வங் க் ச ்ெசன் ரக்ள்? ஆன் க வாழ்க்ைகக்காக, இைறவ டன் 

ல நி டங்கள் க தனியாக இ க்க எ த்த உங்கள் யற் கள் ைச ப்பப்படட்தா? 
ேதால்  உங்கைள ஒ ேபா ம் உங்கள் இைறவனிட ந்  லக்க டா ரக்ள். அவ ைடய 
உத ையக் ேகட் , அைத ெபற் க்ெகாள் ங்கள். ஊக்க ன்ைமயால் 
ெகாள்ைளய க்கப்படா ரக்ள் அல்ல  பயன்பாட் ன் பற்றாக் ைறயால் உங்கள் கணக்  
ெசயலற்றதாக இ க்க ேவண்டாம்.   

கட் ெய ப் ங்கள்  

அவ டனான உங்கள் உற  பல னமாகேவா அல்ல  பைழயதாகேவா ஆ ட்ட  என்  
ேதவன் ெவளிப்ப த் னால், த ல் ெசய்ய ேவண் ய  மன்னிப்  ேகட்ப தான். (1 ேயாவான் 
1: 9) "மன்னிக்க ம். நான் மறந் டே்டன். நான் என் ஆ  அன்ைப இழந் டே்டன். 
வாழ்க்ைக ன் கடைமகள், ஆைசகள் மற் ம் ரசச்ைனகளால், நான் பைடக்கப்பட்ட 
காரணத் ந்ேத - உங்கேளா  ட் ற  ெகாள்ள என்ைன அ ம த்ேதன் ". 

ன்னர ் தாக ெதாடங்க உ யளிக்க ம். ப ைனந்  நி டங்களில் ெதாடங் ங்கள்; 
நீங்கள் ஒ  அத் யாயத்ைதப் ப க்கப் ேபா ரக்ள் அல்ல  அவர ்உங்களிடம் ேப ம் வைர 
ப க்கப் ேபா ரக்ள் என்  நீங்கேள ெசால் ங்கள். த ல் ராரத்்தைன டன் 
ெதாடங் ங்கள், உங்கைள அவ ைடய ரசன்னத் ல் ைவத் , அவைரப் கழ்ந் , ேதவன் 
தம்ைம ெவளிப்ப த் வார ்என்ற எ ரப்ாரப்் டன் காத் ங்கள். நீங்கள் த்த ம், நீங்கள் 
ப த்தைதப் பற்  யானி ங்கள். 
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இ யாக, ஒ  ைகேயடை்ட (நாட் ப்ைப) எ ங்கள். உங்கள் ஆன் க ேநரத்ைத ப  
ெசய்வ  உங்க க் ம் இைறவ க் ம், இன்  நீங்கள் என்னிடம் ஏதாவ  ெசால் ரக்ள் என்  
எ ரப்ாரக்் ேறன் என்  ெசால் ற . இ  க ம் க் யம். கரத்்த க்காக காத் ங்கள், 
அவர ்உங்க க்  என்ன ெகா க் றாேரா, அைத எ  ேத ட ம். அவர ்உங்க க்  ல 

ைசகைள அல்ல  ராரத்்தைனகைள வழங்கலாம் அல்ல  அவ ைடய வாக் கைள 
உங்க க்  நிைன ட்டலாம். 

ஒ  நாட் ப்ைப ைவத் ப்பதால், ேதவனிடம் ம் ச ்ெசன்  என்ன ெசய்தார,் ஏற்கனேவ 
என்ன ெசய் க் றார,் அவர ்நமக் க் காட் யைதப் பாரக்்க ம், தற்ேபாைதய ேசாதைனக்  
நம் பலத்ைதப் ப் க்க ம் ம். ல ேநரங்களில் நான் ம் ச ்ெசன்  என் நாட் ப்  
இதைழ ப த்ேதன், வழக்கமாக, ன்றாவ  அல்ல  நான்காவ  பக்கத் ன் லம், ேதவன் 
என் வாழ்க்ைக, என் ள்ைளகள், என் மைன  மற் ம் ஊ யத் ற்காக என்னிடம் ேப யதாக 
எ தப்பட்ட ஷயங்களால் நான் கண்ணீர ் ேறன். . 

ெந க்கம் என்ப  ஒ  ெசயல் ைற.  ன ம் ப ைனந்  நி டங்க டன் ெதாடங் ங்கள், 
அ  வள ம்.  ஸ் ல் நிைலத் ப்ப , இைட டாமல் ெஜ ப்ப , நாள் வ ம் 
அவ டன் ட் ற  ெகாள்வ  எப்ப  என்பைத நீங்கள் கற் க் ெகாள் ரக்ள்.  இந்த வ வான 
அ த்தளத் ல் நீங்கள் ஒ  டமான ம்பத்ைத உ வாக்க ம்.   

ன் இைணப்  C: ேதவ டன் னசரி ெந க்கம் வளரத்் க் ெகாள் ங்கள் மற் ம் ன் 
இைணப்  D: பரிந் ைரக்கப்படட் த்தகங்கள்.  
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ன் இைணப்  வளங்கள் 

இந்த றேசரக்்ைககள் தல் ஆதாரங்களாக ேசரக்்கப்பட் ள்ளன.  அைவ நான்  
ெதா களி ம் காணப்ப ன்றன, ஆனால் ஒவ்ெவா  ெதா ப் ம் அைனத்  

ற்ேசரக்்ைகக ம் ேசரக்்கப்பட ல்ைல.  நீங்கள் ஒ  ப் டட் ன்னிைணப்ைப 
ம ப்பாய்  ெசய்ய ம் னால், அ  ேழ உள்ள பட் ய ல் எங் ள்ள  என்பைதக் 
கண்ட ய உத ம்.   

ன் இைணப்  A: ெபற்ேறார ்அரப்்பணிப்  க தம்      ெதா  1  

ன் இைணப்  B: ஸ் டம் உங்கள் வாழ்க்ைகைய அரப்்பணித்தல்     ெதா  1  

ன் இைணப்  C: ேதவ டன் னசரி ெந க்கத்ைத வளரத்் க் ெகாள் தல் ெதா  1  

ன் இைணப்  D: பரிந் ைரக்கப்பட்ட த்தகங்கள்    ெதா  1 & 3  

ன் இைணப்  E: நம் க்ைக மற் ம் மன்னிப்      ெதா  2  

ன் இைணப்  F: றம்பட ேகடப்  ய -ம ப் ட்     ெதா  2 & 4  

ன் இைணப்  G: உங்கள் அன்பான தகவல்ெதாடர்  ெதா கைள  ெதா  2 & 4  

ன் இைணப்  H: உங்கள் ள்ைளக்  அன்ைபக் காண் த்தல்   ெதா  2  

ன் இைணப்  I: ஒற்ைற ெபற்ேறா க்கான அத் யாவ யங்கள்  ெதா  3  

ன் இைணப்  J: கலப்  ம்ப ெதா  ெபற்ேறா க் ரிய   ெதா  3  

ன் இைணப்  K:  ள்ைளக்  ஸ்      ெதா  3  

ன் இைணப்  L: ெபா த்தமற்ற ெபா ேபாக்     ெதா  3  

ன் இைணப்  M: ஒ ங் ப த் ம் நடத்ைத     ெதா  4  

ன் இைணப்  N: கள் மற் ம் ைள கள்     ெதா  4  

ன் இைணப்  O: ேநரம்ைற வ ட்டல்      ெதா  4  

ன் இைணப்  P: ேசார ்பட் யல்       ெதா  4  

ன் இைணப்  Q: ப ன்வய ன க்கான ேகள் த்தாள்   ெதா  4  

ன் இைணப்  R: ய ெபரியவரக் க்கான ேகள் த்தாள்   ெதா  4  

ன் இைணப்  S: ெபற்ேறார ் ய ம ப் ட்      ெதா  4  

ன் இைணப்  T: ெசாற்களஞ் யம்      ெதா  1–4 
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ன் இைணப்  A 

 

ஒ  ெபற்ேறார் உ ப்பாட் க் க தம்  

அன் ள்ள ெபற்ேறாேர,  

நீங்கள் இந்த பாடங்கைளத் ெதாடங் ம்ேபா , உங்கள் ம்பத் ற்கான வ காட் தைல ம் 
ஞானத்ைத ம் நீங்கள் ேத ம்ேபா  ேதவன் உங்கைள ஆ ரவ் ப்பார ்என்  நான் உங்கைள 
ஊக் க்க ம் ேறன்.   
 

அவர ் தம்ைமத் ேத றவரக் க் ப் பலன் அளிக் றவெரன் ம் 
வா க்கேவண் ம். (எ ெரயர ்11: 6)  

 
ப ற் ப் த்தகங்கைள க்க ர அரப்்பணிப்  ெசய்ய நான் உங்க க்  சவால் ட 

ம் ேறன்.  ேதவன் உங்கைள ஆரம் க்க வ நடத் ந்தால், அவர ்நீங்கள் க்க ம் 
ம் றார ் என்பைத அ ந்  ெகாள் ங்கள்.  ன்வ ம் உ ப்பாடை்டப் ப த்த ற , 

தய ெசய்  ைகெயாப்ப ட்  ேத ைய ேழ ெகா க்க ம்.   

ேதவனின் சத் யங்கைள ெவளிப்ப த் வதாக ம் அவ ைடய ப்பத்ைத 
நிைறேவற் வதற்கான "சக் ைய" உங்க க்  வழங் வதாக ம் நீங்கள் நம்ப ேவண் ம் 
என்பேத என  ராரத்்தைன. 

பயணம் வ ம் ஆ ரவ்ாதம், 

 பாஸ்டர ் ெரய்க் காஸ்டர ் 

ப்பதற்கான ெபற்ேறாரின் உ  

நான் என் ம்பத் ற்காக கரத்்த ைடய ப்பத்ைத ம் வ காட் தைல ம் ெபற ம், 
ஒவ்ெவா  வ ப் ம் கலந்  ெகாள்ள ம் (ப  ெசய்தால்), ஒவ்ெவா  ெதா ைய ம் 

க்க ம், எனக்  ஒ க்கப்பட்ட ட் ப்பாடத்ைத க்க ம், வ ப் ல் உள்ள மற்ற 
ெபற்ேறா க்காக ெஜ க்க ம் நான் கடைமப்பட் ள்ேளன். 

ெபற்ேறாரின் அரப்்பணிப்  க்க நான் என  ம்பத் ற்  இைறவனின் ப்பத்ைத ம் 
வ காட்டைல ம் ேத வதற் ம், ஒவ்ெவா  வ ப் ம் கலந் ெகாள்வதற் ம் 
(ப ெசய்யப்பட்டால்), ஒவ்ெவா  ெதா ைய ம் க்க ம், எனக்  ஒ க்கப்பட்ட 

ட் ப்பாடங்கைள க்க ம், ராரத்்தைன ெசய்ய ம் நான் 
கடைமப்பட் ள்ேளன்.  வ ப் ல் உள்ள மற்ற ெபற்ேறாரக்ள்.   

 ெபற்ேறாரின் ைகெயாப்ப                                                     ேத  

________________________________________________                   __________________________________ 
 

ஒவ்ெவா  ெபற்ேறா ம் தங்கள் ெசாந்த பணிப் த்தகத் ல் ைகெயாப்ப ட 
ேவண் ம்.  தம்ப களாக உங்களிடம் ஒ  பணிப் த்தகம் இ ந்தால், தய ெசய்  மற்ெறா  
பணிப் த்தகத்ைத ஆரட்ர ்ெசய் ங்கள் அல்ல  த் ெதாடைர (இலவசமாக) FDM.world இல் 
ப றக்க ம்.  ஒவ்ெவா  ெபற்ேறா க் ம் ெதாடைர க்க அவரக்ளின் ெசாந்த 
பணிப் த்தகம் ேதைவப்ப ம். 
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ன் இைணப்  B 

 

ஒ ேவைள நீங்கள் ள்ைளவளரப்் ன் ல ப களில் ேபாரா க்கலாம் மற் ம் உங்கள் 
ேபாராட்டங்கள் பல னமான அல்ல  ரற்ற ஆன் க வாழ்க்ைக ன் ைள  என்பைத 
உணரந்் க்கலாம். நாம் அவ ைடய கரத்்தரத்் வத் ற்  அ பணிந்தால் ேதவன் நம்ைம 
ஆ ரவ் ப்பார,் ஊக் ப்பார,் பலப்ப த் வார ்என்  உ யளிக் றார.்  

கரத்்தர ் தம  ஜனத் ற் ப் ெபலன்ெகா ப்பார;் கரத்்தர ் தம  ஜனத் ற் ச ்
சமாதானம் அ ளி, அவரக்ைள ஆ ரவ் ப்பார.் (சங் தம் 29:11) 

 
 கரத்்த க்  ஒ  ெஜபத்ைத எ ங்கள். உங்கள் வாழ்க்ைக ல் அவ க்  த டம் ெகா க்க 
உ யளிக்க ம், அவர ் உங்க க்  அளித்த பரி கைள ( ள்ைளகள்) நன்றாய் வளரக்்க 
உத ம்ப  அவரிடம் ேக ங்கள்.  

____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  

ஒ ேவைள நீங்கள் உங்கள் வாழ்க்ைகைய ஒ ேபா ம் ஸ் டம் ஒப்பைடக்க ல்ைல 
என்றால்.  ேதவன் உங்கைள ேந க் றார ் என்பைத ம், அவ டன் உற  ெகாள்வதற்கான 
வ ைய அவர ் வழங் ப்பைத ம் அ ந்  ெகாள் ங்கள்.  சரணைடய நீங்கள் ல 

ஷயங்கைளச ்ெசய்ய ேவண் ம்.   
 

1. நீங்கள் ஒ  பா  என்பைத அங் கரித்  ஒப் க் ெகாள் ங்கள்.   

எல்லா ம் பாவஞ்ெசய் , ேதவம ைமயற்றவரக்ளா , (ேராமர ்3:23)  
 

பாவத் ன் சம்பளம் மரணம்; ேதவ ைடய ைபவரேமா நம் ைடய 
கரத்்தரா ய இேய ஸ் னால் உண்டான நித் ய வன். (ேராமர ்6:23) 

  
2  உங்கள் பாவங்க க்காக இேய  ைவ ல் மரித்தார ் என்  நம் ங்கள், பா கள் 

மன்னிக்கப்பட்  ேதவேனா  சமரசம் ெசய்யப்ப வதற்கான ஒேர வ  அவர ்தான்.   

அதற்  இேய : நாேன வ ம் சத் ய ம் வ மா க் ேறன்; 
என்னாேலயல்லாமல் ஒ வ ம் தா னிடத் ல் வரான். (ேயாவான் 14: 6) 

  
அவராேலயன்  ேவெறா வரா ம் இரட் ப்  இல்ைல; நாம் இரட் க்கப்ப ம்ப க்  
வானத் ன் ெழங் ம், ம ஷரக் க் ள்ேள அவ ைடய நாமேமயல்லாமல் 
ேவெறா  நாமம் கட்டைள டப்பட ம் இல்ைல என்றான். (அப்ேபாஸ்தலர ்4:12)  
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3.  உங்கள் பாவங்கைள இேய டம் ஒப் க்ெகாண்  மனந் ம் ங்கள் (மன்னிக்க ம்), 
உங்கைள மன்னிக் ம்ப  அவரிடம் ேக ங்கள்.   

ஆனப னாேல கரத்்த ைடய சந்நிதானத் ந்  இைளப்பா த ன் காலங்கள் 
வ ம்ப க் ம், ன்ேன க்கப்பட்ட இேய ஸ் ைவ அவர ் உங்களிடத் ல் 
அ ப் ம்ப க் ம், (அப்ேபாஸ்தலர ்3:19)  

 
என்னெவன்றால், கரத்்தரா ய இேய ைவ நீ உன் வா னாேல அ க்ைக ட் , ேதவன் 
அவைர மரித்ேதாரி ந்  எ ப் னாெரன்  உன் இ தயத் ேல வா த்தால் 
இரட் க்கப்ப வாய். (ேராமர ்10: 9) 
  

4. உங்கள் இ தயத் ற் ள் வ ம்ப  இேய டம் ேக ங்கள். அவைர உங்கள் 
இரட்சகராக ம் ஆண்டவராக ம் ஏற் க்ெகாள் ம்ப .   

அவ ைடய நாமத் ன்ேமல் வாச ள்ளவரக்ளாய் அவைர ஏற் க்ெகாண்டவரக்ள் 
எத்தைனேபரக்ேளா, அத்தைனேபரக் ம் ேதவ ைடய ள்ைளகளா ம்ப , 
அவரக் க்  அ காரங் ெகா த்தார.் (ேயாவான் 1:12)  

 
ஸ் டனான உங்கள் ய உறைவத் ெதாடங்க ன்வ ம் ெஜபத்ைத ண் ம் 

ெசய்ய ம்.   
 

கரத்்தரா ய இேய ேவ, நான் ஒ  பா  என்பைத ஒப் க்ெகாள் ேறன்.  நான் 
ெசய்த பாவத் ற்காக வ ந் ேறன்.  எனக்காக ைவ ல் மரித்ததற் ம், 
என் பாவத் ற்கான ைலைய ெச த் யதற் ம் நன் .  தய ெசய்  என் 
இ தயத் ற் ள் வா ங்கள்.  உம் ைடய பரி த்த ஆ னால் என்ைன 
நிரப் , உங்கள் டராக இ க்க எனக்  உத ங்கள். என்ைன மன்னித்  என் 
வாழ்க்ைக ல் வந்ததற்  நன் . நான் இப்ேபா  ேதவ ைடய ள்ைளயாக 
இ ப்பதற்  நன் , ஒ  நாள் உங்கைள ெசாரக்்கத் ற் ப் ன்ெதாடர் ேறன். 
ஆேமன். 
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ன் இைணப்  –C 

ேதவ டன் னசரி ெந க்கத்ைத வளரத்் க் ெகாள்வ  
 

இரட் ப் ன் லம் ெபறப்பட்ட கப் ெபரிய பரி , ேதவ டன் ெந ங் ய, சார் ைடய 
உறைவக் ெகாண் ப்பதற்கான றைமயா ம்.  அவர ்உங்களிட ந்  அ கம் ம் வ  
எ ல்ைல.   
 
ேநரத்ைத ஒ க் ங்கள்.   
 
நாளின் றந்த ேநரத்ைத (காைல அல்ல  மாைல) ேதரந்்ெத த் , ேதவ டன் னசரி 

யானத் ல் ஈ ப ங்கள்.  நீங்கள் கைடப் க்க யாத ஒ  க்ேகா டன் உங்கைள 
ஊக்கப்ப த்த ேவண்டாம்.  யதாகத் ெதாடங் ங்கள், ன்னர ் நீங்கள் வளர வளர ேநரம் 
ேசரக்்க ம்.  ஒவ்ெவா  நா ம் ப ைனந்  நி டங்க டன் ெதாடங் ங்கள்.   
 
ேவதாகமத் ன் ஒ  த்தகத்ைதத் ேதர் ெசய்க.   
 
ஒ  அத் யாயத்ைத (அல்ல  அ  ஒ  நீண்ட அத் யாயமாக இ ந்தால் ைறவாக) அல்ல  

ல வசனங்கைளப் ப த் , அைதப் பற்  யானி ங்கள்.  தலாக, நீங்கள் னசரி யான 
த்தகத் ந்  ப க்க ம்பலாம்.  பரிந் ைரக்கப்பட்ட வா ப் க்  ன் இைணப்  D: 

பரிந் ைரக்கப்பட்ட த்தகங்கைளப் பாரக்்க ம்.   
 
ெஜ ங்கள்.   
 

நீங்கள் இப்ேபா  ப த்த உண்ைமகைள எண்ணி ப்பாக ெஜ ங்கள்.  அைவ உங்கள் 
வாழ்க்ைகக்  எவ்வா  ெபா ந் ம் என்பைத ெவளிப்ப த்த ேதவனிடம் 
ேக ங்கள்.  அவ ைடய அ காரத் ற்  உங்கைள அ பணிய ம் ழ்ப்ப த டன் 
ப லளிக்க ம் பணி க்காக ெஜ ங்கள்.   
 
அவ க் ச ்ெச ெகா ங்கள்.  
 
 ல நி டங்கள் ம னமாக ெசல ங்கள், ேக ங்கள்.  இ  த ல் சங்கடமாக 
இ க்கலாம்.  நாம் ெதாடரந்்  கவனச் தறல் நிைறந்த காலத் ல் வாழ் ேறாம், அைம யாக 
உட்காரந்்  பழ வ ல்ைல.  டா யற் ம் ேதவ ம் உங்களிடம் ேபச 
உண்ைம ள்ளவரக்ளாக இ ப்பாரக்ள்.  பரி த்த ஆ யானவர ் உங்களிடத் ல் வாழ் றார ்
என்பைத நிைன ல் ைவ ங்கள், உங்கள் எண்ணங்களில் உங்க க்  ஊ யம் ெசய்ய 

ம்.  
 
 ஒ  நாள் ப்  ைவத் ங்கள்.   
 

தனிப்பட்ட பயன்பாட் ற்  ைவக்க உங்கள் ராரத்த்ைனகள், அ பவங்கள், ேயாசைனகள் 
அல்ல  ர ப ப் கைளப் ப ெசய்க.  உங்க க்  என்ன வசனங்கள் என்  எ ங்கள், 
கரத்்தர ்உங்கள் இ தயத் டன் ேப ம் எைத ம்.  
வசனங்கள் உங்க க்  என்ன அரத்்தம்தந்த  மற் ம் கரத்்தர ் உங்கள் இ தயத் ல் ேப ம் 
எைத ம் எ ங்கள். 
 

ண் ம் ெஜ ங்கள்.  
 உங்கள் ெஜபங்கைளப் பற்  கவனமாக இ ங்கள்.  உங்க க்  வ காட்ட ACTS ைறையப் 
பயன்ப த்த ம்: 
 
 A -Adoration வ பா  - ேதவைன வணங் தல் மற் ம் த்தல். 
 

 C-Confession அ க்ைக ங்கள்-அ யப்பட்ட எந்த பாவங்கைள ம் ஒப் க்ெகாண்  
மனந் ம் ங்கள்.  

 T-Thanksgiving நன் - உங்கள் வாழ்க்ைக ல் ேதவன் ஆ ரவ்ாதங்க க்  நன் ையத்   
 ெதரி க்க ம்.  

 S-Supplication ராரத்்தைன - உங்கள் ேதைவக க் ம் மற்றவரக்ளின்  
     ேதைவக க் ம் தாழ்ைம டன் ேகாரிக்ைககைள ங்கள்.   

உங்கள் நாள் வ ம் அவ ைடய ரசன்னத்ைத அ ய ம் ஒப் க்ெகாள்ள ம் ேதவனிடம் 
உத மா  ேகட் க்ெகாள்வதன் லம் க்க ம்.  
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ன் இைணப்  - D 

பரிந் ைரக்கப்பட்ட த்தகங்கள் 

ேதவ டனான உங்கள் உறைவ ஆழப்ப த்த பல றந்த த்தகங்கள் இ ந்தா ம், உங்க க்  
வ காட்ட ம் கற் க்க ம் சவால் ெசய்ய ம் ன்வ வனவற்ைற பரிந் ைரக் ேறாம்.   

ஷத் வ த்தகங்கள் 

ஸ்தவ அ ப்பைட உண்ைமகள்: ேரக் காஸ்டரின் ஒ  ட க்கான வ வான அ த்தளம். 
ேதவைன அ ப த்தல்: ேதவனின் த்தத்ைத அ தல் மற் ம் ெசய்தல் ெஹன்  . 

ளாக்ேப , ரிசச்ரட்் ளாக , மற் ம் ளாட் . ங். சாரல்ஸ் ஆர.் ஸ் ண்டா ன் ேமன்  
ேமன்.  ேரக் காஸ்டரின் மணம் என்ப  ஊ ய ெதாடர.் ைதரிய ள்ள ஆண்கள்: டாக்டர ்
லாரி க்ராப் எ ய ஆதா ன் ம னத் ற்  அப்பால் ெசல்ல ேதவனின் அைழப் . 

ஆ க் ரிய த்தகங்கள் 

ஆண்ட்  ரே்ர எ ய ேதவ டன் னசரி அ பவம் ட் ெச தல்: ஜான் எஃப். 
ேமக்ஆரத்ரின் ஆழ்ந்த வாசத் ற்கான னசரி வா ப் கள் 

ஒவ்ெவா  நா ம் இேய டன்: ெரக் லாரி ன் ய வா க டன் தல் ப கள் 

ேதவைன அ ப த்தல்: ேதவனின் த்தத்ைத அ தல் மற் ம் ெசய்தல் ெஹன்  . 
ளாக்ேப , ரிசச்ரட்் ளாக , மற் ம் ளாட் . ங் 

ேவதாகமத்ைத சந் க்க ம்: ெரண்டா ன் 366 னசரி வா ப் கள் மற் ம் 
ர ப ப் களில் ேதவனின் வாரத்்ைத ன் பேனாரமா க் ன் மற் ம் ப் யான்  

ெடன்னிஸ் மற் ம் பாரப்ரா ெரய்னி ேஜா க க்கான ஒன்றான த ணங்கள்  

ஓஸ்வால்ட் ேசம்பர் ன் க உயரந்்தவ க்கான என  உசச்நிைல 

ேதாடட்த் ன் ம பக்கத் ல்: ர் னியா த் ஃ ேகட் எ ய ேவதாகம ெபண்மணி 

பாைலவனத் ல் நீேராைடகள் ம  சாரல்ஸ் ஈ. க மன் 

லவ் ேடர ்ேட ைப ேட ஸ் பன் மற் ம் அெலக்ஸ் ெகன்ட்ரிக் ேஜா க க்கான ஆன் க ஆண்  

ஸ்டார்  ஒமார் யன் எ ய ெஜ க் ம் மைன ன் வல்லைம. 

ல் யம் ேஜ. ட்டரச்ன் மற் ம் ராண்  ட்டரச்ன் எ ய சங் தத் ன் ஒ  வ ட த்தகம் 

ேரக் காஸ்டரின் ப ன்ம வய னைரப் ரிந் ெகாள்வ . 

ள்ைளகள் மற் ம் இளம் ப வத் ன க்கான ஆன் க மற் ம் ஷத் வ த்தகங்கள். 

எ ம் க்  ெகட்ட : ைமல்ஸ் ெமக்ெபரச்ன் எ ய கட க்காக ர வாழ்  வாழ்ந்த 
ப ைனந்  இளம் ைப ள் ேராக்கள் 

கேரா ன் பா க் ெஜன்சன் (பல்ேவ  வய ) த்த ைப ள் கைதகள் 

ேதவ ம் நா ம்! ன் ேமரி-இடன்ர ் ளாமர ் உட்பட பல ஆ ரியரக்ளால் ெபண்க க்கான 
பக்  ப் கள் 

டயான் ேகாரி, ண்டா எம். வா ங்டன் மற் ம் ெனட் டால் (பல்ேவ  வய ) 
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ேதவன் ேவண் ம்: வரக் க்கான ேவ க்ைகயான ஆன் கம், வய  2–5 ன் ேமரி-இட்னர ்
ளாமர ்

ேதவன் ேவண் ம்: ெலக  ரஸ், ண்டா எம் வா ங்டன் மற் ம் ெனட் டால் (பல்ேவ  
வய ) உட்பட பல ஆ ரியரக்ளால் எ தப்பட்ட ஆண்க க்கான ளிர ்ஆன் கம்  

வளரந்்  வ ம் ய ெபண்கள்: ேடானா ேஜ. ல்லரால் ண்டா ஹாலந்தால் எ தப்பட்ட, 
உங்கள் மக டன் கற் க்கக் ய த ணங்கைள ைகப்பற் வ   

ேட ட் ன் உைரயாடல் தாள்கள் (ஜ னியர ் உயரந்ிைல மற் ம் உயரந்ிைலப் பள்ளிக்கான 
பல்ேவ  த்தகங்கள்) 

ேஜாஷ் ெமக்ெடாவல் எ ய இைளஞர ்ஆன் கம். 
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ன் இைணப்  T 
 

ெசாற்களஞ் யம் 
 

 
இந்த வைரயைறகள் ெவப்ஸ்டரின் ஆங் லத் ன் ய சரவ்ேதச அகரா ,  &  ெமரியம் 
நி வனம் மற் ம் ைமயான ெசால் ஆய்  அகரா , ஸ்ைபேராஸ் ேசா ேயடஸ்், ஏஎம்  
ெவளி ட்டாளரக்ள் ஆ யவற் ந்  எ க்கப்பட் ள்ளன.   
 
நிைலத் ங்கள்: தங்க, நிைலத் , ஒ  இடத் ல் ெதாடர, பலனளிக்காமல் 
ச த் க்ெகாள்ள…  
 
ெபா ப் க் றல்:  ஒ  கணக்ைகக் ெகா ப்பதற்  உட்பட் , ப லளிக்கக் ய, ஒ வரின் 
நடத்ைத ளக் ம்  
 
அ ைர: வடஆ யா ( ேரக்கம்). எசச்ரிக்ைக, அ த்தல், ஊக்கமளிக் ம் வாரத்்ைத 
அல்ல  கண்டனம், இ  சரியான நடத்ைதக்  வ வ க் ற  (எேப யர ் 6: 4). இ  ரிதைல 
வழங் வதன் லம் ஒ வரின்  சரியான தாக்கத்ைத   ஏற்ப த் ம் ேயாசைன. 
 
அன் டன் ஏங் தல் அல்ல  பாசம்: ேஹா ேராைம ( ேரக்கம்). யாேரா ஒ வ க்காக 
உணரச்் ட ம் ஆரவ்த் ட ம் ஏங் வ , மற் ம், ஒ  தா ன் அன்ேபா  
இைணந் ப்ப , இங்ேக க ஆழமான மற் ம் கட்டாயமான ஒ  பாசத்ைத ெவளிப்ப த் ம் 
ேநாக்கம் ெகாண்ட  (1 ெதசேலானிக்ேகயர ்2: 8). இறந்த ள்ைளகளின் கல்லைறகளில் உள்ள 
பழங்கால கல்ெவட் கள் ல ேநரங்களில் இந்த வாரத்்ைதைய உள்ளடக் ள்ளன, 
ெபற்ேறாரக்ள் க ைர ல் ரிந்த ள்ைளக்  தங்கள் ேசாகமான ப்பத்ைத வரிக்க 

ம் னர.் 
 
ஒப் தல்: ெதாடரந்்  ேசாதைனக்  உட்ப த்த, உங்கள் ெசய ன் ஒப் த க்  ன் ஆய்  
ெசய்ய ம். 
 
 ஆணவம் அல்ல  ெப ைம: கரவ்மாக ெகாள்ள ேவண் ம்; ய க் யத் வத்ைத 
உண தல் அல்ல  காட் தல், மற்றவரக்ைளப் றக்கணித்தல். ெப ைமக் ரிய ; தனக்  
உயர ்பத ையக் ெகா ப்ப  அல்ல  ேதைவயற்ற அள  க் யத் வம். 
 
அ ைற: ஒ  ேதாரைண அல்ல  நிைல; ஒ  உணர் , க த்  அல்ல  மனநிைல. 
 
எல்லாவற்ைற ம் தாங் ற :  ஸ் ேகா ( ேரக்கம்). மைறக்க, மைறக்க. அன்  
மற்றவரக்ளின் தவ கைள மைறக் ற , அவற்ைற மைறக் ற . கப்பல் தண்ணீைர அல்ல  

ைரைய மைழயாக ைவத் ப்பதால் அ  ெவ ப்ைபத ்த க் ற . 
  
நடத்ைத: நடந்  ெகாள் ம் ெசயல் அல்ல  தம்.   
 
நம் க்ைக: ஸ் ேயா ( ேரக்கம்).  நம் க்ைக ைவத் த்தல், அல்ல  எைதயாவ  
உ யாக நம் வ .  இ  எ ரப்ாரப்்  நம் க்ைக ன் அ ைறையக் க் ற .   
 

ற்றமற்ற.  தவ  இல்லாத , ஒ  மரச்கரின் ஆய் க்  நிற்க ற .  ேதவ ைடய 
த்தத் ற் க் ழ்ப்ப ந்  நீங்கள் ெசல் ம்ேபா , நீங்கள் ஸ் ன் சாயலாக 

மாற்றப்ப ரக்ள், உங்கள் ெதய் க நடத்ைத மற்றவரக் க்  ெதளிவா ற .   
 
தற்ெப ைம: தன்ைனப் பற்  ேப வ , அல்ல  தன்ைனப் பற் ய ஷயங்கள், ெப ைமயாக 
ேப வ ;  ெப ைம ேபச.   
 
அவற்ைற ேமேல ெகாண்  வா ங்கள்: எக்டெ்ரேபா ( ேரக்கம்).  வளரக்்க, ன், உணவளிக்க 
(எேப யர ் 6: 4).  வளரப்்ப , ன் றம், ப ற்  அல்ல  கல்  என்ற ெபா ளில் ள்ைளகள் 
ேபான்ற ரச்் ையக் ெகாண் வ வ , 
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கட்டணம் வ க்கப்ப ற , ேவண் ேகாள் க் ற : மார் ேராெமேனாய் 
( ேரக்கம்).  "சத் யத்ைத வழங் தல்" என்பைதக் க் ற , ேம ம் இ  ஒ  தந்ைத ன் 
அ க வ நடத் ம் ெசயல்பா கைள ெவளிப்ப த் வதா ம்.  ஒ  நல்ல தந்ைத ஊக்கமளித்  
வ காட் தைல வழங் றார,் தா ம் இைத ெசய் றார.்   

தண் த்தல் அல்ல  ஒ க்கம்: ைப யா ( ேரக்கம்).  த்தம் அல்ல  ப ற் .  ஒவ்ெவா  
ற்றத் ற் ம் ஒ  ைள  இ க் ற ; ல வைகயான ப ற்  / த்தம் 
ன்பற்றப்ப ம்.  எேப யர ்6: 4 ல் பயன்ப த்தப்பட்ட .   

ஏமாற் பவர்: த்தத் ல் ெகாள்ைள எ க்கப்ப ம் ேபா  ெகாள்ைளய ப்ப  அல்ல  
வ ப ெசய்வ .  ெகாேலா யன் 2: 8 இல் "உங்கைள ைறப் " என்  
ெமா ெபயரக்்கப்பட் ள்ள .  இந்த ஷயத் ல், வா கள் வாரத்்ைத ல் 
ெவளிப்ப த்தப்பட் ள்ளப  ஸ் டம் அவரக்ள் ைவத் க் ம் ைமயான 
ெசல்வத்ைத ம், அவ ைடய சக் ைய ம் தைல ட்ைட ம் ெகாள்ைளய ப்பதா ம்.   

ேபாற் தல்: கவனித்தல், கவனம் ெச த் தல், ஊ யம் ெசய்தல், ெவப்பத்தால் 
ெமன்ைமயாக் தல், பறைவகள் தங்கள் ஞ் கைள இற களால் வ  ேபால டாக 
ைவத் த்தல் (உபாகமம் 22: 6), கனிவான அன்பால் ேபாற் தல், ெமன்ைமயான கவனிப் டன் 
வளரப்்ப .      1 ெதசேலானிக்ேகயர ் 2: 7 இல் "ெமன்ைமயான பராமரிப் " என்  
ெமா ெபயரக்்கப்பட் ள்ள .   

ெதாடர் : ந்தைன, ெசய்  அல்ல  தகவல்கைள பரிமா க்ெகாள்வ  ெதாடர்  ெகாள் ம் 
ெசயல்.   

அ க்ைக தல்: நீங்கள் அ யாமேலா அல்ல  ேவண் ெமன்ேற ெசய்தேதா பாவம் என்  
ேதவ டன் ஒப் ரவாவ .   

ைள கள்: ஒ  ைய வ ந்  வ ம்.  உங்களிடம் ஒ   இ க் ம்ேபா , அந்த 
ைய வதற்கான சரியான ைள  இ க்க ேவண் ம்.   

கட் ப்ப த் தல்: அ காரம் ெச த் தல், ஆ க்கம் ெச த் தல் அல்ல  ஆட்  ெசய்தல், 
கட் ப்ப த் தல், கட் ப்ப த் ம் சக் .   

கத் ேதாற்றம்: பனியம் ( ப் ).  கத் ன் ேநர  அரத்்தம் உள்ள  (ஆ யாகமம் 43:31; 1 
ங்ஸ் 19:13), ஆனால் ஒ  நபரின் மனநிைலைய அல்ல  எ ரம்ைறயான (எேர யா 5: 3), 

இரக்கமற்ற (உபாகமம் 28:50), ம ழ்ச் யான (ேயா  29:24), அவமானப்ப த்தப்படட்ார ் (2 
சா ேவல் 19: 5), பயந்  (ஏசாயா 13: 8).  ேவதம் ஒ  ேமாசமான கத்ைத ம் (மதே்த  6:16) 
நல்லைத ம் காட் ற  (சங் தம் 4: 6).   

தல்: ஒ  ள்ைள அ காரம் மற் ம் அவரக்ள் ன்பற் ம் ஒ க்கத் ற் ம் 
ட்டாள்தனமான ரச்் யற்ற ெசய க் ம் எ ராக ளரச்்  ெசய் ம் ேபா .  

 ட் : மா ப த்த, ய்ைமயற்றதாக; அல்ல  ஊழல் நிைறந்தைவ.   

பக் ள்ள: னிதமான, பக் ள்ள, னிதமான, கட க்  அரப்்பணிக்கப்பட்ட.  இ  
ஸ் டனான உங்கள் நிைலயான உறைவ வரிக் ற .  நீங்கள் 

பக் ள்ளவரக்ளாகேவா அல்ல  ேதவ க்  அரப்்பணிக் ம்ேபாேதா, அந்த உற  ஒ  
னிதமான வாழ்க்ைக ன் லமா ம்.   

டா யற் டன்: டா யற் டன் கவனத் டன்; ஒ  ெபா ள் அல்ல  
ன்ெதாடரவ்தற்கான ண்ணப்பத் ல் நிைலயான மற் ம் ஆரவ் ள்ளவர;் கவனமாக 

கவனம் மற் ம் யற் டன் வழக் த் ெதாடரப்பட்ட ; கவனக் ைறவாக அல்ல  
அலட் யமாக இல்ைல.  
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டர் ( ைன): உதாரணம் மற் ம் அ த்தல் லம் ேதவ ைடய வாரத்்ைதைய நம் 
ள்ைளகளின் இ தயத் ல் ஊற் வ , அவரக் க்  ெஜ க்க கற் க்ெகா ப்ப  மற் ம் 

ேதவ டன் எவ்வா  உற  ெகாள்வ  (ஒ க்கங்கள் மற் ம் ம ப் களின் ஆன் க ப ற் ). 

டர் (ெபயரச்ெ்சால்): மாத்ேதஸ் ( ேரக்கம்).  ேவகமான, கற்பவர ்அல்ல  மாணவர.்  ஆனால் 
இ  ய ஏற்பாட் ல் இன் ம் பலவற்ைறக் க் ற .  ஒ  ன்ெதாடரப்வர,் அவ க்  
வழங்கப்பட்ட அ த்தைல ஏற் க்ெகாண்  அைத தன  நடத்ைத யாக ஆக் றார.் 

ளா க் ேரக்க ெமா ல், "ஒ  ப ற் ", ஆ ரியரிட ந்  உண்ைமகைள 
கற் க்ெகாள்வ  மட் மல்லாமல், அ ைறகள் மற் ம் தத் வங்கள் ேபான்ற ற 

ஷயங்கைள ம் கற் க்ெகாள் றார.்  ேமத் ைஸ ஒ  மாணவர-்ேதாழர ் என்  
அைழக்கலாம், "ெசாற்ெபா கைளக் ேகட் ம் வ ப் ல் உட்காரந்் க்காதவர,் மாறாக 
வாழ்க்ைகைய ம் உண்ைமகைள ம் கற் க்ெகாள்ள ஆ ரியைரப் ன்ெதாடரப்வர ்மற் ம் 
ப ப்ப யாக ஆ ரியரின் தன்ைமையப் ெப றார.்  

டர் / ஒ க்கம்:  ஸ் ல் ரச்் ைய ேநாக்  வளர அன் ல் ஒ வ க்ெகா வர ்
ஊக்கமளிப்பதற் ம், த்தப்ப த் வதற் ம், சவால் ெசய்வதற் ம் நாம் ேவண் ெமன்ேற 
மற்ற டரக் டன் நடந் ெகாள் ேறாம். மற்றவரக் க் ம் கற் க்க டைர த்தப்ப த் வ  
இ ல் அடங் ம்.  

ஷர் (ேநர ): அ த்தல்- ஷத் வம் உங்கள் ள்ைளக டன் பக்  (ைப ள் ப ப் ) 
ெசய்ய நீங்கள் ஒ க் ய ேநரம். இ  ம்பத்ைத உள்ளடக் ய ஒ  ட்ட ட்ட ெசயலா ம்.  

ஷத் வம் (மைற கமாக): ஆன் க ஷயங்கைளப் பற்  ைறசாரா அல்ல  
ட்ட டப்படாத கலந் ைரயாட க்கான வாய்ப்ைப ேதவன் ன்ைவக் ம்ேபா  

அ த்தல்- ஷத் வம் ஏற்ப ற .  இதன் ெபா ள், ெபற்ேறார ் கவனம் 
ெச த் றாரக்ள், அந்த வாய்ப் கைளப் பாரக்் றாரக்ள்.  

ஒ க்கம் ( ள்ைளகளின்): ஒ  ரந்்த வய  வந்தவரின் ணநலன்கைள ஊக் த்தல் 
(எேப யர ்6: 4), அைவ ஒ க்கங்கள், ம ப் கள், தனிப்பட்ட ெபா ப்  மற் ம் ய கட் ப்பா ; 
ப ற்  நடத்ைத.   

ஊக்கம்: அ ேயா ( ேரக்கம்).  ல வாரத்்ைத ேமாஸ், அதாவ  "ேகாபம், ேகாபம் அல்ல  
ேகாபம் ேபான்ற வன் ைற இயக்கம் அல்ல  மன ன் உணர் ."  ஒ  (ஆல்பா) ன் ேசரப்்ப  
எ ரம்ைறயாக மா ம், அதாவ  "இல்லாமல்" ேபராரவ்ம்; நம் க்ைகயற்றவர,் மன ல் 
ெதாந்தர  ெசய் றார,் ைதரியத்ைத இழப்பைதக் க் ற  (ெகாேலாெசயர ்3:21).   

த்தம்: ஓய்ேகாேடாம் ( ேரக்கம்).  ேவெறா வரின் ஆன் க லாபத் ற்காக அல்ல  
ன்ேனற்றத் ற்காக கட் ெய ப்ப, ஒ   அல்ல  கட்டைமப்ைபக் கட் வைதக் க்கப் 

பயன்ப ற .   

ஊக் த்தல் அல்ல  ஆ தல்: ஊக் க்க, ஆதரிக்க; க்கல் அல்ல  கவைல ேநரத் ல் 
கன்ேசால், உற்சாகப்ப த்த ம் சரியான நடத்ைதக்  ஊக்கமளிக்க ம் வ வைமக்கப்பட்ட 
இனிைமயான ஊக்கம்.  

எல்லாவற்ைற ம் ச த் க்ெகாள் ங்கள்: ச த் க்ெகாள்ள, ஹ ேபாெமேனா ( ேரக்கம்), 
ழ் நிைலத் த்தல், தாங் வ , ன்பப்ப வ , ன்பங்களின் ைம.  ேநாயாளி ன் 

ஒப் தல், இனி நம்பேவா நம் க்ைகேயா இல்லாதேபா  அதன் நிலத்ைத ைவத் க் ம்.   

ெபாறாைம: மற்ெறா வரின் றப்ைப அல்ல  நல்ல அ ரஷ்்டத்ைதப் பாரக்் ம்ேபா  
அ ப்  அல்ல  சங்கடம், ஓரள  ெவ ப்  மற் ம் சமமான நன்ைமகைளப் ெப வதற்கான 

ப்பத் டன்; ங் ைழக் ம் மனக் ழப்பம்.   
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அ ைர: பராக் ேயா ( ேரக்கம்).  ஒ வரின் பக்கத் ற்  அைழக்க, உத  ெசய்ய; ஏதாவ  
ெசய்ய ஒ வைர ஊக் க்க, அ த்த, அல்ல  அ த் வதற் .  நாம் நம் 

ள்ைளக டன் வந்  கரத்்த ைடய காரியங்களில் வளர அவரக் க்  உதவ ேவண் ம்.   

வாசம்: ஸ் ேயா ( ேரக்கம்).  வாசம் ைவக்க, நம் க்ைக; ப்பாக எைதயாவ  
உ யாக நம்ப ேவண் ம். இ  ஒ  மன உ ப்பாட்ைடக் ெகா ப்பைத ட அ கம்;  இ  
நம்பப்படட்ைதச ்ெசயல்ப த் வதா ம்.   

ட்டாள்தனம்: தன்ைம இல்லாத , ரிந்  ெகாள்வ ல் ைறபா .  ேவகமற்ற, 
ைள ல்லாத, ப த்த வற்ற, நைகச் ைவயான, கனிப் ல் பற்றாக் ைற.    

ைக தல்: ம க்க.  னசரி நம் ைடய ன் ரிைமகைள ேதவ ைடய வாரத்்ைத டன் 
ரைமக்க ம், அ  அவ ைடய த்தத்ைத நம்  ைவக் ற .   

ெமன்ைமயான: ேதாற்றமளிக் ம், ெபா த்தமாக; சமமான, நியாயமான, தமான, 
ச ப் த்தன்ைம, சடட்த் ன் க தத்ைத வ த்த ல்ைல.  ஒ  வழக் ன் உண்ைமகைள 
மனிதா மானமாக ம் நியாயமானதாக ம் பாரக்் ம் அந்த அக்கைறைய 
ெவளிப்ப த் ற .   

உண்ைமயான : ேடாக் யன் ( ேரக்கம்).  ேசாதைன ெசய்யப்பட்  அங் கரிக்கப்பட்ட 
ஒன் .  அைனத்  அ த்தங்கைள ம் அகற்ற த் கரிப்  ெசயல் ைற ன் லம் இ ந்த 
உேலாகங்கைளப் பயன்ப த் தல்.   

ம ைமப்ப த் : ர ப க்க, மரியாைத, கழ்; அவைர ஒ  ெகளரவமான பத ல் 
அமரத்் வதன் லம் மரியாைத அல்ல  மரியாைத ெகா க்க.   

தைல: மற்றவரக்ள் அ பணிந்த தைலைம அல்ல  ன்னணி நபர.்  நபரக்ளின் உ வகமாக, 
எ.கா.  கணவன் தன் மைன டன்                    (1 ெகாரிந் யர ்11: 3; எேப யர ்5:23) ஒேர உடலாக 
இ ப்பதால் (மத்ேத  19: 6; மாற்  10: 8), ஒ  உட க்  அைத இயக் வதற்  ஒேர ஒ  தைல 
மட் ேம இ க்க ம்; ஸ் ன் சச்ைப ெதாடரப்ாக, அவ ைடய உடல், அதன் 
உ ப் னரக்ள் அவ ைடய உ ப் னரக்ள் (1 ெகாரிந் யர ் 12:27; எேப யர ் 1:22; 4:15; 5:23; 
ெகாேலாெசயர ்1:18; 2:10, 19)  ;  ஸ் ைவப் ெபா த்தவைர ேதவ ைடய (1 ெகாரிந் யர ்11: 
3).  தாவா ய ேதவன் ஸ் ன் தைலவராக நிய க்கப்ப றார ் (ெகாேலாெசயர ் 2:10; 
எேப யர ்1:22).  

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

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

வ க் ற : ஒ  நபர ் மற்றவரக்ளிடம் கசப்ைப ஏற்ப த்தக் ம்.  ேதவ டனான நம  
உறைவ ம், நம் வாழ்க்ைக ல் ஸான் ஃ ேகஷன் ெசயல் ைறைய ம் 
பா க்கலாம்.  கசப்பாக மாற நாம் அ ம தத்ால், இ  ஆன் க ரீ ல் நடக்க ம் வளர ம் 
ேதைவயான ேதவ ைடய ைபைய பா க் ம், ேம ம் இ  நம்ைமச ் ற் ள்ளவரக்ைள 
எ ரம்ைறயாக பா க் ம்.  எ ெரயர ் 12:15 ற , "யாராவ  ேதவ ைடய ைபைய 
இழக்காதப  கவனமாகப் பா ங்கள்;   

நயவஞ்சகர்: ேபா யானவர,் அல்ல  கள்ளத்தனமாக ெசயல்ப பவர;் ஒ  பாசாங்  
பாத் ரத் ன் ழ் க  ேப ம் அல்ல  ெசயல்ப ம் ஒ  மனிதன்.   

வழங் தல்: இந்த ைனசெ்சால் எைதயாவ  ப ரந்்  ெகாள் ம் எண்ணத்ைதக் 
ெகாண் ள்ள , இ  ஏற்கனேவ ஒ  ப ையத் தக்க ைவத் க் ெகாண் ள்ள .   
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ேநரை்ம: ஒ ைமப்பா , இ தயத் ன் ஒற் ைமையக் க் ற , இரட்ைட எண்ணம் அல்ல; 
ேதவ ைடய த்தத் ன்ப  நடந் ெகாண் , அவ ைடய நீ ைய எ த் க்காட் றார.்   

நியாயமாக: ேநரை்ம மற் ம் ேநரை்ம டன், நீ யான , தன்ைம மற் ம் நடத்ைத 
ேநரை்மயான , ன ம் ேதவைனப் ரியப்ப த் யப  வாழ்க்ைகைய வாழ 

ம் ற .  ேதவ ைடய வாரத்்ைதைய நீங்கள் அ ம்ேபா , எ  சரி எ  தவ  என்பைத 
நீங்கள் ரம்ானிக்க ம்:  

க ைண: க்ெரஸ்ேடாஸ் ( ேரக்கம்).  நல்ல  ெசய்ய; க ைமயான, க னமான, ரை்மயான, 
கசப்பான அல்ல  ெகா ரத் ற்  மாறாக ெமன்ைமயான, இரக்க ள்ள, அ தாப ள்ள, 
க ைண ள்ள, நல்ல இயல் ைடயவராக இ ப்பைதக் க் ற .  தார் க றப் ன்  

ேயாசைன.  அ : எ க்ேனா ஸ் ( ேரக்கம்).  அ ைவப் ெப வ ல் ைமயான 
பங்ேகற் , அைதப் பயன்ப த் தல்.  

நீ யெபா ைம அல்ல  ெபா ைம: நீண்ட மனநிைல டன் இ க்க, அவசர ேகாபத் ற்  
எ ர;் மக்களிடம் ரிதைல ம் ெபா ைமைய ம் கைடப் ப்பைத உள்ளடக் ற .  நாம் 

ழ்நிைலகைள ச த் க்ெகாள்ள ேவண் ம், நம் க்ைகைய இழக்கேவா அல்ல  ைக டேவா 
டா .   

அன் : அகேப ( ேரக்கம்).  த யற்ற பா க க்  ேதவனின் இ தயத் ன் ப ல்.  ேதவனின் 
அன்  தன் ைடய அன் ன் ெபா ள்களின் நன்ைமக்காக ய யாகத் ல் நி க்கப்பட்ட , 
அவ ைடய மாரன் மனித க்  மன்னிப்ைபக் ெகாண் வ றான்.  ேதவனின் 
அத் யாவ ய தரம் மற்றவரக்ளின் ெசயல்கைளப் ெபா ட்ப த்தாமல் மற்றவரக்ளின் றந்த 
நலன்கைள நா ற ; மனித க்  றந்த  என்  ேதவன் அ ந்தைதச ்ெசய்வ ம், மனிதன் 

ம் வைத அவ ய ல்ைல என்ப ம் இ ல் அடங் ம்.  அகேப நிபந்தைன ன்  ேந க்கத் 
ேதர்  ெசய் றார.்   

அன் : ேயா ( ேரக்கம்).  மனித ஆ ன் ர ப ப்  அைத 
ம ழ்வளிக் ம்.  அகேப ந்  ேவ படட்  மற் ம் மரியாைத, உயரந்்த மரியாைத மற் ம் 
ெமன்ைமயான பாசத்ைதப் பற்  ேப ற , ேம ம் உணரச்் வசப்ப ற .  நட்  
காதல்; அந்த அன் ன் ெபா ளி ந்  ஒ வர ் ெப ம் இன்பத்தால் 

ரம்ானிக்கப்ப ற .  ேயா நிபந்தைன காதல்.   

டரக்ைள உ வாக்  ( ைன): மாத்ேத ேயா ( ேரக்கம்).  டராக்க (மத்ேத  28:19; 
அப்ேபாஸ்தலர ்14:21); ஒ  டைன உ வாக் ம் ேநாக்கத் டன் (மத்ேத  13:52) அ த்த.  இ  
நிசச்யமாக "மாற்றங்கைள உ வாக் " என்பதற்  சமமானதல்ல.  இேய ைவ எவ்வா  

ன்பற் வ , இேய ன் கரத்்தர் வத் ற்  அ பணிவ , மற் ம் அவைர ஏற் க்ெகாள்வ  
த்  ய வா க க்  அ த் வதன் லம் மன ம், இ தய ம் ப்ப ம் 

ேதவ க்காக ெவல்லப்பட ேவண் ம் என்ப ல் டரக்ள் சற்ேற அ க மன அ த்தத்ைத 
ஏற்ப த் றாரக்ள்.  க ைண ள்ள ேசைவ ன் பணி.  இ  இேய டன் மக்கைள 
ஆ ரியராக மாணவரக்ளிடம் ெகாண்  வ வைத ம், அவ ைடய அ த்த ன் கத்ைத 
அ காரப் ரவ்மாக எ த் க்ெகாள்வைத ம் உள்ளடக் ய  (மத்ேத  11:29), அவ ைடய 
வாரத்்ைதகைள உண்ைமயாக ஏற் , அவ ைடய ப்பத் ற்  சரியானைத சமரப்் த்தல்.  

ைகயா தல்: கைல, நியாயமற்ற மற் ம் நயவஞ்சகமான வ ைறகளால் கட் ப்ப த்த 
அல்ல  ைளயா வ , ப்பாக ஒ வரின் ெசாந்த நன்ைமக்காக.   

யானம்: அைர சத்தமாக வா ப்ப  அல்ல  தன் டன் உைரயா வ , உைர டன் 
ெதாடர் ெகாள்வ  ேபான்ற ஒ கைள லம் வ , உசச்ரிப்ப  அல்ல  சச் வ , அ  
உங்கள் மன ல் ஊறைவக் ம்.  ஒ  ேதநீர ் ைப தண்ணீரில் ஊறைவப்ப  ரவத்ைத 
ஊ வதால், ேவதத்ைத யானிப்ப  நம் மன ல் ஊ ற .  ய உல ல், 

யானம் ஒ  அைம யான நைட ைற அல்ல.   
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ஊ யர் (ெபயரச்ெ்சால்): ஒ  ேவைலக்காரன் அல்ல  பணியாளர,் ேமற்பாரை்வ ெசய்பவர,் 
நிரவ் ப்பவர,் நிைறேவற் பவர.்   

ஊ யர் ( ைன): சரிெசய்ய, ஒ ங் ப த்த, ஒ ங்காக அைமத்தல்; ேசைவ ெசய்ய, 
மற்ெறா வ க்  ேசைவைய வழங்க; ஒ  ஊ யனாக கரத்்த க்காக உைழக்க.   

ஒ க்கெந கள்: ேதவனின் பாரை்வ ல் எ  சரி எ  தவ  என்  வைரய க்கப்ப ற .   

அக் ரமத்ைத சந்ேதாஷப்ப த்த ேவண்டாம்: யாராவ  பாவம் ெசய்வைத நீங்கள் 
கா ம்ேபா  அல்ல  தவ  ெசய்தால், நீங்கள் அவரக் க்  ம ழ்ச் யாகேவா அல்ல  
ப வாங்கேவா இல்ைல.   

ெச யர்: நர் ங், சக் , ேபா , ப ற் ; ஊடட்மளிக் ம் ஒன் , ஊடட்சச்த் டன் 
வழங்க; கல்  கற்ப  அல்ல  வளரப்்ப , ஒ வரின் அல்ல  எைதயாவ  ேமம்ப த் வதற்  
(1 ெதசேலானிக்ேகயர ்2: 7).   

சரியான அல்ல  ரந்்த: ெட ேயாஸ் ( ேரக்கம்).  இலக்  அல்ல  ேநாக்கம்; ந்த , 
அதன் ைவ, கால, வரம்ைப எட் ய ; ஆைகயால், ைமயான , நிைறந்த , எைத ம் 

ம்ப ல்ைல (எேப யர ்4:13).   

ைறயான ப ற்  ெபற்றவர்: கட்டார் ேசா ( ேரக்கம்).  ஒ  ஷயத்ைத ைவப்ப  
ெபா த்தமான நிைலக் த் ண் ற , நி வ, த்தப்ப த் ற , எனேவ அ  எந்தப் 
ப ம் ைற .   

ன் த்தல்: காயப்ப த்தேவா, க்கப்ப த்தேவா அல்ல  ன் த்தேவா ஒ  தத் ல் 
ெதாடர; அடக்க; ெகா ைம டன் அைமக்க; பா க்க காரணமாக.   

தனிப்பட்ட ெபா ப் : தன்ைன கவனித் க் ெகாள் ம் றன்; ேவ  எவ ம் உங்கைளத் 
ண்டாமல், நீங்கள் ெசய்ய உ ண் ள்ள ஷயங்கள் அல்ல  ேதைவயான 
ஷயங்கைளப் ன்பற்ற; உரிைமைய எ த் க்ெகாள்வ , ெபா ப் க் றல் மற் ம் உங்கள் 

ெசயல்க க்கான ெபா ப்ைப ஏற் க்ெகாள்வ .   

வல்லைம: னா ஸ் ( ேரக்கம்).  ேதவனால் மட் ேம ெசய்யக் யைதச ் ெசய்வதற்கான 
ஆற்றல் வ ைம அல்ல  றன்.   

தண்டைன: ஊக் ப்பதற்கான ஒ  அள டப்பட்ட வ , அல்ல  அபராதம் 
த்தல்.  தண்டைன என்ப  ஒட் ெமாத்த ஒ ங்  ட்டத் ன் ஒ  ப யா ம், ஆனால் இ  

ஒ  சரியான ைள களி ந்  ேவ பட்ட .  தண்டைன ஒ  ள்ைள ன் ெபற்ேறாரின் 
அ காரத் ற்  அ பணிய ம், சரியான ைள கைள ஏற் க்ெகாள்ள ம் ண் ற .   

ேநாக்கம்: ஒ  ேநாக்கம் அல்ல  ம் ய  அல்ல  க்ேகாள்.   

எ ர் ைன: ஒ  ண் த க்  ப லளிக் ம் தமாக அல்ல  ண் த க் ,  

எ ரப்் ல் ெசயல்பட.  மாம்சத் ல் ைன ரிதல்: ஒ  ஸ்தவர ் ஒ  ழ்நிைலைய 
பாவமான ைற ல், அவரக்ளின் பைழய ழ்ச் ன் பழக்கவழக்கத் ல், அல்ல  பரி த்த 
ஆ ன் சக்  மற் ம் ஞானத்ைத ட அவரக்ளின் வ ைம ம் ரித ம் 
எ ர் ைனயாற் றார.்  

 கண்டனம்: ற்றவாளி, ஒ வைர தவறாக நி க்க.  

சத் யத் ல் ம ழ்ச் : ந்த ம ழ்ச் , ேதவ ைடய வாக் களின் அ ப்பைட ல் 
உண்ைம என்னெவன்  ம ழ்வ .   
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மனந் ம் ங்கள்: ரக்்க; ஒ வரின் பாவங்க க்கான மனக்கசப் ன் ைளவாக ஒ வரின் 
வாழ்க்ைகைய த் வ ; ேதவ க்  ன்பாக ஒ வர ் ெசய்த அல்ல  ெசய்யத் 
தவ யதற்காக வ த்தப்பட ேவண் ம். ம்ப ம் மற்ெறா  ைச ல் ெசல்ல ம்; 

ஷயங்கைள ேவ  வ ல் ெசய்ய.  ஒ வரின் மனம், ப்பம் மற் ம் வாழ்க்ைகைய 
மாற் வதன் ைளவாக நடத்ைத மாற்றம்;  

ப லளிக்க ம்: ேநரம்ைறயாக அல்ல  சாதகமாக ப லளிக்க ம். 

அன் ல் ப லளித்தல்: பரி த்த ஆ ன் உள்ளாரந்்த வ காட் தல், அன் , ஞானம் மற் ம் 
சக் டன் ப லளித்தல். 

ப வாங் தல்: அவம ப் க்  ப லாக காயத்ைத ஏற்ப த் தல். 

ெவ ம : ஒ  ெபரிய ைலம ப்பற்ற ம ப் . 

சரியாகப் ரித்தல்: தச்  ேவைல, ெகாத்  ேவைல, அல்ல  ஒ  ணிைய ெவட் வ  
ேபான்றவற்ைற இைனப்பதற்காக ேநராக ெவட் வ . 

ரட் த்தனம்: க னத்தன்ைமயால் வைகப்ப த்தப்ப ற ; க ைமயான, அ ங்கமான, 
அநாகரகீமான அல்ல  தாக் தல் அல்ல  நடத்ைத. 

ஆட் : ஆள, நிரவ் க்க, வ நடத்த, ேமய்ப்பன் மற் ம் வ காட்ட. உடெ்பா ள் லம் இ  
எைதயாவ  கவனிப்ப , டா யற் டன் இ ப்ப , ப ற்  ெசய்வ . 

ன்பங்கள்: ேதவன் தன  ள்ைளக க்காக க் ம் அைனத்  ன்பங்கைள ம் 
உள்ளடக் ய , இ  எப்ேபா ம் அவரக்ளின் நல க்காக வ வைமக்கப்பட் ள்ள . இ   
அள லான ேசாதைனகள் மற் ம் உபத் ரவங்கைள உள்ளடக் ய , அவர ்ஆதாரப் ரவ்மாக 
நிய த்தார ்மற் ம் பாவத்ைத அ க்க ம் வாசத்ைத வளரக்்க ம் ேவைல ெசய் றார.் 

உங்கள் மனைத ஆரய்ந்  அைமக்க ம்: ெசயல்பாட்  ைனசெ்சாற்கள், ெசயைலக் 
ப் வ  ஒ  ெதாடரச்் யான ெசயல் ைறயா ம்.  ஆரய்ந்  என்றால் "ேத வ  மற் ம் 

கண் க்க யற் ப்ப ". உங்கள் மனைத அைமப்ப  ப்பம், பாசம் மற் ம் 
மனசாட் ைய க் ற  (ெகாேலாெசயர ்3: 1-2). 

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

உங்கள் ெசாந்த வ ையத் ேத ங்கள்: உங்கள் ெசயல்கள் அல்ல  வ கள் மற்றவரக்ைள 
எப்ப ப் பா க் ன்றன என்பைதப் பற் ய எந்த கவைல ம் இல்லாமல் உங்கள் ெசாந்த 
நலன்க க்  எ  ெபா த்தமான  என்பைதப் ன்ெதாடரவ் . ேதவனின் கண்ேணாடட்த் ல் 
அ த்தைல உள்ளடக் ய உள்ளட்ீைடப் ெபற ம்ப ல்ைல. 

ய-கட் ப்பா : உணரச்்  ரீ யாக ம், உடல் ரீ யாக ம், ஆன் க ரீ யாக ம் தன்ைன 
நிரவ் க் ம் றன்; எப்ெபா ம் ைறந்தபடச் எ ரப்் ன் பாைத ல் டாத றன். 

ய-ேத தல்: ேதர் கைளச ் ெசய்வ ல் நம் ைடய அல்ல  இந்த உலகத் ன் ஞானத்ைதப் 
பயன்ப த் , நம் ெசாந்த வ ல் ஷயங்கைளச ்ெசய்வ . 

பணிநி த்தம்: நண்பரக்ள், ெதாைலேப , வாெனா , கணினி, ைளயாட் கள் அல்ல  
ஐபாடக்ள் இல்லாத அைற கட் ப்பா . 
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க ஷன் பாவம்: நாங்கள் எங்கள் ெசாந்த அ காரதை்த  ெசயல்ப ேறாம். ேதவன் 
அைதச ் ெசய்ய ேவண்டாம் என்  றார,் நாங்கள் எப்ப ம் அைதச ் ெசய் ேறாம். 
உதாரணமாக, ேதவன் ட ேவண்டாம் என்  றார ் (எேப யர ் 4:28), ஆனால் நாம் 

ேறாம். 

பட்ட பாவம்: ேதவனால் சரியானைத ெசய்யாமல் நாம் பாவம் ெசய் ேறாம். ஏதாவ  
ெசய் ம்ப  அவர ் நமக் க் கட்டைள றார,் அைதச ் ெசய்ய ேவண்டாம் என்  நாங்கள் 

 ெசய் ேறாம் அல்ல  அ யாைமயால், நம் ள்ைளகைள நாம் றந்த  என்  
க ேறாம், ேதவனின் ப்பத்ைதச ்ெசய்ய மாட்ேடாம். உதாரணமாக, ேதவன் மன்னிக்கச ்
ெசால் றார,் ஆனால் நாம் ம க் ேறாம். 

ெபா ப்பாளர்: ேமற்பாரை்வயாளர;் ேமலாளர;் ஒ  பா காவலர,் நிரவ்ா  அல்ல  
ேமற்பாரை்வயாளராக ெசயல்ப பவர.் 

ஆய் : கட்டாய ைனசெ்சால்; ெசய்ய மற் ம் ெதாடரந்்  ெசய்ய ஒ  கட்டைள. ஒ  
டா யற் ையக் க் ற , டா யற் டன், றந்தைதச ் ெசய்ய ஒவ்ெவா  
யற் ைய ம் ெசய்ய, ஆரவ்த் டன் மற் ம் இலக்ைக அைடய ஆரவ்மாக இ ங்கள். 

அ பணிதல்: ேஹாேபாடாேசா ( ேரக்கம்). ஒ  தன்னாரவ் மனப்பான்ைம, ஒத் ைழப் , 
ெபா ப்ைப ஏற் க்ெகாள்வ  மற் ம் ஒ  ைமையச ் மப்ப . 

ைம ெசய்ய நிைனயாேத: ேலா ேசாைம ( ேரக்கம்). ஒ  கணக் யல் வாரத்்ைதயாகப் 
பயன்ப த்தப்ப ற , அதாவ  ஒ வரின் மன ல் ஷயங்கைள ஒன் ைணத்தல், 
எண் வ  அல்ல  ேசரப்்ப , கணக் க டன் தன்ைன ஆக் ர ப்ப . 

ஒவ்ெவா  நல்ல ெசய க் ம் ைமயாகத் தயாராக உள்ள : ேதவன் அவ ைடய 
ப்பத்ைதப் ரிந் ெகாள்ள ம், ழ்ப்ப தைலப் ன்பற்ற அ காரம் ெபற ம் 
ம் றார.் 

ப ற் : சானக் ( ப் ). ெதய் க ேசைவக்காக அரப்்பணிக்க அல்ல  ஒ க்  ைவக்க ம் 
(நீ ெமா கள் 22: 6). 

ப ற் : ைபெடய ( ேரக்கம்). கற் த்தல், ஏெனன்றால் மனிதரக்ளின் பாவ ள்ள 
ள்ைளக க்கான அைனத்  பய ள்ள அ தத்ல்க ம் இைறவன் ஒப் க்ெகாள்வ  

ேபால் ஒ க்கம், த்தம் ஆ யவற்ைற உள்ளடக் ய  (எேப யர ் 6: 4). பண்ைப 
ஒ ங் ப த் ம் ஒ க்கம். ம் யப  வளர ம் காரணமா ற ; தயாரிக்க அல்ல  
தயாராக அல்ல  றைமயானவராக ஆவதற் . 

 

உ மாற்றம்: ேமடாெமார  ( ேரக்கம்). இ ந்  நாம் உ மாற்றம் என்ற வாரத்்ைதையப் 
ெப ேறாம். ஒ  பட்டாம் ச் க்  ஒ  கம்பளிப் ச்  ேபால, ற் ம் மா படட் ஒன்றக 
மா வ . 

ம ப் கள்: நீங்கள் வா ம் ெகாள்ைககள் அல்ல  ெசயல்கள். உங்கள் நடத்ைத நீங்கள் எைத 
அ கம் ம க் ரக்ள் என்பைதக் காட் ற . 

ெவற் டங்கள்: டப்பட்ட ஒன் . நம் உடல் ேதைவகைளப் ேபாலேவ க் யமான உணரச்் த் 
ேதைவகைள ம் ேதவன் நமக் ள் ைவத் க் றார.் நாம் வா க்க காற் , க்க தண்ணீர,் 
மற் ம் நம் உடைல வளரக்்க உண  இல்ைல என்றால், நாம் இ ல் இறந் ேவாம். 
ேதவன் ஒவ்ெவா  ள்ைளக் ம் உள்ள உணரச்்  வளரச்்  ேதைவகைள ைவத்தார.் இைவ 
சந் க்க ல்ைல என்றால், அவரக்ள் ஒ  வய  வந்தவ க்  நிைலைய அைட ம்ெபா  
க ைமயான உணரச்்  மற் ம் உள யல் ரச் ைனகைள ஏற்ப த் ம். 
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உதாரணமாக, ஒ  ள்ைளக்  ல வளரச்் யான உணரச்் த் ேதைவகள் உள்ளன, அைவ 
அன்பான அ காரத் ன் லம், நிைலயான ைறயான ஒ க்கத் டன் வளரக்்கப்பட 
ேவண் ம். இந்த ேதைவகள் சமரசம் ெசய்யப்படட்ால் அல்ல  வழங்கப்படா ட்டால், 

ள்ைளக் ள் ஒ  ெவற் டம் உ வாக்கப்ப ம். இ  ெப ம்பா ம் நிகழ் ற , ஏெனன்றால் 
ெபற்ேறாரக்ள் ேதவனால் ெகா க்கப்பட்ட ெபா ப் கள் அல்ல  நன்ைம அல்ல  ைமக்கான 
அவரக்ளின் ெசல்வாக் ன் அளைவப் ரிந்  ெகாள்ள ல்ைல. ெப ம்பாலான ள்ைளகளில் 
என்ன ைற என்  அைடயாளம் காண யா  - ெவற் டம் என்ன - ஆனால் அவரக்ள் அைத 
உள் ணரவ்ாக ஏதாவ  ெகாண்  நிரப்ப யற் ப்பாரக்ள். உண்ைமயான அன் ன் 
பற்றாக் ைற மற் ம் சரியான ஒ க்க ன்ைம ஒ  ள்ைளைய அ ைமத்தனத் ற்  
ஆளாக் ம் அல்ல  உணரச்்  மற் ம் உள யல் ரசச்ைனக க்  வ வ க் ம். 

ன்பற் ம்ேபா , ேவதாகம அ த்தல் உங்கள் ள்ைள டன் ஆேராக் யமான 
உறைவ ம் உங்கள் ள்ைள ல் உணரச்்  ரீ யாக ஆேராக் யமான நபைர ம் உ வாக்க 

ம். 

தந் ரமான: ெமேதா யா ( ேரக்கம்). இ ந்  நாம் ெசால் ைறையப் ெப ேறாம். 
ைக ைனத் றன், தந் ரம் மற் ம் ஏமாற் தல் ஆ யவற்ைறக் க் ற . இந்த வாரத்்ைத 
ெப ம்பா ம் ஒ  காட்  லங்ைகப் பயன்ப த் ய , அ  தந் ரமாக ப ங்  ன்னர ்
எ ரப்ாராத தமாக அதன் இைர ல் ள் ற . சாத்தானின் ய ட்டங்கள் ட்  
மற் ம் ஏமாற்றத்ைத ற்  கட்டப்பட் ள்ளன. 
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இ  ப் கள் 

 

1.  ஸ்ைபேராஸ் ேசா ேயட்ஸ், ைமயான ெசால் ஆய்  அகரா : ய ஏற்பா  
(சட்ட கா, .என்: ஏ.எம்.  பப்ளிஷரஸ்், 2000), 481.  

2  ஸ் பன் & அெலக்ஸ் ெகண்ட்ரிக் த் ராண்  ஆல்காரன்்,  ெரசல் ஷன் ஃபார ்ெமன், 
எட்.  வழங் யவர ்லாரன்ஸ் ம்பேரா (நாஷ் ல் , .என்:  & எச ்பப்ளி ங், 2011), 115.  

3.  வாரன் ேபக்கர ் மற் ம் ன் காரெ்பண்டர,் ைமயான ெசால் ஆய்  அகரா : 
பைழய ஏற்பா  (சடட் கா, .என்: ஏ.எம்.  பப்ளிஷரஸ்், 2003), 537. 

4.  ஸ்ைபேராஸ் ேசா ேயடஸ்்,  ைமயான ெசால் ஆய்  அகரா : ய ஏற்பா , 
ன்ன  ப ப் .  (சட்ட கா, .என்: ஏ.எம்.  பப்ளிஷரஸ்், 2000).  

 5.  ேசா ேயடஸ்்,  ைமயான ெசால் ஆய்  அகரா , ன்ன  ப ப் .   

6.  தாமஸ் . யா மற் ம் ெஹய்ன் . ரிஃ ன் ஜ னியர,்  நி  அெமரிக்கன் 
வரண்ைன: 1,2 ேமா , ைடடட்ஸ், ெதா .  34 (நாஷ் ல் , .என்: ராட்ேமன் & 
ேஹால்மன் பப்ளிஷரஸ்், 1992), 112.  

7. ெவப்ஸ்டரின் ஆங் ல ெமா ன் ய சரவ்ேதச அகரா , இரண்டாம் ப ப்  
கட் ப்ப த்தப்படாத  (ஸ் ரிங்ஃ ல்ட், எம்.ஏ:  &  ெமரியம் கம்ெபனி, பப்ளிஷரஸ்், 
1939).  

 

  



ேரக் காஸ்டர ்

ம பமாக் ம் ள்ைள வளர்ப்  94 

ஆ ரியைரப் பற்  

ஒ  காலத் ல் பாஸ்டர ் ேரக் காஸ்டரஒ்  டட்ாள். 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, ைதரியதே்தாேட ஞானத்ைத ம்,  

ஞானத்ேதாேட இசை்சயடக்கத்ைத ம், இசை்சயடக்கத்ேதாேட 
ெபா ைமைய ம், ெபா ைமேயாேட ேதவபக் ைய ம், ேதவபக் ேயாேட 
சேகாதர ேநகத்ைத ம், சேகாதர ேநகத்ேதாேட அன்ைப ம் ட்  
வழங் ங்கள். இைவகள் உங்க க்  உண்டா ந்  ெப னால், உங்கைள 
நம் ைடய கரத்்தரா ய இேய ஸ் ைவ அ ற அ ேல ண ம் 
கனியற்றவரக் மா க்கெவாட்டா . (2 ேப  1: 1-8) 
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ம்ப ஷத் வ ஊ யத்ைதப் பற்  

 

     ம்ப ஷத் வ ஊ யத் ன் (FDM என்  க்கமாக அைழக்கப்ப ற ) இலக்ைக 
அைடவதற்காக, 1994 இல் இயக் னர ் பாஸ்டர ் ேரக் காஸ்டர ் அவரக்ளால் ஸ் ன் 
சரீரத்ைத ஆதரிக்க ம், கற் க்க ம், ப ற் யளிக்க ம் நி வப்பட்ட ஒ  இலாப ேநாக்கமற்ற 
ஊ யமா ம்,  FDM-ன் லம் ப ற் ப் த்தகங்கள், ம்படங்கள் மற் ம் இைணயதளத் ல் 
தனிப்பட்ட கல் க்கான த்தகங்கள், ய க்கள், ட் -  ஆய்  மற் ம் ஒ வர-் 
ஒ வைர ஷராக் தல் ேபான்றவற்ைற ெசய்  வ ன்றாரக்ள். ேம ம் அவரக்ள் மணம், 
ெ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 மற் ம் னா ேபான்ற நா களில் சரவ்ேதச அள ல் ரமாக ெசயல்பட்  வ ற . 
ேம ம் அ ந்  ெகாள்ள FDM.World இைணயதளத்ைதப் பாரக்்க ம். 
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ள்ைள வளர்ப்  ஓர் ஊ யம் 

ம பமா ம் ள்ைள வளர்ப்  
ள்ைளவளர்ப்  ஓர் ஊ யம் என்ற த்தகத் ெதாடரான , ேதவன் ெகா த்த பாத் ரங்களான 

தந்ைத மற் ம் தாய் உற ல் ஊ , ள்ைளகளின் ஆ ரவ்ாதங்கைள கண் க் ற . உங்கள் 
ம்பத் ற்  ஷத் வம் மற் ம் ஒ க்கத் ன் லம் 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 ெபற்ேறாரக் க்  வ காட் ற , எல்லா வய  ழந்ைதக க் ம் ப ற்  
அளிக் ன்ற  ேம ம் கள் மற் ம் ைள கைள உள்ளடக் ய ெதய் க ம்பத் டட்த்ைத 
எவ்வா  உ வாக் வ  என்பைத வைரய க் ன்ற . உங்கள் ள்ைளகைள ேந க்க ம், 
வ நடத்த ம் கற் க்ெகாண்  உங்கள் ட் ற்  ஒ ங்ைக ெகாண்  வா ங்கள்.  
 
இந்த நான்  ெதா களில் ஒவ்ெவான் ம் ெதய் க ட்ைட நி வதற்  ந்ைதய 
ப ப் களில் இ ந்  உ வாக்கப்பட்ட . உங்கள் ழ்நிைலக்  க ம் ெபா த்தமான 

த்தகத்ைத ெதர்ந்ெத ப்பதன் லம் உங்கள் ம்ப இயக்க ய ல் ஒேரெயா  
அம்சத்ைத மட் ேம ேமம்ப த்த நீங்கள் ற்படலாம். ெதா  1 உடன் ெதாடங்  ன்  
வரிைசயாக ெதாடர பரிந் ைரக்கப்ப ற . மற்ற ெதா களில் ெதாடங் னால், உங்கள் 
ெவற் க்  க் யமான ேவதாகம அ ப்பைட ேகாட்பா கைளத் தவற ட 
வாய்ப் க் ன்ற .  
 
ம பமா ம் ள்ைள வளர்ப்  (ெதா  1) 
 
ேவதாகம ன் ரிைமகளின் வ வான அஸ் பாரத்ைத அைமப்பதன் லம் உங்கள் 

ள்ைளக க்  எவ்வா  ஊ யம் ெசய்வ  என்  கற் க்ெகாள் ங்கள். 
 
அன்ேபா  ெதாடர் க் ெகாள் தல் (ெதா  2) 
 
ஒவ்ெவா  ழந்ைதைய ம் ேதவன் ெகா த்த தனித் வமான பரிசாக எப்ப  ேந ப்ப  
மற் ம் ேதவ ைடய னா சயத்ைத எப்ப  ர ப ப்ப  என்பைதக் 
கற் க்ெகாள் ங்கள். 
 
உங்கள் ழந்ைதகைளப் ப ற் க்க ம் (ெதா  3) 
 

உங்கள் ட் ல் ஷத் வத் ன் க் யத் வத்ைத ம் மற் ம் ம்பமாக ேதவைன 
எவ்வா  ேத வ  என்பைத கற் க்ெகாள் ங்கள். 
 
ேவதாகம ட்ைச (ெதா  4) 
 

வளரச்் ன் ஒவ்ெவா  கட்டத் ம் ழந்ைதகளின் ரச்் யைடந்த னா சயத்ைத 
வளரக்்க ப ற் ன் ெகாள்ைககைளக் கற் க்ெகாள் ங்கள் மற் ம் ம ப ம் த ல் 
இ ந்  ஆரம் க் ம் ைபைய கண்ட ங்கள்.  
 
தைலவரின் வ காட்  மற் ம் காெணாளிகள் 
 

அைனத்  அள ல் உள்ள க்க க் ம் இந்த த்தகம் ப ெனா  வாரத் ட்டத்ைத 
வழங் ற  மற் ம் தைலவரக்ள் இந்தத் ெதாடர ் லம் ெபற்ேறா க்  வ காட் , 
ேதவ ைடய வ ல் ள்ைளைய வளரக்்கக் ய உ ப்பாட்ைட ெபற்ேறா க்  
ஊக் க் ம் வைக ல் கட்டைமப்ைப வழங் ற . 
 

பாஸ்டர ் ேரக் காஸ்டர ் இ ப  ஆண் க க் ம் ேமலாக ஆண்கைள ம் ,
ெபண்கைள ம் ஷரக்ளாக உ வாக் ள்ளார் .ம்ப ஷத் வ ஊ யத் ன் 

(FDM), நி வனராக அவர் பல ஷத் வ த்தகங்கைளின் ஆக் ேயானாக 
உள்ளார் மற் ம் அெமரிக்கா, ரஷ்யா, உக்ைரன், பா, ெமக் ேகா, 
ஆப் ரிக்கா ங்கப் ர,் ஜப்பான் னா, மற் ம் இந் யா ேபான்ற நா களி ள்ள 
சைபகளில் ஷத் வத்ைத பற்  கற் க்ெகா த் ள்ளார். ேரக் பற் ய 
ேம ம் தகவல்க க்  FDM மற் ம் தல் ஷத் வ த்தகங்க க்கான 
தகவல்க க்  www.FDM.world என்ற வைலத்தளத்ைத அ க ம்.  



ேரக் காஸ்டர ்
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