
Craig Caster 
 

Loving Communication in Tamil 
Parenting Is a Ministry series, Volume 2 

ள்ைள வளர்ப்  ஓர் ஊ யத் ெதாடர் 

அன்பான ெதாடர் கள் 
ப ற்ச் ப் த்தகம் 

 
 
 
 
 

ெதா  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



                                                                                                                                       ேரக் காஸ்டர ்

அன்பான ெதாடர் கள் 1

ள்ைள வளர்ப்  ஊ யத் ெதாடரில் இதர தைலப் கள் 

ம பமாக் ம் ள்ைள வளரப்்  (ெதா  1) 
உங்கள் ள்ைளகைள ப ற் த்தல் (ெதா  3) 

ேவதாகம டை்ச (ெதா  4) 
தைலவரின் வ காட்  

 
FDM.world ன் மற்ற ப ற் ப் த்தகங்கள் 

ஸ்தவ அஸ் பார உண்ைமகள்: ேரக் காஸ்டரின் ஷரக் க்கான ஒ  
வ வான அஸ் பாரம் 

ேரக் காஸ்டரின்: மணம் ஓர ்ஊ ய ேசைவ 
ேரக் காஸ்டரின்: இளம் வா பரக்ைள ரிந் க்ெகாள் தல் 

 

 

 

FDM.world ன் எல்லா த்தகங்க ம் தனிநபரக்ள் வா க்க, க்களில் 
ஷத் வ உபகரணமாக, மற் ம் ஆேலாசைண வழங் வதற்  

பரிந் ைரக்கப்பட் ள்ள . 

 

கவனிக்க ம்: அசல் பாட த்தகத் ல் உள்ள அைனத்  ெவற்  பக்கங்க ம் 
அகற்றப்பட் ள்ள . இந்த காரணத் ற்காக பக்க எண்கள் 

த ரக்்கபட் க் ற  

  
  



                                                                                                                                       ேரக் காஸ்டர ்

அன்பான ெதாடர் கள் 2

  
ெதாைலப்ேப : (619) 590-1901 

ன்னஞ்சல்: info@FDM.world 
வைலதளங்கள்: www.FDM.world 
 
அன்பான ெதாடர் கள், ள்ைள வளரப்்  என்ப  ஒ  ஊ யம், 
ெதா  2. ேரக் காஸ்டர ் 
 
ISBN 978-1-7331045-9-3  
ப ப் ரிைம© 2020 ேரக் காஸ்டர.் அைனத்  உரிைமக ம் 
பா காக்கப்பட்டைவ 09012020  
 

ப் டப்பட் ள்ள அைனத்  வசனங்க ம் TAOVBSI: பரி தத் ேவதாகமம் O.V. (BSI) 
ந்  எ க்கப்பட்ட  

 
ப ப் ரிைம ன் ழ் உள்ள உரிைமகைள வைரய க்காமல், இந்த ெவளி ட் ன் 
எந்தப் ப ம்-அச் டப்பட்ட அல்ல  ன்- தத்க வ வத் ல் அல்ல  ேவ  எந்த 

தத் ம் ெவளி டப்படட்ேவா - ண் ம் உ வாக்கேவா, ேச த்  ைவக்கேவா 
அல்ல  டெ்ட க் ம் அைமப் ல் அ கப்ப த்தேவா, அல்ல  எந்த வ வத் ல் 
அல்ல  எந்த தத் ம் ( ன்ன , இயந் ர, ைகப்பட நகல், ப  அல்ல  ேவ  
எந்த தத் ம் ன் எ த் ப் ரவ் அ ம  இல்லாமல் அ ப்பேவா யா . 
 
Translated by  
Rev. Dr. D. Samuel.DD. 
Indian Rural Gospel Mission (IRGM) 
www.irgm.org 
Email: revdsamuel@gmail.com 
Whatsapp: 00917904967179.  
 

  



                                                                                                                                       ேரக் காஸ்டர ்

அன்பான ெதாடர் கள் 3

ெபா ளடக்கம் 

 

ன் ைர ........................................................................................................... 4 

அ கம் ............................................................................................................ 6 

பாடம் 1: அன் ற்க் ம் இதற் ம் என்ன சம்பந்தம்? ........... 11 

பாடம் 2: நம் ள்ைளகளின் தனித்தன்ைம ............................. 18 

பாடம் 3: எ ர் ைனக்  எ ராக ப லளிப்ப   ................. 27 

பாடம் 4: அன்  ெபா ைமயான  .................................................. 38 

பாடம் 5: அன்  இரக்கமான   ........................................................... 46 

பாடம் 6: அன்  யநலமல்ல  ............................................................. 52 

பாடம் 7: அன்   நன்நடத்ைத ள்ள   .......................................... 62 

பாடம் 8: அன் ற்  இைவ இல்ைல  .............................................. 76 

பாடம் 9: அன்   களி ற   ........................................................ 85 

பாடம் 10: அன்   ச க் ற  ............................................................... 95 

பாடம் 11: ெதாடர் ெகாள் தல் அவ யம்  ......................... 102 

பாடம் 12: அன் ன் இ தயம்  ......................................................... 108 

பாடம் 13: ேந ப்ப ல் ேதால்   .................................................... 120 

பாடம் 14: ஆ க் ரிய த்தம்  ....................................................... 136 

பாடம் 15: ன் த்தல் மற் ம் யநலம்  ............................. 147 

ன் இைணப்  வளங்கள்  ................................................................ 158 

இ  ப் கள்  .................................................................................... 217 

எ த்தாளர ்பற்   .................................................................................... 220 

ம்ப டத் வ ஊ யங்கள் பற்   ........................................ 223 

  



                                                                                                                                       ேரக் காஸ்டர ்

அன்பான ெதாடர் கள் 4

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  ைசத் ெ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.் 

இந்த ெஜபத்ைத இைணந்  ெஜ ங்கள்.  



                                                                                                                                       ேரக் காஸ்டர ்

அன்பான ெதாடர் கள் 5

  
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 சரீரமா ய சைபைய க் ய ப களில் கல்  கற் ப்பதற்காக 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  ஆ க் ரிய ெ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. ேதைவப்பட்டால் ெ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 

ரசச்ைனகள் 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 யான  ெகா க்கப்பட் ள்ள பாடத் டன் 
ெதாடர் ைடய ேவதத்ைத வா க் ம் ஒ  வாய்ப்ைப 
அளிக் ற  இந்த ஷத் வ ெதாடைர  
வா த் ப் ப ற் க் ம்ேபா  நீங்கள் ேவதத் ட ம், 

ள்ைள வளரப்் ன் ேவதாகம ேகாட்பா க ட ம் 
மற் ம் ஒ  ெபற்ேறாராக ேதவன் உங்களிட ந்  
என்ன எ ரப்ாரக்் றார ் என்பைத ம் ெந க்கமாக 
அ ந் க்ெகாள் ரக்ள்.  
  

ய- பரிேசாதைன   

நீங்கள் ேவதாகமக் ேகாட்பா கைளப் 
ப க் ம்ேபா , இந்தப் ரி  ய-ஆய் க்கான 
ேநரத்ைத வழங் , தனிப்படட் ன்ேனற்றம் 
ேதைவப்ப ம் ப கைளக் கண்ட ம். அந்த 
மாற்றங்கைளச ் ெசய்வதற்கான ெபலன் மற் ம் 
ஞானத் ற்கான ண்ண , அ க்ைக தல் 
மற் ம் ெஜபக் ப் கைள பட் ய வதற்  இடம் வழங்கப்ப ற . தனிப்பட்ட ெபா ப்  

ஷத் வ ெசயல் ைற ன் ஒ  அம்சமா ம். உங்கள் மைன  அல்ல  ள்ைளக க்  
எ ராக நீங்கள் பாவம் ெசய் ரக்ள் என்பைத ேதவன் ெவளிப்ப த் னால், உங்கள் பாவதை்த 

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, ந்தவைர 

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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அவரக்ளிடம் அ க்ைக ட்  மன்னிப்  ேக ங்கள். இைத உடன யாக ெசய்ய 
யா ட்டா ம் தவறாமல் ப ற்  ெசய் ங்கள். 

ெசயல் ட்டம் 

நீங்கள் ேவதாகம ேகாட்பா கைளப் ப த்த ற , இந்த ப யான  அதன்  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, அைத நாம் வாழ்ந் க் காட்ட ேவண் ம் என்பைத ம் அவர ்

எ ரப்ாரக்் றார.் 

 
ன் இைணப்  ஆதாரங்கள் 

தய ெசய்  த்தகத் ன் இ ல் உள்ள இைணப் கைளப் பயன்ப த் க் ெகாள் ங்கள். 
அைவகள் உங்கள் வளரச்் க்காக உள்ளன, நாங்கள் இந்த த்தகம் வ ம் அவற்ைறக் 

ப் ட் க் ேறாம். இந்த அற் தமான பயணத்ைத நீங்கள் ெதாடங் வதற்  ன், ன் 
இைணப்  1: ெபற்ேறார ்உ ெமா  க தத்ைத (ெதா  1) நிரப் ங்கள். 
 
தைலவரக்ளின் ைகேய  

ஒ  தைலவரின் வ காட் யான  FDM உலகத் ன் ப றக்கங்களின் ழ் இலவசமாக 
ைடக் ற . எங்கள் வைலத்தளத் ல் உள்ள அைனத்  த்தகங்க ம் ஷத் வத் ல் 

கவனம் ெச த் ன்றன மற் ம் இலவசமாக வழங்கப்ப ன்றன.  
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பாடம் 1 

அன் ற் ம் இதற் ம் என்ன சம்பந்தம்? 

ஒ  ம்ப ஆேலாசகராக, பல ள்ைளகள் இவ்வா  ெசால்வைத நான் ேகட்  இ க் ேறன், 
"என் ெபற்ேறார ் என்ைன ேந க்க ல்ைல என நிைனக் ேறன்." இ ப் ம், எந்தெவா  
ெபற்ேறா ம் தங்கள் ள்ைளகைள ேந க் றாரக்ள் என்  உ யாகக் வாரக்ள். 

ரசச்ைன என்னெவன்றால், ெபற்ேறாரக்ள் ல ேநரங்களில் அன்  இல்லாமல் 
ெசயல்ப றாரக்ள். ெபற்ேறாரின் ஏமாற்றங்கள் மற் ம் ரமங்கள் நம் ல் ேமாசமானைத 
ெவளிேய ெகாண்  வரலாம். அன் ற்   ேநரம்ாறான ஷயங்கைள நாங்கள் ெசய் ேறாம் 
மற் ம் ெசால் ேறாம். காலப்ேபாக் ல், ஒ  ெபற்ேறார ் ெபா ப்ேபற்  மன்னிப்  
ேகடக் ல்ைல என்றால், ஒ  ள்ைள ேந க்கப்ப வைத  உணர யா . 

ேவதகம அன்ைபப் பாரக்் ம்ேபா , இேய  தம  டரக்ளிடம் அவர ்எ ரப்ாரத்்தைதப் பற் ய 
ண்ண ைவக் ெகா க் றார,் அ  இன் ம் நமக் ப் ெபா ந் ம். இேய  ஒ  

ஆேலாசைனைய வழங்க ல்ைல, ஆனால் ஒ  கட்டைள என்பைத கவனிக்க ம். 

நீங்கள் ஒ வரிெலா வர ் அன்பா ங்கள்; நான் உங்களில் 
அன்பா ந்த ேபால நீங்க ம் ஒ வரிெலா வர ் அன்பா ங்கள் என் ற 

தான கட்டைளைய உங்க க் க் ெகா க் ேறன்.  நீங்கள் ஒ வரிெலா வர ்
அன் ள்ளவரக்ளா ந்தால், அ னால் நீங்கள் என் ைடய ஷரக்ெளன்  
எல்லா ம் அ ந் ெகாள்வாரக்ள் என்றார.் (ேயாவான் 13: 34-35) 

 
ய- பரிேசாதைன 

வசனம் 35 இன் ப , இந்தக் கட்டைள ன் நிைறேவற்றம் ஸ் ட ம் மற்றவரக் ட ம், 
ப்பாக உங்கள் ள்ைளக டனான உங்கள் உறேவா  எவ்வா  ெதாடர் ைடய ?  

 
____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  

அவ ைடய உத ன்  இந்த அன்ைப நாம் ெவளிப்ப த்த யா  என்  ேதவன் 
ெசால் றார.் நம் வாழ் ல் ேதவனின் வாரத்்ைதக் ம் பரி த்த ஆ ன் ேவைலக் ம் உள்ள 
ெதாடரை்பக் கவனி ங்கள்:  
 
ஆைகயால் நீங்கள் மாயமற்ற சேகாதர ேநக ள்ளவரக்ளா ம்ப , ஆ னாேல 
சத் யத் ற் க் ழ்ப்ப ந் , உங்கள் ஆத் மாக்கைளச ்

த்தமாக் க்ெகாண்டவரக்ளா 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) 
 
ேநரை்மயான வாரத்்ைதக்  கபடம் இல்லாத  என்  ெபா ள். ஸ் ல் நிைலத் ப்பதன் 

ல ம், ஒவ்ெவா  வா ம் வா க் ம் பரி த்த ஆ ன் சக் யால் உண்ைமையக் 
கைடப் ப்பதன் ல ம் மட் ேம இந்த உண்ைமயான அன்  சாத் யமா ம். ந்ைதய 
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ஆய் ல், 2 ேப  1: 3 இேய ன், "அ ற அ னாேல… அவ ைடய வ் ய 
வல்லைமயான  நமக் த் தந்த ளின மன் , என்  ற  
அந்த அ  ேதவனின் வாரத்்ைத ன் லம் வ ற . 
 
ப களில் ஆழமாக ேத ங்கள் 
 
நம் ள்ைளகள் உட்பட மற்றவரக்ைள ேந க்க ேதவன் ெசால் ம் நான்  வ கைள 

வரிக்க ம்.  
 

உங்கள் அன்  மாயமற்றதா ப்பதாக; ைமைய ெவ த் , நன்ைமையப் 
பற் க்ெகாண் ங்கள். (ேராமர1்2:9) 

 
____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  

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

 
____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  

ஏெனன்றால், உங்கள் ரிையைய ம், நீங்கள் பரி த்தவான்க க்  
ஊ யஞ்ெசய்த னா ம் ெசய்  வ ற னா ம் தம  நாமத் ற்காகக் 
காண் த்த அன் ள்ள ரயாசத்ைத ம் மறந் றதற் த் ேதவன் 
அநீ ள்ளவரல்லேவ.(எ ெரயர6்:10) 

 
____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  

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

 
____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  

ேவதாகம அன்  என்றால் என்ன? 
 
ேவதாகம அன்  உணர் கைள அ ப்பைடயாகக் ெகாண்டதல்ல, அ  இயற்ைகயாக 
வ வ ல்ைல. நாம் இயல்பாகேவ யநலவா கள் மற் ம் யத்ைத ைமயமாய் 
ெகாண்டவரக்ள்.  ேவதாகம அன்  என்ப  ஒ  ெசயலா ம் - ேதரை்வ அ ப்பைடயாகக் 
ெகாண்ட . இந்த வைகயான அன்  இயற்ைகக்  அப்பாற்பட்ட  மற் ம் ேதவனால் 
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வழங்கப்பட்ட இ தயத் ந்  மட் ேம வர ம், ஏெனன்றால் அ  அவரிட ந்  
வ ற . உண்ைமயாக, நம் ள்ைளகைள உண்ைமயாக ேந க்க, நாம் த ல் ேதவைன 
ேந க்க ேவண் ம் மற் ம் நம் இ தயங்கைள அவரிடம் ஒப்பைடக்க ேவண் ம்.  
 
இன்  நம் கலாசச்ாரத் ல், அன்  என்ற வாரத்்ைத க ம் ம ந் ட்ட . ேதவன், நம் 

ள்ைளகள் மற் ம் ல உண கள் பற்  நாம் எப்ப  உணர் ேறாம் என்பைத வரிக்க அேத 
வாரத்்ைதையப் பயன்ப த் ேறாம். ெப ம்பாலான ெபற்ேறாரக்ள் தங்கள் ள்ைளகைள 
ேந க் றாரக்ள் என்  ஆவ டன் சாட் யமளிப்பாரக்ள். ஆனால் உண்ைமயான அன்ைப நாம் 
அள டக் ய ஒேர தரநிைல ேதவனின் வாரத்்ைத மட் ேம. 
 

இரண்  வாரத்்ைதகள் ேரக்க ெமா ந்  ஆங் ல ேவதாகமத் ல் "அன் " என்  
ெமா ெபயரக்்கப்பட் ள்ளன: அகாேப agape மற் ம் ேயா-phileo.. அகாேப 
நிபந்தைனயற்ற அன்ைப ேதர்  ெசய்தல், அேத ேநரத் ல் ேயா நிபந்தைன அன் . நமக்  
அகாேப அன்  இ க் ற , ஏெனன்றால் ேதவ அன்  [அகாேப]  நம் ைடய இ தயங்களில் 
பரி த்தஆ னாேல ஊற்றப்பட் க் றப யால்"(ேராமர ்5: 5).  
 

ேதவன்  தன  ள்ைளகைள அகாேப அன் டன் 
ேந க்க அைழத் க் றார.் அன் க் ரியவர ்
ேகாரிக்ைககள் அல்ல  எ ரப்ாரப்் க க்  ஏற்ப 
தவ னால் ம்பப்ெபற யாத யாக அன் . 
அகாேப அன்  ேதவன் நம் ள்ைளகளின்  
ைவத் க் ம் ம ப்ைப அ ப்பைடயாகக் ெகாண்ட , 
அவரக்ளின் ஆ ைம, பலம், பல னம் அல்ல  ேதால்  
ஆ யவற் ன்  அல்ல. 

ேதவனின் அகேப அன் டன் அன்  ெச த் வ  நம் 
ெசாந்த பலத் ல் சாத் யமற்ற . ஆனால் ேதவைனப் 
ேபாற் ங்கள்! நாம் ஸ் ைவ 
ஏற் க்ெகாள் ம்ேபா , பரி த்த ஆ யானவர ் நம் 
இ தயங்களில் வாழ வ றார.் நமக்  நாேம 
அ பணிந்  இறந்தால், பரி த்த ஆ யானவர ் நம் 

ள்ைளகைள நம் லம் ேந ப்பார.்  ேவதாகம அன்  
உணர் கள் அல்ல  உணரச்் கைள அ ப்பைடயாகக் 
ெகாண்டதல்ல என்பதால், அ  நீங்கள் ெசய் ம் ஒன்  
( ைனசெ்சால், ெபயரச்ெ்சால் அல்ல) மற் ம் அைத 
ெசய ல் பாரப்்பதன் லம் மட் ேம வரிக்க ம். 

நம் ள்ைளக க்  ேதவ அன்ைபக் காட்ட 
கற் க்ெகாள்வ  அவ யம். நற்ெசய்  
என்னெவன்றால், இேய  ஸ் டனான நம  
ெந ங் ய உற ன் அ த்தளம் சரியாக 
அைமக்கப்படட்ால், ேதவனின் பலத் ல், நம் 

ள்ைளக க் த் ேதைவயான அன் ன் ஆதரைவ நாம் 
உ வாக்க ம். ேதால்  ஒ  ப்பத்ைத அல்ல. 
நாம் அைனவ ம் எங்காவ  ெதாடங்கலாம், நம் 

ள்ைளகைள ேந ப்ப  ேதவனிடம் சரணைடந்த இ தயத் ந்  வ ற  என்பைத நாம் 
உண ம்ேபா  அந்த ள்ளி வ ற . இ  நாம் ேதரந்்ெத த் , ேத , கற் , வளர ேவண் ய 
ஒ  நடத்ைத. நாம் அைனவ ம் நம் ள்ைளகைள ஓரள ற்  ேந க் ேறாம், ஆனால் அன் ல் 

றந்  ளங்க ம் ேறாம்.  

உண்ைம ேகாப்  
 
அகாேப Agape- த யற்ற 
பா களிடம் ேதவனின் 
இ தயத் ன் ப ல். அகாேப என்ப  
அவ ைடய அன் ன் ெபா ள்களின் 
நன்ைமக்காக ய யாகத் ல் 
காட்டப்ப ம் ேதவனின் அன் . 
"மற்றவரக்ளின் ெசயல்கைளப் 
ெபா ட்ப த்தாமல் மற்றவரக்ளின் 
நலன்கைளத் ேத ம் ேதவனின் 
இன் யைமயாத ணம்"1 “ேதவன் 
மனித க்  றந்த  என்  
ெதரிந்தைதச ் ெசய்வைத ம், 
மனிதன் ம் வைதச ்
ெசய்வைத ம் உள்ளடக் ய . . . . " 
மனித க்  மன்னிப்  வழங்க வந்த 
அவர  மாரன். "2 

ேயா Phileo - மனித ஆ ன் 
ர ப ப்  ம ழ்ச் யளிப்பதாக 

உள்ள . " ேயா ெதளிவாக 
(அகேப ல் இ ந் ) ெதரி ற  
மற் ம்  உயரந்்த மரியாைத மற் ம் 
ெமன்ைமயான பாசத்ைதப் பற்  
ேப றா  ேம ம் அ க 
உணரச்் வசப் ப றா ."3 

ேயா நட் , அன் , அந்த அன் ன் 
ெபா ளில் இ ந்  ஒ வர ் ெப ம் 
ம ழ்ச் யால் 

ரம்ானிக்கப்ப ற . 
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ப் ல் உள்ள மக்கள் ஒ வைர ஒ வர ்ேந ப்பைத ப ல் அ ந் ந்தார,் ஆனால் அவர ்
ேம ம் ெதாடரந்்  ெசல்ல அவரக்ைள ஊக் த்தார ் 
 

ேம ம், உத்தமமானைவகைள நீங்கள் ஒப் க்ெகாள்ளத்தக்கதாக உங்கள் 
அன்பான  அ ம் எல்லா உணர் ம் இன் ம் அ கம கமாய்ப் 
ெப க ம், ேதவ க்  ம ைம ம் ம் உண்டா ம்ப  
இேய ஸ் னால் வ ற நீ ன் கனிகளால் நிைறந்தவரக்ளா ,  

நீங்கள் ஸ் ன் நா க்ெகன்  ப் ரவானவரக் ம் 
இடறலற்றவரக் மா க்க ம் ேவண் தல் ெசய் ேறன். ( ப் யர ்1: 9–11) 

 
ப ல் அவரக்ள் அன்பாக உண ம்ப  ெஜ க்க ல்ைல என்பைதக் கவனி ங்கள், இ  அ த்த 
பாடத் ல் ேம ம் வரிக்கப்ப ம். இ  நமக்காக ெஜ க்க நாம் பயன்ப த்தக் ய 
ெசய ன் ெஜபம். இைத ஒ  ெஜபமாக எப்ப  பயன்ப த் வ  என்பைத இரண்  
ெசாற்ெறாடரக்ள் நமக் க் காட் ன்றன:  
 
இைத ஒ  ெஜபமாக பயன்ப த்த ம்: 
 
1. "உங்கள் அன்  அ  மற் ம் அைனத்  ப த்த ம் ேம ம் ேம ம் ெப க ேவண் ம் 

”(வசனம் 10). ெப வ  என்றால் "அ கமாக இ ப்ப ", ேபா மான அன்ைப ட அ கம். 
அ  ( ேரக்க ெமா ல் எ ேனா ஸ்) என்றால் "அ வாரந்்த ைற ல் ஒன்ைற 
அ வ , ஆனால் அதன் ற  ெசயல்ப தல்" என்பதா ம். ப த்த  என்ப  
" ண்ண , அல்ல  ரிந் ெகாள் ம் றன், மற் ம் அ ந்  பா ம் நடத்ைத 

த்  ெவ ப்ப " என்பதா ம். ெஜபம் என்ப  ேவதாகம ரீ யாக எப்ப  ேந க்க 
ேவண் ம் என்பைத அ ந்  ன்னர ்அதன்ப  வாழ ேவண் ம்.  

 
2. " "நீங்கள் றந்த ஷயங்கைள அங் கரிக்க ேவண் ம்" (வசனம் 11). ஒப் தல் என்ப  

"ெதாடரந்்  ேசாதைனக்  உட்ப த்தப்ப தல், நடவ க்ைக ன் ஒப் த க்  ன் ஆய்  
ெசய்தல்" என்பதா ம். அகேப றந்தவராக இ ப்பதற்கான த ைய ரத்்  ெசய் றார,் 
இ  ேதவனின் வாரத்்ைத ன் தரமா ம், இ  ஒ  உண்ைமயான அன் .  

 
நீங்கள் அவ ைடய வாரத்்ைதையப் ப க் ம்ேபா  ேதவன் உங்களில் இைத 
நிைறேவற்றட் ம். ப் யரக்ளின் வசனங்கைளப் பயன்ப த் , ஒ  அடட்வைண ல் 
தனிப்பட்ட ெஜபத் ைன எ , உங்கள் வாழ்க்ைக ல் அைத உண்ைமயாக்க ேதவனிடம் 
ேக ங்கள். அ த்த ல பாடங்க க் , உங்கள் ப ப்  ேநரத்ைதத் ெதாடங்க ெஜப 
அட்ைடையப் பயன்ப த்த ம். உதாரணத் ற் : 
 

கரத்்தரா ய இேய ேவ, இந்த அன்  எப்ேபா ம் என் ள் பாய ேவண் ம் என்  
நான் ேகட் ேறன். ஒவ்ெவா  நா ம் நான் எ ரெ்காள் ம் எல்லா 

ழ்நிைலகளி ம் உம் அன்பால் நிரம்  வ ேறன். ஆண்டவேர, என் 
ள்ைளகளிடம் அன்பற்ற ந்தைன, வாரத்்ைத அல்ல  ெசய க்காக 

ஒ ேபா ம் சாக் ப்ேபாக்  ெசால்லாமல் இ க்க எனக்  உத ம். ஒ  
ெபற்ேறாராக நான் எ ரெ்காள் ம் எல்லா ழ்நிைலகளி ம் இந்த அன்ைப 
எவ்வா  ப ரந்்  ெகாள்வ  என்ப  த்த உங்கள் ப த்த ைவ தய ெசய்  
எனக் க் ெகா ம். இேய ேவ, தய ெசய்  என் ள்ைளக க்  ன் ம் 

ன் ம் நான் ெசய் ம் எல்லாவற் ம் ம ைமப்ப ம். ஆெமன் 
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ப களில் ஆழமாக ேத ங்கள் 
 

இந்த அ ைரகைள உங்கள் ள்ைளக க்  எப்ப ப் பயன்ப த் வ  என்பைத 
ளக்க ம். 

 
இ னி த்தம், நாங்கள் அைதக் ேகட்ட நாள் தல் உங்க க்காக இைட டாமல் 
ெஜபம்பண் ேறாம்; நீங்கள் எல்லா ஞானத்ேதா ம், ஆ க் ரிய ேவகத்ேதா ம் 
அவ ைடய த்தத்ைத அ ற அ னாேல நிரப்பப்பட ம், (ெகாேலாெசயர1்:9) 

 
____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  

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

மனம் தா ற னாேல ம பமா ங்கள். (ேராமர1்2:2)  
 

____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  

 

கரத்்த க் ப் ரியமான  இன்னெதன்  நீங்கள் ேசா த் ப்பா ங்கள். 
(எேப யர ்5:10) 

 
____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  
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பாடம் 2 

நம  ள்ைளகளின் தனித் வம் 
 

ேதவன் ஒவ்ெவா  ள்ைளைய ம் தனித் வமாக உ வாக் றார ் என் ற க் யமான 
ெகாள்ைக, ல ேநரங்களில் கவனிக்கப்படாமல், ேபாகலாம். என் மகள் ேகட்  க ம் சச் 

பாவ ள்ளவள், அவள் நடப்ப  தல் ஐந்  வய  வைர நாங்கள் ஒ  ெபா  இடத் ல் 
இ ந்தால் அவள் என் மைன டன் அல்ல  என் டன் இ க்கேவ ேவண் ம் என்  

ம் வாள். அவள் எங்கைள ட்  ெவளிேயற மாட்டாள். சைபப் ேபான்ற பல இடங்களில் 
அவ க் த் ெதரிந்தவரக்ள் இ ந்தா ம், அவள் என் ைக ந்  அம்மா ன் ைகக்  மாற 
பத்  அ  ஓ வாள். ல ேநரங்களில் அ  ெகாஞ்சம் த் யாசமாக இ ந்த . 

ெவள்ளிக் ழைமகளில் ேகட்  மழைலயர ் பள்ளி ல் இ ந்தேபா , அவரக்ள் ப் 
பள்ளியாக, மார ் நா  மாணவரக் க்காக ம் ேதவைனப் கழ்ந்  ஆரா த்  
வ ட்பட்டனர.் ஆராதைனத் ெதாடங் ம் ேபா , ள்ைளகள் ேகட்  "கரத்்தைரத் !" 
என்பாரக்ள், ேகட் க்  இ  ஒ  ட் ம் கன  ேபால் இ ந்த . அவள் கா கைள , 
தைலைய ேழ ைவத் ,  உணர் க டன் ேபாரா வாள். ைளயாட்  ைமதானத் ல் 

னசரி வழக்கம் ேபால, ஐம்ப  ள்ைளகள் பந் கைள  கத் வ  ேகட் க்  க னமாக 
இ ந்த . அவள் ஒ  ேமைஜ ல் உட்காரந்் , ஆ ரியரக் டன் வண்ணம் ட் க்ெகாண்  
ேப க்ெகாண் ப்பாள்.  

அவ க்  ஐந்  வயதாக இ ந்தேபா , நாங்கள் அவைள ஸ்னிேலண் ற்  அைழத் ச ்
ெசன்ேறாம், அ  " ல் ம ழ்ச் யான இடம்" அைத த ர ேவ ல்ைல. ஆனால் ேகட் க்  
அ  க்க ல்ைல. அவள் டட்த் ல் ஓய்ெவ க்க ட்டத்தட்ட ஐந்  மணி ேநரம் ஆன . 
அவள் அப்ப த்தான் இ ந்தாள். அ ரஷ்்டவசமாக,  அவள்  வயதாக இ ந்தா ம் ட  அ க 
நம் க்ைக டன் இ ந்தாள். 

இ ப் ம் என் மகன்கள் ற் ம் த் யாசமாக இ ந்தனர,் ேகட்  ேபால எ ம் இல்ைல. 
என் மகன் நிக் ற் ம் எ ரம்ாறானவன். நாங்கள் எப்ேபா ம் அவைனத் ரத்த 
ேவண் ந்த , "இைளஞேன, இங்ேக வா!" என்  அைழக்கேவண்  இ ந்த  ஏெனன்றால் 
அவன் எப்ேபா ம் தந் ரமாக இ க்க ம் னான். 

பல நண்பரக்ள் மற் ம் ம்ப உ ப் னரக்ள் ேகட் ன் நடத்ைதைய கவனித்தனர,் இ  
அவரக் க்  த் ரமாகத் ேதான் ய . நா ம் என் மைன ம் சங்கடமாக அல்ல  
ெபா ைம ழந்  அவ ைடய ேதைவகைளப் றக்கணித் , “நீ அைத நி த் ? என்ைன 

ட்  ேபா! அங்ேக நில் என்ேறாம். ஆனால் வரக்ள் இைத ஒ ேபா ம் ெசய்ய ல்ைல. 
”நாங்கள் அவைளத் த ரத்் ந்தால், என்ன நடந் க் ம்? நாங்கள் ேகட் ைய ஆழமாக 
காயப்ப த் , நீண்டகால ேசதத்ைத ஏற்ப த் க்கலாம், ஏெனன்றால் அவ ைடய 
தனிப்பட்ட உணரச்்  ேதைவகைள நாங்கள் ஏற்க ம த்ேதாம். 

ேதவன் அவரக்ைளப் பைடத்தார் 

ஒவ்ெவா  ள்ைளக் ம் ஆழ்ந்த பாராட் க்கைளப் ெபற, அவரக்ைள உ வாக் ய  யார ்
என்பைத நாம் எப்ேபா ம் மன ல் ெகாள்ள ேவண் ம். ஆமாம், நாம் நம் ள்ைளகளின் 
உ வாக்கத் ல் பங்ேகற்பாளரக்ள், ஆனால் ேதவன் பைடப்பாளர.் ஆ யாகமம் 1: 26–27 ன்  
ேதவன் நம  சாயலாக ம் நம  பத் ன்ப ேய ம் ம ஷைன உண்டாக் ேவாமாக….. 
ேதவன் தம் ைடய சாயலாக ம ஷைனச ் ஷ் த்தார,் அவைனத் ேதவசாயலாகேவ 

ஷ் த்தார;் ஆ ம் ெபண் மாக அவரக்ைளச ் ஷ் த்தார.் ேதவன் மனிதைன 
மண்ணி ந்  உ வாக் னார ் (ஆ யாகமம் 2: 7), ன்னர ் அவர ் " க ம் நல்ல " என்  

னார ்(ஆ யாகமம் 1:31). 
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நம் ள்ைளகள் ேதவனின் சாய ல் பைடக்கப்பட் க் றாரக்ள், அவரக் ைடய 
ைறபா கள் மற் ம் தனித் வமான ஆ ைமக டன் ட நாம் அவரக்ைள அந்த தத் ல் 

ம க்க ேவண் ம். நீங்கள் ஒ  பாரம்பரிய, கலப் , ஒற்ைற ெபற்ேறார,் தாத்தா, அல்ல  
வளரப்்  ம்பமாக இ ந்தா ம் பரவா ல்ைல, ேதவனின் ள்ைளகைள நம் களில் 
ைவத் க் ம் ெபா ப்ைப நாம் அைனவ ம் ப ரந்்  ெகாள் ேறாம், அவைரப் ேபாலேவ 
அவரக்ைள ம க்க ேவண் ம். 

ேதவன் நம் ஒவ்ெவா வைர ம் ஒ  தனித் வமான ஆ ைம டன் உ வாக் றார ்
என்பைத ம் நாம் மன ல் ெகாள்ள ேவண் ம். ஒ  ள்ைள இன்ெனா  ள்ைளைய ட 
ேவகமாக கற் க்ெகாள்வைத எப்ேபாதாவ  கவனித் ரக்ளா? ஒ வர ் உணர் றன் 
உைடயவராக ம், மற்ெறா வர ் ஆற்றல் க்கவராக ம், இன்ெனா வர ் ஒய்  
எ க் றவராக ம் இ க்கலாம். நீங்கள் ேவதத் ல் இேய ன் பன்னிரண்  டரக் டன் 
இைத கவனித் ப் ரக்ள். ேப  ைதரியமாக இ ந்தார,் எப்ேபா ம் ேப வார,் அேத சமயம் 
அன் ன் அப்ேபாஸ்தலனாக அ யப்படட் ேயாவான், இேய ன் மார் ல் சாய்ந் ப்பைத 
ெதரிந்ெத த்தார.் 
 

சங் தம் 139 இல், தா   தன்ைன உ வாக் யதற்காக ேதவைன த்தார.் 

நீர ் என் உள்ளிந் ரியங்கைளக் ைகக்ெகாண் க் ர;் என் தா ன் கரப்்பத் ல் என்ைனக் 
காப்பாற் னீர.் நான் ர க்கத்தக்க அ சயமாய் உண்டாக்கப்படட்ப யால், உம்ைமத் 

ப்ேபன்; உம  ரிையகள் அ சயமானைவகள், அ  என் ஆத் மா க்  நன்றாய்த் 
ெதரி ம். 
 
இந்தப் பத் ையப் பற்  ஒ  ளக்க ைரயாளர ்இவ்வா  எ னார:் 

தா  இப்ேபா  அவ ைடய சக் ைய ம் றைமைய ம் க றார.் 
ேம ம் அவர ்ேதரந்்ெத க் ம் ெதய் க சரவ் வல்லைம ன் ப் ட்ட கட்டம் 
அவர  தா ன் வ ற் ல் ஒ  ள்ைள ன் அற் தமான வளரச்் யா ம். 
க த்தரித்தல் ெசய்யப்ப ம் ேபா , இ  ள்ளிைய ட ய நீரப்் ெபா ள் 
ேபான்ற , ேம ம் ள்ைள ன் எ ரக்ால பண் கள் அைனத் ம் 

ட்ட டப்பட் ள்ளன - அவரக்ளின் ேதால், கண்கள் மற் ம் ன் நிறம், க 
அம்சங்களின் வ வம், அவரக்ளிடம் இ க் ம் இயல்பான றன்கள். ள்ைள 
உடல் ரீ யாக ம் மன ரீ யாக ம் இ க் ம் அைனத் ம் அந்த க ற்ற 

டை்ட ல் அடங் ள்ள .4  

இ  ெதளிவாக இ க்க யா . ேதவன் நம் ஒவ்ெவா வைர ம்  றப் ந்  பைடத்தார,் 
அவர ் நம்ைம ேந க் றார.் ஆமாம், நம் ள்ைளக ம் நம்ைமப் ேபாலேவ பா களாகப் 

றக் றாரக்ள், அவரக்ள் அன்பாகப் ப ற் க்கப்பட்  ஒ க்கமாக இ க்க ேவண் ம். 
ஆனால் அ  அவரக்ள் யார ் என்ற ழ ல் எப்ேபா ம் இ க் ம், எப்ேபா ம் அன்ேபா  
இ க் ம்.  
 

 

ப களில் ஆழமாக ேத ங்கள் 

ேதவனின் ஷ் ப் ற்கான சங் தக்காரனின் அ ைற (எங்கள் ள்ைளகள் உட்பட) 
உங்கள் ள்ைள ன் தனித் வத்ைத த வதற்  எப்ப  உத ம் என்பைத வரிக்க ம். 
உங்க 
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ள் அ ைற என்னவாக இ க்க ேவண் ம்?  

கரத்்தாேவ, உம  ெசய்ைககளால் என்ைன ம ழ்ச் யாக் னீர,் உம  கரத் ன் 
ரிையகளினி த்தம் ஆனந்தசத்த ேவன். (சங் தம்92:4) 

____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  

கரத்்தாேவ, உம  ரிையகள் எவ்வள  ரளா க் ற ! 
அைவகைளெயல்லாம் ஞானமாய்ப் பைடத் ர;்  உம் ைடய 
ெபா ள்களினால் நிைறந் க் ற . (சங் தம் 104: 24) 

____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  

கரத்்தரின் ெசய்ைககள் ெபரியைவக ம், அைவகளில் ரியப்ப ற எல்லாரா ம் 
ஆராயப்ப றைவக மா க் ற . (சங் தம் 111: 2) 

 
____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  

அவ ைடய ள்ைளக க்கான ேதவனின் ட்டம் எப்ேபா  ெதாடங் ற ? 
 
நான் உன்ைனத் தா ன் வ ற் ல் உ வாக்  ன்ேன உன்ைன அ ந்ேதன்; நீ 
கரப்்பத் ந்  ெவளிப்ப ன்ேன நான் உன்ைனப் பரி த்தம்பண்ணி, உன்ைன 
ஜா க க் த் ரக்்கதரி யாகக் கட்டைள டே்டன் என்  ெசான்னார.் (எேர யா1:5) 
 
____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  

அப்ப ந் ம், நான் என் தா ன் வ ற் ந்த தல், என்ைனப் ரித்ெத த் , 
தம் ைடய ைப னால் அைழத்த ேதவன் (கலாத் யர1்:15) 
 
____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  

நாம் ஒவ்ெவா வ ம் தனித் வமானவரக்ள் என்பைத நாம் ஒப் க் ெகாள்ளலாம். நம் 
ள்ைளகள் நம் ட ந் , மற் ம் ஒ வ க்ெகா வர ் க ம் த் யாசமாக இ ப்ப ல் 

ஆசச்ரிய ல்ைல. அவரக்ைள ஒ ங்காக ேந க்க, நாம் நம் ள்ைளகளின் மாணவரக்ளாக 
மாற ேவண் ம் - அவரக்ளின் ஆ ைமகைள ஏற்க ம், அவரக்ளின் ேதைவகைளப் ரிந்  
ெகாள்ள ம், அவரக் டன் அன்பான ைற ல் ெதாடர்  ெகாள்ள ம் கற் க்ெகாள்ள 
ேவண் ம். அவரக்ளிடம் பாசதை்தக் காட்ட மறக்கா ரக்ள், அ  அவரக்ளின் ஆ ைமக்  ஏற்ப 
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ட இ க்கலாம். ெபற்ேறாரின் இந்த ப க க்  நாம் நம்ைமப் பயன்ப த் க் 
ெகாள்ளா டட்ால், க ைமயான ரசச்ைனகள் ஏற்படலாம்.  
 
பல ெபற்ேறாரக்ள், அைத அ யாம ம், அங் கரிக்காம ம், ஒ  ள்ைள ன் ஆத் மாைவ 

க்கப்ப த் , அவரக்ளின் ய ம ப்ைப ேசதப்ப த்தலாம். ேதவைன தவறாக தத்ரிப்பதன் 
லம், ஒ  ள்ைளைய ேந க்காமல், அவரக்ளின் உணரச்் ரவ்மான ேதைவக க்  ஏற்ப 

மாற் வதன் லம், ெபற்ேறார ்அந்த ள்ைள ன் தான தங்கள் ெசல்வாக்ைக ன் ட் ேய 
அ க்க ம். 
 
ெசயல் ட்டம் 
 
உங்கள் ஒவ்ெவா  ள்ைளக க் ம் தனித் வமான ணா சயங்கைள பட் ய ட்  
ேதவனிடம் ெஜபம் ெசய் ங்கள். மணமானால் ஒன்றாக வா க்க ம். உதாரணத் ற் : 
 

ஆண்டவேர, என் ள்ைள ெவட்கப்ப றாள், ல சமயங்களில் அவள் க ம் 
பயப்ப றாள். நீர ் அவைள அப்ப  உ வாக் னீர ் என்  எனக் த் ெதரி ம், 
எனேவ தய ெசய்  உம் ஞானத்ைத எனக்  தா ம். உம்ைமக் ெகௗர க் ம் 
மற் ம் அவ ைடய ேதைவகைளப் ரத்்  ெசய் ம் தத் ல் அவ க்  
எப்ப  ஊ யம் ெசய்வ  என்  (எங்க க் ) எனக் க் காட் ம். ஆெமன்  

 
____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  

இந்தத் ெதாடர ் வ ம், உங்கள் ள்ைளகைள ேதவனின் வ ல் எப்ப  ேந ப்ப  என்ப  
பற்  ேம ம் அ ந்  ெகாள் ரக்ள். அைத ெஜபத் ல் ஈ ப த் ங்கள், நீங்கள் 
மாற்றங்கைளச ் ெசய்ய உங்க க் த் ேதைவயான ஞானத்ைத ம் வ ைமைய ம் வழங்க 
அவர ்உண்ைம ள்ளவராக இ ப்பார.் 
 
அன்பான ெதாடர் க க்  ேநரம் எ க் ம் 

ஒ  ள்ைளைய ேந ப்பதற்கான மற்ெறா  க் யமான அம்சம் அவரக் டன் ேநரத்ைத 
ெசல வ . இன்ைறய உல ல், ேவைலகள், ஊ யங்கள், ெபா ேபாக் கள் மற் ம்  
இன்பக்ேகளிக்ைககளால் நாம் பல ைசகளில் இ க்கப்ப ேறாம், ள்ைளக க்காக  
ேநரேம  உள்ள . கால்பந் , சாஃப்ட்பால் அல்ல  ற ைளயாட் களில் ள்ைளகள் ேசரக்் ம் 
ெபற்ேறாரக்ள் ட ஆபத் ல் இ க்கக் ம். ைளயாட்  நல்ல தான், ஆனால் லர ்அைத 
உசச்த் ற்  ெகாண்  ெசல் றாரக்ள். உங்க க்  ஒ  ைளயாட்  "ைபத் யமான"  ஒ  

ள்ைள இ க்களாம், ஆனால் மற்ற ன்  ேபர ்அப்ப  இல்ைல என்றால், நீங்கள் சனி மற் ம் 
ஞா  நாள் வ ம் ஒ  டாக்  வண் ையப் ேபால, " ைளயாட் கைள"  ேத  ஓ ம் 
ேபா , ட் ல் தங் க் ம் அந்த ன்  ேப டன் நீங்கள் என்ன ெதாடர்  ெகாள் ரக்ள்?  
இன் ம் ேமாசமான ஷயம் என்னெவன்றால், நீங்கள் அவரக்ைள இ த்  ப்ளசீச்ரக்ளில் 
உட்கார ைவப்ப தான். நம் ஒவ்ெவா  ள்ைள ம் அவரக்ளின் ெசாந்த நலன்களின் 
அ ப்பைட ல் ேந க்க ஒ  சமநிைலயான வ ைய நாம் கண் க்க ேவண் ம். 
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நம் ச கத் ல், ல தாய்மாரக்ள் ட் க்  ெவளிேய ேவைல ெசய் றாரக்ள். தய ெசய்  
ரிந்  ெகாள் ங்கள், நான் ேவைல ெசய் ம் அம்மாக்கைள மட் ப்ப த்த ல்ைல. நீங்கள் 

வ க் ம் ப ல் இரண்  ெபற்ேறா ம் வ மானம் ஈடட் ேவண் ய ேதைவ க்கலாம். 
ஆனால் ேகள்  என்னெவன்றால்: ேவைல ெசய் ம் ெபற்ேறாரக்ள் ட் ற்  வ ம்ேபா , 
அவரக்ளின் இ தயங்க ம் மன ம் எங்ேக? " ள்ைளகேள, என்ைன  ேநரம் தனியாக 

ங்கள். எனக்  ெகாஞ்சம் ஓய்  ேதைவ.” நாம் ேசாரவ்ாக இ க்க ம், அ ேபாலேவ 
அவரக் க் ம் ேநரம் ைடப்ப  பற்  நீங்கேள ேநரை்மயாக இ ங்கள். நீங்கள் அைத 
ெசய்யா ட்டால், க்கல்கள் இ க் ம்.  

நம் ள்ைளகைள ேந ப்ப  நாம் ேவைல ெசய்வதால் பா க்கப்பட ேவண் ய அவ ய ல்ைல 
ஆனால் நம் நடத்ைதயால் ெவளிப்ப ற . அெமரிக்கா ல் பணி ரி ம் தாய்மாரக்ள் தங்கள் 

ள்ைளக டன் ஒ  நாைளக்  ஒ வேரா  ஒ வர ் ைறேய 104 நி டங்கள் 
ெசலவ க் றாரக்ள், அேத சமயம் தந்ைதகள் ஒ  நாைளக்  59 நி டங்கள் 
ெசல றாரக்ள். பல ள்ைளகைளக் ெகாண்ட ெபற்ேறா க் , ஒ  ள்ைளக்கான ேநரம் 

ைற ம்.  

ள்ைளகள் னசரி நான்  மணிேநரம் ையப் பாரக்் றாரக்ள் என்  ள்ளி வரங்கள் 
காட் ன்றன, 6 ப ன்ம வய னரக்ள் சராசரியாக ஏ  மணிேநரம் தங்கள் ெசல்ேபானில் 
ெசல றாரக்ள் ஊடகங்கள் மதமாற்றம் ெசய்  உலகக் கண்ேணாடட்த் டன் நம் 

ள்ைளகளின் மன ல் ெதாற் வ ல் ஆசச்ரியம் இ க் றதா? நம் ள்ைளகைள ேந ப்ப  
மற் ம் அவரக்ளின் உணரச்் ரவ்மான ேதைவகைள ரத்்  ெசய்வ  என்ப  யாகம், 
நம்ைம ட் க்ெகா ப்ப  மற் ம் அவரக் க்  ேநரம் ஒ க் வதன் லம், அவரக்ளின் 
நலன்க க்  ஏற்ப அவரக் க்  த்தகம் ப ப்ப , ப்ப , ைளயா வ  அல்ல  நா டன்  
நைடப ற் , இ ேபான்றைவ ேநரம் எ க் ம், ஆனால் ெபற்ேறாரக்ள் தங்கள் ள்ைளகைள 
உண்ைமயாக அ ந்  ெகாள்வதன் மற் ம் அவரக்ைள அ ப ப்பதன் ய ெவ ம கைள 
அ வாரக்ள்.  

அைனத்  மனிதரக்ைள ம் ஊக் க் ம் நான்  அ ப்பைட ேதைவகள் உள்ளன. த ல் 
அன் , க ம் சக் வாய்ந்த உந் தல். இரண்டாவ  உடல் ேதைவகள்: உண , அரவைணப்  
மற் ம் பா காப் . ன்றாவ  ம ழ்ச் : உடல் ப் , ெபா ேபாக் , உைடைமகள் 
மற் ம் நாம் ம் ம் ஷயங்கைளப் ெப தல். நான்காவ  மற் ம் ைறந்த சக்  
வாய்ந்த  வ  மற் ம் பயம்.  

ள்ைளகைள ஊக் க் ம் ேபா , ெபற்ேறாரக்ள் ெப ம்பா ம் வ  மற் ம் பயத் ல் 
க ம் சாய்ந்  ெகாள் றாரக்ள். அ  வார யமாக இல்ைலயா? உண்ைம என்னெவன்றால், 

அன்  க ம் சக் வாய்ந்த உந் தல். அன்  நம் ள்ைளகைள நம் ன்னிைல ல் 
இல்லாதேபா , ப்பாக இளம்ப வத் ல் வ ம்ேபா  சரியான கைள எ க்க 
ஊக் க் ம். "இல்ைல, நான் அைத ம்ப ல்ைல" அல்ல  "நான் அைத ெசய்ய மாட்ேடன்" 
என்  ெசால்வதற்  நம் அன்  க ம் சக் வாய்ந்த உந் தலா ம். அவரக்ள் தான நம  
அன் தான் க் யம். 

ேதவேன நம் உதாரணம், அ  "ேதவனின் நற் ணம் [அன்பான க ைண] உங்கைள 
மனந் ம் த க்  இட் ச ்ெசல் ற  என்பைத அ வ " (ேராமர ்2: 4) நாம் ஏற் க்ெகாள்ள 
ேவண் ம். ேதவனின் அன் ம் நன்ைம ம் தான் நம்ைம மனந் ம் ம் நிைலக்  ெகாண்  
வந்ததால், நா ம் நம் ள்ைளக டன் இைதச ்ெசய்ய ேவண்டாமா? நமக்காக இேய  இறங்  
மரிப்பதற்  காரணமான உந் தல் என்ன? ேயாவான் 3:16 ெசால் ற , அவர ் நம்  
ைவத் ந்த அன்ேப அவைர ைவ ல் மரிக்கத் ண் ய . 
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ப களில் ஆழமாக ேத ங்கள் 

அன் ல் இ ப்ப  பற்  ேவதம் என்ன ெசால் ற  என்பைத வரிக்க ம். காரணங்கள் 
மற் ம் கள் என்ன, இைத நீங்கள் ள்ைளவளரப்் ற்  எப்ப ப் பயன்ப த்தலாம்?  

நாம் பா களா க்ைக ல் ஸ்  நமக்காக மரித்த னாேல, ேதவன் 
நம்ேமல் ைவத்த தம  அன்ைப ளங்கப்பண் றார.் (ேராமர5்:8) 

 
____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  

ஆதலால், நான் உங்களில் எவ்வள  அ கமாய் அன் ேறேனா அவ்வள  
ைறவாய் உங்களால் அன் ரப்பட் ந்தா ம், க ம் சந்ேதாஷமாய் நான் 

உங்கள் ஆத் மாக்க க்காகச ் ெசல பண்ண ம் ெசல  பண்ணப்பட ம் 
ம் ேறன். (2 ெகாரிந் யர ்12:15) 

____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  

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

 
____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  

நம் அ த்த பாடத் ல், கள், ஒ க்கம் மற் ம் தண்டைனகைள நி வதன் லம் உங்கள் 
ள்ைளக க்  ப ற்  அளிக்க கற் க்ெகாள் ரக்ள். ஆனால் நிைன ல் ெகாள் ங்கள், 

பய ள்ள ப ற்  அன் ல் ெசய்யப்பட ேவண் ம் மற் ம் நாம் அைத ேதவனின் வ ல் 
ெசய் ேறாம் என்றால் அன் னால் ண்டப்பட ேவண் ம். ெபற்ேறா க்  இ  க னம், 
ஏெனன்றால் இதற்  யாகம் ேதைவப்ப ற . அன்  உண்ைமயானதாக இ க்க, அ  
நி க்கப்பட ேவண் ம். ேதவன் நம்  அன்ைப மட் ம் உணர ல்ைல என்பதற்  நீங்கள் 
நன்  ற ல்ைலயா? அவர ்அன்ைப ெவளிப்ப த் ய ல் உங்க க்  ம ழ்ச்  இல்ைலயா? 
அன்ைப உணரவ்ைதத் தாண்  அன்ைப ெவளிப்ப த் வதன் லம் அவ ைடய 

ன்மா ரிையப் ன்பற் ம்ப  அவர ்நம்ைம ேகட் றார.்    
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பாடம் 3 
 

எ ர் ைனக்  எ ராக ப லளிப்ப . 
 

எ ர் ைனயாற் வ  ஒ  ேநாக்க ள்ள அல்ல  ெசய க்கமான மனநிைல அல்ல, த ரக்்க 
யாமல் எ ரம்ைறயான ெசயலாக மா ம். நாம் அந்த நப க்  எ ர் ைனயாற் னால் 

ஒ வைர ேந ப்ப  றந்த தரமாக இ க்கா . 

மாம்சத் ல் எ ர் ைன ரிதல் 

ஸ்தவ ெபற்ேறாரக்ள் - நம் ள்ைளக க்  
ஊ யம்ெசய் ேறாம் - எ ரம்ைறயான வ ல் 
ெசயல்ப வ  பாவம் மற் ம் ேதவைன தவறாக 

த்தரிப்பதா ம். எந்த ழ்நிைல ம் நாம் நம் 
ள்ைளக க்  எ ரம்ைறயாக நடந்  ெகாள்ளக் டா . 

எ ர் ைன எந்த ந்தைன ம் ேதைவ ல்ைல. மனம் 
மாம்சத்தால் உந் தல் ெப ம்ேபா  இ  ஒ  
" ைளசச்ா " அைடந்தவரக்ளின் ெசயல். மன ல் 
ேதான் வைதக் ெகாண்  நாம் ெவ மேன ெசல் ேறாம். 
எ ர் ைனயாற் வ  நம  பாவ இயல் ந்  
வ ற , (மாம்சத் ந் ) ேம ம் இ  

யக்கட் ப்பாட் ன் ெசயல் ளக்க ம் அல்ல, இ  
ஆ ன் கனி (கலாத் யர ்5: 22-23). 

ள்ைளகள் ஏதாவ  தவ  ெசய் ம்ேபா , ெபற்ேறாரக்ள் 
மன ல் ேதான் ம் தல் ஷயத்ைத தவறாகப் ர ப க்கலாம், இ  அ க்க  க ைமயான 
வாரத்்ைதகைளக் கக் ற , ெவ ப்  அல்ல  பய த் ம் கபாவங்கள் அல்ல  உடல் 
ரீ யான வன் ைறையப் பயன்ப த் ற . மற்ற உத் கள் அைம , நிராகரிப்  மற் ம் 
அந்நியப்ப தல். நம் ள்ைளக க்கான பாவமான, ற்ேபாக் த்தனமான ெவளிப்பா களின் 
பட் யல் க ம் நீளமாக இ க் ம். இைவ அன்பானைவ அல்ல, ெதய் க ப ற் யாக த  
ெபற ல்ைல. 

நம் ள்ைளகளின் வாழ்க்ைக ல் நாம் க சக் வாய்ந்த ெசல்வாக்  என்பைத ஒவ்ெவா  
நா ம் நிைன ல் ெகாள்ள ேவண் ம். ஒவ்ெவா  ைற ம் நாம் ேகாபப்ப ம்ேபா , அல்ல  
நம் ள்ைளக க்  எ ரம்ைறயாக எ ர் ைனயாற் ம்ேபா , ஒ  வாைள ெவளிேய இ த்  
அவரக்ளின் இ தயங்கைள ெவட் வைத நாம் கற்பைன ெசய்ய ேவண் ம். நிசச்யமாக, 
ேசதத்ைத நாம் உடன யாக பாரக்்க ல்ைல, ஆனால் அ  உண்ைம ேலேய நைடெப ற ., 
ேம ம் அந்த ேசதத்ைத நாம் சரியாகக் ைகயாளாதேபா , தலாக ெதாற்  ஏற்ப ன்ற  
மற் ம் கசப்ைப ம், ன்னர ் மனக்கசப்ைப ம் த ற , ேம ம் நம் ள்ைளகள் 
வா பரக்ளாக மா ம்ேபா , நாம் அதன் ைலக் ைறயத்ைத ெகா க் ேறாம். 

ஒ  ஆேலாசகராக, ற் க்கணக்கான ஸ்தவ வரக்ள் மற் ம்  

கள் உைடந்த இ தயங்க டன் நான் பாரத்் க் ேறன். அவரக்ள் க ம் 
பா க்கப்பட்  வ யால் நிைறந் க் றாரக்ள். ர ஷ்டவசமாக, இந்த ள்ைளகைள 
வளரத்்த ெபற்ேறாரக்ள் தங்கள் ள்ைளக க்  ஏற்ப ம் ங்ைக உணராமல் ட அன் ல் 
ப லளிப்பதற்  ப லாக மாம்சத் ல் பல ைற எ ர் ைனயாற் னர.் 

  

உண்ைம ேகாப்  
 

எ ர் ைன React- ஒ  ண் தல் 
அல்ல  ண் த க் ப் ப ல் 
ெசயல்பட, எ ரப்் ல் ெசயல்பட . 8 

மாம்சத் ல் எ ர் ைன 
யாற் வ  - ஒ  ஸ்தவர ் ஒ  

ழ்நிைலக்  பாவமான 
ைற ல், அவரக்ளின் பைழய 
ழ்ச் யைடந்த பழக்கத் ல் 

அல்ல  பரி த்த ஆ ன் சக்  
மற் ம் ஞானத்ைத ட தங்கள் 
ெசாந்த பலம் மற் ம் ரித ல் 
எ ர ் ைனயாற் றார.் 
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உணரச்் ன் ெவ ப் டன் ழ்நிைலக க்  எ ர் ைனயாற்ற ேநரம் அல்ல  யற்  
ேதைவ ல்ைல, இ  உடன யான . நீ ெமா கள் 15: 1 ற , "ஒ  க ைமயான 
வாரத்்ைத ேகாபத்ைத ண் ற ." ஆ ம், நம் நடத்ைத ந்  க ைமயான 
ெசயல்கைள நாம் அகற்ற ேவண் ம் என்  ைப ள் ற : "ஆனால் இப்ேபா  நீங்கேள: 
ேகாபம், ரக்ம், ைம, நிந்தைன, உங்கள் வா ல் இ ந்  ெகட்ட வாரத்்ைத" 
இவற்ைறெயல்லாம் நி த்த ேவண் ம். (ெகாேலாெசயர ் 3: 8). இந்த உண்ைமைய நாம் 
ஏற் க்ெகாள்ள ேவண் ம் ேம ம் நம் ள்ைளகள் தான ஒவ்ெவா  பாவ 
எ ர் ைனகைள ம் நி த்த ஒ  ெதளிவான ைவ எ க்க ேவண் ம். ஸ்தவ 
ெபற்ேறாரக்ள் ட தங்கள் ள்ைளகளிடம் மாம்சமாக நடந் ெகாள் றாரக்ள், அவரக்ளின் 
நடத்ைதக்  ஒ ேபா ம் ெபா ப்ேபற்க மாட்டாரக்ள். 

ப களில் ஆழமாக ேத ங்கள் 

ஒவ்ெவா  எ ரம்ைற அ ைறைய ம் உணரச்் ைய ம் பட் ய ட்  அைத ேவா  
இைணக்க ம். இவற் ல் ஏேத ம் உங்கள் வாழ்க்ைக ல் இ ந்தால், நீங்கள் எப்ப  மாற்ற 
ேவண் ம் என்பைத அைடயாளம் கா ங்கள். 

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

 
____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  

 
அந்தப்ப , ந் ன நடக்ைகக் ரிய ேமாசம்ேபாக் ம் இசை்சகளாேல 
ெகட் ப்ேபா ற பைழய ம ஷைன நீங்கள் கைளந் ேபாட் . (எேப யர4்:22) 

 
____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  

ம ஷ ைடய ேகாபம் ேதவ ைடய நீ ைய நடப் க்கமாட்டாேத. (யாக்ேகா 1:20) 

____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  

வழக் க்  ல வ  ம ஷ க்  ேமன்ைம; டனானவன் எவ ம் அ ேல 
தைல ட் க்ெகாள்வான். (நீ ெமா கள் 20: 3) 

 
____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  

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

____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  

அன் ல் ப லளித்தல் 
 

நாம் ப லளிக் ம்ேபா , நாம் ஏற் க்ெகாள்வ , 
வற் த் வ  அல்ல  ேநரம்ைறயான ைற ல் 
நடந் ெகாள் ேறாம், இ  எ ர் ைனக்  எ ரம்ாறான . 
ப லளிப்ப  ந்தைனக் ரிய . நாம் நம் மனைத ம் 

ப்பத்ைத ம் பயன்ப த்த ேவண் ம். " ஸ் ன் 
ழ்ப்ப த க்  ஒவ்ெவா  எண்ணத்ைத ம் ைற க்க" 

ேவதம் நமக்  கட்டைள ற  (2 ெகாரிந் யர ்10: 5). 
 
ப லளிப்ப  ய கட் ப்பாட்ைட ம் அவ யப்ப ன்ற . 
பரி த்த ஆ ன் கனிைய மலர அ ம க் ம் ேதவனின் 
சக் ன் ழ் நாம் நம  ப்பத்ைத ெகாண்  வர 
ேவண் ம்.  ஆ ன் கனிேயா, அன் , சந்ேதாஷம், சமாதானம், நீ யெபா ைம, தய , 
நற் ணம், வாசம், சாந்தம், இசை்சயடக்கம்; (கலாத் யர ் 5: 22-23). தலாக, ேவதம் 

ற , நம  நம் க்ைக ன் அ த்தளத் ற்  நாம் இசை்சயடக்கத்ைத ேசரக்்க ேவண் ம். 
  

இப்ப க்க, நீங்கள் அ க ஜாக் ரைத ள்ளவரக்ளாய் உங்கள் 
வாசத்ேதாேட ைதரியதை்த ம், ைதரியதே்தாேட ஞானத்ைத ம், 

ஞானத்ேதாேட இசை்சயடக்கத்ைத ம், இசை்சயடக்கத்ேதாேட 
ெபா ைமைய ம், ெபா ைமேயாேட ேதவபக் ைய ம், ேதவபக் ேயாேட 
சேகாதர ேநகத்ைத ம், சேகாதர ேநகத்ேதாேட அன்ைப ம் ட்  
வழங் ங்கள். (2 ேப  1: 5-7). 

 
ய- பரிேசாதைன 

உங்கள் ள்ைளக டன் நீங்கள் பயன்ப த் ம் ல எ ரம்ைற சரீர அல்ல  வாய்ெமா  
எ ர் ைனகைள பட் ய ங்கள். 
 
____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  

 ெசயல் ட்டம்  

இந்த ப ல் நீங்கள் ேதால் யைட ம் ேபா  உண்ைமயாக மன்னிப்  ேகடக் ேதவனின் 
அ ைள ேவண்  ஒ  ெஜபத்ைத எ ங்கள். 

____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  

உண்ைம ேகாப்  
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____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  

இ யாக, எ ர் ைன ெசய்வதற்  ப லாக ப லளிப்பதற்  ேநரம் எ க் ம். பத்  வைர 
எண் வதற்  நீண்ட ேநரம் ஆகலாம் அல்ல  அ க ேநரம் ஆகலாம். ெதா  4 இல், 
ஒ க்கத்ைதப் பற்  கற் க்ெகாள்ேவாம், ேகாபத் ல் அைதச ் ெசய்யாததன் க் யத் வம் 
உட்பட. ல ேநரங்களில் ெபா த்தமான ஒ க்கத் டன் ப லளிக் ம் ற க்  ெபற்ேறார ்
ேநரம் ஒ க் வ  அவ யம். ஒ ேவைள ழ்நிைல ந்  ல  ெஜ ங்கள். ேதவனிடம் 
ஞானத்ைதக் ேக ங்கள், அவைரப் ேபாற் ம் தத் ல் உங்கள் ள்ைளைய அன் டன் 
ஊக் க்க ம்.  
 

நீ மா ைடய மனம் ர த்தரம் ெசால்ல ேயா க் ம்;   (நீ ெமா கள் 15:28) 
 

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

 
மாம்சத் ல் எ ர் ைனயாற்றாமல், அன்ேபா  ந் த்  ப லளிக்க ேவண் ம் என்  ேவதம் 
ெசால் ற . நிைன ல் ெகாள் ங்கள், நம  ேநாக்கம் ேதவைன ம ைமப்ப த் வதா ம். 
ஒ க்கத் ன் ேபா  ட, நம் ள்ைளகள் ேதால் யைடந்தா ம், அவரக்ள் ேகடக் 

ம்பாதேபா ம், அவரக்ள் எங்க க்  சவால் டட்ா ம் ட. அப்ேபா ம், நாம் அன் ல் 
ப லளிக்க ேவண் ம். ேதவனின் ப்பத்ைத நாம் நிைறேவற் ேறாம், நம் ைடயைத 
அல்ல என்பைத நிைன ல் ெகாள் ங்கள். 

 

ப களில் ஆழமாக ேத ங்கள் 

அன்  ெதாடரப்ான நம  ெபா ப் கைள வரிக்க ம். 
 

நீங்கள் ஒ வரிெலா வர ் அன்பா ங்கள்; நான் உங்களில் 
அன்பா ந்த ேபால நீங்க ம் ஒ வரிெலா வர ் அன்பா ங்கள் என் ற 

தான கட்டைளைய உங்க க் க் ெகா க் ேறன்.(ேயாவான்13:34) 

____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  

இைவ எல்லாவற் ன்ேம ம், ரண சற் ணத் ன் கட்டா ய அன்ைபத் 
தரித் க்ெகாள் ங்கள். (ெகாேலாெசயர3்:14) 

 
____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  

அன் டன் சத் யத்ைதக் ைகக்ெகாண் , தைலயா ய ஸ் க் ள் 
எல்லாவற் ேல ம், நாம் வள றவரக்ளா க் ம்ப யாக அப்ப ச ்
ெசய்தார.் (எேப யர4்:15) 

____________________________________________________________________________________________________  
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____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  

 ஆைகயால் நீங்கள் மாயமற்ற சேகாதர ேநக ள்ளவரக்ளா ம்ப , ஆ னாேல 
சத் யத் ற் க் 

ழ்ப்ப ந் , உங்கள் ஆத் மாக்கைளச ் த்தமாக் க் 
ெகாண்டவரக்ளா க் ற ப யால், த்த இ தயத்ேதாேட ஒ வரிெலா வர ்
ஊக்கமாய் அன் ங்கள்.  
(1 ேப  1:22) 

 

____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  

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

 
____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  

வ வான ப்ப ள்ள ள்ைள 
 
நீ ெமா கள் 14:29 ற ,  
 
நீ ய சாந்த ள்ளவன் மகா த் மான்; ற்ேகா ேயா த் னத்ைத 

ளங்கப்பண் றான். " ப லளிப்பைத ட எ ர் ைனயாற் வ  நம் ைடேய ரித ன் 
பற்றாக் ைறைய ெவளிப்ப த் ற , ேம ம் இ  நம் ள்ைளகளில், ப்பாக வ வான 

ப்ப ள்ள ள்ைள டன் ெதாடரந்்  ட்டாள்தனமான நடத்ைதைய ஊக் க் ற . 
 
என் த்த மகனின் வாழ்க்ைக ன் தல் ஐந்  வ டங்களில், ெவ  த்தவர ்ேபால் அவர  
வ வான ப்ப ள்ள நடத்ைதக்  நான் அ க்க  எ ர் ைனயளித்ேதன். நான் ேகாபமாக 
இ ந்ேதன், என் அ காரத்ைத தவறாக பயன்ப த் ேனன். இ யாக, கரத்்தர ் என்ைன 
அ னார,் " ேரக், நீ ெந ப்ைப  அைணக்க யற் க் ம் ேபா  எப்ேபாதாவ  ெபட்ேராைல 
ெந ப் ல் ேபா ரக்ளா?" நிசச்யமாக இல்ைல என்  நான் நிைனத்ேதன்,! ண் ம் நான் 
கரத்்தரின் ரைலக் ேகட்ேடன், "ஒவ்ெவா  ைற ம் நீங்கள் ேகாபப்ப ம்ேபா , உங்கள் 
மக க்  அ  ெதரி ம், நீங்கள் அவ ைடய நடத்ைத ல் ெதாடரந்்  டட்ாள்தனத்ைதத் 

ண் ரக்ள்." 
 
நாம் ஒ  ள்ைளைய எரிசச் ட் ம் ேபா , வ ைம உள்ளவரக்ள் ன் க் த் 
தள்ளப்ப வாரக்ள் என்  ேவதம் ெவளிப்ப த் ற . எேப யர ்6: 4 ற , " தாக்கேள, 
நீங்க ம் உங்கள் ள்ைளகைளக் ேகாபப்ப த்தாமல், கரத்்த க்ேகற்ற ட்ைச ம் 
ேபாதைன ம் அவரக்ைள வளரப்் ரக்ளாக. இந்த வசனம் " தாக்கேள" என்  ற , 
ஏெனன்றால் ட்ைட நிரவ் க் ம் ெபா ப்  அவரக் க்  வழங்கப்ப ற , ஆனால் 
இக்ெகாள்ைக அம்மாக்க க் ம் உள்ள . கட்டைள என்னெவன்றால்: "ேகாபப்ப த்தாமல்." 
இங்ேக அல்ல  ேவ  இடங்களில் லக்  இல்ைல. ஏற் க்ெகாள்ளக் ய ப்பம் 
அவரக் க்  ப ற்  அளிப்பதா ம், இ  ன்னர ் ரிவாக வரிக்கப்ப ம். ேகாபத்ைதத் 
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ண் வ  ( ேரக்க ெமா ல் பேரார் ேசா) என்றால் "ேகாபத் ன் நிைலக்  ஒ வைர 
நகரத்் வ " அல்ல  "ேகாபம், எரிசச்ல் அல்ல  மனக்கசப்ைபத் ண் வ ."10  
 
ஏதாவ  ெசய்ய ேவண்டாம் என்  ேதவன் கட்டைள ைக ல், நாம் அைத எப்ப ம் 
ெசய் ேறாம், அ  ஒ  பாவம். ஒ  வ வான ப்ப ள்ள ள்ைள ேகட்க அல்ல  

ழ்ப்ப ய ம க் ம் ேபா  எந்த ெபற்ேறா ம் அைத ம் வ ல்ைல. ஆனால் ேவதம் 
நம்ைம எப்ேபா ம் அன்பாக ப லளிக் மா  அல்ல  ஸ் ைவ ேபால்  ப லளிக்க 
ஊக் க் ற . எ ெரயர் 10:24  ேநர்மைறயான வ ல் ப லளிக்க ண் ற , " 
ேம ம், அன் க் ம் நற் ரிையக க் ம் நாம் ஏவப்ப ம்ப  ஒ வைரெயா வர ் கவனித் . 
" ளற ம், ல ேநரங்களில் " ண் தல் அல்ல  ண் தல்" என 
ெமா ெபயரக்்கப்பட் ள்ள , பராக்ஸஸ்ேமாஸ் ( ேரக்கம்) மற் ம் ஒ வைர நல்ல 
நடத்ைதக்  ஊக் க் ம் ெசயைலக் க் ற . நாங்கள் உண்ைம ல் ெசய்ய 

ம் வ  உங்கள் ள்ைள ல் நல்ல நடத்ைதையத் ண் ம் அன்ைப "அைசேபாடச ்
ெசய்வதா ம்ʼʼ. இ  அன் ன் "  அைணப்பான்". 
 
கரத்்தர் நம்ைம வைளக் ம் தத் ல் இ ந்  ஆ ைம வ ற . அந்த வ வான 

ப்ப ள்ள நபரக்ள் உல ன் ேப க்கள் மற் ம் ப ல்கள். அவரக்ைளப் 
ேபான்றவரக்ள் நம் வாழ் ல், ராஜ்யத் ல் ேதைவ. அவரக்ள் சரியான 
ப ற் யளிக்கப்பட்ட ேபா , ெப ம் எ ரப்் ன் லம் அ த்தம் ெகா க்க யா , 
ஆனால் மற்றவரக்ைள அவரக் டன் ெகாண்  வர ம். உண்ைமக்  ப லளிப்பதன் 

ல ம், ய கட் ப்பாட்ைடப் பயன்ப த் வதன் ல ம், நம் உணர் கள் மற் ம் 
உணரச்் களால் உந்தப்படாமல் ெவற்  வ ற . ெபற்ேறாரக்ளா ய நமக் , சத் யம் 
என்ப  ேதவ ைடய வாரத்்ைதயால் ப ற் க்கப்பட்ட இ தயத் ந் ம் 
மனசாட் ந் ம் வ ற . உபாகமம் 27:26 ற , "இந்த சட்டத் ன் அைனத்  
வாரத்்ைதகைள ம் கவனித்  உ  ெசய்யாதவர் ச க்கப்பட்டவர். எல்லா மக்க ம், 
'ஆெமன்! உ ப்ப த் வ  என்றால் ேதவனின் வாரத்்ைத நம் இ தயத் ல் வந்  நம் 
நடத்ைதைய ஆைண ற . ' 
 

ேபாதகேர, நியாயப் ரமாணத் ேல எந்தக் கற்பைன ரதானமான  என்  
ேகட்டான்.  இேய  அவைன ேநாக் : உன் ேதவனா ய கரத்்தரிடத் ல் உன்  
இ தயத்ேதா ம் உன்  ஆத் மாேவா ம் உன்  மனேதா ம் 
அன் வாயாக; இ  தலாம் ரதான கற்பைன. இதற்  ஒப்பா க் ற 
இரண்டாம் கற்பைன என்னெவன்றால், உன்னிடத் ல் நீ அன் வ ேபாலப் 

றனிடத் ம் அன் வாயாக என்பேத. (மத்ேத  22: 36-39) 
 
இந்த பத் ல், கரத்்தர ்அன் ன் க் யத் வத்ைத ம் மனித வாழ்க்ைக ன் ம ப்ைப ம் 
வ த் றார.் நாம் ஒ வைர ேந க் ம்ேபா ம், ம க் ம்ேபா ம், அதற்ேகற்ப 
அவரக்ைள நடத் ேறாம். ெவளிப்பைடயாக, நாம் நம் ள்ைளக க்  ஸ் ன் 
ஊ யராக ம் ன்மா ரியாக ம் ேசைவ ெசய்ய அைழக்கப்படட்ா ம், ேந க்காமல் 
ேதால் ையத் ேதர்  ெசய்யலாம்.  
 
அன் ற்  ேநரம்ாறாக ெசயல்ப வதற்கான ஒ  எ த் க்காட்  இங்ேக: உங்கள் ள்ைள 

ட்டாள்தனமாக ஏதாவ  ெசய்த ற  இ  ஒ  டான த ணம், நீங்கள் ஒ  ர 
வாதத் ல் இ க் ரக்ள். ெதாைலேப  ஒ க் ற , நீங்கள் அதற்  ப லளிப்பற்  

நி த் ரக்ள் (ஒ  நண்பர)். "வணக்கம். ஏய், எல்லாம் சரி. நான் நலம். நீங்கள் எப்ப  
இ க் ரக்ள்?" அவரக்ளிட ந்  இந்த வாரத்்ைதைய ேகடப் ல் நீங்கள் 
ம ழ்ச் யைட ரக்ள், உங்கள் ர ன் ெதானி உடன யாக இனிைமயாக மா ம். இதன் 

லம் உங்கள் ள்ைளக்  நீங்கள் என்ன ெதாடர்  ெகாண் ரக்ள்? ெதாைலேப ல் உள்ள 
நபர ் க ம் ம ப் க்கவர.் 
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ர ரஷ்்டவசமாக, நாம் அைதச ் ெசய் ேறாம், ஒ ேபா ம் இ ைற ேயா ப்ப ல்ைல. நம் 
ள்ைளகள் யவரக்ளாக இ க் ம்ேபா , அவரக்ளின் அ வாற்றல் றன்கள் வள ம் ன், 

அவரக்ள் அைத ெதளிவாக பாரக்் றாரக்ள்: அம்மா அல்ல  அப்பா என்ைன ட மற்றவரக்ைள 
ம் றார.் இந்த ெபா வான நிகழ் , ஸ்தவ களில் ட, பல ள்ைளகள் ய 

ம ப் டன் ேபாரா வைதக் காணலாம்.  
 
அன்  ஒ  ெதரிந்ெத ப் . 

ேவதம் ெசால் ற  நாம் "அன்ைப அனிந் ெகாள்ள  ேவண் ம்". இ  ஒ  ெதரிந்ெத ப் , 
உணர்  அல்ல. உணர் கள் ன்பற்றப்படலாம், ஆனால் த ல் நாம் ேதவ ைடய 
வாரத்்ைதக் க் ழ்ப்ப ந்  ெசயல்பட ேவண் ம். "ஆனால் இைவ எல்லாவற் ற் ம் ேமலாக 
அன்ைப அணி ங்கள், இ  பரி ரணத் ன் ைணப் " (ெகாேலாெசயர ் 3:14). இங்ேக 
ெமா ெபயரக்்கப்பட்ட அன்  என்ற வாரத்்ைத அகேப. ெநல்சனின் இல்லஸ்ட்ேரட்டட் ேவதாகம 
அகரா  அகேப அன்  பற்  இவ்வா  ற : "ஒ  ரபலமான ரித க்  மாறாக, 
'அகேப' ன் க் யத் வம் அ  நிபந்தைனயற்ற அன்  அல்ல, ஆனால் அ  தன்ைமயாக 
உணரச்் ைய ட ப்பத் ன் அன் ." 11 

அகாேப அன்  என்ப  நம் ள்ைளகளின் ப்பங்களால் நாம் வ த்தப்ப ம்ேபா  ட, 
அவரக்ைள ேந ப்ப  ேபால ம் ம ப்ப  ேபால ம் ப லளிப்ப . நமக்  எ ரம்ைற 
எண்ணங்கள் இ க்கலாம், ஆனால் நாம் இன் ம் அன் ட ம் ெபா ைம ட ம் 
ப லளிக் ேறாம். நாம் ய கட் ப்பாட்ைடக் கற் க்ெகாள் ேறாம், நம் மாம்சத்ைதத் 
தணிக் ம் கைல, எனேவ ட்டாள்தனமான, நியாயமான, ேமாசமான அல்ல  தயவற்ற 
ஒன்ைறச ்ெசால்வைதத் த ரக்் ேறாம். இ  ஆ ன் கனி, யத் ன் கனி அல்ல. இந்த அன்  
இயற்ைகயாக வ வ ல்ைல.  

ேவதம் அன்  உணர் களின் அ ப்பைட ல் இல்ைல. பரி த்த ஆ ன் நம் க்ைகக்  
அ பணிவ  அல்ல  ழ்ப்ப வ  ஒ  ேதரிந்ெத ப் . நாம் அைனவ ம் அைத 
அங் கரிக் ேறாம் - நாம் கட் ப்பாட் ல் இல்லாதேபா  நம் க்ைக ெசால் ற  (எேப யர ்4: 
29-32). அகேப அன்  என்ப  மற்ெறா  நபைர ம க் ம் , ஒ ேவைள ஒ  ள்ைளயால், 
நம் ெசாந்த ஆ தல் பா க்கப்ப ம் ேபா . ேராமர ் 13: 8 ற , " ஒ வரிடத் ெலா வர ்
அன் ற கடேனயல்லாமல், மற்ெறான் ம் ஒ வ க் ம் கடன்படா ங்கள்; 

றனிடத் ல் அன் றவன் நியாயப் ரமாணத்ைத நிைறேவற் றான். 
 
அன்ைபத் ெதாடர் க்ெகாள்வ  இ தயத் ல் ெதாடங் ற . மாம்சத் ந்  
எ ர் ைனயாற் வைத ட அன் ல் ப லளிக்க கற் க்ெகாள்வ  ஒ  ெசயல் ைற. நான் 
இனி என் ள்ைளக க்  ேகாபத் ல் எ ர் ைனயாற் வ ல்ைல ஆனால் அன் ல் 
ப லளிப்ேபன். கரத்்தைர ங்கள், என் த்த மகன் தன  தல் ஆ  வ ட வாழ்க்ைக ல் 
பல தவ க க்காக என்ைன மன்னிக்க ல்ைல. ேதவன் என் ேகாபமான, பாவமான நடத்ைத 
பற் ய அவர  நிைனைவ ணமாக் னார.் 

நீங்கள் ஒ  எ ர் ைனயாற்றக் ய, பாவமான நடத்ைத ைற ல் க் க்ெகாண்டால், 
இ தயத்ைத ெதற் க் ெகாள் ங்கள். நீங்க ம் உங்கள் ள்ைள ம் இேத ேபான்ற 

ணப்ப த் தைல அ ப க்கலாம். அ த்த பாடத் ல், அந்த எ ர் ைன நடத்ைதைய 
அன்பான ப க்  மாற் ேவாம். இ ப் ம், நீங்கள் ெதாடரந்்  எ ரம்ைறயாக ெசயல்படத் 
ேதர் ெசய்தால், ன்னர ் நீங்கள் க ம் ைலக் ைரயம் ெச த் ரக்ள், உங்கள் 

ள்ைளக ம் இைதப் ரிந் ெகாள்வ  அவ யம்.  
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பாடம் 4 

அன்  ெபா ைமயான  

நம் ல் ெப ம்பாேலார ் நம் ள்ைளகைள எப்ப  ேந க்க ேவண் ம் என்  எங்க க்  
ெதரி ம் என்  நம் ேறாம். ஆனால் ேதவனின் வாரத்்ைத ல் வரிக்கப்பட் ள்ள 
அன்ேபா  நம் அன்ைப ஒப் ட்  மட் ேம நாம் அைத நி க்க ம். இந்த தைலப் ல் க 

ைமயான பத் ல் 1 ெகாரிந் யர ் 13 காணப்ப ற , இ  அன்  என்றால் என்ன 
என்பைத வரிக் ற . இந்த பாடத் ல் உள்ள ெகாள்ைககைள நாம் ப க் ம்ேபா , அன் ன் 

 ேதவன் ெவளிப்ப த் ய ஞானம் ெதாடரப்ாக நம் அ ைவ ம் நடத்ைதைய ம் ம ப்  
ெசய்ேவாம். 

இந்த ெசயல் ைறைய நாங்கள் கடந்  ெசல் ம்ேபா , ேதவன் உங்கைள ேந க் றார ்
என்பைத நிைன ல் ெகாள்ள ம், அவ ைடய அ தத்ல் ஊக் ப்பதற்காக , 
ஆக் ைனத் ரப்் ற்கல்ல. சாத்தான், நம் எ ரி, நாம் ஆக் ைனத் ரப்்  ெசய்யப்பட ேவண் ம் 
என்  ம் றான். நமக்  மாற்றம் ேதைவப்ப ம் ப கைள ெவளிப்ப த் வதன் லம் 
பரி த்த ஆ யானவர ்நமக் ச ்ேசைவ ெசய் றார,் அந்த உணரை்வப் ெப வேத நம் ேவைல. 
ேதவன் நாம் உணரத்்தப்ப வதற் ம் ஆக் ைனத் ரப்் ற் ம் உள்ள த் யாசத்ைத ரிந்  
ெகாள்ள ேவண் ம் என் ம்  ஸ்  இேய க் ட்பட்டவரக்ளா ந் , நடக் றவரக் க்  
ஆக் ைனத் ரப்் ல்ைல என்பைத ரிந் ெகாள்ள ேவண் ம் என் ம் ம் றார ்(ேராமர ்
8: 1). 
 

நீங்கள் ஏன் இந்த ெபா ைள ஆரம் த் ரக்ள் என்  ந் ங்கள். இந்த ஷயங்கைள 
உங்க டன் ப ரந்்  ெகாள்ள ேதவன் காத் ந்தார.் அவரிடம் ெசால் ங்கள், "சரி, கரத்்தாேவ, 
நான் தயாராக இ க் ேறன். நீர ் உண்ைமைய ெவளிப்ப த் ைக ல், நான் எங்ேக தவ  
ெசய் ேறேனா, நீங்கள் மன உணரத்் தைலக் ெகாண்  வந்  என் இ தயத் ல் 
மாற்றத் ற்கான ஆைசைய ஏற்ப த்த ேவண் ம் என் ம்  நான் ெஜ க் ேறன்.  

1 ெகாரிந் யர ் 13 இல், ேதவன் அன்ைப ளக்க ைனசெ்சாற்கைளப் பயன்ப த் றார ் - 
உரிசெ்சாற்கள் அல்ல - ஏெனன்றால் அகேப அன்ைப ெசய ல் கவனிப்பதன் லம் மட் ேம 

வரிக்க ம். அன்  என்ப  நாம் வைரய க்க ய  ஒன்றல்ல. இ  நாம் ெசய் ம் ஒன் .  
இ  ெவ ம் உணர்  அல்ல  அ ைற அல்ல. இ  மற்றவரக்ைள ைமயமாகக் ெகாண்ட 
ஒ  ெசயல், யத்ைத ைமயப்ப த்தா . 

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

சந்ேதாஷப்ப ம். சகலத்ைத ம் தாங் ம், சகலத்ைத ம் வா க் ம், சகலத்ைத ம் நம் ம், 
சகலத்ைத ம் ச க் ம். அன்  ஒ க்கா ம் ஒ யா . ரக்்கதரிசனங்களானா ம் 
ஒ ந் ேபாம், அந்நிய பாைஷகளானா ம் ஓய்ந் ேபாம், அ வானா ம் ஒ ந் ேபாம். (1 
ெகாரிந் யர ்13:4-8) 
 

அன் ன் இந்த அம்சங்கள் ெதாடரப்ாக நாம் நம்ைமப் பாரக்் ம்ேபா , நாம் நம் ள்ைளகைள 
ேந க் ம் தத் ல் றப்  கவனம் ெச த் வதால், அன்  என்றால் என்ன என்பைதப் பாரக்்க 
உத யாக இ க் ம். 
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அன்  ெபா ைமயான  

ேவதம் நமக்  அன்ைப "நீண்ட காலம் ன்பப்ப ற " 
என்  ற   

 (அல்ல  NASB மற் ம் NIV இல் "ெபா ைமயாக உள்ள ") 
மற் ம் அவ்வா  ெசய்ய நமக்  கட்டைள ற . 
நீ யெபா ைமக்  அல்ல  ெபா ைமயாக இ ப்பதற்  
எ ரம்ாறான  ெபா ைம ன்ைம. அன்  
ெபா ைமயற்ற  அல்ல. நாம் நம் ள்ைளகளின்  

யநலமான, யதற்த்தமல்லாத எ ரப்ாரப்் கைள ைவத் , 
ன்னர ் அவரக்ள் ேதால் யைட ம் ேபா  

ேகாபமைடந்தால், நாம் ெபா ைம ழந்  ேதவனின் 
தரத்தால் அவரக்ைள சரியாக ேந க்கத் தவ ேறாம். 

ெபற்ேறார ் கார ் றாரக்ள்: "என் ன்  வய  
ள்ைள ெதாடரந்்  ழப்பத்ைத ட் ற  மற் ம் ழ்ப்ப ய ம்ப ல்ைல." ன்  

வய  ள்ைள ந்  நீங்கள் என்ன எ ரப்ாரக்் ரக்ள்? 

மற்றவரக்ள் ெவளிப்ப த் றாரக்ள்: "என் வா பன் ஒ ேபா ம் ேவைலகைள ெசய்ய 
ம் வ ல்ைல, அ  என்ைன க ம் ேகாபப்ப த் ற . நான் ேகடப்ைத அவர ்

ெசய்யாதேபா  ெபா ைமயாக இ ப்ப  க னம்! " ஆனால் இ  ஆசச்ரியமா? உங்கள் 
ள்ைளக்  எப்ப  ப ற்  ெகா த் ரக்ள்? ெப ம்பா ம் ப ல், "நீங்கள் 'ப ற்  ெபற்றவர'் 

என்  என்ன ெசால் ரக்ள்? நான் ழ்ப்ப தைல மட் ேம எ ரப்ாரக்் ேறன். ” 

அவ க்  ப னான்  வய  மற் ம் அவர ்ஆ  வய ேலேய ெசயல்ப வ ல் ஆசச்ரிய ல்ைல 
- ஏெனன்றால் நீங்கள் அவர ்  எ ரப்ாரப்் கைள ைவத் ந் ரக்ள், அந்த எ ரப்ாரப்் கைள 

ரத்்  ெசய்ய அவ க்  ப ற்  அளிக்க ல்ைல. ேகாபத் ல் எ ர் ைனயாற் வதன் லம், 
நீங்கள் உண்ைம ல் உங்கள் ள்ைளக் ள் ஒ  ேகாபமான நபைர உ வாக் ரக்ள் 
(நீ ெமா கள் 15: 1), நீங்கள் அவைர ெவளிேய ெசன்  அைதேய ெசய்யச ் ெசால் ரக்ள் 
(நீ ெமா கள் 22: 24-25). இந்த ழற் ைய யார ்உைடக்க ேவண் ம்? யார ்ெபா ப் ? உங்கள் 
ப னான்  வய  மகனா அல்ல  நீங்களா? 

நாம் நம் ள்ைளகளிடம் காட் ம் அன்  நீ க்க ேவண் ம். அ  "பயங்கரமான இரடை்டயரக்ள்" 
அல்ல  "சவாலான ப ன்ம வய னராக" இ ந்தா ம், அன்  என்ப  நாம் ெபா ைமயாக 
கற் த்  ரச்் க்  வ காட் ம் ேபா  யத்ைதேய சாகச ் ெசய்வதா ம். நாங்கள் 
அவரக்ைள ம த் வமைன ந்  ட் ற்  அைழத்  வந்த ந் , அவரக்ள் அ  
ேவண் ம், இ  ேவண் ம், அ  ேதைவ என் றாரக்ள் . எல்லாம் என் ைடய , என் ைடய , 
என் ைடய . ஆனால் நாம் ெபா ைமயற் க்க  யா . அன் க்  ெபா ைம ேதைவ. 

ேதவ டனான உங்கள் உறைவ நிதனித்  ர ப க்க ம் இ  ஒ  நல்ல இடம். நீங்கள் 
ஸ் டம் வ வதற்  ன் , ேதவன் அவைர நீங்கள் சரணைட ம் இடத் ற்  

ெபா ைமயாக அைழத் ச ் ெசன்றார,் இப்ேபா  ட ேதவன் உங்கள் அ யாைம மற் ம் 
ழ்ப்ப யாைமயால் ெபா ைமயாக இ க் றார ்

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

 
 நிைன ல் ெகாள் ங்கள் 1 ெகாரிந் யர் 13: 4 அன்  "நீண்டகாலம் பா க்கப்ப ற " 
என்  ற , இ  "நீ ய ெபா ைம" என்ற வாரத்்ைத ந்  ெபறப்பட்ட . 
ேதவனின் நீ ய ெபா ைம ம் நன்ைம ம் நம்ைம மனந் ம் த க்  இட் ச ்

உண்ைம ேகாப்  
 

நீண்ட ெபா ைம அல்ல  
ெபா ைம-நீண்ட ேகாபத் டன் 
இ க்க, அவசர ேகாபத் ற்  
எ ரம்ாறாக, அதற்  ப லாக 
மக்களிடம் ரிதைல ம் 
ெபா ைமைய ம் கைட ப்ப  
அடங் ம். நம் க்ைகைய 
இழக்காமல் அல்ல  

ட் க்ெகா க்காமல், ழல் 
நிைலப்பா கைள நாம் 
ச த் க்ெகாள்ள ேவண் ம்.12 
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ெசல் ன்றன என்பைதக் கவனி ங்கள், ேதவனின் ேகாபம் மற் ம் ெபா ைம ன்ைம 
அல்ல. அேத அ ைறகைள நம் ள்ைளக க் ம் நாம் காட்ட ேவண்டாமா? 
 

தாம க் றார ்என்  லர ்எண் றப , கரத்்தர ்தம  வாக் த்தத்தத்ைதக் 
த் த் தாமதமா ராமல்; ஒ வ ம் ெகட் ப்ேபாகாமல் எல்லா ம் 

மனந் ம்ப ேவண் ெமன்  ம் , நம்ேமல் நீ ய ெபா ைம 
ள்ளவரா க் றார.் (2 ேப  3 : 9 ) 

 
ஓ, உண்ைம ேலேய ேதவன் எவ்வள  ெபா ைமயாக இ க் றார்! 
 

ெசயல் ட்டம் 

உங்கள் ள்ைளகளிடம் நீங்கள் ெபா ைமயற்ற ன்  ப கைள அைடயாளம் கண் , 
ற  உங்கைள மன்னிக் ம்ப  ேதவனிடம் ேக ங்கள். உங்கைள மன்னிக் ம்ப  உங்கள் 
ள்ைளகைள ம் ேக ங்கள் (ஒவ்ெவா  ப க் ம் ப் ட்  ேக ங்கள்). இந்த 

ப கைள ெஜபத் ல் ஈ ப த் வதன் லம், ேதவனிடம் மாற் வதற்கான வ ைமைய ம் 
ஞானத்ைத ம் ேகடக் ம். 
 

____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  

நிைன ல் ெகாள் ங்கள், ல ள்ைளக க்  மற்றவரக்ைள ட அ க ெபா ைம 
ேதைவப்ப ம். என் மகன் நிக்ேகாலஸ் ஒ  அடம் க் ம் ள்ைள. அவ க்  என் மைன  
மற் ம் என்னிட ந்  அ க ேநர ம், மற்ற ள்ைளக டன் ஒப் ம்ேபா  பத்  மடங்  
ஆற்ற ம் ேதைவப்பட்ட . அ  ெதாடரந்்  இ ந்த . அவன் காைல ல் எ ந் ப்பான், 
காைல 9:00 மணியள ல் நா ம் என் மைன ம் நிைனப்ேபாம், ஐேயா, அவன் ஒ  ேமளம் 
அ க் றான், ஆனால் அ  நிசச்யமாக நம் ைடய  அல்ல. ல ேநரங்களில் நாம் அவைன ஒ  
நாளில் பத்  அல்ல  இ ப  ைற ட ஒ ங் ப த் ேவாம், அேத ேநரத் ல் நம் மற்ற 

ள்ைளக க்  ஒன்  அல்ல  இரண்  ைற ேதைவப்படலாம். 

அந்த காலங்களில் நிக்ேகாலைஸ ேந ப்ப  உண்ைம ல் க னமான ேவைல. ெப ம்பா ம் 
நம் எண்ணங்களில் ச த்  அ த்  ேபாேனாம். அவனால் இந்த கைள ட கைட க்க 

யா ? அவன் ஏன் இன் ம் வளர ல்ைல? இர ன் அைனத்  மணிேநரங்க ம் அவைனப் 
பற்  வா த்   க் ம் வைர நாங்கள் த் ப்ேபாம், “நாைள நாம் என்ன ெசய்யப் 
ேபா ேறாம்? கரத்்தாேவ எங்க க்  ெபலன்தா ம்! ” நிக்ேகாலைஸ ேந ப்பதற்  ஒ  ெபரிய 
அள  ெபா ைம ேதைவப்பட்ட . 
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ேதவவசனத் னால் உண்டா ம் ெபா ைம னா ம் ஆ த னா ம் நாம் 
நம் க்ைக ள்ளவரக்ளா ம்ப க் , ன்  எ க் றைவகெளல்லாம் 
நமக் ப் ேபாதைனயாக எ க் ற .(ேராமர1்5:4) 

 
ப களில் ஆழமாக ேத ங்கள் 
 
நம் இ தயத் ல் நமக் த் ேதைவப்ப ம் அன் ன் தரம் மற் ம் ெபா ைம த்  ப ல் 
ெஜ த்தார.்  இந்த அன் ன் ஆதாரம் என்ன? 
 

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

____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  

 

ADHD/ADD 
 
கவனக் ைறபா  ைஹபராக் ட்  ேகாளா  (ADHD), கவனக் ைறபா  ேகாளா  (ADD) 
இன் ந்ைதய ேநாய தைல உள்ளடக் ய , கவனக் ைற , கவனச் தறல், ேமாசமான 
ேவைல நிைனவகம், அ ேவகத்தன்ைம மற் ம் மனக் ளரச்்  ஆ யவற்ைற ஏற்ப த் ம் ஒ  
உண்ைமயான ேகாளா  .13 ல ள்ைளக க்  உண்ைம ேலேய ADHD உள்ள , ஆனால் அ  
என் ைடய  இந்த ேநாய தல்களில் ேதாராயமாக 85 சத தம் தவறான  என்  கடந்த 
இ பத்ைதந்  ஆண் களில் அ பவம். ஒ  ள்ைள ன் ம த் வ நடத்ைத த்  ேகட் ம் 
ேகள் கைளக் க த் ல் ெகாள் ம்ேபா  இ  ெதளிவாகத் ெதரி ற , அேத ேநரத் ல் 
ெபற்ேறாரின் அன்ைபக் காட் ம் மற் ம் அவரக் க் ப் ப ற்  அளிக் ம் ைறகைளப் 
பற்  ஒ ேபா ம் ேகடக் ல்ைல. தலாக, ெபற்ேறாரக்ள் ஒ  ள்ைளக்  எவ்வள  
அ க்க  ேகாபத் டன் எ ர் ைனயாற் றாரக்ள், அவரக்ைள எரிசச் ட் றாரக்ள் 
மற் ம் ெதாடரச்் யான ட்டாள்தனத் ற்  அவரக்ளின் நடத்ைதையத் ண் றாரக்ள்.  
 
ADHD ேநாயால் கண்ட யப்பட்ட ள்ைளகளின் எண்ணிக்ைக ஏன் அ கரிக் ற  என்ப  
ேகள் க் யாக உள்ள . அவரக்ள் வ ப் ல் உட்காரந்்  ஆ ரியரின் ேபசை்சக் ேகடக்ாத  
அல்ல  ட் ல் சச் தல் மற் ம் கத் வைதத் த ர ஜ் யப் ப ற்  இல்லாதேத 
தற்ேபாைதய காரணங்களாகத் ெதரி ற . ெதாடரச்் யான அன்பான ஒ க்கம் இல்லாமல், 

ள்ைளகள் அவரக்ள் ெசயல்ப வ ல் ஆசச்ரிய ல்ைல. அவரக்ளின் ஒ க்க ைறைய 
உன்னிப்பாக ஆராய்ந்த ற , நான் பல ெபற்ேறாரக்ளிடம், "உங்கள் ள்ைளக்  ADHD 
இ ப்ப  இல்ைல, ஆனால் உங்கள் அ யாைம அல்ல  ேதவனின் ப்பப்ப  அவரக்ைள 
ேந க்க ம் ப ற்  ெசய்ய ம் ப்ப ல்லாதேத ரசச்ைன."  
 
வ வான ப்ப ள்ள ள்ைள டன் ெபற்ேறாரக்ள் ஆ ரவ் க்கப்ப ம்ேபா , ள்ைளக்  
ம த் வ சை்ச அளிப்பேத ர்  என்  நம் வதற்  வ வ க்கலாம். ெப ம்பாலான 
சந்தரப்்பங்களில், ெபற்ேறாரின் அ யாைம அல்ல  ேதவனின் கட்டைளக க் க் ழ்ப்ப ய 

ம்பாத  கப்ெபரிய ரசச்ைனகளா ம். ப்பத் ன் ேபார ்அல்ல  ெபற்ேறா க்கான 
அ காரப் ேபாட்  ஆ யைவகைளக் க ங்கள். இைவ நாம் UADD என்  ெபயரிட்ட 

ள்ைளகளில் ஒ  ேகாளா க்  வ வ க் ம், அல்ல  ப்ப ல்லாத கவனக் ைறபா  
ேகாளா . ஒ  ள்ைளக்  UADD இல்ைலெயன்றால், அ  ெப ம்பா ம் LOPD, ெபற்ேறாரின் 

ைறபா  அல்ல  இரண் ன் கலைவயாக அைழக்கப்ப ற .  
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உங்கள் ள்ைளக்  ADHD இ ப்ப  கண்ட யப்பட்டால், தய ெசய்  நீங்கள் உடன யாக 
ம ந் கைள எ க்க ேவண் ம் என்  நிைனக்கா ரக்ள். அதற்  ப லாக, இந்த ப ப்  

வ ம் நீங்கள் கற் க் ெகாள் ம் ெகாள்ைககைளப் பயன்ப த் ங்கள். ெதாண்  
நாடக்ள் க த் , நீங்கள் அந்த ம ந்ைத ட் டலாம், ஒ ேவைள அவரக் க்  அ  த ல் 
ேதைவ ல்ைல என்  நீங்கள் கண் ப் ரக்ள். இைத நான் பல ைற ேநரில் 
பாரத்் க் ேறன். அைதப் பற்  ெஜ ங்கள். 
 
ப களில் ஆழமாக ேத ங்கள் 

ெபா ைம, அன்  அல்ல  இரண்ைட ம் பற்  இந்த வசனங்கள் என்ன ெசால் ன்றன 
என்பைத வரிக்க ம். 

ெபா ைமைய ம் ஆ தைல ம் அளிக் ம் ேதவன், ஸ்  
இேய ைடய மா ரி ன்ப ேய, நீங்கள் ஏக ந்ைத ள்ளவர ்
களா க் ம்ப  உங்க க்  அ க் ரகஞ் ெசய்வாராக. (ேராமர1்5:6) 

 
____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  

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

____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  

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

ஆைசயா க் ேறாம். (எ ெரயர ்6:12) 

____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  

 

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

____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  

  
பாடம் 5 

அன்  இரக்க ள்ள  
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ஒ வரிடம் அன்பாக இ ப்ப  அள டத்தக்க . இ  
ெபா ள் இல்லாத உணர்  அல்ல, ஆனால் பாரக்்க, ேகடக் 
அல்ல  உணரக் ய ஒன் . இந்த வாரத்்ைத ன் ஒ  
நல்ல உதாரணம், ஸ்  தன்ைனேய பயன்ப த்  
ெசான்ன , என் கம் ெம வா ம், [ ெரஸ்ேடாஸ்] என் 

ைம இல வா ம் இ க் ற  என்றார.் (மத்ேத  11:30). 
உண்ைமயான அன்  நம் ள்ைளகளிடம் இரக்க ள்ள 
நற் ணத் ல் ெசயல்பட நம்ைமத் ண் ற , அதனால் 
அவரக்ள் ஸ் ைவ நம் ல் பாரக்்க ம், உதாரணம் 
ேதவனின் அன்பான மற் ம் கனிவான ஊ யன்.  
 
 
அன்  தய ள்ள "(1 ெகாரிந் யர ் 13: 4).  தய ற்  
எ ரான  இரக்கமற்ற .  அன்  இரக்கமற்ற  அல்ல.  இரக்க ன்ைம என்ப  தன்ைனத் 

ண் ட ம், ேகாபப்பட ம், கத்த ம், ரப்்பளிக்க ம் அ ம க் ற  றக்கணித் , நம் 
ள்ைளகைள அவரக்ளின் உடன் றப் க டன் ஒப் ட் , மற் ம் ந ப்  அவரக்ளின் 

ேதால் கள் நம் ெபற்ேறார ் அ காரத் ற்  எ ரான அச் த்தல் ேபால.  ேதவன் நம் 
ள்ைளகளின் தவ கைளப் பயன்ப த் வார ் மற் ம் நம் வாழ் ல் அவர  ப்பத்ைத 

நிைறேவற்ற ேதால் கள், ேதைவக்ேகற்ப நம் ணத்ைத மாற் வ .  அவர ்பயன்ப த் வார ்
நம் ள்ைள ன் பல னங்கள் நம் ெசாந்த பல னங்கைள ெவளிப்ப த் ம்.  நாம் ேதவைன 
ஏற்  ேவைல ெசய்ய ம த்தால் அந்த க னமான ப களில், ேதவன் நம் ெசாந்த 
பல னங்களில் ேவைல ெசய்வதற்கான வாய்ப் கைள ம் நாம் இழக்க ேநரி ம். நம் கள் 
ஒ  ப ற்  ைமதானம் என்பைத நாம் நிைன ல் ெகாள்ள ேவண் ம்.  எல்லா ள்ைளக ம் 
ெதய்வபக்  இல்லாமல் றக் றாரக்ள் பாத் ரம்  அவரக்ள் ரச்் ன் பண் க டன் 
வ வ ல்ைல.  வாரத்்ைத நமக்  ெசால் ற , " ட்டாள்தனம் ைணக்கப்பட் ள்ள  ஒ  

ள்ைள ன் இ தயத் ல் ”(நீ ெமா கள் 22:15).  இங்  வ த்தப்ப வ  என்னெவன்றால், 
அைனத்  ள்ைளக ம் றக் றாரக்ள் பாவம் வைளந்த .  இைதப் ரிந் ெகாண் , நாம் 
அவரக்ைள அன்பான ைற ல் ஒ ங் ப த்த கற் க்ெகாள்ளலாம். 
 
நீ ெமா கள் அவரக்ளின் ரச்் ன்ைம பற் ய ஒ  படத்ைத நமக் த் த ற , இ  
ெபற்ேறா க்  ஒ  ெபரிய ெபா ப்ைப அளிக் ற .(19:18; 22: 6). 

 ள்ைளகள் நியாயந் ரப்்ப ல்ைல (10:21). 
 ள்ைளகள் டட்ாள்தனத்ைத அ ப க் றாரக்ள் (10:23). 
 ள்ைளகள் நம்பக் யவரக்ள் (14:15). 
 ள்ைளகள் த் சா கைளத் த ரக்் றாரக்ள் (15:12). 
 ள்ைளகள் ெப ைம மற் ம் அகந்ைத ெகாண்டவரக்ள் (21:24). 
 ள்ைளகள் நல்ல ஆேலாசைனைய ெவ க் றாரக்ள் (23: 9). 
 ள்ைளகள் உண்ைமைய பயனற்றதாக் றாரக்ள் (26: 7). 
 ள்ைளகள் தங்கள் ட்டாள்தனத்ைத ண் ம் ெசய் றாரக்ள் (26:11). 
 ள்ைளகள் தங்கைள  நம் றாரக்ள் (28:26). 
 ள்ைளகள் ேகாபத்ைத ெவளிப்ப த் றாரக்ள் (29:11). 
 ள்ைளகள் சண்ைட மற் ம் சசச்ர கள் ஏற்ப த் றாரக்ள் (22:10). 
 ள்ைளகள் ேகாபத்ைதத் ண் றாரக்ள் (29: 8a). 
 ள்ைளகள் தங்கள் வ ல் ெசல் றாரக்ள் (15: 21 அ). 
 ள்ைளகள் டட்ாள்தனத் ல் கண் க்கப்ப ம்ேபா  வைசபா றாரக்ள் (17:12). 
 ள்ைளகள் தங்கள் வாரத்்ைதகளால் ஆபத் ல் உள்ளனர ்(18: 6-7). 
 ள்ைளகள் ரமமான பாைத ல் நடக் றாரக்ள் (22: 5 அ). 
 ள்ைளகள் ல ேநரங்களில் கஷ்டத்தால் வ நடத்தப்பட ேவண் ம் (26: 3). 
 ள்ைளகள் டட்ாள்தனத் ல் நிைலத் க் றாரக்ள் (27:22). 

உண்ைம ேகாப்  
 

வைகயான:- ெரஸ்ேடாஸ் 
Chrestos ( ேரக்கம்) .நல்ல  
ெசய்ய; 
க ைமயான,க னமான, 

ரை்மயான, கசப்பான அல்ல  
ெகா ரத் ற்  மாறாக 
ெமன்ைமயான, இரக்க ள்ள, 
அ தாப ள்ள, க ைண ள்ள 
மற் ம் நல்ல 
இயல் ைடயவராக இ ப் 
பைதக் க் ற . தார் க 

றப் ன் க த்ைத ம் 
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இந்த எ ரம்ைற ணா சயங்கள் அைனத் ம் தங்கைள ெவளிப்ப த் ம் என்  இ  
அரத்்தப்ப த் வ ல்ைல, ஆனால் இ  ரச்் ன்ைம - ட்டாள்தனம் பற் ய ளக்கத்ைத 
நமக்  அளிக் ற . நல்ல ெசய்  என்னெவன்றால், சரியான கற் த்தல் மற் ம் ெதய் க 
ஒ க்கத் ன் லம் உங்கள் ள்ைளகள் ணத்ைத ம் ரச்் ைய ம் வளரக்்க ேவதகமம் 
உத  ெசய் ற . 
 

ழந்ைதத்தனமான நடத்ைதயால் நாம் ஏன் ஆசச்ரியப்ப ேறாம்? ேகாபம் நம் ஒ க்கத்ைத 
க ம் பய ள்ளதாக மாற் ற  என்  நாம் ஏன் நிைனக் ேறாம்? பலர ் இந்த வ ல் 

வளரக்்கப்பட்டனர ் மற் ம் அவரக்ளின் ெசாந்த ெபற்ேறாரிட ந்  கற் க்ெகாண்ட 
நடத்ைதைய ண் ம் ண் ம் ெசய் றாரக்ள். அப்ப த்தான் நா ம் வளரக்்கப்பட்ேடன். 
நான் என் கத்ைத க்  ரைல உயரத்்த ல்ைல என்றால், என் ஒ க்கம் ேவைல 
ெசய்ய ல்ைல என்  நான் நம் ய காலம் இ ந்த . இ ப் ம், அந்த நடத்ைத ேவதத் ல் 
எங்ேக ேபாற்றப்ப ற ? எங் ம் இல்ைல. உண்ைம ல், யாக்ேகா  1:20 இதற்  ேநர ்
எ ரான :  ‘ம ஷ ைடய ேகாபம் ேதவ ைடய நீ ைய நடப் க்கமாட்டாேத." நாம் எைத 
உற்பத்  ெசய்ய யற் க் ேறாம்? 
 
நான் பல வ டங்க க்  ன்  ஒ  உணவக க வைற ல் ைககைளக் 
க க்ெகாண் ந்தேபா , க ம் பரபரப்பான ஒ வர ்கதைவ உைடத்  உள்ேள வந்தார.் 
அவர ் தன  ஒன்ப  அல்ல  பத்  வய  மகைன ரட் க் ெகாண் ந்தார,் அவர ் இர  
உணைவ இழக் ம் ளிம் ல் இ ந்தார.் அந்த அப்பா ஒ  ஸ்டால் கதைவத் றந்  வைன 
உள்ேள தள்ளி, எல்லா ேநரத் ம், “ க் ரம், க் ரம், க் ரம்,  நீ வாந்  எ க்க ேபா றாய்?, 
உனக்  என்னதான் ஆ ற் ? என்  கத் க்ெகாண்ேட இ ந்தார"் 

ேதாற்றத் ல் ேநாய்வாய்ப்பட்ட வன் க ப்பைற இ க்ைக ல் தன் ைககைளதாங்  
சாய்ந் ெகாண்டான். "க ப்பைற இ க்ைகையத் ெதாடாேத!"என்  தந்ைத கத் னார,் அவர ்
தன  மகைனப் த் , ைக அலம் ம் இடத் ற்  இ த்  ெசன் , அவன் ைககைள 
ெவ த்தனமாக க வ ம், கார ் ெசய்ய ம், மர் க்க ம், ரப்்பளிக்க ம் ெதாடங் னார.் 
கட் ப்பாட்ைட ய இந்த தந்ைத, தன  இர  உண  இைடநி த்தப்படட்தால் 
வ த்தமைடந்தார,் ஒ  அந்நியனா ய எனக்  ன்னால்  ஒ  ெபரிய, சங்கடமான காட் ைய 
ெசய்தார.் அவ ைடய ெசாந்த ட் ல் என்ன நடந்த  என்பைத என்னால் கற்பைன ெசய்  
பாரக்்க ந்த . 

அந்த நபரிடம் என  கவர ் அட்ைடையக் ெகா த் , அவரிடம் ெசால்ல நான் உணரந்்த  
என்னெவனில் ைர ல் அவ க் ள்ளி ந்  ேகாபமான பைழய இைளஞன் அவர  ைககளில் 
ெவளிப்ப வான் என் ம்  ஒ ேவைள அவ க்  ல ஆேலாசைன ேதைவபடலாம். 

எந்த பாவ ெவளிப்பா ம் இல்லாமல், நம் தைல  ரக்்காமல் அல்ல  நம் நரம் கள் 
க்ேகராமல் எப்ப  ஒ ங் ப த் வ  என்பைத நாம் கற் க்ெகாள்ள ேவண் ம். நாம் 

ேதவ க்  அ பணிவதால், நாம் அைதச ்ெசய்ய ம். அன்  மற் ம் தய ன் ெசயல்கள் 
ேதவ க் க் ழ்ப்ப வ ன் லம் ெசய்யப்பட ேவண் ம் என்பைத நிைன ல் ெகாள் ங்கள். 
நாம் அவைர ேந த்  அவரிடம் நிைலத் க் ம்ேபா , இவற்ைறச ் ெசய்ய அவர ் நமக்  
அ காரம் அளிக் றார.் இ  உணர் கைளப் பற் ய  அல்ல, ஏெனன்றால் ல சமயங்களில் 
நாம் அன்பாக உணரவ் ல்ைல. 

 

பல ஸ் வ களில் ேசாகமான உண்ைம என்னெவன்றால், ெபற்ேறாரக்ள் ல் உள்ள 
மற்றவரக்ைள ட தங்கள் ெசாந்த ள்ைளகளிடம் அ க அவம ப்ைப ம் இரக்கமற்ற 
தன்ைமைய ம் காட் றாரக்ள் - அன் னால் (உண்ைம) ப லளிப்பதற்  ப லாக 
மாம்சத் ல் எ ர் ைனயாற் றாரக்ள். நாம் ேதவ டன் ஒத் ைழப்ப ன் லம் அவர ்
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நம்ைம  த ல் ப ற் க்க அ ம க்க ேவண் ம், ன்னர ் நாம் அன் ல்லாதவரக்ளாய் 
நடந்  ெகாண்டதற்  ெபா ப்ேபற்க ேவண் ம்.  
 

ப ல் ல ப்பான அ த்தல்கைள எேப யர ் 4:31-32 -ல் ெகா த் ள்ளார:் 
“சகல தமான கசப் ம், ேகாப ம், ரக்்க ம், க் ர ம், ஷண ம், மற்ற எந்தத் 

ரக்் ண ம் உங்கைள ட்  நீங்கக்கடவ . ஒ வ க்ெகா வர ் தயவா ம் 
மனஉ க்கமா ம் இ ந் , ஸ் க் ள் ேதவன் உங்க க்  மன்னித்த ேபால, நீங்க ம் 
ஒ வ க்ெகா வர ்மன்னி ங்கள். 
 
எைத லக்க ேவண் ம் என்பைதக் கவனி ங்கள்.  "கனிவாக இ " என்ற கட்டைள உள்ள , 

ெரஸ்ேடாஸ் ( ேரக்கம்), இ  நாம் ன்பற்ற ேவண் ய மற் ம் ெதாடர ேவண் ய ஒ  
நடத்ைத. 
 
ெசயல் ட்டம்  
 

நீங்கள் "தள்ளி ைவக்க" ேவண் ய ஷயங்கைள பட் ய ங்கள், ேதவனிடம் மன்னிப்  
ேகடக் ம், ன்னர ் உங்கள் ள்ைளகளிடம் எப்ப  ன் ட் ேய தய  காட் வ  என்  
காண் க் ம்ப  ேதவனிடம் ேக ங்கள். நீங்கள் ல ேநரங்களில் ேதால் யைடந்தா ம், 
அவைர நம் வதற்கன வாசத் ற்காக ெஜ ங்கள். நீங்கள் ேதால் யைட ம் 
ேபாேதல்லாம்  எப்ேபா ம் மன்னிப்  ேகடக் அவ ைடய அ ைள ேக ங்கள். ெதய் க 
மாற்றத்ைத நீங்கள் அ ப க் ம் ஒேர வ  இ தான். 
 
நீங்கள் "ஒ க் " ைவக்க ேவண் ய ஷயங்கைள பட் ய ங்கள், ேதவனிடம் மன்னிப்  
ேகடக் ம், ன்னர ் ேதவைனக் காட் ம்ப  ேகடக் ம் உங்கள் ள்ைளகளிடம் எப்ப  

ன் ட் ேய க ைண காடட் ேவண் ம்.  வாசம் அவைர நம் வதற்  ெஜ ங்கள், 
அைதக் கைடப் க்க ம், நீங்கள் ல ேநரங்களில் ேதால் யைடந்தா ம்.  நீங்கள் 
ேதால் யைட ம் ேபா  எப்ேபா ம் மன்னிப்  ேகடக் அவ ைடய அ ைள ேக ங்கள். 
ெதய் க மாற்றத்ைத நீங்கள் அ ப க் ம் ஒேர வ  இ தான். 

 
____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  
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ப களில் ஆழமாக ேத ங்கள் 
 
மற்றவரக்ளிட ம் நம் ள்ைளகளிட ம் நாம் என்ன ெசய்ய ேவண் ம் என்  ேவதாகமம் 
நமக்  அ த் ற ? 
 

சேகாதர ேநகத் ேல ஒ வரே்மெலா வர ் பட்சமா ங்கள்; 
கனம்பண் ற ேல ஒ வ க்ெகா வர ் ந் க்ெகாள் ங்கள். (ேராமர1்2:10) 

 
____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  

 
ஆைகயால், நீங்கள் ேதவனால் ெதரிந் ெகாள்ளப்பட்ட பரி த்த ம் 

ரிய மாய், உ க்கமான இரக்கத்ைத ம், தயைவ ம், மனத்தாழ்ைமைய ம், 
சாந்தத்ைத ம், நீ ய ெபா ைமைய ம் தரித் க்ெகாண்   
(ெகாேலாெசயர3்:12) 

 
____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  

ஆனால் ஆ ன் கனிேயா, ….. நீ யெபா ைம, தய , நற் ணம், (கலாத் யர ்5:22) 

 

____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  

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

____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  
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பாடம் 6 

அன்  யநலமற்ற  

ெபற்ேறாராக இ ப்ப  ஒ  ய யாகம். 

அன்  ெபாறாைம ெகாள்ளா  

ஒ  ெபற்ேறா க்  வ ந்த ள்ைளப் ப வம் மற் ம் 
அவரக்ளின் ள்ைளக்  எளிதான வாழ்க்ைக அல்ல  
அவரக்ள் றந்  ளங்காத ப களில் றந்  

ளங் ம்ேபா  ெபாறாைம, அல்ல  வக் ரம்,ஏற்படலாம். 
உதாரணமாக, ஒ  இளம் மகள் தன் தா டன் ஒ  றந்த 
உறைவக் ெகாண் க் றாள். ஒ ைற உயரந்ிைலப் 
பள்ளி ல், அவள் ஒ  ‘ʼ யர் டராகʼʼ மா , க ம் 

ரபலமா , ேதாழரக்ளிட ந்  அ க கவனத்ைதப் 
ெப றாள். ப ப்ப யாக அவள் அம்மா டம் இ ந்  

ல  தன்  வய ல் யமாக பல நண்பரக்ைளப் 
ெப றாள், இ  ற் ம் சாதாரணமான . அம்மா இழப்ைப உணரத் ெதாடங் றாள், 

ன்னர ்வ த்தப்ப றாள், ஏெனனில் அவள் தன  ெசாந்த ேனஜ் ஆண் கைளத் ம் ப் 
பாரக்் றாள். அவள் தன் மகளின் வாழ்க்ைகைய ஒப் ட் ப் பாரக்்ைக ல், அம்மா ன் 
அ ைற க்க க்க ெபாறாைமப்ப ம் வைர ெபாறாைம மற் ம் மனக்கசப்  

லம் ெவளிப்பட ஆரம் த்த . 

மற்ெறா  ெபா வான உதாரணம், ஒ  தந்ைத ன் மகன் ெபரியவனா றான். அவர ் ஒ  
கால்பந்  ரர ்மற் ம் ஒ  வழக்கமான இைளஞனாக தன்ைனப் பற்  க ம் ேமன்ைமயாக் 
உணர் றான்,. உற்சாகமாக அவன் தன  தந்ைத டம், அப்பா! அப்பா" "நான் இன்  150 
ப ண் கள் அ த் ேனன், அைழப் டன் ப லளித்தார,் “அதனால் என்ன. உன் வய ல், நான் 
அ கமாகச ் ெசய்ேதன். "ஆசச்ரியப்ப ம் தமாக, நாம் நம் ள்ைளக க்  
ெபாறாைமப்ப ம்ேபா  அப்ப  நடந்  ெகாள் ேறாம். இந்த ஷயங்க க்  எ ராக நாம் 
நம் இ தயங்கைளக் காக்க ேவண் ம். 

உங்கள் ள்ைளகளின் அைனத்  பரி களி ம் றைமகளி ம் நீங்கள் ஆ ரவ் த்  
ஊக் க் ரக்ளா? அவரக்ளின் சாதைனகைளப் பற்  நீங்கள் உற்சாகமாக இ க் ரக்ளா? 
நீங்கள் அவரக்ைள உற்சாகப்ப த் ரக்ளா? நீங்கள் அவரக்ளின் ெவற் கைளப் பற்  
ேப ரக்ளா, அல்ல  நீங்கள் எ ரம்ைறகைள, ேமாசமான ஷயங்கைள மட் ேம 

ட் க்காட் ரக்ளா? நம் ள்ைளக க்  இ க் ம் தாலந் கைள நாம் கண்ட ந்  
அவரக் க்  அ க்க  அ த்த ேவண் ம். 

ய பரிேசாதைன 1 

ஒ  ப் டட் ள்ைளைய  நீங்கள் அவம த்  அல்ல  ெபாறாைம 
ெகாண் க் ரக்ளா?  அப்ப யானால், ளக்க ம். 
 
____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  

உண்ைம ேகாப்  
 

ெபாறாைம - மற்ெறா வரின் 
றப்ைப அல்ல  நல்ல 

அ ரஷ்்டத்ைதப் பாரத்்  
அ ப்  அல்ல  
அைம ன்ைம, ஓரள  ெவ ப்  
மற் ம் சமமான நன்ைமகைளக் 
ெகாண்ட ஆைச; ங் ைழக் ம் 
ெவ ப் . 
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ப களில் ஆழமாக ேத ங்கள் 

ெபாறாைமக்  ப லாக, நாம் ேதவனின் ஞானத் ன்ப  ெசயல்பட ேவண் ம். 

பரத் ந்  வ ற ஞானேமா தலாவ  த்த ள்ளதா ம், ன்  
சமாதான ம் சாந்த ம் இணக்க ள்ளதா ம், இரக்கத்தா ம் நற்கனிகளா ம் 
நிைறந்ததா ம், படச்பாத ல்லாததா ம், மாயமற்றதா க் ற .  நீ யா ய 
கனியான  சமாதானத்ைத நடப் க் றவரக்ளாேல சமாதானத் ேல 

ைதக்கப்ப ற . (யாக்ேகா  3 ; 17,18) 
 
இந்த ேவதப்ப ந்  ஞானத் ன் ல பண் கைள பட் ய ங்கள். 

 
____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  

ெபாறாைமயால் என்ெனன்ன ெசயல்கள் ைள ன்றன என்பைத வரிக்க ம். 

வா யாத தரக்ள் ைவராக் யங்ெகாண்  ணரா ய ல 
ெபால்லாதவரக்ைளச ் ேசரத்் க்ெகாண் , டட்ங் , பட்டணத் ல் 
அமளி ண்டாக் , யாேசா ைடய டை்ட வைளந் ெகாண் , அவரக்ைளப் 
பட்டணத்தா க்  ன்பாக இ த் க்ெகாண் வர வைகேத னாரக்ள் 
.(அப்ேபாஸ்தலர ்17 : 5 ) 

 
____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  

ெபாறாைம னாேல ரதான ஆசாரியரக்ள் அவைர ஒப் க் 
ெகா த்தாரக்ெளன்  லாத்  அ ந் , அவரக்ைள ேநாக் : நான் த ைடய 
ராஜாைவ உங்க க்  தைலயாக்கேவண்  ெமன் க் ரக்ளா என்  
ேகட்டான்.  பரபாைசத் தங்க க்  தைலயாக்க ேவண் ெமன்  ஜனங்கள் 
ேகட் க்ெகாள் ம்ப , ரதான ஆசாரியரக்ள் அவரக்ைள ஏ ட்டாரக்ள். 
(மாற்  15 : 9-11) 

 

ெசயல் ட்டம் 

உங்கள் ஒவ்ெவா  ள்ைளக் ம் இ க் ம் இயற்ைக பரி கள் மற் ம் றைமகைள 
பட் ய ங்கள். இந்த வாரம் இந்த பரி க க்காக உங்கள் ள்ைளகைளப் கழ்வதற்காக 
ேதவனின் ைபக் ேக ங்கள்.  

 
____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  

 
  



                                                                                                                                       ேரக் காஸ்டர ்

அன்பான ெதாடர் கள் 38

அன்  தன்ைன அணிவ க்கா  அல்ல  தற்ெப ைம ெகாள்ளா  

அன்  தன்ைன அணிவ க்கா , அல்ல  
தற்ெப ைம ெகாள்ளா , இ  ேபான்ற 

ஷயங்கைளச ் ெசால்லா : "உங்க க் த் 
ெதரி ம், நான் உங்கள் வய ல் இ ந்தேபா  அ  
உங்கைள ட க ம் க னமான  எனக்  
இ ந்த .  எனக்   அப்பா ட இல்ைல! "  "என் 
அப்பா என்ைன ெபல்டால் அ த்தார.்"  "எனக்  
ஒ ேபா ம் பள்ளிக்  சவாரி ைடத்த  இல்ைல.  
நான் இரண்  வ களில், ேமல்ேநாக்  நடக்க 
ேவண் ந்த  பனி  "நான் எல்லா 
ேவைலகைள ம் ெசய்ய ேவண் ந்த ." 

இந்த வைகயான அ க்ைககள் ெப ம்பா ம் நாம் நம் ள்ைளகைள  

ஒ ங் ப த் ம் ேபா  அல்ல  அவரக்ள் கார ் ெசய் ம் ேபா  ஏற்ப ம். ஆனால் இந்த 
சான் கள் ெப ைம ேப வதால் ஊக்கமளிக்கா . தற்ெப ைம என்ற வாரத்்ைத ன் ஒ  
ெபா ளாக "காற் ப்ைப ல்" உள்ள .14 நாம் அப்ப த்தான் இ க்க ம் ேறாமா? 
நிசச்யமாக இல்ைல. தற்ெப ைம என்ப  ஒ க்கம் அல்ல, அ  ஒ  ப யாக இ க்கக் டா . 
நம் ைடய வா பரக்ள் நம் ள்ைளப் ப வத் டன் ெதாடர்  ெகாள்ளலாம் என்  நாம் 
ேநரை்மயாக நிைனக் ேறாமா? அவரக்ளால் யா .  

உண்ைமயாக, பள்ளி இரண்  ெதா கள் ெதாைல ல் இ க் ம் ேபா , "ஓேஹா, நான் 
பள்ளிக்  நடக்க ேவண் ம்" என்  நம் ள்ைளகள் ைற ம்ேபா ம், ங் ம்ேபா , 
ெப ம்பாலான ள்ைளகள் ேசாம்ேப கள்; இ  இன் ம் மாற ல்ைல, இந்த வாரத்்ைதகைள 
இ க்காமல் இ ப்ப  க னம்..  400 இல் சாக்ர ஸ் ஒ  அ க்ைகைய ெவளி ட்டார.் 
அவரக்ள் ெபற்ேறா க்  ரண்ப றாரக்ள், தங்கள் உணைவக் ெக க் றாரக்ள், 
ஆ ரியரக்ைளக் ெகா ைமப்ப த் றாரக்ள்.”15 ல ஷயங்கள் ஒ ேபா ம் மாறா . 
எவ்வள  கவரச்் யாக இ ந்தா ம், நாம் தற்ெப ைம ெகாள்ளாமல் அவரக்ைள ஊக் க்க 
ேவண் ம்.  

ெப ைம ேப வைதப் பற்  ேவதம் ற , உன் வாய் அல்ல, றத் யாேன உன்ைனப் 
கழட் ம்; உன் உத  அல்ல, அந்நியேன உன்ைனப் கழட் ம். ”(நீ ெமா கள் 27: 2). நாம் 

எவ்வள  ெபரியவரக்ளாக ம், த் சா களாக ம் இ க் ேறாம், "நான் உங்கள் 
ெபற்ேறாராக இ ந்தேபா  நான் என் ெபற்ேறாரிடம் அப்ப ப் ேப ய ல்ைல" ேபான்ற 

ஷயங்கைளச ் ெசால்  அவரக்ைளக் ைறத்  ம ப் ட ேவண் ய அவ ய ல்ைல.” 
 
தன்ைனத்தான் க றவன் உத்தமனல்ல, கரத்்தரால் கழப்ப றவேன உத்தமன். (2 
ெகாரிந் யர ்10:18) 
 

ய பரிேசாதைன 2 
 
தற்ெப ைம என்ப  ஒ க்கத் ன் ேபா  நீங்கள் பயன்ப த் ம் ஒ  ட்பமா அல்ல  உங்கள் 

ள்ைளகைள யற்  ெசய்  ஊக் க் ம் வ யா? அப்ப யானால், ளக்க ம். 
 
____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  

 

உண்ைம ேகாப்  
 

ர் த்த அல்ல  ெப ைம-
சமாதானப்ப த்த; 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  
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ப களில் ஆழமாக ேத ங்கள் 
 
இந்த வசனங்கள் மற்றவரக்ள் -நம் ள்ைளக க்  ன்னால் நம்ைம உயரத்் வ  பற்  
என்ன ெசால் ற  என்பைத வரிக்க ம் 
 

அல்லாம ம், எனக்  அ ளப்பட்ட ைப னாேல நான் 
ெசால் றதாவ ; உங்களில் எவனானா ம் தன்ைனக் த்  
எண்ணேவண் யதற்  ஞ்  எண்ணாமல், அவனவ க் த் ேதவன் ப ரந்்த 

வாச அள ன்ப ேய, ெதளிந்த எண்ண ள்ளவனாய் எண்ணேவண் ம். 
(ேராமர1்2:3) 

 
____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  

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

____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  

 
ஒன்ைற ம் வா னாலாவ  ண் ெப ைம னாலாவ  ெசய்யாமல், மனத்தாழ்ைம னாேல 
ஒ வைரெயா வர ்தங்களி ம் ேமன்ைமயானவரக்ளாக எண்ணக்கட ரக்ள். ( ப் யர2்:3) 
 
____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  

 

அன்  ெப ைமக் ெகாள்ளா  அல்ல  ஆணவம் ெகாள்ளா  
 
நாம் சரவ்ா காரிகளாக இ க்கக் டா , ெகா ரமாக அல்ல  ஆணவத் டன் மற்றவரக்ைள 
ஆள டா . கரத்்தர ்நம் ள்ைளகைள ப ற் க்க ேவண் ம், அவரக்ைளக் கட் ப்ப த்தக் 

டா . ஒவ்ெவா  ழ்நிைல ம் நாம் அவரக்ளின் நல க்காக ெசயல்ப ேறாம், 
அவரக் க்  ரச்் யைடய ம் ெதய் க ணத்ைத வளரக்்க ம் உத ேறாம் என்பைத 
நம  அ ைற ர ப க்க ேவண் ம். நம  ள்ைளகள் ஒ  அணி ன் ஒ  ப யாக 
இ ப்பைத உணர ேவண் ம், அவரக்ைள வளரக்் ம் இந்தப் பயணத் ல் நம் டன் இைணந்  
பணியாற் ேறாம், நாம் ரா வத் ல் உள்ள ரரக்ள் அல்ல என்ற அவரக் க்  
உண்டாகேவண் ம்..  
 

ல ெபற்ேறாரக்ள் இந்த இலக்ைக தவற றாரக்ள். இரா வத் ல் இ ந்த அல்ல  
இரா வ ம்பத் ல் வளரக்்கப்பட்ட ஆண்கள் ெப ம்பா ம் ஒ  க னமான சாரெ்ஜன்ட் 
வைக தைலைமைய ெசயல்ப த்த யற் க் ன்றனர.் ெதய் க தைலைம என்ப  ஒ  
ெகஸ்டேபா அ ைற அல்ல, இரக ய காவல் ைற ன் அ ைறைய பராமரிப்ப  
மற் ம் ஏதாவ  ஒ  ள்ைளைய க்க ைவக்க அல்ல  க்க ஒ  வ ைய ேத வ . 
ெபற்ேறாரக்ள் தங்கள் ள்ைளகளிடம், "நீங்கள் ெபாய் ெசால் ரக்ள் என்  எனக் த் 
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ெதரி ம். நான் உன்ைனப் க்கப் ேபா ேறன், ” ன்னர ்அவரக்ள் ச  ெசய்  எப்ப  ெவற்  
ெப வ  என்  ட்ட றாரக்ள், இ  ஒ  ேவதாகம அ ைற அல்ல, உங்கள் 

ள்ைளகைள ரட் ம் மனக்கசப்ைப ஏற்ப த் ம்.  
 
பல இைளஞரக்ள் தங்கள் ெபற்ேறார ் எப்ேபா ேம அவரக்ைளப் க்க யற் ப்பதாக 
நிைனக் றாரக்ள். அ  ப்பணி அல்ல, மாறாக ஒ  சரவ்ா காரி, காவல் ைற அல்ல  
எ ரி ேபான்ற , ேபாரில் ெவற் யாளராக இ க் ம் என்  நம் ற . "நான் உன்ைனப் 
பாரக்் ேறன்" அல்ல  ஒ  வாட்டரே்பக் ற்  ஒ  வாட்டரே்பக் ெசால்வைத நீங்கள் 
கற்பைன ெசய்ய மா, "நான் ம் ம் ைபயனிடம் நீங்கள் பந்ைத எ வ  நல்ல , 
அல்ல  நான் இந்த ஃெபன்டைர கத்  அைழத்   அ ம க் ேறன்?” அ  என்ன வைகயான 

ப்பணி?  
 
நாம் எப்ெபா ம் ெதய் க ெபற்ேறாரின் ஒ  அ ப்பைடக் ெகாள்ைகைய நிைன ல் 
ெகாள்ள ேவண் ம்: நாங்கள் ஊ யரக்ள். ம்பத் ல் நம  நிைலைய நாம் ேதவனிட ந்  
வ ம் ெதய் க அைழப்பாகக் க , அவ ைடய ம ைமக்காக எல்லாவற்ைற ம் ெசய்ய 
ேவண் ம், ம ைம நம் ைடய  அல்ல. இேய  தன  டரக் டன் இ ந்தார,் அவரக்ளில் 
இ வர ் ேதவனின் ராஜ்யத் ல் ஒ வர ் தன  வல  றத் ம் மற்றவர ் இட றத் ம் 
உட்கார மா என்  ேகடட்னர.் 

 
அப்ெபா , இேய  அவரக்ைளக் ட்டவரசெ்சய் : றஜா யா ைடய 
அ காரிகள் அவரக்ைள இ மாப்பாய் ஆ றாரக்ள் என் ம், ெபரியவரக்ள் 
அவரக்ள்ேமல் க னமாய் அ காரஞ் ெச த் றாரக்ள் என் ம், நீங்கள் 
அ ந் க் ரக்ள். உங்க க் ள்ேள அப்ப  இ க்கலாகா ; உங்களில் 
எவனா ம் ெபரியவனா க்க ம் னால், அவன் உங்க க் ப் 
பணி ைடக்காரனா க்கக்கடவன்.  உங்களில் எவனா ம் 

தன்ைமயானவனா க்க ம் னால், அவன் உங்க க்  
ஊ யக்காரனா க்கக் கடவன்.  அப்ப ேய, ம ஷ மார ம் ஊ யங் 
ெகாள் ம்ப  வராமல், ஊ யஞ் ெசய்ய ம், அேநகைர ட் ம்ெபா ளாகத ்
தம் ைடய வைனக் ெகா க்க ம் வந்தார ்என்றார.் (மத்ேத  20: 25-28) 

 
ேவைலக்காரன், ேசைவெசய்தல் மற் ம் ேச த்தல் என்ற வாரத்்ைதகள் ய ஏற்பாட் ன் ல 
வசனங்களில் "ஊ யர"் என்  ெமா ெபயரக்்கப்பட்ட ேரக்க வாரத்்ைதயான 
டயேகாேனா ந்  ெபறப்படட் . ஒ  அ ைம என்ப  தனக்  ெசாந்தமான உரிைமகள் 
இல்லாத ஆனால் மற்ெறா வரின் ப்பத் ற்  அரப்்பணித்தவர.் இேய  அ காரதை்த 
கண்டனம் ெசய்ய ல்ைல ஆனால் அ காரத்ைத சரியாக பயன்ப த் வைத 
வ த் னார.் இேய க்  உலகத் ல் எல்லா அ கார ம் இ ந்த , ஆனால் அவ ைடய 
மனப்பான்ைம "தந்ைத ன் ப்பத் ற் " ேசைவ ெசய்  நிைறேவற் வதா ம். 
ெபற்ேறா க்  ேதவன் ெகா த்த அ காரம் உள்ள , ஆனால் நாம் அவ ைடய ஊ யரக்ளாக 
இ ப்பதால், அந்தச ் ச ைகைய நாம் எப்ப ப் பயன்ப த் ேறாம் என்ப  ேதவ க்  

க ம் க் யமானதா ம். 
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ேதவன் ேபாதகரக்ைள ஊ யம் ெசய்ய ெசால் றார,் "உங்களிடம் ஒப்பைடக்கப் 
பட்டவரக் க்  ஆண்டவரக்ளாக இ ப்ப  ேபால் அல்ல, ஆனால் மந்ைத ன் 
உதாரணங்களாக" (1 ேப  5:3). அ ேபாலேவ, ேதவன் நம் பராமரிப் ற்காக அரப்்பணித் ள்ள 
மந்ைத ன்  ஆட்  ெசய்யாமல், நாம் ஊ யம் ெசய்ய ேவண் ம். ேதவன் நமக்  ஒ  
ேவைலைய தர ல்ைல, ஆனால் ஒ  ெபரிய ெபா ப்ைப நமக்  ஒப்பைடத்தார.் நாம் அவைர 
எ த் க்காட் ேறாம், ெகா ங்ேகாலனாக மாறக் டா  என்ப ல் நாம் அக்கைற ெகாள்ள 
ேவண் ம். 

ெப ெநஞ்சன் வழக்ைகக் ெகா றான்; கரத்்தைர நம் றவேனா 
ெச ப்பான். (நீ ெமா கள் 28:25) 
 

ய பரிேசாதைன 3 

நீங்கள் ல சமயங்களில் ஒ  சரவ்ா காரியாக இ க் ரக்ளா, உங்கள் ள்ைளக டன் 
ேபசாமல், அவரக் டன், ெகஸ்டேபா ேபான்ற கட்டைள இ ரக்ளா? ___ ஆம் ___ இல்ைல 
 

கரத்்தர ்உங்க க்  ெவளிப்ப த் யைத வரிக்க ம். 
 
____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  

ப களில் ஆழமாக ேத ங்கள் 

ைமைய ெவ ப்பேத கரத்்த க் ப் பயப்ப ம் பயம்; ெப ைமைய ம், 
அகந்ைதைய ம், ய வ ைய ம், ரட் வாைய ம் நான் ெவ க் ேறன். 
(நீ ெமா கள் 8:13) 
 

____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  

அகந்ைத வந்தால் இலசை்ச ம் வ ம்; தாழ்ந்த  

ந்ைத ள்ளவரக்ளிடத் ல் ஞானம் உண் . (நீ ெமா கள் 11: 2) 

____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  

  

அகந்ைத னால்மாத் ரம் வா  றக் ம்; ஆேலாசைனையக் 
ேகட் றவரக்ளிடத் ேலா ஞானம் உண் . (நீ ெமா கள் 13:10) 

____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  

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

____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  
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பாடம் 7 

அன்  நன்நடத்ைத டன் நடந்  ெகாள் ற  

 

நமக் ள் இ க் ம் நம  ர  மற் ம் பாவ இயல் ன் ஆழம் நமக் த்  

ெதரியா , ஆனால் அைத நமக்  எப்ப  ெவளிப்ப த்த ேவண் ம் என்ப  ேதவ க் த் 
ெதரி ம்.  நம் ள்ைளகைள ேந க்கத் தவ ய ற  நாம் என்ன ெசய் ேறாம் என்ப தான் 

க் யம். 

அன்  ரட் த்தனமாக நடந்  ெகாள்ளா , 

அன்  ஒ  ள்ைளைய சங்கடப்ப த்தேவா 
அல்ல  அவமானப்ப த் வெதா இல்ைல. 
ெபற்ேறாரக்ள் ள்ைள ன் ேதால் கள் 
அல்ல  ைறபா கைள மற்றவரக் டன் 

வா ப்பதன் லேமா அல்ல  
ஒ ங் ப த் ம் ேபா  ேகாபமாக அல்ல  

மர் ப்பதன் லேமா இைதச ் ெசய்யலாம். 
இ ல் உடன் றப் கள் உட்பட 
மற்றவரக் க்  ன்னால் ட் தல், 
ெசாற்ெபா  ெசய்வ  மற் ம் அ ப்ப  
ஆ யைவ அடங் ம். 

யார ் ேகட் றாரக்ள் என்பைதப் 
ெபா ட்ப த்தாமல் ஒ  ள்ைள ன் 
நடத்ைதைய ெவளிப்பைடயாக வா க்க பல ெபற்ேறாரக்ள் தங்க க்  அ ம  
வழங் றாரக்ள். அம்மாக்கள், உங்கைள ைற வதற் ல்ைல, ஆனால் நீங்கள் உங்கள் 
நண்பரக்ளிடம் ெசால் ம்ேபா  இ  ெபா வான , “நான் இ ந்த நாைள நீங்கள் 
நம்பமாட் ரக்ள். த ல் என் மகன் இைதச ்ெசய்தான், ற  அவன் அைத ெசய்தான், ற  
அவன் இைதச ் ெசய்தான். "உங்கள் ள்ைள அ ல் இ க்கலாம், நீங்கள் அவ ைடய 
பாவங்கைள ம் ேதால் கைள ம் அம்பலப்ப த் ரக்ள் 

ஆனால் ப ல் நமக்  அ த் றார:் “ெகட்ட வாரத்்ைத ஒன் ம் உங்கள் வா ந்  
றப்படேவண்டாம்; பக் த் க்  ஏ வான நல்ல வாரத்்ைத உண்டானால் அைதேய 

ேகட் றவரக் க் ப் ரேயாஜன ண்டா ம்ப  ேப ங்கள். "(எேப யர ் 4:29). நாம் அைத 
பாரக்்க ேவண் ம் நிதானத்ைதக் கைடப் க்க ேவண் ய ேநரங்கள் உள்ளன, ேம ம் நம் 
வா ந்  "எந்த ெகட்ட வாரத்்ைத ம் ெவளிேயற ேவண்டாம்". 
 
ஏன்? ஏெனன்றால் அ  வளர உத வ ல்ைல, மாறாக அ  நம் ள்ைளகைள ழ்த் ற . இ  
உண்ைம ல் வதந் யாக த  ெப ற , இ  ரட் த்தனமான, க ைமயான, 
இரக்கமற்ற , ேம ம் கட்டைமப்பதற்  ேநரம்ாறான . நாம் க த் ல் ெகாள்ள ேவண் ம், 
என  அ த்த வாரத்்ைதகள் என் ள்ைளகைளக் கட் ெய ப் மா, ஸ் டம் இ த் , 
ேதவனின் ைபைய அவரக்ளின் கா க க்  அளிக் மா? அப்ேபா தான் அ  அன் . 
 
சைப ல் ட, ள்ைள அங்ேகேய உட்காரந்் க் ம்ேபா , ள்ைள ன் தவ கைளப் பற்  
மக்கள் ெதாடரந்்  ேப றாரக்ள். ஆமாம், நாங்கள் ஆேலாசைன ெபற ஒ  ேநர ம் இட ம் 
இ க் ற , ஆனால் அவரக் ைடய பாவ நடத்ைதகைள நாம் யா க் ம் ெவளிப்பைடயாக 
ெவளிப்ப த்தக் டா . ஒ ேபா ம் டா . 
 

உண்ைம ேகாப்  
 

ரட் த்தனமான- ரட் த்தனத்தால் 
வைகப்ப த்தப்ப ம்; க ைமயான, 
க ைமயான, அ ங்கமான, அநாகரகீமான 
அல்ல  தாக் தல் அல்ல  நடத்ைத. 

எ ஃ ேகஷன் Edification - ஓய்ேகாேடாம் 
( ேரக்கம்). Oikodome (Greek). 
ேவெறா வரின் ஆ க் ரிய இலாபத் 

ற்காக அல்ல  ன்ேனற்றத் ற்காக 
கட்டைமக்க, ஒ   அல்ல  
கட்டைமப்ைப உ வாக் வைத ம் க்க 
பயன்ப த்தப்ப ற . 
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ப களில் ஆழமாக ேத ங்கள்  
 
இந்த நீ ெமா கள் இந்த ஷயத் டன் எவ்வா  ெதாடர் ைடய  என்பைத வரிக்க ம், 
அைத யானிக்க ம். 
 

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

 
____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  

மைறப்ப  என்றால் "  ைவப்ப , மைறத்தல்" நாம் ஏன் அைத ெசய்ய ம் ேறாம்? 
ஏெனன்றால் ஒ  ள்ைளைய ேந ப்ப  அந்த நப க்  றந்தைதத் ேத ற . ஒ  

கழ்ெபற்ற ஸ்தவ அ ஞைர ேமற்ேகாள் காட்ட, “யாேரா ஒ வர ்ெசான்னார,் ஒ  இல்லாத 
நபரின் ம்பத்தகாத ஷயங்கைள ெதாடர் ப த்த ஆைசப்பட்டால், மனதள ல் ன்  
ேகள் கைளக் ேகடப்  நல்ல : அ  உண்ைமயா? இ  அன்பானதா? இ  அவ யமா? ”16 
ேம ம் ஒ  ேகள் ையச ் ேசரப்்ேபாம்: நாம் ேப ம் நபைர ம் ேகடப்வரக்ைள ம் இ  
ேமம்ப த் மா? 
 
இந்த எசச்ரிக்ைகயான  ஒ ேபா ம் நம் ள்ைளகளின் பாவத்ைத அல்ல  அைத 
மைறப்பதன் லம் ழ்ப்ப யத் தவ யைத நாம் றக்கணிப்ேபாம் என்  அரத்்தம். 
நீ ெமா கள் 17: 9 இன் ப ப்பாய் ந் , ஒ  ஆ ரியர ் ஒ  றைல உள்ளடக் யைத 
எவ்வா  ளக் றார ்என்பைதப் ப ங்கள்: 

எவ்வாறா ம், தைல மைறப்ப  என்ப  பாவத்ைத ெவளிசச்மாக் வ  மற் ம் 
அக் ரமத்ைத இன்ெனா வரிடம் கண் க்காமல் ேபாக அ ம ப்ப  அல்ல. மாறாக, தவ  
ெசய்தவ க்  தனிப்பட்ட ைற ல் ெமன்ைம மற் ம் சேகாதர தய ல் ெசல்வ ; தன  
மனசாட் ையப் ப ற்  ெசய்ய யல்வ , அ  அவ ைடய ேதவ க்  அவமரியாைதையக் 
ெகாண் வ ற . அத்தைகய பணி ெவற் கரமாக இ ந்தால், பாவம் ண் ம் 

ப் டப்படக் டா . அ  டப்பட் க் ற , ேவ  யா க் ம் அைதப் பற் த் ெதரியா  

நம் ள்ைளக க்  நம் தவ கள் ெதரி ம், இல்ைலயா? நீங்க ம் நா ம் ட் ல் 
தவ  ெசய்த ஷயங்கைள அவரக்ள் பாரத்்  ேகட் க் றாரக்ள். சைப ல் ஒ  
ஞா ற் க் ழைம காைல ல் உங்கள் அழகான  ள்ைளகைளப் பாரத்் க் 
ெகாண் ந்த ஆ ரியரக்ள் அவரக்ளிடம், "நாங்கள் ெஜபம் ேநரம் ெசய்யப் 
ேபா ேறாம், எனேவ யார ் ேவண் மானா ம் ேமேல வந்  ெஜபம் ெசய் ங்கள்" 
என்  ெசான்னால் உங்களால் கற்பைன ெசய்ய மா? எனேவ உங்கள் எட்  
வய  வன் ேமேல ெசன் , “ஆண்டவேர, நான் என் அம்மா க் ம் அப்பா க் ம் 
ெஜபம் ெசய் ேறன். அவரக்ள் கத் றாரக்ள், வா றாரக்ள், கத் றாரக்ள், 
ெகட்ட வாரத்்ைதகைளப் பயன்ப த் றாரக்ள். நீங்கள் எப்ப  உணர் ரக்ள்? 
ஒ ேவைள நீங்கள் அந்த ேதவாலயத் ற்  ெசல்வைத ட் ரக்ள் என்  
நீங்கள் ெவட்கப்படலாம். நம் ள்ைளகள் எங்கைள அப்ப  ெவளிப்ப த் வைத 
நாம் ம்ப ல்ைல என்றால், நாங்க ம் அைதச ் ெசய்ய அவரக்ள் 

ம்ப ல்ைல என்பேத காரணம். 

  



                                                                                                                                       ேரக் காஸ்டர ்

அன்பான ெதாடர் கள் 45

ய பரிேசாதைன 1 

உங்கள் ள்ைளகளிடம் ரட் த்தனமாக அல்ல  க ைமயாக நடந்  ெகாள் ம் ேநரங்கள் 
உண்டா? ___ ஆம் ___ இல்ைல 

எந்த நடத்ைத மாற ேவண் ம் என்  ஆண்டவர ் ெவளிப்ப த் னார?்  உங்கள் 
வாக் லத்ைத எ ங்கள். 
 
____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  

அன்  அதன் ெசாந்த வ ையத் ேத வ ல்ைல 

ஒ க்கக்ேகடான ரசச்ைனகள் வ ம்ேபா  நம் 
ள்ைளகள் அவரக்ள் என்ன ெசய்ய ேவண் ம் 

என்  நிைனக் றாரக்ேளா அல்ல  ெசய்யக் 
டா  என்  நாம் வ த்த யா . 

ஆேலாசைனக்  ஒ  ேஜா  வந்த , ள்ைளகளின் 
நலன்கைள ம் உள்ளடக் ய ம்பதை்தக் 
கட் ப்ப த்த அம்மா யற் ப்ப  ெதளிவாகத் 
ெதரிந்த . அவள் தன  ப னான்  வய  
மக டன் எவ்வள  ேகாபமாக இ ந்தாள் என்பைத 
அவள் ெவளிப்ப த் னாள். அவள் ெவளிேய ம் 
ெசயல்பாட் ல், அவள் ெப ண்ட்பால் பாடத்ைதக் ெகாண்  வந்தாள், அவள் ெசான்னாள், “என் 
மகன் ெப ண்டப்ால் ைளயாட ம் றான். ெப ண்ட்பால் க ம் ேமாசமான . இ  

க ம் தவ  என்  நான் நிைனக் ேறன். " 

நான் அப்பா டம் ேகடே்டன், "அப்பா, அைதப் பற்  நீங்கள் என்ன நிைனக் ரக்ள்?" 

அவர ்ப லளித்தார,் "சரி, பரவா ல்ைல என்  நிைனக் ேறன்." 

அவள் க் ட் , “அ  தவ  என்  நிைனக் ேறன். ெப ண்ட்பா ல் நீங்கள் மக்கைளச ்
ரக்ள்! ” 

நான் அவளிடம் ெசான்ேனன், "நான் ெப ண்ட்பால் ைளயா ேறன், என் ள்ைளகைள பல 
ைற ட் ட்ேடன்! இ  றந்த கலம். நாங்கள் ெப ண்ட்பால் ைளயா வைத 

ம் ேறாம். உங்கள் மகன் உங்களிட ந்  ேவ பட்டவர.் கவனித் ரக்ளா? ” 

என் ைபயன்க ட ம் என் ட ம் என் மைன  ஒ ேபா ம் ெப ண்டப்ால் ைளயாட 
மாட்டாள் என்  எனக் த் ெதரி ம். இ  அவ ைடய " ஷயம்" அல்ல. ஒ  உத யாளராக, ஒ  
மைன  தன் கணவைன அல்ல  மகைனப் ெபண்ைமயாக்க யற் க்காமல் அன்பாக தன  
கவைலகைள ெவளிப்ப த்தலாம். பல ைற நான் ெப ண்டப்ால் ைளயா ய ற  என் 
சட்ைடைய கழற் , என் உட ல் காயங்கள் இ ந்தன, அதனால் அவள் ேகட்டாள், "உனக்  அ  

த் க் றதா? அ  வ க்க ல்ைலயா? " 

நான் ப லளித்ேதன், "ஆமாம், வ த்த . ஆனால் அ  ெகாஞ்சம் காயப்ப த்த ல்ைல 
என்றால், அ  அவ்வள  ேவ க்ைகயாக இ க்கா . இ  க ம் ேவ க்ைகயாக இ ப்பதாக 
நான் நிைனக் ேறன், வரக் ம் ம் றாரக்ள். " 

உண்ைம ேகாப்  
 

உங்கள் ெசாந்த வ ையத் ேத ங்கள் - 
தங்கள் ெசயல்கள் அல்ல  வ கள் 
மற்றவரக்ைள எவ்வா  பா க் ன்றன 
என்பைதப் பற்  எந்தக் கவைல ம் 
இல்லாமல் தங்களின் நலன்க க் ப் 
ெபா த்தமாக இ ப்பைதத் ெதாட ம் 
ஒ வர;் ேதவனின் கண்ேணாட்டத் ல் 
அ தத்ைல உள்ளடக் ய உள்ளீடை்டப் 
ெபற ம்ப ல்ைல. 
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அேத அம்மா தன  மக க்  ஸ்ேகட்ேபார்  இ ப்பைத ம்ப ல்ைல. அவள் ெசான்னாள், 
"அைனத்  ஸ்ேகட்டரக் ம் ேமாசமானவரக்ள். அவரக்ள் ெதாப் கைள ன்ேனாக்  அணிந் , 
ெதாங் ம் ேபன்ட் ைவத் க் றாரக்ள். 

அவள் அைத ம்ப ல்ைல என்பைத நான் ரிந் ெகாண்ேடன், ஆனால் அ  அவைளப் 
பற் ய  அல்ல என்பைத நான் ளக் ேனன். நான் தந்ைத டம் ெசான்ேனன், "பரவா ல்ைல 
என்  நீங்கள் நிைனத்தால், நீங்கள் ன்ேன  வ நடத்த ேவண் ம். இ  சரி என்  நீங்கள் 
நம் ரக்ள் என்  உங்கள் மைன டம் ெசால் ங்கள், அவர ் உங்கைள நம்ப ேவண் ம், 
உங்கள் மகைன அவம ப் டன் நடத்தக் டா , ஏெனன்றால்  வரக்ள் இயற்ைகயாகேவ 

ம் ம் ஷயங்கைள அ ப க்க ம் றாரக்ள். 

ேசர்ந்  ெசயல்படல் 

என் த்த மகன் ஒ  சரஃ்பர.் அவர ் தன  ஓட் நர ் உரிமத்ைதப் ெபற்றேபா , அவரால் 
கடற்கைரக் ச ்ெசன்  உலாவ காத் க்க ய ல்ைல. அவர ்ெசாந்தமாக அங்  ெசல்வ  
பற்  என் மைன  இயல்பாகேவ கவைலப்பட்டார.் அவ ைடய உள்ளீ , " ைறந்த  அ த்த 
ஆ  மாதங்க க்  அவர ் நம் நகரத் ற்  ெவளிேய வாகனம் ஓட்டக் டா  என்  நான் 
நிைனக் ேறன்."  

நான் ப லளித்ேதன், “அவ க்  இரண்  மாதங்கள் ெகா ப்ேபாம். அவ க்  ல அ பவம் 
ைடத்த ற , நான் அவைன கடற்கைரக்  அைழத் ச ்ெசன்  அவன் எப்ப  ெசய் றான் 

என்  பாரக்்க அ ம ப்ேபன். அவன் நன்றாக ெசய்தால், நான் அவைன தனியாக 
கடற்கைரக்  ஓட்ட அ ம ப்ேபன். 

ஒ வரின் ெசாந்த வ ையப் ெபற ம்பாத ஒ  ப  என்னெவன்றால், ெபற்ேறாரக்ள் 
ஒ வ க்ெகா வர ்உள்ளடீை்டப் ெபற ற்ப றாரக்ள். 

ஆேலாசைன னால் எண்ணங்கள் ஸ் ரப்ப ம்; நல்ேயாசைன ெசய்  
த்தம்பண் . (நீ ெமா கள் 20:18) 

 

ஆேலாசைன ல்லாைமயால் எண்ணங்கள் த் யாமற்ேபாம்; 
ஆேலாசைனக்காரர ் அேநகர ் இ ந்தால் அைவகள் உ ப்ப ம்.  
(நீ ெமா கள் 15:22) 

 

நம் ைடய யநல க த் க்கள், அசச்ங்கள், அல்ல  நாம் ம் வ  மற் ம் ெவ ப்ப  நம் 
ள்ைளகைள என்ன ெசய்ய அ ம க்க ேவண் ம் என்  கட்டைள டாமல் இ க்க 

கவனமாக இ க்க ேவண் ம். அவரக்ள் எங்களிட ந்  ேவ பட்டவரக்ள். அறெந  மற் ம் 
பா காப் ன் ன்னணி ல் அவரக்ளின் நலன்கைளத் ெதாடர நாம் அவரக்ைள அ ம க்க 
ேவண் ம். 
 

கணவரக்ேள, ப்பணி ன் உணர் ல், உங்கள் மைன  தன  கவைலகைள 
ெவளிப்ப த்த ம், ம்ப களில் அவைள ஈ ப த் வ ம் க் யம். கணவ ம் 
மைன ம் ட்டங்கள் மற் ம் ர் கைள ெகாண்  வர ஒன்றாக யரச்்  ெசய்ய ேவண் ம், 
ஆனால் இ   இந்த ழ்நிைலகளில் தந்ைத டம் உள்ள . 
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ப களில் ஆழமாக ேத ங்கள் 
 
நம் ள்ைளகளின் நலன்க க்  ஏற்ப இந்த வசனங்கள் எப்ப  ளக் ன்றன? 
 

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

 

____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  

 

ஒன்ைற ம் வா னாலாவ  ண் ெப ைம னாலாவ  ெசய்யாமல், 
மனத்தாழ்ைம னாேல ஒ வைரெயா வர ் தங்களி ம் ேமன்ைமயானவரக்ளாக 
எண்ணக்கட ரக்ள்.  ( ப் யர ்2: 3) 

 
____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  

 

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

____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  

 

ஒ  சமரசத்ைதக் கண்ட ய ம் 

ெபற்ேறாரக்ள் என்னிடம் ெசான்னாரக்ள், "அந்த 'ராக் ஜன்ங்க்' என் ள்ைளகள் ேகடக் 
டமாட்ேடன். அ  ஸ் வரக் ைடய  என்  எனக் த் ெதரி ம், ஆனால் அ  ஒ  ய 

ப்ைபக் ெகாண் ள்ள ." ய ப்  என்  உண்ைம ல் ஏதாவ  இ க் றதா? ேவதத் ல் 
அைதக் கண் க்க மா? ய பாடல்கள் மற் ம் ய ெசயல்கள் உள்ளன, ஆனால் ய 

ப்  என்  எ ம் இல்ைல. ள்ைளகள் பல தமான இைசைய ம் றாரக்ள், அைவ 
நம் ரசைன ந்  ேவ பட் க்கலாம். அ  ஸ் வாக இ ந்தால் மற் ம் பாடல் 
வரிகள் சரியாக இ ந்தால், என்ன ரசச்ைன? உங்கள் நம் க்ைகைய சமரசம் ெசய்யாமல் 
சமரசம் ெசய்ய ஒ  வ ையக் கண் க்க யற் க்க ம்.  
 
ப களில் ஆழமாக ேத ங்கள் 
இந்த வசனங்கள் ய, ஆேராக் யமற்ற பாடல்க டன் எவ்வா  ெதாடர் ப ன்றன 
என்பைத வரிக்க ம். 
 

ெகட்ட வாரத்்ைத ஒன் ம் உங்கள் வா ந்  றப்படேவண்டாம்; 
பக் த் க்  ஏ வான நல்ல வாரத்்ைத உண்டானால் அைதேய 
ேகட் றவரக் க் ப் ரேயாஜன ண்டா ம்ப  ேப ங்கள். (எேப யர ்4:29 

____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  
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இப்ெபா ேதா ேகாப ம் ரக்்க ம் ெபாறாைம ம், உங்கள் வா ல் 

றக்கலாகாத ஷண ம் வம்  வாரத்்ைதக மா ய இைவகைளெயல்லாம் 
ட் ங்கள்.  (ெகாேலாெசயர ்3: 8) 

____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  

என் கன்மைல ம் என் டப் மா ய கரத்்தாேவ, என் வா ன் வாரத்்ைதக ம், 
என் இ தயத் ன் யான ம், உம  ச கத் ல் ரீ யா ப்பதாக. 
(சங் தம் 19:14) 

 
____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  

தவறான காரணங்க க்காக அவரக்ைளக் கட் ப்ப த்தாமல், நம் ள்ைளகள் ெசய்ய 
அ ம க் ம் ஷயங்கைளப் பற்  நாம் ெந ழ்வாக இ க்க ேவண் ம். அதற்  ப லாக, 
அவரக்ளின் நம் க்ைககைள அ ப க்க நாம் அவரக் க்  உதவ ேவண் ம், நாம் 
ஒ ேபா ம் நம் வாசத்ைத சமரசம் ெசய்யக் டா , அல்ல  ேவதம் எைதக் க் ற  
என்பைத தார் க ரீ யாக தவறான ெசயல்கைளத் ெதாடர அ ம க்க ேவண்டாம். 
 

ந்தவைர நம் ள்ைளக டன் அவரக்ளின் நலன்க க்காக பங்ேகற்ப  நல்ல . என் 
மகனின் ப ன்ம வய ல், நான் அவ டன் ளிரக்ாலத் ல் “நீர ் ச க் க் ” ெசல்ேவன்: 
ஐம்பத்  நான்  ரி நீர ்ஆ  அ  உயர அைலக டன். பல சந்தரப்்பங்களில், அைலகைளத் 
தாண்  ெவளிேய வ வ  ட்டத்தட்ட என்ைனக் ெகான்ற . நான் பா  ேநரம் 
உைறந் ந்ேதன், நான் ேசாரவ்ைடந்ேதன், ஆனால் ேதவைனத் த்ேதன், நான் என் 
ைபய டன் ேவ க்ைகயாக இ ந்ேதன். இந்த ல உலாவல் பயணங்களில், நான் ேவ  
ஏதாவ  ெசய் ப்ேபன், ஆனால் அவன் என்ைன தன் டன் ேச ம்ப  ேகட்டான். எனேவ 
நாங்கள் ஒன்றாக ெசன்ேறாம். 
 
ஒவ்ெவா  ள்ைள ம் த் யாசமான . என் மகள் இளைமயாக இ ந்தேபா , அவள் 

ராம்ேபாைலன்  க்க அல்ல  எங்கள் நாைய ஒ  நைடப ற்ச் க்  அைழத்  ெசல்ல 
ம் னாள். இன்பத் ற்காக நான் ேதரந்்ெத க் ம் ெசயல்பா க ம் இல்ைல, ஆனால் அ  

க் யமல்ல. நாங்கள் ஒ வ க்ெகா வர ் ேநரம் ெசலவ த் , அவள் என்ன ெசய்ய 
ம் றேளா அைதச ்ெசய் ெகாண் ந்ேதாம்.  

 
என் மக க்  பத்  வயதாக இ ந்தேபா , அவள் ஏன் தன் அப்பாைவ ேந த்தாள் என்பைத 

ளக் , தந்ைதயர ் ன அடை்டைய எ னாள்:  
 
நான் உன்ைன ேந ப்பதற்கான காரணங்கள் இைவ, அப்பா  
 

 எண் 1, நீங்கள் என் டன் ராம்ேபாைலனில் ைளய ரக்ள். 

 எண் 2, நீங்கள் என்ைன “ேடய்ரி ன்” அைழத் ச ் ெசல் ரக்ள். [சரி, நான் இைத 

ம் ேறன் - இ  ஒ  யாகம் அல்ல!] 

 எண் 3, நீங்கள் என் டன் நடக்க என் நாைய அைழத் ச ்ெசல் ரக்ள். 

 எண் 4, நீங்கள் என் டன் கால்பந்  ைளயா ரக்ள். 
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 எண் 5, நீங்கள் என்ைன ைபக் சவாரிக்  அைழத் ச ்ெசல் ரக்ள். 

 எண் 6, நீங்கள் என்ைன ஒ  ேமாட்டார ்ைசக் ள் சவாரிக்  அைழத் ச ்ெசல் ரக்ள். 

 எண் 7, நீங்கள் என் டன் ப த் ரக்ள். 

 எண் 8, நீங்கள் எனக்  காைல உணைவ உண்டாக் ரக்ள். 

 எண் 9, நீங்கள் என் டன் ட்  ைளயா ரக்ள் 
 

அவள் பட் ய ட்ட ஒவ்ெவா  காரண ம் ஒ  ெசயல் என்பைத கவனிக்க ம். நான் அவ க்  
என் ேநரத்ைதக் ெகா த்ேதன். ேநசம் என்ப  ெசயைலப் பற் ய , இ ல் ஒன்றாக 
ெசலவ த்த ேநரம் அடங் ம். ஒவ்ெவா  ள்ைளக் ம் இ  ேதைவ, நாம் இைத நிைன ல் 
ைவத்  ெதாடரந்்  ப ற்  ெசய்ய ேவண் ம். நம் ள்ைளகள் நம் ட ந்  க ைரவாக 

ல வதற்கான றந்த பா காப் , அவரக் டன் தனித்தனியாக ம் ம்பமாக ம் 
ேநரத்ைத ெசல வதன் லம் வ வான ேவ  அைமக்கத் ெதாடங் ேறாம். 
 

ள்ைளக டன் ெதாடர் ைடய மற்ெறா  க் யமான அம்சம் சரியான பாசதை்தக் 
காட் வதா ம். ெப ம்பா ம் அப்பாக்கள், "நான் கட் ப் ப்பவன் அல்ல" என்  

றாரக்ள். நான் ப லளிக் ேறன், "ஆனால் அ  உங்கைளப் பற் ய  அல்ல. நீங்கள் 
கட் ப் ப்பவராக இ ந்தால் பரவா ல்ைல. உண்ைமயான அன்  ஒ  யாகம் மற் ம் அ  
மற்ற நபைரப் பற் ய . உன்ைன ேந க் ம் மற் ம் கட் ப் க்க ேவண் ய ஒ  ள்ைள 
உங்க க்  இ க் ற . அைத பற்  ஏதாவ  ெசய் ங்கள். " 
 

அப்பாக்கேள, உங்கள் கவனக் ைறைவ அம்மா ஈ கட் க் ெகாண் ப்பதாக நீங்கேள 
ெசால் க் ெகாள்ளலாம், ஆனால் அ  அவ்வா  ெசயல்படா . உங்களிடம் உள்ள எந்த பயம் 
அல்ல  வாதத் ந் ம் பட் , "நான் ஒ  கட் ப் ப்பவனாக ஆகப் ேபா ேறன்" 
என்  ெசால்ல ேவண் ம். ன்னர ்உங்கள் இ தயத்ைத மாற்ற ேதவனிடம் ேக ங்கள் மற் ம் 
உங்கள் கட் ப் க் ம் ள்ைளக்  உங்கைள கட் ப் ப்பவராக ஆக் ங்கள். 
 

ல அம்மாக்க க்  கட் ப் ப்ப ல் ரசச்ைன இ க் ற , ஆனால் அேத ெகாள்ைககள் 
அவரக் க் ம் ெபா ந் ம். அம்மாக்கள் ெபா வாக தங்கள் ள்ைளகளின்  
இயற்ைகயான பாசத்ைதக் ெகாண் க் றாரக்ள், ஆனால் கடந்த கால ரசச்ைனகள் 
( ப்பாக ரக்்கப்படாதைவ) இந்த வ ல் அன்ைபக் காட் ம் தந் ரத்ைத பா க்கலாம். 
அப்ப யானால், இ  மாற ேவண் ம் மற் ம் ேதவனின் உத டன் மாறலாம். 
 
ப களில் ஆழமாக ேத ங்கள் 
 

ெதசேலானிக்கா ல் மக்களிடம் ப ன் ெசயல்கைளப் ப ங்கள்: 
 

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 ரியமானவரக்ளான 
ப னாேல, எங்கள் வைன ம் உங்க க் க் ெகா க்க 
மனதா ந்ேதாம்.   (1 ெதசேலானிக்ேகயர ்2: 7-8) 

 

இந்த சைப ல் அவர  அ ைற மற் ம் நடவ க்ைககள் என்ன? 
 
____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  

ள்ைளகளிடம் இேய ன் நடவ க்ைக மற் ம் மற்றவரக்ள் என்ன ெசய்ய ேவண் ம் என்  
அவர ்எ ரப்ாரத்்தார ்என்பைதப் ப ங்கள்: 
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" ஒ   ள்ைளைய எ த் , அைத அவரக்ள் ந ேல நி த் , அைத 
அைணத் க் ெகாண் : இப்ப ப்பட்ட  ள்ைளகளில் ஒன்ைற என் 
நாமத் னாேல ஏற் க்ெகாள் றவன் என்ைன ஏற் க்ெகாள் றான்; 
என்ைன ஏற் க்ெகாள் றவன் என்ைன அல்ல, என்ைன அ ப் னவைர 
ஏற் க்ெகாள் றான் என்றார ்(மாற்  9: 36-37) 

ள்ைளக டன் என்ன ெசய் ம்ப  ஸ்  தன  டரக் க்  அ த் னார?் 

நம  ேவ பா கள் 

என் த்த மகன் நிக்ேகாலஸ் ஒ ேபா ம் த யவராக இல்ைல. பாசத்ைதப் ெப ம் அவர  
வ  என் ல் த்  என் டன் மல் த்தம் ெசய்வ . அதனால் நாங்கள் அ க்க  
மல் த்தம் ெசய்ேதாம். என் மகன் ஜஸ் ன், ப ன்வய ேலேய, என் ல் ப த் , "என் 

ைக ெசா " என்  ெகஞ் றான். நாங்கள் நம் ெஜபங்கைள ெசய்த ற  பல இர களில், 
ஜஸ் ன் இ ப  நி டங்கள் என் அ ல் ப த் க் ெகாள்வான், அதனால் நான் அவ ைடய 
தைலையத் தடவேவா, ைகக் றேவா அல்ல  கால்கைளத் ேதய்க்கேவா ம். அவன் 
அைத ம் னார.் 

ஒவ்ெவா  ள்ைள ம் த் யாசமாக இ க் ற , அவரக்ைள அப்ப  நடத் வ  க் யம். 
ஆனால் அைனவ க் ம் றப்  பாசம் ேதைவ. இைத எ ரத்் ப் ேபாரா ம் பல ெபற்ேறாரக்ள் 
இைதப் பற்  ெஜபம் ெசய்த ல்ைல. அவரக்ள் ஒ ேபா ம் ேதவைன மாற் ம்ப  
ேகடக் ல்ைல, அல்ல  ஏன் இ  க ம் க னம் என்  ரிந் ெகாள்ள தங்கைளத் தாங்கேள 
நி த்  ைவத் ள்ளனர.். 

ய பரிேசாதைன 2 

அ  நீங்கள் என்றால், நி த் , இந்தப் ப ல் உங்க க்  உத ம்ப  ேதவனிடம் 
ேக ங்கள். அவர ்உங்க க்  ெவளிப்ப த் யைத எ ங்கள்.  

 

____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  

 

அ  நம்ைமப் பற் ய  அல்ல என்பைத நாம் நிைன ல் ெகாள்ள ேவண் ம். நீங்கள் 
அெசௗகரியமாக உணரந்்தால், "கரத்்தேவ, என்ைன மாற் ங்கள்" என்  ெகஞ்சத் 
ெதாடங் ங்கள். இ  உங்கள் ப்பம் அல்ல, ேதவனின் ப்பம். நம் ள்ைளகளிடம் பாசம் 
காட் ம் ேபா ம், நாம் அவைர ம ைமப்ப த்த ேவண் ம். கடந்த கால ரசச்ைனகள் உங்கள் 

ரமத் ற்  காரணமாக இ க்கலாம். பாசம் காட்டாத அல்ல  உங்கைள உடல் ரீ யாக 
ஷ் ரேயாகம் ெசய்யாத ெபற்ேறார ் உங்களிடம் இ க்கலாம். நீங்கள் கசப்ைபக் 

ெகாண் ந்தால் அல்ல  ெபற்ேறார ் (களால்) ஆறாத காயங்கள் இ ந்தால், மற் ம் உங்கள் 
கடந்த காலத் டன் கரத்்தைர நம்  அவரக்ைள மன்னிக்க ல்ைல என்றால், இந்த ரசச்ைன 
உங்கள் வாழ்க்ைக ல் "க ைண அைடப் " ஆக இ க்கலாம்.  
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யாவேரா ம் சமாதானமா க்க ம், பரி த்த ள்ளவரக்ளா க்க ம் 
நா ங்கள்; பரி த்த ல்லாமல் ஒ வ ம் கரத்்தைரத் தரி ப்ப ல்ைலேய. 

ஒ வ ம் ேதவ ைடய ைபைய இழந் ேபாகாதப க் ம் யாெதா  
கசப்பான ேவர ் ைளத்ெத ம் க் கலக்க ண்டாக் ற னால் அேநகர ்

ட் ப்படாதப க் ம், (எ ெரயர ்12: 14-15) 
 
கரத்்தர ் வ ையக் ணப்ப த்த ம் மற் ம் உணரச்்  ேசதத் ந்  உங்கைள 

க்க ம் றார.் ெஜபத் ல் நீங்கள் அவைர நம்ப ல்ைல என்றால், ழ்ப்ப த ல் ஒ  
ய அ ைறையத் ேத ரக்ளானால், உங்கள் எ ரம்ைற நடத்ைத உங்கைளச ்

ற் ள்ளவரக் க்  ஒ  அ  சக் யாக மா ம். 
 

ன் இைணப்  E ஐ பாரக்்க ம்: இந்த ப ல் ேம ம் உத க்காக நம் க்ைக மற் ம் 
மன்னிப் . 
 
ேதவன் தன  ம பமாக் ம் வல்லைமைய நம் வாழ் ல் ஊற்ற ம் றார,் அவர ்நமக்  
ெகா க் ம் ள்ைளகளிடம் அன்பாக பாசத்ைத உண்டாக் றார.் ஆனால் நம் ெபற்ேறாைர 
மன்னிப்பதன் லம் நாம் ேதவ க் க் ழ்ப்ப ய ல்ைல என்றால், இ  நம  மாற்ற 

றைனத் த க் ம். இ  ஒ  ெபா வான ரசச்ைன. நாம் ேதவன் மற் ம் நம் ள்ைளகளின் 
அன் க்காக, நாம் நம் மாம்சத் ற்  மரிக்க ேவண் ம் மற் ம் நம்ைம டக் ம் ற்றங்கைள 

ட் ட ேவண் ம். அப்ேபா தான் அவரக்ள் அைத ெபற ேதைவயான வ களில் நாம் 
அவரக் க்  பாசத்ைத தந் ரமாக ெகா ப்ேபாம்.  
 

ப களில் ஆழமாக ேத ங்கள் 

இந்த வசனங்கள் எைதக் க் ன்றன மற் ம் அைவ ெபற்ேறா க்  எவ்வா  ெபா ந் ம் 
என்பைத வரிக்க ம். 

தன் வைன ரட் க்க ம் றவன் அைத இழந் ேபாவான்; 
என்னி த்தமாகத் தன் வைன இழந் ேபா றவன் அைதக் கண்டைடவான். 
(மத்ேத  16:25) 

 

____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  

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

 

____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  

நீங்கள் உங்கள் ெசாந்த வ ைய ட் ல் ேத ரக்ளா? ___ ஆம் ___ இல்ைல 
 

அப்ப யானால், மாற் வதற்கான உங்கள் உ ப்பாட்ைட எ ங்கள், ேதவைனப் 
ன்ெதாடர வ ைம ேகடக் ம். 

 

____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  
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பாடம் 8 

அன் ற்   இைவகள் இல்ைல 
 

ள்ைளவளர்ப்  ம ப்ெபண் அல்ல  த்தைவகைள ைவத் ப்ப   

அல்ல.  அன்  ைமைய நிைனக்கா  நம் 
ள்ைளகளின் ேதால் களின் ம ப்ெபண்ைண 
ன்னர ் அவரக்ைளத் ன் த் ம் மன டன் 

எங்களால் ைவத் க்க யா . 
ர ரஷ்்டவசமாக, ஒ க்கத் ன் ேபா  பல 

ெபற்ேறாரக்ள் பயன்ப த் ம் ெபா வான ைற 
இ . ேதால்  ஒ  ள்ைள ன் வாழ்க்ைக ன் ஒ  
ப யா ம், ேம ம் பல ெபற்ேறாரக்ள், அந்த 
ேதால் க்காக அவரக்ைள ஒ ங் ப த் வதற்  
ப லாக, அந்த சம்பவத்ைத தங்கள் " ன் 
பாக்ெகட் ல்" ைவக்க ம், அைத ெவளிேய இ த்  

ன்னர ் அவரக் க்  எ ராக பயன்ப த்த ம். 
ேதவனின் வாரத்்ைத அன்  " ைமைய 
நிைனக்கா " என்  ற  (1 ெகாரிந் யர ்13: 5). 

உங்கள் ன் ஏஜ் பள்ளி கால்பந்  ைளயாட் க்  நண்ப டன் ெசல்ல மா என்  
ேகட் ம்ேபா  ஒ  உதாரணம், உங்கள் ப ல், "இல்ைல! கடந்த ெசவ்வாய்க் ழைம நீங்கள் 
என்ன ெசய் ரக்ள் என்ப  நிைன க் றதா? மன்னிக்க ம். நீங்கள் எங் ம் 
ெசல்லமாட் ரக்ள். " ஒ க்கத் ன் இந்த ைற தவறான  மற் ம் மனக்கசப்ைப 
ஊக் க் ம். இ  அன் க்  எ ரான . அன்  தவ கைள ப  ெசய்யா . 

தவ கள் உடன யாக ரக்்கப்பட ேவண் ம் மற் ம் ளக்கத் டன். கடந்த 
ெசவ்வாய்க் ழைம நடந்த  அப்ேபா  மைறக்கப்பட் , ெதய் க ஞானத் டன் 
ைகயாளப்பட் , ெவளிேயற்றப்பட் க்க ேவண் ம். காலப்ேபாக் ல் இ க் ம் ேகாபம் 
மற் ம் மனக்கசப்  உணர் கைள வளரப்்ப  உற க க்  அ  ைள க் ம் மற் ம் 

றைமயற்ற ஒ க்கத்ைத ைள க் ற . உணர் கள் நல்ல பயணிகள், ஆனால் ேமாசமான 
ஓட் நரக்ள். நம் ள்ைளகைள ஒ ங் ப த் ம் ேபா  ட, நம் உணர் கைள அல்ல, 
உண்ைமைய நாம் அ ம க்க ேவண் ம். 

யாவேரா ம் சமாதானமா க்க ம், பரி த்த ள்ளவரக்ளா க்க ம் 
நா ங்கள்; பரி த்த ல்லாமல் ஒ வ ம் கரத்்தைரத் தரி ப்ப ல்ைலேய. 
ஒ வ ம் ேதவ ைடய ைபைய இழந் ேபாகாதப க் ம் யாெதா  
கசப்பான ேவர ் ைளத்ெத ம் க் கலக்க ண்டாக் ற னால் அேநகர ்

ட் ப்படாதப க் ம்,(எ ெரயர ்12: 14-15) 
 
அ த்தமாக ஆ வெதன்றால், நம் ள்ைள ெசய்த ஏதாவ  ஒ  கசப் ணரை்வக் 
ெகாண் ப்பதால், நம்ைமச ் ற் ள்ளவரக்ைள பா க் ம் மற் ம் காயப்ப த் ம் 

ஷத்ைத நாம் ந்தத் ெதாடங் ேறாம். ெபற்ேறாரக்ள் தங்கள் ள்ைளகளிடம் ய 
எண்ணங்கைள ம ழ் த் , அவரக்ளின் ேதால் கைள எண்ணி அவரக்ைள றக்கணிக்கத் 
ெதாடங் ன்றனர.் அல்ல  ெபற்ேறார ் க்கலாம், பல நாடக்ள் ேகாபமாக இ க்கலாம், 
அநாகரகீ வாரத்்ைதகைளப் பயன்ப த்தலாம் அல்ல  அவரக்ைள உடன் றப் க டன் 
ஒப் டலாம். இந்த நைட ைறகள் அன் க்  எ ரான . பல ெபற்ேறாரக்ள் தாங்கள் அன் க்  
ேநரம்ாறாக ெசயல்ப வைத ஒ ேபா ம் க த் ல் ெகாள்வ ல்ைல. நாம் ைமைய 
நிைனக்காமல் நல்லைத யானிக்க ேவண் ம். 
 

உண்ைம ேகாப்  
 

ைம இல்ைல என்  
நிைனக் றார.்ேலா ேசாைம-
Logizomai ( ேரக்கம்)  ஒ  
கணக் யல் வாரத்்ைதயாகப் 
பயன்ப த்தப் ப ற , ஒ வரின் 
மன ல் ஷயங்கைள 
ஒன் ைணப்ப , எண் வ  
அல்ல   ேசரப்்ப , 
கணக் க டன் தன்ைன 
ஆக் ர ப்ப  
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1 ெகாரிந் யர ்13: 5 இன் NASB ப ப்  ற , அன்  "தவறாக பா க்கப்பட்டைத கணக் ல் 
எ த் க்ெகாள்ளா ", மற் ம் NIV ற , அன்  "தவ கைள ப  ெசய்யா ". உ ள்ள 
ேவதம் இைத ஒ  றப்  வ ல் ற : “இ  எரிசச் ட் வதாகேவா அல்ல  
ெதா வதாகேவா இல்ைல. அ  ெவ ப்ைபத் தணிக்கா , மற்றவரக்ள் தவ  ெசய் ம் ேபா  

ட கவனிக்கா . " அ தான் 1 ெகாரிந் யர ்13: 5 இன் உண்ைமயான அரத்்தம், அப்ப த்தான் 
நாம் நடந்  ெகாள்ள ேவண் ம். அன்  கடந்த கால ரசச்ைனகைள மன்னித்  
ெவளி ற  
 
மன்னிக்காத  மற்றவைர காயப்ப த் ம் நம் க்ைக ல் எ க் ம் ஷம் ேபான்ற . 
உண்ைம ல், மன்னிக்காத  ற் ேநாய் ேபான்ற . நாம் அைத அ ம த்தால், அ  நம்ைம 
உள்ேள இ ந்  ங்  நம்ைமச ் ற் ள்ள அைனவைர ம் எ ரம்ைறயாக பா க் ம். 
ஒ  ெபற்ேறாராக, நம் ள்ைளகைள, ல ேநரங்களில் ன ம் மன்னிக்க எங்க க்  
வாய்ப் கள் உள்ளன. பல ெபற்ேறாரக்ள் தங்கள் ள்ைளகள் ஒ  ைய ம் ேபா  அல்ல  

ழ்ப்ப யாதேபா  தவறான கண்ேணாடட்த்ைதக் ெகாண் ள்ளனர.் ஒ  ள்ைள ன் 
ட்டாள்தனமான ெசயைல அல்ல  ேதால் ைய அவரக் க் ப் ப ற் யளிப்பதற்கான 

வாய்ப்பாக நாம் பாரக்்க ேவண் ம் என்  ேதவன் ம் றார,் தனிப்பட்ட ைற ல் 
ேகாபப்படேவா அல்ல  காயப்ப த்தேவா அல்ல. 
 
யாராவ  நம்  தவ  ெசய்தால், ேதவன் றார,் "நீங்கள் அவைர மன்னித்  ஆ தல் 

ற ேவண் ம், ஒ ேவைள அப்ப ப்பட்டவர ்அ க யரத் டன் ங்கப்படக் டா . எனேவ 
அவரிடம் உங்கள் அன்ைப ண் ம் உ ப்ப த் மா  நான் உங்கைளக் 
ேகட் க்ெகாள் ேறன் ”(2 ெகாரிந் யர ்2: 7-8). ெசயல் ைறைய கவனி ங்கள்: மன்னிக்க ம், 

ன்னர ்உங்கள் அன்ைப உ ப்ப த்த ம். 
 
நாம் எத்தைன ைற மன்னிக்க ேவண் ம்? எப்ேபா ம். "எ ப  ைற ஏ " (மத்ேத  18:22). 
ேதவனின் வாரத்்ைத இ ல் ெதளிவாக உள்ள . 
 
ப களில் ஆழமாக ேத ங்கள் 
 
நாம் எப்ப  மற்றவரக்ைள மன்னிக்க ேவண் ம் என்பைத வரிக்க ம். 
 

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

 
____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  

ெசயல் ட்டம் 
மன்னிப்ப , மறப்ப , நல்ல எண்ணங்கைள நிைனப்ப  ேபான்ற ஸ் ன் 

ன்மா ரிைய நீங்கள் ன்பற் ரக்ளா? 
 
உங்கள் ள்ைளகைள ேநாக் ?  ___ ஆம் ___ இல்ைல 
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இல்ைலெயன்றால், உங்கள் ள்ைளகைள நீங்கள் மன்னிக்கத் தவ ய ப கைள 
பட் ய ங்கள். ேதவனின் மன்னிப்ைபக் ேக ங்கள் மற் ம் உங்கள் ள்ைளகளிடம் 
மன்னிப்  ேகட்க ேநரம் ஒ க் ங்கள். 
 
____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  

 

ப களில் ஆழமாக ேத ங்கள் 
 

ன்வ ம் வசனம் எைதக் க் ற  மற் ம் அைத ள்ைளவளரப்் ல் எப்ப ப் 
பயன்ப த்தலாம் என்பைத வரிக்க ம். 
கைட யாக, சேகாதரேர, உண்ைம ள்ளைவகெளைவகேளா, ஒ க்க ள்ள 
ைவகெளைவகேளா, நீ ள்ளைவகெளைவகேளா, கற் ள்ளைவகெளைவகேளா, 
அன் ள்ளைவகெளைவகேளா, நற் ரத்் ள்ளைவகெளைவகேளா, ண்ணியம் எ ேவா, கழ் 
எ ேவா அைவகைளேய  ந் த் க்ெகாண் ங்கள். ( ப் யர ்4: 8)  
 
____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  

 

அன்  அநீ ல் சந்ேதாசப்படா  
 
அன்  அக் ரமத் ல் ம ழ்வ ல்ைல. இ  1 
ெகாரிந் யர ்13: 6 -ன்  
கட்டைள. "ேதவன் அைதப் பற்  ேயா க்கேவ 
ேவண்டாம்" என்  ெசால்வ  ேபால் உள்ள . 
அ தான் க் யத் வம் 
 
ஒ ேவைள நீங்கள் உங்கள் ள்ைள டம், “நான் 
ெசான்ேனன்! நீங்கள் ெபற்றதற்  நீங்கள் 
த யானவர.் நீங்கள் ரமப்ப ரக்ள் என்  
நான் ெசான்ேனன். நான் ெசான்ன  சரி!" ஒ  

ள்ைள தவ  ெசய்  பட்டால், அவரக்ள் 
ரசச்ைன ல் அல்ல  காயப்படட் ல் நாம் 

ஒ ேபா ம் ம ழ்ச் யாக ெசயல்படக் டா . 
மாம்சத் ல் நம் ள்ைளக க்  நாம் 
எ ர் ைனயாற் வைத ேதவன் ம்ப ல்ைல. 
அவரக்ள் ேவண் ெமன்ேற டட்ாள்தனமாக 
ஏதாவ  ெசய் ம்ேபா  ட, நாம் அன் ல் ப லளிக்க ேவண் ம் என்  அவர ் ம் றார.் 
 
நம் ழ்ச் யைடந்த இயல் ன் காரணமாக, யாேரா ஒ வர ் ட்டாள்தனமான ேதர் களால் 
அவ ப்ப ம்ேபா  ல ேநரங்களில் இன்பம் அைட ம் ஒ  சராசரி ேகா  நம் ல் உள்ள . 
நாம் ெசய்ய ேவண் யெதல்லாம், ைய ஆன் ெசய் , மக்கள் ரிக் ம், அல்ல  

ைறந்தபடச்ம் மற்றவரக்ளின் ட்டாள்தனமான ெபா ேபாக் ற்காக ரியா ட்  
ேஷாைவப் பாரக்்க ேவண் ம். "அந்த நபர ் அவரக்ள் ெபற்றதற்  த யானவர.்" இந்த 

உண்ைம ேகாப்  
 

அக் ரமத் ல் 
ம ழ்ச் யைடய ல்ைல-யாராவ  
பாவத் ல் ந்  அல்ல  தவ  
ெசய்வைத நீங்கள் கா ம்ேபா , 
நீங்கள் அவரக்ைள ேநாக்  
ம ழ்ச் யாகேவா அல்ல  
ெவ ப்பாகேவா இல்ைல. 

ேக  - ெப ைம ேபச, ேக  ெசய்ய, 
ேக  ெசய்ய அல்ல  ஊதப்பட்ட. 

நன்ைம-ம ழ்ச் , இன்பம் அல்ல  
ஏற் க்ெகாள் தல். 
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அ ைற நம் க க் ள் ஊரந்்  ெசல் ம் ேபா , அ  ேதவைன தவறாக 
த்தரிப்பதால், அ  நம் ள்ைளக க் ம், நமக் ம் ேபர ைவ ஏற்ப த் ம். இ  அன்  

என்றால் என்ன என்பைத ற் ம் ம ங்க த்  ைதக் ற . 
 
ெபற்ேறாரக்ளா ய நாம், நம் ள்ைளகளின் டட்ாள்தனத்ைத ன ம் ைகயாள ேவண் ம். 
ேகள்  என்னெவன்றால், இந்த சமயங்களில் நாம் எப்ப  ேதவைன ர நி த் வப்ப த்தப் 
ேபா ேறாம்? நாம் அவைர ம ைமப்ப த்தத் தவ ம் ேபா  அல்ல  அவ ைடய வ ல் 
காரியங்கைளச ்ெசய்யத் தவ ம் ேபா  ேதவன் நம்ைம எப்ப  நடத்த  
 
ேவண் ம் என்  நாம் க ேறாம். 
 
நாம் பாவத்ைத எப்ப  ைகயா ேறாம் என்ப  பற்  ேவதம் நமக்  க ைமயான 
எசச்ரிக்ைகைய அளிக் ற : 
 

டர ் பாவத்ைதக் த் ப் பரியாசம்பண் றாரக்ள்; நீ மான்க க் ள்ேள தைய 
உண் .(நீ ெமா கள் 14: 9) 
 
வசனத் ன் ற்ப ைய நாம் கைட க்க ேவண் ம், அதனால் நம் ள்ைளகள் பாவத் ல் 

ம்ேபா , அவரக்ள் அன் டன் ஒ ங் ப த் ம் இரக்க ள்ள இ தயத் ந்  அவரக்ள் 
எங்களிடம் ஆதரைவப் ெப றாரக்ள் 
 
ைக ங்கள மாக அகப்பட் க்ெகாள் தல் 
 
ஒ  ெபண் பசச்ாரத் ல் க் யேபா , தரக்ள் அவைள இேய டம் அைழத்  வந் , 
"ேபாதகேர, இந்தப் ெபண் பசச்ாரத் ல் க் னாள். இப்ேபா  ேமாேச ன், சடட்த் ல், 
அப்ப ப்பட்டவரக்ைளக் கல்லால் எ ய ேவண் ம் என்  கட்டைள ட்டார.் ஆனால் நீங்கள் 
என்ன ெசால் ரக்ள்? " (ேயாவான் 8: 4-5). வசனம் 6 ற , தரக்ள் இேய ைவ 
ேசா க் றாரக்ள், ஆனால் அவரக்ள் இந்த ெசய ல் க் யதால் அவரக்ள் 
ம ழ்ச் யைடந்தனர ் மற் ம் அவைள கல்ெல ய காத் ந்தனர.் ( ற்றவாளி எங்ேக 
இ ந்தார?்) 
 
பல ேநரங்களில் நாம் நம் ள்ைளகைள பாவம் ெசய்  கண் க் ேறாம், ஒ ேவைள 
நம் டம் ெபாய் ெசால் றாரக்ள், நம் ப ல் என்னவாக இ க்க ேவண் ம்? இேய  நமக்  7 வ  
வசனத் ல் ப லளித்தார,் “உங்களில் பாவ ல்லாதவர,் த ல் அவள்  கல் எ ங்கள். 
இேய  தைர ல் எ தத் ெதாடங் னார,் ேம ம் அவர ் ற்றம் சாட் யவரக்ளின் பாவங்கைள 

ட் க்காட் னார ் என்  நம்பப்ப ற . அவரக்ள் ஒவ்ெவா வ ம் ெவளிேய னர,் 
ஏெனன்றால் அவரக்ளின் இ தயங்கள் ற்றவாளிகளாக இ ந்தன (வசனம் 9). ன்னர ்இேய  
ேநர யாக அந்த ெபண்ணிடம் ேப னார,் அவர ் அவைள கண் க்க ல்ைல, "இனி ேபாய் 
பாவம் ெசய்யாேத" (வசனம் 11). 
 

ல சமயங்களில் நிக் அவ க்  த யானைதப் ெபற்ற ல் நான் ம ழ்ச் யைடந்ேதன், 
ஆனால் நான் அைதக் காட்ட ல்ைல. அைத நிைனப்ப  ட தவ . நாம் ய கட் ப்பாடை்டக் 
கைடப் க்க ேவண் ம். நீ ெமா கள் 24:17 ற , "உங்கள் எ ரி ம்ேபா  
ம ழ்ச் யைடயா ரக்ள், அவர ்இட ம்ேபா  உங்கள் இ தயம் ம ழ்ச் யைடய ேவண்டாம்." 
நம் எ ரி ம்ேபா  நாம் ம ழ்ச் யைடயக் டா  என்பதால், ள்ைளகள் ம்ேபா  
நாம் எவ்வள  அ கமாக இ க்கக் டா ? 
 
ஊதாரி மகனின் கைத ல் ( க்கா 15: 11-32), பாவத் ல் ம் ஒ  மகைன ேநாக்  ஒ  
தந்ைத ன் இ தயத் ன் ஒ  பாரை்வ நமக் க் ைடக் ற , இ  நம் பரேலாகத் தந்ைத ன் 
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இ தயத் ன் படம். இ யாக அவர  மகன்  ம்ப  ெசய்தேபா , ேவதகமம் 
ற , "ேம ம் அவர ் எ ந்  தன  தந்ைத டம் வந்தார.் ஆனால் அவர ் இன் ம் 

ெவ ரத் ல் இ ந்தேபா , அவர  தந்ைத அவைரப் பாரத்்  இரக்கப்பட் , ஓ  வந்  அவர  
க த் ல் ந்  த்த டட்ார ் ”(வசனம் 20). அவர  மகனின் ழ்ச் ல் எந்த உயரந்்த 
ஒ க்க ம் இல்ைல, அதற்  ப லாக அவர ் தன  மகைனத் த  த்த டட்ார.் பல 
ெபற்ேறாரக்ள் இன் ம் இந்த வைகயான இரக்கத்ைத வளரக்்க ேவண் ம். 
 
நாம் ேதவனின் வாரத்்ைதைய றக்கணித்தால் அல்ல  பரி த்த ஆ ன் வ காட் தைல 
எ ரத்் , பாவத் ம் ைழ ம் ம்ேபா , கரத்்தர ் ம ழ்ச் யைடவ ல்ைல. மாறாக, 
நம் ைடய ட்டாள்தனம் மற் ம் கலகத்தால் அவர  இ தயம் உைடந் ட்ட . நாம் நம் 

ள்ைளகளிடம் அன்ைப கைட க்க ல்ைல எனில், நாம் இைத ேதவனிடம் ஒப் க்ெகாள்ள 
ேவண் ம், நம்ைம மன்னிக் ம்ப  அவரிடம் ேகட் க்ெகாள் ங்கள், ற  மனந் ம்  இந்த 
பாவத் ந்  ம்ப ேவண் ம். நாம் அவைர ஒப் க்ெகாண்  ழ்ப்ப ம்ேபா  ேதவன் 
நம் இ தயங்கைள மாற் வார.் ேதவன் நம்ைம நம் உ வமாக மாற்ற நம் ள்ைளகைளப் 
பயன்ப த் றார ்என்பைத நிைன ல் ெகாள் ங்கள். 
 
இரக்கத் ன் ேவதாகம ளக்கம் என்னெவன்றால், ஸ் ன் ேவைல மற் ம் அவ ைடய 

ைப ன் காரணமாக நம் பாவத் ற்கான தண்டைனைய நாம் ெபற ல்ைல. ஆனால் 
ேதவன் தன  ள்ைளகைள ஒ ங் ப த் றார ் என்  ேவதம் ெசால் ற , அதாவ  
நீங்க ம் நா ம். இரக்கம் காட் வ  ஒ க்கத் ன் பற்றாக் ைறையக் க்க ல்ைல, 
ஆனால் அ  ள்ைள ன் நல க்காக அன் டன் ஒ ங் ப த் ேறாம் என்  அரத்்தம். 
ஒ ங்காகச ்ெசய்யப்பட்ட ஒ க்கம் அன் ன் ெவளிப்பாடா ம். 
 
ப களில் ஆழமாக ேத ங்கள் 
 
இரக்கம் மற் ம் மன க்கம் பற்  ேதவனின் வாரத்்ைத என்ன ெசால் ற  மற் ம் அைவ 
ெபற்ேறா டன் எவ்வா  ெதாடர்  ெகாள் ன்றன என்பைத வரிக்க ம். 

 

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

 

____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  

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

 
____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  

அவர ்சஞ்சலப்ப த் னா ம் தம  ந்த ைப ன்ப  இரங் வார.் 
அவர ் மனப் ரவ்மாய் ம த் ரைரச ் ைமயாக் ச ் சஞ்சலப்ப த் ற 

ல்ைல. ( லம்பல் 3: 22-23) 
 
____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  

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

____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  

ைப ம் சத் ய ம் உன்ைன ட்  லகா ப்பதாக; நீ அைவகைள உன் க த் ேல 
ண் , அைவகைள உன் இ தயமா ய பலைக ல் எ க்ெகாள். 

(நீ ெமா கள் 3: 3) 
 
____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  
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பாடம் 9 
 

அன்   களி ற  
 

ேதவ க்  நன் , அவர ் நம் ேதால் களில் கவனம் ெச த்த ல்ைல, ஆனால் அவ ைடய 
இரக்கம் ஒவ்ெவா  நா ம் ய . ெபற்ேறாரக்ளா ய நாம் நம  பரேலாக தந்ைதைய 
ம ைமப்ப த்த ேவண் ம், நம் ள்ைளகளின் ேதால் களில் கவனம் ெச த்தக் டா . 
கரத்்தர ் என்ன ெசால் றார ் என்ப ம் அவரிட ந்  ைடத்த பரி ம் நாம் கவனம் 
ெச த்த ேவண் ம் -. 
 

சத் யத் ல் ம ங்கள் 

அன்  உண்ைம ல் ம ழ்ச் யைட ற . 
நாம் நம் ள்ைளகைளப் கழத் தவ னால், 
அவரக்ளின் தவ கைளத் ெதாடரந்்  

ட் க்காட் ம்ேபா , நாம் சத் யத் ல் 
ம ழ்ச் யைடவ ல்ைல.ெபற்ேறார ்
க ன் ங் ற்  வ ம்ேபா , நான் 
அவரக்ளிடம் ேகட் ேறன், "உங்கள் ேனஜர ்
இங்ேக இ ந்தால் நான் அவரிடம் ேகடே்டன், சராசரியாக, உங்கள் ெபற்ேறா டன் உங்கள் 
உைரயாடல் எவ்வள  ேநரம்ைறயாக ம் எ ரம்ைறயாக ம் இ க் ற , அவன் என்ன 
ெசால்வான்?" 

ேநரம்ைறயான ெதாடர்  என்ப , "நீங்கள் எப்ப  இ க் ரக்ள்? நீ பாரக்்க அழகாக 
இ க் றாய். இன்  பள்ளி ல் என்ன நடந்த ? " எ ரம்ைறயான , "அைத நி த் ங்கள், 
உங்கள் சேகாதரிைய ட்  ங்கள்! உன் ட் ப்பாடத்ைத ெசய்! ப்ைபைய ெவளிேய 
எ த் !" அல்ல  ரி ைர ன் எந்த வ வ ம். 
 

ெப ம்பா ம் ெபற்ேறாரக்ள், "இ  எளிதான ஒன் . இ  90 சத தம் எ ரம்ைறயான . 
ன ம்." நாடக்ள் வாரங்களாக ம், வாரங்கள் மாதங்களாக ம் மா ம்ேபா , நாம் நம் 
ள்ைளக க்  ஷம் ெகா க் ேறாம், அவரக் க்  எ ராக பாவம் ெசய் ேறாம், 

அவரக்ைள ேந க்க ல்ைல, ஏெனன்றால் அவரக்ள் சரியாகச ் ெசய்யாதைதச ் ட் க்காட் , 
அவரக்ளின் ெவற் க்காக அவரக்ைளப் கழ்வ  பற்  ந் க்காமல் இ க் ேறாம். . நம் 

ள்ைளகளின் நல்ல ஷயங்கைளப் பற்  நாம் ரமாக ந் க்க ேவண் ம். வ வான 
ப்ப ள்ள ள்ைளக டன் இ  க னமாக இ க் ம் என்  எனக் த் ெதரி ம். நிக் டம் பல 

ைற ெசான்ன  நிைன க் ற , “நீ வ ைமயானவன்; அ  நன் ." அவ்வள தான் 
என்னால் வர ந்த ! ல நாடக்ளில் நான் ஏதாவ  நல்ல ஷயத்ைதக் ற ெஜபத் ற்க்  

ம் ேனன். 
 

இந்த எ ரம்ைற உங்கள் ம்பத்ைத தவறான ைச ல் அ ப் னால், அைதத் ப் ங்கள். 
உங்கள் ம்ப ெஜபம் ேநரம் ைடக் ம்ேபா ,  ேநரம் ஒ க் , “சரி, எல்ேலா ம், 
ஒ வ க்ெகா வர ்நல்லைதச ்ெசால் ங்கள்” என்  ெசால் ங்கள். அைத ஒ  ேவ க்ைகயான 

ஷயமாக் ங்கள்.  ம்ப ம் ஒ வ க்ெகா வர ் நல்ல ஷயங்கைளத் ேதடத் 
ெதாடங் ங்கள். நாம் ஒ  வாக இைணந்  பணியாற் வ  க ம் க் யம். அப்பா 
அல்ல  அம்மா, நீங்கள் அைத ஆரம் ங்கள்.  

  

உண்ைம ேகாப்  
 

சத் யத் ல் ம ழ்ச் யைடதல் - ந்த 
ம ழ்ச் ையக் ெகாண் த்தல், ேதவனின் 
வாக்  களின் அ ப்பைட ல் எ  
உண்ைமெயன்  ம ழ்ச் யைடய  ம். 
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ஒ வ க்ெகா வர் கட் ப்பாட் ல் ைவத் ங்கள் 

நான் ைமக்ேராேமேனஜ் ெசய்ய ைன ேறன். நான் ட் ற் ள் ைழந்த நி டத் ல், 
அைனவரின் தவ கைள ம் சரிெசய் , இடத் ற்  ெவளிேய இ ப்பைத நான் 
கவனிக் ேறன். "அைத தைர ல் ட் ச ்ெசன்ற  யார?்" உண்ைம, தவ கள் சரிெசய்யப்பட 
ேவண் ம், ஆனால் நாம் அைத அன்பான ஒ க்கம் மற் ம் ப ற் டன் ெசய்ய ேவண் ம். 
இந்தப் ப ல் நம்ைம நாம் கட் ப்ப த் க் ெகாள்ள ேவண் ம். 

இந்த ப ல் என் மைன  எனக்  ஒ  ஆ ரவ்ாதம். இடத் ற்  ெவளிேய அல்ல  என்ன 
ெசய்ய ல்ைல என்ப  பற்  ஒ  வாரத்்ைத ட ேபசாமல் ட் ற் ள் ெசன்  ஓய்ெவ க்க 
அவள் என்ைன ஊக் த்தாள். என்ன ெசய்ய ேவண் ம் என்பைத நான் ட் க்காடட்த் 
ெதாடங் வதற்  ன்  ள்ைளகைளச ் ற்  வந்   ேநரம் பாரக்்க இ  அ ம க் ற . 
வாெனா  அல்ல  இைசைய அைணத் ட்  ேதவனிடம் ம் வதற்கான ஒ  
அ ைமயான வாய்ப்பாக நான் ேவைல ந்   ம் வைத நான் கண்ட ந் ள்ேளன், 
அதனால் என  ம்பத் ன் ேதைவகைளப் ரத்்  ெசய்ய என் இ தயத்ைத தயார ்
ெசய்யலாம். நிைன ல் ைவத்  ெகாள் ங்கள், தான் நம் தல் ன் ரிைம, 
அவரக் க்  ேதவனின் ஊ யரக்ளாக இ ப்பதன் லம் நாங்கள் இைத வாழ் ேறாம். 
உங்கள் ள்ைள ல் உண்ைம ல் ம ழ்ச் யைடவைத ம் அதற்கான வ கைளக் 
கண் ப்ப ல் ஆக்கப் ரவ்மாக இ ப்பைத ம் கற்பைன ெசய்  பா ங்கள். அவரக் க்  
எ வ  அன்ைபத் ெதாடர் ெகாள்வதற்கான ஒ  றந்த வ யா ம். என் மைன  என் த்த 
மகனின் ராயரில் ல ணிகைள ட் ட் , நான் அவ க்  எ ய ஒவ்ெவா  
க தத்ைத ம் கண்ேடன். ேதவைனப் ேபாற் ங்கள் அைவ நல்ல க தங்கள்! நான் 
ெசால்ல ல்ைல, "நீ ன்ன தம் . . . ” அதற்  ப லாக, க தங்கள் நிரப்பப்பட்டன, "நான் 
உன்ைன ேந க் ேறன். நீங்கள் என்ைன க ம் ெப ைமப்ப த் ரக்ள். உங்கள் 
பரி கைள ம் இைச ல் உங்கள் றைமைய ம் கண்  நான் க ம் ம ழ்ச் யைட ேறன். 
நான் ப த்தேபா  நா ம் என் மைன ம் அ ேதாம். அவர ் ஒவ்ெவா வைர ம் 
காப்பாற் னார,் என் மற்ற மகைன ம் காப்பாற் னார.் 

அப்பாக்கள் மற் ம் அம்மாக்கள் ேபான்ற சக் வாய்ந்த ெசல்வாக்ைக ேதவன் நமக்  
வழங் ள்ளார.் நம் ள்ைளகைள ஆ ரவ் க்க ம் பாராடட் ம் அந்த சக் ையப் 
பயன்ப த்த ேவண் ம். இ  ஒ  த் யாசத்ைத ஏற்ப த் ற . நாம் நம் ள்ைளகைளப் 
ப க்க ேவண் ம், அவரக்ளின் பலத்ைதக் கற் க்ெகாள்ள ேவண் ம், அவரக்ளின் ணங்கள் 
மற் ம் நல்ல ெசயல்க க்காக அவரக்ைளப் பாராட்ட ேவண் ம்.  

ய பரிேசாதைன 1 

நீங்கள் இந்தப் ப ல் ேபாரா ரக்ளா? ________ஆம்________இல்ைல 
 

அப்ப யானால், உங்கள் ஒவ்ெவா  ள்ைள ம் நீங்கள் பாரத்்த ைறந்தபடச்ம் ன்  
பலங்கைள பட் ய ங்கள். இைதத் ெதாடர் ெகாள்வதற்கான றந்த ேநரத்ைத ம் 
வ ைய ம் உங்க க் க் காட்ட ேதவனிடம் ேக ங்கள். இ  ஒ  றப்  ந் க்  ஒ  
க தம் அல்ல  உைரயாட ன் லம் இ க்கலாம். உங்கள் ள்ைளகைளக் கவனித்  
அவரக்ைளப் கழ்வ  எப்ப  என்பைத அ ய ேதவனிடம் ேக ங்கள். 
 
____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  
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ெசயல் ட்டம் 1  
 
இந்த நைட ைற ல் ஒ வ க்ெகா வர ்ஊக் க்க கணவன் -மைன யாக ஒன்றாக ேவைல 
ெசய் ங்கள். சவாலான ெபற்ேறாரின் த ணங்களில் நீங்கள் ஒ வ க்ெகா வர ்உதவக் ய 

ல வ கைளப் பற்  வா த்  அவற்ைற இங்ேக பட் ய ங்கள். 
 
____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  

 
ப களில் ஆழமாக ேத ங்கள் 
 
சத் யத் ல் ம ழ்ச் யைடவைதப் பற்  இந்த வசனங்கள் என்ன ெசால் ன்றன, எ  நல்ல , 
இந்தக் ெகாள்ைககள் ெபற்ேறா க்  எவ்வா  ெபா ந் ம் என்பைத வரிக்க ம். 

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

 
____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  

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

____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  

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

____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  
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என் ள்ைளகள் சத் யத் ேல நடக் றாரக்ள் என்  நான் ேகள் ப்ப ற சந்ேதாஷத் ம் 
அ கமான சந்ேதாஷம் எனக்  இல்ைல. (3 ேயாவான் 4) 

____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  

எல்லாவற்ைற ம் தாங் ம் 
 
நம் எ ரப்ாரப்் கைள நிைறேவற்ற தவ யதால், நம் ள்ைளகைள மர் ப்பைத அல்ல  

றக்கணிப்பைத நாம் த ரக்்க ேவண் ம். அவரக்ள் ம் வைதப் ேபால் அவரக்ள் 
ேப வாரக்ள், ெசயல்ப வாரக்ள், என்  நாம் 
எ ரப்ாரக்்கலாம், அதனால் அவரக்ள் 
அவ்வள  ரமத் ற்  ஆளாக மாட்டாரக்ள். 
ஆனால் ெபற்ேறா க்  ேநரம் எ க் ம். இ  
ேவைல, அதற்  யாகம் ேதைவ, அ  ேதவன் 
ெகா த்த பணி. நாம் கவனமாக 
இல்லா டட்ால், மனக்கசப்  நம் ெபற்ேறார ்
பாணி ல் ஊ வலாம். அன் ல் 
எல்லாவற்ைற ம் தாங் வ  என்றால், 
நம் ைடய ஊ யத்ைத ெபற்ேறாரக்ளாக ஏற் க்ெகாள்வ  - நல்ல , ெகட்ட  மற் ம் 
சவாலான  - ெதய் க அன்ேபா  நடந் ெகாள்வ . இ ல் நம் ள்ைளகளின் ேதால் கள் 
மற் ம் தவ கைள அவரக் க்  ப ற்  அளிப்பதற்கான வாய்ப் களாக பாரப்்ப  அடங் ம், 
க ைமயான, ய-நீ ள்ள ெசாற்ெபா கைள மர் க்கேவா வழங்கேவா டா . 
 
நாம் அவரக்ைள ஏற் க்ெகாள்வைத நம  னசரி ெசயல்களின் லம் நம் ரட்டாட்ட ள்ள  

ள்ைளக க் த் ெதரி மா? அவரக்ைள ேந க்க ம், அந்த வ வான ப்பத் ன் லம் 
ேவைல ெசய்ய ம் நாம் ப்பம் காட் ேறாமா? நம் தல் ேநரத்ைத ம் சக் ைய ம் 
ெகா க்க அவரக்ள் தயாராக இ க் றாரக்ளா? அல்ல  அவரக்ள் எங்க க்  க்க ல்ைல 
என்  நம் றாரக்ளா, அல்ல  அவரக்ள  உடன் றப் கைள ட ைறவாகேவ 

ம் வாரக்ளா? 
 
ஒ  ஐந்  வய  வ ைமயான ப்ப ள்ள ள்ைள அவன் ஏன் ந் க் றார ் மற் ம் 

ழ்நிைலகைள ெசயலாக் றான் என்பைதப் ரிந் ெகாள் றாத? நிசச்யமாக இல்ைல. 
"அந்த வரம்ைப றாேத" என்  ஒ  ெபற்ேறார ் ஏன் ெசால் றாரக்ள் என்ப  அவ க்  

ரிய ல்ைல. அவன் நிைனக்கலாம், "என் ெபற்ேறார ் என்னால் யா  என்  
நிைனக்க ல்ைல, அதனால் என்னால் ந்தைத அவரக் க் க் காட்ட ேவண் ம்." அவரக்ள் 
ஏன் அவரக்ள் வ ல் கம்  ைவக்கப்ப றாரக்ள் என்  ெதரிய ல்ைல. நாம் ெதாடரந்்  
ேகாபப்ப ம்ேபா , ேதவன் அவரக்ைள உ வாக் ய தம் மற் ம் ெபற்ேறா க்  தல் 
ேவைல எ க் ம் ேபா , நாம் அவரக்ைள ைறவாக ேந க் ேறாம் என்ற ெசய்  
உ வா ற . அ  அவரக்ளின் க த் . 
 
அதற்  ப லாக, "சரி, கரத்்தாேவ, இந்த வ வான ப்ப ள்ள ள்ைளைய நீங்கள் எனக் க் 
ெகாண்  வந் ரக்ள். நான் இைத ஏற் க்ெகாள்ள ேவண் ம், என் ைடய  அல்ல, உங்கள் 
சக் ம் பலத் ம் இைத ச த் க்ெகாள்ள ேவண் ம். நம் மாற்றத் ல் ேதவனின் 

ட்டத்ைத நிைன ல் ெகாள் ங்கள். அவ ைடய வ கள் சரியானைவ. 
 

ய பரிேசாதைன 2 

உண்ைம ேகாப்  
 
எல்லாவற்ைற ம் தாங் ம்: ஸ் ேகா Stego 
(Greek). தல்,மைறத்தல் அன்  
மற்றவரக்ளின் தவ கைள மைறக் ற  
அல்ல  ற .இ  கப்பல் தண்ணைீரத் 
த க் ற , அல்ல  ைர மைழையத் 
த க் ற  ேபான்ற . 
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இந்தக் ள்ைள லம் ேதவன் இல்லாதைத ஆண்டவர ்  உங்க க்  
ெவளிப்ப த் க் றார,் நீங்கள் எப்ப  மாற ேவண் ம்? 
 

____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  

 
நிைன ல் ைவத்  ெகாள் ங்கள், நம் ள்ைளகள் எைத ம் அ யாமல் றக் றாரக்ள். 
அவரக்ளின் இயற்ைகயான வளரச்்  ெசயல் ைற அல்ல  ேதவன் ெகா த்த ஆ ைம  
ெவ ப்பைடயாமல், வாழ்க்ைக ன் ெவவ்ேவ  நிைலகளில் அவரக்ைள ரமாக ேந ப்ப , 
வ நடத் வ , கற் ப்ப  மற் ம் ஒ ங் ப த் வ  ெபற்ேறாரின் ெபா ப்பா ம். இந்த 
ப ப்  ன்ேன ம்ேபா , உங்கள் ள்ைளகைள ரச்் யைடய, ேதவனின் ம ைமக்  
இட் ச ்ெசல்ல உத ம் ேவதகமக் க கைள நாங்கள் வழங் ேறாம். 
 

ப களில் ஆழமாக ேத ங்கள் 

நம்   ள்ைளவளற் க்   உதவ  இந்த வசனங்களி ந்  நாம் என்ன ெகாள்ைககைள ெபற 
ம்? 

 
அன் ம், பல ள்ளவரக்ளா ய நாம் நமக்ேக ரியமாய் நடவாமல், 
பல ன ைடய பல னங்கைளத் தாங்கேவண் ம். (ேராமர ்15: 1 ) 

 
____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  

 

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

____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  

ய பரிேசாதைன 3 
 

ேதவன் உங்கள் ள்ைளக க்  அளித்த ஆ ைம ன் காரணமாக உங்க க்  மனக்கசப்  
உள்ளதா? ___ ஆ ம் _______ இல்ைல  
 
அப்ப யானால், ரசச்ைனகைள பட் ய ங்கள், ன்னர ்அவரக் க்  அன்பாக ப லளிக்க 
ஒ  ட்டத்ைத உ வாக்க ம். 
 

____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  

 
எல்லாவற்ைற ம் வா க் ம்  மற் ம்  நம் ம் 
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உங்கள் உணர் கள் ேவ தமாகக் ம்ேபா  ட, மக்களில்  

றந்தைத நம் வதற்  அன்  ஒ  
வ ையக் ெகாண் ள்ள . நம் வ  ஒ  

ைனசெ்சால், இ  நாம் எப்ப  
உணரந்்தா ம் ெசய க்  அைழப்  

க் ற . கைட யாக நாம் 
கற் க்ெகாண்ட ெகாள்ைக என்ன 
ெவன்றால், நம் ள்ைளகளின் தவ கைள 
அன் டன் தாங் க்ெகாள்ள அல்ல  தயாராக இ க்க ேவண் ம். இப்ேபா  நாம் அவரக் க்  

றந்தைத நம்ப ேவண் ம் மற் ம் நம் க்ைக டன் இ க்க ேவண் ம். ேநரை்மயற்ற உற  
இ ந்தா ம் ட, எப்ேபா ம் ஒ  நம்பகமான உறைவத் ெதாடர நமக்  ப்பம் ேதைவ. பல 
ெபற்ேறாரக்ள் உண்ைமகைள அ வதற்  ன்  தங்கள் ள்ைள என்ன ெசால் ற  என்  
சந்ேத க் றாரக்ள். லர,் "என் ள்ைள ெபாய்யன். நான் எைத ம் ெபா த் க்ெகாள்ள 

ம், ஆனால் அவரக்ள் ெபாய் ெசால் ம்ேபா  ? 

இைதக் க த் ல் ெகாள் ங்கள், உங்கள் வாழ்க்ைகத் ைண அல்ல  ள்ைள டம் உங்கள் 
நடத்ைத ல் ேதவைன தவறாக த்தரிக் ம் ேபா  நீங்கள் எப்ேபா ம் அவரக்ளிடம் மன்னிப்  
ேகட் ரக்ளா? இேய  ெசான்னார.் என் கற்பைனகைளப் ெபற் க்ெகாண்  அைவகைளக் 
ைகக்ெகாள் றவேன என்னிடத் ல் அன்பா க் றான், என்னிடத் ல் 
அன்பா க் றவன் என் தா க்  அன்பா ப்பான்; நா ம் அவனில் அன்பா ந் , 
அவ க்  என்ைன ெவளிப்ப த் ேவன் என்றார.் "(ேயாவான் 14:21). 
 

ெபாய் என்ப  "ெசய்ய ேவண் ய எல்லா ெகட்ட காரியங்க க் ம் தாய்" என்ற ன்ேனாக்  
நம் ள்ைளகைளக் ேகாபப்ப த் , அந்த நடத்ைதையத் ெதாடர அவரக்ைளத் ண் ம். 
ஆமாம், ெபாய் ெசால்வ  ஒ  பாவம் மற் ம் த்தப்பட ேவண் ம், ஆனால் ெபாய்ைய மற்ற 
எல்லா பாவங்க க் ம் ேமலாக நாம் உயரத்்த யா . நாம் அவரக்ைள உணரச்் யற்ற 

ைற ல் ஒ ங் ப த்த ேவண் ம். ஆனால் நாங்கள் ஒ  ையக் றலாம்: நீங்கள் ெபாய் 
ெசான்னால், ைள கள் இரட் ப்பா ம். ெதா  4 இல் இைதப் பற்  ேம ம் ப ப்ேபாம். 

ெப ம்பா ம் ள்ைளகள் ெதாடரந்்  ெபாய் ெசால் ம் சந்தரப்்பங்களில், ெபற்ேறாரக்ள் தல் 
மாற்றங்கைளச ் ெசய்ய ேவண் ம். அவரக்ள் ேகாபப்ப வைத ம், ரப்்பளிப்பைத ம், "நான் 
உன்ைன நம்ப ல்ைல" அல்ல  "நான் உன்ைனப் ைக ம்கள மாய் க்கப் ேபா ேறன் 
என்  எனக் த் ெதரி ம்" ேபான்ற ஷயங்கைள ட் ட ேவண் ம். அன்  
எல்லாவற்ைற ம் நம் ற , எல்லாவற்ைற ம் சந்ேத க்கா . நம  மனப்பான்ைம நம் 

ள்ைளகைள ெதாடரந்்  சந்ேத க்க ைவக் ம் மற் ம் அவரக் க்  உதவ யற் ப்பைத 
ட் ட ம்பலாம். இந்த நடத்ைதைய நான் எத்தைன ைற சரிெசய்ய ேவண் ம்? 

எல்லாவற்ைற ம் நம் வ ந்  வ வ ல்ைல, ஆனால் ட் ட ம் வ ந்  
வ ற . எல்லாவற்ைற ம் வா க் ம் மற் ம் நம் ம் ஒ  அன் , அவ டனான ஒ  
நிைலயான உற ன் லம் மட் ேம ேதவனிட ந்  வர ம். 

  

உண்ைம ேகாப்  
 
நம் வ  - ஸ்  Pisteuo ( ேரக்கம்).  ெகாண்ட 
நம் க்ைக, அல்ல  உ யாக வற் த்தப்பட 
ேவண் ம் ஏதாவ  ஒன் ல்.  இ  எ ரப்ாரப்்  
நம் க்ைக ன் ேபாக்ைக க் ற  
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ப களில் ஆழமாக ேத ங்கள் 

இந்த வசனங்களில் ப் டட் ெகாள்ைககைள அைடயாளம் கா ங்கள், அ  நமக்  உத ம் 
வாசமான மற் ம் நம் க்ைகயான ஸ்வாசம். 

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

 

____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  

இந்தத் ேதகத் ல் க்ைக ல் கரத்்தரிடத் ல் ராதவரக்ளா க் ேறாெமன்  
அ ந் ம், எப்ெபா ம் ைதரியமா க் ேறாம். (2 ெகாரிந் யர ்5: 7) 
 
____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  

ேம ம் நமக்  அ ளப்பட்ட பரி த்தஆ னாேல ேதவ அன்  நம் ைடய இ தயங்களில் 
ஊற்றப்பட் க் றப யால், அந்த நம் க்ைக நம்ைம ெவட்கப்ப த்தா . (ேராமர ் 5: 5) 
 
ெசயல் ட்டம் 2  
 
உங்கள் ள்ைளைய நம் வைத ம் நம் க்ைகைய ம் நீங்கள் ைக ட்ட வ கள் உள்ளனவா?  
___ ஆ ம் ______இல்ைல 
 
அப்ப யானால், ரசச்ைனகைள பட் ய ட் , உங்கள் அவநம் க்ைகைய ணப்ப த்த  
ேதவனிடம் ேக ங்கள் ேம ம் ேதவன் இந்த ஷயங்கைளச ் ெசயல்ப த் வார ் என்  
உங்கள் ள்ைளக க்  உ யளிக் ம் ட்டத் டன் உங்க க்  உத ங்கள். 
 
____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  
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பாடம் 10 

அன்  ச க் ற  

அன்  எல்லாவற்ைற ம் தாங் ம். இந்த 
ைனசெ்சால் அன்   

நிைலத் ப்பைத ம், வ வாக 
இ ப்பைத ம், அதன் நிைலையப் 

ப்பைத ம் க் ற . இ  
ெபற்ேறா க்  மட் மல்ல, ெபற்ேறா ம் 

ள்ைளைய வ வாக இ க்க ஊக் க்க 
ேவண் ம். 

அன்  ைக டா  அல்ல  ஒ  ள்ைளக்  
இனிேமல் உன்ைன மந் க்ெகாண் , ட்ைட ஏமாற்ற யா  என்  ெசால்ல டா . 
வாழ்க்ைக ன் எல்லா காலங்களி ம் நம் ள்ைளகைள ஆதரிக்க நாம் உண்ைமயாக இ க்க 
ேவண் ம். நாம் "தைல ைளயாட் கள்" ைளயாடேவா அல்ல  அவம க்கேவா டா . 
ஊ யரக்ளா ய நம் ெபா ப்ைப நாம் ெதாடரந்்  பராமரிக்க ேவண் ம், ெதாடரந்்  
ெபா ைமையக் கைடப் க்க ேவண் ம் மற் ம் அவரக்ைள அன் ல் ஒ ங்காக 
ஒ ங்கைமக்க ேவண் ம். 

 
என் மகன் ஜஸ் ன் ட் ப்பாடம் ெசய்ய மணிக்கணக் ல் ெசலவ ப்ப  ேபால் 
ேதான்ற ல்ைல. என் மைன ேயா நா ம் அைத ெதாடர் ப த்த யா . வள ம் ேபா  
நாங்கள் இ வ ம் ட் ப்பாடத்ைத ம்ப ல்ைல. ம றம், நிக் ட் ப்பாடத்ைத 
ெவ த்தார ் மற் ம் ேளக் ேபால அைதத் த ரக்்க யன்றார.் நிக் உயரந்ிைலப் பள்ளி ன் 
இ  வைர ஜ னியர ் ைஹயைரத் தாக் ய ந் , அவர ் ட் ப்பாடம் ெசய் ம் ேபா  
நாங்கள் அவ டன் உட்கார ல்ைல என்றால், அவர ்அைத ஒ ேபா ம் ெசய்ய மாட்டார.் எனேவ 
ஒவ்ெவா  இர ம் நா ம் என் மைன ம் இந்த அ க்க  ம்பத்தகாத ட் ப்பாடம் 
ேநரத்ைத நிக் டன் ப ரந்்  ெகாண்ேடாம். எங்களில் ஒ வர ் இர  உணைவ ப்பார ்
அல்ல  உண கைளச ்ெசய்வார,் மற்றவர ்நிக் டன் அமரந்்தார.் 

ஒ  ஒற்ைற தாய் அேத நிைலைம பற்  என் அ வலகத் ல் கார ் ெசய்தார.் அவள் 
ெசான்னாள், "ஒவ்ெவா  இர ம் நான் ேவைல ந்  ட் க்  வ ம்ேபா , நான் க ம் 
ேசாரவ்ாக இ க் ேறன், ஆனால் நான் என் மக டன் அமர ல்ைல என்றால், அவன் ஒ  
மணிேநர ட் ப்பாடத்ைத எ த்  ன்  மணிேநரமாக் றான். ஒவ்ெவா  இர ம் நான் 
அவைனக் கத் ேறன், ட் ேறன், அவன் மாறமாடட்ான். இ  அபத்தமான . " ன்னர ்
அவள் ஒ  ஒப் ட்ைடச ் ெசய்தாள், அைத நாம் ெபற்ேறாரக்ளாக ஒ ேபா ம் ெசய்யக் டா , 
ேம ம், “நான் என் த்த மக டன் உட்கார ேவண் ய ல்ைல. அவர ் ட் ற்  வந்  அைதச ்
ெசய் றார.் நான் க ம் வ த்தமாக இ க் ேறன், அைத சரிெசய்ய நான் என்ன ெசய்ய 
ேவண் ம்? 

"உட்காரந்்  அவ டன் அவர  ட் ப்பாடத்ைதச ் ெசய் ங்கள்," நான் அைம யாக 
ப லளித்ேதன். 

"ஆனால் நான் அவ க்  ப ற்  அளிக்க ேவண்டாமா?" அவள் ெசான்னாள். 

"ஆமாம், ஆனால் இப்ேபா  அவ க்  நீங்கள் ேதைவ" என்  நான் ப லளித்ேதன். அவ ைடய 
ெசயல்கள், 'அம்மா, நீ என் டன் உட்கார ேவண் ம். எனக்  உங்கள் உத  ேதைவ. இந்த 
ப ல் எனக்  உங்கள் அைமப்  ேதைவ. ʼ” நான் அவளிடம் ெசான்ேனன், “நீ அவைன உன் 

த்த மக டன் ஒப் ட யா . அதற்  ப லாக, ஒவ்ெவா  இர ம், 'இ  என் மக டன் என் 

உண்ைம ேகாப்  
எல்லாவற்ைற ம் ச த் க்ெகாள் ங்கள் – 
ஹ ேபாெமேனா- Hupomeno ( ேரக்கம்). 

ன்பங்களின் ைம ன் ழ் தங் வ ம், 
ன்பப்ப வ ம். ன்பத்  ேவதைனைய 

தாங் வ ம் மற் ம் ெபா ைமயாக 
ஒப் க்ெகாள்வ ம். நம்பேவா அல்ல  நம்பேவா 

யாதேபா  அதன் நிைலப்பாட்ைட 
ைவத் ப்ப  
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ேநரம்' என்  நிைன ட் , அவ டன் ட் ப்பாடத்ைதச ்ெசய் ங்கள். இைத ட க் யமான 
ேவ  என்ன ெசய் ரக்ள்? " 

அந்த ஏைழப் ெபண் இந்த ள்ைள ன் வாழ்க்ைக ன் தல் எட்  வ டங்கைள அவன  
சேகாதர டன் ஒப் ட் , ஒவ்ெவா  இர ம் ம்மா உட்காரந்்  ட் ப்பாடத் ற்  
உத வதற் ப் ப லாக ேகாபமாக இ ந்தாள். 

இந்த ழ்நிைலகைள நாம் ச த் க்ெகாள்ள ேவண் ம். கல் ல் கஷ்டப்ப ம் அல்ல  
வ வான ப்ப ள்ள ள்ைளகள் அ க ேநரத்ைத ம் சக் ைய ம் 
எ த் க்ெகாள் றாரக்ள். நமக்  ேகள்  என்னெவன்றால், ேதவன் நமக் க் ெகா த்த 

ள்ைளகைள ம் அவர ் நமக்  ன் ைவத்த ஊ யத்ைத ம் நாம் ஏற் க்ெகாள் ேறாமா? 
நாம் அவரிடம் ேகட்  கார ்ெசய்வைத ட்டால் அைதச ்ெசய்வதற்கான வ ைமைய அவர ்
நமக் த் த வார.் 

தரமான ேநரம் 

நம் ள்ைளக டன் ச த் க்ெகாள்ள மற்ெறா  வ  தரமான ேநரத்ைத ெசல வ . 
ஒவ்ெவா  ள்ைள ட ம் நீங்கள் எத்தைன ைற ஒ வ க்  – ஒ வ க்  ேநரம் 
ெசல ரக்ள்? இந்த ப  ஆக்கப் ரவ்மான யற் ைய எ க் ம், ப்பாக அவரக்ள் 
வயதா ம்ேபா . என் ள்ைளகள் ப ன்ம வய னராக இ ந்தேபா , நான் அவரக்ைள 

ரமாகத் ெதாடரக் கற் க்ெகாண்ேடன். அவரக்ள் என்ைனப் ன்ெதாடரவ்தால் அவரக்ள் 
இளைமயாக இ ந்தேபா  இ  எளிதான . ஒ  ம்பமாக, நாங்கள் அ க்க  காம், 

ன் த்தல் மற் ம் ற ெவளிப் ற நடவ க்ைககைள அ ப த்ேதாம். ஆனால் என் 
ள்ைளகள் ரச்் யைடந்தேபா , அவரக்ளின் ெசயல்பாட் த் ைற ெபற்ேறாைரச ்

ேசரக்்காத ெசயல்பா களாக ரிவைடந்த . இைத தனிப்படட் ைற ல் எ த் க்ெகாள்வ , 
ண்ப த்தப்ப வ  மற் ம் இ த் ச ் ெசல்வ ல் ஜாக் ரைதயாய் ெசயல்படேவண் ம்.. 
ள்ைளவளரத்்தல் ஒ  ரபல்யத் ற்கான ேபாட்  அல்ல. நாங்கள் எப்ேபா ம் அவரக்ளின் 

ெபற்ேறாரக்ளாக இ ப்ேபாம், அ  ஒ ேபா ம் மாறா , ஆனால் உற  மா ம். 

நம் ள்ைளக டன் ேநரத்ைத ெசல ட, அவரக்ள் இ க் ம் இடத் ல் நாம் அவரக்ைளச ்
சந் க்க ேவண் ம் ேம ம் அவரக்ள் தனித்தனியாக அ ப க் ம் ெசயல்களில் ேசர தயாராக 
இ க்க ேவண் ம். நிக் மற் ம் நான் இ வ ம் க ம் உடல் ரீ யானவரக்ள், எனேவ நாங்கள் 
ஒன்றாகச ்ேசரந்்  அ ப க் ம் ெசயல்பா கைளக் கண்ட வ  எளி . ஆனால் ஜஸ் டன், 
இ  ேவ  கைத. நான் எப்ேபா ம் ப்பாக இ க் ேறன்: ேமாடட்ார ்ைசக் ள் ஓட் தல், 
உலாவல் மற் ம் ைட ங். ஜஸ் ன் ப க்க, ரக்ள் ெசய்ய, மற் ம் ேயா ேகம்கைள 

ைளயாட ம் றார,் ேம ம் அவர ் ந ப்பைத ம் றார.் அவ டன் ேநரத்ைத 
ெசல ட நான் ஜஸ் னின் நலன்க க்  ஏற்ப மாற ேவண் ந்த . நான் அவ ைடய 
ேவ பா கைள ச த் க்ெகாண்ேடன், அவ ைடய நலன்கைளப் பாராட்ட 
கற் க்ெகாண்ேடன். 

பல ஆண் க க்  ன் , நான் பட ப் பயணத்ைத ேமற்ெகாண்ேடன், ஜஸ் ன் என் டன் 
ெசல்லத் ெதாடங் னார.் த ல், அவர ் உற்சாகமாக இல்ைல, ஆனால் நாங்கள் அைத 
ஒன்றாகச ் ெசய்ய பல மணிேநரம் ெசல ட்ேடாம். ஒவ்ெவா  தனித் வமான ள்ைள ன் 
நலன்க க்  ஏற்ப பயணங்கைளத் ட்ட ட நான் யற்  ெசய்ய ேவண் ந்த . 
ெப ம்பாலான ேநரங்களில், இந்த வைகயான ெசயல்பா கள் மட் ம் நடக்கா . அ  நம்  
ெபா ப்ைப ஏற்ப த் ற . நிைன ல் ெகாள் ங்கள், அன்  எைத ம் எ ரப்ாரக்்காமல் 
அைட ம். நாம் ள்ைளகைள ேந ப்பதால் இந்த ஷயங்கைளச ்ெசய் ேறாம். இேய  நமக்  
உதாரணம். 
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அப்ப ேய, ம ஷ மார ம் ஊ யங் ெகாள் ம்ப  வராமல், ஊ யஞ் 
ெசய்ய ம், அேநகைர ட் ம்ெபா ளாகத் தம் ைடய வைனக் ெகா க்க ம் 
வந்தார ்என்றார.் (மதே்த  20 : 28) 

 
என் மகள், ேகட் , ராம்ேபாைலன்  க்க ம் னாள். ஆரம்பத் ல் நான் ரட்டல்கள் 
மற் ம் ழல்கள் ெசய்ய ம்; எனி ம், அவ க்  ஏ  வயதாக இ ந்தேபா , மார ்
ப ைனந்  நி டங்கள் த்  த்  என் வயதான ழங்கால்கள் வ க் ம். ஆனால் நான் 
அவ க்காக ச த் க்ெகாண்ேடன். நாம் நம் ள்ைளகைள ேந த்தால், அவரக் டன் இ க்க 
ேநரம் ஒ க்க ேவண் ம். 
 

ெசயல் ட்டம் 

நீங்கள் உங்கள் ள்ைளக டன் ேநரத்ைத ெசல ரக்ளா? ___ ஆம் ___ இல்ைல 

உங்கள் ள்ைளக டன் ேநரத்ைத ெசல வதற்காக நீங்கள் வழக்கமாக ேதர்  ெசய்யாத 
ெசயல்பா களில் பங்ேகற்க மற் ம் அ ப க்க நீங்கள் தயாரா? ___ ஆ ம் _____ இல்ைல 

உங்கள் ள்ைளகள் ஒவ்ெவா வ ம் அ ப க் ம் ல ெசயல்பா கைள பட் ய ங்கள். 

____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  

அவரக் டன் இந்தச ் ெசயல்பா கைள அ ப க்க எவ்வள  ேநரம் ெசல ரக்ள்? 
இ வைர இல்ைலெயன்றால், நீங்கள் எப்ேபா  அவரக் டன் ேநரத்ைத ெசல டப் 
ேபா ரக்ள் என்பைத அைடயாளம் கண் , அைதச ் ெசய்ய ஒ  உ ப்பாட்ைடச ்
ெசய் ங்கள். 
 

____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  

 

ேதவனின் ண்ண  மற் ம் உத க்காக அவரிடம் ேக ங்கள். மணமானால், உங்கள் 
மைன டன் இைதப் பற்  வா க்க ம், உங்கள் ள்ைளக டன் அ க ேநரம் ெசலவ க்க 
நீங்கள் ெசய்யக் ய ஷயங்கைள எ ங்கள். ெதாடங் வதற்  ேழ பரிந் ைரக்கப்பட்ட 
ெசயல்பா களின் பட் யைலப் பயன்ப த்தலாம். 
 

____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  
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பரிந் ைரக்கப்பட்ட ெசயல்பா கள் 

ைசக் ள் ஓட் தல்,  பலைக ைளயாட் கள். பட  சவாரி ேகேனா ங்  டட்ாட்டம். 
ைக ைன, ஓ யம், ைதயல் ெவளிேய சாப்பா  ைட ங் ன் த்தல், பறக் ம் 
காற்றா கள். நைடபயணம்  ஒ  ராம் ேபாைலன்  த்தல் கயாக் ங் மைல ைபக் ங்          

ைரப்படங்கள்,  நாடகங்கள், இைச நிகழ்ச் கள் பந்  ைளயா வ  த்தகங்கள் வா ப்  
பாைற ஏ தல். பனிசச் க்  ைளயாட்  நிகழ் கள். நீரச்ச் க் . நீசச்ல். ேதநீர.் ந் கள். 

ேயா. ேகம்கள். நாய் நைடப ற் .  ஜன்னல்  ஷாப் ங்  உடற்ப ற்  

இைவ ல உதாரணங்கள் மட் ேம. 1 ெகாரிந் யர ் 13 இன் ேவதாகம உண்ைமகள் உங்கள் 
ெசாந்த ட் ல் எப்ப  இ க்க ேவண் ம் மற் ம் வாழ ம் என்பைதப் பற்  கரத்்தர ்
உங்க டன் தனிப்பட்ட ைற ல் ேபசட் ம். உங்கள் ள்ைளகைள ம் அவரக்ளின் 
தனித் வமான றைமகைள ம் ஆரவ்ங்கைள ம் கவனி ங்கள். நிைன ல் ெகாள் ங்கள், 
இந்த ஒன்றாக ேநரம் அன் ற்கான  மற் ம் உங்கள் ெசாந்த நலன்கைளக் காட் ம் உங்கள் 

ள்ைள ன் நலன்க க்காக அ க ேநரம் ெகா க்கப்படலாம். 

இைவ ல உதாரணங்கள் மட் ேம.  ேவதாகம உண்ைமகள் பற்  கரத்்தர ் உங்க டன் 
தனிப்பட்ட ைற ல் ேபசட் ம். 

இயற்ைகக்  மாறானைதச ்ெசய் ங்கள்  

ெப ம்பாலான ேநரங்களில், நம் ள்ைளகைள வளரப்்ப ல் க்கல்கள் அ யாைம மற் ம் 
ழ்ப்ப யாைமயால் வ ன்றன: அவரக்ைள எப்ப  ஒ ங்காக ஒ ங் ப த் வ  அல்ல  

அவரக்ளின் ேதால் கள், ட்டாள்தனம் மற் ம் அவரக்ள் எ க் ம் ேதர் கைள எப்ப ப் 
பாரப்்ப  என்  எங்க க் த் ெதரியா . ஆனால், ெதய் க அன்ேபா  அவரக் டன் எப்ப  
ெதாடர்  ெகாள்வ  என்பைத நாம் கற் க் ெகாண்ட டன், ெதய் க ஒ க்கத் ன் 
ெகாள்ைககைளப் பயன்ப த் ங்கள், மற் ம் ஒ  வாக இைணந்  பணியாற் னால், 
நம  ரக் கள் க ம் ைற ம். 

அன்  ஒ ேபா ம் ேதாற்கா . யாராவ  நம்ைம தவறாக நடத் ம்ேபா , இயற்ைகயாக 
அல்லாமல் இயற்ைகக்  அப்பாற்பட்டைதச ்ெசய்ய ேதவன் நமக்  அ காரம் அளிக்க ம். 
யாராவ  நம் எ ரப்ாரப்் க க்  ஏற்ப வாழாதேபா , நாம் இயற்ைகயான ைற ல் 
மாம்சத் ல் ெசயல்பட ம் ேறாம். ஆனால் கரத்்தர ் றார,் "இல்ைல, என் 
ஊ யக்கரரக்ளாக, நீங்கள் ஒ  இயற்ைகக்  மாறான ைற ல் ப லளிக்க ேவண் ம் என்  
நான் ம் ேறன்." நம் உதாரணம் ஸ் , அவர ்இ க் ம் வ  மற் ம் எப்ேபா ம் நமக்  
ப லளிப்பார.்  

ெகட்ட வாரத்்ைத ஒன் ம் உங்கள் வா ந்  றப்படேவண்டாம்; பக் த் க்  ஏ வான 
நல்ல வாரத்்ைத உண்டானால் அைதேய ேகட் றவரக் க் ப் ரேயாஜன ண்டா ம்ப  
ேப ங்கள். அன் ம், நீங்கள் டக்ப்ப ம் நா க்ெகன்  த் ைரயாகப் ெபற்ற ேதவ ைடய 
பரி த்தஆ ையத் க்கப்ப த்தா ங்கள். சகல தமான கசப் ம், ேகாப ம், ரக்்க ம், 

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

 
இந்த பத் ல் ேதவன் எங்கைள ெபற்ேறார ்மந் ரிகளாக அைழத்  அன்ைப வரிக் றார.் 
கரத்்தர ் நமக்  ஒ  கட்டைளைய ெகா த்தால் நம்மால் அைத நிைறேவற்ற யா , அ  
அவைர ெபாய்யராக் ம். ஆனால் அவர ் ெபாய் ெசால்ல ல்ைல. நாம் ேசாரவ்ைடந்தால், 
ேதால் யைடந்தால் அல்ல  இைத க ம் க னமாக உணரந்்தால், நாம் கண்டனம் 
ெசய்யப்ப வைத ேதவன் ம் வ ல்ைல. நாம் ெஜ க்க ேவண் ம் மற் ம் நம் 
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ள்ைளகைள நாம் ம் ம் தத் ல் ேந க் ம் சக் ைய அவரிடம் ேகட்க ேவண் ம் என்  
அவர ் ம் றார.்  
 
நீங்கள் என் நாமத் னாேல தா னிடத் ல் ேகட் க் ெகாள்வெத ேவா அைத அவர ்
உங்க க் த் த வார.் ( ேயாவான்16:23) 
 
நாம் எவ்வள  டட்ாள்களாக ம் யநலவா களாக ம் இ க் ேறாம் என்பைத அ ந்  
ேதவன் நம்ைம ெபற்ேறாரக்ளாக ேதரந்்ெத த்தார.் ஆனால் நாம் அப்ப ேய இ ப்ேபாம் என்ற 
எண்ணத் ல் அவர ் அைதச ் ெசய்வ ல்ைல. அவர ் தன  இயற்ைகக்  அப்பாற்பட்ட 
வாரத்்ைதைய நமக் த் த றார,் ஆனால் நாம் அைதத் ேதாண்  வாசத் ன் வ வான 
அ த்தளத்ைத உ வாக்க ேவண் ம், அதனால் வாரத்்ைத நம் இ தயங்கைள மாற் ம். நாம் 
ெவற் ெபற ம், வ காடட் ம், அ காரம் ெபற ம் ேதவன் எப்ேபா ம் உத றார.் அவர ்
தன  வாக் ன் லம் நம் ெவற் ைய அ க் றார,் “பரி த்த ஆ ன் சக் ன் 

லம், இேய ேவா  உங்கள் ெந ங் ய உற ன் லம், மன்னிப்  லம் நீங்கள் அவைர 
ம ைமப்ப த்தத் தவ ம் ேபா  உண்ைமயாக ெபா ப்ேபற்ேபன். ஒேர கட்டைள ”( ப் யர ்
4:13, என் ெசாற்ெறாடைர). ேதவைன த்தல்!  

  



                                                                                                                                       ேரக் காஸ்டர ்

அன்பான ெதாடர் கள் 70

பாடம் 11 
 

ெதாடர் ெகாள் தல் அவ யம் 
 

 
நாம் ஒ  வாரத்்ைத ட ேபசாமல் ெதாடர்  
ெகாள்ளலாம். இ ப் ம், ேகடக்ாமல் உண்ைமயாக 
ெதாடர்  ெகாள்ள இயலா . ேதவன் நமக்  இரண்  
கா கைளக் ெகா த்தேபா , கங்கைள 
வ வைமப்பைத ட அவர ் நம்ைம அ கம் மன ல் 
நிைனத் ந்தார.் நல்ல காரணத் ற்காகேவ 
எங்க க்  இரண்  கா க ம் ஒ  வா ம் உள்ளன. 
 
தகவல்ெதாடர் க்  ேகடக் ேவண் ம் என்றால், அ  கவனத் டன் இ க்க ேவண் ம். நம் 

ள்ைளக டன் அன்பான ெதாடரை்ப அைடய, நாம் அவரக்ைள கவனமாகக் ேகடக் ேவண் ம். 
ஒ ங்  நடவ க்ைக ேதைவப்ப ம் ழ்நிைலகள் ெபற்ேறாரக்ள் மற் ம் ள்ைளகள் 
இ வரிட ம் வ வான உணரச்் கைள உ வாக் ம் என்பதால், பல்ேவ  வைகயான 
ெதாடர் களின் ைள கைள நாம் க த் ல் ெகாள்ள ேவண் ம். 
 
நாம் பாரை்வக்  ெதாடர்  ெகாள் ம் வ கள் 
 

க ம் சக் வாய்ந்த ெதாடர்  கபாவங்கள், மற்றவரக்ள் நம் கத் ல் பாரக்் ம் ெசய் கள் 
லம் ெவளிப்ப த்தப்ப ற . நம் தகவல்ெதாடர் களில் இ  55 சத தம் என்  

ள்ளி வரங்கள் ன்றன, எனேவ நம் ள்ைளக டன் ெதாடர்  ெகாள் ம்ேபா  
கபாவங்கள் த்  நாம் க ம் கவனமாக இ க்க ேவண் ம். 

 
இந்த உதாரணத்ைதக் கவனி ங்கள். ஒ  நாள் இர ல் உங்கள் ள்ைளக டன் ன் 
இ க்ைக ல் ட் ற் ச ் ெசல் ம்ேபா , யாேரா ஒ வர ் உங்க க்  ன்னால் ட் வ  
வந்ததால், நீங்கள் சாைல ந்  ல ச ் ெசல்ல ேவண்  இ க் ற . நீங்கள் ரக் ல் 
கத் ரக்ள், " ட்டாள் _______, _______, ________," உங்கள் கம் ேகாபத்ைத ர ப க் ற . 
 
நீங்கள் ட் ற்  வந்த ம், ள்ைளகள் க் கள் மற் ம் டட்ாய் சாப் வதால் 
சலசலக் றாரக்ள் மற் ம் ப க்ைக ல் ப க்க ம்ப ல்ைல. நீங்கள் ஒ  ைற 
ப க்ைகக் ச ்ெசல் ங்கள் என்  ெசான்னீரக்ள், ஆனால் அவரக்ள் ெசய்ய ல்ைல, அதனால் 
அந்த நபர ் உங்கைள ட்ட வந்தேபா  ேதான் ய அேத ேகாபமான கபாவத்ைத நீங்கள் 
அணிந்  ெகாண் , "நான் இப்ேபாேத உங்கள் ப க்ைக ல் ப க்கச ் ெசான்ேனன்!" அந்த 
ேநரத் ல் உங்கள் ள்ைளகளின் க த்  என்னெவன்றால், உங்கைள சாைல ல் இ ந்  ஓரம் 
தள்ளிய நபைர நீங்கள் எப்ப  பாரக்் ரக்ள், அல்ல  அவரக்ைள எப்ப  ம க் ரக்ள்,. 
அ ேபாலேவ ள்ைளகைள ம் பார் ரக்ள் என்  எண் றாரக்ள். நம் கபாவங்கள் 
பாவமாக ம் அன்பற்றதாக ம் இ க்கலாம் - ஒ  ைறப்  அல்ல  கண்ைண ம் ெசயல் - 
நாம் ெதாடர் ெகாள்வ ல் ஒ  க் ய ப யா ம். "நாம் என்ன ெசால் ேறாம்" என்பைத நம் 

கத் டன் பாரக்்க ேவண் ம். 
 
ஒ க்கத் ற்காக கண் க் ம் ேபா  ேகாபமான கம் உங்க க்   
ெபா வானதா? ___ ஆ ம் _______ இல்ைல 
 
  

உண்ைம ேகாப்  
 
 ெதாடர் ெகாள் தல்-
எண்ணங்கள்,ெசய் கள் அல்ல  
தகவல் பரிமாற்றம்.22 நாம் 
ெதாடர்  ெகாள் ம் தகவல்கள் 
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ப களில் ஆழமாக ேத ங்கள் 
 
இந்த வசனங்கள் உங்க க்  
தனிப்பட்ட ைற ல் எவ்வா  
ெதாடர் ப ன்றன என்பைத 

வரிக்க ம். ப் டட்தாக 
இ க்கட் ம். ற  இைத மாற்ற 
ேதவன் உத மா  
ஒவ்ெவா வ க் ம் ஒ  
ெஜபத் ைன ஏெற ங்கள்.  
 
வடகாற்  மைழைய ம், 

றங் ற நா  
ேகாப கத் ைத ம் றப் க் ம். (நீ ெமா கள் 25:23) 
 
____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  

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

 
____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  

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

 
____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  

 
ேகாபக்காரன் வழக்ைகக் ெகா றான்; ரக்்கன் ெப ம்பாதகன். (நீ ெமா கள் 29:22) 
 
____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  
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உண்ைம ேகாப்  
 

கபாவம் -பானிம் Paniym ( ப் ). கத் ன் ேநர  
அரத்்தம் (ஆ யாகமம் 43:31; 1 இராஜாக்கள் 19:13); ஒ  
நபரின் மனநிைல அல்ல  மேனாபாவத் ன் 

ர ப ப் , அதாவ  தல் (எேர யா 5: 3), 
இரக்கமற்ற  (உபாகமம் 28:50), ம ழ்ச் யான  
(ேவைல 29:24), அவமானப்ப த்தப்படட்  (2 
சா ேவல் 19: 5), பயந்த  (ஏசாயா 13) : 8). ஒ  
ேமாசமான கபாவைன (மத்ேத  6:16) மற் ம் ஒ  
நல்ல (சங் தம் 4: 6) ஆ யவற் ன் 
எ த் க்காட் கைள ேவதம் நமக்  வழங் ற . 
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ர ல் 

ர ன் ெதானி நம  தகவல்ெதாடர் ல் 38 சத தத்ைதக் ெகாண் ள்ள . 24 நாம் ஒ க்க 
நடவ க்ைக ன் ேபா  அல்ல  ஒ க்கத் ற்காக ரல் எ ப் ம்ேபா , ேகாபதை்த 
ெவளிப்ப த் ேறாம். எனேவ நாம் ேகாபத்ேதா ம்,  அல்ல  ஏமாற்றத்ேதா ம் நம் 

கங்கைள க் , நம் ரைல உயரத்் ம்ேபா , நாம் அன் ல்லாத, பாவமான வ ல் 93 
சத தம் ெதாடர்  ெகாள் ேறாம். ஏன் பல ெபற்ேறாரக்ள் இைதச ் ெசய் றாரக்ள், ேம ம் 
இ  அவரக்ளின் ஒ க்கத் ன் ஒ  ப யாக ட இ க் ற ? இ  நம் மாம்சம்  மற் ம் 

சா ந்  வ ற . ெபற்ேறாரின் இந்த வைகயான ெதாடர் ைற  பலர ்வாழ்க்ைகைய  
அ த் ள்ள . யாக்ேகா  1:20 ஐ நிைன ல் ெகாள் ங்கள்:  
ம ஷ ைடய ேகாபம் ேதவ ைடய நீ ைய நடப் க்கமாட்டாேத.." நம் ரல் மற் ம் 

கபாவைனக க் ப் ன்னால் ஒ  அ ைற உள்ள . அன் ல் ப லளிப்பதற்  
ப லாக உணர் கள் மற் ம் உணரச்் க டன் நாம் ெசயல்ப ம்ேபா  ேகாபம் 
ெவளிப்ப ற . 
 

ய பரிேசாதைன 1 

ஒ க்க நடவ க்ைக ன்  ேபா  உங்கள் ரைல உயரத்் வ  ெபா வானதா?   

_______ ஆ ம் ______ இல்ைல 

அப்ப யானால், ேதவனிடம் மனந் ம் த க்கான ெஜபத்ைத எ ங்கள். 
 
____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  

 
வாய்ெமா யாக 

ஆசச்ரியப்ப ம் தமாக, அைனத்  தகவல்ெதாடர் களி ம் வாய்ெமா  ெதாடர்  7 
சத தம் மட் ேம. நீங்கள் ரி ைர ெசய்தால், உங்கள் ள்ைளகள் ேகட் ம் அைனத் ம் 
ப்ளா, ப்ளா, ப்ளா. இந்த ெகட்ட பழக்கம் உங்கள் நல்ல உறைவ ம் உங்கள் ெசல்வாக்ைக ம் 

ைதக் ற . 

அவரக்ள் என்ன தவ  ெசய்தாரக்ள் மற் ம் ஒ க்கம் என்ன என்பைத ள்ைளகள் ெதரிந்  
ெகாள்ள ேவண் ம், ஆனால் அவரக்ளின் ேநாக்கங்கள் என்ன என்பைத நீங்கள் எப்ப  
உணர் ரக்ள் அல்ல  அ  அவரக்ளின் எ ரக்ாலத்ைத எப்ப  பா க் ம் என்ப  பற் ய 
நீண்ட ளக்கங்கள் பய ள்ள ஒ க்கம் அல்ல - அ  ரி ைர. ெப ம்பாலான 
சந்தரப்்பங்களில், ெபற்ேறாரக்ள் தங்கள் ள்ைளைய வளரப்்பதற்காக தங்கள் ள்ைளைய 
ப வாங்க ம் றாரக்ள், ஆனால் இைவ தவறான பாவ ேநாக்கம். 

சராசரி நாளாக க ங்கள். உங்கள் ள்ைள டன் ஒ வ க்ெகா வர ் ெதாடர் ெகாள்வ ல் 
எத்தைன சத தம் ேநரம்ைறயான , எந்த சத தம் எ ரம்ைறயான ? 
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எ ரம்ைற தகவல்ெதாடர்  இ ேபால் ெதரி ற : "அைத ெசய்யாேத. இைத ஏன் ெசய் ரக்ள்? 
உங்கள் அைறைய த்தம் ெசய்யச ் ெசான்ேனன். உங்க க் ப் ற  எ ங்கள். உங்கள் 
சேகாதரிைய தனியாக ங்கள். ப்ைபைய ெதாட் ைய ெவளிேய எ ங்கள்." 

ேநரம்ைறயான ெதாடர்  இ ேபால் ெதரி ற : “நீங்கள் அழகாக இ க் ரக்ள். இன்  பள்ளி 
எவ்வா  இ ந்த ? உங்கள் நண்பரக்ள் எப்ப  இ க் றாரக்ள்? இன்  இர  உண ற்  நீங்கள் 
என்ன ம் ரக்ள்? " 

ஒ  ெபற்ேறார ்ஒ  ள்ைள டன் ஒ  நாைளக்  ஒ  பத்  நி டங்கள் ெதாடர்  ெகாண்டால், 
மற் ம் 75 சத தம் எ ரம்ைறயாக இ ந்தால், எவ்வள  ேநரம்ைறயான ெதாடர்  
நைடெப ற ? 

ஒ  ள்ைள ன் வாழ்க்ைக ல் ெபற்ேறாரக்ள் க ம் ெசல்வாக்  க்கவரக்ள். உங்கள் 
வாழ்க்ைக ல் க ம் ெசல்வாக் ள்ள நபர ் தன்ைமயாக உங்க க்  உத்தர  
ெகா த்தாவர ் அல்ல  உங்க க்  ெசாற்ெபா வாற் னாவர,் உங்கள்  ற்றம் 
சாட் யவர,் உங்க க்  நிகராய் ேப னவர,் உங்கைள நீங்கள் எப்ப  உணர ஆரம் ப் ரக்ள்? 

ய பரிேசாதைன 2 

உங்கள் ள்ைளக டனான உங்கள் உறைவக் க த் ல் ெகாள் ங்கள். ஒவ்ெவா  
ள்ைள ட ம் ஒ  நாைளக்  எத்தைன நி டங்கள் ஒ வ க்ெகா வர ்

ெதாடர் ெகாள் ரக்ள் மற் ம் அந்த தகவல்ெதாடர் ன் எத்தைன சத தம் எ ரம்ைற 
மற் ம் ேநரம்ைறயான  என்பைத பட் ய ங்கள். 

 
____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  

 
ெபற்ேறாரிட ந்  ெபறப்பட்ட எ ரம்ைறயான சை்ச ன் காரணமாக பல ெபரியவரக்ள் 
இன் ம் உணரச்் த் த ம் க டன் ேபாரா  வ ன்றனர.் இ  உங்க க்  உ ைணயாக 
இ ந்தால், ன் இைணப்  E: நம் க்ைகைய ம் மன்னிப்ைப ம் ேவதாகம மன்னிப்  மற் ம் 
கடந்த காலத்ைத நிரந்தரமாக உங்க க்  ன்னால் ைவப்ப  பற்  அ ய ம்.  
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பாடம் 12 

அன் ன் இ தயம் 
 

நம் வா ல் இ ந்  ெவளிவ வ  நம் இ தயத் ல் இ ப்பைத ெவளிப்ப த் ற . 
பரி த்தமாக் தல் ஒ  ெசயல் ைற என்பதால், நாம் எங்  மாற்றப்பட ேவண் ம் என்பைத 
ெவளிப்ப த்த ேதவன் அ க்க  நம் ள்ைளகைளப் பயன்ப த் றார,் அன் ல்லாத 

ஷயங்கைளச ்ெசால்லலாம் 

இேய ன் வாரத்்ைதகள் இ தயத்ைதப் பற் ய ம ப் க்க ேவதாகமக் ெகாள்ைககைள 
வழங் ன்றன: 

 வா ந்  றப்ப றைவகள் இ தயத் ந்  றப்பட் வ ம்; அைவகேள 
ம ஷைனத் ண் ம். (மத்ேத  15:18) 

நல்ல ம ஷன் இ தயமா ய நல்ல ெபாக் ஷத் ந்  நல்லைவகைள 
எ த் க்காட் றான், ெபால்லாத ம ஷன் ெபால்லாத ெபாக் ஷத் ந்  
ெபால்லாதைவகைள எ த் க்காட் றான். (மத்ேத  12:35) 
 
மத்ேத  15:18 இல், உங்கள் வா ந்  வ ம் வாரத்்ைதகள் உங்கைள ம் மற்றவரக்ைள ம் 

ட் ப்ப த் ம் என்  இேய  னார.் ேதவன் நம் 
வா ந்  வ வைதப் பற்  கவைலப்ப றார,் ஆனால் 
ெபரிய ரசச்ைன ைம ன் லமா ம். மத்ேத  15:19 இல், 
ேதவன் மனித இ தயத் ந்  வரக் ய ல ய 
எண்ணங்கைள ம் ெசயல்கைள ம் ெவளிப்ப த் னார.் 
நமக் த் ேதைவ இ தயத் ன் ம பமா ம் அதனால் நம் 
வா ந்  ெவளிவ வ  நன்றாக இ க் ம். 
 

அப்ப க்க, சேகாதரேர, நீங்கள் உங்கள் சரீரங்கைளப் பரி த்த ம் 
ேதவ க் ப் ரிய மான வப யாக ஒப் க்ெகா க்கேவண் ெமன் , 
ேதவ ைடய இரக்கங்கைள ன்னிட்  உங்கைள ேவண் க்ெகாள் ேறன்; 
இ ேவ நீங்கள் ெசய்யத்தக்க த் ள்ள ஆராதைன.  நீங்கள் இந்தப் 

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

தா ற னாேல ம பமா ங்கள் (ேராமர1்2:1,2) 
 

மத்ேத  12:35 ற , நம் ஒவ்ெவா வ க் ம் நம் இ தயத் ல் ஒ  ைதயல் இ க் ற , 
அ  நல்ல  அல்ல  ெகட்ட . இங்ேக ைதயல் என்றால் "மன ன் களஞ் யம்", அங்  
எண்ணங்க ம் உணர் க ம் ைவக்கப்ப ன்றன. நம் ல் பல க்  " ய ெபாக் ஷங்கள்" 
அல்ல  ரக்்கப்படாத ரசச்ைனகள் உள்ளன. நாம் இரட் க்கப்ப ம்ேபா , நமக்  ஒ  ய 
இ தயம் இ க் ற  (எேசக் யல் 11:19; 18:31; 36:26; 2 ெகாரிந் யர ் 5:17), ஆனால் இ  ய 
தகவல்ெதாடர் க்கான பைழய பழக்கங்கள் மைறந் ட்டதாக அரத்்தமல்ல. நாம் ெகட்டைத 
நிராகரித்  "நல்ல ெபாக் ஷத்ைத" உ வாக் ம்ேபா  மாற்றத் ன் ஒ  ெசயல் ைற உள்ள . 
இ  நம் வ வான அ த்தளத்ைத கட் ம் ேயாசைனக்  ெசல் ற . ேதவனின் வாரத்்ைதைய 
நம் இ தயத் ல் ைவப்பதன் லம் ேதவனின் ப்பத்ைத நா னால், நல்ல ஷயங்கள் 
ெவளிவ ம். நா க்  நாள், நாம் ப ப்  மற் ம் ெஜபம் லம் ேதவ டன் ஐக் யமா ம்ேபா , 
நாங்கள் நம் "நல்ல ெபாக் ஷத்ைத" உ வாக் ேறாம். நல்ல  மற் ம் ைம எ  என்பைத 
வாரத்்ைதயால் மட் ேம நமக்  வைரயைற ெசய்ய ம், ேதவனல் மட் ேம நம் 
இ தயங்கைள ம பப்ப த்த ம். 

  

உண்ைம ேகாப்  
 

ட் —மா ப த்த, 
ய்ைமயற்ற ;அல்ல  

ெகட் ப்ேபாதல். 
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ப களில் ஆழமாக ேத ங்கள் 

நல்ல மற் ம் ய ெபாக் ஷங்களின் எ த் க்காட் கள் மற் ம் ஒவ்ெவான் ன் ைவ ம் 
கவனி ங்கள். 
 

நான் உமக்  ேராதமாய்ப் பாவஞ்ெசய்யாதப க் , உம  வாக்ைக 
என்னி தயத் ல் ைவத்  ைவத்ேதன். (சங் தம் 119: 11)  

 
____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  

நீ மா ைடய வாய் ஞானத்ைத உைரத் , அவ ைடய நா  நியாயத்ைதப் 
ேப ம்.(சங் தம் 37:30) 

 
____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  

நீ மா ைடய நா  த்தெவள்ளி; ன்மாரக்்க ைடய மனம் அற்ப ைல ம் 
ெபறா . (நீ ெமா கள் 10:20) 

 
____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  

ன்மாரக்்கரின் வாரத்்ைதகள் இரத்தஞ் ந்தப் ப ப்பைதப்பற் ய ; 
உத்தமரக் ைடய வாேயா அவரக்ைளத் தப் க் ம். (நீ ெமா கள் 12: 6) 

____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  

 

 

ெசயல் ட்டம் 
 
உங்கள் னசரி பக்  ேநரம் அரத்்த ள்ளதா? ___ஆமாம்___இல்ைல ரானதா? 
_______ ஆ ம்_______ இல்ைல 
 
இல்ைலெயன்றால், ஒ  உ ெமா ைய எ  மாற்றத் ட்ட ங்கள் 

____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  
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மற்றவரக் க்கன நம  ம ப்  
 

 

அன்பான தகவல்ெதாடர்  ஸ் ைவ ைமயமாகக் ெகாண்ட , ய-ைமயம் அல்ல. இ  
மற்ெறா  நப க்  ம ப்  ைவக் ம் . "இேதா, ள்ைளகள் ேதவனின் பரி " (சங் தம் 
127: 3 ). பரி  என்ற வாரத்்ைத ம் பாரம்பரியமாக ெமா ெபயரக்்கப்பட் ள்ள  (ESV, NKJV), இ  
பரம்பைர அல்ல  ெசாத்  ேபான்ற உ ல் அல்ல  சட்ட ஆவணம் லம் அ ப்பப்பட்ட 
ஒன்ைற பரிந் ைரக் ற  (எேசக் யல் 48:29). இந்த ஷயத் ல், ள்ைளகள்தான் நமக்  
ேதவனால் ெகா க்கப்படட் . இதன் ெபா ள் ள்ைளகள் ஒ  பரி , மற் ம் ப ன்ம வய னர,் 
மற் ம் உ ரியல் ரீ யாக உங்க ைடய  அல்லாத ள்ைளகள் ட மற்றவரக்ைள ம க் ம் 
இந்த உதாரணத்ைதக் கவனி ங்கள். உங்கள் ேபாதகைர இர  உண ற்  அைழத் ந்தால், 
அவர ்வ வதற்  ன்ேப அவ க்  த்த உணைவக் கண் ப் ரக்ளா? உங்கள் ட்ைட 

த்தம் ெசய் ரக்ளா? நீங்கள் அவைர ண்ப த்தாதப  தவறான ஷயத்ைத ெசால்லாமல் 
கவனமாக இ ப் ரக்ளா? உங்கள் ள்ைளகள் ஒ ங்காக நடந் ெகாள்வைத உ  
ெசய் ரக்ளா? நீங்கள் எப்ப  ஆைட அணி ரக்ள்? உங்கள் ேபாதகைர நீங்கள் ம ப்பதால் 
உங்களின் றந்த பாதத்ைத ன்ேனாக்  ைவப் ரக்ள். அவர ்அேநகமாக ஒ  நல்லவர ்மற் ம் 
ம ப் க் ரியவர ்- ஆனால் உங்கள் ள்ைளகள் அைத ட அ கமாக க் யமானவரக்ள். 
 
நாம் எப்ேபா  அவரக்ைள ம ப் ழக்கச ்ெசய் ேறாம் என்ப  நம் ள்ைளக க் த் ெதரி ம். 

ர ரஷ்்டவசமாக, பல ெபற்ேறாரக்ள் தங்கள் ெசயல்கைளக் க த் ல் ெகாள்வ ல்ைல. 
ஒ வைர ம ப்ப  ஒ  ேதர் , ேதவனின் வாரத்்ைத ஒவ்ெவா  ள்ைள ம் ேதவனின் பரி  
என்  ற . அவர ்நம் ள்ைளகள்  அ க ம ப்  ைவத் ப்பதால், நம் தவ க க்  
மன்னிப்  ேகட்பதன் லம் நாம் அவரக்ைள எப்ேபா ேம அப்ப த்தான் நடத்த ேவண் ம் 
மற் ம் ெபா ப்ைப ஏற்க ேவண் ம். 
 
ப களில் ஆழமாக ேத ங்கள் 
 

ள்ைளகைளப் பற் ய இந்த ெபற்ேறாரின் அ ைறகைள அைடயாளம் காண ம். 
 
அப்ெபா  ஏசா எ ரெ்காண்  ஓ வந் , அவைனத் த , அவன் க த்ைதக் 
கட் க்ெகாண் , அவைன த்தஞ்ெசய்தான்; இ வ ம் அ தாரக்ள். அவன் தன் கண்கைள 
ஏெற த் , ஸ் ரகீைள ம் ள்ைளகைள ம் கண் : உன்ேனா க் ற இவரக்ள் யார?் 
என்றான். அதற்  அவன்: ேதவன் உம  அ யா க்  அ ளின ள்ைளகள் என்றான். 
(ஆ யாகமம் 33: 4-5) 
 

____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  

இஸ்ரேவல் ேயாேசப் ன் மாரைரப் பாரத்் : இவரக்ள் யார ்என்  ேகடட்ான். 
 
ேயாேசப்  தன் தகப்பைன ேநாக் : இவரக்ள் இவ் டத் ல் ேதவன் எனக்  அ ளின மாரர ்
என்றான். அப்ெபா  அவன்: நான் அவரக்ைள ஆ ரவ் க் ம்ப  அவரக்ைள என் 

ட்டக்ெகாண் வா என்றான். (ஆ யாகமம் 48: 8-9) 
 
____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  
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உங்கள் நடத்ைதயால் உங்கள் ள்ைளகைள ம ப் ழக் ம் ேநரங்கள் அல்ல  ழ்நிைலகள் 
உள்ளதா? ___ ஆம் ___ இல்ைல 
 

இ  எப்ேபா  நிகழ் ற  என்பைத அைடயாளம் கண் , உங்கள் பாரை்வைய ெதய் கமாக 
மாற்ற உத மா  ேதவனிடம் ேக ங்கள். 
 
 

____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  

 

இ  கற் க் ெகாண்ட றன் 

அன்பான ெதாடர்  என்ப  ஸ் ைவ ைமயமாகக் ெகாண்ட ஒ  ேதர் . "கரத்்தரா ய 
இேய  ஸ் ைவ அணி ங்கள்" என்  ேவதாக ம் நமக்  அ த் ற  (ேராமர ்13:14). 
இ  ஒ  கட்டைள மற் ம் ெபா ப் . ஸ் ைவ அணிவ  ஒ  உணர் ரவ்மான , 
நாம் நிைனத்தா ம் இல்லா ட்டா ம் எல்லா ேநரத் ம் எ க்க ேவண் ம். இந்த வைகயான 
அன்  அவரிட ந்  மட் ேம வர ம், இ  நம்ைம நம  வ வான அ த்தளத் ற்  
அைழத் ச ் ெசல் ற . 1 ேயாவான் 2:10 ற , "தன் சேகாதரைன ேந ப்பவன் ஒளி ல் 
நிைலத் க் றான், அவனில் த மாற எந்த காரண ம் இல்ைல." ஒளி ல் நிைலத் த்தல் 
என்ப  ஸ் ல் நிைலத் த்தல், அதாவ  ய- ப்பத் ற்காக இறப்ப  மற் ம் 

ஸ் ன் ப்பத் ற்  ேம ம் உ ேரா  இ ப்ப . 

பல ெபற்ேறாரக்ள் தங்கள் ள்ைளக டனான பாவ ெதாடரை்ப நி த்த ேவண் ம் என்  
அ ந் ந் ம் அைத பற்  எ ம் ெசய்ய ல்ைல. நாம் அன்ைபத் ெதாடர் ெகாள்வ  
ேதவனின் ப்பம், எனேவ நம்ைம மாற் ம்ப  அவரிடம் ேகடப்  அைத ெகாண் வர அவர ்
உைழப்பார ்என்பதற்கான உத்தரவாதம். ேவதம் ற , "நீ மான்களின் இ தயம் எவ்வா  
ப லளிப்ப  என்பைத ஆய்  ெசய் ற " (நீ ெமா கள் 15:28), இ  ேநரை்மயான 
தகவல்ெதாடர்  கற்ற  மற் ம் ேவண் ெமன்ேற இ ப்பைதக் க் ற . "ஞானி ன் 
இ தயம் அவன் வாையக் கற் க் ற , ேம ம் அவன் உத களில் கற்றைலச ் ேசரக்் ற " 
(நீ ெமா கள் 16:23). தகவல்ெதாடர்  றன்கள் ற்ேபாக்கானைவ மற் ம் கற் க்ெகாள்ள 

ம் என்பைத இ  உ ப்ப த் ற . இ தயத் ல் உள்ளைத வாய் ெவளிப்ப த் ற  
என்பைத ண் ம் கவனிக்க ம். கரத்்தரின் ஆ ரவ்ாதம் ேநரை்மயான தகவல்ெதாடர்  லம் 
வ ற , ஏெனன்றால் நாம் அவ ைடய த்தத் ற்  ழ்ப்ப ந் க் ேறாம் (எேப யர ்4:29). 
ேம ம் இந்த ெதாடர்  அதன் ேநாக்கத்ைத நிைறேவற் ம் வைக ல், உ யானதாக 
இ க் ம். அன்பான தகவல்ெதாடர்  மற் ம் ைறயான ப ற் ன் லம் சரியானைதச ்
ெசய்ய நம் ள்ைளகைள ெவற் கரமாக வற் த் ேவாம். 
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ேமேல உள்ள வசனங்கைளக் கவனி ங்கள்.  உங்கள் ள்ைளக டன் ெதாடர் ெகாள்வதற்  
அைவ எவ்வா  ெபா ந் ம் என்பைத வரிக்க ம். 
 

____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  

அன்பான தகவல்ெதாடர் கைள நி வ, நாம் நம் ள்ைளகைள ெவவ்ேவ  ெலன்ஸ்கள் லம் 
பாரக்்கத் ெதாடங்க ேவண் ம். ேதவன் நம் ள்ைளகைள அவ ைடய கண்களால் (பரிசாக) 
மற் ம் அவ ைடய வாரத்்ைத ெசால்வதன் லம் பாரக்்க ேவண் ம் என்  கரத்்தர ்

ம் றார.் ஸ்தவ எ த்தாளர ் வாரன் ரஸ்்ேப னார,் "ெதய் க வளங்கள் 
ேதவனின் ம ைமக்  அன்பான ேசனல்கள் லம் மனித ேதைவகைள ரத்்  ெசய் ம் ேபா  
ஊ யம் நைடெப ற ." 26 ள்ைளவளரப்்  ஒ  ஊ யமா ம், ேம ம் ேதவன் நமக்  
அளித்த ெதய் க வளங்களி ந்  நம  ெதாடர்  வர ேவண் ம். ஆனால் அ  எப்ெபா ம் 
அவைர ம ைமப்ப த் ம் ேநாக்கத் டன் இ க்க ேவண் ம், அவ ைடய ணத்ைத 

ர ப க் ற . நம் ெதய் க வளம் என்னெவன்றால், ஸ் ல் நிைலத் க் ம் உற , 
நாம் பாைற  கட் ம் உ யான அ த்தளம்.  

உங்கள் ள்ைளகைள கரத்்த க்  அர்ப்பணிக்க ம் 

இந்தக் ெகாள்ைககைள நாம் உண்ைமயாகப் 
ன்பற்றலாம், ேம ம் நம் ள்ைளகள் இன் ம் 

பாவம் அல்ல  ஒ க்கக்ேகடான வாழ்க்ைக 
ைறையத் ேதர்  ெசய்ய ம். அைவ சரியாக 

மா ம் என்பதற்  எந்த உத்தரவாத ம் இல்ைல. 
ேதவன் நமக் க் ெகா ப்ப  ேபால 
அவரக் க் ம் ேதரந்்ெத க் ம் தந் ரம்  
அல்ல  ப்பத்ைதத் த றார.் 

ள்ைளயானவன் நடக்கேவண் ய வ ேல அவைன நடத் ; அவன் 
ரவ்ய ம் அைத டா ப்பான். (நீ ெமா கள் 22: 6) 

 

இந்த ப  ஒ  உத்தரவாதத்ைத அளிக் ற  என்  பலர ் நிைனக் றாரக்ள், ஆனால் அ  
கரத்்த ைடய வாரத்்ைத ன் க் யத் வம் அல்ல. பழெமா கைள ளக் ம் ேபா , இ  
ேபான்ற ெசாற்ெறாடரக்ள் சாத் யக் கள், உத்தரவாதங்கள் அல்ல என்பைத நாம் ரிந்  
ெகாள்ள ேவண் ம். எவ்வாறா ம், நம் ள்ைளகைள ேதவனின் ப்பத் ல் 
வளரப்்பதற் ம், நீ ன் வளரச்் க்காக நி த்தாமல் ெஜ ப்பதற் ம்  நாம் அ கபடச் யற்  
எ க்க ேவண் ம். 

சாெலாேமான் மற் ம் இஸ்ரேவலர ்  ேதவனின் இல்லத்ைத அரப்்பணிப்ப  பற்  இந்த 
ேயாசைன பயன்ப த்தப்பட்ட  (1 இராஜாக்கள் 8:63). நம் ள்ைளகள் நம் ைடயவரக்ள் அல்ல, 
ஆனால் கரத்்த ைடயவரக்ள் என்பைத நாம் எப்ேபா ம் கவனத் ல் ெகாள்ள ேவண் ம், நாம் 
அவரக்ைள அப்ப  நடத்த ேவண் ம். நாம் அவரக்ைள ண் ம் ேதவ க்  அரப்்பணிக்க 
ேவண் ம். 

நம் ள்ைளகைள அரப்்பணிப்ப  ஒ  க் யமான நிகழ் . நம் ள்ைளகள் 
நம் ைடயவரக்ள் அல்ல - அவரக்ள் அவ ைடயவரக்ள் என்  நாங்கள்  சைப ன் ன் 
ப ரங்கமாக அ க் ேறாம், அவரக்ள் நம் பா காப் ல் இ க் ம்ேபா  நாங்கள் அவரக்ைள 
அப்ப  நடத் ேவாம். இந்த பத் ல் கரத்்தர ்ெசால் றார:் நம் ள்ைளகள் அவ ைடயவரக்ள். 
ஆனால் இந்த அரப்்பணிப்  ஒ  ம ப்  அல்ல: "இங்ேக, ஆண்டவேர, அவரக்ள் இப்ேபா  

உண்ைம ேகாப்  
 

ப ற் –சானக் Chanak  ( ப் ).க்   Hebrew 
ெதய் கத் ற்காக அரப்் பணிக்க ம் 
அல்ல  ஒ க்க ம் ேசைவ  
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உங்க ைடயவரக்ள்." இந்த அரப்்பணிப் ற் ள் நம் ள்ைளகைள ேந க்க ம், வ காடட் ம், 
ப ற் க்க ம் கரத்்தர ் ெகா த்த ெபா ப் ன் ப் ணர்  உள்ள . எேப யர ் 6: 4 

ப் வ  ேபால, நாம் அவரக்ைள "கரத்்தரின் ப ற் ம் அ ைர ம் வளரக்்க 
ேவண் ம்." 

நம் ள்ைளகள் எ க் ம் ேதர் க க்  நாங்கள் ெபா ப்ேபற்க மாட்ேடாம் ஆனால் 
அவரக்ைள வளரப்்ப ல் நாம் ெசய் ம் ேதர் க க்  நாங்கள் ெபா ப்ேபற்ேபாம். நம் 

ள்ைளகள் ெசய்யப்ேபா ம் தவ கைளப் பற் ம், அவரக்ள் நம்ைம எப்ப  
சங்கடப்ப த் வாரக்ள் என் ம் நாம் அ க்க  கவைலப்ப ேறாம், அ  நாம் அவரக்ைள 
நடத் ம் ைறைய கட்டைள ற  அல்ல  த கட்டைள ட்டப  அவரக்ைள 
ேந க்க ல்ைல. நம் ள்ைளகளின் ம ப்  ேதவன் ெசான்ன ந்  வ ற  என்பைத 
நாம் ரிந்  ெகாள்ள ேவண் ம், அவரக்ளின் ஆ ைம, ேதால் கள் அல்ல  அவரக்ளின் 
வாழ்க்ைக நிைல அல்ல., "இ  உங்க க்  என் பரி ." என்  கரத்்தர ்ெசால் றார.் 

ல சமயங்களில் என் த்த மகைன மடக்  ஒ  ப் டன் ப்  அ ப்ப நிைனத்ேதன்: 
"ேதவேன, எனக்  இ  ேவண்டாம். அவ க்  அ க ேவைல இ க் ற . ” ஆனால் இந்த 

ஷயத் ல் எனக்  ப்பம் இல்ைல, இல்ைலயா? உங்க க் ம் இல்ைல. நமக்  என்ன 
ேதைவ என்பைத ேதவ க்  நன்றாக ெதரி ம். பரிமாற்றக் ெகாள்ைக இல்ைல. 

நீங்கள் ஒற்ைற ெபற்ேறார,் கலப்  ம்பம், வளரப்்  ெபற்ேறார ் அல்ல  தாத்தா பாட்  
வளரக்் ம் ள்ைளகளாக இ ந்தால் இ  மா மா? இல்ைல அ  மாறா . 
 

ய பரிேசாதைன 3 

உங்கள் ள்ைளகள் ேதவனின் பரி கள் என்  உங்க க் த் ெதரி மா?___ ஆம் ___ இல்ைல 

நீங்கள் எப்ேபா ம் அவரக்ைள அப்ப த்தான் நடத் ரக்ளா? ___ ஆம் ___ இல்ைல 

அ தான் நம் ேபாரக்்களம். கரத்்தர ்ெசால்வ  ேபால் உள்ள , "இேதா உங்க க்  என  பரி , 
நீங்கள் அைத எப்ப  ைகயாள ேவண் ம் என்  நான் அ த்தல்க டன் நிைற  
ெசய் ேறன். என் வ காட் தல்கைளப் ன்பற் ங்கள், ஏெனன்றால் நான் உன்ைனப் 
பாரத்் க் ெகாண் க் ேறன். " நம்மால் ந்தவைர யற்  ெசய்  கரத்்தர ் ெசால்வைத 
ெசய்ய ேவண் ம். நம் ள்ைளகைள எப்ப  நடத்த ேவண் ம் என்  கரத்்தர ் ெகா த்த 
அ த்தல் ைகேய  னிதஏற்பா . ேம ம் ேவதம் ற , "அவரக்ைள ேந ங்கள்; 
அவற்ைற எப்ேபா ம் பரிசாகக் க ங்கள். "  
 

ஒவ்ெவா  தனித் வமான ஆ ைமைய ம் ம க்க ம் 

நீ ெமா கள் 22: 6 இன் இரண்டாம் பாகம், ள்ைளயானவன் நடக்கேவண் ய வ ேல 
அவைன நடத் ;. அவன் ேபாக ேவண் ய வ ல்" என்  ற . அவர ்ெசல்ல ேவண் ய 
வ  எ ேரய ெமா ல் "அவர  வ களின் வா ல்" அல்ல  அவர  ஆ ைம, நடத்ைத, 
வாழ்க்ைக ன் நிைல அல்ல  இயற்ைகயான வைள ன் ேகாரிக்ைகக க்  ஏற்ப. நம் 
ஒவ்ெவா  ள்ைளைய ம் அவரக்ளின் தனிப்பட்ட ஆ ைமையத் த  ஒ  தனித் வமான 
பரிசாக நாங்கள் க த ேவண் ம். கரத்்தர ்அவரக் க்  அளித்த ஆ ைமக க்  ஏற்ப நாம் 
மாற ேவண் ம் என்  கரத்்தர ் ம் றார.் 
 

தல் ம்பமான ஆதாம் மற் ம் ஏவாள் ெதாடங் , பல்ேவ  ஆ ைமகளின் 
ஆதாரங்கைளக் காண் ேறாம். கா ன் ய- ப்ப ள்ளவராக இ ந்தார ் மற் ம் தன  
ெசாந்த வ ல் ெசல்ல உ யாக இ ந்தார,் ஒ  ரட்டாட்ட ள்ள க ைதைய ேபால. 
ஆெபல் ேதவைன ேந த்தார ்மற் ம் உணர் றன், இணக்கமான ள்ைள. 
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ஈசாக் ன் மகன்கள், யாக்ேகா  மற் ம் ஏசா இரட்ைடயரக்ள். யாக்ேகா   ஒ  அம்மா ைபயன், 
ெமன்ைமயான ேதா டன், அ க்க  சைமயலைற ல் இ ந்தான். ஈசா ஒ  மனிதனின் 
மனிதர,் கர ரடானவர,் ேவட்ைடக்காரர,் ரட் த்தனமானவர.் அவரக்ள் ெவவ்ேவ  
ஆ ைமகள் மற் ம் ெவவ்ேவ  நலன்கைளக் ெகாண்ட இரடை்டயரக்ள். ேதவன் இைத ஆரம்ப 
காலத் ந்ேத ெசய்  வ றார.் 

ரட் ன ள்ள ள்ைளையப் ெப ம் அல்ல  ஊன ற்ற ல ெபற்ேறாரக்ள் தங்க க்  
ச் ன் ய ைவப் ெபற்றதாக உணர் றாரக்ள். அவர ் என்ன ெசய் றார ் என்ப  

கரத்்த க் த் ெதரி ம். அவர ்தவ கள் ெசய்வ ல்ைல. நீங்கள் அைத நம் ரக்ளா? 

கரத்்த ைடய வைனக்ெகாண்  ெசால் ேறன் என்   இரக யமாய் 
ஆைண ட்டான்.( எேர யா 38:16) 

 
ேதவன் ஆன்மாைவ உ வாக் யவர,் இ  மனம், ப்பம் மற் ம் உணரச்் களின் இ க்ைக. 
நம் ள்ைள ன் கண்களின் நிறம், ன் டை்ட, அவற் ன் அள  மற் ம் ேதா ன் நிறம் 
ஆ யவற் டன் எங்க க்  ஏதாவ  ெதாடர்  இ ந்த , ஆனால் அவரக்ளின் ஆத்மா க்  
வ ம்ேபா , எங்க க்  அ ல் எந்த ெதாடர் ம் இல்ைல. ஆமாம், அவரக்ள் நம் பண் கைள 
எ ப்பாரக்ள், ஆனால் அவரக்ளின் மனம், ப்பம் மற் ம் உணரச்் கள் ேதவனால் 
ெகா க்கப்பட்டைவ, அவர ்தவ கள் ெசய்யமாட்டார.் 

நாம், நம்ைம, உங்கள் கணவைர அல்ல  நம் ெபற்ேறாைர ற்றம் சாட் வைத ட் ட 
ேவண் ம். அதற்  ப லாக, உங்கள் ள்ைள ன் வைள க்காக, அவரக்ளின் ஆ ைமக்  
கரத்்தரிடம் ைற ங்கள், ஏெனன்றால் அவர ்ஒ வேர பைடப்பாளர.் 

நீர ் என் உள்ளிந் ரியங்கைளக் ைகக்ெகாண் க் ர;் என் தா ன் 
கரப்்பத் ல் என்ைனக் காப்பாற் னீர.் (சங் தம் 139: 13) 

 
ேதவன் உங்கள் ஆத் மாைவப் பைடத்தார;் அவர ் உங்க க்  உ ைர வா த்தார.் நாம் 
அைனவ ம் "பயமாக ம் அற் தமாக ம் பைடக்கப்பட்ேடாம். 
 
நான் ர க்கத்தக்க அ சயமாய் 
உண்டாக்கப்படட்ப யால்; " என்  வாரத்்ைத 

ற  (சங் தம் 139: 14). நாம் நம் ள்ைளகள் 
 ேகாப ம் ேகாப ம் அைடந் , ஸ் ைவ 

தவறாக த்தரிக்கத் ெதாடங் ம் ேபா , அவர ்
தவ  ெசய்த  ேபால் ெசயல்ப ேறாம். 
ெகாேலாெசயர ் 3:21 ற , " தாக்கேள, 
உங்கள் ள்ைளகள் டனற் ப்ேபாகாதப , 
அவரக் க் க் ேகாப ட்டா ங்கள். இன் ம் 
பல ெபற்ேறாரக்ள் தங்கள் ள்ைளகைள ேவதகம 
அன்ைப கைடப் க்காமல், ேதவனின் பரிசாக 
க தாமல் ண் றாரக்ள். 
 

ெபற்ேறாரக்ள் அன்பற்ற தகவல் ெதாடர் கைளப் 
ப ற்  ெசய் ம்ேபா  இயற்ைக ைள களின் ெதளிவான படத்ைத கரத்்தர ் நமக் த் 
த றார.் உங்கள் ள்ைள ஊக்க ல்லாமல் இ ந்தால், க ம் ெபா வான காரணங்களில் 
ஒன்  நம  எ ரம்ைற ெசல்வாக் . நாம் அவரக்ைள ரக் ல் தள்ளலாம். இ  
எல்லாவற்ைற ம் ெபற்ேறாரக்ள்  ற்றம் சாட்ட ல்ைல, ஆனால் அவரக்ள் 
நல்லவரக்ளாகேவா யவரக்ளாகேவா வள ம்ேபா  அவரக்ளின் வாழ்க்ைக ல் நாம் க் ய 
பங்  வ க் ேறாம். ேதவன் ெபற்ேறா க்  கப்ெபரிய ெசல்வாக்ைக அளித்தார.் ேம ம் 

உண்ைம ேகாப்  
 
ஊக்க ல்லாத :அ ேயா-
Athumeo( ேரக்கம்). ஆரவ்ம் இல்லாமல், 

ரக் , மன ல் ெதாந்தர ;  இழப்ைபக் 
க் ற  ைதரியம் ேவர ் ேமாஸ், 

அதாவ  வன் ைற இயக்கம் அல்ல  மன 
உணர் ,ேகாபம், ேகாபம் அல்ல  
அ ரணம் ேபான்றைவ.  ஒ  (ஆல்பா) 
ைவப்பதன் லம் 
வாரத்்ைத ன் ன்,அ  எ ரம்ைறயாக, 
அதாவ  "இல்லாமல். என்  
ெபா ள்ப ற  
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அவைர ம ைமப்ப த்த ம் அவ ைடய தத்த்ைத ெசய்ய ம் நாம் அவைர சரியான 
வ ல் பயன்ப த்த ேவண் ம் என்  ம் றார.் 
 

பாடம் 13 

ேந ப்ப ல் ேதால்  
 

எல்லாவற் ற் ம் ஒ  ேநர ம் ப வ ம் உள்ள  ( ரசங்  3: 1), இ ல் பயங்கரமான 
இரடை்டயர ் மற் ம் இளைமப் ப வத் ன் ரமம் ட அடங் ம். ேதவன் இந்த ப வங்கைள 
வ வைமத்தார.் அ  தவறல்ல. நீ ெமா கள் 22: 6 ெவற் க்கான உத்தரவாதமல்ல என்றா ம், 
நாம் ஒவ்ெவா  ள்ைளைய ம் ப க்க ேவண் ம் என்பைத அ  ெதளிவாகக் க் ற ; 
அவரக்ளின் தனித் வமான ஆ ைமக்  ஏற்ப; ேம ம் ஒ வ க்  அ க அ தத்ல், 
ஒ க்கம் மற் ம் ேநரம் ேதைவ என்ற உண்ைமைய ஏற்க தயாராக இ ங்கள். ல க்  அ க 
ேநர ம் சக் ம் ேதைவப்ப ம். நம் ள்ைளவளரப்் ல் கரத்்தரின் தத்த்ைதப் 

ன்பற் ம்ேபா , நாம் அைதச ் சரியாகச ் ெசய்வதற் த் உத் ரவாதம் ெகா க்க ல்ைல, 
ஆனால் ேதைவயான அைனத்  ைபைய ம் ெப வதற்கான ஒ  வாக் ையக் 
ெகா க்கப்பட் ள்ள . 

ய பரிேசாதைன 1 

இந்த உண்ைமைய ந் ங்கள். ஒ ேவைள அந்த ள்ைளைய ெகா த்  ேதவன் தவ  
ெசய்தார ்என்  நீங்கள் நம் ரக்ள். இந்தப் ப ப்ைபத் ெதாடரவ்தற்  ன், உங்கள் ஒப் தல் 
வாக் லத்ைத ேதவனிடம் எ ங்கள். உங்கள் ள்ைள ன் தனித் வமான ஆ ைமைய 
அவ ைடய பரி ரண ப்பமாக பாரக்் ம் வ ைமக்காக ேதவனிடம் ேக ங்கள். 
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நம் ள்ைளகள் , ப்பாக அப்பாக்கள்  ேதவன் நமக்  அளித்த ெசல்வாக்  சக் ைய 
நாம் எப்ேபா ம் மன ல் ெகாள்ள ேவண் ம்.  ந்ம் ெசல்வாக்  ேவ  யா க் ம் இல்ைல. நம் 

ள்ைளகளின் மனம் ெரக்காரட்ரக்ைளப் ேபான்ற , தல் பன்னிரண்  அல்ல  ப ன் ன்  
வ டங்கள் அவரக்ள் "ப ல்" இ க் றாரக்ள். ஆனால் அவரக்ள் இளைமப் ப வத்ைத 
அைடந்த டன், அவரக்ள் " ேளேபக்" க்  மா றாரக்ள். அந்த சமயத் ல், ந்ைதய 
ஆண் களில் நாம் ைதத்தைத நாம் அ க்க  அ வைட ெசய் ேறாம். 

நாம் உண்ைமயாகேவ ேதவைன ேந த்தால், அவ க்  ேசைவ ெசய்ய ேவண் ம் என்றால், 
ள்ைள ன் தனித்தன்ைம, ஆ ைம, ேதால் கள் அல்ல  வாழ்க்ைக ன் நிைலகளில் நாம் 

கவனம் ெச த்த மாட்ேடாம். இந்த ஷயங்க க்  நாம் எப்ப  எ ர் ைனயாற் ேறாம் 
என்  கட்டைள ட நாங்கள் அ ம க்க மாட்ேடாம். கரத்்த க்கான ஊ யராக, நாம் நம் 
இயல்பான பாவத்தால் ஆளப்படக் டா , மாறாக கரத்்தரின் வாரத்்ைத மற் ம் பரி த்த 
ஆ யால் ஆளப்பட ேவண் ம். 
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ப களில் ஆழமாக ேத ங்கள் 

யாக்ேகா   இந்த உண்ைமகள் உங்கள் ள்ைள டனான உங்கள் ெதாடர் டன் எவ்வா  
ெதாடர் ைடய  என்பைத வரிக்க ம். 

பரத் ந்  வ ற ஞானேமா தலாவ  த்த ள்ளதா ம், ன்  
சமாதான ம் சாந்த ம் இணக்க ள்ளதா ம், இரக்கத்தா ம் நற்கனிகளா ம் 
நிைறந்ததா ம், படச்பாத ல்லாததா ம், மாயமற்றதா க் ற . நீ யா ய 
கனியான  சமாதானதை்த நடப் க் றவரக்ளாேல சமாதானத் ேல 

ைதக்கப்ப ற .(யாக்ேகா  3: 17-18)  
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நமக்  அப்பால் 

என் மைன  நிக்ைக ரச ப்பைத நான் பாரத்ே்தன். கரப்்பம் மற் ம் ரசவம் க ம் 
க னமாக இ ந்த , அ  பயமாக இ ந்த . அவர ் றப்ப ல் ட வாதமாக இ ந்தார.் 
"இல்ைல, நான் ெவளிேய வரத் தயாராக இல்ைல!" 

என் மைன  ட்டத்தடட் ஒன்ப  மணிேநரம் ேபாரா னார,் கைட ல் ம த் வர ் ல 
பயங்கரமான ேதாற்றங்கைள எ த்தார.் நான் உடன யாக பதற்றமைடந்ேதன். அவர ்இ க்கத் 
ெதாடங் னார,் நான் நிைனத்தெதல்லாம், "ஏய், டாக்டர,் நீர ் அவன் தைலைய இ க்கப் 
ேபா ரா!" ெரன்  நான் ஒ  பாப் ேகடே்டன், நிக் ன் தைல இ ந்த . அவன் ஆரம்பத் ல் 
இ ந்ேத அைனவரிட ம், "நான் கட் ப்பாட் ல் இ க் ேறன், உங்கள் அைனவர ் ம் நான் 
ேகாபமாக இ க் ேறன்" என்   அல  ெவளிேய வந்தான்.  

நான் அவர  ெதாப் ள் ெகா ைய ெவட் ய ற , ெச யர ்அவைர அள ட் ல் ைவத்தார,் 
என் மகன் ைககைளத் தள்ளினான், அவன் ைக வைளத் , ட்டத்தடட் ரன்டான். நரஸ்், 
"ஐேயா ேதவேன!"என்  யந்தார ்  ண் ம் த்தார.் அ தான் நாங்கள் க்க ல் இ ந்த 

தல் அ . 

அவ க்  ஒ  வயதாக இ ந்தேபாேத, அவன் ேநாய்வாய்ப்பட்டாலன்  உறங்கமாட்டான். 
ரியன் உ த்த நி டம், அவன் எ ந்தான். எனக் த் ெதரிந்த எந்த மனிதைன ம் ட 

அவனிடம் அ க ஆற்றல் இ ந்த . அவ ம் னிந்  உ யாக இ ந்தார,் "நான் ஆட்  
ெசய்யப் ேபா ேறன், எனக் த் ேதைவயானைத, நான் ம் ம் ேபா  ெசய்ேவன்." ேதவன் 
அவைன வ நடத் ய தம் அ தான். அவன் ஒ  உண்ைமயான வ வான ப்ப ள்ள 

ள்ைள. 

ள்ைளவள்ரப்்   ஒ  ஊ யம். இ  எப்ேபா ம் எளிதான  அல்ல  வச யான  அல்ல, அ  
க ம் ேசாரவ்ாக இ க் ம். ல ேநரங்களில் னசரி நிகழ்  ெபற்ேறாைர 

ைபத் யக்காரத்தனத் ன் ளிம் ற்  தள்ளலாம், ஆனால் நம் ள்ைளகைள வளரப்்ப  இந்த 
வாழ்நாளில் நாம் ெசய் ம் க க் யமான மற் ம் பலனளிக் ம் ஒன் . ேதவ க்  நாம் 
ெசய் ம் ழ்ப்ப தல் மற் ம் நாம் ெசய் ம் யாகங்கள் ஆ ரவ்ாதங்களாக மா ம். 

ஒ  ஊ யராக இ ப்ப  என்ப  நம  இயல்பான யநலங்கைள - நம  பல னங்கள், 
தப்ெபண்ணங்கள் மற் ம் யநல எ ரப்ாரப்் கைளத் தாண்  - பரி த்த ஆ ன் சக் யால் 
ெசயல்ப வதா ம். ஸ் க்  ஒ  ெபற்ேறார ்சமரப்் ப்பைதத் த ர, இ  சாத் யமற்ற . 
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ய பரிேசாதைன 2 

ெதாடரவ்தற்  ன் இந்தக் ேகள் கைளக் கவனி ங்கள். உங்கள் ள்ைளகைள அவ ைடய 
வ ல் எப்ப  ேந க்க ேவண் ம் என்பைதக் காட்ட ேதவனிடம் ேக ங்கள். உங்கள் 
எண்ணங்கைள ேழ ப் ட ம். 

 ப க்  எப்ேபா ம் அன்  காடட்ாத நம் ள்ைளகைள நாம் எப்ப  ேந க்க ம்? 
 அவரக்ள் ழ்ப்ப யாதேபா  நம் ள்ைளகளின் மேனாபாவங்க டன் ேமாதாமல் நம் 

ெசாந்த மனநிைலைய எவ்வா  பா காப்ப ? 
 அவர ் நம் ைடய ள்ைளகளின் ஆ ைமகைள அல்ல  ேதால் கைளப் 

பயன்ப த் ம் ேபா , நம  மாற்றத் ல் ேதவனின் சரியான ட்டத்ைத நாம் எப்ப  
நம் வ ? 
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நாம் ேந க்கத் தவ ய காரணங்கள் 

ெபற்ேறாரக்ள் ஜாக் ரைத: த்தம் நடந்  ெகாண் க் ற . ேதவன் ம்பத்ைத 
வ வைமத்தார ் மற் ம் அவர  ம ைமக்காக அைத பயன்ப த்த ம் றார.் எனேவ 
சாத்தான் ம்பங்கைள அ க்கான இலக்காக ஆக் ள்ளான். ேபாரக்்களத்ைத நாம் 

ரிந்  ெகாள்ள ேவண் ம், சாத்தான் ெபற்ேறாரின் ெதய் க மாற்றத்ைத ம் ேதவனின் 
ள்ைளகைள வளரப்்பைத ம் நி த்த ம் றான். நம  உண்ைமயான எ ரி ன் 

தந் ேராபாயங்க க்  எசச்ரிக்ைகயாக இ ப்பைத ட "அவரக்ள்" ( ள்ைளகள்) "நமக் " 
(ெபற்ேறார)் எ ரானவரக்ள் என்  நாம் தவறாக நம்பலாம். 

நம  த்தம் ஆ க் ய  என் ம், நம் எ ரி சாத்தான் என் ம் (எேப யர ் 6:12) ேவதம் 
கற் க் ற , நம் ள்ைளகள் அல்ல  நம் வாழ்க்ைகத் ைணவரக்ள் எ ரி அல்ல. அன்பான 
ெதாடர் த் ைற ல் ெபற்ேறாரக்ள் ேதால் யைடய நான்  ெபா வான காரணங்கைளப் 
பாரப்்ேபாம்:  

1. மன்னிக்காத  - நமக்  எ ராக ண்ப த் ய அல்ல  பாவம் ெசய்த ஒ வைர மன்னிக்கா  

2. ஆ க் ரியப் ேபார ் - பல எ ரம்ைற எண்ணங்களின் ஆதாரம் சாத்தான் என்பைத 
உணர ல்ைல 

3. ன் த்தல்-நீ ன் வளரச்் ன் ஒ  ப யாக ேசாதைனகைள (நம் ள்ைளக டன்) 
பாரப்்பைத ட ய பரிதாபத்ைத உணரவ்  

4. யநலம் - நம் ம்பங்க க்  ஒ  ஊ யராக ( ஸ் க்  ேவைலக்காரன்) இல்லாமல் 
ெபா ப்ைபத் த ரப்்ப  

ரபஞ்சத்ைத நிரவ் க்க ரப்்  சக் ைய உ வாக் ய  ேபால் ேவதாகமத் ல் ேதவனின் 
ஆ க் ரிய சட்டங்கள் உள்ளன, அைவ மனித லம், வா கள் மற் ம் அ வா கள் 
அைனவைர ம் நிரவ் க்க வ வைமக்கப்பட் ள்ளன . நாங்கள் அைதப் பற்  

ந் க்க ல்ைல, ஆனால் இந்த சக் கள் அைனத் ம் ஒவ்ெவா  நா ம் ேவைல ெசய் ன்றன. 
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ேம ம் ேதவனின் ஆ க் ரிய சட்டங்கள் அவ ைடய சரீர சடட்ங்கைளப் ேபால 
ைமயானைவ மற் ம் ேபச் வாரத்்ைதக் ட்பட்டைவ. நாம் ரப்்ைபப் 

ரிந் ெகாண் , பத்  மா  கட் டத் ந்  க்காமல் இ க் ேறாம், ஆ க் ரியக் 
ெகாள்ைககைளப் ன்பற் ம்ேபா , நீ ன் பாைத ல் பா காப்  இ க் ற , அவ ைடய 
வாக் களில் வாழ்வதன் லம் கரத்்தரின் ஆ ரவ்ாதத்ைத அ ப க் ேறாம். 

மன்னிக்காத தன்ைம 

நாம் ேந க்கத் தவ ம் க ம் ெபா வான வ  
மன்னியாைம. நம  கடந்த காலத் ந்  
காயங்கள் அல்ல  ெவற் டங்கைள ேச ப்பதன் 

லம் இைதச ் ெசய் ேறாம். காயப்ப த் வ  
மற்றவரக்ள் நமக்  தவ   

ெசய்த ஷயங்கள், மற் ம் ெவற் டங்கள் நமக் த் 
ேதைவயான மக்கள் நமக் ச ்ெசய்யாத ஷயங்கள், 
ஒ  ெவற் டமான  அன்பான வாரத்்ைதகள் அல்ல  
ஒன்றாக ெசலவ த்த ேநரத் ன் லம் சரியான 
அன்ைபக் காட்டாத ெபற்ேறாராக இ க்கலாம். இந்த 
வ கள் மற் ம் ெவற் டங்கள் அவரக்ள்  கசப்  
அல்ல  மனக்கசப்ைப ஏற்ப த்தலாம். 

ெபற்ேறாரக்ள், ன்னாள் மைன , ள்ைளகள், தற்ேபாைதய வாழ்க்ைகத் ைண, அல்ல  
ேவ  யாராவ  கசப் ணரை்வக் ெகாண் ப்ப  ேதவன் நமக்  ம் ம் ணத்ைத 
ம பமாவைதத் த க் ற . கசப்  ஆ க் ய ரீ ல் நடக்க மற் ம் வளர ேதவ ைடய 

ைப ந்  நம்ைம ண் த்  நாம் மற்றவரக்ைள மா ப த்த ைவக் ற  (எ ெரயர ்
12:15). 

ஒ  ள்ைளக்  ல அ த்  உணரச்் த் ேதைவகள் உள்ளன, அைவ அன்பான 
அ காரத் ன் லம் வளரக்்கப்பட ேவண் ம், நிைலயான ஒ க்கத் டன். இந்த ேதைவகள் 
சமரசம் ெசய்யப்பட்டால் 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  நல்ல  அல்ல  ெகட்ட க்கான அவரக்ளின் 
ெசல்வாக் ன் அளைவப் ரிந்  ெகாள்ள ல்ைல. ெப ம்பாலான ள்ைளகளால் காணாமல் 
ேபான உணரை்வ அைடயாளம் காண யா , ஆனால் அவரக்ள் அைத உள் ணரவ்ாக 
ஏதாவ  ஒன்ைற ெகாண்  நிரப்ப யற் ப்பாரக்ள். 

உண்ைமயான அன் ன் பற்றாக் ைற மற் ம் ஒ ங்கான ஒ க்கம் ஒ  ள்ைளைய 
அ ைமயாக் ம் அல்ல  உணரச்்  மற் ம் உள யல் ரசச்ைனக க்  ஆளாக் ம். இந்த 
பாடங்கள் லம் நீங்கள் ெசல் ம்ேபா , நீங்கள் ேவதாகம அ த்தைலப் ெப ரக்ள், 
அைத ன்பற் ம்ேபா , உங்கள் ள்ைள டன் ஆேராக் யமான உறைவ உ வாக்கலாம் 
மற் ம் உங்கள் ள்ைளக்  உணரச்்  ரீ யாக ஆேராக் யமான நபராக உக வாக்கலாம். 

ப களில் ஆழமாக ேத ங்கள் 

ய-ேத தல் என்ப  நாம் ேதவைன நம்பாமல்  நம்ைம காயப்ப த் யவரக்ைள 
மன்னிக்க ல்ைல, ேம ம் நம் ட ந்  வ ம் ெதய் கமற்ற எண்ணங்கள், வாரத்்ைதகள் 
அல்ல  ெசயல்கைள நாம் கண் ெகாள்ளாமல் ெவளிேயற் ேறாம். நாம் அவரக்ைள 
மன்னிக்க ேவண் ம் என்  கரத்்தர ் றார,் ஆனால் அவரக்ள் தண் க்கப்பட  ேவண் ம் 
என்   நம்  இ தயங்கள் ன்றன. 

  

உண்ைம ேகாப்  
 

ெவற் டங்கள் - டப்பட்ட ஒன் . 

கசப்  - ம்பத்தகாத அல்ல  
ேவதைனயான ஒன் . இ  ேகாபம், 
ெவ ப் , மனக்கசப்  மற் ம் 

ட் த்தன்ைம ேபான்ற கசப்பான 
பழங்கைள ஏற்ப த் ம் ஒ  ேவர,் 
மற் ம் ழ்நிைலகளில் ேதவனின் 
கண்ேணாட்டத்ைதப் பாரக்்க 

டாமல் த க் ற . 
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ேதவன் ெகாண் வ ம் ைள கைள வரிக்க ம். 

அன் ம்: என் மகேன, கரத்்த ைடய ட்ைசைய அற்பமாக எண்ணாேத, 
அவரால் க ந் ெகாள்ளப்ப ம்ேபா  ேசாரந்் ேபாகாேத. (எ ெரயர ்12:15) 

 
____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  

சண்ைடக்காரரா ந் , சத் யத் ற் க் ழ்ப்ப யாமல், அநியாயத் ற் க் 
ழ்ப்ப ந் க் றவரக் க்ேகா உக் ரேகாபாக் ைன வ ம்.  ன்  தரி ம் 
ன்  ேரக்கரி ம் ெபால்லாங் ெசய் ற எந்த ம ஷ ஆத் மா க் ம் 

உபத் ரவ ம் யா ல ம் உண்டா ம். (ேராமர ்2: 8-9) 
 
____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  

அன் ம்: என் மகேன, கரத்்த ைடய டை்சைய அற்பமாக எண்ணாேத, 
அவரால் க ந் ெகாள்ளப்ப ம்ேபா  ேசாரந்் ேபாகாேத. கரத்்தர ்எவனிடத் ல் 
அன் றாேரா அவைன அவர ் ட் த் , தாம் ேசரத்் க்ெகாள் ற எந்த 
மகைன ம் தண் க் றார ் என்  ள்ைளக க் ச ் ெசால் ற ேபால 
உங்க க் ச ்ெசால் க் ற த் ம ைய மறந் ரக்ள். (எ ெரயர ்12: 5-6) 

 

____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  

ேமாசம்ேபாகா ங்கள், ேதவன் தம்ைமப் பரியாசம்பண்ணெவாட்டார;் 
ம ஷன் எைத ைதக் றாேனா அைதேய அ ப்பான்.  (கலாத் யர ்6: 7) 

 
____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  

மன்னிப்  ேதவனின் ஆ க் ரிய சட்டங்களில் ஒன்றா ம்.  

ஒ  ெபற்ேறார ் ஒ  ள்ைளைய ேந க்கத் தவ ம் அல்ல  அன்ைபத் ெதாடர் ெகாள்ளத் 
தவ ம் ெபா வான வ  மன்னிப் ன்ைம. ெப ம்பா ம் ெபற்ேறாரக்ள் தங்கள் ள்ைளப் 
ப வத் ன் எ ரம்ைறயான அ பவங்களால் இன்ன ம் பா க்கப்ப ன்றனர.் அவரக்ள் 
அன் ல்லாமல், ேகாபமாக நடத்தப்பட்டனர ் மற் ம் இன் ம் கசப்  அல்ல  
காயப்ப த்தப்படலாம். ஆனால் தைல ைடக் ற . இரண்டாவ  ெகாரிந் யர ் 5:17 

ற , “இப்ப க்க, ஒ வன் ஸ் க் ள்ளி ந்தால் ச் ஷ் யா க் றான்; 
பைழயைவகள் ஒ ந் ேபா ன, எல்லாம் தா ன.. நாம் இரட் க்கப்பட்ட டன், நம் 
வாழ்க்ைக யதாக மா ம் என்ற இந்த அற் தமான வாக்  நமக்  வழங்கப்பட் ள்ள . 
இ  ய றன்கள் மற் ம் நீ க்கான ய ஆற்றைலக் க் ற  ஆனால் கடந்த 

ரசச்ைனகள் இனி நம்  எந்த ைளைவ ம் ஏற்ப த்தா  என்பைத எந்த வைக ம் 
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க்க ல்ைல. ஆ க் ரிய ரீ ல் வளரவ்  என்ப , யக் ேகாட்பா கைளப் 
பயன்ப த் தல் மற் ம் நமக் ள் இ க் ம் ஸ் ன் இயல்ைபப் ெபா த்  நம  பலம்.  
 
கடந்த கால காயங்கைளக் ைகயாள்வ  
 

நாம் பல்ேவ  வ களில் காயங்கைள சமாளிக் ேறாம். இயற்ைகயான தற்காப்  
ெபா ைறயான  கடந்தகால வ களின் நிைனைவ அடக் , அைவ ஒ ேபா ம் 
நடக்காத  ேபால் ெசயல்ப வதா ம். "காலம் அைனத்  காயங்கைள ம் ஆற் ம்" என்ற 
பைழய பழெமா ைய நாங்கள் ன்பற்ற யற்  ெசய் ேறாம். ஆனால் ணமைடய, 
நம்ைம ண்ப த் யவரக்ைள நாம் மன்னிக்க ேவண் ம், சத் யத்ைத எ ரெ்காள்ள 
ேவண் ம், மற்றவரக்ைள ப ந்  க்க ேவண் ம் என்  ேவதகமம் 
கற் க் ற . நாம் மன்னிக்காதேபா , கசப் ன் ேவர் நம் இ தயங்களில் ேய ற , 
இ  நம்ைமத் ெதாந்தர  ெசய் ற  மற் ம் நம் ள்ைளகள் உட்பட நமக்  
ெந க்கமானவரக்ைளத் ட் ப்ப த் ற . ெபற்ேறாரக்ள் கத் ம்ேபா , 

ர்ப்பளிக் ம்ேபா , ரி ைர ம்ேபா , அல்ல  ஒ க்கத்ைதக் 
கைடப் க்காதேபா , அவரக்ள் ெப ம்பா ம் தங்கள் ெபற்ேறா டன் மன்னிப்  

ரசச்ைனகள் இ ப்பதற்கான அ யா ம். அல்ல  அவரக்ள் தங்கள் ள்ைளகைள 
க ைமயாக நடத் றாரக்ள் என்றால், அ  அவரக்ள் ெபற்ற ஷ் ரேயாகத் னால் 
இ க்கலாம். 
 

நாம் ஒ  ழ்ச் யைடந்த உல ல் வாழ்வதால், நாம் பா களால் வளரக்்கப்பட்ட பா கள். 
ஸ் ன் உட ல் உள்ள பல ெபரியவரக்ள் ேபாைதப்ெபா ள் பயன்பா , ஷ் ரேயாகம், 

வாகரத் , நிராகரிப் , ன் த்தல், தவறான சை்ச, றக்கணிப்  அல்ல  ைக தல் 
மற் ம் சரியான அன்பான ஒ க்கம் இல்லாத களில் இ ந்  காயங்கள் அல்ல  
ெவற் டங்கைள எ த் ச ் ெசல் ன்றனர.் ள்ைள ப வத் ல் ஏற்படட் அ ரச்்  தான் 

ஸ் ைவத் ேதடத் ண் ய  என்  பலர ்சாட் யமளிப்பாரக்ள். 
 
நாம் உணர் ரவ்மாக காயப்ப ம்ேபா , ப்பாக நம்  ந்த ெசல்வாக் ள்ள ஒ  
ெபற்ேறாரால், அ  பல்ேவ  எ ரம்ைற மற் ம் அ கரமான, ேபாைதக் ரிய, 
நடத்ைதகைள உ வாக்கலாம். பல ெபரியவரக்ள் இளைமப் ப வத் ந்ேத அவரக்ள் 
ேபாைத, ஆல்கஹால், ஆபாசப் படங்கள் மற் ம் ஆேராக் யமற்ற உற க டன் 
ெதாடர் ைடயதாக ஒப் க்ெகாள் றாரக்ள். அவரக்ள் ஏன் அைத ெசய் றாரக்ள் அல்ல  ல 
காரணம் என்ன என்  ெப ம்பாலானவரக் க்  ெதரியா . 
 

இன்  பல இைளஞரக்ள் அன் , பாசம் மற் ம் சரியான ெபற்ேறாரின் பற்றாக் ைறயால் 
கஷ்டப்ப றாரக்ள், இ  ெவற் டங்கைள ம் வ கைள ம் உ வாக் ள்ள . லர ்அைத 
ேபாைத, ஆபாசம், ஆேராக் யமற்ற உற கள், ப ன்ைம, யா, அ கப்ப யான உண , 

ய- ங்  மற் ம் சாத்தான் வழங் ம் பல ேபா  "மாற்  ம ந் கள்" லம் சரிெசய்ய 
யற் க் ன்றனர.் ெப ம்பா ம், ஆேலாசகரக்ள் வ ைய அகற்ற ேதவனின் மன்னிப்ைபப் 

பாரப்்பதற் ப் ப லாக ேமாசமான நடத்ைதகள் மற் ம் ேதர் கைளத் த் வ ல் கவனம் 
ெச த் றாரக்ள். ஒ  ஸ்தவராக மா , அ கரமான நடத்ைதக்  வ ந்தலாம், ஆனால் 

ல காரணத்ைத இன் ம் ரிந்  ெகாள்ளேவா அல்ல  நிவரத்்  ெசய்யேவா இல்ைல 
என்றால் அ ேவ பலவான்ேகாட்ைடயாய் மாற அ ம க் ற  
 

நீங்கள் ஸ் ல் வளர யாமல், உங்கள் ெபற்ேறாரின் பாவமான, அன்பற்ற 
பழக்கங்கைள ண் ம் ெசய்ய யாமல், இந்த ெந க்க ல் க் க்ெகாண்டால், 
உங்கைள நீங்கேள ஆராய்ந் , உங்கள் கடந்த காலத் ல் ஏற்படட் வ ையச ் சமாளிக்க 
உத மா  ேதவனிடம் ேக ங்கள். இ  நடத்ைதக்காக யாைர ம் ற்றம் சாடட் ல்ைல, 
ஆனால் நாம் ஏன் இந்த பாவேகாட்ைட ல் க் ள்ேளாம் என்பைதப் ரிந் ெகாள்ள 
ேவண் ம். 
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ேவதாகம எ ரப்்  ம ந்  
 
அ ரஷ்்டவசமாக நம் வாழ் ல் கடந்த கால காயங்கள் அல்ல  ெவற் டங்க க்  ேவதாகம 
மாற்  ம ந்  ேதவனின் வாரத்்ைத ல் காணப்ப ற . மன்னிப்ப  என்றால் "தளரத்்  

தல் அல்ல  அ ப் தல்", அதாவ  ஸ்  நம் பாவங்க க்காக ெசய்த                                   (2 
ெகாரிந் யர ்5:21). ைவ ல் நம் பாவங்களி ந்  நம்ைம டக் அவர ் ைல ெகா த்தார ்
(எேப யர ் 1: 7). கரத்்தர ் மன்னிக் ம் ேபா , அவர ் "நம் ைடய பாவங்கள் அைனத்ைத ம் 
கட ன் ஆழத் ல் றார"் ( கா 7:19).  
 

As far as the east is from the west,  
So far has He removed our transgressions from us. (Psalm 103:12) 

 
நான், நாேன உன் தல்கைள என் நி த்தமாகேவ ைலத் ப்ேபா ேறன்; 
உன் பாவங்கைள நிைனயாம ம் இ ப்ேபன். (ஏசாயா 43:25) 

 
ேதவன் இனி நம் பாவங்கைள நமக்  எ ராக ைவத் க்க மாட்டார.்  
 
நான் அவரக்ள் அக் ரமத்ைத மன்னித் , அவரக்ள் பாவங்கைள இனி நிைனயா ப்ேபன். 
(எேர யா 31:34). ேதவன் எல்லாம் அ ந்தவர ் (அைனத்ைத ம் அ ந்தவர)். அவர ் மறக்க 
மாட்டார,் ஆனால் அவர ்நம் பாவங்கைள கட ல் ச ஒ  ேதர்  ெசய் றார ்- உண்ைமயான 
மன்னிப் . ேதவன் நம்ைம மன்னிப்ப  ேபால நா ம் மற்றவரக்ைள மன்னிக்க ேவண் ம் 
என்  ேவதம் கட்டைள ற . 
 
ஒ வைரெயா வர ் தாங் , ஒ வரே்பரில் ஒ வ க் க் 

ைறபா  உண்டானால், ஸ்  உங்க க்  
மன்னித்த ேபால, ஒ வ க்ெகா வர ் மன்னி ங்கள். 
(ெகாேலாெசயர ்3:13) 
 
நம  மனித இயல் , ெகட்ட நிைன கைளப் ப்ப  அல்ல  "நிைனத் க்ெகாள்வ " 
(அடக் தல் அல்ல  றக்கணித்தல்) மற் ம் நம் ெபற்ேறாரின் நடத்ைதக்  சாக் ேபாக்  
ெசால்வ : "அவரக்ள் என்ைன ேந த்தாரக்ள் மற் ம் தங்களால் ந்தைதச ் ெசய்தாரக்ள் 
என்  எனக் த் ெதரி ம்." "இப்ேபா  நல்ல , இந்தப் பைழய ெபா ட்கைள எ த் க்ெகாண்  
படைகச ் ேசதப்ப த்த  நான் ம்ப ல்ைல." ஆனால் மன்னிப்பதன் லம் மட் ேம நாம் 
ெசய்த அல்ல  ெசய்யப்படாதவற் ந்  பட ம். நம் மன்னிப் ற்கான தரநிைல 
" ஸ்  உங்கைள மன்னித்தப ேய." ற்றத்ைத மறக்க ம் கட ல் ச ம்  நாம் ேதர்  
ெசய்ய ேவண் ம். கசப்பான எண்ணங்கள் ம் னால், நாம் அவற்ைற யானிக்க 
ம க் ேறாம், மாறாக ஏற்கனேவ மன்னிக்கப்பட்டதாக நிராகரிக் ேறாம். 
 
இந்த ெகாள்ைக பாரம்பரியமாக ேதவனின் ெஜபம் என்  அைழக்கப்ப ற  (மத்ேத  6: 9-
13). வசனம் 12 ற , "நம் கடனாளிகைள நாங்கள் மன்னிப்ப  ேபால, எங்கள் கடன்கைள 
எங்க க்  மன்னி ம்." "எனக்  எ ராக பாவம் ெசய்பவரக்ைள நான் மன்னிப்ப  ேபால் 
ஆண்டவேர என் பாவங்கைள மன்னி ம்" என்  நாம் ெஜ க்க ேவண் ம். இந்த ெஜபம் 
ேதவ டன் ெதாடர்  ெகாள் ம்ேபா  நமக்  ஒ  மா ரிைய வழங் ற  ேம ம் இந்த 
ெஜபம் மைலப் ரசங்கத் ன் இேய ன் ேபாதைன ன் ந ல் உள்ள  (மத்ேத  5-7). நாம் 
ேதவனிடம் அவ ைடய ைபையக் ேகட் ம்ேபா ம், நம் பாவங்கைள மன்னிக் ம்ப ம், 
நம்  இரக்கத்ைத ம் மன த்கத்ைத ம் காட் ம்ேபா , நமக்  எ ராக பாவம் 
ெசய்தவரக்ள்  இரக்கம் மற் ம் மன த்கத்ைத ம் ெப வதற் ம் ேநர  ெதாடர்  
உள்ள . நாம் மன்னிக்க தயாராக இ க்க ேவண் ம்   

உண்ைம ேகாப்  
 

கார ்- தவறாகக் கண்ட தல், 
ற்றம் சாட் தல் அல்ல  

மனக்கசப்ைப ைவத் த்தல். 
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பாவம் ேதர்   

நாம் இரண்  வ களில் பாவத்ைதச ்ெசய் ேறாம்: 

1. ஆராய்ந் பாரக்் ம் பாவம் - நம் நம  ெசாந்த அ காரத்ைத  ெசயல்ப ேறாம். 
ேதவன், "இல்ைல, அைதச ் ெசய்யாேத" என்  றார,் நாேமா அைத எப்ப ம் 
ெசய் ேறாம். உதாரணமாக, " டாேத" என்  ேதவன் றார ் (எேப யர ் 4:28), 
ஆனால் நாம் ேறாம். இ  ேதவ ைடய வாரத்்ைத என்ன ெசால் ற  அல்ல  
அ த் ற  என்பதற்  ேநரம்ாறாக ெசயல்ப ற . 
 

2. றக்கணிப் ன் பாவம் - ேதவனால் சரியானைதச ் ெசய்யாமல் நாம் பாவம் 
ெசய் ேறாம். ஏதாவ  ெசய் ம்ப  அவர ்நமக் க் கட்டைள றார,் அைதச ்ெசய்ய 
ேவண்டாம் என்  நாங்கள்  ெசய் ேறாம். அல்ல , அ யாைம னால், 
ேதவ ைடய வாரத்்ைத நமக்  அ த் வைத நாம் ெசய்வ ல்ைல. உதாரணமாக, 
ேதவன் மன்னிக்கச ் ெசால் றார,் ஆனால் நாங்கள் ம க் ேறாம். நாம் நம் 

ள்ைளகைள எ  றந்த  என்  நிைனக் ேறாேமா அல்ல  அந்த ேநரத் ல் நாம் 
என்ன உணர் ேறாேமா, ேதவனின் ப்பத்ைத ெசய்யாமல் நடந் ெகாள் ேறாம். 

ஸ் வ க் , பாவத் ன் அ யாைம ஒ  காரணமல்ல, அ  ஆராய்ந் பாரக்் ம் பாவமாக 
இ ந்தா ம் அல்ல  த ரக்்கப்பட்ட பாவமாக இ ந்தா ம் சரி. ேதவன் நமக்  அவ ைடய 
வாரத்்ைதையக் ெகா த் க் றார,் அதனால் ேதவனின் ப்பம் என்ன, எ  இல்ைல 
என்பைத நாம் அ ேவாம். எனேவ அவ ைடய வாரத்்ைத ல் இ ப்ப  க ம் க் யம், 

ன ம் ஸ் ல் நிைலத் ப்ப . 

ஆனால் மன்னிக்காமல் இ க்க நாம் ஒ  ேதர்  ெசய்தால் என்ன ெசய்வ ? ேதவனின் 
ெஜபத் ன் ன் வ ம் வசனங்கள்: 

ம ஷ ைடய தப் தங்கைள நீங்கள் அவரக் க்  மன்னித்தால், உங்கள் 
பரம தா உங்க க் ம் மன்னிப்பார.் ம ஷ ைடய தப் தங்கைள நீங்கள் 
அவரக் க்  மன்னியா ந்தால், உங்கள் தா உங்கள் தப் தங்கைள ம் 
மன்னியா ப்பார.்(மத்ேத  6: 14-15) 

 
ஸ்தவத் ன் இந்த அ ப்பைடக் ெகாள்ைக ெப ம்பா ம் றக்கணிக்கப்ப ற . 

தய ெசய்  "if" உட் ரிைவக் கவனி ங்கள், அதாவ  ேநரம்ைற (வசனம் 14) மற் ம் 
எ ரம்ைற (வசனம் 15) ஆ ய இரண் ம் மன்னிக்க ஒ  நிபந்தைன உள்ள . ேநரம்ைறயான 

ஷயம் என்னெவன்றால், மற்றவரக்ைள மன்னிக்க நாம் ஒ  ேதர்  ெசய்தால், அவர ்நம்ைம 
மன்னிப்பார.் அ  ஒ  வாக் . ேராமர ் 4:7 ற , "சட்ட ேராத ெசயல்கள் 
மன்னிக்கப்பட் , பாவங்கள் டப்பட்டவரக்ள் பாக் யவான்கள்." எ ரம்ைற என்னெவன்றால், 
மன்னிக்காமல் இ க்க நாம் ஒ  ேதர்  ெசய்தால், ேதவன் நம்ைம மன்னிக்க மாட்டார.் இ ம் 
ஒ  வாக் யா ம், ஆனால் இதன் ெபா ள் என்ன? 
 
இ  இரட் ப் ன் நிபந்தைன அல்ல என்பைத தய ெசய்  ரிந்  ெகாள் ங்கள். அதன் 
ெபா ள் இ  அல்ல: நீங்கள் ேவெறா வைர மன்னித்தால், ேதவன் உங்கைள மன்னித்  
காப்பாற் வார;் நீங்கள் ெசய்யா ட்டால், அவர ் மன்னிக்க மாட்டார.் இேய  தன்னிடம் வ ம் 

வா கைளப் பற்  ேப றார ் மற் ம் அவரக்ளின் பாவங்கைள மன்னிக் ம்ப  
ேகட் றார.் அவரக்ள் ழ்ப்ப யாமல் இ ப்பைதத் ேதரந்்ெத த்தால், அ  ேதவ டனான 
அவரக்ளின் ஐக் யத்ைத ம், அவ ைடய சக் யளிக் ம் க ைணைய ம், தங்கைள 
மன்னித்த  உணரை்வ ம் பா க் ம். ஆனால் நாம் ஒப் க்ெகாண்  ழ்ப்ப ந்த டன், நம் 
ஐக் யம் ட் ற க்  டக்ப்ப ேவாம். 

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

 
மன்னிக்காத இ தயம் ேதவன் மற் ம் மனித டனான நம  ஐக் யத் ற்  இைட றாக 
உள்ள  மற் ம் தண்டைனைய ெகாண்  வ ம். மன்னிக்காத ஊ யரின் இரக்கமற்ற ப ல் 
ஒ  உதாரணம். மதே்த  18: 21-35 இல், ஒ  ராஜா கடைன ெச த்த ஒ  ஊ யைர அைழத்தார.் 
ேவைலக்காரன் ராஜா ன் ன் ந்  இரக்கத் ற்காக ேவண் னான். மன்னர ்இரக்கப்பட்  

 ெதாைகைய ம் மன்னித்தார.் ன்னர ்அேத ேவைலக்காரன் ெவளிேய ெசன்  தனக்  
ேவண் ய ஒ  ஊ யரிடம் பணம் ெச த்தக் ேகாரினான். இந்த ேவைலக்காரன் 
ெபா ைமக்காக ெகஞ் யேபா , மன்னிக்கப்பட்ட ேவைலக்காரன் தன் கடனாளிைய 

ைற ல் தள்ளினான். அரசன் அைதக் ேகள் ப்பட்டேபா , அவர ் நன்  ெச த்தாத, க ன 
இ தய ள்ள மனிதர ்  க ம் ேகாபமைடந்தார,் அவர ்எல்லாவற்ைற ம் ெகா ப்பதற்  

ன்  அவைர த் ரவைத ெசய்பவரக்ளிடம் ஒப்பைடத்தார.் இேய  ெசான்னார,் "நீங்கள் 
ஒவ்ெவா வ ம், அவ ைடய இ தயத் ந் , தன் சேகாதரனின் தவ கைள 
மன்னிக்கா ட்டால் என் பரேலாகத் தகப்ப ம் அப்ப ேய உங்க க் ச ் ெசய்வார"் (வசனம் 
35). ஸ் ல் ேதவன் நம் பாவங்கைள மன்னிக் ம்ேபா , நாம் ஒ  ப் ச ் ெச த்த 

யாத கடைன மன்னிக் ேறாம், எனேவ நாம் மற்றவரக்ைள மன்னிக்க ேவண் ம் அல்ல  
தண்டைன ன்பற்றப்ப ம். 
 
ஒ  உணர்  இல்ைல 
 

மன்னிப்  பற் ய ல நம் க்ைகக க்  ேவதகமம் அ ப்பைடயாய் இல்ைல ேம ம் இைவ 
உணரச்் க டன் ெதாடர் ைடய . கரத்்தர ்மன்னிப்ைபப் பற்  ேப ம்ேபா , நம் உணர் கள் 
இ ந்தேபா ம் மன்னிக் ம்ப  கட்டைள றார.் உணர் கள் நிைலயற்றைவயாய் 
இ ந்தால்  உண்ைமயான மன்னிப் க்  வ வ க்கா . அைத எ ரெ்காள்ேவாம், 
ெபற்ேறாரிடம் ெசன்   உங்கள் ள்ைளப் ப வத் ல் இ ந்  ல வ கைள ம் 
ெவற் டங்கைள ம் கரத்்தர ் ெவளிப்ப த் ப்பைத ெசால்வ  க ம் க னமாக 
இ க்கலாம். நீங்கள் ஒ வரால் ண்ப த்தப்பட் , அந்த நபரிடம் கசப் ணரை்வ 
ஏற்ப த் ம்ேபா , எ ரம்ைறயான ஒன்ைறக் ெகாண் வ வ  தற்ேபாைதய உறைவப் 
பா க் ம் என்  ேதான்றலாம்.  நீங்கள் ஒ  " காேரா " ெசல்ல ல்ைல, ஆனால் ஒ  
மன்னிப்  இ தயத் டன் (ஒ  பரி ) ேபா ரக்ள் என்பைத நீங்கள் நிைன ல் ெகாள்ள 
ேவண் ம். இ  சவாலாக இ க்கலாம், ஆனால் நாம் ழ்ப்ப ந்   ேதவைன  நம்ப ேவண் ம். 
 

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

வைன ம் ெவ க்கா ட்டால் எனக் ச ் ஷனா க்கமாட்டான். தன் 
ைவையச ் மந் ெகாண்  எனக் ப் ன்ெசல்லாதவன் எனக் ச ்

ஷனா க்கமாடட்ான். உங்களில் ஒ வன் ஒ  ேகா ரத்ைதக் கட்ட 
மனதா ந் , ( க்கா 14: 26-27) 

 

இேய  இங்ேக என்ன ெசால் றார ் என்பைதப் ரிந் ெகாள்ேவாம். ெவ ப்  என்ற 
வாரத்்ைத ன் அரத்்தம் " ைறவாக ேந ப்ப ". அைனவைர ம் ட இேய ைவ ேந க்க 
ேவண் ம் என்ப  அவ ைடய கட்டைள. இந்த வசனங்கள் இ  ேபான்ற ழ்நிைலக க்  
ெபா ந் ம். நாம் ஒ வைர மன்னிக்க ேவண் ம் என்  கரத்்தர ் ெவளிப்ப த் ம்ேபா , 
இேய டனான நம  டட்ணி ேசா க்கப்ப ற . நாம் இேய ைவ க அ கமாக 
ேந க் ேறாம் என்றால், நம் கசப் , வாதம் அல்ல  மனித உணர் கள் இப்ேபா  அந்த 
நபைர எவ்வா  பா க்கலாம் என்பதற்காக நம்ைம ப்பதற்கான ேதவனின் 

ப்பத் ற்  ழ்ப்ப வ ல் இ ந்  தைடயாக இ க்கா . இ  ஒ  வாசப் ரசச்ைன. 
 
நீங்கள் அவரக்ைள அ ய ற  ற்றவாளி ஒப் க்ெகாள்வார,் ெபா ப்ேபற்பார ் அல்ல  
மன்னிப்  ேகட்பார ் என்  ேதவன் ெசால்ல ல்ைல. பல ேநரங்களில் மக்கள் ற்றவாளி 
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தப் த்  தவைற ஒப் க்ெகாள்வார ்என்ற எ ரப்ாரப்் டன் ெசல் றாரக்ள். ஆனால் அவரக்ள் 
ஒேர மனநிைல ல் இ ப்பாரக்ள் என்  எ ரப்ாரக்்க யா . அவரக்ள் இன் ம் 
கண் த்தனமாகேவா அல்ல  க னமாகேவா இ க்கலாம். உங்கள் ற்றவாளி தங்கள் 
ெசயல்கைள வா டேவா, ம க்கேவா அல்ல  நியாயப்ப த்தேவா ம்பலாம். இேய வால் 
மட் ேம அந்த ெவற் டங்கைள ணப்ப த்த ம் நிரப்ப ம் ம், உங்கள் ற்றவாளிைய 
அல்ல. ற்றவாளி ன் வாரத்்ைதகள் அல்ல  ெசயல்கள் ணமாக்கா . அவ ைடய 

ைபயால் மட் ேம நீங்கள் ேதவ க் க் ழ்ப்ப ந் , நீங்கள் ணமைட ரக்ள். ஆனால் 
இந்த ெசயல் ைற ன் லம் லர ் காப்பாற்றப்ப றாரக்ள், ேம ம்  ம்பங்க ம் 

ட நல் ணக்கச ்ெசயல்பாட் ல் ைழ ன்றன. 
 
ஒ  நபரின் மனநிைல அல்ல  ழ்நிைலகள் இ ந்தா ம், நாம் ெவ மேன மன்னிக்க 
ேவண் ம் என்  ேதவன் றார.் ேராமர ் 12:18 ற , "அ  சாத் யமானால், 
உங்கைளச ் சாரந்் க் ம் வைர, எல்லா மனிதரக் ட ம் நிம்ம யாக வா ங்கள்." 
நல் ணக்கமாக இ ப்ப , எங்களால் ந்தவைர அைம யாக வாழ்வ  நம  ெபா ப் . 
நீங்கள் ஒ  க தம், ெதாைலேப , ன்னஞ்சல் அல்ல  ேநரில் சமரசம் ெசய்யலாம். 
 
மன்னிப்ப  க னம், ஆனால் மன்னிக்காமல் இ ப்ப  கக்க னம். மற்றவரக்ைள 
மன்னிக்கத் தயாராக இ ப்ப  நாம் உண்ைம ேலேய மனந் ம்  கரத்்தரின் மன்னிப்ைபப் 
ெபற் க் ேறாம் என்பைதக் க் ற . ேதவைன ேநாக்  உைடந்த இ தயம் 
மற்றவரக்ளிடம் க னமான இ தயமாக இ க்க யா . ெப ைம, பயம் மற் ம் ேதவைன 

ைறவாக ேந ப்ப  தான் நாம் மற்றவரக்ைள மன்னிக்க மாட்ேடாம். மனந் ம்ப ம ப்ப , 
உரிைமகைள ேகா வ  மற் ம் உங்கைள தற்காத் க் ெகாள்வ  ேதவைன ட யநல 
ெப ைம உங்கள் வாழ்க்ைகைய ஆ ம் என்பதற்கான அ கள். அசச்ங்கள் மற் ம் 
என்ெனன்னேவா உங்கைளக் கட் ப்ப த் ன்றன என்றால், ேதவைன வா க்க ம் 
நம்ப ம் ழ்ப்ப ய ம் ெஜபம் ெசய் ங்கள். மத்ேத  18 ந்  மன்னிக்காத ஊ யர,் 
மன்னிக்காத இ தயம் நம்ைம உணரச்் வசப்பட்ட ைற ல் தள் ம் என்  எசச்ரிக் றார ் 
 

ன் இைணப்  E ஐ பாரக்்க ம்: எப்ப  மன்னிப்ப  என்ப  பற்  ேம ம் நம் க்ைக மற் ம் 
மன்னிப் . 

ெசயல் ட்டம் 

இ  உங்க க் ப் ெபா ந் னால், ஒ வைர மன்னிப்பதற்கான உங்கள் ட்டத்ைத ம் 
அரப்்பணிப்ைப ம் எ ங்கள். நீங்கள் ெசய் ம் ேத ையச ்ேசரக்்க ம், ன்னர ் ன்பற்ற ம்.  

____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  

 

பாடம் 14 

ஆ க் ரிய த்தம் 
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நாம் நம் ள்ைளகைள ேந க்கத் தவ ய ன் இரண்டாவ  ெபா வான காரணம், சாத்தானின் 
அல்ல  அவ ைடய சா களிட ந்  வ ம் எ ரப்்  மற் ம் ன் த்தல்கேள. 
 

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

 
காலங்கள் ெதாடங் வதற்  ன் ந்ேத சத்  
இ ந்தான்.  அவன் தல் ம்பதை்த (ஆதாம் 
மற் ம் ஏவாள்) பாவத் ல் ம்ப  ண் னான், 
அ ம் ேவைல ெசய்த  (ஆ யாகமம் 3: 1-
7).  அவன  ட்டம் மாற ல்ைல.  நம்ைமத் தாக்க 
எ ரியானவன் வ கைள வ க் றாரன், ட் ற் ள் 
கவனச் தறல்கள், க த்  ேவ பா கள் மற் ம் 

ரி கைளக் ெகாண்  
வ றான். அவன்  நம்ைம ேதால் யைடய 
ெசய் ம் ேவைல ெசய் ரான்.   
 
 
ப களில் ஆழமாக ேத ங்கள் 
 

ேழ ள்ள பத் களில் நாம் எந்த வைகயான த்தத்ைத  நடத் ேறாம் மற் ம் அ  பற்  
நாம் என்ன ெசய்ய ேவண் ம் என்  வரிக்க ம். 
 
ஏெனனில், மாம்சத்ேதா ம் இரத்தத்ேதா மல்ல, ைரத்தனங்கேளா ம், அ காரங்கேளா ம், 
இப் ரபஞ்சத் ன் அந்தகார ேலாகா ப கேளா ம், வானமண்டலங்களி ள்ள ெபால்லாத 
ஆ களின் ேசைனகேளா ம் நமக் ப் ேபாராட்டம் உண் . ஆைகயால், ங் நாளிேல 
அைவகைள நீங்கள் எ ரக்்க ம், சகலத்ைத ம் ெசய் த்தவரக்ளாய் நிற்க ம் 

ராணி ள்ளவரக்ளா ம்ப க் , ேதவ ைடய சரவ்ா தவரக்்கத்ைத ம் எ த் க் 
ெகாள் ங்கள் (எேப யர ்6: 12-13) 
 
____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  

த்தக்களம் 
 
நீங்கள்  த்தத் ன் ந ல் இ க் ரக்ள், உங்கள் இ தய ம் மன ம் ேபாரக்்களம் 
என்பைத ெதாடரந்்  கவனி ங்கள். நம் மன ல் வ ம் ஒவ்ெவா  எண்ணத்ைத ம் 
கரத்்த ைடய  வாரத்்ைதக்  ேநராக ஆராய்ந்  பாரக்்க ேவண் ம். 
 
  

உண்ைம ேகாப்  
 

ைவல்ஸ் – ெமேதா யா- Methodia ( ேரக்கம்). 
ைக ைனத் றைன க் ம், தந் ரம் 
மற் ம் ஏமாற் தல். இந்த ஆங் ல வாரத்்ைத 

ைற ேரக்க வாரத்்ைத ந்  
ெபறப்படட் . இந்த வாரத்்ைத ெப ம்பா ம் 
தந் ரமாக ப ங் , ன்னர ் எ ரப்ாராத 

தமாக அதன் இைர ன் ேமல் தா ற  
ஒ  காட்  லங் காக பயன்ப த்தப வ . 
சாத்தானின் ய ட்டங்கள் ட்  மற் ம் 
ஏமாற்றத்ைத ற்  கட்டப்பட் ள்ளன.27 
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அைவகளால் நாங்கள் தரக்்கங்கைள ம், ேதவைன 
அ ற அ க்  ேராதமாய் எ ம் ற எல்லா 
ேமட் ைமைய ம் நிர் லமாக் , எந்த 
எண்ணத்ைத ம் ஸ் க் க் ழ்ப்ப யச ்

ைறப்ப த் றவரக்ளா க் ேறாம்.  
(2 ெகாரிந் யர ்10: 5) 
 
இந்தச ் ழ ல், ைறப் க்கப்ப வெதன்ப  நம  ேதவபக் யற்ற ந்தைனகைளக் 
ைகப்பற் , ஸ் க் ம் அவ ைடய வாரத்்ைதக க் ம் ழ்ப்ப தைல 
ஏற்ப த் வதா ம். சாத்தான் நம்ைம ெவ க் றான், நம் ள்ைளகைள ம் ெவ க் றான், 
கைட யாக நாம் ெசய்யேவண் ய ,  நம் ள்ைளக க்  ஸ் ைவ ெவற் கரமாக 

ர நி த் வப்ப த் வதா ம். 
 
சாத்தான் நாம் ெகட்டவரக்ளாக ம் க ைமயாக ம் இ க்க ேவண் ெமன் ம், ேதவன் 
ெகா த்த ெசல்வாக்ைக தன  ய ப்பத் ற்  பயன்ப த்த ேவண் ெமன் ம் 

ம் றான் . ஒ  ஸ்தவ ெபற்ேறார ் ஸ் ைவ ட் ல் தவறாக த்தரித்  தங்கள் 
ள்ைளகைள அவம க் ம் ேபா , அவரக்ேள அவரக்ைள சாத்தானின் ைககளில் தள் ம் 

க யாக மா ராரக்ள். ர ரஷ்்டவசமாக, பல ஸ்தவரக்ள் அைத உணராமேலேய 
ெசய் றாரக்ள். 
 
நாம் ேதவனின் இ தயத்ைத ஆராய்ந் , அவரிடம் இல்லாத எைத ம் நம்ைம ட்  
அகற்றேவண் ம். நாம் ஒ  ஸ்தவராக மா ய டன், "நமக்  ஸ் ன் ந்ைத 
உண்டா க் ற " (1 ெகாரிந் யர ் 2:16). இப்ேபா   பரி த்த ஆ யானவர ் நம் ல் 
வ க் றார ் (ேராமர ் 8: 9), அவர ் ஸ் ைவப் ேபால நாம் வாழ தம் வாரத்்ைத ன் லம் 
நம்ைம வ நடத் றார.் 
 

ய பரிேசாதைன 1 

ஒவ்ெவா  நா ம் கரத்்தரின்  வாரத்்ைத ல் நிைலத் ப்ப  ஏன் க் யம்? 
 
____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  

நம் ன்  ஆதாரங்கள் 
 
நம் ந்ைத ன்  ஆதார லங்களி ந்  எண்ணங்கைளப் ெப ற . 
 

தல் ஆதாரம் நம  ெசாந்த ஆத் மா, மனம் அல்ல  யம். 
 
நம் ெசாந்த ேதைவகள், உணர் கள் மற் ம் க த் க்க டன் ெதாடர் ைடய எண்ணங்கள் 
இைவகேள. நான், என், அல்ல  என் ைடய ேபான்ற வாரத்்ைதகளால் ஆ க்கம் 
ெச த் வதால், நம் எண்ணங்கள் நம் ஆத் மா ந்  எப்ேபா  ேதான் ன்றன என்ப  

உண்ைம ேகாப்  
ைறப் க்கப்பட்டவைனக் 

ெகாண்  வா ங்கள் - ஒ  ைக ையக் 
ைகப்பற்ற அல்ல  அ பணியச ்
ெசய்  ைறப் த் ச ்ெசல் ங்கள். 
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நமக் த் ெதரி ம். “வ வான ப்ப ள்ள என் ள்ைளைய ைகயாள்வ  எனக் ப் 
க்க ல்ைல" "நான் என் தனிப்பட்ட ேநரத்ைத ம் ேறன்." நம்  தனிப்பட்ட 

எண்ணங்கள் மற் ம் உணர் கள் இைவேய. நம் ந்ைத ம பமாக்கப்படேவண் ம் என்  
ேவதாகமம் ெதளிவாக ற   (ேராமர ் 12: 2), ப் க்கப்பட ேவண் ம் (எேப யர ் 4:23), 
மற் ம் ேதவனின் வாரத்்ைதயால் வ நடத்தப்பட ேவண் ம், ஏெனன்றால் அ ேவ 
"இ தயத் ன் எண்ணங்கைள ம் ேநாக்கங்கைள ம் ப த்த ம்" ( எ ெரயர ்4:12). 
 
இைவ நம் ெசாந்த ேதைவகள், உணர் கள் மற் ம் க த் க்க டன் ெதாடர் ைடய 
எண்ணங்கள்.  நம் எண்ணங்கள் எப்ேபா  என்  நமக் த் ெதரி ம் 
 
இரண்டாவ  ஆதாரம் பரி த்த ஆ யானவர் 
 
நம் மனம் பரி த்த ஆ யானவரிட ந் ம் எண்ணங்கள் அல்ல  ெசய் கைள ம் 
ெபறலாம். 
 

நாங்கேளா உலகத் ன் ஆ ையப்ெபறாமல், ேதவனால் எங்க க்  
அ ளப்பட்டைவகைள அ ம்ப க் த் ேதவனி ந்  றப்ப ற 
ஆ ையேய ெபற்ேறாம்.(1 ெகாரிந் யர ்2:12) 

 
நாம் ஸ் டன் ஒ  நிைலயான உற ல் நடக் ம்ேபா , அவர ் நம் ைடய இ தயத்ைத 
அவ ைடய வாரத்்ைத ன் உண்ைமகளால் நிரப் றார.் அவ ைடய நீ ைய நாம் 

யானிக் ம்ேபா , நம் மனம் பரி த்த ஆ யானவ க்  றந் க் ற னால் 
வ காட் தல், ஊக்கம், ஞானம் மற் ம் அ த்த ன் வாரத்்ைதகைளக் ேகட் ேறாம். 
பரி த்த ஆ ட ந்  ஒ  ந்தைனைய நாம் எப்ேபா  ெபற்ேறாம் என்பைத அ ய 

ம், ஏெனன்றால் அ  ேவதப் ரவ்மான , உண்ைமயன , ேமம்ப த் ற , நம்ைம 
ேதவனிடம் ஈரக்் ற , அவ ைடய வாரத்்ைதக்  ஒ ேபா ம் ரணாக இ ப்ப ல்ைல. 
ேதவனின் ள்ைளகளா ய நாம் நம் ெசாந்த ரித க்  டப்பட ல்ைல என்பைத அ வ  
எவ்வள  ஆ தலளிக் ற . ேதவன் நம் டன் ேபச ம் றார,் அவ ைடய வாரத்்ைத ன் 

ல ம், பரி த்த ஆ ன் ஊ யத் ன் ல ம் ேப வார.் 
 

ன்றாவ  ஆதாரம் சா கள். 
 
இ யாக, நம் மனம் சா களிட ந்  எண்ணங்கைளப் ெப ற . கரத்்தரா ய 
இேய ைவ ேந க் ம் வா கள் ட ஆ க் ரிய ஒ க் ைறைய அ ப க்க ம், 

சா ன் எண்ணங்கள் தங்கள் மன ல் அைலேமா ன்றன. இதற்  ேப  ஒ  றந்த 
உதாரணம். 
 

அப்ெபா , ேப  அவைரத் தனிேய அைழத் க்ெகாண் ேபாய்: 
ஆண்டவேர, இ  உமக்  ேநரிடக் டாேத, இ  உமக் ச ் சம்ப ப்ப ல்ைல 
என்  அவைரக் க ந் ெகாள்ளத் ெதாடங் னான். அவேரா ம் ப் 
ேப ைவப் பாரத்் : எனக் ப் ன்னாகப்ேபா, சாத்தாேன, நீ எனக்  
இடறலா க் றாய்; ேதவ க்  ஏற்றைவகைளச ் ந் யாமல் ம ஷ க்  
ஏற்றைவகைளச ் ந் க் றாய் என்றார.்(மத்ேத  16: 22-23) 

 
“ேதவ க்  ஏற்றைவகைளச ் ந் யாத னால்" இேய  ேப ைவ கண் த்தார ் என்பைத 
கவனிக்க ம். இேய  ைவக் ச ்ெசல்வைதத் த க்க ேப  ம் னான், ஆனால் இந்த 
எண்ணங்கள் சாத்தானிட ந்  ேதான் யைத இேய  உணர்  உடன யாக அவைன 
க ந் ெகாண்டார.் 
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ன்வ ம் வைககளில் ஒன் ல் ம்ேபா  ஒ  எண்ணம் சா ன் ேதாற்றம் ெகாண்ட  
என்பைத நாம் அ ேவாம்: ெபாய், கண்டனம் அல்ல  சலனம்.  
இந்த வைககளில் ஏேத ம் இப்ேபா  உங்கள் ந்தைன வாழ்ைவ பா க் றதா என்பைத 
ெவளிப்ப த்த ேதவனிடம் ேக ங்கள். 
 

ய பரிேசாதைன 2 
 

இந்த உண்ைமகைளப் பற்  உங்கள் இ தயத் ல் ேப ம்ப  ேதவனிடம் ேக ங்கள். 
 
நீங்கள் உங்கள் தாவா ய சாசானவனால் உண்டானவரக்ள்; உங்கள் தா ைடய 
இசை்சகளின்ப  ெசய்ய மனதா க் ரக்ள்; அவன் ஆ தற்ெகாண்  
ம ஷெகாைலபாதகனா க் றான்; சத் யம் அவனிடத் ல்லாதப யால் அவன் 
சத் யத் ேல நிைலநிற்க ல்ைல; அவன் ெபாய்ய ம் ெபாய்க் ப் 

தா மா க் றப யால் அவன் ெபாய்ேப ம்ேபா  தன் ெசாந்தத் ல் எ த் ப் 
ேப றான்.(ேயாவான் 8:44 ) 
 

ெபாய்கள் பற்  உங்க க்  என்ன ெதரியவந்த ? 
 
____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  

உலகமைனத்ைத ம் ேமாசம்ேபாக் ற சா  என் ம் சாத்தான் என் ம் 
ெசால்லப்பட்ட ……... இர ம் பக ம் நம் ைடய ேதவ க்  ன்பாக நம் ைடய 
சேகாதரரே்மல் ற்றஞ் மத் ம்ெபா ட்  அவரக்ள்ேமல் ற்றஞ்சாட் றவன் 
தாழத் தள்ளப்பட் ப்ேபானான்  (ெவளிப்ப த் தல் 12: 9, 10) 

கண்டனம் அல்ல  ற்றசச்ாட் கள் பற்  உங்க க்  என்ன ெதரியவந்த ? 
 
____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  

அப்ெபா  ேசாதைனக்காரன் அவரிடத் ல் வந் : நீர ்ேதவ ைடய மாரேனயானால், 
இந்தக் கல் கள் அப்பங்களா ம்ப  ெசால் ம் என்றான். (மத்ேத  4: 3) 

பாவத் ற்கான ேசாதைனையப் பற்  உங்க க்  என்ன ெவளிப்ப த்தப்பட்ட ? 
 
____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  

நம் எண்ணங்கள் 

ெபாய் எண்ணங்கள் (ேவதாகம உண்ைமக்  எ ராக), கண்டனம் அல்ல  ேதவ க் ம் 
மற்றவரக் க் ம் எ ரான பாவத் ற்கான அைழப் களால் நாம் ேசா க்கப்ப ம்ேபா , நாம் 
ஆ க் ரிய த்தத்ைத அ ப க் ேறாம் என்ப  உ . ெபால்லாங்கன் எய் ம் 
அக் னியாஸ் ரங்கைள நாம் த ரக்்க யா  (எேப யர ் 6:16). இ ப் ம், அந்த 
எண்ணங்க டன் நாம் என்ன ெசய் ேறாம் என்பைத நம்மால் கட் ப்ப த்த ம்.  
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நம் மன ல் வ ம் ஒவ்ெவா  ந்தைனைய ம் எ த்  அந்த வாரத்்ைதைய ேவத வாரத்்ைதக்  
ேநராக நி த்  பாரக்ேவண் ம் கரத்்தர ்ெசால் றார.் அந்த எண்ணம் ேசாதைன ல் ேதரச்்  
ெபற ல்ைல என்றால், நாம் அைத உடன யாக நம் மன ல் இ ந்  அகற்ற ேவண் ம் என்  
ேதவன் றார.் 
 
"ஒவ்ெவா  ந்தைனைய ம் ைறப் ப்ப " என்ப  ெதாடரந்்  நாம் கைடப் க்க 
ேவண் ய ஒ  ஒ க்கம் ஆ ம். நீங்கள் ேசா க்கப வதற்  ன்ேப பாவம் உங்கள் மன ல் 
க த்தரிக்கப்பட் ள்ள . எனேவ நீங்கள் பரி த்தத்ைத ன்பற் ரக்ள் என்றால் இந்த 
ஒ க்கத்ைத நீங்கள் கைடப் க்க ேவண் ம்,. ேவதத் ந்  ஒ  ப் டட் சரிபாரப்்  
பட் யைல ம் ேதவன் நமக்  அளிக் றார.் 
 

கைட யாக, சேகாதரேர, உண்ைம ள்ளைவகெளைவகேளா,  ஒ க்க ள்ளைவ 
கெளைவகேளா,  நீ ள்ளைவகெளைவகேளா,  கற் ள்ளைவகெளைவகேளா, 
அன் ள்ள ைவகெளைவகேளா,  நற் ரத்் ள்ளைவகெளைவகேளா,  ண்ணியம் 
எ ேவா, கழ் எ ேவா அைவகைளேய ந் த் க்ெகாண் ங்கள்.( ப் யர ்4: 8) 

 
இந்த த்தத்ைத நாம் அ யாம ம் அல்ல  ரமாக ேபாராடாம ம் இ ந்தால், அ  நம் 

ம்பங்க க்  ேராதமாக வ வதற்  எ ரிக்  நாம் ெகா க் ம் வாய்ப்பாக மா ம். 
நிைன ல் ெகாள் ங்கள்: எ ரிகள் எப்ேபா ம் ழ்ச்  ெசய் றான், ெபற்ேறாரக்ளா ய 
நம்ைம ேதால் யைடயச ்ெசய்வதற்கான ல வ கைளக் கண் க்க ச  ெசய் றாரக்ள்.  
 

ன்வ ம் கைத இந்த உண்ைமைய ளக் ற . நீங்கள் ப க் ம்ேபா , பைகவர ்எவ்வா  
ெசயல்ப றார ் என்பைதப் பாரக்்க ேதவபக் யற்ற எண்ணங்கள் எங்  வ ன்றன 
என்பைத ன்னிைலப்ப த்த ம் அல்ல  அ க்ேகா ட் க் காட்ட ம். ஒ  ழ்நிைலக்  
எ ர் ைனயாற் வதற் ம் அன் னால் ப லளிப்பதற் ம் உள்ள த் யாசத்ைத நாம் 
ப த்ேதாம். ப லளிப்ப  ந்தைன ( த ல் ந் ங்கள்), ய கட் ப்பா  (நம் ப்பத்ைத 
பரி த்த ஆ க்  வைளந்  ெகா த்தல்), ேநரம், மற் ம் உணர் கள் அல்ல  உணரச்் களால் 
கட்டைள டப்பட ல்ைல. எ ர் ைனயாற் ம்ேபா  அல்ல  ப லளிக் ம் ேபா  
கவனிக்க ம். 
 

பல ஆண் க க்  ன் , நிக் கலந்  ெகாள் ம் இைளய உயர ் வா பர ் ந்  
அவைன அைழத் வர நான் ெசன்ேறன். நான் ன் ட் ேய அங்  வந்  ேதவாலய வாகன 
நி த் டத் ல் காத் ந்ேதன், அப்ேபா  ஒ  பைழய நண்பர ் அவர  மகைன அைழத்  
ெசல்ல வந் ந்தார.் அவர ்என்ைனப் பாரத்்த ம், அவர ்காரில் இ ந்  த்  என் ஜன்னல் 
வைர ஓ  வாந்தார.் 
 
"ஏய், ேரக், என்ன நடந்த  என்  நீ ேகட்டாயா? உங்கள் மகன் மற் ம் என் ைடய மகன் 
உட்பட ஒ  ட்டம் ள்ைளகள் இன்  இர  வா பர ் ட்டத் ற்  ட்  ெவளிேய  ெத ல் 
ேகா ல் உள்ள ஒ  ெபண்ணின் ட் ல் ைடப்பந்  ைளயா க்ெகாண் ள்ள .  என் 
மகன் இங்  வ ம்ேபா , நான் அவ க்  உண்ைம ேலேய உைதெகா க்க இ க் ேறன்! " 
 

இந்த தகவல் அவ க்  எப்ப  ைடத்த  என்  நான் அவரிடம் ேகட்டேபா , ள்ைளகள் 
ைடப்பந்  ைளயா ம் ட் ற்  பக்கத்  ட் ல் வ க் ம் அவர  மைன ன் நண்பர ்

அவர  மகைனப் பாரத்்  அவர  மைன ைய அைழத்தார ்என்  அவர ் ளக் னார.் 
 

 “நம் ள்ைளகைள உங்களால் நம்ப றதா?" அவர ்ெசான்னார.்“ நான் என் சைப ல் ஒ  
பா ரியார.் இ  எனக்  எவ்வள  சங்கடமாக இ க் ற  என்பைத உங்களால் நம்ப 

றதா?  ேதவாலயத் ற் ம் இ  ெதரியவ ம்! அவன் உண்ைம ல் இதற்   
ைல ைரயத்ைத ெச த்த ேவண் ம்!” 
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நான் இந்த மனித க்  பல வ டங்க க்  ன்ேப ஆேலாசைன வழங்  அவைர 
இரட் ப் ற்  வ நடத் ேனன். இந்த மனிதன் தன  கா க்  ம் யேபா , இந்த 
எண்ணங்கள் என்ைன நிரப் ன: ேதவேன, நான் ஒ  ேபாதகர.் இந்த நபர ் என்ைனப் பற்  
என்ன நிைனப்பார?் நிக் இைத ெசய்வான் என்  என்னால் நம்பேவ ய ல்ைலேய. என் 
நன்ம ப்  என்னவா ம் ? அவன் ப ங்  இ ல் இ ந்  தப் க்க ம் என்  
நிைனக் றான்? நான் கண் க்க மாட்ேடன் என்  அவன் நிைனக் றான்? ேபா ம்! அவர ்
இங்  வ ம்ேபா , நான் அவ க்  நல்ல உைதக்ெகா க்க இ க் ேறன். 
 

நியாயத் ரப்்  ெசய்தல், ய ற்றசச்ாட் கள் மற் ம் ேசாதைனகளால் சாத்தான் என் மனைத 
அைலேமாதெசய் ன்றான். ழ்நிைலைம பற் ய உண்ைம எனக் த ் ெதரியா , 
வ த்தமைடந்  தந்ைத ட ந்  மட் ேம ேகட்கலாேனன். என் மக க்  எ ரான 
சாத்தானின் ற்றசச்ாட் க டன் நான் உடன்ப ேறன் என்  எனக் த் ன்ேப ெதரி ம், 
என் மகைன அ த்ேத ஆகேவண் ம் என்  த்ேதன். இந்த நபர ் என்ைனப் பற்  என்ன 
நிைனப்பார ் என்ற என  ெப ைம நிைறந்த கரிசைன என் ேகாபத்ைதத் ண் ன்றன. 
என  மாம்ச இயல்  நிைறத் ந்த ! இந்த நிைலைம ஒ  ஊக் யாக இ ந்த , சாத்தான் 
அைத பயன்ப த் க் ெகாள்ள யன்றான். சாத்தான் என்ைன பற்றைவத்தான். அவன் என் 

கத் ல் ெகாக் ட்  ெதாங் னான், நான் அைத ைக ல் எ த்ேதன், அவன் என்ைன 
உள்ேள தள்ளினான். 

ேதவனின் க ைண மற் ம் இரக்கத் ற்காக  நன் .  பரி த்த ஆ யானவர ்என் இளைமைய 
நிைன ப த் னார:் ேரக், நீங்கள் ள்ைளயாக இ ந்தேபா  எத்தைன ேதவாலயக் 

க்கைள ெவளிேயற் னீரக்ள்?  என்ன ஷயங்கள் இ ந்தன உங்கள் ப ன் ன்  வய ல் 
நீங்கள் ெசய் ரக்ளா?  நீங்கள் நிக் ன் வய ல் இ ந்தேபா , நீங்கள் இைளஞர ் ற்  ட 
ெசன் ரக்ளா? 

நான்  ேநரம் எ த்  இந்த ழ்நிைலைய சரியாக சமாளிக்க வ ைம மற் ம் 
ஞானத் ற்காக ெஜபம் ெசய்ேதன். 

நிக் இ யாக வந்  காரில் ஏ னான், நான் அவ ைடய நண்ப க்  ட் ற்  சவாரி ெசய்ய 
மா என்  ேகட்டான்.  நான் ஒப் க்ெகாள் ேறன், மற்ெறா  ள்ைள ன் ன்னால் நான் 

அவைர எ ரெ்காள்ளக் டா  என்  ெதரி ம். 

ல ெநா களில், நிக் என்னிடம், “ஏய், அப்பா, இன் ர  என்ன நடந்த  என்பைத நான் 
உங்க க் ச ் ெசால்ல ேவண் ம்.  எங்க க்  பட்டமளிப்  ழா இ ந்ததால் இைளஞர ்

ற்  ெசல்ல ல்ைல, தைலவர ் னார ் நீங்கள் ம்ப ல்ைல என்றால் நீங்கள் 
கலந்  ெகாள்ள ேவண் ய ல்ைல, ஆனால் நாங்கள் எங்கள் ெபற்ேறார ் ஒ வைர அைழத்  
ெதரியப்ப த்த ேவண் ம்.  ள்ைளகளில் ஒ வர ் அேத ெத ல் வ க் றான், நீங்கள் 
என் ைடய ட் ல் ைடப்பந்  ைளயாட ம் ரக்ளா என்  ேகடட்ான், அதனால் 
நாங்கள் ைளயா ேனாம். 

நான் ஊைமயாக ைளயா ேனன், என்ன நடந்த  என்  எனக் த் ெதரியாத  ேபால், ன்னர ்
ப லளித்ேதன், "உனக் த் ெதரி ம், நிக், நாங்கள் இதற்  ன்  இப்ப  நடந்த ல்ைல. அ த்த 

ைற நீ இ க்க ேவண் ய இடத் ல் இ க்க ேவண்டாம் என்  நீ  ெசய்தால், எங்க க்  
ஒ  ெதாைலேப  அைழப்  ேவண் ம். உன் அம்மா ம் நா ம் அந்த ைவ எ க்கட் ம். 
அந்த கைள எ க்க உனக்  இன் ம் அ காரம் இல்ைல. " 

அவன் எனக்  எந்த தமான சாக் ப்ேபாக் கைள ம் ெகா க்க ல்ைல ஆனால் அ த்த 
ைற அைழப்பதாக ஒப் க்ெகாண்டான். அவ்வள  தான். அ  ந் ட்ட . அவன் அ த்த 
ைற அைழக்க கற் க்ெகாண்டான், என் எண்ணங்கைள ஸ் டம் ைற ப்ப ல் 

எனக்  இன்ெனா  ெவற்  ைடத்த . 
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அ த்த நாள், இைளஞர ் ைவச ் ேசரந்்த ள்ைளகளின் தாய் ஒ வர ் என் மைன ைய 
அைழத்தார.் இந்த ல் ைடப்பந்  ைளயாடச ் ெசன்ற ள்ைளகளில் தன  மக ம் 
ஒ வன் என்  அவர ் னார.் அவ ைடய மகள் அவளிடம் ெசான்னாள், அவரக்ள் 
ேதவாலயத் ற்  ம் ச ் ெசல் ம்ேபா , அவரக்ள் தங்கள் ெபற்ேறாரிடம் எப்ப  ெபாய் 
ெசால்லப் ேபா றாரக்ள் என்  தங்க க் ள் வா க்க ஆரம் த்தாரக்ள். நிக் அவரக்ளிடம் 
ெசான்னைத அவள் ளக் னாள், “ெபாய் ெசால்லாேத, மக்கேள. நீங்கள் ஏன் ெபாய் 
ெசால் ரக்ள்? உண்ைமைய மட் ம் ெசால் ங்கள். எங்கள் ெபற்ேறார ் எப்ப ம் 
கண் ப்பாரக்ள்! ” 

நான் சாத்தாைன ெவற் ெபற அ ம த் ந்தால், ேகாபத் ல் என் மக க்  ைடயளித் , 
அவன  நண்பரக்ள் ன் அவைன சங்கடப்ப த் ந்தால் என்னால் கற்பைன ெசய்  
பாரக்்க ம். என் மகன் மற்ற ள்ைளகைள உண்ைமையச ் ெசால்ல ஊக் த்தைத 
அ ந்த ற  நான் எப்ப  உணரந்் ப்ேபன்? இ  எப்ப  ேவைல ெசய் ற . சாத்தான் நம் 

னசரி ெதாடர் க க்  ந ல் இ க்க ம் றான், ெபாய், கண்டனம் மற் ம் நம் 
கைள ரிக் ம் ேசாதைனகளின் உ ம் ஈட் கைள றான். ெபற்ேறாரக்ேள, நம் 

எண்ணங்கைள ைற ப்பதற்  நாம் ழ்ப்ப யாதேபா , சாத்தானின் அடக் ைறக்கான 
கதைவத் றக்கலாம். 

ய பரிேசாதைன  3 

சாத்தான் நம் மனைதத் எப்ப  தாக் றான் என்பைதப் பற்  நீங்கள் கற் க்ெகாண்டைதப் 
பற்  ந் ங்கள். உங்கள  ள்ைளகள் ெதாடரப்ாக சாசனவன் உங்கைள ேநாக்   
எரி ம் ல ெபாய்கள் அல்ல  உ ம் அ கள் என்ன ?  
 
____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  
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பாடம் 15 

ன் த்தல் மற் ம் யநலம் 

 

ன் த்தல்  
 
நாம் நம் ள்ைளகைள ேந க்கத் தவ ய ன்றாவ  ெபா வான காரணம் ன் த்தல் 
அல்ல  எ ரப்் . எ ரப்் ற்  எவ்வா  ப லளிக்க ேவண் ம் என்  ேவதம் நமக்  
ெசால் ற  
 

உனக்க த்தவைனச ் ேந த் , உன் சத் ைவப் பைகப்பாயாக என்  
ெசால்லப்பட்டைதக் ேகள் ப்பட் க் ரக்ள்.  நான் உங்க க் ச ்
ெசால் ேறன்; உங்கள் சத் க்கைளச ் ேந ங்கள்; உங்கைளச ்
ச க் றவரக்ைள ஆ ரவ் ங்கள்; உங்கைளப் பைகக் றவரக் க்  நன்ைம 
ெசய் ங்கள்; உங்கைள நிந் க் றவரக் க்காக ம் உங்கைளத் 

ன்பப்ப த் றவரக் க்காக ம் ெஜபம்பண் ங்கள். இப்ப ச ்
ெசய்வ னால் நீங்கள் பரேலாகத் க் ற உங்கள் தா க் ப் 

த் ரரா ப் ரக்ள்; அவர ் ேயாரே்ம ம் நல்ேலாரே்ம ம் தம  ரியைன 
உ க்கப்பண்ணி, நீ ள்ளவரக்ள்ேம ம் அநீ ள்ளவரக்ள்ேம ம் 
மைழையப் ெபய்யப்பண் றார.் (மதே்த  5: 43-45) 

 
அன்  ெச த் தல், ஆ ரவ் த்தல், நன்ைம ெசய்வ  மற் ம் நம் எ ரிக க்காக ெஜபம் 
ெசய்வ  ெபற்ேறா க்  என்ன சம்பந்தம்? நீங்கள் பாரப்்ப  ேபால், இந்த வசனத் ல் 

றப்பட் ள்ள ெகாள்ைககள் நம் ள்ைளக க்கான நம  மனநிைல டன் 
ெதாடர் ைடயைவ. 
 

ல ேநரங்களில் நம் ள்ைளகள் எ ரி ேபால் 
ேதான் ற . அவரக்ள் எங்கைள 
எரிசச் ட் வதற்காக ேவண் ெமன்ேற 
ெவளிேய வ  ேபால் நாங்கள் உணர் ேறாம், 
ஆனால் அவரக்ள் இ ந்தா ம், அவரக் க்  
எப்ப  ப லளிக்க ேவண் ம் என்  ேதவன் 
ெசால் றார.்  
 

ள்ைளகள் நம்  எ ரம்ைறயான ைளைவ ஏற்ப த் ம் என்பைத நீ ெமா கள் 
ஒப் க்ெகாள் ன்றன, எனேவ ல சமயங்களில் நம் ள்ைளகைள வளரக்் ம் ேபா , 

ன் த்தல் ேபால் உண ம் எ ரப்்ைப நாம் எ ரப்ாரக்்க ேவண் ம். 
 

டத்தன ள்ளவேனா தாய்க் ச ்சஞ்சலமா க் றான். (நீ ெமா கள் 10: 1) 
 

ட த் ரன் தன் தா க் ச ் ச ப் ம், தன்ைனப் ெபற்றவரக் க் க் 
கசப் மானவன். (நீ ெமா கள் 17:25) 
 

ட த் ரைனப் ெப றவன் தனக் ச ்சஞ்சல ண்டாக அவைனப் ெப றான்; 
ம ன ைடய தகப்ப க்  ம ழ்ச் ல்ைல. (நீ ெமா கள் 17:21) 
 

ள்ைள ன் ெநஞ் ல் ம னம் ஒட் க் ம்; அைதத் தண்டைன ன் 
ரம்  அவைன ட்  அகற் ம்.  (நீ ெமா கள் 22:15) 

  

உண்ைம ேகாப்  
ன் த் தல் - காயப்ப த் வ , 
க்கப்ப வ  அல்ல  ன் த் வ  

ேபான்ற வ களில் ெதாடர ம்; 
ஒ க் வதற் ; ெகா ைம டன் 
அைமக்க; ன்பத்ைத ஏற்ப த்த 
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நம் ள்ைளகள் நமக்  சவால் ம் ேபா , நம் த்தம் மற் ம் ப ற் க்  ப லளிக்க 
ம க் ம்ேபா , நம் அ காரத் ற்  எ ராக கலகம் ெசய் ம்ேபா  அல்ல  நம் அன்ைப 
எ ரக்் ம்ேபா  இந்த ன் த்தல் உணர்  வ ற . அவரக்ள் அ க்க  சத் க்கைளப் 
ேபால் ெசயல்ப றாரக்ள், நாங்கள் அவரக்ளின் எ ரிகள் ேபால நம்ைம நடத் றாரக்ள். 
இயற்ைகயாகேவ, ெப ம்பாலான ெபற்ேறாரக்ள் இைத தனிப்பட்ட ைற ல் 
எ த் க்ெகாள் றாரக்ள் மற் ம் ஊக்கமளிக்கலாம் அல்ல  அவரக்ளின் இ தயங்கைள 
க னப்ப த்தலாம். அன் ல் ப லளிப்பதற்  ப லாக, ெபற்ேறாரக்ள் எ ர் ைனயாற்றலாம், 
ேம ம் எ ரம்ைற உணர் கள் மற் ம் அ ைறகளில் அன்  இழக்கப்ப ற . 
 
ெசயல் ட்டம் 1 
 
மத்ேத  5: 43-45 இல் உள்ள ெகாள்ைககைளப் ன்பற் வதன் லம் இந்த பாவ 
எ ர் ைனகைள சமாளிக்க ேதவன் நமக்  ஒ  வ ைய அளிக் றார.் இந்த அ த்தல்கள் 
ஒவ்ெவான் ம் ெசய்ய ேவண் ய கட்டைள - மற் ம் ெதாடரந்்  ெசய் ங்கள். எ ரிகள் நீங்கள் 
அ ல் இ க்க ம்பாத நபரக்ள், இ  எப்ேபாதாவ  எங்கள் ள்ைளக க்  ெபா ந் ம். 44 
வ  வசனத் ந்  ஒவ்ெவான்ைற ம் ெசய்ய உங்கள் தனிப்பட்ட உ ப்பாட்ைட 
எ ங்கள், அ  உங்கள் ள்ைளக க்  ெபா ந் ம்.  
 
"உங்கள் சத் க்கைள ேந ங்கள்." 
 
இங்ேக அன்  என்ப  அகேப ( ேரக்கம்), ன்  ளக் ய  ேபால் இந்த வைக அன்  

தன்ைமயாக உணரச்் க க் ப் ப லாக ப்பத் ற் ரிய . ஒ  எ ரிைய ேந ப்ப  
ேபால் யா ம் உண்ைம ல் "உணர ல்ைல". ஒ  ஆ ரியர ் றார,் "இ  இயற்ைகயான 
பாசத் ற்  சமமானதல்ல, ஏெனன்றால் உங்கைள ெவ ப்பவரக் க் ம் ங்  
ெசய்பவரக் க் ம் ேந ப்ப  இயற்ைகயான  அல்ல. இ  ஒ  இயற்ைகக்  அப்பாற்பட்ட 
அ ள் மற் ம் ெதய் க வாழ்க்ைக உள்ளவரக்ளால் மட் ேம ெவளிப்ப தத் ம். 
 
____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  

 

"உங்கைள ச ப்பவரக்ைள ஆ ரவ் ங்கள்." 
 
ஆ ரவ்ாதம் என்ப  ஒ  பரிைச வழங் வதற்கான ேயாசைன, அன்ைப ட றந்த பரி  எ ? 

ண்ப த் ம் வாரத்்ைதகைளப் பயன்ப த் வ  சாபம். வாரத்்ைதகள் நம்ைம 
எ ர் ைனயாற்ற ம் ேகாபத் ல் ப்  அ க்க ம் அ ம க்க யா , ஆனால் நாம் 
அன் ல் ப லளிக்க ேவண் ம்.  
 

(அன் ல் ட் ப்பதற்கான க கள் ெதா கள் 3 மற் ம் 4 இல் வழங்கப்பட் ள்ளன.) 
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உங்கைள ெவ ப்பவரக் க்  நன்ைம ெசய் ங்கள்." 
 
உங்கள் ள்ைள உங்கைள ெவ ப்பதாகச ் ெசால் ம் அல்ல  அவரக்ள் ெசய்ய ம் ம் 
ஒன்ைற நீங்கள் ஒ ங் ப த் ம்ேபா  அல்ல  இல்ைல என்  ெசால் ம்ேபா  ஒ  
எ ரம்ைறயான கத்ைத ைவக்கலாம். ஆனால் நீங்கள் வைசபாடக் டா . "நல்ல  ெசய்ய" 
ஒ  வ ையப் பாரத்்  ெஜ ங்கள். அன் ல் ப லளிப்பதற்   ேநரம் ஆகலாம், ஆனால் 
அ  உங்க க்  ய கட் ப்பா  இ ப்பைத ம் ேதவைன ம ைமப்ப த் வ ல் நீங்கள் 
உ யாக  இ ப்பைத ம் காட் ற . 

____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  

“உங்கைள ெவ ப்ேபா  உபேயா த்  ன் த் பவரக் க்காக ெஜ ங்கள்." 
ஷ் ரேயாகம் தவறாக, அவம ப்  அல்ல  ெபாய்யாக ற்றம் சாட் ம் உணர்  உள்ள . 

இந்த இ ண்ட பக்கம் நம் ள்ைளகளில் ெவளிவ வதற்  ெபற்ேறா க்  அ க ேநரம் 
எ க்கா . ெஜ க் ம்ப  இேய  கடட்ைள றார,் ஏெனன்றால் பல ேநரங்களில் நாம் 
கைட யாக ெசய் ேறாம். 
____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  

ெஜ க்க ன்  காரணங்கள் 
 
1. ெஜபம் என்ப  ேதவன் உங்களிட ம் உங்கள் ள்ைளகளிட ம் மாற்றத்ைதக் 
ெகாண் வ ம்ப  ேகட் றார,் அவர ் கண்கைளத் றந்  ழ்ப்ப த க்கான அ காரம் 
அளிப்பார.் 
 
2. ெஜபம் என்றால் நீங்கள் ேதவைனச ் சாரந்் க் ரக்ள், உங்கள் ெசாந்த பலம் மற் ம் 
ஞானம் அல்ல, ஆனால் ழ்நிைல ல் அவ ைடய ஞானத்ைதக் ேகட் ரக்ள் (ேஜம்ஸ் 1: 5-8). 
 
3. ெஜபம் உங்கள் இ தயத்ைத மாற் ற . அகாேப அன் க்  உங்கள் அ ைறைய 
மாற் வதற்கான றந்த வ , ெஜபத் ல் ஒ  ள்ைளைய கரத்்த க்  ன்பாக 
ெகாண் வ வதா ம். ேம ம் ெஜபம் ெசய்வ  மற் ம் ெதாடரந்்  ெஜ ப்ப  ஒ  கடட்ைள 
என்பதால், ேதவன் ெம வாக உங்கள் இ தயத்ைத ெமன்ைமயாக் றார,் எனேவ நீங்கள் 
அவைரப் ேபாலேவ அவரக்ைள ேந க்கத் ெதாடங் ரக்ள். 
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ெஜபம் ெசய்ய  ேநரம் ஒ க் ங்கள்: 
 
அன் ள்ள ஆண்டவேர, நீர ்எனக் க் ெகா த்த ள்ைளக க்காக க்க நன் . நீர ்அவரக்ைளப் 
பைடத் ர ் என்ப  எனக் த் ெதரி ம், அைவ உம் ந்  ைடத்த பரி கள். நான் 

ம்பாதேபா  ட நீர ் எப்ப  அவரக்ைள ேந க் ர ் என்பைத அ ய எனக்  உத மா  
நான் உம் டம் ேகட் ேறன். ஆண்டவேர, என் ள்ைளகள் ெகாண் வ ம் ஒவ்ெவா  
எ ரப்் ற் ம் 1 ெகாரிந் யரில் அன் ல் ப லளிக்க எனக்  உம  வ ைம ம் உம  
ஞான ம் ேதைவ. அவரக் க்  எப்ப  ஆ ரவ் ப்ப  மற் ம் நல்ல  ெசய்வ  என்பைத 
அ ய எனக்  உத ம். என் இ தயத்ைத மாற் ம். ேம ம், ஆண்டவேர, என் ள்ைளக க்காக 

ன ம், நி டத் ற்  நி டம் ட ெஜ க்க எனக்  ஒ  இ தயத்ைதக் ெகா ம். நீர ் என் 
ள்ைளகைள உள்ளி ந்  ெவளிேய மாற்ற ேவண் ம், உம் வாரத்்ைதக்  ழ்ப்ப ய ேவண் ம் 

என்  அவரக்ள் மனம் மாற ேவண் ம் என்  நான் ெஜ க் ேறன், நான் அவரக் க்  
ேவதகமப்ப  அ த் ைக ல், அவரக்ள் உம்ைம அரவைணத் க்ெகாள்வாரக்ள். 
இேய ன் ெபயரில் நான் ெஜபம் ெசய் ேறன். ஆெமன் 
 
ஒ  ெபற்ேறாராக ம் ஊ யராக ம், நம் ள்ைளக க்  நாம் ப லளிக்க ேவண் ம் என்  
ேதவன் ம் றார.் 
 

நீங்கள் ற்றஞ்ெசய்  அ க்கப்ப ம்ேபா  ெபா ைமேயாேட ச த்தால், 
அ னால் என்ன ரத்் ண் ? நீங்கள் நன்ைமெசய்  பா ப ம்ேபா  
ெபா ைமேயாேட ச த்தால் அ ேவ ேதவ க் ன்பாகப் ரீ யா க் ம். 
இதற்காக நீங்கள் அைழக்கப்பட் க் ரக்ள்; ஏெனனில், ஸ் ம் 
உங்க க்காகப் பா பட் , நீங்கள் தம் ைடய அ ச் வ கைளத் 
ெதாடரந்் வ ம்ப  உங்க க்  மா ரிையப் ன்ைவத் ப்ேபானார.்                 (1 
ேப  2: 20-21). 

 

ஸ் ன் ெபா ட்  அல்ல  ஸ் க் க் ழ்ப்ப வதற்காக நாம் 
ன் த்தப்ப ம்ேபா   நாம் ஆ ரவ் க்கப்பட்ேடாம் என்  கரத்்தர ் றார.் நாம் 

ேதவனால் அவ ைடய ெசய் கைள ம் ட்டத்ைத ம் வாரத்்ைதகள் மற் ம் ெசயல்களால் 
(நம் ெசயல்கள்) நம் ள்ைளக க்  எ த் ச ் ெசல் ம்ப  பணித் க் ேறாம். 
ெபற்ேறா க்  ன்பம் ேசரலாம். ல ேநரங்களில் அ  க னமான , ஆனால் வாரத்்ைத 
நமக்  ெசால் ற : " ைமெசய்  பாட ப ப்ப ம், ேதவ க் ச ் த்தமானால், 
நன்ைமெசய்  பாட ப ப்பேத ேமன்ைமயா க் ம். " (1 ேப  3:17). நாம் அவ க் க் 

ழ்ப்ப வ ல் உ யாக ம் உண்ைமயாக ம் இ ப்பதால் கரத்்தர ் நம்ைம ஆ ரவ் ப்பார.் 
நாம் ள்ைளக க்  அவ ைடய ெசய் ைய எ த் ச ்ெசல்ல ேதவனால் ஒப்பைடக்கப்பட்ட 
பணியாளரக்ள். 
 

ப ல் நமக்  ஊக்கமளிக் ம் வாரத்்ைதகைளத் த றார,் நம்ைம நாேம கவனம் 
ெச த்தாமல், ேதவைன ம ழ் ப்ப ல் கவனம் ெச த்த ேவண் ம். 

ேசஷத்ைத எங்களிடத் ல் ஒப் க்கத் 
தக்கதாய், ேதவன் எங்கைள 
உத்தமெரன்ெறண்ணினப ேய, நாங்கள் 
ம ஷ க்  அல்ல, எங்கள் இ தயங்கைளச ்
ேசா த்த ற ேதவ க்ேக ரிய ண்டாகப் 
ேப ேறாம். (1 ெதசேலானிக்ேகயர ்2: 4) 
 

நம் ம்பங்களின்  ேதவனின் உக் ராணக்காரக்ளாக, நாம் ன ம் நம் 
இ தயங்கைள ம் ேநாக்கங்கைள ம் ஆராய ேவண் ம், ேதவைன ம ழ் ப்பேத நம  

க் ய ேநாக்கமாக இ க்க ேவண் ம். எங்கள் ேநாக்கம் நல்ல ெபற்ேறாராக அல்ல  நல்ல 

உண்ைம ேகாப்  
உக் ராணக்காரன்—ேமற் 
பாரை்வயாளர;்ேமலாளர;் ஒ  
பா காவலராக, நிரவ்ா யாக 
அல்ல  ேமற்பாரை்வயாளராக 
ெசயல்ப பவர.். 
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ள்ைளகைள வளரப்்ப ல் ெவற்  ெப வ  அல்ல, ஆனால் ேதவைன ம ழ் ப்ப . அவர ்நம் 
இ தயங்கைள ஆரா ம்ேபா , கரத்்தர ்  தான் பாரப்்பைத நமக்  ெவளிப்ப த்த 
உண்ைம ள்ளவர.் 

யநலம் 

இ யாக, நாம் ேந க்கத் தவ ய நான்காவ  ெபா வான காரணம் யநலம். ண் ம், 1 
ெகாரிந் யர ்13: 5 அன்  “தற்ெபா ைவ நாடா " என்  ெசால் ற . ஆனால் நாம் பா களாக 
இ ப்பதால், நாம் இயல் ேலேய யநலவா கள் மற் ம் நிபந்தைன டன் ேந க் ேறாம். 

நம் ள்ைளகள் ம த் வமைன ந்   வந்  அவரக்ைள வளரக்்கத் ெதாடங் ம் வைர 
நாம் எவ்வள  யநலவா களாக ம் நிபந்தைனகளாக ம் இ க் ேறாம் என்பைத நாங்கள் 
உணர ல்ைல. அவரக்ள் நம் எ ரப்ாரப்் க க்  ஏற்ப வாழ ல்ைல என்றால், நாம் என்ன 
ெசய்வ ? "அவ்வள தான்; நீங்கள் இப்ேபா  எல்ைல ட் ரக்ள் நண்பா. " நாங்கள் 
எ ர் ைனயாற் ேறாம். 

ஆனால் ேதவன் நம் ள்ைளகளின்  யநல எ ரப்ாரப்் கைள ைவக்கக் டா  என்  
ெசால் றார.் எங்கள் ள்ைளகள் ேகடக் ம்ப ல்ைல என்றா ம், அவரக்ள் ப ற்  ெபற 

ம்ப ல்ைல என்றா ம், நாம் அவரக் க்  எப்ப  ப லளிக் ேறாம் என்பைத நம் 
ேகாப ம் யநல ம் கட்டைள டாமல் அவரக் க்  உண்ைமயாக ப ற்  அளிக்க 
ேவண் ம். ஒ ேவைள உங்கள் தல் ள்ைள ஒ  அற் தமான, எளிதான, ம ழ்ச் யான 

ள்ைளயாக இ க்கலாம். அ த்  நீங்கள் நம் வ  டாஸ்ேமனிய சா , இரண்ைட ம் 
ஒப் ட்  நீங்கள் அ க ேநரம் ெசல ரக்ள். “நீங்கள் ஏன் உங்கள் சேகாதரிையப் ேபால 
இ க்க யா ?" நிைன ல் ெகாள் ங்கள், ஒன்  மற்ெறான்ைறப் ேபால இ க்கா . நாம் 
நம் ள்ைளகளிடம் யநல ேகாரிக்ைககைள ைவக்க யா . 

ேதவன் நம்ைம ேசா க் றார ் என்  ேவதம் ற . அவர ்நம் இ தயங்கைள ஆராய்ந்  
நாம் எவ்வள  நிபந்தைன மற் ம் யநலம் ெகாண்டவர ்என்பைதக் காட் றார.் ேதவைன 
ம ழ் ப்ப ல் நம் கவனம் இ க்க ேவண் ம். நாம் யநலமற்றவரக்ளாக அல்ல  அன்ைப 
நீட் க்கத் ேதரந்்ெத க் ம் ேபா  ேசாதைன வ ற . மற்றவரக்ைள (நம் ள்ைளகைள) 
ேந ப்ப  ேதவனின் வாரத்்ைதக் க் ழ்ப்ப வ ல் க் ய காரணியா ம். 

உன்னிடத் ல் நீ அன் வ ேபாலப் றனிடத் ம் அன் வாயாக, 
என் ற இந்த ஒேர வாரத்்ைத ேல நியாயப் ரமாணம் வ ம் 
நிைறேவ ம். (கலாத் யர ்5:14) 
 
ஒ வரிடத் ெலா வர ் அன் ற கடேனயல்லாமல், மற்ெறான் ம் 
ஒ வ க் ம் கடன்படா ங்கள்; றனிடத் ல் அன் றவன் 
நியாயப் ரமாணத்ைத நிைறேவற் றான். (ேராமர ்13: 8)  

 

இ  நடக்க, ஸ் க்  தன்ைன சமரப்் க்க ேவண் ம், அதனால்தான் அவர ்ெசான்னார,் 
ஒ வன் என் ன்ேன வர ம் னால் அவன் தன்ைனத்தான் ெவ த் , தன் ைவைய 
அ ன ம் எ த் க்ெகாண் , என்ைனப் ன்பற்றக்கடவன்." ( க் 9: 23). யத்ைத ம ப்ப  
மற் ம் ஒ வரின் ைவைய எ த் க்ெகாள்வ  என்ப  நம் ைடய யநல 
எ ரப்ாரப்் கைள ம் அவர  வ க க்  மரணத் ற்கான வ கைள ம் ைவப்பதா ம் - 

ஸ் க்காக வாழ்வ . நாம் நம் ள்ைளகைள வளரக்் ம்ேபா  ஒ  த் கரிப்  
ெசயல் ைற ன் லம் மாற்றப்ப ேறாம்.  
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கச  நீக் தல் 

உேலாகம் த் கரிக்கப்ப வ  ேபால் யநலம் நம்ைம ட்  ெவளிேய ற . உேலாகம் 
த் கரிக்கப்ப வதற் , அ  ரிவான ெவப்பத் டன் ெபரிய வாடக்ளில் ைவக்கப்பட 

ேவண் ம். உள்ேள உள்ள உேலாகம் வப்  நிறமாக மா ம் ேபா , அைனத்  வைகயான 
க ப்  ெபா டக் ம்,  எனப்ப ம், ேமற்பரப் ல் வரத் ெதாடங் ன்றன. உேலாகம் 
உள்ேள உள்ள ய்ைமயற்ற , ன்னர ் அ  ய்ைமயாக இ க்க ேமேல இ ந்  
எ க்கப்ப ற . 

ேதவன் தன  மக்கள் இஸ்ேர டன் இைத ெதளிவாக ெசய்தார.் த் கரிப் ன்  
ேநரம்ைறயான  என்பைத கவனிக்க ம்; அ  ேதவ க்  நீ ைய வழங் ம் றைன நமக்  
அளிக் ற . 

நான் என் ைகைய உன்னிடமாய்த் ப் , உன் களிம்  நீங்க உன்ைனச ் த்தமாய்ப் ட ட் , 
உன் ஈயத்ைதெயல்லாம் நீக் ேவன். (ஏசாயா 1:25) 
 
அவர ் உட்காரந்்  ெவள்ளிையப் ட ட் ச ் த் கரித் க்ெகாண் ப்பார;் அவர ் ேல ன் 

த் ரைரச ் த் கரித் , அவரக்ள் கரத்்த ைடயவரக்ளா க் ம்ப க் ம், நீ யாய் 
காணிக்ைகையச ் ெச த் ம்ப க் ம், அவரக்ைளப் ெபான்ைனப்ேபால ம் 
ெவள்ளிையப்ேபால ம் ட வார.்(மல் யா 3: 3) 
 
ேதவன் அைதேய நமக் ம் ெசய் றார.் அவர ் நம் வாழ் ல் "நம்ைம டாக் ம்" 

ழ்நிைலகைளக் ெகாண் வ றார,் ேம ம் ேமற்பரப் ல் என்ன வ ற  என்   
க் றாரா? நம் அ த்தங்கள். ேதவன் நம்ைம மாற் யைமக் றார ் என்பைத நாம் 

நிைன ல் ெகாள்ளத் தவ னால் (ேராமர ் 12: 2) மற் ம் நம் ைடய யநலமான இ தய 
நிைலைய ெவளிப்ப த்த நம் ள்ைளகைளப் பயன்ப த் னால், நம் ைடய பாவச ்
ெசயல்கைள நம் ள்ைளகள்  ற்றம் சாட் ேவாம். இந்த உண்ைமைய நாம் 

ரிந் ெகாண்  ஏற் க்ெகாள்ள ேவண் ம் மற் ம் ேதைவைய சரியாக சமாளிக்க ேவண் ம் 
என்  ேதவன் ம் றார.் ேதவன் உங்கள் இ தயத்ைதக் ைகயாள ம் றார,் 
ஏெனன்றால் “இ தயம் எல்லாவற் ற் ம் ேமலாக வஞ்சகமான , மற் ம் க ம் ய ; அைத 
யார ் அ ய ம்? நான், கரத்்தர,் இ தயத்ைதத் ேத ேறன், நான் மனைதச ்
ேசா க் ேறன் ”(எேர யா 17: 9-10). ேதவன் நம்ைம உள்ேள இ ந்  மாற்ற ம் றார,் 
அதனால் நாம் அைத ெவளிப் றமாகப் பயன்ப த்  அவைர ர ப க்க ம். 
 
அவர ்நம்ைம ெபற்ேறாராக ேதரந்்ெத த்த ேபா  நாம் ெசய் ம் ஒவ்ெவா  தவ ம் ேதவ க்  
ெதரி ம். நம்ைமத் ேதரந்்ெத த்ததற்காக அவர ்நம் ள்ைளகளிடம் மன்னிப்  ேகடக் மாட்டார ்
என்பைத அ வ  நல்ல . ெபற்ேறாரக்ளாக நாம் ேதால் யைட ம் ஒவ்ெவா  ைற ம், நாம் 
ேகாபமைடந்  மாம்சத் ல் எ ர் ைனயாற் ம்ேபா , நாம் ப் ெபா ப்ைப ம் ஏற்க 
ேவண் ய  அவ யம். நாம் ேதவனிடம் ெசன் , "கரத்்தேவ, மன்னிக்க ம். நான் அைத 
தவராய் ெசய்ேதன். " ன்னர ் அந்த மகன் அல்ல  மகளிடம், "அன்ேப, நீ ெசய்த  தவ , 
ஆனால் நான் எ ர் ைனயாற் ய த ம் தவறான . தய  ெசய்  என்ைன மன்னித்  

ங்கள்." நாங்கள் இன் ம் அவரக்ைள ஒ ங் ப த் ேறாம், ஆனால் இேய ைவ தவறாக 
த்தரிக் ம் ெபா ப்ைப நாங்கள் ஏற் க்ெகாள் ேறாம், ேம ம் அவரக்ளிடம் மன்னிப்  

ேகட் ேறாம். 
 
அ , என் நண்பேர, அன்பாய் நடந் ெகாள் றான். அப்ப த்தான் களிம்  அகற்றப்பட்  நாம் 
மாற்றப்ப ேறாம். அந்த இரண்  ஷயங்கைள ம் நாம் ெசய்ய ல்ைல என்றால், அ  ஒ  
ெபரிய கரண் ைய எ த் , நமக் ள் ண் ம் ைளையத் ண் வ  ேபான்ற , இ  

ண் ம் எ வ  உ . 
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என் மகன் நிக்ேகாலஸ் நான் என்ன ஒ  ய, யநல, ேகாபக்காரர ் என்பைத ெவளிப்ப த்த 
ேதவனால் அ ப்பப்பட்டான். நிக் ஒ  தவ  ெசய்தேபா  அல்ல  என் அ காரத் ற்  சவால் 

ட்டேபா , எந்த உணரச்் ம் இல்லாமல் அைம யாக, "ேமாசமான ேதர் " என்  
ம்ேபா  அ  எனக்  கப்ெபரிய அ சயம். கத்தேவா அல்ல  தைலைய எ க்க 
ம்பேவா டா . ேதவைன கழ்! அவர ் தன்ைன உண்ைம என்  நி த்தார.் நான் 

அதற்காக ெஜபம் ெசய்ேதன். என் ேதால் க க்  நான் ெபா ப்ேபற்கத் ெதாடங் ய டன், 
ேதவனின் மாற்றத்ைத நான் கண்ேடன். நிக்  என் யநலமற்ற நம் க்ைகயற்ற 
எ ரப்ாரப்் கைள ைவக்காமல், ேதவன் என் பாவத்ைத ெவளிப்ப த்த அவைன எவ்வா  
பயன்ப த் றார ்என்பைத ஏற் க்ெகாள்ள ம், மன்னிப்  ேகட்  ேதவனின் ஒ க்கத் ற்  

ழ்ப்ப ய ம் நான் கற் க்ெகாள்ள ேவண் ந்த . 
 
என் மகன் தன் அப்பா ன் கண்க க்  ன்பாக மா வைத ேநரில் கண்டான். ஆமாம், இ  
நடக்க ஒ  ப வம் த்த . இ  ஒேர இர ல் நடக்க ல்ைல. இன் , நிக்ேகாலஸ க்  
வ வான நம் க்ைக மற் ம் ஆேராக் யமான ேதவன் பயம் உள்ள , ஏெனன்றால், அவர ்
தன  தந்ைத ன் மாற்றத் ற்  சாட் யாக இ ந்தார.் இ  நம் ள்ைளக க்  நாம் 
ெகா க்கக் ய டரக்ளின் கச் றந்த எ த் க்காட் களில் ஒன்றா ம். 
 
ேதவன் நம்ைம ய்ைமப்ப த் றார.் அவர ் நம்ைம டாக் , நம  அ ங்கமான, யநல 
நிைலகைள ெவளிப்ப த் றார.் இந்த ெசயல் ைற ந்  நாம் தப் க்க யா . நாம் 
அைத ஏற் க்ெகாண்  நம  மாற்றம் நிக ம் ெபா ப்ைப ஏற்க ேவண் ம். 
 

ய பரிேசாதைன 
 
உங்கள் ள்ைளக டன் ல " டான த ணங்கைள" வரிக்க ம், அவரக்ள் உங்கைளப் 
பற்  ெவளிப்ப த் றாரக்ள். ன்னர ் அவரக்ைள ெஜபத் ல் ேதவனிடம் அைழத் ச ்
ெசல் ங்கள்.  
 
____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  

 
உங்கள் ள்ைளகைள எப்ப  சரியாக ேந க்க ேவண் ம் என்பைத கற் க் ெகாள் ம்ேபா  

ன்ேனற்றத் ற்கான இடத்ைத நீங்கள் கண்ட ந்தால், உங்கள் தல் ப  அைத ேதவனிடம் 
ஒப் க்ெகாள்ள ேவண் ம்: "எனக்  உத  ேதைவ.  நான் ேதால் யைடந்ேதன்.  நான் மாற 
ேவண் ம், ேதவேன.  நான் உம்ைம __________ தவறாக த்தரித்ததற்  என்ைன மன்னிக்க ம்." 
 
____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  
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ெசயல் ட்டம் 2 
 
நாம் எந்த ப கைள ேமம்ப த்த ேவண் ம் என்பைத ெதளிவாக பாரக்்க, நாம் ல ய-

ர ப ப்ைப ெசய்ய ேவண் ம். ைமயான இைணப்  எஃப்: றம்பட ேகட் ம் ய 
ம ப் . ன் இைணப்  G ஐ க்க ம்: உங்கள் அன்பான ெதாடரை்ப ேமம்ப த் தல். 

மணமானால், அவற்ைறத் தனித்தனியாகச ்ெசய் ங்கள், ற  உங்கள் மாற்றத் ன் லம் 
ஒ வ க்ெகா வர ்ஊக் க்க கைளப் பற்  வா க்க ம். 
 
உங்கள் ள்ைளக டன் அன்பான உறைவ வளரக்்க உங்க க்  தல் உத  
ேதைவப்பட்டால், ன் இைணப்  எச:் உங்கள் ள்ைளக்  அன்ைபக் காட் ங்கள்.  
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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  

றேசரக்்ைகக 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 E:     

நம் க்ைக மற் ம் மன்னிப்  
 

சங் தம் 139 ேதவன் நம் ஒவ்ெவா வைர ம் ெந க்கமாக அ வார ் என் ம், நம் ெசயல்கள் 
மற் ம் எண்ணங்கள் அைனத் ம் நமக் த் ெதரிவதற்  ன்ேப அவ க் த் ெதரி ம் என் ம் 
கற் க் ற . நீங்கள் ேதவனிடம் உங்கள் இ தயத்ைதத் றப்பதற்  ன், இேய ைவ 
ேதவனாக ம் இரடச்கராக ம் ஏற் க்ெகாள்வதன் லம், நீங்கள் அவரிடம் வ ரக்ள் என்  
அவ க் த் ெதரி ம். யா ம் அ ந்  ேபாவைத ேதவன் ம்ப ல்ைல; இ ப் ம், தந் ர 

ப்பத் ன் லம், ஒவ்ெவா  நப ம் அவைர நிராகரிக்க தந் ரம் அளிக் றார.் 
 
நம  கடந்த கால மற் ம் ேசாதைனக டன் ேதவைன நம் தல் 

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

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

 

கரத்்தாேவ, நீர ் என்ைன ஆராய்ந் , 
அ ந் க் ர.் என் உட்கா தைல ம் என் 
எ ந் க் தைல ம் நீர ் அ ந் க் ர;் என் 
நிைன கைளத் ரத் ந்  அ ர.்நான் 
நடந்தா ம் ப த் ந்தா ம் என்ைனச ்

ழ்ந் க் ர;் என் வ கெளல்லாம் உமக் த் 
ெதரி ம். என் நா ல் ெசால் 

றவாததற் ன்ேன, இேதா, கரத்்தாேவ, அைதெயல்லாம் நீர ்அ ந் க் ர.் 
 (சங் தம் 139: 1–4) 

ேதவன் ஆதாைம ம் ஏவாைள ம் பைடத்தார,் அவர ்ஒேர ஒ  தைடைய மட் ேம ெகா த்தார:் 
நன்ைம, ைம அ யத்தக்க சச்த் ன் கனிைய மட் ம் க்க ரக்ள் என்றார ் . ஆனால் 
அவரக்ள் சாத்தானால் ஏமாற்றப்பட்டனர,் ழ்ப்ப யாைமயால், அந்த மரத் ன் கனிைய 
சாப் டத் ேதரந்்ெத த்தனர.் இ  அைனத்  மனித இனத் ன் ம் பாவத் ன் சாபத்ைதக் 
ெகாண்  வந்த . ஆதா ன் லம், ேதவன் மனித லத் ற்  நன்ைமயனைதத் 
ேதரந்்ெத க் ம் தந் ரத்ைதக் ெகா த்தார,் ஆனால் அவன் ைமக்  ம் னான். ஆகேவ, 

ஸ் ன் தான நம் க்ைகயால், இப்ேபா  ேதவனின் ள்ைளகளாகப் அைனவ ம் 
ம ப ம் றக்க ெதரிந் ெகாண்டார,் இன் ம் ஒ  ழ்ச் யைடந்த உலகத் ல் 
வாழ் ன்றனர,் அவரக்ைளச ் ற் ள்ள ைமகளால் பா க்கப்ப ன்றனர.் ேதவன் தன  

ள்ைளகைள எல்லா ரசச்ைனகளி ந் ம் ைமகளி ந் ம் பா காத்தால், மக்கள் 
எளிைமயான வாழ்க்ைகக்கான உத்தரவாதத் ற்காக அவரிடம் ம் வதற்  மட் ேம 

ண்டப்ப வாரக்ள். உண்ைம ல், ேயா ன் வாழ்க்ைக த்  ேதவ க் ம் 
சாத்தா க் ம் இைடேய பரேலாகத் ல் உண்டன வரலாற்  நிகழ் ன் ெதாடங் ய வாத ம் 
இ தான். 

அதற் ச ் சாத்தான் கரத்்த க் ப் ர த்தரமாக: ேயா  தாவாகவா 
ேதவ க் ப் பயந்  நடக் றான்? நீர ்அவைன ம் அவன் டை்ட ம் அவ க்  
உண்டான எல்லாவற்ைற ம் ற்  ேவ யைடக்க ல்ைலேயா? அவன் 
ைககளின் ரிையைய ஆ ரவ் த் ர;் அவ ைடய சம்பத்  ேதசத் ல் 
ெப ற் . ஆனா ம் உம் ைடய ைகைய நீட்  அவ க்  
உண்டானைவெயல்லாம் ெதா ரானால், அப்ெபா  அவன் உம  

கத் க்  எ ேர உம்ைமத் க்காேனா பா ம் என்றான்.(ேயா  1: 9–11) 

உண்ைம ேகாப்  
 

இைறயாண்ைம – உயரந்்த 
வல்லைம,ஞானம்,மற் ம் 

ைமயான அ காரம்.  
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ேயா ன் உடைமகள், அவன  ள்ைளகள் மற் ம் இ யாக அவர  உடல்நலம் 
ேபான்றவற்ைற இழந்ததன் லம் அவ ைடய வசத்ைத ேசா க்க கரத்்தர ் சாத்தாைன 
அ ம த்தார.்  ேதவன் ஒ  அன்பான தந்ைத, நம் வாழ் ல் ைமையக் 
ெகாண் வ வ ல்ைல;  எனி ம், அவர  ேநாக்கத் ற்காக ம்  நம  இ  
நன்ைமக்காக ம், ேசாதைனகளால் நம்ைமத் ெதா வதற்  அவர ் அ ம க் றார.்  ேயா  
அவன  ன்பம் வ ம் ேதவைன ெதாடரந்்  நம் னான், இ  இ ல் ஒ  ஆழமான, 
ெந க்கமான உறைவ ஏற்ப த் ய  அவர  பைடப்பாளர ் மற் ம் ஆ ரவ்ாதத் ன் 

ைமயான ம ரைமப் . 
 
ேதவன் ஏன் கஷ்டப்பட அ ம க் றார ் என்  ேயா  ேகள்  எ ப் னார.் ேவைல 2: 3 -ல் 
ேதவன் ேவைலைய ஒ  நீ மானாக அ த்தார,் அதனால் அவர ் ஏன் என்  ேகட்டார.் பல 
அத் யாயங்க க்  அவர ் தன  ேசாதைனக க்கான காரணத் ற்காக ேவதைனப்பட்டார.் 
ேதவன் ேநர யாக ப லளிக்க ல்ைல, ஆனால் பைடப் ல் காண் க்கப்ப ம் அவ ைடய 
சக்  மற் ம் ம ைமக்  ேயா ன் கவனத்ைத ப் னார.் ேதவனின் மகத் வத்ைதப் 
பற் ய ஆழமான ரித ன் லம் ேயா ன் ேதடல் இ ல் ப்  அைடந்த . 
ேவைலையப் ேபாலேவ, நாம் ேசாதைனகைள அ ப க் ம்ேபா , நாங்கள் ஒ  

ளக்கத்ைதத் ேத ேறாம். அதனால் எங்கள் மணங்கள் மற் ம் ேசாதைனகள் க ம் 
அ கமாகத் ெதரி ற . ேயா ந்  நாம் கற் க்ெகாள்ளக் ய பல பாடங்களில் ஒன்  
ஏன் தவறான ேகள் . அதற்  ப லாக நாம் ேதவனிடம் என்ன ேகடக் ேவண் ம் 

மணங்கள் மற் ம் ேசாதைனகள் க ம் அ கமாகத் ெதரி ற .  நாம் கற் க் 
ெகாள்ளக் ய பல பாடங்களில் ஒன்  ேவைல என்ப  ஏன் தவறான ேகள் .  அதற்  ப லாக 
நாம் ேதவனிடம் ேகடக் ேவண் ம். 

 
நீர் எனக்  என்ன கற் க்க யற் க் ரக்ள்? 

 
ன்பத் ன் இந்த ப வத் ல் என்ைனப் பற் ய உங்கள் ப்பம் என்ன? 

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

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

 
உங்கள் வாழ்க்ைக ன் ஒ  ப  ேதவனின் சக் , ஞானம் அல்ல  அ காரத் ற்  
அப்பாற்பட்டதா?  ஏன் அல்ல  ஏன் இல்ைல? 

 
____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  

உங்கள் வாழ்க்ைக ல் எந்த ழ்நிைலைய நீங்கள் எ ரெ்காள் ரக்ள் என்  ேதவ க்  
ன்ேப ெதரியா ? 
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ேம ம் ஸ் ன்ேமல் ன்ேன நம் க்ைகயா ந்த நாங்கள் அவ ைடய 
ம ைமக் ப் கழ்ச் யா க் ம்ப க் , (எேப யர ்1:11 ) 

 
வாழ்க்ைக ன் ஏமாற்றங்கள், ரமங்கள், ன்பங்கள் மற் ம் ேசாதைனக க்  நீங்கள் 
எவ்வா  ப லளிக்க ேவண் ம்? 
 
 

____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  

நாம் றப்பதற்  ன்ேப நடக் ம் அைனத்ைத ம் ேதவன் அ ந் ந்தால், அவ ைடய 
ன்ன னால், நமக் க் ெகா க்கப்படட் வாழ்க்ைகைய வாழ அவ ைடய ைப ன் 
லம் நாம் ன்னேர ரம்ானிக்கப்பட்ேடாம். ேசாதைனகள் அல்ல  ைமகள் நம்ைமத் 

ெதா வைத ேதவன் த க்க ல்ைல, அல்ல  நம் ெகட்ட ேதர் கைளத் த க்க ல்ைல, 
ஆனால் அவரிடம் உ டன் இ ப்பவரக்ளின் வாழ்க்ைக ல் நன்ைமக்காக அைனத்ைத ம் 
ெசய்வதாக அவர ்உ யளிக் றார.் 

அன் ம், அவ ைடய ரம்ானத் ன்ப  அைழக்கப்பட்டவரக்ளாய் 
ேதவனிடத் ல் அன் றவரக் க் ச ் சகல ம் நன்ைமக்  ஏ வாக 
நடக் றெதன்  அ ந் க் ேறாம்.  தம் ைடய மாரன் அேநக 
சேகாதர க் ள்ேள தற்ேபறானவரா க் ம்ெபா ட் , ேதவன் எவரக்ைள 

ன்ன ந்தாேரா அவரக்ைளத் தம  மார ைடய சாய க்  
ஒப்பா ப்பதற்  ன் த் க் றார.் (ேராமர ்8: 28–29 ) 

 
உங்கைள ஏமாற் ய ெபற்ேறாரக்ள், உங்கைள ட்  ரிந்த வாழ்க்ைகத் ைண, 
ேதால் யைடந்த நண்பரக்ள், அல்ல  ேபாைத ல் ைரவர ்ஆ ேயாைர ெகான் ேபாட்ட 
கசப்ைப நீங்கள் ேதர்  ெசய்யலாம். அல்ல  இைறயாண்ைம ள்ள ேதவன்  நாம் 
நம் க்ைக ைவக்கலாம். 
 
நாம் ஸ் டம் வ ம்ேபா , நம் நித் ய ையக் ெகாண்  ேதவைன நம் ேறாம். நம  
கடந்த கால மற் ம் நிகழ்கால ழ்நிைலகளி ம் நாம் அவைர நம்ப ேவண் ம். ஸ்  
நம் ைடய ேசாதைனகளி டாக ம் ஆ தலளிக்க ம், பலப்ப த்த ம் ம், ேம ம் 

ைமகளி ந்  நல்லைதக் ெகாண் வர ம் ம். நம் ைடய வாசம் மற் ம் 
ழ்ப்ப த ன் லம் மட் ேம ேதவன் நமக்  அைம ையக் ெகா ப்பார ்மற் ம் நம் ைடய 

கரத்்தரா ய இேய  ஸ் க்  கைழ ம், மரியாைதைய ம், ம ைமைய ம் அளிக்க 
ம். 

 
இந்த வசனங்கள் எைதக் க் ன்றன மற் ம் அைவ உங்கள் தனிப்படட் ழ்நிைலக க்  
எவ்வா  பயன்ப த்தப்படலாம் என்பைத வரிக்க ம். 
 

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

பல தமான ேசாதைனகளினாேல க்கப்ப ரக்ள்.அ ந் ேபா ற ெபான் 
அக் னி னாேல ேசா க்கப்ப ம்; அைதப்பாரக்் ம் அ க 

ைலேயறப்ெபற்றதா க் ற உங்கள் வாசம் ேசா க்கப்பட் , 
இேய ஸ்  ெவளிப்ப ம்ேபா  உங்க க் ப் கழ்ச் ம் கன ம் 
ம ைம ண்டாகக் காணப்ப ம்.(1 ேப  1: 6-7 ) 
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____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  

 
நம் ேசாதைனகள் மற் ம் இன்னல்கள் 
 
ேசாதைனகள் மற் ம் உபத் ரவங்கள் ஸ்தவ வாழ்க்ைக ன் ஒ  ப  என்  
ேதவ ைடய வாரத்்ைத கற் க் ற . 
 

என்னிடத் ல் உங்க க் ச ் சமாதானம் உண்டா க் ம்ெபா ட்  
இைவகைள உங்க க் ச ் ெசான்ேனன். உலகத் ல் உங்க க்  உபத் ரவம் 
உண் , ஆனா ம் டன்ெகாள் ங்கள்; நான் உலகத்ைத ெஜ த்ேதன் 
என்றார.்(ேயாவான் 16:33) 

 
நாம் சமாதானமாக இ க்க ம் என் ம், அவர ் உலைக ெவன்றார ் என் ம் இேய  
ெசால் றார,் ஆனால் ேசாதைனக க்  மத் ல் நாம் ேகட் ேறாம், "ஏன்? ேதவனின் 
ேநாக்கம் என்ன? " த் கரிப்  இயந் ரம் கசச்ா தங்கத்ைத ஒ  ைவயாக மாற் வ  
மற் ம் ெவப்பத்ைத நிரவ் ப்ப , ேமற்பரப் ல் ( ய்ைமயற்ற தன்ைம) ெகாண்  வ வ  
ேபால, ேதவன் தன  அன் க் ரிய ள்ைளகைள ன்பத் ன் ைவக் ள் ெசல்ல 
அ ம க் றார ்மற் ம் நம் டப்ர ்இேய  ஸ் ன் உ வமாக மாற்றப்ப றார.் 
 

அவர ் உட்காரந்்  ெவள்ளிையப் ட ட் ச ் த் கரித் க்ெகாண் ப்பார;் 
அவர ் ேல ன் த் ரைரச ் த் கரித் , அவரக்ள் கரத்்த ைடயவர ்
களா க் ம்ப க் ம், நீ யாய் காணிக்ைகையச ் ெச த் ம்ப க் ம், 
அவரக்ைளப் ெபான்ைனப்ேபால ம் ெவள்ளிையப் ேபால ம் ட வார.் 
(மல் யா 3: 3) 

 

ேதவனின் நன்ைம மற் ம் ேநாக்கத் ல் நாம் நம்ைம நம் னால், நம் இ தயங்கள் இேய  
ஸ் ன் அன் , வசம் மற் ம் நம் க்ைகயால் ஊ ம். மற்றவரக்ள் இேய  
ஸ் ன் நீ  நமக் ள் ெசயல்ப வைதக் காண்பாரக்ள். 

ேராமர ் 8: 28–29 ஞாபகம் இ க் றதா? ல ஷயங்கள் நன்ைமக்காக ஒன்றாக ேவைல 
ெசய்வதாக ேதவன் ெசால்ல ல்ைல, ஆனால் எல்லா ஷயங்க ம். க் யமான  
நம் க்ைக; நாம் ேதவனின் வாக் கைள நம் , நம் எல்லா ேசாதைனகளி ம் 

ன்பங்களி ம் அவைர நம் னால், நாம் ெவற்  ெப ேவாம், ேதவன் ம ைமப்ப வார.் இந்த 
பத் ல், "ேதவைன ேந ப்பவரக் க் " இேய ைவ ேதவன் மற் ம் இரட்சகராகப் 
ெபற்றவரக்ைளக் க் ற , இ ல் ேதவனின் ேநாக்கம் இந்த வாழ்க்ைக ல் ேதவனின் 
ேநாக்கம் நம்ைம பாவத் ன் சக் ந்  ப்பதா ம், இ  ம் ைமைய ட 
நீ ைய ேதரந்்ெத ங்கள், ேதவ க்  ம ைம. 

ஸ் க் ள் எப்ெபா ம் எங்கைள ெவற் றக்கப்பண்ணி, எல்லா 
இடங்களிேல ம் எங்கைளக்ெகாண்  அவைர அ ற அ ன் வாசைனைய 
ெவளிப்ப த் ற ேதவ க்  ஸ்ேதாத் ரம்.2 ெகாரிந் யர ்2:14) 
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உங்கள் வாழ்க்ைக ல் உள்ள ேசாதைனகள் மற் ம் சவால்க டன் ேதவைன நம்ப நீங்கள் 
தயாரா?  _______ ஆ ம் _______ இல்ைல 
 
இந்த ேசாதைனகள் லம் உங்கள் வாழ்க்ைகைய மாற்ற ேதவைன அ ம க்க நீங்கள் 
தயாரா? _______ ஆம் ___ இல்ைல 
 
உங்கள் வாழ்க்ைக ல் ஏற்ப ம் ன்பங்கள் மற் ம் ேசாதைனகளின் லம் நீங்கள் ேதவைன 
நம்பத் தயாரா? _______ ஆ ம்_______ இல்ைல 
 

ல சமயங்களில், ேதவன் றார,் ேதவன் உங்களிட ந்  இ ைள அகற்ற யா , 
ஆனால் அவைர நம் ங்கள். ேதவன் ஒ  இரக்கமற்ற நண்பராகத் ேதான் வார,் ஆனால் அவர ்
இல்ைல; அவர ்இயற்ைகக்  மாறான தந்ைதையப் ேபால் ேதான் வார,் ஆனால் அவர ்இல்ைல; 
அவர ் ஒ  அநியாய நீ ப  ேபால் ேதான் வார,் ஆனால் அவர ் இல்ைல. ேதவனின் மன ன் 
எண்ணத்ைத வ வாக ம், வளர ம் ைவத் ங்கள். ேதவனின் ப்பம் அதன் ன்னால் 
இல்லா டட்ால் எந்த ஒ  ப் ட்ட ஷயத் ம் எ ம் நடக்கா , எனேவ நீங்கள் அவர ்

 ைமயான நம் க்ைக டன் ஓய்ெவ க்கலாம். -ஆஸ்வால்ட் ேசம்பரஸ்், ைம 
ைஹட்மஸ்ட் ஃபார ்ைஹஸ்ட் 
 
மன்னிக்க யாத ெசல  
 
ஒ  கடன் மன்னிக்கப்ப ம் ேபா , பணம் ெச த் ம் உரிைம ப க்கப்ப ற . 
மன்னிக்க ம் என்ற வாரத்்ைத ன் அரத்்தம் " ட் க்ெகா ப்ப ". யாராவ  என்ைன 
காயப்ப த் , நான் அவரக்ைள மன்னித்தால், ேகாபமாக ம் இ க்க நான் தந் ரம் 
த ேறன். இ  உணரச்்  மற் ம் உள யல் ரசச்ைனக க்  வ வ க் ம் பல 
ேகாடை்டகைள உைடக் ற . ஒ வைர மன்னிப்ப  என்ப  ேதவ க்  நம் வ கைள 
ெகா ப்ப , அவரக்ைள நம் ட ந்  எ த் ச ் ெசல்ல அ ம ப்ப . இந்த வ ல் நாம் 
நம் டம் இ க் ம் எந்த எரிசச் ட் ம் எண்ணங்கைள ம் ட் ட்  ப வாங் ம் 
ெசயல்கைள அகற் ேவாம். 
 
ேதவன் நம்ைம மன்னிப்பதால், ற்றத் ற்காக நாங்கள் மன்னிப்  வழங் ேறாம். 
உண்ைம ல், ேதவன் நம்ைம மன்னித்தைதப் ேபால நா ம் மற்றவரக்ைள மன்னிக்க 
ேவண் ம் என்  கட்டைள றார.் மன்னிப்  என்ற ெசால் லத் ன், ெபரே்டானாரி ந்  
ெபறப்படட் , இதன் ெபா ள் " தந் ரமாக வழங் தல்". உண்ைமயான மன்னிப்  
த யற்ற , த யற்ற  மற் ம் இலவசம். எ  நியாயமான  அல்ல  நியாயமான  
என்பைத ரம்ானிப்ப  எங்கள் இடம் அல்ல - மன்னிக்க அைழக்கப்ப ேறாம். ேவதத் ல், 
மறப்ப  என்ப  "ஒ வரின் சக் ந்  த்தல்" என்பதா ம். 
 
நாம் மன்னிப்  வழங்க ம க் ம் ேபா , ஒ  ைல ெகா க்க ேவண் க் ம். மன்னிப்  
இல்லாைம, மற்ெறா  நபர ் நமக்  அநீ  இைழத்ததாக நாம் நம் ம்ேபா  ற்றங்கைள 

ட் ட மன ன்ைம, எ ரம்ைற உணரச்்  நிைல ல் ைள ற . க ம் ெபா வான  
மனக்கசப் , அதாவ  " ண் ம் உணர ேவண் ம்". மனக்கசப்  கடந்த கால வ கைள ஒட் , 
அவற்ைற ண் ம் ண் ம் நிைன ட் ற . மனக்கசப் , ஒ  ரங்  எ ப்ப  ேபான்ற , 
நம் உணரச்்  காயங்கைள ணமாக் வைதத் த க் ற . 
 

ஒ வ ம் ேதவ ைடய ைபைய இழந் ேபாகாதப க் ம் யாெதா  
கசப்பான ேவர ் ைளத்ெத ம் க் கலக்க ண்டாக் ற னால் அேநகர ்

ட் ப்படாதப க் ம், (எ ெரயர ்12:15 ) 
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கசப்  என்ப  மனித இ தயத் ல் ஆழ்ந்த ேவர ் ப்பைதப் ேபான்ற , ன்னர ்அ  வளரந்்  
பழங்கைள உற்பத்  ெசய் ற . இ ப் ம், மற்றவரக் க்  ஊட்டமளிப்பைத ட, இந்த 
கசப்பான பழம் நம்ைம ம் மற்றவரக்ைள ம் ட் ப்ப த் ற . 
 
ெப ம்பாலான மக்கள் மன்னிப் , மனக்கசப்  அல்ல  கசப்ைபக் ெகாண் ப்பைத 
உடன யாக ஒப் க்ெகாள்வ ல்ைல, ஏெனன்றால் அவரக்ள் காயமைடந்த ற  அ  ஒ  
தரக்்கரீ யான உணரச்் ரவ்மான ப லாக மட் ேம அங் கரிக் றாரக்ள். அவரக்ள் தங்கள் 
நிைலைய நியாயமானதாகப் பாரக்் றாரக்ள் மற் ம் மற்றவரக்ள் தங்கள் காரக்ைளக் 
ேகடக் அல்ல  அவரக்ளிடம் அ தாபம் ெகாள்ள யல் றாரக்ள். மனக்கசப் ன் கசப்பான 
மரம் அவரக்ளின் இ தயத் ல் வளர் ற  என்பதற்  ஒ  தனிநபரின் வாழ்க்ைக ல் ம க்க 

யாத சான் கள் இ க் ம் என்  எேப யரக்ள் கற் க் றாரக்ள். 
 

சகல தமான கசப் ம், ேகாப ம், ரக்்க ம், க் ர ம், ஷண ம், மற்ற 
எந்தத் ரக்் ண ம் உங்கைள ட்  நீங்கக்கடவ . (எேப யர ்4:31) 

 
உங்கள் வாழ்க்ைக ல் இவற் ல் ஏேத ம் ெபா வானதா? 
 

 ெப ைம 
 • ய நீ  
 • ய பரிதாபம் 
 • உணரச்் த் ெதாந்தர கள் 
  கவைல, பதற்றம் அல்ல  மன அ த்தம் 
 காதார ரசச்ைனகள் 
 உண க் ேகாளா கள் 
 தன்னம் க்ைக ன் ஆேராக் யமற்ற உணர்  
 உற களில் நம் க்ைக இல்லாைம 
 மணத் ல் ெந க்கம் இல்லாைம 
 பா யல் ெசய ழப்  
 மற்றவரக்ைளத் ரப்்ப  அல்ல  மர் ப்ப  
 அல்டர்ாெசன் ட் வ் மற் ம் எளி ல் 

ண்ப த் ம் 
 அைம  அல்ல  ம ழ்ச்  இல்லாைம 
 இேய டம் இ ந்  ெதாைல ல் இ ப்பதாக 

உணர் ேறன் 
 கணவனாக வ நடத்த பயம் 
 மைன யாக ன்பற்ற பயம் 

 
 
ஏன் மன்னிக்க ேவண் ம்? 
மன்னிக்காததால் ஏற்ப ம் உணரச்்  மற் ம் ச க அ க டன், நாம் மன்னிக்க 
கடைமப்பட் ள்ேளாம். 
 
ேதவன் கட்டைள றார். 
ேதவ க் க் ழ்ப்ப வ  ப்பமல்ல. அவ ைடய கட்டைளக க்  நாம் எப்ேபா  

ழ்ப்ப ய ேவண் ம்,  ெசய்ய மாட்ேடாம் என்  ரம்ானிப்ப  பலனற்ற, பயனற்ற 
மற் ம் ஆ க் ரிய மலட்  வாழ்க்ைகக்  வ வ க் ற . 
 
  

உண்ைம ேகாப்  
 

ேகாபம் - வ ைமயான ஒ  
ெவ ப் , ப வாங் ம் ேகாபம் 
அல்ல  ேகாபம், 
ப வாங்க யல் ற . ேகாபம் - 

க்கப்ப ம் மனநிைல 
ெவ ப்  மற் ம் வாழ்க்ைகக்  
எ ர் ைன ரக் டன் 
சவால்கள். ெகட்ட வாரத்்ைதகள் - 
ெகா ரமான வாரத்்ைதகள், 
ஒ வ க்  எ ரான வாய்ெமா  

ஷ் ரேயாகம், சச்ல், அவ , 
காயம் ைமயால் ஒ வரின் 
நற்ெபயர ் அ க்ைககள், 

ன்னைட , அவம ப்  மற் ம் 
அவ . ைம - ெவ க்கத்தக்க 
உணர் கள் நம் இ தயங்களில் 
வளரக்்க ம்.  ஒ  ஆைச 
மற்ெறா வர ்

ன்பப்ப வைதேயா அல்ல  
ரிவைதேயா பாரக்்க ம் நாம் 

அந்த நபரிட ந் , இல்ைல 
ேநாக்  ேவைல ெசய்ய ேவண் ம் 
ஒப் ரவா தல்.  
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உங்கள் சத் க்கைளச ் ேந ங்கள், நன்ைமெசய் ங்கள், ைகம்மா  
க தாமல் கடன் ெகா ங்கள்; அப்ெபா  உங்கள் பலன் யா க் ம், 
உன்னதமானவ க்  நீங்கள் ள்ைளகளா ப் ரக்ள்; அவர ்
நன் ய யாதவரக் க் ம் ேரா க க் ம் நன்ைம ெசய் றாேர. 
ஆைகயால் உங்கள் தா இரக்க ள்ளவரா க் ற ேபால, நீங்க ம் 
இரக்க ள்ளவரக்ளா ங்கள். ( க்கா 6: 35-36) 
 
நீங்கள் நின்  ெஜபம்பண் ம்ேபா , ஒ வன்ேபரில் உங்க க்  யாெதா  

ைற உண்டா க் மானால், பரேலாகத் க் ற உங்கள் தா உங்கள் 
தப் தங்கைள உங்க க்  மன்னிக் ம்ப , அந்தக் ைறைய அவ க்  
மன்னி ங்கள். (மாற்  11:25) 

 
மன்னிப்ப ல், நாம் இேய ன் சாயைல ெவளிப்ப த் ேறாம். 

ஸ்தவரக்ளா ய நாம், ஸ் ன் ெபயைர இழந்த உலகத் ற்  எ த் ச ் ெசல்ல 
அைழக்கப்ப ேறாம். உண்ைம ல், ஸ்தவர ் என்ற ெசால் க்  " ய ஸ் " என்  
ெபா ள். ஸ்  மன்னிப்ைப ெவளிப்ப த் னார,் இந்த க்  வந்தார,் ற்றவாளிக க்  
மன்னிப்  வழங் வதற்காக இறந்தார,் ேம ம் மன்னிப்ைப அ க்க ேதவாலயத்ைத 
நிய த்தார.் அவ ைடய உ வத்ைதத் தாங்க, அவர ் நம்ைம மன்னிப்ப  ேபால் 
மற்றவரக்ைள ம் மன்னிக்க நாம் தயாராக இ க்க ேவண் ம். 

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

 
மன்னிப்  - வ , ற்றம் மற் ம் ேகாட்ைடகளின் ழற் ைய உைடக் ற . 

மன்னிப்ப  ஒ  ண்ப த் ம் நப க்  ணமளிக் ற  மற் ம் கசப்  ஷத் ற்  ஒ  
ம ந்தாக ெசயல்ப ற . இ ப் ம், இ  ற்றம் மற் ம் நியாயத் ன் அைனத்  

ரசச்ைனகைள ம் ரக்்கா , ஆனால் ெப ம்பா ம் அவற்ைற ற் ம் றக்கணிக் ற . 
மனக்கசப்  மற் ம் மனக்கசப்  ேதவனிடம் ட் செ்சல்லப்ப ற , அேத ேநரத் ல் 

ழ்ப்ப த டன் மன்னிப்  வழங் வ  தந் ரத்ைத அளிக் ற  மற் ம் ஒ  உறைவ 
ண் ம் ெதாடங்க உத ற . 

இந்த உண்ைம ேயாசப் ன் வாழ்க்ைக ல் நி க்கப்பட்ட , இ  ஆ யாகமம் 37-45 இல் 
காணப்ப ற . அவர  சேகாதரரக்ளால் காட் க்ெகா க்கப்பட்  அ ைமத்தனத் ற்  

ற்கப்பட்ட அவர,் கசப் ன் ேவைர தன  வாழ் ல் க்க அ ம க்க ம த் ட்டார.் பல 
வ ட ரி ைனக் ப் ற , ம்பம் ஒன் ைணந்தேபா , ேயாேசப்  தன  மகன்களின் 
ெபயரக்ளால் மன்னிப்  லம் ேதவன் தன  வாழ்க்ைக ல் ெசய்த ணப்ப த் ம் 
ேவைலக்  சாட் யமளித்தார.் 

ேயாேசப் : என் வ த்தம் யாைவ ம் என் தகப்ப ைடய ம்பம் 
அைனத்ைத ம் நான் மறக் ம்ப  ேதவன் பண்ணினார ் என்  ெசால் , 

த்தவ க்  மனாேச என்  ேபரிட்டான்.  நான் ைமப்பட் ந்த ேதசத் ல் 
ேதவன் என்ைனப் ப கப்பண்ணினார ் என்  ெசால் , இைளயவ க்  
எப் ரா ம் என்  ேபரிட்டான்.(ஆ யாகமம் 41: 51-52 ) 

 
இந்த பத் ல், மறப்ப  என்ப  நிைன ல் இ ப்பைத நி த்தா . இதன் ெபா ள் 
" ட் தல்", அல்ல  ண்ப த் வைத நி த் வ  என்ப  தற்ேபாைதய வாழ்க்ைகைய 
கட் ப்ப த் வதா ம். ேயாேசப் ன் பலன் ேதவனின் இைறயாண்ைம ல் நம் க்ைக 
ைவப்ப  மற் ம் மற்றவரக்ைள மன்னிப்ப  ஆ யவற் டன் ேநர யாக ெதாடர் ைடய . 

ண் ம் ண் ம் (மனக்கசப் ) உணரவ்ால் தன  காயத்ைத ெப க் வதற்  ப லாக, 
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ேயாேசப்  தன  வாழ் ன் அைனத்  நிகழ் க க் ம் ேமற்பாரை்வயாளராக ேதவைன நம்ப 
ேதர்  ெசய்தார.் 
 

மன்னிக்காைம கடந்த காலங்களில் நம்ைம ைற ல் அைடக் ற  மற் ம் ஒ  பய ள்ள 
வாழ்க்ைக ன் அைனத்  றன்கைள ம் ட் ற . 
 

ேயாேசப்  எ ப் ல் இ ந்த ஆண் களில், அவர ் தன  ெசாந்த சேகாதரரக்ளால் 
உைடக்கப்பட்ட ஒ  இ தயத்ைத ணப்ப த்த ேதவன் அ ம தத்ார.் ன்னர,் வாய்ப்  

ைடத்தேபா , அவர ் தன  சேகாதரரக் க்  அன் , மன்னிப்  மற் ம் க ைண 
ஆ யவற் ன் லம் ணப்ப த் வைத நி த்தார.் 
 

என்ைன இவ் டத் ல் வ ம்ப  ற் ப்ேபாட்ட னால், நீங்கள் 
சஞ்சலப்படேவண்டாம்; அ  உங்க க்  சனமா க்க ம் ேவண்டாம்; 

வரட்சைண ெசய் ம்ப க் த் ேதவன் என்ைன உங்க க்  ன்ேன 
அ ப் னார…் ேல உங்கள் வம்சம் ஒ யாம க்க உங்கைள 
ஆதரிக் றதற்காக ம், ெபரிய ரட் ப் னால் உங்கைள உ ேராேட 
காப்பதற்காக ம் ேதவன் என்ைன உங்க க்  ன்னேம அ ப் னார…் ன்  
தன் சேகாதரர ் யாவைர ம் த்தஞ்ெசய் , அவரக்ைள ம் கட் க்ெகாண்  
அ தான். அதற் ப் ன் அவன் சேகாதரர ் அவேனாேட சம்பா த்தாரக்ள். 
(ஆ யாகமம் 45: 5, 7, 15 ) 

 
ற்றம் அல்ல  ளக்கம் ேகாரப்பட ல்ைல, க ைண மற் ம் மன்னிப் ன் ரல் மட் ேம 
றப்படட் . ேயாேசப்  மற் ம் அவர  சேகாதரரக்ள் ண் ம் ஒன் ைணந்  ய 

உறைவத் ெதாடங் வதற்கான வ  அைமக்கப்படட் . 

மன்னிப்  ற்றவாளி ன் ற்றத் ன் க த்ைத தளரத்் ற . 
 

ஸ்  இேய க் ள் அவர ் நம் டத் ல் ைவத்த தய னாேல, தம் ைடய 
ைப ன் மகா ேமன்ைமயான ஐ வரியத்ைத வ ங்காலங்களில் 

ளங்கசெ்சய்வதற்காக, (எேப யர ்2: 7 ) 
 
மன்னிப்  சம்பந்தப்பட்ட அைனவ க் ம் தந் ரம் அளிக் ற . ேயாேசப்ைப ேதவன் 

த்தார,் ஆனால் ேயாேசப்  அவரக்ைள மன்னிக்கா டட்ால் அவ ைடய சேகாதரரக்ள் 
தங்கள் வ த்தத்ைத கல்லைறக்  ெகாண்  ெசன் ப்பாரக்ள். ஸ் ல் ேதவன் நம்ைம 
மன்னிப்பதால் நாங்கள் மன்னிக் ேறாம். அேத மன்னிப் , த யற்ற மற் ம் 
சம்பா க்காத , நாம் மற்றவரக் க்  கடன்பட் க் ேறாம். இ  ற்றமாக நமக் த் 
ெதரிந்த ஒ க் ைற ைமைய க் ற . 
 
இேய  பா க க்  இரக்கத்ைத ம் மன்னிப்ைப ம் வழங்கா ட்டால், நாம் அைனவ ம் 
எப்ேபா ம் ற்றத் ன் ல் இ ப்ேபாம். அவர ்நம்ைம ேநாக்  தல் நகரை்வ ெசய்தார,் 
இ  அவ டன் சமரசம் ெசய்ய நமக்  உத ய . 
 
ஒப் ரவா தல்  
 

ஒப் ரவா தல் என்ப  பைகைய நீக் தல், சண்ைடைய 
ரப்்ப . சமரசம் ெசய்யப்படட் கட் கள் ன்  

ஒ வ க்ெகா வர ் ேராதமாக அல்ல  
ரிக்கப்பட்டதாக இ  க் ற . எந்தெவா  

ெவற் கரமான ஒப் ரவா த ம் ேகாபத்ைத ம் 
ெகாந்தளிப்ைப ம் ட தய  மற் ம் அைம டன் 
இ க் ம். 

உண்ைம ேகாப்  
 

சமரசம் - ஒ  உரிைமைய 
டெ்ட க்கஉற , ரக்்க அல்ல  
ரக்்க ேவ பா கள்  
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சகல தமான கசப் ம், ேகாப ம், ரக்்க ம், க் ர ம், ஷண ம், மற்ற எந்தத் 

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

 
நம் வாழ் ல் ம்ப உ ப் னரக்ள் மற் ம் ற வா க க்  ஒப் ரவா தல் ேதடப்பட 
ேவண் ம். நம  உடன  ம்ப அைமப் ற்  ெவளிேய உள்ள அைனத்  உற களி ம், 
மரியாைதக் ரிய எல்ைலகள் மற் ம் ஆேராக் யமான உறைவ பராமரிப்ப  க் யம். 
 
இ ப் ம், ஒப் ரவா தல் அவ ய ல்லாத, சாத் யமான, அல்ல  அவ யமான ல 

ழ்நிைலகள் அல்ல  ழ்நிைலகள் உள்ளன, அதாவ  உணரச்் ரவ்மாக அல்ல  உடல் 
ரீ யாக ஷ் ரேயாகம் ெசய்த ெபற்ேறார ் அல்ல  ன்னாள் மைன  அல்ல  உங்கைள 
அல்ல  ேந ப்பவைர காயப்ப த் ய ஒ  ரற்ற நபர ் (ஒ  பா யல் வல் நர,் த்தவர ்
அல்ல  உங்கைள ேந த்த ஒ வைரக் ெகான்றார,் உங்கைளப் ண்ப த் ய ஒ  பைழய 
ஆ ரியர ்அல்ல  ப ற் யாளர,் த யன). 
 
அைனத்  கசப் கைள ம் ட் ட ம், கனிவாக ம், மன்னிக்க ம் ேவதம் நமக்  
அ த் ற .  
 
நாம் எப்ப  கசப்ைப அகற் ேவாம்? 
 
____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  

 
நாம் ண்ப த் ய ஒ வ டன் எப்ப  சமரசம் ெசய்வ ? 

____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  

 
நாம் மற்றவரக் க்  ஏற்ப த் ய காயத்ைத எப்ப  சரிெசய்வ ? 

____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  

 
நம்ைம ண்ப த் ய ஒ வைர நாம் எப்ப  மன்னிப்ப ? 

____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  
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ஒ  தவ  பற்  நம் ெசாந்த உணர் கைள எப்ப  மாற்ற ம்? 

____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  

 

நீங்கள் மன்னிக்கப்பட ேவண் ம் என்றால் 

ப்பத் ன் ெசயலாக, நீங்கள் நான்  காரியங்கைளச ்ெசய்ய ேவண் ம் 

த ல், உங்கள் பாவத்ைத ேதவனிடம் ஒப் க்ெகாள் ங்கள், உங்கைள மன்னிக் ம்ப  
அவரிடம் ேக ங்கள், ேம ம் உங்கள் இ தயத்ைத நிரப்ப அவ ைடய பரி த்த 
ஆ ையக் ேக ங்கள் 

எவ ைடய தல் மன்னிக்கப்பட்டேதா, எவ ைடய பாவம் டப்பட்டேதா, 
அவன் பாக் யவான்……..நான் அடக் ைவத்தமட் ம், நித்தம் என் 
கத த னாேல என் எ ம் கள் உலரந்் ேபா ற் .  இர ம் பக ம் என்ேமல் 
உம் ைடய ைக பாரமா ந்த னால், என் சாரம் உஷ்ணகால வறட் ேபால 
வறண் ேபா ற் . நான் என் அக் ரமத்ைத மைறக்காமல், என் பாவத்ைத 
உமக்  அ தே்தன்; என் தல்கைளக் கரத்்த க்  அ க்ைக ேவன் 
என்ேறன்; ேதவரீர ்என் பாவத் ன் ேதாஷத்ைத மன்னித் ர.் (சங் தம் 32: 1, 3-5) 

 
நம் ைடய பாவங்கைள நாம் அ க்ைக டட்ால், பாவங்கைள நமக்  
மன்னித்  எல்லா அநியாயத்ைத ம் நீக்  நம்ைமச ் த் கரிப்பதற்  அவர ்
உண்ைம ம் நீ ம் உள்ளவரா க் றார.் (1 ேயாவான் 1: 9) 
 
ேமற் க் ம் ழக் க் ம் எவ்வள  ரேமா, அவ்வள  ரமாய் அவர ்
நம் ைடய பாவங்கைள நம்ைம ட்  லக் னார.் (சங் தம் 103: 12) 

 
இப்ெபா   ேநரம் ஒ க்  ேதவனிடம் மன்றா ங்கள். உங்கைள மன்னிக்க ம், 
அவ ைடய பரி த்த ஆ யால் நிரப்ப ம், ழ்ப்ப ய உங்கைள வ ப்ப த்த ம் அவரிடம் 
ேக ங்கள். 
 
ேதவன் மட் ேம பாவங்கைள மன்னிக் றார.் அவன் மன்னிக் றான், அவன் 
மறந் றான். வாசத் ன் லம், ேதவனின் ைமயான மன்னிப்ைப ம் 

த் கரிப்ைப ம் ஏற் க்ெகாள் ங்கள்.  
 
மன்னிப்  என்ப  ஒ  உணர்  அல்ல. . . . மன்னிப்  என்ப  ப்பத் ன் ெசயல், மற் ம் 
இ தயத் ன் ெவப்பநிைலையப் ெபா டப் த்தாமல் ப்பம் ெசயல்பட ம். - ேகாரி 
ெடன் ம் 

 
இரண்டாவதாக, ந்தால், நீங்கள் தவ  ெசய்தவரக்ளிடம் ெசன் , தாழ்ைம டன் 
அ க்ைக ெசய் , அவரக்ளிடம் மன்னிப்  ேகட்க ம். 
 
ஆைகயால், நீ ப டத் னிடத் ல் உன் காணிக்ைகையச ் ெச த்த வந் , உன்ேபரில் உன் 
சேகாதர க் க் ைறஉண்ெடன்  அங்ேக நிைன வாயா ல்,  அங்ேகதாேன 
ப டத் ன் ன் உன் காணிக்ைகைய ைவத் ட் ப் ேபாய், ன்  உன் சேகாதரேனாேட 
ஒப் ரவா , ன்  வந்  உன் காணிக்ைகையச ்ெச த் . (மத்ேத  5: 23-24) 
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மத்ேத  5: 23-24க்  ழ்ப்ப ய உங்கள் உ ப்பாட்ைட எ ங்கள். 
 
____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  

மன்னிப் க்காக என்ன ெசால்ல ேவண் ம் என்பதற்கான ெபயரக்ைள ம் க்கமான 
ளக்கத்ைத ம் எ ங்கள். 

 
____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  

 

ெமா களில் க ம் சக் வாய்ந்த ஆ  வாரத்்ைதகள், “நான் தவ  ெசய்ேதன். தய ெசய்  
என்ைன மன்னித் ங்கள்.” 
 
கவனச் தறல்கள் அல்ல  ற தைடகள் இந்த ழ்ப்ப தல் ெசயைல தாமதப்ப த்த 
ேவண்டாம். நம்பகமான ஸ்தவ நண்ப டன் உங்கள் ைவப் ப ரந்்  ெகாள் ங்கள், 
அவரக் டன் ெஜபம் ெசய்ய ம், இந்த உ ப்பாடை்டப் ன்பற் வதற்  உங்கைளப் 
ெபா ப்ேபற்கச ் ெசால்ல ம். ேந க்  ேநர ் மன்னிப்  ேகடப்  றந்த . இ ப் ம், 
தளவாடங்கள் அல்ல  சாத் யமான ேமாதல் காரணமாக, நீங்கள் ெதாைலேப ல் அல்ல  
எ த்  லம் ெதாடர்  ெகாள்ளளாம் . நீங்கள் தவ  ெசய்த நபர ் இறந் ட்டால், உங்கள் 
வாக் லத் டன் ேதவனிடம் ெசல் ங்கள். 

 
ன்றாவதாக, ேதவனிடம் அவ ைடய வாரத்்ைத ம் ெஜபத் ம் ன ம் ேநரத்ைத 

ெசல ங்கள். 
 
மன்னிப்ைபத் ேதடாத அல்ல  ெகா க்காததன் பல எ ரம்ைற ைள களில் ஒன்  
ேதவ டனான உற  தைடபட்ட . அவர ்ஒ ேபா ம் நம்ைம ட்  ல வ ல்ைல அல்ல  
ைக வ ல்ைல என்  கரத்்தைரத் ங்கள், ஆனால் நம் ைடய இ தயங்கள் 

ளிரச்் யாக ம் ரமாக ம் வளரக் ம், இதனால் அவ டனான நம  ெந க்கத்ைத 
பா க் ம். மன்னிப்ைபப் ப ற்  ெசய்யத் ண் வதற்காக கரத்்தர ் இந்த ைளைவ 
வ வைமத்தார.்  
 

தலாவ  ேதவ ைடய ராஜ்யத்ைத ம் அவ ைடய நீ ைய ம் ேத ங்கள், 
அப்ெபா  இைவகெளல்லாம் உங்க க் க் டக் ெகா க்கப்ப ம். 
(மத்ேத  6:33) 
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ேதவனின் வாரத்்ைதையப் ப ப்பதன் ல ம் ெஜபம் மற் ம் யானம் ெசய்வ ன் 
ெசய்வதன் லம் ன ம் ேதவ டன் ேநரத்ைத ெசல ட உங்கள் ைவ எ ங்கள். 

____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  

நான்காவ , ைவ ன் அரத்்தத்ைத ம் உங்கள் பாவங்க க்காக இேய  ெசய்த 
யாகத்ைத ம் ந் ங்கள். 

ஏெனனில், ற்காலத் ேல நா ம் த் ன ம், ழ்ப்ப யாதவரக் ம், 
வ தப்  நடக் றவரக் ம், பல த இசை்சக க் ம் இன்பங்க க் ம் 
அ ைமப்பட்டவரக் ம், ரக்் ணத்ேதா ம் ெபாறாைமேயா ம் 

வனம்பண் றவரக் ம், பைகக்கப்படத்தக்கவரக் ம், 
ஒ வைரெயா வர ் பைகக் றவரக் மா ந்ேதாம். நம் ைடய 
இரட்சகரா ய ேதவ ைடய தைய ம் ம ஷரே்ம ள்ள அன் ம் 

ரசன்னமானேபா , நாம் ெசய்த நீ ன் ரிையகளினி த்தம் அவர ்நம்ைம 
இரட் யாமல், தம  இரக்கத் ன்ப ேய, ம ெஜன்ம க் னா ம், பரி த்த 
ஆ ைடய தாக் த னா ம் நம்ைம இரட் த்தார ் 
( த்  3: 3-5) 

 
உங்கள் எல்லா பாவங்க க்காக ம் உங்கைள மன்னித்ததற்காக ம், அவ ைடய சாயலாக 
உங்கைள மாற் வதற்கான அவ ைடய சரியான ட்டத் ற்காக ம், அவ ைடய பரி த்த 
ஆ ன் பரி க்காக ம், இேய  உங்க க்காக ெசய்த எல்லாவற் ற் ம் நன்  ெதரி க்க 
இப்ேபா   ேநரம் ஒ க் ங்கள்.  
 
நீங்கள் மன்னிக்க ேவண் ம் என்றால் 
 

ப்பத் ன் ெசயலாக, நீங்கள் இரண்  காரியங்கைளச ்ெசய்ய ேவண் ம். 
 

த ல், ேதவ க் க் ழ்ப்ப ய ம், மன்னிக்க ம் ெபலன் ேவண்  ெஜ ங்கள். 
 

இேய  அவரக்ைள ேநாக் : நீங்கள் சந்ேதகப்படாமல் 
வாச ள்ளவரக்ளா ந்தால், இந்த அத் மரத் ற் ச ் ெசய்தைத நீங்கள் 

ெசய்வ மல்லாமல், இந்த மைலையப்பாரத்் : நீ ெபயரந்்  ச த் ரத் ேல 
தள் ண் ேபா என்  ெசான்னா ம் அப்ப யா ம் என் , ெமய்யாகேவ 
உங்க க் ச ்ெசால் ேறன். (மத்ேத  21:21) 

 

மைலகைள தகரப்்பதற்கான வ ைமைய ேதவன் நமக்  அளிப்பதாக உ யளித்தார.் இ  
உங்கள் எவெரஸ்ட் கரமாக இ க்கலாம்! 
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நான் ேதவ க்  ன்பாக என்ைனப் பாரத்் , என் ஆ ரவ் க்கப்பட்ட ேதவன் 
கல்வரி ல் எனக் ச ் ெசய்தைத உணரந்்தால், நான் யாைர ம் மன்னிக்கத் 
தயாராக இ க் ேறன், என்னால் அைதத் த க்க யா . நான் அைதத் 
த க்க ட ம்ப ல்ைல. - டாக்டர.் மாரட்் ன் லா ட்-ேஜான்ஸ் 

 
நாம் மற்றவரக்ைள மன்னிப்ப  ேதவனின் ப்பம் என்  எங்க க் த் ெதரி ம். இந்த 
வ ைமைய நீங்கள் ேகட் ம்ேபா , அ  வழங்கப்ப ம் என்  நம் க்ைக டன் இ ங்கள். 
 
இரண்டாவதாக, உங்கள் மன்னிப்ைப ஒ  நபர் அல்ல  நபரக்ளிடம் ெதரி க்க ம். 
 

நாம் எைதயா ம் அவ ைடய தத்த் ன்ப  ேகடட்ால், அவர ் நமக் ச ்
ெச ெகா க் றாெரன்பேத அவைரப் பற்  நாம் ெகாண் க் ற ைதரியம். (1 
ேயாவான் 5:14) 
 
ஆனப யால் சமாதானத் க்க த்தைவகைள ம், அந்நிேயாந்நிய பக்  

த்  உண்டாக்கத்தக்கைவகைள ம் நாடக்கடேவாம். (ேராமர ்14:19) 
 

ஒப் ரவா தைல  ம் தல் 
 
மத்ேத ல், கரத்்தரா ய இேய டம் ஒ  க் யமான ேகள்  ஒன்  ேகடக்ப்பட்ட . 
"ேபாதகேர, நியாயப் ரமாணத் ல் கப்ெபரிய கட்டைள எ ?" (மத்ேத  22:36) அவ ைடய 
ப ல் ஒ  க் யமான சத் யத்ைத ெவளிப்ப த் ய : "இேய  அவரிடம், இேய  அவைன 
ேநாக் : உன் ேதவனா ய கரத்்தரிடத் ல் உன்  இ தயத்ேதா ம் உன்  
ஆத் மாேவா ம் உன்  மனேதா ம் அன் வாயாக; இ  தலாம் ரதான கற்பைன. 
இதற்  ஒப்பா க் ற இரண்டாம் கற்பைன என்னெவன்றால், உன்னிடத் ல் நீ 
அன் வ ேபாலப் றனிடத் ம் அன் வா க் ற . இவ் ரண்  
கற்பைனகளி ம் நியாயப் ரமாணம் ைம ம் ரக்்கதரிசனங்க ம் அடங் க் ற  
என்றார.்” (மத்ேத  22: 37-40). இேய ேவ மற்றவரக்ள் தான நம் அன்ைபப்ேபாலேவ அவர ்

தான நம் அன் ம் க் யமான  என்  னார.் 
 
ேதவன் நம்ைம மன்னிக்க ேவண் ம் என்  நாம் ம் ேறாம், நாம் இைத அ க்க  ேகட்  
அைத சாரந்்  இ க் ேறாம். ேதவன் தம  அன்ைப நம் டம் காட் றார,் த ல் நாம் 
அவைர ேந ப்பதன் ல ம் றைர ேந ப்பதன் ல ம் நாம் ப லளிக்க ேவண் ம். இந்த 
வசனம் ேதவனின் ஆைசகள் அல்ல  நம் ப்பத் டன் நம்ைம ேமாத ைவக் ம் ஒ  அன்ைப 
ஊக் ப்ப ல்ைல, ஆனால் நாம் மற்றவரக்ள்  காட் ம் அைனத்  அன் ம் அவ க்  

ழ்ப்ப த ன் எல்ைலக் ள் இ க்க ேவண் ம் என்  அ  ற . நாம் ேதவ க் க் 
ழ்ப்ப வைத ட நம் ெசாந்த ஆைசகைள அல்ல  மற்றவரக்ைள ப் ப்ப த் ம் 

ப்பத்ைத ைவக்கக் டா . 
 

நான் உங்க க் ச ் ெசால் ேறன்; தன் சேகாதரைன நியாய ல்லாமல் 
ேகா த் க்ெகாள்பவன் நியாயத் ரப்் க்  ஏ வா ப்பான்; தன் 
சேகாதரைன ணெனன்  ெசால் றவன் ஆேலாசைனச ் சங்கத் ரப்் க்  
ஏ வா ப்பான்; டேன என்  ெசால் றவன் எரிநரகத் க்  
ஏ வா ப்பான். (மத்ேத  5:22) 
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இந்த வசனத் ல் உள்ள ெசாற்க க்  ல ெதளிைவக் ெகாண் வ ேவாம். "அவர  சேகாதரர ்

 ேகாபம் ெகாள்வ " என்ப  ஒ வைர அன் ல்லாமல் எண்ணத் ல், வாரத்்ைத ல் அல்ல  
ெசய ல் நடத் வதா ம். வா கள் ட அன் க் ரியவரக்ைள அன் ல்லாத தத் ல் 
நடத் றாரக்ள் மற் ம் ஒப் ரவா தைல ேத வதற்  சாக் ப்ேபாக்  ெசால் றாரக்ள்.   
 

ராகா என்ற வாரத்்ைத ன் அரத்்தம் "யாைரயாவ  அவம ப்ப , ரப்்பளிப்ப  அல்ல  ஏேதா 
ஒ  வைக ல் உங்கைள ட ம ப்  இல்லாதவர ் அல்ல  ைறவானவர ் என்  நம் வ ." 

ட்டாள் என்ற வாரத்்ைத ன் அரத்்தம் “தார் க ரீ யாக பயனற்றவர ்மற் ம் இரட் ப் க்  
த யற்றவர"். பல வா கள் ஒ  காரணத் ற்காக அல்ல  இன்ெனா  காரணத் ற்காக 
மற்றவரக்ைள இலக்காகக் ெகாண்ட க ைமயான ற்றசச்ாட் கள் இைவ. ேதவன் 

றார,் "ஏெனன்றால் நீங்கள் ைலக்  வாங்கப்பட் ரக்ள்; ஆைகயால் உங்கள் உட ம் 
உங்கள் ஆ ம் ேதவைன ம ைமப்ப த் ங்கள்,  "(1 ெகாரிந் யர ்6:20). 
 

நாம் லக்  இல்லாமல் ஸ் ைவ ம ைமப்ப த்த அல்ல  ர ப க்க ேவண் ம். 
அன்பற்ற அல்ல  ஸ் ைவப் ேபான்ற மற்றவரக்ளிடம் நீ த்த எண்ணங்கள் அல்ல  
நடத்ைதகள் மன்னிக்க யாதைவ மற் ம் ேதவன் மற் ம் நபர ்  மனந் ம் தல் 
ேதைவப்ப ற . 
 

ஆைகயால், நீ ப டத் னிடத் ல் உன் காணிக்ைகையச ் ெச த்த வந் , 
உன்ேபரில் உன் சேகாதர க் க் ைறஉண்ெடன்  அங்ேக 
நிைன வாயா ல், அங்ேகதாேன ப டத் ன் ன் உன் காணிக்ைகைய 
ைவத் ட் ப் ேபாய், ன்  உன் சேகாதரேனாேட ஒப் ரவா , ன்  வந்  
உன் காணிக்ைகையச ்ெச த்  (மத்ேத  5: 23-24) 

 
நாம் எப்ேபா  ப டத் ற்  ெசல்ேவாம்? இ  இேய டனான நம  ஐக் யத்ைத ம், ெஜபம் 
மற் ம் நன்  ெச த் ம் ேநரத்ைத ம், அவரிடம் ம க்கைளக் ேகடப்ைத ம், நம  அன்றாட 
பக் ச ்ெசயல்கள் மற் ம் அவரிடம் நிைலத் க்க ம் வைத ம் க் ற . 
 

நாேன ராட்சசெ்ச , நீங்கள் ெகா கள். ஒ வன் என்னி ம் நான் அவனி ம் 
நிைலத் ந்தால், அவன் ந்த கனிகைளக் ெகா ப்பான்; 
என்ைனயல்லாமல் உங்களால் ஒன் ம் ெசய்யக் டா . (ேயாவான் 15:  5)  

 

நிைலத் த்தல் என்ப  "தங் ப்ப , பரி த்த ஆ ன் ஆலயம் என்ற 
ெதாடரச்் யான ப் ணர் ல் வாழ்வ ". நாம் அைதச ் ெசய்தால், நாம் 
அ கப்ப யான பலைனத் த ேவாம் என்  அ  ற ; ஏெனன்றால் அவ ைடய 
அ ள் இல்லாமல் நாம் ஒன் ம் ெசய்ய யா . ப டத் ற் ச ் ெசல்வ  என்ப  
இேய டனான நம  ஐக் யத்ைத ம், கனி ெகா ப்பதற் ம் அவ ைடய 

ப்பத் ற்  ழ்ப்ப வதற் ம் ேதைவயான ைபையப் ெப ம் றைன ம் 
க் ற . 

 

நம்ைம ஆய்  ெசய்தல் 
 

நாம் ஒ வரிடம் மன்னிப் க் ேகட்க ேவண் க் ம் ேபா , ேகட்பதன் லேமா அல்ல  
ெகா ப்பதன் லேமா, அவ ைடய ஆ ரவ்ாதத்ைத ம் ைபைய ம் 
எ ரப்ார்ப்பதற்  ன்  நாம் இைத த ல் ெதளி ப த்த ேவண் ம் என்  ேதவன் 

றார். மத்ேத  5:23 ல் என்ன வரங்கைளக் ெகாண்  வர ேவண் ம்? தரக்ள் தங்கள் 
பாவங்க க்  பரிகாரத் ன் ஒ  ப யாக ஆலயத் ற்  ெசன்  ப  ெச த் வ  
ெபா வான நைட ைறயாக இ ந்த . இன்  நம  பரி கள் கழ், தசமபாகம், வ பா , 

ழ்ப்ப தல் மற் ம் அவ க்  ேசைவ. ஆ ம் நீங்கள் யா க் ம் சமரசம் ெசய்ய 
கடைமப்பட் ந்தால் இந்த பரி கைளப் ெபறமாட்ேடன் என்  இேய  னார். 
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அதற் ச ்சா ேவல்: கரத்்த ைடய சத்தத் ற் க் 

ழ்ப்ப றைதப்பாரக்் ம், சரவ்ாங்க தகனங்க ம் ப க ம் கரத்்த க் ப் 
ரியமா க் ேமா? ப ையப்பாரக்் ம் ழ்ப்ப த ம், 

ஆட் க்கடாக்களின் நிணத்ைதப்பாரக்் ம் ெச ெகா த்த ம் உத்தமம்.  
(1 சா ேவல் 15:22) 

 

ேதவ க்கான ேசைவ ம் ேவைல ம் இந்தப் ரசச்ைனைய சரிெசய்யா . நாங்கள் 
ஒற் ைமைய எ ப்பதற்  ன் நம்ைம நாேம பரிேசா க் ம்ப  அ த்தப்ப ேறாம்.  

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

ற்ற ள்ளவனா ப்பான். எந்த ம ஷ ம் தன்ைனத்தாேன ேசா த்த ந் , 
இந்த அப்பத் ல் த் , இந்தப் பாத் ரத் ல் பானம்பண்ணக்கடவன்.  

என்னத் னாெலனில், அபாத் ரமாய்ப் ேபாஜனபானம்பண் றவன், 
கரத்்த ைடய சரீரம் இன்னெதன்  நிதானித்  அ யாத னால், தனக்  
ஆக் ைனத் ரப்்  வ ம்ப  ேபாஜனபானம்பண் றான். இ னி த்தம், 
உங்களில் அேநகர ் பல ன ம் யா ள்ளவரக் மா க் றாரக்ள்; 
அேநகர ் நித் ைர ம் அைடந் க் றாரக்ள். நம்ைம நாேம நிதானித்  
அ ந்தால் நாம் நியாயந் ரக்்கப்பேடாம். நாம் நியாயந் ரக்்கப்ப ம்ேபா  
உலகத்ேதாேட ஆக் ைனக் ள்ளாகத் ரக்்கப்படாதப க் , கரத்்தராேல 

ட் க்கப்ப ேறாம். (1 ெகாரிந் யர ்11: 26-32) 
 

ஸ்தவரக்ள் எத்தைன ைற கசப்ைபக் ெகாண் க் றாரக்ள் 

அல்ல  ஒ வ க்  எ ராக பாவம் ெசய்தாரக்ளா, 
மனந் ம்ப ல்ைலயா அல்ல  சமரசம் ெசய்யத் 

ட்ட ட ல்ைலயா என்  த ல் தங்கள் 
இ தயங்கைள ஆராயாமல் எப்ப  ந் ல் 
பங்ேகற் றாரக்ள்? 

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

ஸ்தவரக்ளா ய நாம் மற்றவரக் க் க் கடன்பட் க் ேறாம் என்  ேதவன் தாேம 
யைதச ் ெச த் வதற் க் கடன்பட் க் ேறாம்: எண்ணத் ம், ெசால் ம், 

ெசய ம் அவரக்ைள ேந க்க ேவண் ம். நம்ைம ண்ப த் யவரக்ைள மன்னிப்ப ம் 
இ ல் அடங் ம். பல ஸ்தவரக்ள் ஒ வரிடம் கசப் , மனக்கசப்  அல்ல  மன்னிப்  
இல்லாைம மற் ம் இந்த உணர் கைள நியாயப்ப த் றாரக்ள், ஏெனனில் இந்த நபர ்
இ வைர எந்த ைளைவ ம் ெச த்த ல்ைல அல்ல  அவரக்ளின் நடத்ைதக்  
ெபா ப்ேபற்க ல்ைல. ஆனால் அ யாைம ேலா அல்ல  ேவண் ெமன்ேறா நம்ைம 
ேந க்க ேவண் யவரக்ளால் ட நாம் மற்றவரக்ளால் காயப்ப ேவாம். 

உண்ைம ேகாப்  
 

சமரசம் — ஷயங்கைளச ் சரி ெசய்ய 
ஒ வரின் உணர் கைள மாற்ற ம் 
அல்ல  மற்ெறான்ைற ேநாக் ய 
கண்ேணாட்டம்;  அல்ல  கடைன 
ெச த்த ேவண் ம். 
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மன்னிப்  என்ற ெசால் ஒ  ைனசெ்சால் - ஒ  ெசயல். ேதவன் இப்ேபா  உங்க டன் 
ேப வதற்  தம் வாரத்்ைதையப் பயன்ப த் றார,் ெசயல் ேதைவப்ப ம் உண்ைமைய 
ெவளிப்ப த் றார.் மன்னிப்ப  எளிதல்ல. உங்கைளப் ன்ெதாடர ஊக் க்க ஒ  

ரந்்த ஸ்தவரின் ஆதரைவ ம் ெபா ப்ைப ம் ெபற இ  உத ம். 

 நபர ் அல்ல  நபரக்ைள மன்னிக்க அல்ல  ேதவன் உங்க க்  ெவளிப்ப த் யதற்காக 
மன்னிப்  ேகடக் உங்கள் உ ப்பாட்ைட எ ங்கள். ன்பற் வதற்கான காலக்ெக ைவ 
நீங்கேள ெகா ங்கள். 

____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  

 
ம ஷ ைடய தப் தங்கைள நீங்கள் அவரக் க்  மன்னித்தால், உங்கள் 
பரம தா உங்க க் ம் மன்னிப்பார ்(மத்ேத  6:14) 

 
ல சந்தரப்்பங்களில், தளவாடங்கள், பயணச ் ெசல , உங்க க் ப் பா காப் , அல்ல  

மற்றவர ்நீங்கள் ெசால்ல ேவண் யைதச ்ெசால் ம் அள க்  அைம யாக இ க் ம் றன், 
ஒ  க தம், ன்னஞ்சல், உைர அல்ல  ெதாைலேப  அைழப்  காரணமாக இ க்கலாம் 

றந்த ப்பம். 
 
ெதாடர்  நிைன ட்டல்கள் 
 
எ ம் ேபா  அல்ல  ேப ம் ேபா  இந்த ஷயங்கைள மன ல் ைவத் க்ெகாள் ங்கள். 
 

1. உங்கள் பரேலாகத் தந்ைதக் க் ழ்ப்ப ந்  இைதச ் ெசய் ரக்ள், அவர ் உங்கைள 
ேந க் றார ்மற் ம் அக்கைற காட் றார.் 

2. மன்னிக்காததன் ைளவாக நீங்கள் அ ப க் ம் அ ைமத்தனம் மற் ம் 
ஒ க் ைற ந்  நீங்கள் பட ேவண் ம் என்  அவர ் ம் றார.் 

3. உங்க க்  எ ரான அவரக்ளின் ற்றத் ன் ஒவ்ெவா  வரத்ைத ம் நீங்கள் 
ஒத் ைக பாரக்்க ேவண் ய ல்ைல. 

4. மற்றவரக்ள் உங்கைள காயப்ப த்த என்ன ெசய்தாரக்ள் என்  ெதரியாமல் 
இ க்கலாம். 

5. மற்றவரக்ள் தங்கள் ற்றங்கைள ஒப் க்ெகாள் ம்ப  கட்டாயப்ப த்தா ரக்ள். 
6. ேதவன் உங்கைள ழ்ப்ப ய அைழத்தார,் வழக்க ஞர,் ந வர,் நீ ப யாக 

இ க்கேவா அல்ல  அவரக்ள் ெசய்த  தவ  என்  ஒப் க்ெகாள்ள ைவக்கேவா 
டா . 

7. க்கமாக ைவக்க ம். 
8. பல சமயங்களில், உயரந்்த உணரச்் ன் காரணமாக, நாம் ெசால்ல ம்பாத 

ஷயங்கைளச ் ெசால் , சந் ப் , உைரயாடல் அல்ல  க தத் ன் ேநாக்கத்ைத 
ைறம ப் ற்  உட்ப த்தலாம். 

9. இ யாக (ெபா ந் னால்), அவரக்ளிடம் கசப்ைப ஏற்ப த் யதற்காக மன்னிப்  
ேகடக் ம். 

10. அவரக்ள் ெசய் ப்ப  தவறான  மற் ம் ண்ப த்தக் ய  என்பைத நிைன ல் 
ெகாள் ங்கள், ஆனால் கசப் ம் மன்னிக்காைம ம் சமமாக தவ . 
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என் ேசஷத் ன்ப , இேய  ஸ் ன் லம் மனிதரக்ளின் இரக யங்கைள ேதவன் 
ரப்்பார.் (ேராமர ்2:16) 

 
ஆைகயால், நீங்கள் மன்னிக்க யாதவர,் ஓ, நீங்கள் ரப்்பளிப்பவர ்யாராக 
இ ந்தா ம், நீங்கள் எைத ரப்் ரக்ேளா அ ல் உங்கைள நீங்கேள 
கண் க் ரக்ள்; ரப்் ம் நீங்கள் அேத ஷயங்கைளச ் ெசய் ரக்ள். 
(ேராமர ்2: 1) 

 
நான் எந்த அள ற்  மற்றவரக்ைள மன்னிக்கத் தயாராக இ க் ேறன், என் தந்ைத ன் 
மன்னிப்ைப நான் தனிப்படட் ைற ல் அ ப த் க் ேறன் என்பதற்கான ெதளிவான 
அ யா ம். - ப் ெகல்லர ்
 
மன்னிப்பதற்கான உங்கள் உ ப்பாட்ைட பராமரித்தல் 
 
நீங்கள் மன்னிப்  ேகட்ட ற  அல்ல  ேவெறா  நபைர மன்னித்த ற  ஆ  மற் ம் 
மாம்சத் ற்  இைடேய ஒ  ேபாைர நீங்கள் சந் க்க ேநரி ம். 
 

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

ேராதமான ரமாணம் ஒன் ல்ைல. ஸ் ைடயவரக்ள் தங்கள் 
மாம்சத்ைத ம் அ ன் ஆைச இசை்சகைள ம் ைவ ல் 
அைறந் க் றாரக்ள். நாம் ஆ னாேல ைழத் ந்தால், ஆ க்ேகற்றப  
நடக்க ம் கடேவாம் ண் கழ்ச் ைய ம்பாம ம், ஒ வைரெயா வர ்
ேகாப ட்டாம ம், ஒ வரே்மல் ஒ வர ் ெபாறாைமெகாள்ளாம ம் 
இ க்கக்கடேவாம் (கலாத் யர ்5: 22-26) 

 
மன்னிப்  அ பவம் காலப்ேபாக் ல் உங்கைள ம் உங்கள் உற கைள ம் மாற் ம். ேதவன் 
உங்கள் வாழ்க்ைக ல் ஒ  ெபரிய ெவற் ையப் ெபற் ள்ளார,் உங்கைள சரணைடதல் 
மற் ம் ழ்ப்ப த க்கான இடத் ற்  அைழத்  வந்தார.் ஆனால் இ  ஆரம்பம் மட் ேம. 
இப்ேபா  நீங்கள் உள்ேள ைழந்  ேதைவயான மாற்றங்கைளச ் ெசய்ய ேவண் ம். உங்கள் 
க ைண மற் ம் இரக்கத் ன் பாைத ல் ெதாடர அவ ைடய வ ைமக்காக நீங்கள் ன ம் 
ேதவைனத் ேதட ேவண் ம். 
 
உதாரணமாக, நீங்கள் ஒ  ெபற்ேறாைர க ைமயாக ம் அன்பாக ம் இ ந்ததற்காக 
மன்னித் க்கலாம் மற் ம் கசப்ைபக் ெகாண் ப்பதற்காக உங்கைள மன்னிக் ம்ப  
அவரக்ளிடம் ேகட் க்கலாம். ஆனா ம் அவரக்ள் ெதாடரந்்  க ைமயான மற் ம் 
அன்பற்றவரக்ளாக இ க்கலாம். நீங்கள் ன்  ெசயல்பட்ட தத் ல் உங்கள் சைத ெசயல்பட 

ம்பலாம். நீங்கள் கணம் கணம் அவரிடம் சரணைட ம் ேபா  ேதவன் உங்கள் வாழ் ல் 
அவ ைடய கனிைய உற்பத்  ெசய்ய உண்ைமயாக இ ப்பார.் 
 

ஏெனனில், மாம்சத்ேதா ம் இரத்தத்ேதா மல்ல, ைரத்தனங்கேளா ம், 
அ காரங்கேளா ம், இப் ரபஞ்சத் ன் அந்தகார ேலாகா ப கேளா ம், 
வானமண்டலங்களி ள்ள ெபால்லாத ஆ களின் ேசைனகேளா ம் நமக் ப் 
ேபாராட்டம் உண் . (எேப யர ்6:12) 

 
மன்னிப்ப ல் உங்கள் ழ்ப்ப தல் மற்ற நபேரா அல்ல  நபரக்ேளா மாறா  என்பைத நீங்கள் 
நிைன ல் ெகாள்ள ேவண் ம். அவரக்ள் தங்கள் ப்பத்ைத ேதவனிடம் ஒப்பைடத்தால், 
அவரக்ள் ேதவனின் க ைண, ணப்ப த் தல் மற் ம் மாற் ம் றைன அ ப ப்பாரக்ள். 



                                                                                                                                       ேரக் காஸ்டர ்

அன்பான ெதாடர் கள் 124

ேதவனால் மட் ேம நம் இ தயங்கைள மாற்ற ம் மற் ம் நம் மனைத ப் க்க ம், 
ஆனால் நாம் அவரிடம் சரணைட ம்ேபா  மட் ேம அ  நடக் ம். 
 
நாம் ஒவ்ெவா  நா ம் ஒ  ஆ க் ரியப் ேபாரில் ஈ ப ேறாம். எ ரி, சாத்தான், நீங்கள் 
ேதவ க் க் ழ்ப்ப வைதேயா அல்ல  பாவத் ன்  ெவற்  ெப வைத ம் 
காயப்ப த் வைத ம் ம்ப ல்ைல. அவர ்உங்கள் மனைத நிைன கள், ய எண்ணங்கள், 
ெபாய்கள், ேசாதைனகள் மற் ம் கண்டனங்களால் தாக் வார.் நீங்கள் மன ய 
கட் ப்பாட்ைடக் கைடப் க்க ேவண் ம் மற் ம் நீங்கள் என்ன, யா டன் ேபாரா ரக்ள் 
என்பைத நிைன ல் ெகாள்ள ேவண் ம்! 
 

நீங்கள் ேகாபங்ெகாண்டா ம் பாவஞ்ெசய்யா ங்கள்; ரியன் 
அஸ்த க் றதற்  ன்னாக உங்கள் எரிசச்ல் தணியக்கடவ ; சா க்  
இடங்ெகாடாம ம் இ ங்கள் (எேப யர ்4: 26-27) 
 

இ தான் நாம் வா ம் உண்ைம. உங்கள் வாழ்க்ைக ல் இ ந்  ெவளிேய வைத சாத்தான் 
ெவ க் றான். அவன் ேதவனின் அைம ைய ம் ம ழ்ச் ைய ம் ப த் க்ெகாள்ள 

ம் றான். 

சாத்தானின் அ   

உங்கள் வாழ்க்ைக ல் சா ன் அ க்கான வாய்ப் கைள வழங் வைத நி த் ங்கள். 
ேதவனின் வாரத்்ைதயால் உங்கள் மன ல் ைழ ம் ஒவ்ெவா  எண்ணத்ைத ம் 
அவரிட ந்ேதா, உங்கள் மாம்சத் ந்ேதா அல்ல  எ ரி ந்ேதா என்  பாரக்்க ம். 

நாங்கள் மாம்சத் ல் நடக் றவரக்ளா ந் ம், மாம்சத் ன்ப  
ேபாரெ்சய் றவரக்ளல்ல.  எங்க ைடய ேபாரா தங்கள் 
மாம்சத் க்ேகற்றைவகளா ராமல், அரண்கைள நிர் லமாக் றதற் த் 
ேதவபல ள்ளைவகளா க் ற . அைவகளால் நாங்கள் தரக்்கங்கைள ம், 
ேதவைன அ ற அ க்  ேராதமாய் எ ம் ற எல்லா ேமட் ைமைய ம் 
நிர் லமாக் , எந்த எண்ணத்ைத ம் ஸ் க் க் ழ்ப்ப யச ்

ைறப்ப த் றவரக்ளா க் ேறாம். உங்கள் ழ்ப்ப தல் 
நிைறேவ ம்ேபா , எல்லாக் ழ்ப்ப யாைமக் ந்தக்க நீ ள்ள 
தண்டைனையச ்ெச த்த ஆயத்தமா க் ேறாம். (2 ெகாரிந் யர ்10: 3-6) 

 
கைட யாக, சேகாதரேர, உண்ைம ள்ளைவகெளைவகேளா, ஒ க்க 

ள்ளைவகெளைவகேளா, நீ ள்ளைவகெளைவகேளா, கற் ள்ளைவ 
கெளைவகேளா, அன் ள்ள ைவகெளைவகேளா, நற் ரத்் ள்ளைவ 
கெளைவகேளா, ண்ணியம் எ ேவா, கழ் எ ேவா அைவகைளேய 

ந் த் க்ெகாண் ங்கள். ( ப் யர ்4: 8) 
 

ஒவ்ெவா  ேசாதைன ம் ெஜ ங்கள், அவ ைடய த்தத்ைதச ் ெசய்ய ேதவனின் 
சக் ையக் ேக ங்கள் 
 

நீ ைம னாேல ெவல்லப்படாமல், ைமைய நன்ைம னாேல ெவல் .  
(ேராமர ்12:21) 

 
பரி த்தஆ ன் பலத் னாேல உங்க க்  நம் க்ைக ெப ம்ப க் , 
நம் க்ைக ன் ேதவன் வாசத் னால் உண்டா ம் எல்லா த 
சந்ேதாஷத் னா ம் சமாதானத் னா ம் உங்கைள நிரப் வாராக. (ேராமர ்15:13) 
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இேய ன் நாமத்தால் சாைச எ ரக்்க ம் கண் க்க ம்.  ேபாரா ங்கள்! 
 

ரதான தனா ய காேவல் ேமாேச ைடய சரீரத்ைதக் த் ப் 
சா டேன தரக்் த் ப் ேப னேபா , அவைனத் ஷணமாய்க் 
ற்றப்ப த்தத் ணியாமல்: கரத்்தர ் உன்ைனக் க ந் ெகாள்வாராக என்  

ெசான்னான். ( தா 9) 
 
ஆைகயால், ஏற்றகாலத் ேல ேதவன் உங்கைள உயரத்் ம்ப க் , அவ ைடய 
பலத்த ைகக் ள் அடங் ங்கள்.  அவர ் உங்கைள 

சாரிக் றவரானப யால், உங்கள் கவைலகைளெயல்லாம் அவரே்மல் 
ைவத் ங்கள். ெதளிந்த த் ள்ளவரக்ளா ங்கள், த் ங்கள்; 
ஏெனனில், உங்கள் எ ராளியா ய சாசானவன் ெகரச்் க் ற ங்கம்ேபால் 
எவைன ங்கலாேமா என்  வைகேத ச ் ற் த் ரி றான். வாசத் ல் 
உ யா ந் , அவ க்  எ ரத்்  நில் ங்கள்; உலகத் ள்ள உங்கள் 
சேகாதரரிடத் ேல அப்ப ப்பட்ட பா கள் நிைறேவ வ றெதன்  
அ ந் க் ரக்ேள.(1 ேப  5: 6-9) 
 
எவ க்  நீங்கள் மன்னிக் ரக்ேளா, அவ க்  நா ம் மன்னிக் ேறன்; 
ேம ம் எைத நான் மன்னித் க் ேறேனா, அைத உங்கள்நி த்தம் 

ஸ் ைடய சந்நிதானத் ேல மன்னித் க் ேறன்.  சாத்தானாேல 
நாம் ேமாசம்ேபாகாதப க்  அப்ப ச ் ெசய்ேதன்; அவ ைடய தந் ரங்கள் 
நமக் த் ெதரியாதைவகள் அல்லேவ. 
(2 ெகாரிந் யர ்2: 10–11) 

 
அவர ் ர த்தரமாக: ம ஷன் அப்பத் னாேலமாத் ரமல்ல, ேதவ ைடய வா ந்  

றப்ப ற ஒவ்ெவா  வாரத்்ைத னா ம் ைழப்பான் என்  எ க் றேத 
என்றார…்………அதற்  இேய : உன் ேதவனா ய கரத்்தைரப் பரீடை்ச பாரா ப்பாயாக 
என் ம் எ க் றேத என்றார…்அப்ெபா  இேய : அப்பாேல ேபா சாத்தாேன; உன் 
ேதவனா ய கரத்்தைரப் பணிந் ெகாண் , அவர ்ஒ வ க்ேக ஆராதைன ெசய்வாயாக என்  
எ க் றேத என்றார.் 
(மத்ேத  4: 4, 7, 10). 

ேமற்கண்ட வசனங்கள் அல்ல  இந்த ஆய் ல் உள்ள பல வசனங்கைளப் பயன்ப த் , 
ேவதமற்ற எண்ணங்கைள எ ரத்் , ேதவனின் பாரை்வ ல் உங்கள் மனைத அைமக்க ஒ  
ெசயல் ட்டத்ைத உ வாக்க ம். அடட்வைண அட்ைட ல் ஒ  வசனத்ைத எ , அைத 
உங்க டன் எ த் ச ் ெசன்  காைல மற் ம் இர ல் அைத ம பரி லைன ெசய் ங்கள். 
வசனங்கைள மனப்பாடம் ெசய்வதன் லம் உங்கள் “ெவற்  ட் ல்” ெதாடரந்்  ேசரக்்க ம். 
நீங்கள் ெஜ க் ம்ேபா ம், ேவதத்ைத மனப்பாடம் ெசய் ம்ேபா ம், ேதவனின் வாரத்்ைதைய 
உங்கள் இ தயத் ல் மைறக் ரக்ள் (சங் தம் 119: 11). இ  உங்கள் ெவற் யாக இ க் ம். 

ய எண்ணங்கைள மாற்ற ம், ேதவனின் உண்ைமைய வ ப்ப த்த ம், இேய ைவப் ேபால 
எ ரிக்  ப லளிக்க ம் ேவதத்ைத ேமற்ேகாள் காட் ங்கள். சாத்தான் இேய டம் 
ெபாய்கைளக் ெகாண்  வந்தேபா , "இ  எ தப்பட் க் ற " என்  அவர ் னார ்
(மத்ேத  4: 4, 7), அவர ்ேவதத்ைத ேமற்ேகாள் காட் னார.் நா ம் அவ்வாேற ெசய்ய ேவண் ம். 
உண்ைம எப்ேபா ம் ெவல் ம். 

எல்ைலகைள நி தல் 

நீங்கள் எல்ைலகைள நி வ ேவண் க்கலாம். மன்னிப்  ேகட்ப  அல்ல  மற்றவைர 
மன்னிப்ப  அந்த நப க்  உங்கைள அவமரியாைதயாக நடத் ம் அல்ல  க ைமயாக 
நடந்  ெகாள் ம் உரிைமைய அளிக்கா . 



                                                                                                                                       ேரக் காஸ்டர ்

அன்பான ெதாடர் கள் 126

நீங்கள் வள ம் ேபா  உங்கள் தாயார ்உங்களிடம் க ைமயாகேவா அல்ல  ழ்ச் யாகேவா 
இ ந்தால், நீங்கள் ெவளிேய ய ற ம் அவள் ெதாடரந்்தால், உங்கள் உற ல் எல்ைலகைள 
நிரண் க்க ேவண் ம் (அவைள மன்னித்த ற ). நீங்கள் அவ டன் ஒ  உறைவ 

ம் ரக்ள், ஆனால் அவளால் காயப்படாமல் இ க்க எல்ைலகைள நி வ ேவண் ம் 
என்பைத தய ெசய்  ளக்க ம். ஒ ேவைள நீங்கள் ேசரக்்கலாம், "அம்மா, நீங்கள் என்னிடம் 
அன்பான ைற ல் ேபச ேவண் ம், நான் உங்க க் ம் அவ்வாேற ெசய்ேவன் என்  
உ யளிக் ேறன். நம் ல் யாராவ  தய ெசய்  ஏதாவ  ெசான்னால், மற்றவர ் நம்ைம 
காயப்ப த் னார ் என்பைத நாம் ெவளிப்ப த்த ேவண் ம். அல்ல  ஒ  ப் ட்ட 

ஷயத்ைதப் பற்  நாம் ேபச ம்ப ல்ைல என்றால், நாம் அைத ம க்க ேவண் ம். அந்த 
எல்ைலகள் ம க்கப்படா ட்டால், நான் வாதத்ைத ப்ேபன். அம்மா, நாம் 
ஒ வைரெயா வர ் ேந க்க ம் ம க்க ம் மட் ேம நாம் உற  ெகாள்ள ம் ேறாமா 
என்பைத நாம் உண்ைமயாக அ ய ம். 

சமரசம் ெசய்ய இயலாைம 

ல ேநரங்களில் சமரசம் ெசய்ய யா . நீங்கள் மன்னிக்க ேவண் ய நபர ்இறந் ட்டால் 
அல்ல  சமரசம் ெசய்ய ம்ப ல்ைல என்றால், நீங்கள் இன் ம் அவரக்ைள மன்னிக்கலாம். 

அந்த கசப் ன் ெபா ள் இறந்த ற  மனித இ தயத் ல் கசப்  வாழ் ற . ஆேராக் யமற்ற 
மனித நிைலைமகளின் மனித ஆன்மாைவ ணப்ப த்த மன்னிப்ைப ஒ  சக் வாய்ந்த 
ம ந்தாகப் பாரப்்ப  க் யம். நீங்கள் ேதவைன நம்  இந்த "மாற்  ம ந்ைத" ெபற 

ம் னால், ேதவன் ணப்ப த் வேதா  உங்கள் உள்ளத் ல் உள்ள ெவற் டங்கைள 
நிரப் வார.் ற்றவாளி ன் மரணம் ேதவனின் வாரத்்ைதைய ரத்  ெசய்யா . 

ேவதகம மன்னிப் க்  நாம் நடவ க்ைக எ க்க ேவண் ம். நாம் மன்னிக்க ேவண் ம் என்  
நம் மன ல் அல்ல  இ தயத் ல் ஒப் க்ெகாள்வைத ட அ கமாக ெசய்ய ேவண் ம். 
ெவ மேன மன்னிப்ைப உண ம்ப  ைப ள் கட்டைள ட ல்ைல. நாம் நம் ப்பத்ைதப் 

ன்பற்ற ேவண் ம் மற் ம் நம் ெசயல்கைளப் ன்பற்ற ேவண் ம். 

நீங்கள் ேதவனிடம் ஒப் தல் வாக் லத் டன் 
ெதாடங்க ேவண் ம். உங்கள் ஒப் தல் 
வாக் லத்ைத உரக்கப் ேப , நம்பகமான நண்பர,் 
வாழ்க்ைகத் ைண, ேபாதகர ் அல்ல  ஆேலாசகர ்

ன்னிைல ல் இறந்தவரின் மன்னிப்ைப 
வாய்ெமா யாகச ் ெசான்னால் அ  உத யாக 
இ க் ம். 

உங்கள் ெபா ப்  

நல் ணக்கத் ன் உங்கள் ப க்  மட் ேம நீங்கள் ெபா ப் . மற்றவர ் எந்த 
நிைல ந்தா ம், நீங்கள் மன்னிப்  ேகட்  மன்னிப்  வழங் வதன் லம் ேதவ க் க் 

ழ்ப்ப ய ேவண் ம். அவரக்ள் உங்க க்  மன்னிப்  வழங்க ம த்தால், அல்ல  அவரக்ள் 
உங்கள் தவைற ஒப் க் ெகாள்ளா ட்டால், ேதவன் உங்கள் ழ்ப்ப த க்காக உங்கைள 
ஆ ரவ் ப்பார ் ேம ம் உங்கள் அைம , க ைண மற் ம் க ைணைய உங்கள் வாழ் ல் 
ெபா வார.் அ ைமத்தனத் ந்  அவ ைடய தந் ரத்ைத நீங்கள் இன் ம் 
அ ப ப் ரக்ள். 

நீங்கள் மற்ற நபரிடம் எந்த எ ரப்ாரப்் கைள ம் ேதைவகைள ம் ைவக்க யா . 
அைனவைர ம் ேதவனிடம் ஒப்பைடத் , உங்கள் ழ்நிைலகளில் அவைர நம் ங்கள். நாம் நம் 
ெசாந்த ரித ல் சாய்ந்  ெகாள்ளாமல் ேதவ க் ம் அவ ைடய ப்பத் ற் ம் 

ழ்ப்ப ந்  சரணைடய ேவண் ம். அவர ் நம்ைம ஆள ம், பா காக்க ம், க்க ம் 
ஆ க் ரியச ் சட்டங்கைளக் ெகா த் க் றார.் இந்த சட்டங்கைள எவ்வா  ன்பற் வ  
என்ப  பற் ய ரிதைல ம் அ த்தைல ம் அவ ைடய வாரத்்ைத நமக்  வழங் ற . 

உண்ைம ேகாப்  
 

ஒப் க்ெகாள் தல்-ஒ வரின் தவ , 
தவ  அல்ல  பாவதை்த 
ஒப் க்ெகாள்வ  அல்ல  வ . 
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இந்த ழ்நிைலகளில் நம் மாம்சம், ெப ைம மற் ம் பயம் ேதவைன நம் வ ந் ம் 
ழ்ப்ப வ ந் ம் நம்ைமத் த க்கலாம், ஆனால் பரி த்த ஆ ன் சக் யால் நாம் 

ெவல்ல 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) 

 
உங்க க்  வ காட்ட ன்வ ம் ெஜபத்ைதப் பயன்ப த்த ம்: 
 
கரத்்தரா ய இேய ேவ, இந்த ழ்நிைலகளில் உம்ைம நம் ம் வ ைமக்காக நான் 
ெஜ க் ேறன். நான் உமக்காக இைதச ் ெசய் ேறன் என்பைத நிைன ல் ெகாள்ள எனக்  
உத ம். நாங்கள் ெசய்த தவ க க்  என்ைன ம் மற்றவரக்ைள ம் நீர ் மட் ேம 

ணப்ப த்த ம் என்ப  எனக் த் ெதரி ம். இந்த நப டன் ஒப் ரவா த க்காக நான் 
ெஜ க் ேறன், ஆனால் என்னால் என் பங்ைக மட் ேம ெசய்ய ம் என்  எனக்  ெதரி ம். 
நீர ்ம ைமப்ப வதற்காக இந்த நபர ்உம் டம் சரணைடய நான் ெஜ க் ேறன். க டன் 
நான் உம்ைம ைமயாக நம் ேறன். இேய ன் ெபயரில் நான் ெஜபம் ெசய் ேறன். 
ஆெமன். 
 

ைர 
மன்னிப்ப  க ம் க னமாக இ க்கலாம், ஆனால் நாம் மன்னிக்காதேபா  வாழ்க்ைக 
க னமாக உள்ள , ஏெனன்றால் நாம் பாவத்ைத அைடந்  ெகாண் , ைவ ல் இேய  
நமக்காக ெசய்தைத இழக் ேறாம். ேதவனின் மன்னிப் ன் அ பவம் ேநர யாக 
மற்றவரக்ைள மன்னிக் ம் ற டன் ெதாடர் ைடய . மற்றவரக்ைள மன்னிக்கத் தயாராக 
இ ப்ப  உங்கள் ெசாந்த பாவத் ற்  நீங்கள் உண்ைம ேலேய மனந் ம் , உங்கள் 
வாழ்க்ைகைய ஒப்பைடத் , ேதவனின் மன்னிப்ைபப் ெபற் ரக்ள் என்பதற்கான ஒ  
அ யா ம். ேதவைன ேநாக்  சரணைடந்த இ தயம் மற்றவரக்ளிடம் க னமான 
இ தயமாக இ க்க யா . 
 
ெப ைம மற் ம் பயம் மன்னிப்  மற் ம் நல் ணக்கத் ந்  நம்ைமத் த க் ற . 
ெகா க்க ம ப்ப  அல்ல  உைடக்கப்ப வ , உங்கள் உரிைமகைள வ த் வ , 
உங்கைளப் பா காத் க் ெகாள்வ  எல்லாம் ேதவைன ட யநலப் ெப ைம உங்கள் 
வாழ்க்ைகைய ஆ ம் என்பதற்கான அ கள். என்ன உங்கைள பய த் ற  மற் ம் 
கட் ப்ப த் ற  என்றால், ேதவைன நம்ப ம் ழ்ப்ப ய ம் வாசத் ற்காக 
ெஜ ங்கள். சத் க்கைள ைவத் க்ெகாள்வ  க ம் ைல உயரந்்த . மத்ேத  18: 21-35 
இல் உள்ள உவைம, மன்னிக்காத ஆ  உங்கைள உணரச்் வசப்பட்ட ைற ல் தள் ம் என்  
எசச்ரிக் ற . 
 

மன்னிப்பால் ணமைட ம் தல் மற் ம் ஒேர நபர ்ெப ம்பா ம் மன்னிப்  
ெசய்பவர.் . . . நாம் உண்ைமயாக மன்னிக் ம் ேபா , நாங்கள் ஒ  ைக ைய 

தைல ெசய் ேறாம், ன்னர ் நாங்கள் த்த ைக  நாேம என்பைத 
கண் ப்ேபாம். - ஸ் ஸ்ெம ஸ் 

 

இைணப்  F 

பய ள்ள ேகட் ம் ய ம ப்  

உங்கள் ேகட் ம் பழக்கத்ைதப் பற்  ேம ம் அ ய உத ம் இந்த ய ம ப் ட்ைட 
க்க ம்.  ப ல்ஒவ்ெவா  ேகள் ம் ந்தைன ட ம் ேநரை்ம ட ம். 

ெவளிப்ப த்தப்பட்ட  தகவல் ெதாடர்  பழக்கம்  



                                                                                                                                       ேரக் காஸ்டர ்

அன்பான ெதாடர் கள் 128

# 
நீங்கள் ன்வ வனவற்ைற 

ெசய் ரக்ளா? 

ெப ம்பாலா
னைவ 
ேநரம் 

 

அ க்க  எப்ேபாதாவ  
ஒ ேபா ம் 

ைடயா  

1  நீங்கள் ஒப் க்ெகாள்ளாதேபா  
உங்கள் ள்ைளைய ர ்
ெசய் ங்கள் 
அவரக் டன் அல்ல  ேகடக் 

ம்ப ல்ைலயா? 

        

2  ெசால்லப்பட்டவற் ல் கவனம் 
ெச த் ங்கள் 
உங்க க்  உண்ைம ல் 
ஆரவ்ம் இல்ைலயா? 

        

3  உங்கள் ள்ைள என்ன ெசய்யப் 
ேபா ற  என்  உங்க க் த் 
ெதரி ம் என்  
ைவத் க்ெகாள் ங்கள் 
ெசால்  ேகட்பைத நி த்தவா? 

         

4  உங்கள் ள்ைள என்ன 
என்பைத உங்கள் ெசாந்த 
வாரத்்ைதகளில் ண் ம் 
ெசய்ய ம் இப்ேபா தான் 
ெசான்னாரா? 

        

5  உங்கள் ள்ைள ன் 
பாரை்வைய ேக ங்கள், 
இ ந்தா ம் 
உங்களிட ந்  
ேவ ப றதா? 

        

6  யாரிடமாவ  கற் க்ெகாள்ள 
றந்ேத இ ங்கள் 

அ , அற்பமானதாகத் 
ேதான் னா ம்? 

        

7  ெசாற்களின் அரத்்தம் என்ன 
என்பைதக் கண்ட ய ம் 
உங்க க்  அ க ல்லாத 
வ களில் 
பயன்ப த்தப்படட்தா? 

        

8  உங்கள் தைல ல் ஒ  
ம ப்ைப உ வாக்க ம் 

ள்ைள இன் ம் ேப றதா? 

        

9  நீங்கள் ேகட் ம் ேதாற்றத்ைதக் 
ெகா ங்கள் 
இல்ைல? 

        

10  உங்கள் ள்ைள ேப ம் ேபா  
பகல் கன ? 

        

11  உண்ைமகைள மட் மல்ல, 
க் ய ேயாசைனகைள ம் 

ேக ங்கள்? 
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12  வாரத்்ைதக க்  எப்ேபா ம் 
அரத்்தம் இல்ைல என்பைத 
உண ங்கள் 
ெவவ்ேவ  மக்க க்  ஒேர 

ஷயம்? 

        

13  நீங்கள் ேகடக் ம் வைத 
மட் ம் ேக ங்கள். 
உங்கள் ள்ைள ன்  
ெசய் ைய அ க் ரக்ளா? 
 

        

 

ெவளிப்ப த்தப்பட்ட  தகவல் ெதாடர்  பழக்கம்  

#  நீங்கள் ன்வ வனவற்ைற 
ெசய் ரக்ளா?   

ெப ம்பாலானைவ
ேநரம் 

அ க்க   எப்ேபாதாவ   ஒ ேபா ம் 
ைடயா   

14  அவரக்ள் ேப ம் ேபா  
உங்கள் ள்ைளையப் 
பா ங்கள்? 
 

        

15  உங்கள் ள்ைள ன் 
அரத்்தத் ல் கவனம் 
ெச த் ங்கள் 
அவன் அல்ல  அவள் எப்ப  
இ ப்பைத ட? 

        

16  நீங்கள் எந்த ெசாற்கைள ம் 
ெசாற்ெறாடரக்ைள ம் 

ம் ரக்ள் என்பைத 
அ ந்  ெகாள் ங்கள் 
உணரச்் ரவ்மாக 
ப லளிக்கவா? 

        

17  நீங்கள் எைதச ்சா க்க 
ம் ரக்ள் என்  

ந் ங்கள் 
உங்கள் ெதாடர் டன்? 

        

18  நீங்கள் ம் வைதச ்
ெசால்ல றந்த ேநரத்ைதத் 

ட்ட ரக்ளா 

        

19  மற்றவர ்எப்ப  இ க்க 
ம் என்  ந் ங்கள் 

நீங்கள் ெசால்வதற்  
எ ர் ைனயாற் ரக்ளா?  

        

20  ெதாடர் ெகாள்வதற்கான 
றந்த வ ையக் 

கவனி ங்கள் 
(எ தப்பட்ட , ேபசப்பட்ட  
மற் ம்/அல்ல  ேநரம்)? 
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21  எப்ேபா ம் உங்கள் 
ள்ைள ன் உணரச்் ல் 

அக்கைற காட் ங்கள் 
அவரக் டன் ேப ம்ேபா  
நிபந்தைன (அவரக்ள் 
இ ந்தால் 
மன அ த்தம், வ த்தம், 
கவைல, ேராதம், 
ஆரவ் ன்ைம, 
அவசரம், ேகாபம் 
ேபான்றைவ)? 

        

22  ஒவ்ெவா  ள்ைளக் ம் 
உங்கள் ெதாடரை்ப 
சரிெசய்ய ம் 
ஆ ைம? 

        

23  உங்கள் ள்ைளக் த் 
ெதரி ம் மற் ம் 

ரிந் ெகாள் ங்கள் என்  
ைவத் க்ெகாள் ங்கள் 
நீங்கள் என்ன ெதாடர்  
ெகாள் ரக்ள் 
மற் ம்/அல்ல  
அவரக்ளிடம் ெதாடர்  
ெகாள்ளப்பட்டதா? 

        

24  உங்கள் ள்ைளைய 
மரியாைத டன் ெவளிேயற்ற 
அ ம க்க ம் 
நீங்கள் இல்லாமல் எ ரம்ைற 
உணர் கள் 
தற்காப்  ஆ மா? 

        

25  உங்கள் அளைவ அ கரிக்க 
ெதாடரந்்  யற்  
ெசய் ங்கள் 
ேகட் ம் றன்? 

        

26  உங்க க்  உதவ 
ேதைவயான ேபா  

ப் கைள எ த் க் 
ெகாள் ங்கள் 
ஞாபகம் இ க் றதா? 

        

27  ற் ள்ளவரக்ளிடம் 
கவனச் தறல் இல்லாமல் 
கவனமாக ேகட் ரக்ளா? 
 
 

        

28  உங்கள் ள்ைளைய
நியாயந் ரக்்காமல் 
ேக ங்கள் 

மர் ப்ப  
 

        

 

ெவளிப்பட்ட தகவல்ெதாடர்  பழக்கம்  (ெதாடரச்் ) 
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#  நீங்கள் ன்வ வனவற்ைற 
ெசய் ரக்ளா?   

ெப ம்பாலான 
ேநரம் 
 

அ க்க   எப்ேபாதாவ   ஒ ேபா ம் 
ைடயா  

 

29  அ த்தல்கள் மற் ம் 
ெசய் கைள ளைமக்க ம் 
நீங்கள் சரியாக ரிந்  
ெகாண் ரக்ளா?  

        

30  உங்கள் ள்ைள ஏன் 
உணர் ற  என்பைதப் பற்  
கவைலப்ப ங்கள் 
அவரக்ள் ெசய் ம் வ ? 

        

 
ப்ப  ேகள் க க்  ப லளித்த ற , அ த்த பக்கத் ல் ம ப்ெபண் ட்ைட 

க்க ம்.  
 

பய ள்ள ேகட் ம் ய ம ப் ட்  ம ப்ெபண்  ஒவ்ெவா  உ ப்ப ம் நீங்கள் 
சரிபாரத்்த வைகைய க் ம் எண்ைண வடட் ங்கள் அல்ல  ன்னிைலப்ப த்த ம் 
பய ள்ள ேகட் ம் ய ம ப் . 

 

#  ெப ம்பாலான  
ேநரங்களில் 

அ க்க    எப்ேபாதாவ   ஒ ேபா ம் 
ைடயா   

1  1  2  3  4  

2  4  3  2  1  

3  1  2  3  4  

4  4  3  2  1  

5  4  3  2  1  

6  4  3  2  1  

7  4  3  2  1  

8  1  2  3  4  

9  1  2  3  4  

10  1  2  3  4  

11  4  3  2  1  

12  4  3  2  1  

13  1  2  3  4  

14  4  3  2  1  

15  4  3  2  1  

16  4  3  2  1  

17  4  3  2  1  

18  4  3  2  1  

19  4  3  2  1  

20  4  3  2  1  

21  4  3  2  1  
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22  4  3  2  1  

23  1  2  3  4  

24  4  3  2  1  

25  4  3  2  1  

26  4  3  2  1  

27  4  3  2  1  

28  4  3  2  1  

29  4  3  2  1  

30  4  3  2  1  

Subtotal          

  
ட் த்ெதாைக 

ேழ உங்கள் ைணத்ெதாைககைளக் கணக் ட் , ன்னர ்அவற்ைற உங்கள் ெமாத்தமாகச ்
ேசரக்்க ம். 

 
உங்கள் ேகட் ம் அளைவ அ த்த பக்கத் ல் ரம்ானிக்க ம். 

ராண்ட் ெமாத்தம்  __________ 

ேகட் ம் நிைல 

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

110-120:  றந்த ேகடப்வர ்    __________ 

99-109:  சராசரிக்  ேமேல ேகட்பவர ்   __________ 

88–98:  சராசரி ேகட்பவர ்    __________ 

77-87:  நியாயமான ேகட்பவர ்   __________ 

<77:  ைறவான தல் க ேமாசமான ேகட்பவர ் __________ 

உங்கள் ேகட் ம் அளைவ ரம்ானித்த ற , மாற்ற ேவண் ய ப கைள நீங்கள் 
அைடயாளம் காண ேவண் க்கலாம்.  க்க ைண பணித்தாள் அ த்த இைணப்  : 
உங்கள் அன்பான ெதாடர் கைள ேமம்ப த் தல், இ க்க ேவண் ம் 
அன்பற்ற தகவல்ெதாடர்  ெவளிப்ப வைதக் கா ம்ேபா  இந்த ய ம ப் ட் ல் 
பயன்ப த்தப்ப ற . 

நிைன ல் ெகாள் ங்கள்: ஸ் ன் உண்ைமயான டர ் அ வாரந்்த அ ைவப் ெபற 
யற் க்க ல்ைல. ஒ  உண்ைம ஷ்யன் கற் க் ெகாள்ள ம் ேதவன் கற் க் ம் 

ெகாள்ைககளின்ப  வாழ ம் தன்ைன அல்ல  தன்ைன த  ெசய் றான் 
அவ ைடய வாரத்்ைத.  ேதவன் உங்க க்  ெவளிப்ப த் ம் ெகாள்ைககளின் ப  கற்றல் 
மற் ம் வாழ்வதற்கான உங்கள் த  இந்த ெபா ள் லம் ேதவன் ம் யப  உங்கள் 
வாழ்க்ைகைய மாற் ம்.  
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இைணப்  G 
 

உங்கள் அன்பான ெதாடர் கைள ேமம்ப த் தல் 

 

தனித்தனியாக க்க ம், ற  மணமானால் ஒ  ேஜா யாக ம பரி லைன ெசய்  
வா க்க ம். 

ன் இைணப்  F ஐ த்த ற : பய ள்ள ய ம ப் டை்ட ேகட்  உங்கள் ம ப்ெபண்ைண 
ெமாத்தமாக பட் ய ங்கள்நீங்கள் மாற்ற ேவண் ய ப க க்  ன் ரிைம. 

1 ______________________________________________________________________________________________________________________ 

2 ______________________________________________________________________________________________________________________ 

3 ______________________________________________________________________________________________________________________ 

4 ______________________________________________________________________________________________________________________ 

5 ______________________________________________________________________________________________________________________ 

6 ______________________________________________________________________________________________________________________ 

7 ______________________________________________________________________________________________________________________ 

ெதா  2, பாடங்கள் 4-10 இல் அன்  என்ன என்பைத ம பரி லைன ெசய் ங்கள்.  எந்த 
யமற்ற ெதாடர் கைள ம் ன் ரிைம அ ப்பைட ல் பட் ய ங்கள் 

உங்கள் ட் ல் நீங்கள் கைடப் க் ம் பழக்கங்கள்.  இவற்ைற மாற்ற ேதவனின் அ ள் 
மற் ம் வ ைமக்காக ெஜபம் ெசய் ங்கள். 

1 ______________________________________________________________________________________________________________________ 

2 ______________________________________________________________________________________________________________________ 

3 ______________________________________________________________________________________________________________________ 

4 ______________________________________________________________________________________________________________________ 

5 ______________________________________________________________________________________________________________________ 

6 ______________________________________________________________________________________________________________________ 

7 ______________________________________________________________________________________________________________________ 

8 ______________________________________________________________________________________________________________________ 

9 ______________________________________________________________________________________________________________________ 

10 _____________________________________________________________________________________________________________________ 
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ஒப் ரவா தல் 

உங்கள் ள்ைளக க்  நீங்கள் அன்பான ெதாடரை்ப ெவளிப்ப த்த ல்ைல என்  நீங்கள் 
நம் னால் (அல்ல  மற்ெறா  நபர)், சமரசம் ெசய்ய ேழ உள்ள ப கைளப் ன்பற்ற ம். 

1. ேதவனிடம் இைத ஒப் க்ெகாண்  அவரிடம் அன்ைபத் ெதரி க்காததற்காக உங்கைள 
மன்னிக் ம்ப  அவரிடம் ேக ங்கள் ள்ைள/ ள்ைளகள். 

நாம் நம் பாவங்கைள ஒப் க்ெகாண்டால், அவர ்நம் ைடய பாவங்கைள மன்னித்  நம்ைமச ்
த் கரிப்பதற்  உண்ைம ள்ளவர,் நியாயமானவர ் அைனத்  அநீ களி ந் ம்.  (1 

ேயாவான் 1: 9)  

2. உங்கள் ள்ைள/ ள்ைளக க்கான ப் க்கப்பட்ட அன்பால் உங்கள் இ தயத்ைத நிரப்ப 
ேதவனிடம் ேக ங்கள். 

இப்ேபா  நம் க்ைக ஏமாற்றமைடய ல்ைல, ஏெனன்றால் ேதவனின் அன்  நம் ல் 
ஊற்றப்பட் ள்ள  நமக்  வழங்கப்பட்ட பரி த்த ஆ ன் இ தயங்கள்.  (ேராமர ்5: 5) 

3. உங்கள் ள்ைள/ ள்ைளகளிடம் ெசன்  வய க்  ஏற்ற வாக் லம் அளிக்க ம். 
உதாரணமாக, "நான் உன்ைன ேந க் ேறன், ஆனால் என் வாரத்்ைதகளால் அந்த அன்ைப 
நான் உங்க க் க் காடட் ல்ைல என்ப  எனக் த் ெதரி ம். நான் ெபா ைமயாக இ ந்ேதன் 
(இரக்கமற்ற, த யன), நான் மன்னிப்  ேகடக் ேவண் ம்.  தய  ெசய்  என்ைன மன்னித்  

ங்கள்.  நான் உன்ைன ேந க் ேறன், 
உங்கள் அம்மா/அப்பாவாக இ ப்ப ல் நான் க ம் ம ழ்ச் யைட ேறன். 

4.உங்கள் ள்ைள டன் ெஜபம் ெசய் ங்கள். அரப்்பணிப்  இந்த ப கைள மாற் வதற்கான 
ேதவனின் சக் க்காக அவைரத் ேத வதற்கான அரப்்பணிப் ன் ெஜபத்ைத எ ங்கள் 
ேதவன் ம் ம் ெபற்ேறார ்ஆக. 

____________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________ 
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இைணப்  H 

உங்கள் ள்ைளக்  அன்ைபக் காட் தல் 

 

நாம் நம் ள்ைளக க்  பல வ களில் அன்ைபக் காட்டலாம், ஆனால் தரமான ேநரத்ைத 
ெசல வேத றந்த வ  ஒன்றாக  இங்ேக ல பரிந் ைரகள் உள்ளன.  மணமானால் ஒ  
ேஜா யாக ம பரி லைன ெசய்  வா க்க ம். 

1. அவரக்ளின் ைளயாட்  நிகழ் கள், இைச நிகழ்ச் , பள்ளி நாடகங்கள் 
ேபான்றவற் ல் கலந்  ெகாள் ங்கள். 

2. உங்கள் ள்ைளக்  ஒ  ய ெபா ப்ைப வழங் வதன் லம் அவரக்ைள 
நம் வதற்கான வாய்ப் கைளக் கண்ட ய ம். 

3. ஒ  ஞா ற் க் ழைம ற்பக ல் ஒ  ம்ப உல்லாசப் பயணம். 
4. மைழ ல் நடந்  டை்டகைள ஒன்றாக க்க ம். 
5. உங்கள்  கவனத் ட ம் உங்கள் ள்ைளையக் ேக ங்கள். 
6. ஒன்றாக உட்காரந்்  உங்கள் ள்ைளக்  த்த ெதாைலக்காட்  நிகழ்ச் ையப் 

பா ங்கள். 
7. ஒ  ஏரி, ளம் அல்ல  ஆற் ல் பாைறகைள ஒன்றாக த ரக்்க ம். 
8. "நான் உன்ைன நிைனத்  ெப ைமப்ப ேறன்." 
9. உங்கள் ேனஜர ் ெவளி ரி ந்  வந்த ற , ெந ப் டம் லம் பாப்காரை்ன 

ஒன்றாக ைவக்க ம். 
10. உங்கள் ெபற்ேறாைரப் பற்  நீங்கள் க ம் பாராட் ம் ஷயங்கைளப் பற்  உங்கள் 

ள்ைளக் ச ்ெசால் ங்கள். 
11. ஒ  ம்ப நீர-்ப ன் சண்ைட (நீங்கள் க் ய இலக்காக இல்லாமல்). 
12. ஒன்றாக மாைல நைடப்ப ற்  ேமற்ெகாள் ங்கள். 
13. ஒ  நண்பரிடம் அவரக்ைளப் பற்  ெப ைம ேப வைத உங்கள் ள்ைள க்கட் ம். 
14. உங்கள் ள்ைளைய கட் ப் க்க ம். 
15. ஒ  சந் ப்ைப ஒத் ைவக்க ம், அதற் ப் ப லாக உங்கள் ள்ைள ம் ம் 

ஒன்ைறச ்ெசய் ங்கள். 
16. உங்கள் ள்ைளக்  பள்ளிக்  ஒ  நாள் ைற அளித் , அந்த நாைள ஒன்றாகக் 

க த்  ஆசச்ரியப்ப த் ங்கள். 
17. உங்கள் மக க்  அவள் அழகாக இ க் றாள் என்  ெசால் ங்கள். 
18. உங்கள் மக க்  அவர ்அழகானவர ்என்  ெசால் ங்கள். 
19. உங்கள் ள்ைள தவ  ெசய் ம்ேபா  அவரக் க்  க ைண ெகா ங்கள். 
20. ன ம் உங்கள் ள்ைள டன் ெஜபம் ெசய் ங்கள். 
21. உங்கள் ள்ைள ன் க த்ைதக் ேகடக் ெபா த்தமான வாய்ப் கைளப் 

பயன்ப த்த ம். 
22. அவரக்ள் தான உங்கள் அன்ைப ெவளிப்ப த் ம் ப்ைப எ ங்கள். 
23. அவரக் க்  த்த க் கைள ட அல்ல  வாங்க ம். 
24. பாப்காரை்ன உ வாக் , பைழய ைரப்படத்ைத ஒன்றாக அ ப க்க ம். 
25. காைல உண  அல்ல  இர  உண ற்  அவரக்ைள உணவகத் ற்  அைழத் ச ்

ெசல் ங்கள். 
26. அவரக்ள் ப்பாக ெசய்ய ம் ம் ஒ  ெபா ேபாக்ைக எ த் க் ெகாள் ங்கள். 
27. ஒன்றாக ஒ  ய ெபா ேபாக்ைகத் ெதாடங் ங்கள். 

  



                                                                                                                                       ேரக் காஸ்டர ்

அன்பான ெதாடர் கள் 136

இைணப்   T 

ெசாற்களஞ் யம் 

 

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

கைட க்க ம்: தங்க, இ க்க, ஒ  இடத் ல் ெதாடர, பலனளிக்காமல் ச த் க்ெகாள்ள. 

கணக்ெகாப் ப்ப : ஒ  கணக் , ப லளிக்கக் ய, ஒ வரின் நடத்ைதைய ளக் ம் 

ஒ  அ க்ைகக்  உட்பட்ட . 

அ ைர: ெநாள யா ( ேரக்கம்).  இ  ஒ  த் ம் ெசல்வாக்  ெகாண்ட ேயாசைன 

ரிதைல வழங் வதன் லம் ஒ வர ்  எசச்ரிக்ைக, அ த்தல், ஊக்கமளிக் ம் 

வாரத்்ைத அல்ல  கண்டனம், இ  சரியான நடத்ைதக்  வ வ க் ற  (எேப யர ்6: 4).   

அன் டன் ஏங் தல் அல்ல  பாசம்: ேஹா ேராைம ( ேரக்கம்).  உணரச்் வசப்பட்ட 

ஒ வ க்காக ஏங்க மற் ம் ரமாக, மற் ம், ஒ  தா ன் அன்ேபா  

இைணக்கப்பட் ப்ப , ஒ  பாசத்ைத ெவளிப்ப த் ம் ேநாக்கம் ெகாண்ட  ற யாத 

அள க்  ஆழமான மற் ம் கட்டாயமான  (1 ெதசேலானிக்ேகயர ் 2: 8).  பழங்கால 

கல்ெவட் கள் இறந்த ள்ைளகளின் கல்லைறகள் ல ேநரங்களில் ெபற்ேறாரக்ள் வரிக்க 

ம் ம் ேபா  இந்த வாரத்்ைதையக் ெகாண் க் ன்றன க ைர ல் ரிந்த ள்ைளக்  

அவரக்ளின் ேசாகமான ஆைச.  

ஒப் தல்: ெதாடரந்்  ேசாதைனக்  உட்ப த்த, உங்கள் ெசய ன் ஒப் த க்  ன் ஆய்  

ெசய்ய ம். ஆணவம் அல்ல  ெப ைம: ெப ைம ெ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 : கர கள், ஸ் ேகா ( ேரக்கம்).  மைறக்க, மைறக்க.  அன்  

மற்றவரக்ளின் தவ கைள மைறக் ற , மைறக் ற அவரக்ைள.  கப்பல் தண்ணீைர அல்ல  

ைரைய மைழயாக ைவத் ப்பதால் அ  ெவ ப்ைபத் த க் ற . 

நடத்ைத: ெசயல் அல்ல  நடத்ைத. 

நம் வ : ஸ் ேயா ( ேரக்கம்).  நம் க்ைக ைவத் த்தல், அல்ல  ஏதாவ  உ யாக 

வற் த் வ .  இ  க் ற  எ ரப்ாரப்்  நம் க்ைக ன் அ ைற. 

ற்ற ல்லாமல்: தவ ல்லாத, மரச்கரக்ளின் ஆய் க்  நிற்க ம்.  நீங்கள் ேதவ க் க் 

ழ்ப்ப ந்  ெசல் ம்ேபா  நீங்கள் ஸ் ன் உ வமாக மாற்றப்ப ரக்ள், உங்கள் 

ெதய் க ெதளிவா ற  மற்றவரக் க் . 
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தற்ெப ைம: தன்ைனப் பற் ேயா, அல்ல  தன்ைனப் பற் ய ஷயங்கைளப் பற் ேயா, 

ெப ைமயாகப் ேப வ ;  ெப ைம ெகாள்ள. 

அவற்ைறக் ெகாண்  வா ங்கள்: எக்டெ்ரேபா ( ேரக்கம்).  ஊட்ட, ன், உணவளிக்க 

(எேப யர ் 6: 4).  வளரக்்க, ன், ெகாண்  வர ள்ைளகள் ேபான்ற ரச்்  வைர, ப ற்  

அல்ல  கல்  என்ற அரத்்தத் ல் ற்றசச்ாட் , ேவண் தல்.  

வ த்தல்: மார் ேராெமேனாய் ( ேரக்கம்).  "உண்ைமைய வழங் தல்" என்பைதக் 

க் ற  மற் ம் சாத் யம் ஒ  தந்ைத ன் அ க வ காட் தல் ெசயல்பா கைள 

ெவளிப்ப த் வதா ம்.  ஒ  நல்ல தந்ைத ஊக் க் றார ் மற் ம் வ காட் தைல 

வழங் ற , 

கற் த்தல் அல்ல  ஒ க்கம்: Paideia ( ேரக்கம்).  த்தம் அல்ல  ப ற் .  ஒ  ைள  

உள்ள  ஒவ்ெவா  ற்ற ம்;  ல வைகயான ப ற் / த்தம் ன்பற்றப்ப ம்.  எேப யர ்6: 

4 இல் பயன்ப த்தப்ப ற . 

ஏமாற் தல்: ேபாரில் ெகாள்ைளய க்கப்ப வ  ேபால் ெகாள்ைளய ப்ப  அல்ல  

ெகாள்ைளய ப்ப .  "உங்கைள ைற த் ச ் ெசல் ங்கள்" என ெமா ெபயரக்்கப் 

பட் ள்ள  ெகாெலாேசயர ் 2: 8. இந்த ஷயத் ல் வா கள் தங்களிடம் உள்ள 

ைமயான ெசல்வத்ைத ெகாள்ைளய ப்ப  ஸ்  வாரத்்ைத ல் ெவளிப்ப த் னார,் 

ேம ம் அவ ைடய சக்  மற் ம் தைல . ேபாற்  பறைவகள் தங்கள் ஞ் கைள 

இற களால் மைறக் ன்றன (உபாகமம் 22: 6), ெமன்ைமயான அன்பால் ேபாற்ற, 

ெமன்ைமயான கவனிப் டன் வளரக்்க ம்.  1 ெதசேலானிக்ேகயர ் 2: 7  இல் "ெமன்ைமயான 

கவனிப் " என ெமா ெபயரக்்கப்பட் ள்ள . 

ெதாடர் : ெதாடர்  ெகாள் ம் ெசயல் என்ப  ந்தைன, ெசய்  அல்ல  தகவல் பரிமாற்றம் 

ஆ ம். 

ஒப் க்ெகாள் ங்கள்: நீங்கள் அ யாமேலா அல்ல  ேவண் ெமன்ேறா ெசய்தைத பாவம் 

என்  ேதவ டன் ஒப் க்ெகாள்வ . 

ைள கள்: ஒ  ைய வதால் ன்வ வ .  உங்க க்  ஒ   இ க் ம்ேபா , 

கண் ப்பாக ஒ  இ க்க ேவண் ம் அந்த ைய வதற்கான சரியான ைள . 

கட் ப்ப த் தல்: அ காரம் ெச த் தல், ஆ க்கம் ெச த் தல் அல்ல  ஆள்வ , 

கட் ப்ப த்த, ஒ  கட் ப்ப த் ம் சக் . க ண்டன்: பானிம் ( ப் ).  கத் ன் ேநர  

அரத்்தம் உள்ள  (ஆ யாகமம் 43:31; 1 இராஜாக்கள் 19:13) ஆனால் ஒ  நபரின் மனநிைல ன் 

ர ப ப்  அல்ல  எ ரம்ைறயாக இ ப்ப  ேபான்ற அ ைறைய ம் க் ற  

(எேர யா5: 3), இரக்கமற்ற (உபாகமம் 28:50), ம ழ்ச் யான (ேவைல 29:24), 

அவமானப்ப த்தப்பட்ட (2 சா ேவல்19: 5), பயந்  (ஏசாயா 13: 8).  ேவதம் ஒ  ேமாசமான 

கத்ைத ம் (மத்ேத  6:16) நல்லைத ம் காட் ற  (சங் தம் 4: 6). 
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றல்: ஒ  ள்ைள அ காரம் மற் ம் அவரக்ளின் ட்டாள்தனத்ைத ன்பற் ம் 

ஒ க்கத் ற்  எ ராக கலகம் ெசய் ம் ேபா  ரச்் யற்ற ெசயல். 

ட் : மா ப த்த, ய்ைமயற்ற ;  அல்ல  ஊழல். பக் டன்: னிதமான, பக் ள்ள, 

னிதமான, ேதவ க்  அரப்்பணிக்கப்படட்.  இ   ங்கள் நிைலயான உறைவ வரிக் ற  

ஸ் .நீங்கள் ேதவ க்  அரப்்பணிப் டன் இ க் ம்ேபா  அல்ல  ேதவ க்  

அரப்்பணிக்கப்படட்ால், அந்த உற  ஒ  னிதமான ஆதாரமா 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. 

டர் ( ைன): உதாரணம் மற் ம் அ த்தல் லம் ேதவனின் வாரத்்ைதைய நம் 

ள்ைளகளின் இ தயத் ல் ஊற் வ , அவரக் க்  ெஜ க்க கற் க்ெகா ப்ப  மற் ம் 

ேதவ டன் எவ்வா  உற  ெகாள்வ  (ஒ க்கத் ன் ஆ க் ரிய ப ற்  

மற் ம் ம ப் கள்). 

ஷன் (ெபயரச்ெ்சால்): மத் ஸ் ( ேரக்கம்) ஏற்பா   ஒ  ன்ெதாடரப்வர ் அவ க்  

வழங்கப்பட்ட அ த்தைல ஏற்  அைத தன  யாக ஆக் றார ் 

நடத்த:  ளா க் ேரக்க ெமா ல், "ஒ  ப ற் யாளர"், ஆ ரியரிட ந்  உண்ைமகைள 
மட் ம் கற் க்ெகாள்ளாதவர ் ஆனால் அ ைறகள் மற் ம் தத் வங்கள் ேபான்ற ற 

ஷயங்கள்.  கணிதங்கைள "மாணவர ் ேதாழர"் என்  அைழக்கலாம், அவர ் வ ப் ல் 
உட்காரந்்  ெசாற்ெபா கைளக் ேகடப் ல்ைல, மாறாக யார ் ன்பற் றாரக்ள் ஆ ரியர ்
வாழ்க்ைகைய ம் உண்ைமகைள ம் கற் க்ெகாள்ள மற் ம் ப ப்ப யாக ஆ ரியரின் 
தன்ைமையப் ெப றார.் 

டத் வம்/ஒ க்கம்: ஒ  உள்ேநாக்க ள்ள உற , அ ல் நாம் மற்ற டரக் டன் இைணந்  
நடக் ேறாம் ரச்் ைய ேநாக்  வளர அன் ல் ஒ வ க்ெகா வர ் ஊக் க்க ம், 

த்தப்ப த்த ம், சவால் ெசய்ய ம் ஸ் .  மற்றவரக் க் ம் கற் க்க டைர 
த்தப்ப த் வ  இ ல் அடங் ம். 

டத் வம் (ேநர ): அ ைர- டத் வம் என்ப  நீங்கள் பக்  ெசய்ய ஒ க்கப்பட்ட ேநரம் 
(ைப ள் ப ப் ) உங்கள் ள்ைளக டன்.  இ  ம்பத்ைத உள்ளடக் ய ஒ  ட்ட ட்ட 
ெசயல்பா . 

டத் வம் (மைற கம்): ேதவன் ஒ  வாய்ப்ைப வழங் ம்ேபா  அ த்தல்- டத் வம் 
ஏற்ப ற  ஆ க் ரிய ஷயங்களின் ைறசாரா அல்ல  ட்ட டப்படாத 

வாதம்.  இதன் ெபா ள் ெபற்ேறார ்பணம் ெச த் றாரக்ள் கவனம், அந்த வாய்ப் கைள 
பாரத்் . 

ஒ க்கம் ( ள்ைளகளின்): ஒ  ரந்்த வய  வந்தவரின் ணநலன்கைள ஊக் த்தல் 
(எேப யர ் 6: 4), ஒ க்கம், ம ப் கள், தனிப்பட்ட ெபா ப்  மற் ம் யகட் ப்பா ;  ப ற்  
நடத்ைத. 
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ஊக்க ல்லாமல்: Athumeo ( ேரக்கம்).  ல வாரத்்ைத ேமாஸ், அதாவ  "வன் ைற இயக்கம் 
அல்ல  ேபராரவ்ம் ேகாபம், ேகாபம் அல்ல  ேகாபம் ேபான்ற எண்ணம் 
"இல்லாமல்" ஆரவ்ம்;  ரக் , மன ல் ெதாந்தர , மற் ம் ைதரியம் இழப்  க் ற  
ெகாேலாெசயர ்3:21). 

த்தம்: ஓய்ேகாேடாம் ( ேரக்கம்).  ஒ வரின் ஆ க் ரிய இலாபத் ற்காக அல்ல  
ன்ேனற்றத் ற்காக உ வாக்க இல்ைலெயனில், ஒ   அல்ல  அைமப்ைப 

உ வாக் வைதக் க்கப் பயன்ப ற . 

ஊக் த்தல் அல்ல  ஆ தல்: ஊக் க்க, ஆதர ;  ரசச்ைன அல்ல  கவைல ேநரத் ல் 
ஆ தல், ஆ தல் உற்சாகம் மற் ம் சரியான நடத்ைத ஊக் க்க வ வைமக்கப்பட் ள்ள . 

சகலத்ைத ம் ச த் க்ெகாள்: ச த் க்ெகாள்ள, ஹ ேபாெமேனா ( ேரக்கம்), ழ் 
நிைலத் த்தல், ழ் தாங் வ , ன்பப்ப வ , ஒ  ன்பங்களின் ைம.  ேநாயாளி 
ஒப் தல், அ  இனி நம்ப யாதேபா  அதன் நிலத்ைத ைவத் க் ற  நம் க்ைக 
ெபாறாைம: அ ப்  மற்ெறா வரின் றந்த அ ரஷ்்டத்ைதப் பாரக்் ற  ஓரள  ெவ ப்  
மற் ம் சமமான நன்ைமகைளக் ெகாண்ட ப்பத் டன்;  ங் ைழக் ம் ெவ ப் . 

அ ைர: பாராக் ேயா ( ேரக்கம்).  ஒ வரின் பக்கத் ற்  அைழக்க, உத  ெசய்ய; 
யாைரயாவ  ஊக் க்க, அ த்த அல்ல  அ த்த ஏதாவ  ெசய்ய.  நாங்கள் எங்கள் 

ள்ைளக டன் வந்  அவரக்ள் ஷயங்களில் வளர ேதவன் உதவ ேவண் ம் 

நம் க்ைக: ஸ் ேயா ( ேரக்கம்).  நம் க்ைக, நம் க்ைக;  ப்பாக ஏதாவ  உ யாக 
வற் த்த ேவண் ம். இ  ஒ  மன ஒப் தைல அளிப்பைத ட அ கம்;  அ  நம்பப்பட்டைதச ்
ெசயல்ப த் வதா ம். 

ட்டாள்தனம்: ண ன்ைம, ைறபா ள்ள ரிதல், ேவகமற்ற, ைள இல்லாத, 
ப த்த வற்ற, நைகச் ைவயான, ரப்் ன் பற்றாக் ைற.  

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

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

உண்ைமயான தன்ைம: ேடாக் யன் ( ேரக்கம்).  ேசாதைன ெசய்யப்பட்  
அங் கரிக்கப்பட்ட ஒன் .  உேலாகங்களால் பயன்ப த்தப்ப ற  அைனத்  
அ த்தங்கைள ம் அகற் வதற்  ஒ  த் கரிப்  ெசயல் ைற லம் இ ந்த . 

ம ைமப்ப த்த: ர ப க்க, ெகௗர க்க, பாராட் ;  அவைர ஒ  மரியாைதக் ரியவராக 
ைவத்  மரியாைத அல்ல  மரியாைத ெகா க் ம் நிைல  

தைலைம: மற்றவரக்ள் ழ்ப்ப ந் க் ம் தைலவர ் அல்ல  ன்னணி நபர.்  நபரக்ளின் 
உ வகமாக, எ.கா. கணவன் தன் மைன  ெதாடரப்ாக (1 ெகாரிந் யர ் 11: 3; எேப யர ் 5:23) 
அவரக்ள் எப்ப  இ ந்தா ம் ஒ  உடல் (மத்ேத  19: 6; மாற்  10: 8), மற் ம் ஒ  உடல் அைத 
இயக்க ஒேர ஒ  தைல மட் ேம இ க்க ம்;  ஸ்  அவ ைடய சைப, அவ ைடய உடல் 
மற் ம் அதன் உ ப் கள் அவர  உ ப் னரக்ள் ெகாரிந் யர ் 12:27;  எேப யர ்
1:22;  4:15;  5:23;  ெகாேலாெசயர ் 1:18;  2:10, 19);  ேதவனின் ெதாடர் ல் ஸ் க்  (1 
ெகாரிந் யர ் 11: 3).  தாவா ய ேதவன் ஸ் ன் தைலவராக நிய க்கப்பட்டார ்
(ெகாேலா யரக்ள் 2:10;  எேப யர ்1:22). 

  



                                                                                                                                       ேரக் காஸ்டர ்

அன்பான ெதாடர் கள் 140

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 வரிக் ற  உள் நபரின்  மனநிைல. 
காயப்ப த் ற : ஒ  நபர ் மற்றவரக்ளிடம் கசப் ணரை்வ ஏற்ப த் ம்.  நம் உறைவ ம் 
பா க்கலாம் நம் வாழ் ல் ேதவன் மற் ம் அவர  பரி த்தமாக் ம் ெசயல் ைற.  நாம் ஒ  
காயத்ைத கசப்பாக மாற்ற அ ம தத்ால், இ  ஆ க் ரிய ரீ ல் நடக்க மற் ம் வளர 
ேதவ ைடய ைபைய பா க் ம், அ  எ ரம்ைறயாக ம் நம்ைம ற்  
உள்ளவரக்ைள பா க் ம்.  எ ெரயர ் 12:15 ற , "யாைர ம் ைறத்  டாதப  
கவனமாகப் பா ங்கள் ேதவன் அ ளால்;  கசப் ன் எந்த ேவ ம் ைளக்காமல் க்கைல 
ஏற்ப த்தாதப , இதனால் பலர ்ஆகலாம் ட் ப்பட்ட . " 

நயவஞ்சகன்: ேபா த்தனமாக ெசயல்ப பவர,் அல்ல  ேபா யானவர;்  அ மானித்  ேப ம் 
அல்ல  ெசயல்ப ம் மனிதன் ஒ  பாசாங்  பாத் ரத் ன் ழ். ெகா  

ஒ ைமப்பா : இ தயத் ன் ஒற் ைமையக் க் ற , இரட்ைட எண்ணம் 
அல்ல;  ேதவனின் ப  நடப்பவர ்அவ ைடய நீ ைய ம்  எ த் க்காட் ற . 

ேநரை்ம: ேநரை்ம மற் ம் ேநரை்ம டன், ேநரை்மயான தன்ைம மற் ம் நடத்ைத, ன ம் 
ம் வ  ேதவைன ம ழ் த்தப  வாழ்க சரி மற் ம் தவ . 

வைகயான: ெரஸ்ேடாஸ் ( ேரக்கம்).  நல்ல  ெசய்ய;  ெமன்ைமயான, இரக்க ள்ள, 
அ தாப ள்ள, க ைண ள்ள, மற் ம் க ைமயான, க னமான, ரை்மயான, கசப்பான 
அல்ல  ெகா ரத் ற்  மாறாக நல்ல இயல் .  தார் க றப்பான ேயாசைன. அ : 
எ க்ேனா ஸ் ( ேரக்கம்).  அ ைவப் ெப வ ம், அைதப் பயன்ப த் வ ம் 

ைமயான பங்ேகற் . 

நீண்ட ெபா ைம அல்ல  ெபா ைம: நீண்ட ேகாபத் டன் இ க்க, அவசர ேகாபத் ற்  
எ ர;்  உடற்ப ற் ைய உள்ளடக் ய மக்களிடம் ரிதல் மற் ம் ெபா ைம.  நாம்  

ழ்நிைலகைள ச த் க்ெகாள்ள ேவண் ம், இல்ைல நம் க்ைகைய இழத்தல் அல்ல  
ட் தல். 

அன் : அகேப ( ேரக்கம்).  த யற்ற பா கள்  ேதவனின் இ தயத் ன் ப ல்.  ேதவனின் 
அன்  அவர  அன் ன் ெபா ள்களின் நன்ைமக்காக ய யாகத் ல் நி க்கப்பட்ட , 
அவ ைடய மகன் ெகாண் வ றார ் மனித க்  மன்னிப் .  ேதவனின் அத் யாவ யத் 
தரம் மற்றவரக்ைளப் ெபா ட்ப த்தாமல் மற்றவரக்ளின் நலன்கைள நா ற , 
மற்றவரக்ளின் ெசயல்கள்;  இ  ேதவன் மனித க்  றந்த  என்  ெதரிந்தைதச ்ெசய்வைத 
உள்ளடக் ய  மற் ம் அவ ய ல்ைல மனிதன் என்ன ம் றான்.  அகேப 
நிபந்தைனயற்ற அன்ைபத் ேதர்  ெசய் றார.் 

அன் : ேயா ( ேரக்கம்).  ம ழ்ச் ையத் த ம் வைக ல் மனித ஆ ன் ப ல் அதற்  
ஈரக்் ம். அகேப ந்  ேவ பட்ட  மற் ம் மரியாைத, உயரந்்த மரியாைத மற் ம் 
ெமன்ைமயான பாசம் பற்  ேப ற  மற் ம் அ கம் உணரச்் .  நட்  அன் ;  என்ற 
ெபா ளில் இ ந்  ஒ வர ்ெப ம் இன்பத்தால் ரம்ானிக்கப்ப ற  அந்த அன் .  ேயா 
நிபந்தைன அன் .  

டரக்ைள உ வாக் ங்கள் ( ைனசெ்சால்): மாேத ேயா  டராக்க (மத்ேத  28:19; அப். 
14:21);  க்  அ த் ங்கள் (மத்ேத  13:52) டராக் ம் ேநாக்கத் டன்.  இ  சரியாக இல்ைல 
"மாற் யைமக்க ம்," அ  நிசச்யமாக மைற கமாக இ ந்தா ம்.  இந்த ெசால் டரக்ைள 
ஓரள  அ கமாக் ற  மனைத ம், இ தயத்ைத ம் ப்பத்ைத ம் ேதவனால் ெவல்ல 
ேவண் ம் என்ற உண்ைமைய வ த் ங்கள் இேய ைவப் ன்பற் வ , இேய ன் 
ஆண்டவ க்  அ பணிவ  மற் ம் எ ப்ப  பற்  ய வா க க்  அ த் ற  
இரக்க ள்ள ேசைவக்கான அவர  ேநாக்கம்.  இ  மக்கைள உற ல் ெகாண்  வ வைத ம் 
உள்ளடக் ய  ஆ ரிய டன் மாணவரக்ைள இேய ேவா  ேசரத்் , அவ ைடய அ  
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கத்ைத எ த் க்ெகாள்ளச ் ெசய்தார.் அவரக்ள் அ காரப் ரவ்மாக (மத்ேத  11:29), 
அவ ைடய வாரத்்ைதகைள உண்ைமயாக ஏற் க்ெகாண் , சமரப்்பணம் ெசய் றாரக்ள், எ  
சரி என அவர  ப்பத் ற் . 

ைகயா தல்: கைல, நியாயமற்ற மற் ம் நயவஞ்சக வ ைறகளால் கட் ப்ப த்த அல்ல  
ைளயாட, ப்பாக ஒ வ க்  ெசாந்த நன்ைம.  

யானம்: அைர சத்தமாக வா ப்ப  அல்ல  உைரயா வ  ேபான்ற னகல், உசச்ரிப்  
அல்ல  ப்  ஒ கள் நீங்கேள, உைர டன் ெதாடர் ெகாள்வதால் அ  உங்கள் 
மன ல் ஊறைவக் ம்.  ஒ  ேதநீர ்ைப ல் ஊறைவப்ப  ேபால  நீர ் ரவத்ைத ஊ ற , 
எனேவ ேவதத்ைத யானிப்ப  நம் மன ல் ஊ ற .  யத் ல் உலகம், யானம் 
ஒ  அைம யான ப ற்  அல்ல. 

மந் ரி (ெபயரச்ெ்சால்): ஒ  ேவைலக்காரன் அல்ல  பணியாளர,் ேமற்பாரை்வ ம், 
நிரவ் க் ம் மற் ம் நிைறேவற் ம் ஒ வர.் மந் ரி ( ைனசெ்சால்): ஒ ங் ப த்த, 
ஒ ங் ப த் , ஒ ங்கைமக்க;  ேசைவ ெசய்ய, இன்ெனா வ க்  ேசைவ ெசய் ங்கள்; 
உைழப் க் , ஒ  ஊ யனாக ேதவ க் .  

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

அக் ரமத் ல் ம ழ்ச் யைடய ல்ைல: யாராவ  பாவத் ல் ந்  அல்ல  தவ  
ெசய்வைத நீங்கள் கா ம்ேபா , நீங்கள் ம ழ்ச் யாக இல்ைல அல்ல  அவரக்ள்  
ப வாங் ம். 

ெச யர்: நர் ங், பா ட் தல், ஊட்டசச்த் , ப ற் ;  ஊட்டமளிக் ம் ஒன் , 
ஊடட்சச்த் ;  கல்  அல்ல  வளரப்்பதற் , யாேரா அல்ல  எைதயாவ  ேமம்ப த் வதற்  (1 
ெதசேலானிக்ேகயர ்2: 7).  

சரியான அல்ல  ர்ந்த: ெட ேயாஸ் ( ேரக்கம்).  க்ேகாள் அல்ல  
ேநாக்கம்;  ந்த , அதன் ைவ எட் ய , கால, வரம் ;  எனேவ, ைமயான, நிைறவான, 
எைத ம் ம்பாத (எேப யர ்4:13). 

ைமயாக ப ற்  ெபற்றவர்: கட்டார் ேசா ( ேரக்கம்).  ஒ  ெபா ைள அதன் 
ெபா த்தமான நிைல ல் ைவக்க, நி வ, தத்ப்ப த்  அதனால் எந்தப் ப ம் 

ைறபா  இல்ைல. 

ன் த் தல்: காயப்ப த் வ , க்கப்ப வ  அல்ல  ன் த் வ ; ஒ க் தல்; 
ெகா ைம டன் ெதாடர; ன்பத்ைத ஏற்ப த்த ேவண் ம்.  

தனிப்பட்ட ெபா ப் : தன்ைன கவனித் க் ெகாள் ம் றன்;  உங்களிடம் உள்ள 
ஷயங்கைளப் ன்பற்ற ேவ  யா ம் உங்கைளத் ண்டாமல் ெசய்ய, அல்ல  ேதைவயான 
ஷயங்கைள ெசய்ய உ ;  எ த்  உரிைம, ெபா ப் டன் இ ப்ப  மற் ம் உங்கள் 

ெசயல்க க்கான ெபா ப்ைப ஏற் க்ெகாள்வ . 

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

தண்டைன: ண்டப்பட்ட வ ன் அள டப்பட்ட அள  அல்ல  அபராதம் 
த்தல்.  தண்டைன ஒட் ெமாத்த ஒ ங்  ட்டத் ன் ஒ  ப யா ம், ஆனால் இ  ஒ  
த்த ைள ந்  ேவ பட்ட . தண்டைன ெபற்ேறாரின் அ காரத் ற்  அ பணிந்  
த்தத்ைத ஏற் க்ெகாள்ள ள்ைளையத் ண் ற  ைள   

ேநாக்கம்: ஒ  ேநாக்கம் அல்ல  ம் ய  அல்ல  இலக் . 
எ ர் ைன: ஒ  ண் த க்  அல்ல  ண் த க்  ப ல் ெசயல்பட, எ ரில் ெசயல்பட. 
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மாம்சத் ல் ைன ரிதல்: ஒ  ஸ்தவர ் தங்கள் பைழய பழக்கத் ல், பாவமான 
ழ்நிைல ல் ஒ  ழ்நிைலக்  எ ர் ைனயாற் றார ் ழ்ச் யைடந்த இயல் , அல்ல  

சக் ைய ட அவரக்ளின் வ ைம மற் ம் ரித ல் எ ர் ைனயாற் வ  பரி த்த ஆ ன் 
ஞானம். 

கண் த்தல்: ற்றவாளி, ஒ வைர தவ  என்  நி க்க. 
சத் யத் ல் ம ழ்ச் யைடதல்: ந்த ம ழ்ச் ையக் ெகாண் த்தல்;  ேதவனின் 
வாக் களின் அ ப்பைட ல் எ  உண்ைம என்  ம ழ்ச் யைட ற . 

மனந் ம் ங்கள்: ரக்்க;  ஒ வரின் பாவங்க க்கான மனக்கசப் ன் ைளவாக ஒ வரின் 
வாழ்க்ைகைய த் வ ;  வ த்தப்பட ேவண் ம் 
ேதவ க்  ன்பாக ஒ வர ் என்ன ெசய்தார ் அல்ல  ெசய்ய ல்ைல.  ம்  மற்ெறா  

ைச ல் ெசல்ல; ஒ வரின் மனைத ம், ப்பத்ைத ம், வாழ்க்ைகைய ம் மாற் ற , 
இதன் ைளவாக நடத்ைத மா ம்;  ஷயங்கைள ேவ  வ ல் ெசய்ய. 
ப லளிக்க ம்: ேநரம்ைறயாக அல்ல  சாதகமாக ப லளிக்க ம். 
அன் ல் ப லளித்தல்: பரி த்தத் ன் உள்ளான வ காட் தல், அன் , ஞானம் மற் ம் 
சக் டன் ப லளித்தல் ஆ . 

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  ெவட் தல் ேபான்றவற்ைற ேநராக 
ெவட் தல் ஒ  ணிைய ஒன்றாக ைதக்க ேவண் ம்.  

ரட் த்தனம்: க னத் தன்ைமயால் வைகப்ப த்தப்ப ற ;  க ைமயான, க ைமயான, 
அ ங்கமான, அநாகரகீமான அல்ல  தாக் தல் அல்ல  நடத்ைத. 
ஆட் : ஆள, நிரவ் க்க, வ நடத்த, ேமய்ப்பன் மற் ம் வ காடட்.  உட் ப்பால் இதன் 
ெபா ள் கவனித் க்ெகாள்வதா ம் ஏதாவ , டா யற் டன், ப ற்  ெசய்ய. 

ன்பங்கள்: ேதவன் தன  ள்ைளக க்காக க் ம் அைனத்  ன்பங்கைள ம் 
உள்ளடக் ய , இ  எப்ேபா ம் அவரக் க்காக வ வைமக்கப்பட் ள்ள ,  இ   
அள லான ேசாதைனகள் மற் ம் இன்னல்கைள உள்ளடக் ய  பாவதை்த அ க்க மற் ம் 

வாசத்ைத வளரக்்க எந்த ேவைல. உங்கள் மனைதத் ேத ங்கள் மற் ம் அைமக்க ம்: 
ெசயல்பாட்  ைனசெ்சாற்கள், ெசயைலக் ப் வ  ஒ  ெதாடரச்் யான 
ெசயல் ைறயா ம்.  ேத தல் என்ப  ெபா ள் "ேதட மற் ம் கண் க்க யற் ."  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: உங்க ைடய நலன்க க்  எ  றந்த  என்பைதப் 
பற் க் கவைலப்படாமல் ெதாடர ம் ெசயல்கள் அல்ல  வ கள் மற்றவரக்ைள 
பா க் ன்றன.  உள்ளடீை்டப் ெபற ப்ப ல்ைல, இ ல் இ ந்  அ த்த ம் அடங் ம் 
ேதவனின் பாரை்வ. 

 ய கட் ப்பா : உணரச்்  ரீ யாக ம், உடல் ரீ யாக ம், ஆ க் ரிய ரீ யாக ம் தன்ைன 
நிரவ் க் ம் றன்;  றன் எப்ேபா ம் ைறந்த எ ரப்் ன் பாைதக்  அ பணிவ ல்ைல. 

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: நாம் நம் ெசாந்த அ காரதை்த  ெசயல்ப ேறாம்.  ேதவன் அைத 
ெசய்யாேத என்  ெசால் றார,் நாம் அைத ெசய் ேறாம் எப்ப ம்.  உதாரணமாக, ேதவன் 

ட ேவண்டாம் என்  றார ்(எேப யர ்4:28), ஆனால் நாம் ேறாம். 

பட்ட பாவம்: ேதவனால் சரியானைத ெசய்யாமல் நாம் பாவம் ெசய் ேறாம்.  அவர ்
எங்க க்  ஏதாவ  ெசய்ய கட்டைள றார,் மற் ம் நாம் அைத ெசய்ய ேவண்டாம் என்  

 ெசய் ேறாம் அல்ல  அ யாைமயால், நம் ள்ைளகைள நாம் உண ம் ப  
நடத் ேறாம், றந்த, ேதவனின் ப்பத்ைத ெசய்ய ல்ைல.  உதாரணமாக, ேதவன் 
மன்னிக்கச ்ெசால் றார,் ஆனால் நாம் ம க் ேறாம். 

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

ஆய் : கட்டாய ைனசெ்சால்;  ெசய்ய மற் ம் ெதாடரந்்  ெசய்ய ஒ  
கட்டைள.  ைவராக் யமான டா யற் ையக் க் ற , டா யற் டன், றந்தைதச ்
ெசய்ய ஒவ்ெவா  யற் ம் ெசய்ய, ஆரவ்த் டன் மற் ம் ஆரவ்த் டன் சா க்க ேவண் ம் 
ஒ  இலக் . 

அ பணிதல்: ேஹாேபாடாேசா ( ேரக்கம்).  ஒ  தன்னாரவ் மனப்பான்ைம, ஒத் ைழப் , 
அ மானம் ெபா ப் , மற் ம் ஒ  ைம. 

ைம இல்ைல என்  நிைனக் றார்: ேலா ேசாைம ( ேரக்கம்).  ஒ  கணக் யல் 
வாரத்்ைதயாகப் பயன்ப த்தப்ப ற , அதாவ  ஷயங்கைள ஒன்றாக இைணப்ப  
ஒ வரின் எண்ணம், கணக் ட அல்ல  ேசரக்்க, கணக் க டன் தன்ைன ஆக் ர க்க.  

ஒவ்ெவா  நல்ல ெசய க் ம் ைமயாக தயாராக உள்ள : ேதவன் அவ ைடய 
ப்பத்ைதப் ரிந் ெகாண்  நாம் இ க்க ம் றார ் ழ்ப்ப தைலப் ன்பற்ற 

அ காரம் அளிக்கப்பட்ட .  

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

ப ற் : Paideia ( ேரக்கம்).  கற் த்தல், ஏெனன்றால் பாவ ள்ள ள்ைளக க்  அைனத்  
பய ள்ள அ த்தல்க ம் ேதவன் ஒப் க்ெகாள்வ  ேபால் ஆண்கள் ஒ க்கம், த்தம் 
ஆ யவற்ைற உள்ளடக் றாரக்ள் மற் ம் உள்ளடக் றாரக்ள் (எேப யர ் 6: 4). பண்ைப 
ஒ ங் ப த் ம் ஒ க்கம்.  ம் யப  வளர ம் காரணமா ற ;  ெசய்ய அல்ல  ஆக 
தயார ்அல்ல  றைமயான. 

உ மாற்றம்: உ மாற்றம் ( ேரக்கம்).  இ ந்  நாம் உ மாற்றம் என்ற வாரத்்ைதையப் 
ெப ேறாம்.  மாற் வதற்  ஒ  பட்டாம் ச் க்  ஒ  கம்பளிப் ச்  ேபால ற் ம் 
மா படட் ஒன் . 

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 .  ேதவன் 
நமக் ள் உணரச்் ப் ரவ் ேதைவகைள ைவத் க் றார ் நம  உடல் ேபான்ற 

க் யமானைவ.  நாம் வா க்க காற் , க்க தண்ணீர ்மற் ம் உண  இல்ைல என்றால் 
நம் உடைல வளரக்் ேறாம், இ ல் நாம் இறந் ேவாம்.  ேதவன் உணரச்்  வளரச்்  
ேதைவகைள ைவத் ள்ளார.் ஒவ்ெவா  ள்ைளக் ள் ம்.  சந் க்க ல்ைல என்றால், அைவ 

ர உணரச்்  மற் ம் உள யல் ரசச்ைனகைள ஏற்ப த் ம் 
வய  வந்தவராக. உதாரணமாக, ஒ  ள்ைளக்  ல வளரச்்  உணரச்் த் ேதைவகள் 
உள்ளன, அைவ வளரக்்கப்பட ேவண் ம் அன்பான அ காரத் ன் லம், நிைலயான 
ஒ க்கத் டன்.  இந்த ேதைவகள் சமரசம் ெசய்யப்பட்டால் அல்ல  வழங்கப்படா ட்டால், 

ள்ைளக் ள் ஒ  ெவற் டம் உ வாக்கப்ப ற .  ெபற்ேறாரக்ள் ெசய்யாததால் இ  
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அ க்க  நிகழ் ற  ேதவன் ெகா த்த ெபா ப் கள் அல்ல  நன்ைம அல்ல  ைமக்கான 
அவரக்ளின் ெசல்வாக் ன் அளைவப் ரிந்  ெகாள் ங்கள். ெப ம்பாலான ள்ைளகள் 
காணாமல் ேபானைத அைடயாளம் காண யா  - ெவற் டம் என்ன - ஆனால் அவரக்ள் 
இயல்பாகேவ ெசய்வாரக்ள் எைதயாவ  நிரப்ப யற்  ெசய் ங்கள்.  உண்ைமயான அன் ன் 
பற்றாக் ைற மற் ம் சரியான ஒ க்கம் ஒ  ள்ைளைய உ வாக் ம் 
அ ைமயாதல் அல்ல  உணரச்்  மற் ம் உள யல் க்கல்களால் பா க்கப்ப வ   க்  
வ வ க் ற  நடத்ைத.  ன்பற் ம்ேபா , ய அ த்தல் உங்க டன் 
ஆேராக் யமான உறைவ உ வாக்க ம் ள்ைள மற் ம் உங்கள் ள்ைளக்  உணரச்்  
ரீ யாக ஆேராக் யமான நபர.் 

ைதயல்கள்: ெமேதா யா ( ேரக்கம்).  இ ந்  நாம் ெசால் ைறையப் 
ெப ேறாம்.  ைக ைனத் றன், தந் ரம் ஆ யவற்ைறக் க் ற  மற் ம் 
ஏமாற் தல்.  இந்த வாரத்்ைத ெப ம்பா ம் ஒ  காட்  லங்ைகப் பயன்ப த் ய , அ  
தந் ரமாக ன்ெதாடர் ற , ன்னர ் எ ரப்ாராத தமாக அதன் இைர ன்  
பாய் ற .  சாத்தானின் ய ட்டங்கள் ட் த்தனத்ைத ற்  கட்டப்பட் ள்ளன, ேமாச . 
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ஆ ரியைரப் பற்  

ஒ  காலத் ல் பாஸ்டர ் ேரக் காஸ்டர ்ஒ  ட்டாள். ப ப்  ஏறாத மாணவர.் ன்றாம் நிைல 
ம ப்ெபண்ணில் வா ப்  நிைல ெகாண்ட ஒ  உயரந்ிைலப் பள்ளி பட்டதாரி. ஒ  அ வற்ற 
கணவன் மற் ம் ெகா ைமப்ப த் ம் தந்ைத என்  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 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 .  
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தம் ைடய ம ைம னா ம் கா ணியத் னா ம் நம்ைம அைழத்தவைர 
அ ற அ னாேல வ க் ம் ேதவபக் க் ம் ேவண் ய யாவற்ைற ம். 
அவ ைடய வ் ய வல்லைமயான  நமக் த் தந்த ளின மன் , 
இசை்ச னால் உலகத் ண்டான ேகட் க் த் தப் , வ் ய பாவத் க் ப் 
பங் ள்ளவரக்ளா ம்ெபா ட் , மகா ேமன்ைம ம் அ ைம மான 
வாக் த்தத்தங்க ம் அைவகளினாேல நமக்  அளிக்கப்பட் க் ற .  

இப்ப க்க, நீங்கள் அ க ஜாக் ரைத ள்ளவரக்ளாய் உங்கள் 
வாசத்ேதாேட ைதரியத்ைத ம், ைதரியத்ேதாேட ஞானத்ைத ம்,  

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