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ன் ைர  
 

ெப ம்பாலான ெபற்ேறார ் ைறந்தபடச்ம் இரண்  காரியங்களில்; ழந்ைதகைள வளரப்்ப  
என்ப  அற் தமாக ம் அேதசமயம் க னமாக ம் இ க் ம் என்பைத ஒப் க்ெகாள்வ  
உண் : ஒவ்ெவா  தனித் வ ஆ ைமக்  தக்கவா  மாற்றங்கள் ெசய்ய ேவண் ய  
நிரப்ந்தம், ெதாடரந்்  ழந்ைதகைள ம ழ் ப்ப  என்ப  சவாலான ஒன்றா ம். ஆனால் 
உண்ைமயாகேவ க னமான  ஒ க்கம் கற் த்தேல. ஒ க்கம் கற் ப்ப ல் தம்ப கள் 
இ வ ம் டட்ணியாக ெசயல்படேவண் ம். அேத சமயம் தனிப்ெபற்ேறார ்மாற் த ் ட்டம் 
இல்லாமல் ெசயல்ப ன்றனர.் ழந்ைதப் ப வம் தல் இளைமப் ப வம் வைர அவரக்ைள 
பா காத் , நல்வ ப்ப த் வ  என்ப  எல்லா ெபற்ேறா ம் ேமற்ெகாள் ம் சவால்கள் 
ஆ ம். அவரக் ைடய ெபாக் ஷமான, ழ்ப்ப யாத ழந்ைதைய உற் ேநாக்  ேகட் ம் ல 
ேகள் கள்: எப்ெபா , எங்ேக, எப்ப , எவ்வள , எத்தைன ைற, எவ்வள  காலம், இ  
உண்ைமயாகேவ ஏற்ப றதா என்பைவ ஆ ம். ஆனால் உண்ைம ேலேய, ெப ம்பாலான 
ெபற்ேறார ் இன்  எந்த ைசைய ேநாக்  பாரப்்பெதன்  ெதரியாம ம், தங்க ைடய 
ெபற்ேறார ் அவரக்ைள ஏேனாதாேனாெவன்  வளரத்் ய ேபான்ற பாரை்வ நில வ ம், 
தங்க க்  ேதைவயான றன் இல்ைல என் ம் எண் ன்றனர.் 
 
ஆனால் ெச  சாய்க் றவரக் க்  உத  உண் . எல்லாவற்ைற ம் பைடத்த நம் ேதவன் 
வ காட் தல் இல்லாமல் நம்ைம ட்  ட ல்ைல. அவேர ம்பம் என் ம் நி வனத்ைத 
உ வாக் யவர,் அவ ைடய ேவத சத் யங்கள் வா லாக எவ்வா  ெவற் கரமாக இ க்க 
ேவண் ம் என்ப  த்  ெதளிவான வ ைறகைள வழங் ள்ளார.் நமக்  ஒ  எ ரி 
இ ப்ப னால் இைத ரமாக எ த் க் ெகாள்ள ேவண் ம். சாசா ய சாத்தான் நமக்  
எ ராக ரிைய ெசய் றான் என் ம், நம  ம்பத் ன் வ ைமைய உைடப்பதற்  க ம் 

ரியப்ப றான் என் ம், இழந்த நிைல லான உல ற்  ட் க் காட் வதற்காக 
சச்ைப, ச தாயம் மற் ம் ஸ்தவ சாட் க்  எ ரான அவ ைடய தாக் தல் என் ம் 

ேவதாகமம் ற . ஆனால், நம் ேதவன் நம் ைடய எல்லா ேதைவகைள ம் அ ந் , 
அவ ைடய சத் ய வாரத்்ைதைய ம் அவ ைடய பரி த்த ஆ ைய ம் தந்த ன்றார.் 
இவ் ரண் ம் ெகாண்  எந்த தமான ேபாைர ம் நாம் எ ரெ்காண்  ெஜ க்க ம். 
 
ஆனால், கவைலகரமாக, ழந்ைதகைள வளரப்்பதற்  ேவதாகமம் ெபா த்தமான  என்  
ெப ம்பாலான ஸ்தவரக் க்  ெதரியாமல் இ க் ற . ஆைகயால் உத க்காக அவரக்ள் 
கடந்த கால அ பவங்கைள ம், உலக தத் வங்கைள ம் நா ன்றனர.் கரத்்த ைடய 
ஞானத்ைத ம் ஆேலாசைனைய ம் ேகட் , நா  நம் ம்பங்கைள வ ைம அைடவதற்  
இ ேவ சரியான ேநரம். நம்ைமப் பைடத்த கரத்்த க்  நம்ைம ஒப் க்க ல்ைல என்றால் 
எ ரக்ாலத் ற்காக நாம் என்னத்ைத எ ரப்ாரக்்க ம்? கரத்்த ைடய த்தத் ற்  மாறாக 
நாம் இயங் ேவாேமயானால்,  என்ப  ழப்ப ம் அ ம்தான். ஒ ேவைள அ  
நிதானமாக வரலாம், நாம் கவனியாமல் ேபாகலாம், ஆனால்  க ம் ேவதைனயான 
தா ம். 
 
ெபற்ேறாராய் இ ப்ப  என்ப  ஒ  ஊ யம் எ ம் இத்ெதாடர ் ழந்ைதகைள 
வளரப்்பதற்கான கரத்்த ைடய ட்டம் என்ன என்பைத கற் க்ெகாள்ள உத ம். பாரம்பரிய 

ம்பங்களாக, கலப்  ம்பங்களாக, ஒற்ைற ெபற்ேறாராக, ேபரக் ழந்ைதகைள 
வளரக்் ம் வய  ரந்்தவரக்ளாக எவ்வைக ல் நீங்கள் இயங் னா ம், ெபற்ேறா க்  
உரிய கரத்்தரின் ேகாட்பா கள் பய ள்ள ம் வான ம் ஆ ம். நாம் எல்ேலா ம், 
ெபற்ேறா ம் ழந்ைதக ம், கரத்்த ைடய ள்ைளகள். ம ழ்ச்  நிைறந்த, ெவற் கரமான 
வாழ்க்ைகக்கான சத் யம் இல்லாமல் அவர ்ஒ ேபா ம் நம்ைம ட்  லகேவ மாட்டார.் 
 
கரத்்த ைடய அற் தமான, வாழ்ைவ மாற் ம் ேகாட்பா கைளக் ெகாண்  உங்கைள 
ஆ ரவ் த் , அவர ் ம் ம் ெபற்ேறாராக உங்கைள மாற் வதற்காக அவைர 
அ ம க் ம்ேபா  உங்கள் ம்பத்ைத ம் ஆ ரவ் ப்பாராக. 



ேரக் காஸ்டர ்
 

உங்கள் ழந்ைதகைள ப ற் த்தல் 5 

 
இந்த ெஜபத்ைத ேசரந்்  ெசால் ேவாம் 
 

அன் ள்ள ஆண்டவரா ய இேய  ஸ் ேவ, நாங்கள் உம்ைம உயரத்்  
ம ைமப்ப த் ம் ெபற்ேறாரக்ளாய் இ ப்பதற்  உம் ைடய உத ைய ம் 
ஞானத்ைத ம் அளிக் ம்ப  ேகட் க்ெகாள் ேறாம். உண்ைம நம் வதற்கான 

வாசத்ைத ம், நாங்கள் தவ தலாய் நடப் க் றைவகைள சரி 
ெசய் ெகாள்ள ைபைய ம் தந்த ள ேவண் ேறாம். எங்க ைடய 

ழந்ைதகைள ேந த் , ப ற் க் ம் ேவைல ல் உம் ைடய த்தத்ைதச ்
ெசய்வதற்  உத ய ம். ஆெமன். 
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அ கம் 
 

டத் வத் ன் பாைத ல், அதாவ  கரத்த்ரின் ேகாடப்ா களில் உங்கைள நடப் ப்பதற்காக 
வ வைமக்கப்பட் ள்ள  இந்த ப ற்  த்தகம். நடப்ப  என்ற பதத்ைத/ வாரத்்ைதைய 
நாங்கள் பயன்ப த்  ஏெனன்றால், கரத்்த ைடய ேகாட்பா கைள ெகாண்  வாழ்வ  
என்ப  நடக்கக் கற் க்ெகாள்வ  ேபாலேவ அ ப்பைடயான ஒன்  என்  ரிந்  
ெகாள் ரக்ள் என்  நம் ேறாம். 
 
எங்கள் ப ற்  த்தகத் ன் இலக் கள் 
 

1. ெபற்ேறாராய் இ ப்பதற்கான ேகாடப்ா கைள ேதவன் வழங் றார ் என்பைத 
உங்க க்  ெதரியப்ப த் வதற்காக, 

2. இந்தக் ேகாட்பா கைள பயன்ப த் க்ெகாள்ள நாங்கள் அ த் ம் 
க கைள ம் பயன்பா கைள ம் ெகாண்  உங்கைளத் தயார ்ப த் வதற்காக,  

3. மன்னிப்  அளித்தல், ணப்ப த் தல் மற் ம் ேதவ க் க் ழ்ப்ப தல் லமாய் 
வ ம் ஒற் ைம வ களால் உங்கள் ம்பங்க க்  வ காட் வதற்காக 
 

ம்ப டத் வ ஊ யம் ஆன  ஸ் ன் சரீரமா ய சச்ைப ன் க் ய 
ப களில் ேதைவப்ப ம் ப ற் க்காகேவ அைமந் ள்ள . டத் வத் ல் ேதால்  என்ப  
ெபற்ேறாராய் இ ப்ப ல் ேதால் க்  ெதாடர் ைடய . இைத நாம் எப்ப  அ ந்  ெகாள்வ ? 
நாம் பாரத்் , அ ப த் , நி க்கப்பட்ட ள்ளி வரங்கள் லமாகேவ. 

  
ெசயல் ைற 
 
 

இந்த ப ற் யான  நான்  ெதா ப் களாக ரிக்கப்பட் ள்ள . தல் ெதா ப் ல் இ ந்  
ெதாடங்  அதன் ன் ஒவ்ெவான்றாய் வரிைசயாக வா க்க ம். ஒ  ெதா ப் ைன த ரத்்  
உற்சாகம் ஊடட்க் ய ந்ைதய ெதா ப் க்  ற்ப வ  ண் தல் ஊட்டக் ய தாய் 
காணப்படட்ா ம் அம் ைறைய த ரப்்பைத அ த் ேறாம், ஏெனன்றால் ஒவ்ெவா  
ெதா ப் ம், பாட ம் ஒன் ன் ேமல் ஒன்றாய் கட் ெய ப் வதாய் அைமந் ள்ள . 
உதாரணத் ற்காக, உங்கள் ழந்ைதைய ஒ ங் ப த் தல் த்  ேதரச்்  ெபற நீங்கள் 

ம்  அப்ப க்  கடந்  ெசல்லலாம், ஆனால் கரத்்த ைடய வ ல் 
ஒ ங் ப த் வதற்  ன்பதாக ேவதாகம சத் யங்கைள கற் க் ெகாள் தல் ேவண் ம். 
ஒவ்ெவா  நா ம் ஒ  பாடமாக ெதாடரந்்  ஐந்  நாடக் க்  ன்ேன ச ் ெசல் ங்கள். 
ஆ க் ரிய ெவற் க்  னந்ேதா ம் ராக வா ப்ப  என்ப  க் யம் வாய்ந்ததா ம். 
 
இந்த சத் யங்கள் யற்  ெசய்  ெவற் கரமாக நி க்கப்படட்ைவகளா ம். என் 
வாழ் ம், என் ம்பத் ன் லமாக ம், க த் ைர வழங் தல் மற் ம் ள்ைள வளரப்்  

த்ததான வ ப் களில் எண்ணற்ற மக்க ைடய வாழ் ன் வா லாக ம் இவற்ைற 
அ பவ ரவ்மாய் ேறன். உங்க ைடய கனிவான கவனத் ற் , இ  ' ெபற்ேறாராய் 
இ ப்பதற்கான 5 எளிய வ கள்' ைகேய  அல்ல. ேவதாகம டத் வம் என்ப  சவாலான ஒ  

யற் யா ம் எனேவ உங்க ைடய ல அ ைறகளி ம் நடத்ைதகளி ம் மாற்றங்கள் 
இன் யைமயாதைவ. இந்த சத் யங்கைள ெவற் கரமாக ெசயல்ப த்த 
எ த் க்ெகாள்ளப்பட்  இ க் ம் இந்த ெசயல் ைறக்  அரப்்பணிப் ம் யாக ம் 
ேதைவப்ப ற . 
 
ஒவ்ெவா  நாைளத் வங் வ  
 

 ஒவ்ெவா  நாள் பாடத்ைத ம் கரத்்தேரா  ெசல ம் ேநரம் க , அவர ்உங்கேளா  
தம் ைடய வசனத் ன் லமாய் ேப வார ்என்  எ ரப்ாரத்் ங்கள் 
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 ஒவ்ெவா நா ம் ெஜபத்ேதா  வங்  எந்ெதந்த நிைலகளில் உங்க க் ள் மாற்றம் 
ேவண் ம் என்  கரத்்தரிடம் ெவளிப்ப த்த ேகாரி, நீங்கள் கற் க்ெகாண்டைத 
பயன்ப த்த உங்க க்  அ காரம் வழங்க மன்றா ங்கள் 
 

 ர ப ப்  மனநிைல உைடயவரக்ளாய் இ ங்கள். இந்த த்தகத்ைத வா த்  
த்  டே்டன் என்  ெசால்வதற்காக ேவண்  அவசரமாக வா த்  க்க 

ேவண்டாம். கரத்்தர ் உங்கேளா  ேப வதற்  ேநரம் ெகா த் , நீங்கள் கற் க் 
ெகாண்டைவகளின் வா லாக யானி ங்கள்  

 
கவனிக்க ேவண் ய ஷயங்கள் 
 

 இந்த ெவளிப்பா  ஒ  ய ன் ரிைமயாய் இ ப்ப னால் இதற்காக ேநரம் 
அரப்்பணிப்  ேதைவப்ப ம். பாடங்கைள அன்றாடம் கற்க ேவண் ம். ஒ நாள் 
கற்பைத தவ னா ம், கற்றைல நி த்தாமல், எல்லாப் பாடங்கைள ம் ஒன் ன் ன் 
ஒன்றாக கற்  க்க கவனமாய் இ ங்கள் 
 

 லேநரங்களில் உபாயங்கைள நாம் வங் ேறாம் ஆனால் அவற்ைற 
ப்ப ல்ைல. நீங்கள் ெபற்ேறாராய் இ ப்ப  என்ப  இன் யைமயாத ெபா ப்பாக 

எண்ணி உண்ைம டன் வா த்  க்க ேவண் ம் என்  ரம்ானி ங்கள். 
உங்க ைடய ன் உரிைமக க்காக ம் நீங்கள் ன்நி த் ம் இந்த 
அரப்்பணிப் க்காக ம் ெஜ ங்கள். இந்த கற்றல் மற் ம் ெஜபத் ற்காக ேவண்  ஒ  
ெபா ப் ள்ள பங்காளைர ேதர்  ெசய் ங்கள் 

 

 
 நீங்கள் மணம் ஆனவரா, உங்கள் கணவேனா மைன ேயா இந்த யற் ன் 

இன் யைமயாத ஒ  அங்கம் ஆவார.் ேசரந்்ேதா அல்ல  தனித்தனிேய கற்றா ம் 
எப்ெபா  நீங்கள் கற்றைவகைள வாதத் ல் ைவப்ப  அவ யம் ஏெனன்றால் 

மண மற் ம் ெபற்ேறாராய் இ ப்ப  என்ப ன் க்கல்கைள த் ம் 
மாற்றங்கைள த் ம் இந்த ெதா ப்  வரிக் ன்ற  
 

 வழங்கப்பட்ட தகவல்களின் அள களில் பாடங்கள் மா படலாம். ஒவ்ெவா  பாடத்ைத 
வா த்  கற்ற ன் அ த்த பாடத்ைத உற் ேநாக்  கரத்்தேரா  உங்கள் ேநரத்ைத 
ெசல ட ட்ட ட்  அ கமான ஆ ரவ்ாதங்கைள ெபற் க்ெகாள் ங்கள் 
 

 ேகள் க க்கான உங்கள் ப ல்கைள ம், உங்கள் எண்ணங்கைள ம் 
ெஜபங்கைள ம் ப வதற்காக இடம் ெகா க்கப்பட் ள்ள . இந்தப் ப ற்  

த்தகத்ைத நீங்கள் ப றக்கம் ெசய்  அச்  எ த் ந்தால் தல் ெவற் த் 
தாள்கைள ேசரத்்  ன்  வைள கட் தல் (Spiral Binding) ெசய்வைத 
பரிந் ைரக் ேறாம் 

 
ப களில் ஆழமாக ேத ங்கள் 
 

இந்த ப  ேவதாகமத்ைத ப ப்பதற் ம் வழங்கப்பட்ட பாடத்ைத ெதாடர்  ப த் வதற் ம் 
ஒ  வாய்ப்ைப ஏற்ப த் ற . இந்த டத் வ ைற ன் வா லாக நீங்கள் 
ேவதாகமத்ைத ம், ெபற்ேறாராய் இ ப்பதற்  ேவதாகம சத் யங்கைள ம், கரத்்தர ்
ெபற்ேறாரா ய உங்களிடத் ல் என்ன எ ரப்ாரக்் றார ் என்பைத ம் 
பழக் த் ெகாள் ரக்ள். 
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ய பரிேசாதைன 
 

ேவதாகம சத் யங்கைள நீங்கள் வா த் க் 
ெகாண் க் ம் ெபா , இந்த ப யான  

யபரிேசாதைன ெசய்வதற்காக ம், தனிப்பட்ட 
ன்ேனற்றம் ேதைவப்ப ம் ப கைள 

கண்ட ய ம் ேநரதை்த வழங் ற . 
ண்ண , அ க்ைக தல், மாற்றங்கள் 

ெசய்வதற்கான வ ைம ம் ஞான ம் ெபற 
ெஜபங்கைள ஏெற க்க ம் இடம் 
ெகா க்கப்பட் ள்ள . டர ் ஆ ம் 
ெசயல் ைற ன் ஒ  அம்சம் தனிப்பட்ட 
ெபா ப்பா ம். உங்கள் கணவன் அல்ல  
மைன க்  எ ராகேவா, உங்கள் 

ழந்ைதக க்  எ ராகேவா நீங்கள் பாவம் 
ெசய்தைத கரத்்தர ் உணரத்் வார ் ஆனால், 
அவரக்ளிடத் ல் அந்தப் பாவத்ைத அ க்ைக 
ெசய்  மன்னிப்  ேகா ங்கள். இ  றப்பட ல்ைல என்றா ம் இதைன தவறாமல் ப ற்  
ெசய் ங்கள். 
 
ெசயல் ட்டம் 
 

 

ேவதாகம சத் யங்கைள கற்ற ன் , சவால்கைளக் ெகாண்  நடவ க்ைக எ த்  கற் க் 
ெகாண்டவற்ைற வாழ் ல் பயன்ப த்த இந்தப் ப  உத ன்ற . உண்ைமயான டரக்ளாய் 
இ க்க நாம் அ ல் வள வ  மாத் ரம் கரத்்தரின் ப்பேமயல்லாமல், நாம் அவற்ைற 
வாழ்ந்  காட் வ ேம அவ ைடய ப்பம். 
 

ன் இைணப்  வளங்கள் 
 
இந்த ப ற்  த்தகத் ன் இ ல் உள்ள ன் இைணப் கைள பயன்ப த் க் 
ெகாள் ங்கள். அைவ உங்கள் ன்ேனற்றத் ற்காகேவ, அவற்ைற இந்த ப ற்  த்தகத் ன் 

ைம ம் ப் ேறாம். இந்த அற் தமான பயணத்ைத ங் வதற்  ன்பாக 
ெதா ப்  1ல் ன் இைணப்  (Appendix A): ெபற்ேறார ்உ ப் பாட்  க தத் ைன நிரப்ப ம். 
 
ஆ ரியரின் வ காட்  
 
FDM.worldன் ழ் இலவச ஊ ய ப றக்கங்களில் ஆ ரியரின் வ காட்  உள்ள . 
எங்க ைடய இைணயதளத் ல் எல்லா ேகாப் க ம் த்தகங்க ம் டத் வத்ைத  த்ேத 
கவனம் ெச த் ன்றன. இலவசமாக ம் வழங்கப்ப ன்றன. 
  
  
  

  
 
 
 
 
 
 
 

உண்ைம ேகாப்  
இந்த மா ரியான ெபட் கள் 
ேவதாகமத் ல் உள்ள வாரத்்ைதகளின் 
அல்ல  ெசாற்ெறாடரக்ளின் 
வைரயைறகைள வழங் ன்றன. 
நன்  அ யப்பட்ட, இைற யல் 
ரீ யாக றந்த ேவதாகம அகரா கள் 
மற் ம் ெதளி க்காக வரண்ைனகைள 
பயன்ப த்த நாங்கள் கவனம் 
ெச த் ள்ேளாம், ந்தவைர 

ப் டப்ப ற . பல 
வைரயைறகள் ன் இைணப்  T 

ம், ெசாற் களஞ் யத் ம் 
உள்ளன.  
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பாடம் 1 
 

கரத்்தரின் ேமலாண்ைம ைற 
 

 

ெபற்ேறா க் ம் அவரக் ைடய ழந்ைதக க் ம் இைட ல் ஆேராக் யமான உற  
நில ம்ேபா  ஒ க்க ம் ப ற் ம் ந்த பய ள்ளதாக இ க் ம். இ  நம் 

ழந்ைதக க்  ப ற் யளிப்பதற்  உ ைணயாய் இ க் ம் என்பைத நாம் 
ரிந் ெகாள்ளேவண் ம். நமக் ம் அவரக் க் ம் இைட லான உற  பல னமாய் 

காணப்ப ம் பட்சத் ல், ஆ ரியராகேவா ப ற் யாளராகேவா ெபற்ேறார ் ஆற் ம் பங்  
தைடப ற . ேநரம்ைறயான ஒ  உற  இல்லாமல் அ காரத் ன் வா லான ப ற்  
உண்ைம ல் ேராதத்ைத உ வாக் ற . இன்ைறய ந ன கால தண்டைன ைற, 
தண்டைனைய தன்ைமயாக ம் அ ப்பைடயாக ம் ெகாண்ட  என்ப  ஒ  றந்த 
எ த் க்காட்டா ம். தண்டைன மட் ேம தனி நபரக்ளின் ர் த்தத்ைத 
ெகாண் வ வ ல்ைல. ள்ளி வரங்களின்ப . ெப ம்பாலானவரக்ள் தண்டைன 
காலத் ற்  ற  தைல ெசய்யப்ப ம்ேபா  ண் ம் ஒ  ற்றத் ல் ஈ பட்  ண் ம் 

ைறக்  ெசல் ன்றனர.் 
 
ப ற் ன் ஒ  அங்கமாக ஒ க்கம் கற் தத்ல் இ ப் ம் பய ள்ள ெபற்ேறாராய் 
இ ப்ப  என்ப  அன் னாேலேய கட்டைமக்கப்ப வதா ம். ழந்ைதகைள ம் ப ன்ம 
வய னைர ம் (இைளஞரக்ைள ம்) ஊக் ப்பதற்கான க சக் வாய்ந்த உந் தல், 
அன்ேபயா ம். அவரக் க்  அன்  காட்  சரியான கைள எ க்க நாம் யற்  
ெசய்யேவண் ம். ழந்ைத ப வத் ந்  ப ன்ம வய ைன எட் ம் றாரக்ள் தங்கள் 

தந் ரத் ற்காய் ேபாரா னா ம் அவரக் க் ம் ெபற்ேறாரின் ரான அன்  அவ யம். நாம் 
அவரக்ளிடத் ல் அன் ல்லாத க த் ைரயாடைல ேமற்ெகாள்ேவாேமயானால் அவரக்ள் 
தங்க க்கானைவகளில் ேதர்  ெசய் ம் றைன ைறப்பதற்கான தைடயாக நாம் 
இ க் ேறாம். ேவதாகம ம் அன்ைப த்  அேநக காரியங்கைள கற் த்த ன்ற . 
ஏெனன்றால் ஒ வ க்  ஒ வர ் அன் ம் க் யத் வத்ைத நாம் ரிந் ெகாள்ள 
ேவண் ம் என்  கரத்்தர ் ம் ன்றார.் இரண்டாம் ெதா ப் ல் நாம் கற்ற ேபால, கரத்்தர ்
அன்ைப த்  1 ெகாரிந் யர ் 13ஆம் அ காரத் ல் ெதளிவாக வைரய க் றார.் நம்ைம 
நாேம ம ப்  ெசய்வதற்காக ம், ஏேத ம் தவ கள் ெசய் ந்தால் சரி 
ெசய் ெகாள்வதற்காக ம், நம் ழந்ைதக க்  அன்ைப சரியாக ெதரி ப்பதற்காக ம் 
கரத்்தர ்இந்த வ காட் தல்கைள ெகா த் ள்ளார.்  
 
கணவன் மைன க்  இைட லான ஒற் ைமைய ப் டாமல் அன்ைப த்ததான 
கலந் ைரயாடல் நிைறேவறா . இந்த கணவன் மைன  உற ல் அன்  கலந்த க த்  
பரிமாற்றம் ற் ம் ேதைவயான ஒன்றா ம். இ ேவ ெவற் கரமான ட் ற க்  ல ம் 
அ த்தள மா ம். ட் ல் ஒ க்கத்ைத நிரவ் ப்ப ல் இந்த அன் ன் ட் றேவ ெதாடக்க 

ள்ளியா ம். கணவன் மைன க்  இைட ல் ஒப் க்ெகாள் தல் இல்லாத நிைல, 
ழந்ைதகைள ழப்பத் ற் ம் ஒ க்கத்ைத ைறத்  ம ப் றதற் ம் உட்ப ன்ற . 

அன் ன் க த்  பரிமாற்றத்ைத ெபற்ேறார ் ரான ைற ல் தங்க க் ைட ம் 
ழந்ைதக க்  ஒ க்கம் கற் க் ம் ெசயல்பாட் ன்ேபா ம் உபேயா க்க ேவண் ம். 

 
நீங்கள் கவனிப் ரக்ேளயானால், இந்த ப ற்  த்தகம் அன்ைப த்ததான ெதா ப்ைப 
ெதாடந்  வ ம் ஒ  ப ரச்் ப் த்தகம் ஆ ம். ப ற்  க அவ யமான ம், ெபற்ேறா க்  
கரத்்தரிடத் ந்  வ ம் ஆைண மா ம். ழந்ைத உங்க ைடய அன் ல் பா காப்பாய் 
இ க் ம்ேபா  ப ற் யான  பய ள்ளதாக இ க் ம். அன்  கலந்த க த்  பரிமாற்ற ம் 
ப ற் ம் ஒன்றாக ேவைல ெசய்  ஒன்ைற ஒன்  கட்  எ ப் வதா ம். ப ற் ல்லா 
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அன்  பல னமான யநலமான ஒ  ழந்ைதைய உ வாக் ற . அன்  இல்லாத ஒ க்கம் 
ண் தைல ஏற்ப த் , ளரச்் ைய வளரத்்  ழந்ைதகைள உணரச்் ரீ யாக 
டக் ம். 

 
ப ற் யான  இ  மடங்கா ம் 
 
1. உங்கள் ழந்ைதகைள ஒ ங் ப த்தல் 
 

ழந்ைதைய ப ற் ப்ப ல் தன்ைமயான  
டத் வம் - ேவதாகம தார் கங்கைள ம் 

ம ப் கைள ம் கற் த்தல். நாம் நம் ைடய 
ழந்ைதகைள டராக் ம்ேபா , கரத்்தரின் 

சத் யங்கைள (ேதவ வாரத்்ைதகைள/ ேவத 
வசனங்கைள) அவரக் ைடய இ தயங்களில் 
எ த் க்காட்  வா லாக ம் அ த்தல் 
வ யாக ம் உடெ்காள்ள ஊக் க் ன்ேறாம். ஒ  

ழந்ைதக்  சரியான அல்ல  தவறான 
நடத்ைதைய எவ்வா  அைடயாளம் காண்ப  
என்பவற்ைற கற் த்தல் ெபற்ேறாரின் 
ெபா ப்பா ம். அ  இல்லாமல் எப்ப  
ெஜ ப்பெதன்பைத ம், ேதவ வாரத்்ைதைய/ ேவத 
வசனங்கைள கற்ப  எப்ப  என் ம் கரத்்தேரா  
ஒ நிைலயான உறைவ ைவத் க்ெகாள்வ  எப்ப  
என்பைத ம் ெபற்ேறார ் கற் க்க ேவண் ம். ேவத 
தார் கங்கேளா ம் ம ப் கேளா ம் ழந்ைத 

றப்ப ல்ைல; அைவகைள ழந்ைதக க்  
கற் க்க ேவண் ம். கட்டைளயாக மட் மல்லாமல் ெபற்ேறார ் தங்கள் ழந்ைதகைள 
ஒ ங் ப த் வதற்கான ஒ  ச ைகயாக ம் கரத்்தர ்க ன்றார ்(உபாகமம் 11: 19 - 20) 
 

கரத்்தர ் அ ரகா க் ச ் ெசான்னைத நிைறேவற் ம்ப யாய் அவன் தன் 
ள்ைளக க் ம் தனக்  ன் வ ம் தன் ட்டா க் ம், நீங்கள் நீ ைய ம் 

நியாயத்ைத ம் ெசய் , கரத்்த ைடய வ ையக் காத்  நட ங்கள் என்  
கட்டைள வான் என்பைத அ ந் க் ேறன் என்றார ்(ஆ யாகமம் 18: 19) 
 
நீ அைவகைள உன் ள்ைளக க்  க த்தாய் ேபா த் , நீ உன் ட் ல் 
உட்காரந்் க் ம்ேபா ம், வ ல் நடக் றேபா ம், ப த் க்ெகாள் ம்ேபா ம், 
எ ந் க் ம்ேபா ம் அைவகைளக் த்  ேப ... (உபாகமம் 6: 7) 
 

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

 
ப களில் ஆழமாக ேத ங்கள் 
 

ழ் கண்ட வசனத்ைத ஒ  ல ைற வா த் , கரத்்தர ் உங்க க்  உணரத்் ம் 
காரியங்கைள வரிக்க ம். ப்பாக இந்த வசனம் தந்ைதக க்  
உைரயாற்றப்பட் ந்தா ம், ஒவ்ெவா  மைன ம் சம க் யமாக கரத்்தர ் அவரக் க்  
ெகா த்த உத யாளர ்பணியாக க த் ல் ெகாண்  வா க்க ேவண் ம். ன்  ப் டட்  

உண்ைம ேகாப்  
டர ் ( ைனசெ்சால்) - உதாரணங்கள் 

மற் ம் அ த்தல்கள் லமாக 
ேதவ வாரத்்ைத, ஒ க்கம் மற் ம் 
ம ப் கைள நம் ழந்ைதகளின் 
இ தயங்களில் ப த்தல்; ெஜ ப்ப  
எப்ப  என்பைத ம் கரத்்தேரா  
ஒ நிைலயான உறைவ ைவப்ப  
எப்ப  என்பதைன ம் கற் த்தல் 
(ஆ க் ரிய ப ற் ) 
 
ஒ க் ம் - ரச்்  ெபற்ற 
இைளஞரக்ளின் ணநலன்களா ய 
ெபா ப்  மற் ம் ய கட் ப் 
பாட் ைன நம் ழந்ைதக க் ள் 
ெச த் தல் (நடத்ைத ப ற் ) 
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ேபால, கணவ ம் மைன ம் ஒ  வாக ெசயல்பட ேவண் ம், தங்கள் ழந்ைதகைள 
டராக் ம், ஒ ங் ப த் ம் ெபா ப்  இ வ க் மான . 

 
தாக்கேள, நீங்க ம் உங்கள் ள்ைளகைளக் ேகாபப்ப த்தாமல், 

கரத்்த க்ேகற்ற டை்ச ம் ேபாதைன ம் அவரக்ைள வளரப்் ரக்ளாக 
(எேப யர ்6:4) 
 

____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  

ெதளிவான மற் ம் ப் ட்ட வ ைறகைள இந்த வசனத் ல் வழங் ள்ளார,் 
ழந்ைதகைள வளரக்் ம் ைற என்ற இந்த 

ப ற் ல் இதைன ெதாடரச்் யாக 
பாரக்்க க் ேறாம். நம  ழந்ைதகள் 
கரத்்தரின் ள்ைளகள், ஆ க் ரிய 

ரச்் ள்ள வா பரக்ளாக (ஒவ்ெவா  
வாய்ப் ைன ம் ெகாண் ) அவரக்ள் மாற 
ேவண் ம் என்பேத அவரின் வாஞ்ைச. 
அவ ைடய ட்டத்ைதக் கற் க்ெகாண்  
அதைன கைட ப்ப  நம  ெபா ப்பா ம். 
வளரத்்தல் என்ற ைனசெ்சால் ெதாடரச்் யான 
ெசயல் என்பைதக் க் ன்ற , ெசய்வ , 
ெதாடரச்் யாக ெசய்வ  மற் ம் ஒ  
கட்டைளயாக ம் ளங் ன்ற . ழந்ைத 
வளரத்்  தன்ைன யமாய் 
வளரத்் க்ெகாள் ம்வைர இவற் ைன நாம் 
உண்ைம டன் ெசய்ய ேவண் ம். 
 
எனி ம், ஒ  தவ தலான க த் ைன நாம் 

த ல் கவனிக்க ேவண் ம். இந்த பணிைய 
கரத்்தர ் சச்ைபக்  தன்ைம ெபா ப்பாக 
தர ல்ைல. பல வ டங்களாக ம்ப 
ஊ யத் ல் நான் கண்ட ஒ  உண்ைம என்னெவன்றால், ஸ்தவ ம்பங்களில் றந்  
வள ம் 90 சத த ழந்ைதகள் தங்க ைடய களில் ஒ க்க ல்லாமல் வள வைத தான். 
ஆனால் ெபற்ேறாரக்ள் இந்தப் ெபா ப் ைன சச்ைபக்  ட் டட்னர ் ஏெனன்றால் 
ெப ம்பாலான தந்ைதகள் ழந்ைதகைள எவ்வா  ஒ ங் ப த்த ேவண் ம் என்ற 
ப ற் ைன ேமற்ெகாள்ள ல்ைல. அவரக் ைடய ன் ரிைமகள் ேவ  காரியங்களில் 
இ ப்பைதக் காண் ன்ேறாம். சச்ைப ல் பங்கா க் ம் ல தாய்மாரக் ம் 
தகப்பன்மாரக் ம் தாங்களாகேவ ன்வந்  ஸ்தவ ெபற்ேறாரக்ள் தங்கள் ட் ேலேய 
ஆ க் ரிய ப ற்  அதாவ  டத் வைத தங்கள் ழந்ைதக க் க் கற் க்ெகா க்கச ்
ெசால்  அ த் ன்றனர.் அப்ப  ன் வ பவரக் க்காக நாம் கரத்்தைர 
ஸ்ேதாத் ரிப்ேபாமாக. சச்ைபயான  கரத்்தரால் நிய க்கப்பட் , ெபற்ேறாரக் க் ம் 

ம்பங்க க் ம் ஆதரவளிக்க ம், உடன் வ வதற்க்காக ம், ஊக் க்க ேமயா ம். 
(எேப யர4்:11-16), சச்ைபயான  எப்ெபா ம் ழந்ைதகைள ஒ ங் ப த் ம் 
ெபா ப் ந்  ெபற்ேறாைர ஒ ேபா ம் ைச ப் வ  ைடயா . 
 
  

உண்ைம ேகாப்  
 

வளரத்்ததால் – எக்ட்ேரேபா Ektrepho 
( ேரக்கம்) வளரக்்க, உணவளிக்க. 

ழந்ைதகைள ரச்்  ெபற ெசய்ய, 
ப ற்  அளிக்க அல்ல  கற் க்க. 
  
ப ற்  - பாய்ேடய்யா Paideia ( ேரக்கம்) 
தண் த்தல், ஏெனனில் பாவ ள்ள 

ழந்ைத க க்கான பய ள்ள 
அைணத்  வ ைறக ம் 
ஒ க்கத்ைத ம் த்தத்ைத ம் 
கரத்்தரின் ஒப் த ன்ப  உள்ளடக்  

க் ன்றன. 
  

அ ைர - ெநௗெத யா Nouthesia 
( ேரக்கம்)எசச்ரிக்ைக, அ ைர, ஊக்கம் 
அளிக் ம் வாரத்்ைத, அல்ல  கண் த்தல் 
சரியான நடத்ைதக்  வ வ க் ற . 

ன்மா ரியான ஒ வர,் சரியான ரிதல் 
உணர் ைன மற்றவர்  
ெச த் வதற்கான ேயாசைன. 
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2. ணத்ைத கட்டைமத்தல் 
 

ரச்் ெபற்ற வா பரக்ளின் ணநலன்களா ய தனிப்பட்ட ெபா ப்  மற் ம் ய 
கட் ப்பா  ஆ ய இவ் ரண் ேம ழந்ைதக க்  ப ற்  அளிப்பதற்கான இரண்டாவ  

க அவ யமான உந் தலா ம். 
 
இந்த ணா சயங்கேளா  நாம் றப்ப ல்ைல, அவற்ைற நாம் இயற்ைகயாக 
ெப வ ல்ைல. இவற்ைற ப ற் ன்வா லாக ெப ன்ேறாம். ேமல் ப் ட் ள்ள 
இவ் ரண் ம், இவற்ேறா  ஆ க் ரிய டத் வ ம் ெபற்ேறாரக் க்கான ெபா ப்  என்  
ேவதாகமம் கற் க் ன்ற . 
 

ய பரிேசாதைன 1 
 
உங்கள் ழந்ைதகைள உங்கள் களில் கரத்்த க்ேகற்ற ஒ க்கத் ைன கற் க் ரக்ளா? 
___ ஆம் ___ இல்ைல. 
 
 உங்க ைடய ப ைல வரிக்க ம். 
 
____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  

கரத்்த க்ேகற்ற ஒ க்கத் ைன கற் க்காத படச்த் ல், நீங்கள் கற்  ெதாடங்க 
ம் ரக்ளா? ___ ஆம் ____ இல்ைல. 

 
வாசத்ேதா ம் ஞானத்ேதா ம் நீங்கள் கற் க்ெகாள்ளப் ேபா றவரக்ைள கைட க்க 

கரத்்தரிடம் நீங்கள் மன்றாட நிைனக் ம் ெஜபத் ைன எ த ம். 
 
____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  

இனி வ ம் பாடங்களில் டத் வம் மற் ம் ஒ க்கம் ஆ யவற் ற் ள் ெசல்வதற்  ன்பாக, 
ட் ல் கரத்்தரின் ேமலாண்ைம ைறையக் த்  நாம் ரிந் ெகாள்ேவாம். நம் ைடய 

களில் ஒ ங் ன்ைம காணப்ப ேமயானால், அைவகள் நம் ழந்ைதகைள 
வளரப்்பதற்கான வ வான பா காப்பான ழல்களாக அைமயா . 
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கரத்்தரின் ேமலாண்ைம ைறைய உபேயா ப்ப  
 
ெபற்ேறாரக் க்  கரத்்தர ் க னமான ஒ  பணிைய தர ல்ைல ஏெனன்றால் அவ ைடய 
வாரத்்ைதைய ம் ஆ ைய ம் தந்த ளி ள்ளார.் அவ ைடய ேவத சத் யத் ன் வா லாக 

ழந்ைதகைள வளரத்் வதற்கான ப் டட் வ ைறகைள கரத்்தர ் நமக்  த ன்றார.் 
பரி த்த ஆ யானவர ்நம் ல் ரிைய ெசய் , அவ ைடய த்தத் னாேல எல்லாவற்ைற ம் 
ெசய்வதற்  நமக்  ெபல ண் . 
 
ப களில் ஆழமாக ேத ங்கள் 
 

ழ் கா ம் இரண்  ேவதாகம வசனங்கைள வா த் , அவற் ன் அரத்்தைத ம், 
ெபற்ேறாரா க் ம் நம் பணிக்  எப்ப  அைவ ெதாடர் ைடயைவ என்ற ளக்கத் ைன 

வரிக்க ம். 
  

ேம ம் ஸ் ன் ன்ேன நம் க்ைகயா ந்த நாங்கள் அவ ைடய ம ைமக் ப் 
கழ்ச் யா க் ம்ப க்  (எேப யர ்1:11) 

 
____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  

நாம் ஸ் ைவ மரித்ேதாரி ந்  எ ப் , அவரிடத் ல் நடப் த்த தம  பலத்த 
சத் வத் ன் வல்லைமப்ப ேய வா க் றவரக்ளா ய நம் டத் ல் காண் க் ம் 
தம் ைடய வல்லைம ன் மகா ேமன்ைமயான மகத் வம் இன்னெதன் ம், நீங்கள் 
அ ம்ப க் , அவர ் உங்க க்  ரகாச ள்ள மனக்கண்கைளக் 
ெகா க்கேவண் ெமன் ம் ேவண் க்ெகாள் ேறன் (எேப யர ்1: 19) 

 
____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  

கரத்்தர ் தம் ைடய வாரத்்ைதகளின் வா லாக அவ ைடய ேமலாண்ைம ைறைய நமக்  
ேகா ட்  காட் ள்ளார.் அவ ைடய சத் யத்ைத ம், அவ ைடய வல்லைம மற் ம் 
ெபலத் னால் அவர ் ம் எல்லாவற் ற் ம் நாம் ழ்ப்ப ேவாமானால் நம் வாழ் ன் எல்லா 
ேவைலகளி ம் நமக்  ஆ ரவ்ாதம் உண்டா ம். 
 
ஒற்ைற ெபற்ேறா க்காக 
 
இந்த அ த்தல்கள் அைனத் ம் உங்கள் ழ்நிைலக க்  ப்பாக ெபா ந்தா , 
ஆனால் மற்ற ெபற்ேறா க்  ேவதாகமத் ன் பாணி ல் ஆேலாசைன வழங்க நீங்கள் 
அைழக்கப்படலாம். எனேவ இந்த ஷயத்ைத பற்  கரத்்தர ் என்ன ெசால் றார ் என்பைத 
நீங்கள் அ ந் ெகாள்ள ேவண் ம். தலாக, நீங்கள் ஒ  ேவைல மணம் ெசய்  
ெகாள்ளலாம். ஆகேவ, கரத்்தர ் உங்க க்  கற் க்க ம் ம் ஞானமாக ம் 

ரிந் ெகாள்ளலாக ம் இந்த ெகாள்ைககைளக் கற் க்ெகாள் ங்கள், எ ரக்ாலத் ல் நீங்கள் 
எந்த ழ்நிைல ல் இ ந்தா ம் இந்த ப ற்  உங்கைள தயார ் ெசய்வதாய் ளங் ம். 
ஒவ்ெவா  வா ம் கரத்்தரின்  ஆேலாசைனைய ம் ெதரிந் ெகாள்ள ம் றார ்
(அப்ேபாஸ்தலர ்20:27). நீங்கள் இைத அ யாமல் இ ந்தால் உங்கள் ழந்ைதக க்  சரியான 
ஆேலாசைனைய வழங் வ  எப்ப ? தனியாக ழந்ைதகைள வளரக்் ம் ெபற்ேறா க்  
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ஊக்கமளிக் ம் பய ள்ள ண்ண ைவக் கண்  க்க ம் ன் இைணப்  ஐ க்  ேநராய் 
ப்ப ம்: ஒற்ைற ெபற்ேறா க்கான அத் யாவ யங்கள். 

 
கலப்  ம்பங்கள் 
 
ஒ  ேவைல நீங்கள் கலப்  ம்பமாய் இ ந்தால், இந்த அ த்தல்கள் எ ம் மாறா . 
கரத்்த ைடய ேவதாகமத் ன் எந்த ப ம் கலப்  ம்பத் னர ் இந்த ேமலாண்ைம 

ைற ந்  ளக்கப்ப றாரக்ள் என்  ற ல்ைல. கரத்்த க்  ஒன் , இரண் , 
ன்  என்  பல ட்டங்கள் இல்ைல. நாம் ன்பற்ற ேவண் ய ஒேர ட்டத்ைத அவர ்

அ ளி ள்ளார.் கலப்  ம்பங்களின் தல் உத க் ம் ஊக்கத் ற் ம் ன் இைணப்  ஒ 
ைவ பாரக்்க ம்: கலப்  ம்ப ெபற்ேறாராய் இ ப்ப . 
 
ேமலாண்ைம ைற ன் தரக்்கம் 
 

ய அல்ல  ெபரிய  அைமப் ல் நீங்கள் பணி ரிந் ந்தால், ேமலாண்ைம ைற 
என்ப  அந்த அைமப் ல் இ ப்பைத நீங்கள் உணரந்் ப் ரக்ள். இந்த அைமப்  இல்லாமல் 
தைலைம என்ப  ைடயா . ேகாளாேறா, ரிேவா மற் ம் ழப்பேமா ேபர ைவ 
ெகாண் வ ம். ஒ  ம் ஒ   என்பதால், நம் களில் ஒேர ேமலாண்ைம ைற - 
கரத்்தரின் ேமலாண்ைம ைற ல் ெசயல்பட ேவண் ம். 
 
பல ம்பங்களில் ஒ ங்கற்ற நிைல நில வ னால் ெப ம் க்கல்கைள சந் த் ள்ளன. 

ட் ற் ள் இ க் ம் ரி  ட் ற்  ெவளி ம் ர ப க் ற . ஸ் க்  
ழ்ப்ப யாமல் காணப்ப ம்ேபா , ஸ்தவ ம்பங்கள், அ யாைம னால், 

கரத்்த ைடய வசனத் க் ம், இ ல் கரத்்த ைடய நாமத் ற் ம் அவ  
ைள க் ன்றன. 

 
கரத்்தரின் வாரத்்ைத ெசால்வைத ஸ்தவ தம்ப கள் ஒப் க்ெகாள்ள ேவண் ம். ம்ப 
நிரவ்ாகத் ற்க்காக ேவ  எந்த தரத்ைத ம் நீங்கள் ன்பற் னால், நீங்கள் கரத்்த ைடய 
ஆ ரவ்ாதத் ற்  உட்பட்டவரக்ள் அல்ல. கரத்்தரின் ேமலாண்ைம ைறக்  நாம் 

ழ்ப்ப யாதேபா , ன் ைள கள் நிசச்யம் உண் . கரத்்த ைடய வாரத்்ைதக்  
ழ்ப்ப யேதேபாேவாமானால், ஒ க்கத்ைத நிரவ் த் , நாம் மனந் ம்  அவ ைடய 

வாரத்்ைதக்ேகற்ப நடக்க ேவண் ம் என்பதைன நம் ைடய பா காப் ற்காக நம்ைம 
எசச்ரித் ள்ளார.் 
 
ப களில் ஆழமாக ேத ங்கள் 
 
கரத்்தர ் தம  ள்ைளக க்  என்னெனன்னைவகைள வாக்களித் ள்ளார ் என்பைத 

வரிக்க ம். 
 

ஆைகயால் நீங்கள் இைளப் ள்ளவரக்ளாய் உங்கள் ஆத் மாக்களில் 
ேசாரந்் ேபாகாதப க் , தமக்  ேராதமாய்ப் பா களால் ெசய்யப்பட்ட 
இவ் தமான பரதீங்கைளச ் ச த்த அவைரேய நிைனத் க்ெகாள் ங்கள். 
பாவத் ற்  ேராதமாய்ப் ேபாரா ற ல் இரத்தஞ் ந்தப்படத்தக்கதாக 
நீங்கள் இன் ம் எ ரத்் நிற்க ல்ைலேய. 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. நீங்கள் 
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டை்சையச ் ச க் றவரக்ளா ந்தால் ேதவன் உங்கைளப் த் ரராக 
எண்ணி நடத் றார;் தகப்பன் ட் யாத த் ர ண்ேடா? எல்லா க் ம் 

ைடக் ம் ட்ைச உங்க க் க் ைடயா ந்தால் நீங்கள் த் ரரா ராமல் 
ேவ ப் ள்ைளகளா ப் ரக்ேள. அன் ம், நம் ைடய சரீரத் ன் 
தகப்பன்மாரக்ள் நம்ைமச ் ட் க் ம்ேபா , அவரக் க்  நாம் அஞ்  
நடந் க்க, நாம் ைழக்கத்தக்கதாக ஆ களின் தா க்  ெவ  அ கமாய் 
அடங்  நடக்கேவண் மல்லவா? அவரக்ள் தங்க க்  நலெமன்  
ேதான் னப  ெகாஞ்சக்காலம் ட் த்தாரக்ள்; இவேரா தம் ைடய 
பரி த்தத் க்  நாம் பங் ள்ளவரக்ளா ம்ெபா ட்  நம் ைடய 

ரேயாஜனத் க்காகேவ நம்ைமச ் ட் க் றார.் எந்தச ் ட்ைச ம் 
தற்காலத் ல் சந்ேதாஷமாய்க் காணாமல் க்கமாய்க் கா ம்; ஆ ம் 

ற்காலத் ல் அ ல் பழ னவரக் க்  அ  நீ யா ய சமாதான பலைனத் 
த ம். (எ ேரயர ்12: 3 – 11) 

 
____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  

ைள கள் எந்த பத் ம் வரலாம்: கரத்்தரிட ந்  ரிக்கப்பட்ட உணர் , அவ க்காக 
வா ம் பல ல்லாைம, அைம ேயா மனநிைறேவா இல்லாைம, ழப்பம், ெகாந்தளிப் , மன 
அ த்தம், சரச்ை்ச, இன் ம் ல. ஆனால் நற்ெசய்  என்னெவன்றால், கரத்்த ைடய 
வாரத்்ைத ன்ப  நாம் நடந் , மனம் ம் ம்ேபா , அவர ் நம்ைம டெ்ட த்  ெதாடரந்்  
நல்வ ல் நடத்த வல்லவர.் நம் கவனதை்த ஈரப்்பதற்காக கரத்்தர ் இந்த எ ரம்ைற 

ைள கைள பயன்ப த் றார.் 
 
ப களில் ஆழமாக ேத ங்கள் 
 
ெசாந்த வ ல் நாம் ெசய் ம் ஷயங்க க்  வ ம் எ ரம்ைறயான ைள கைள 
பட் ய ங்கள். 
 

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) 
 

____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  
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ம்பம் எ ம் நி வனம் 
 

ம்பம் கரத்த்ரால் உ வாக்கப்படட் ஒ  நி வனம் என்பதால், அ  அவ ைடய 
வ வைமப் க்  உட்பட்ட . எந்த ஒ  ம்ப ம் சரியாக இயங்க ேவண் ெமன்றால், 
அதற் ள் தைலைமத் வ ம் அ கார ம் இ க்க ேவண் ம் என்  கரத்்தர ்நிய த் ள்ளார.் 

க க் யமான இந்த நி வனத் ற்காக கரத்்தர ் நி ய கட்டைமப்ைப இப்ேபா  
பாரப்்ேபாம். 
 
ஆ யாகம ஸ்தகத் ல் காணப்ப ம் ற் ன்ப , ம ஷன் தனிைமயாக இ ப்ப  
நல்லதல்லெவன்  கரத்்தர ் கண் , ஒ  ைணைய, உத யாளைர அவ க்  ெகா த்தார.் 

ன்  ேதவனா ய கரத்்தர:் ம ஷன் தனிைமயா ப்ப  நல்லதல்ல, ஏற்ற ைணைய 
அவ க்  உண்டாக் ேவன் என்றார.் (ஆ யாகமம் 2:18). இங்  கரத்்தர ் தந்த ளிய வாக்ைக 
கவனி ங்கள், தைலவைர அல்ல உத யாளைர என்  க் ன்றார.் ேதவனா ய 
கரத்்தர ் ம ஷைனப் ன் மண்ணினாேல உ வாக் , வ வாசத்ைத அவன் நா ேல 
ஊ னார,் ம ஷன் வாத் மாவானான். (ஆ யாகமம் 2:7). அப்ெபா  ேதவனா ய கரத்்தர ்
ஆதா க்  அயரந்்த நித் ைரைய வரப்பண்ணினார,் அவன் நித் ைரயைடந்தான்; அவர ்
அவன் லா எ ம் களில் ஒன்ைற எ த் , அந்த இடத்ைதச ் சைத னால் அைடத்தார.் 
ேதவனா ய கரத்்தர ்தாம் ம ஷனில் எ த்த லா எ ம்ைப ம யாக உ வாக் , அவைள 
ம ஷனிடத் ல் ெகாண் வந்தார.் (ஆ யாகமம் 2: 21 - 22). கணவன் மைன  
ஒ வ க்ெகா வர ் தங்கள் வாழ்க்ைக ல் இ க் ம் பங் ைன கரத்்தர ் நி க் றார.் 
அவரக்ள் ஒ வ க்ெகா வர ் சாரந்்  இ ப்பாரக்ள். மனித க்  ேதாழைம ம் உத ம் 
ேதைவப்பட்ட . கரத்்தர ் ெபண்ணின் லமாய் அந்த உத ைய வழங் னார.் ஆணிடம் 
காணப்ப ம் ைறபா கைள ெபண் ஈ ெசய்ய ம், ெபண் ைடய ைறபா கைள ஈ  
ெசய்ய ஆ ைடய ணா சயங்கைள கரத்்தர ் நிரண் த்  வழங் ள்ளார.் ெபண்ணின் 

வன் ஆணிட ந்  வந்த , ஆணின் வாழ்  ெபண்ணிட ந்  ெதாடர் ற . 
 

ய பரிேசாதைன 2 
 
மைன கேள, உங்கள் கணவ க்  உத யாளராக இ க்க ம் ரக்ளா? ____ ஆம் ____ 
இல்ைல (அவரிடம் இப்ெபா ேத ங்கள்) 
 
கணவரக்ேள, உங்க ைடய மைன  உங்க க்  ேதைவ என்பைத உங்களிடத் ம் 
அவரக்ளிடத் ல் ஒப் க்ெகாள்ள நீங்கள் தயாரா? ____ ஆம் ____ இல்ைல (அவரிடம் இப்ெபா ேத 

ங்கள்) 
 
கரத்்தரின் ேமலாண்ைம ைற ன் ழ், எவ்வா  இைணந்  ெசயல்ப வ  என்பைத அ ய 
நீங்கள் றந்த மனைத ைடயவரக்ளாக இ க் ரக்ளா? ____ ஆம் ____ இல்ைல. 
 
ேமாதல் இல்லாத நிைல 
 
கரத்்தர ் ஆைண ம், ெபண்ைண ம் பைடத்த அந்நாளில் அவரக்ளிைடேய அ கார 
ேபாராட்டம் இல்ைல, தவறான ரிதல் இல்ைல, பா னங்களிைடேய சண்ைட இல்ைல. 
நிரவ்ாணமாக இ ந் ம் அவரக்ள் ெவடக்ப்பட ல்ைல. அவரக்ள் ைமைய மறந்த நிைல ம், 

ற்றமற்றவரக்ளாக ம் இ ந்தாரக்ள். கரத்்தர ் பைடத்த எல்லாவற்ைற ம் பராமரிப்பதற்  
மனித க்  அந்த ெபா ப் ைன ெகா த்தார.்  ஆ யாகமம்  2: 15 ன்ற  "ேதவனா ய 
கரத்்தர ்ம ஷைன ஏேதன் ேதாட்டத் ல் அைழத் க்ெகாண்  வந் , அைதப் பண்ப த்த ம் 
காக்க ம் ைவத்தார"். ேம ம் நாம் வா க் ன்ேறாம், "இ னி த்தம் ஷன் தன் 
தகப்பைன ம் தன் தாைய ம் ட் , தன் மைன ேயாேட இைசந் ப்பான்; அவரக்ள் ஒேர 
மாம்சமா ப்பாரக்ள்" (ஆ யாகமம் 2:24).                        
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கணவன்-மைன  இைடேயயான உறைவ ஒ  ஒ ங் ைணந்த உறவாக காண கரத்்தர ்
நமக்  அ த் றார.் இ வ ம் உடன்பட் , தங்கைள ஒன்றாக நிைனத் , ேவதாகமம் 
ெசால்வைதப் ன்பற்ற ேவண் ம். 
 
கரத்்தரின் ேமலாண்ைம ைறைய பாவம் அ க் ன்ற  
 
ஆ யாகமம் 3 ஆம் அ காரத் க்  நாம் நம் கவனத்ைத ப் ேவாேமயானால், 
எ ரப்ாராத தமாக, ம்பத் ல் ய காலேம அைம  நில யைத அ ேறாம். 
 
ஆ யாகமம் 3:1 ல், சரப்்பமான  அ கேமா ளக்கேமா இல்லாமல் ைழ றைத 
காண் ேறாம். மனிதன் அப்பா யாக ம், சரப்்பம் ேநரம்ாறாக த் சா த்தனமான 
தந் ர ள்ள ஒன்றாக இ ந்த  என்பைத நாம் ளங் க்ெகாள் ேறாம். ெபண்ேணா  
உைரயா  இ ல் ஏமாற்றேவ சாத்தான் தன்ைன ஒ  ரகாச ள்ள சரப்மாக 
மா ேவட றான் என்  பாரக்் ேறாம். 
 
இைத வா க் ம்ெபா  ஒ  ல காரியங்கைள ப் ட் க்ெகாள் ங்கள்: சரப்்பம் 
ெபண்ைண சந் க்க வந்தெபா  ஆதாம் எங்ேக இ ந்தான்? ஏன் இந்த வஞ் ப் ந்  

ட்  சரியான வ ல் நடத்த அவன் ன்வர ல்ைல? இவ் டத் ல் தைலைம ைறபா ம் 
பரிந் ைர வழங்கா நிைல ேம ஏவாேளா  ேசரந்்  ஆதாைம ம் ப க் ள்ளாக் ற . 

ஷரக்ேள, ஆதாம் தைலைமத் வத்ைத சரியான ைற ல் நடப் க்காத ேபால நீங்க ம் 
உங்கள் ம்பங்களில் இந்த நிைலப்பா ைடயவரக்ளாய் இ க் ன் ரக்ளா?  
 
ஆ யாகமம் 3: 1 தல் 8 ஆம் வசனங்கள் வைர ம் மனிதனின் ழ்ச்  ரிவைட றைத 
காண ம்: 
 
ஏவாளின் மன ல் சாத்தான் சந்ேதகத்ைத ைதக் றான். 
 

...ேதவன் ெசான்ன  உண்ேடா என்ற . (வசனம் 1) 
 

ெபண்ணிடம் ெபாய் ைரத்தான் சாத்தான் 
 

...நீங்கள் சாகேவ சாவ ல்ைல (வசனம் 4) 
 

ய ஆைச னால் ஏவாைள கவரந்் த்தான் 
 

நீங்கள் இைதப் க் ம் நாளிேல உங்கள் கண்கள் றக்கப்ப ம் என் ம், நீங்கள் 
நன்ைம ைம அ ந்  ேதவரக்ைளப்ேபால் இ ப் ரக்ள் என் ம் ேதவன் அ வார ்
என்ற . (வசனம் 5) 

 
ெபண்ைண சாத்தான் வஞ் த்தான், அ னாேல அவள் பாவம் ெசய்தாள் 
 

அப்ெபா  ஸ் ரீயானவள், அந்த ட்சம் ப் க்  நல்ல ம், பாரை்வக்  
இன்ப ம், த் ையத் ெதளி க் றதற்  இச் க்கப்படத்தக்க ட்ச மாய் 
இ க் ற  என்  கண் , அ ன் கனிையப் ப த் , த் , .... (வசனம் 6) 

 
அவள் அந்தக் கனிைய சாப் டட்ேபா , எ ரி ன் ெபாய்ைய நம் , வஞ் க்கப்படட்ாள். 
 
ெபண்ைன பயன்ப த்  அவ ைடய ெசல்வாக்ைகக்ெகாண்  ஷைன ம் பாவம் ெசய்ய 
உற்சாகப்ப த் றான். 
 

…. தன் ஷ க் ம் ெகா த்தாள்; அவ ம் த்தான். (வசனம் 6) 
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கரத்்தரின் உத்தர  றப்பட்ட .  தல் தம்ப ன க்  கரத்்தேரா  இ ந்த உற ம் தங்கள் 
இ வ க் ம் இைட லான உற ம் ைதந் ேபான . அவரக் ைடய நீ ம் அப்ப க்கற்ற 
நிைல ம் ப க்கப்பட்ட னால், அவரக் ைடய ளரச்் னாேல ைள கைள சந் க்க 
ேநரந்்த . அவரக்ளின் ழ்ச் னாலான சாபங்கள் ஆ யாகமம் 3 ஆம் அ காரம் 16 தல் 19 
வைர லான வசனங்கள் ப  ெசய ன்றன 
  

அவர ் ஸ் ரீைய ேநாக் : நீ கரப்்பவ யா க் ம்ேபா  உன் ேவதைனைய 
க ம் ெப கப்பண் ேவன்; ேவதைனேயாேட ள்ைள ெப வாய்; உன் 

ஆைச உன் ஷைனப் பற் க் ம், அவன் உன்ைன ஆண்  
ெகாள் வான் என்றார.் (வசனம் 16) 
 

ஆ யாகமம் 3:16 ல் காணப்ப ம் ஆைச என்ற வாரத்்ைத ம் ஆ யாகமம் 4:7 ல் காணப்ப ம் 
ஆைச என்ற வாரத்்ைத ம் ஆ க்கம் ெச த் ம் ஆைச என்ற ெபா ைள க் ன்றன. 
மனித க்  அவன் மைன ன்  அ காரம் ெகா க்கப்பட் ள்ள  எனி ம், அவனிடம் 
சமரப்் க்க ம த்  ேபாரா  அவ ைடய கணவனின் தைலைமக்  பணிய ம க் ம் 
ஆைசயான  ேமற்ெகாள் ம் நிைல காணப்ப ற . 
 
17 தல் 19 வசங்களின் ப  ஆதாம் கரத்்தரின் வ ைறக க்  ழ்ப்ப யாமல் தன் 
மைன ைய வ நடத்த ம் பா காக்க ம் தவ , தன் மைன க்  இைசந் , தன்ைன ம் 
சாபங்க க்  உள்ளாக் னான் என்  பாரக்் ேறாம்.  
 

ன்  அவர ் ஆதாைம ேநாக் : நீ உன் மைன ன் வாரத்்ைதக் ச ்
ெச ெகா த் , (வசனம் 17) 

 
சாத்தானின் ஆ ரிய தாக் த ந்  தன் மைன ைய காக்க தவ ய னா ம், 
வ நடத்த தவ ன னா ம், தன மைன ேயா  பாவத் ற் ள்ளான னா ம், தன  

ம்பத்ைத ேமற்பாரை்வ ட கரத்்தார ் ெகா த்த ெபா ப்ைப நிைறேவற்றாமல் 
றக்கணித்தான். பாவம் உலகத் ற் ள் ைழவதற்கான  ெபா ப்  ஆதா ன் 
ேதயா ம். பாவத் ன் சாபம் ெதாடரந்்  பா ப் ைன ஏற்ப த் க் ெகாண் க் ன்ற . 

எண்ணிலடங்கா ம்பங்களில், ஷரக்ள் தங்க ைடய ம்ப தைலவர ் ெபா ப் ல் 
த மா றைத ம், மைன கள் தங்களின் ஷரக்ளின் ம்ப தைலைமக்  
எ ரக்் றைத ம் பாரக்்க ன்ற . ெபா வாக, இன்ைறய காலகட்டத் ல் ஆண்கள் 
ஆதா ன் நிைலப்பாட்ைட கைட த்  ம்பங்களில் தங்கள் அ காரத்ைத ெச த்த 

யற் ப்ப ல்ைல, அ ேபாலேவ மைன க ம், ஏவாைளப்ேபால தங்க க்  
பா காப்ெபன்ப  ேவண் ய ல்ைல என் ம் அ காரம் ெச த்த யற் க் ம் நிைலைய ம் 
ெவளிப்ப த் ன்றனர.் 
 

இப்ப யாக, ஒேர ம ஷனாேல பாவ ம் பாவத் னாேல மரண ம் 
உலகத் ேல ரேவ த்த ேபால ம், ... (ேராமர ்5:12) 

 
இந்த தைலப் ைனக் த்  ஒ  வரண்ைன இப்ப யாக ன்ற : 
 

பாவம் உலகத் ள் ரேவ க் ம் ன்னேம மனித க்  கரத்்தர ்
தைலைமத் வத்ைத ெகா த்தார.் ப ல யார ் இந்த உண்ைமைய, பைடப் ன் 

ைறயைமையக் த் ம் (மனிதன் தலாவதாய் பைடக்கப்பட்டான்) பைடப் ன் 
ேநாக்கத்ைதக் த் ம் (ம ைய மனித க்காக பைடத்தார)் வா க் ன்றனர ்      (1 
ெகாரிந் யர ் 11: 8-9).  ஏவாள் தலாவதாக பாவம் ெசய் ப் ம், ம்ப 
தைலவனா ய ஆதா னாேலேய பாவம் உலகத் ல் ரேவ த்த . அவன் 
தைலவனாக இ ந்தப னாேலேய அந்த ழ்ச் ன் ெபா ப்  அவைனேய சா ம். 
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ஷரக்ள், உங்க ைடய ம்பங்கைள கரத்்த ைடய வாரத்்ைத ன்ப  காக்க ம் 

வ நடத்த ம் தயாராக இ க் ன் களா? ____ ஆம் ____ இல்ைல 
 
மைன கேள, உங்க ைடய ம்பங்கைள எப்ப  நிரவ் க்கேவண் ம் என்பைத 
கரத்்த ைடய ஆேலாசைனக க்  ெச  சாய்த்  ழ்ப ய ம் ன் ரக்ளா? ____ ஆம் ____ 
இல்ைல 
 
கரத்்தரின் ட்டம் 
 
ஒ  ம்ப அ காரியாக ெபண்ைண நிய க்காமல், அவ ைடய கணவனின் உத யாளராக 
இ ப்பேத கரத்்தரின் ேநாக்கம் என்பைத நாம் உணரேவண் ம். இைறமகன் 
இேய ஸ் ன் தைலைம ல், ஒ  ம்பத் ன் தைலவனா ய கணவன் தன் 
ெபா ப்ைப ைமயாக நிைறேவற்ற மைன ன் உத ம் ஆதர ம் ேதைவ.  இ ேவ 
கரத்்தரின் அற் தமான ட்டம். ஆ ரவ்ாதத்ைத ெபற் க்ெகாள்ள, கரத்்தர ் ஏற்ப த் ய இந்த 
ேமலாண்ைம ைறைய ஸ்தவரக்ளா ய நாம் கைட க்கேவண் ம். 
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பாடம் 2 

 

கரத்்தரின் வாரத்்ைதக்  ேநராய் ேநாக் தல் 

 
இந்த உலகத் ல் கா ம் தத் வங்களின்ப ேயா அல்ல  நாம் நிைனத்தப ேயா இல்லாமல் 
கரத்்தரின் த்தைத ம் ேநாக்கத்ைத ம் நா  அவ க்  ழ்ப யேவண் ம். 

 
ப களில் ஆழமாக ேத ங்கள் 
 
கரத்்தரின் ேமலாண்ைம ைறைய உங்க ைடய ட் ல் கைட ப்ப  அல்ல  
கைட க்காத  என்ப  எப்ப  ெபா ந் ன்ற  பற்  ழ் கா ம் வசனத் ன் வா லாக 

வரிக்க ம். 
 

ெலௗ க ஞானத் னா ம், மாயமான தந் ரத் னா ம், ஒ வ ம் உங்கைளக் 
ெகாள்ைளெகாண் ேபாகாதப க்  எசச்ரிக்ைகயா ங்கள்; அ  
ம ஷரக்ளின் பாரம்பரிய நியாயத்ைத ம் உலகவ பா கைள ம் 
பற் னேதேயல்லாமல் ஸ் ைவப் பற் னதல்ல. (ெகாேலாெசயர ்2:8) 

 
____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  

 

ேவதகமத் ற்  உடன்படாத தத் வங்கைளக் 
ெகாண்  ெகாேலாெசயர ்ஏமாற்ற ப வாரக்ள் 
என்  எண்ணி ப ல யார ் ந்த கரிசைன 
ெகாண்டவராய் இ ந்தார.் ஸ் ைவ 
ஒத் ராத பற்பல உலக தத் வங்கள், 
மனிதரக் ைடய மர கள் மற் ம் உலகத் ன் 
ெகாள்ைககள் மணத்ைதக் த் ம் 
ெபற்ேறாரா ப்ப  த் ம் ம்பத்ைத 
எப்ப  இயக் வ  த் ம் ளக் ன்றன. 
 
ஜாக் ரைத அல்ல  த் ங்கள் என்ற 
எசச்ரிப்  வாரத்்ைதகள், நம்ைம ற்  என்ன 
நடக் ன்ற  என்பைத ெதரிந் ெகாள்ள உற்சாகப்ப த் ன்ற . உண்ைமைய ம் 
ெபாய்ைய ம் ேவற ய கரத்்தர ் அ ம் ேவகத் ைன உபேயா க்க நம்ைம இந்த 

ழல்வா லாக எசச்ரிக் ன்ற . உண்ைமைய அ ந்  அைத பற் க்ெகாண்  ெபாய்ைய 
எ ரத்்  ேபாரா  ெவற்  ெபற ேவகம் நமக்  ேவண் ம். 
 
ெபாய்ைய நம்  பல ம்பங்கள் ஏமாற்றப்ப ன்றன. ஏமாற்றப்ப வ  மாத் ர மல்லாமல் 
அதனால் ேதவ ைடய வாரத்்ைதகளின்ப  நடக் ம்ேபா  அைட ம் ஆ ரவ்ாதங்கைள ம் 
சமாதானத்ைத ம் இழந் க் ன்றனர.் வாக உலக தத் வங்க ம், மனிதரக் ைடய 
மர க ம், உலகத் ன் ெகாள்ைகக ம், ஸ் ன் வ யாக நாம் நம் ம்பங்களில் 
என்ன ெசய்ய ேவண் ம் என்ற ேநாக்கங்கைள ெசய ழக்கச ்ெசய் ன்றன. 
 
  

உண்ைம ேகாப்  
 

ஏமாற்  - உங்கைள ைற க்க - 
ேபாரில் ெகாள்ைள ம் ேபா  
ெகாள்ைளய க்க அல்ல  களவா  
ெகாண் ேபாக. ப் ட்ட இந்த 
ப ல், ேதவ வாரத்்ைத ன்ப  

ஸ் ன் வ யாய் வா க க்  
ைடக் ம் கரத்்த ைடய ெபாக் ஷங் 

கைள ம், அவ ைடய தைல ைட ம் 
ஆற்றைல ம் ெகாள்ைளயா வ  
என்பதா ம். 
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ேதவ வாரத்்ைத அல்லாத ேவ  காரியங்கைள நம்  நான் ஏமாற்றப்பட் க் ன்ேறனா என்ற 
ேகள் ைன நீங்கேள ேகட் க்ெகாள்ள ேவண் ம். பல ேநரங்களில் நம்ைம நாேம ஆராய்ந்  
அ யாமல் உலகப் ேபாக் னில் ஓ ம் நிைல உண் . ஆ க் ரியவரக்ளாய் இ க் ற நாம் 
எல்லாவற்ைற ம் த்  1 ெகாரிந் யர ் 2:15 ன் ரகாரம் ம ப் ட் , கரத்்த ைடய 
ஞானத் ன் ப  இயங் , 1 ெகாரிந் யர ் 2: 5 தல் 6:13 வைர லான ேவத வசனங்களின்ப  
மனித க்ேகற்ற ஞானத்ைதப் றக்கணிக்க ேவண் ம். 
 
கரத்்தரின் ேமலாண்ைம ைறக் ள் கடந்  ெசல் ம்ேபா  ம்பங்களி ள்ள தைலைம 
அைமப்ைபக் த்  ப் டன் இ ங்கள். உலக ெசல்வாக் களான எல்லா த மர க ம், 
கலாசார ைறக ம் இன பண் க ம் கடந்த கால அ பவங்க ம் கரத்்த ைடய 
வ க க்  மாறாக இ ந்தால் அவற்ைற நாம் மனப் ரவ்மாக ைக டேவண் ம். இ  க ம் 
க னேம ஏெனன்றால் ஒ  ல ெஜன்ம பாவங்கைள ம் ய பழக்கவழக்கங்கைள ம் 
உைடத்ெத ந்  ெசயல்ப ம் ைறைய ம் ந் க் ம் ைறைய ம் ற் மாக 
மாற்றேவண் ம். ஆனால் நம் இரக்க ள்ள ேதவனா ய கரத்்தைர ேச ப்ப னாேல, நாம் 
மா வதற்கான அ காரத்ைத அளித்  உங்கள் மன ன் உணர் ல் ப் க்கப்ப ரக்ளாக 
(எேப யர ்4:23) 
 
எத்த  ெசல்வாக் களின் ழ்? 
 
நம் ந்ைதகளி ம் நடத்ைத ம் ழ் கா ம் ல தத் வங்களில் ஆழ்ந்  
ெசன் ேறாமா என்  ப் டன் இ க்க ேவண் ம். 
 
இனக்கலாசச்ாரம்  
 
"என  கலாசச்ாரத் ல் (இன ன்னணி என்  ெபா ள்), இவ்வாறாக நாங்கள் ெசய் ேறாம் 
என்  லர ் ம் வழக்க ண் . இல்ைலெயன்றால், ஒ  ( ப் ட்ட உங்கள் இனதை்த 
நிரப் க் ெகாள்ள ம் [த ழனாக]) ெபண்க க்  ம்பத் ல் க த் க்கைளக் ற உரிைம 
இல்ைல என்ேறா, ழந்ைதகைள வளரத்்  ப ற் யளித்  ெபண்ணின் கடைம என்ேறா ம் 
வழக்க ண் . ஆனால் நீங்கள் ஒ  ஸ் வேரயானால் உங்க ைடய கலாசார 
நம் க்ைககைள அகற்  எரிய ேவண் ம், ஏெனன்றால் கரத்்தரின் வாரத்்ைதக்  ேநரம்ாறாக 
இ  ளங் ன்ற . பல ேநரங்களில் கலாசச்ார நம் க்ைககள் தார் க தாக்கங்கள் இல்லாத 

ப் த் ேதர் கேளயா ம். அைவகைள கைடப் ப்ப ல் எந்த தவ ம் இல்ைல. ஆனால், ஒ  
கலாசச்ார நம் க்ைக ேவதாகமத் ற்  மாறாக இ க் ேமயானால் அ  ஒ  தார் க 
ேமாதலாய் மா ம். அ  ஒ  பாவசெ்சயல். மணத்ைதக் த் ம் ம்பத்ைத 

த் ம் காணப்ப ன்ற நம் ைடய நம் க்ைககள் ேதவ வாரத்்ைத ன்ப  
இ க் ன்றனவா என்  பரிேசா க்க ேவண் ம். 
 
உலகப் ரகாரமான கலாசச்ாரம் 
 
நம் ைடய கலாசச்ாரம் அதாவ  இவ் லகத் ன் தத் வங்க ம் ெகாள்ைகக ம் நம்ைம 

ற்  இ க் ன்றன. உலகப் ரகாரமான ஞானம் ஊடகங்கள் வா லாகேவா ( த்தகங்கள், 
ெதாைலகாட் , ைரப்படங்கள், பத் ரிக்ைககள், இைணயதளம், ச க ஊடகம்) கல்  
மற் ம் சகாக்களின் அ த்தத் னாேலா நமக் க் ைடக் ன்ற . ேமல் றப்பட்ட இவற் ல் 
ஒன்றா ம் நம்ைம பா த் , மணத்ைதக் த் ம், ம்பத்ைதக் த் ம் 
இவ் லகத் ன் பாரை்வ ல் வ நடத் ன்றன. கரத்்தரின் வாரத்்ைதேயா  உலக 
நம் க்ைககைள ம் தத் வங்கைள ம் நாம் ஒப் ட்  அ ம் வைர, அவற்ைற உண்ைம 
என்  நம் மன ல் ப த்  அவ்வாேற ெசயல்படேவண் ம் என்  க ன்ேறாம். 
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மதரீ யான மர கள் 
 

மணத்ைதக் த் ம், ெபற்ேறாராய் இ ப்பைதக் த் ம் பல மத ேபாதைனகள் 
மர களாக மா ட்டன. உதாரணமாக, எங்கள் மதக் கலாசச்ாரத் ன்ப  இப்ப யாகேவ 
நாங்கள் ெசய் வந் ள்ேளாம். ஆனால் நாேமா ெபேராயா ள்ள ஸ் வரக்ைள ேபால 
இ க்க ேவண் ம். அவரக்ள் ப ல யாரின் ேபாதைனகைள ேகட் , "ேவதத்ைத ன ம் ேத  
எல்லாக்காரியத்ைத ம் ஆராய்ந்  அ ந் ெகாண்டார"் (அப்ேபாஸ்தலர ் 17:11). யா ைடய 
அ ைவ ம் சத் யம் என்  கண் த்தனமாக நம்ப ேவண்டாம். என் ைடய 
வாரத்்ைதைய ம் ட ட் , ேவதாகமத்ைத றந்  யாெதா வர ் ய காரியம் 
உண்ைமதானா என்  சரிபாரப்்ப  க அவ யம். 
 
மனிதரக்ளின் மர கள் 
 
ஒ வரிட ந்  இன்ெனா வ க்ேகா, ஒ  தைல ைற ந்  அ த்த தைல ைறக்ேகா 
ப ம் நம் க்ைகக ம் நடத்ைதக ம் மர களா ம். மண காரியங்களி ம் 
ெபற்ேறாராய் இ ப்ப ம் இப்ப ர்  எல்லா காலக்கட்டங்களில் நடக் ன்ற . பல ைற 
ெபற்ேறார ்வளரந்்  ரச்்  ெபற்ற தங்கள் ள்ைளக க்  ெபற்ேறாராய் இ ப்பைதப்பற்  

ம் தவறான ஆேலாசைனயான , "நாங்கள் உன்ைன வளத் யேபா  இப்ப ெசய்த னால் 
நீ ம் அதைனேய கைட க்கேவண் ம்". ஸ் ைவ ன்பற் வ ல், ஸ்தவரக்ளா ய 
நாம், க ைமயான கைள எ க்க ேவண் ம். கரத்்த ைடய வாரத்்ைதயான  நம் தரமாக 
இ க் ேமயானால் நாம் எப்ெபா ம் மற்ெறந்தக்காரியத்ைதக் காட் ம் கரத்்தைர ம் 
அவ ைடய வாரத்்ைதகைள ம் கணம்பண்ண ேவண் வ  அவ யம், இ  நம் ைடய 
ெபற்ேறாரக்ைள ம் உட்ப த் ம். எல்லா மர களி ம் தார் க தாக்கங்கள் இ ப்ப ல்ைல, 
அப்ப  இ க் ம் படச்த் ல் அவற்ைற நாம் நிராகரிக்க ேவண் வ  கடட்ாயமா ம். 
  
மர கைளக் த்  இேய ன் ன்ேனாக் கள் 
 
உண்ைமைய மர ந்  ேவ ப த் ம் ழப்பத்ைத ைகயாள்வெதன்ப  தான 
ஒன்றல்ல. மர கள் ஆ க்கம் ெச த் ம் மதக் கலாசச்ாரத் ல் வளரக்்கப்பட்ட மத மாரக்ள் 
தங்கள் வாழ்ைவ மர களின் வ  கட்டைமத் க்ெகாண்டவரக்ள் லைர இேய  ஸ்  
சமாளிக்க ேவண் யதா ற் . மனிதரக்ள் கற் த்தந்த ேயாசைனகைள ட ம த்  

வாதமாக காணப்பட் , இ ல் அவரக்ள், தங்கைள ட்க வந்த ட்பைரேய நிராகரித்  
ன்றனர.் 

 
ன் ம் அவர ் அவரக்ைள ேநாக் : நீங்கள் உங்கள் பாரம்பரியத்ைதக் 

ைகக்ெகாள் ம்ப க் த் ேதவ ைடய கட்டைளகைள யரத்்தமாக் ன  
நன்றா க் ற .... நீங்கள் ேபா த்த உங்கள் பாரம்பரியத் னால் ேதவ 
வசனத்ைத அவமாக் ரக்ள். இ ேபாலேவ நீங்கள் மற் ம் அேநக 
காரியங்கைள ம் ெசய் ரக்ள் என்  ெசான்னார.் (மாற்  7:9, 13) 

 
அவரக் க்  வாழ்வதற்கான வ ைறகைள (கட்டைளகைள) ேதவன் தந் ள்ளார ் என் ம், 
ஆனால் அவரக்ேளா உண்ைமைய சாரந்்  இராமல், மனிதன் உ வாக் ய கைள ம், 
ெகாள்ைககைள ம் கைடப் ப்பதாக அவரக்ளிடம் இேய  னார.் அப்ப ச ்
ெசய்வ னால் ேவத சாத் யங்கைள ைள ல்லாததாக மாற் ன்றனர.் இந்தச ் ழ ல், 
பரிேசயரக்ள் தங்கள் பணத்ைதக் ெகாண்  தங்கள் ெபற்ேறாரக்ைள ஆதரிப்ப  இயலாத 
காரியம் ஏெனன்றால் அவரக்ள் சம்பா த்த  ேதவ க் ப் பைடக்கப்பட்ட யாகக் 
காணிக்ைக என்  னாரக்ள். ஆனால் உண்ைம ேலேய, அவரக்ள் சம்பா த்தைத தங்கள் 

ய ேநாக்கங்க க்காக பணத்ைத ேச க் ன்றனர.் தகப்பைன ம் தாைய ம் கனம்பண்ண 
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ேவண் ெமன்ற ேதவனின் ஐந்தாவ  கட்டைளைய சட்டப் ரவ்மாக த ரப்்பதற்காக ஒ  
வ ைய வ வைமத் க்ெகாண்டனர.் 
 
ஆ க் ரியைவகைள ைனந்ேதா, ேவதாகமத் ல் நம் ைடய ப்பங்கைள ெச த் ேயா 
நம் ய ேநாக்கங்க க்காக பயன்ப த் க்ெகாள் ன்ேறாம். இேய  அவரக் க்  

யதாவ , "ம ஷ ைடய கற்பைனகைள உபேதசங்களாகப் ேபா த் , ணாய் எனக்  
ஆராதைன ெசய் றாரக்ள் என் ம், எ க் ற ரகாரம், மாயக்காரரா ய உங்கைளக் 

த் , ஏசாயா நன்றாய்த் ரக்்கதரிசனம் ெசால் க் றான்." (மாற்  7:7). நம் ைடய 
வாரத்்ைதேயா ெசயேலா ேதவனால் கவனிக்கப்படாமல் ேபாகா . 
 
ேவதாகம மர கள் 
 

ல மர கைள இ கப் பற் க்ெகாள்ள ேவண் ம். ெதசேலானிக்ேகயா ள்ள சைபயா க்  
ப ல யார ் யதகவ , "ஆைகயால், சேகாதரேர, நீங்கள் நிைலெகாண் , 
வாரத்்ைத னாலாவ  நி பத் னாலாவ  நாங்கள் உங்க க்  உபேத த்த 

ைறைமகைளக் ைகக்ெகாள் ங்கள்." (2 ெதசேலானிக்ேகயர ் 2:15). ேபாதைனகள் 
வா லாக ம், க தங்கள் லமாக ம் அப்ேபாஸ்தலரக்ள் தங்க க்  ெகா த்த ேவதாகம 
சாத் யங்களில் ெதசேலானிக்ேகயா சைபயார ் உ யாக த் க்ெகாண்  அதன்ப  
நிைலத்  நிற்க ப ல யார ் னார.் நாெமல்ேலா ம் உண்ைமைய இ கப் பற் க்ெகாள்ள 
ேவண் ம். 
 

ம்பத்ைத பற் யதான இேய ன் ன்ேனாக் கள்  
 

ம்ப அங்கத் னரின் ெகாள்ைககைள கைட க்க ேவண் மா அல்ல  கரத்்த ைடய 
ெகாள்ைககைள கைட க்க ேவண் மா என்பைத இேய  நமக்  அ ைரயாக 
வழங் ள்ளார.் 

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

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

 
அவைர ேந ப்ப னால், நம் ம்பத்ைதேயா கணவன் மைன ையேயா, ெவ க்க ேவண் ம் 
என்  இேய  ற ல்ைல. மாறாக கரத்்த ைடய வ ையேயா அல்ல  ெபற்ேறாரின் 
வ ையேயா, உலகத் ன் வ ையேயா, நம் ய வ ையேயா நாம் ேதர்  ெசய் ம் 
த ணங்களில் கரத்்தரின் வ ையேய ேதர்  ெசய்ய ேவண் ம். ேம ள்ள வசனத் ல் 
கா ம் ‘ெவ ʼ என்ற வாக் ைன அன்  இல்லாத என்ற ெபா ளில் எ த் க்ெகாள்வ  நல்ல . 
கரத்்தைர ேந க் ம் நம் அன் ம், அவ ைடய வாரத்ை்த ம், கரத்்தர ் என்ன ம் ன்றார ்
ஆ யைவ மகத்தானைவ என்பேத அதன் ெபா ள். நம் ைடய ப்பங்கேளா, நம  

ம்பத் ன் ப்பங்கேளா கரத்்த க்  ேவண் யைவகளில் நாம் ழ்ப வைத 
லக் ைவக்க யா . அ ேவ உண்ைமயான ஒ  டனின் அரப்ணிப்பா ம். 

 
இேய ன் காலத் ல் அவைர ன்ெதாடரந்்த தரக்ள், த மத நம் க்ைககைள 
ைக ட்டவரக்ள் என்  ளக்  ைவக்கப்படட்னர.் ெப ம்பா ம், அவரக் ைடய 

ம்பத் னர ்அவரக்ைள க் ெய ந்தனர.் 
 
மற்றவரக் க்  எப்ப  ேதான் னா ம், ேவ  எந்த ஒ  உற ம் ஸ் ன் 
உண்ைம ந்  நம்ைம ட்  ரிக்கஅ ம க்கக் டா . உலகக் கண்ேணாடட்ங்க க்  
மாறாக ஸ்தவரக்ளா ய நாம் ேவதாகம சத் யங்கைள கைட க் ம்ேபா  ல 
ேநரங்களில் அந்நியமானவரக்ளாய் க தப்படலாம். 
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அந்தத ் ன்மாரக்்க உைள ேல அவரக்ேளாேட ட நீங்கள் ழாம க் ற னாேல 
அவரக்ள் ஆசச்ரியப்பட் , உங்கைளத் க் றாரக்ள். (1 ேப  4:4) 

 
கரத்்தரின் ேவதாகமம் எல்லா காரியங்களி ம் வ நடத்  நிரவ் க் ன்ற னால், நாம் 
அந்நியரக்ளாய் காணப்படேவண் ம், ஏெனன்றால் நாம் இவ் லகத் ற்  அந்நிய ம், 
ேவ ரக வா களா க் ேறாம். 

 
அக்காலத் ேல இேய ஸ் ைவச ் ேசராதவரக் ம், இஸ்ரேவ ைடய 
காணியாட் க் ப் றம்பானவரக் ம், வாக் த்தத்தத் ன் உடன் ப க்ைகக க்  
அந்நிய ம், நம் க்ைக ல்லாதவரக் ம், இவ் லகத் ல் 
ேதவனற்றவரக் மா ந் ரக்ெளன்  நிைனத் க் ெகாள் ங்கள். (எப் யர ்2:12) 

 
ப களில் ஆழமாக ேத ங்கள் 
 
நீங்கள் யாெரன் ம் என்ன ெசய்வதற்காக உங்கைள கரத்்தர ் அைழத் க் றார ் என்  

வரிக்க ம். 
 

நீங்கேளா, உங்கைள அந்தகாரத் னின்  தம் ைடய ஆசச்ரியமான 
ஒளி னிடத் ற்  வரவைழத்தவ ைடய ண்ணியங்கைள 
அ க் ம்ப க் த் ெதரிந் ெகாள்ளப்பட்ட சந்த யா ம், ராஜரகீமான 
ஆசாரியக் ட்டமா ம், பரி த்த ஜா யா ம், அவ க் ச ் ெசாந்தமான 
ஜனமா ம் இ க் ரக்ள். (1 ேப  2:9) 

 
____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  

இைவ சரச்ை்சக் ரிய க்கல்களாக இ ப் ம், மற்ற எல்லா ேயாசைனகைள ம் 
ஒ க் ட்  கரத்்தரின் ேவதாகமத் ல் என்ன காண் ன்ேறாேமா அவற்ைற ைமயாக 
த வ ேவண் ம். 
 

ம்பத் ல் ேவதாகமத் ன் ப யான தைலைம 
 
ஒவ்ெவா  ஷ க் ம் ஸ்  தைலயா க் றாெரன் ம், ஸ் ரக்ீ ப் 

ஷன் தைலயா க் றாெனன் ம், ஸ் க்  ேதவன் 
தைலயா க் றாெரன் ம், நீங்கள் அ யேவண் ெமன்  ம் ேறன்.  
(1 ெகாரிந் யர ்11:3) 
 

  
மைன கேள, கரத்்த க்ேகற் ம்ப , உங்கள் ஷ க் க் ழ்ப்ப ங்கள். 

ஷரக்ேள, உங்கள் மைன களில் அன் ங்கள், அவரக்ள்ேமல் கசந்  
ெகாள்ளா ங்கள். ள்ைளகேள, உங்கைளப் ெபற்றா க்  எல்லாக் 
காரியத் ேல ம் ழ்ப்ப ங்கள்; இ  கரத்்த க் ப் ரியமான . தாக்கேள, 
உங்கள் ள்ைளகள் டனற் ப்ேபாகாதப , அவரக் க் க் 
ேகாப ட்டா ங்கள். (ெகாேலாேசயர ்3:18-21) 

  
 

__________________________ ஸ் ன் தைலயாய் இ க் ன்றார.் 
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__________________________ மனிதனின் தைலயாய் இ க் ன்றார.் 
    
__________________________ ம ன் தைலயாய் இ க் ன்றார.் 
  

ள்ைளகள் தங்கைள ________________ அரப்்பணிக்க ேவண் ம்.  
 

 
ேமேல ெகா க்கப்பட் ள்ள ேவதாகம ப கள் எல்லா த வாதங்கைள ம் 
ெதளிவாக் ன்ற , ஆனா ம் ல ந்தைன வடட்ங்களில் மா படட் க த் க்கள் 
நில ன்றன. கணவன் தன  மைன க்  தைலவனாய் இ க் றானா என்ப ன் 

வாதத் ேலேய ஆ ம். இந்த வாதத் ற்  கணவ ம் மைன ம் ப லளிக்க ேவண் ம். 
கரத்்த ைடய ன்ேனாக் த லக்  ஒப் க்ெகாண்  அதன் ற  ேதவன் அவரக் க்காக 
வ வைமத்த பாத் ரத்ைத த  நடக்க ேவண் ம். தலாம் பாடத் ல் நாம் கற்ற  ேபால, 
மனிதன் ெசய்த பாவத் னால் ைடத்த சாபத் ன் ஒ  ப , இயற்ைகயாக ெபண் ஆழ 
ேவண் ம் என்ற ஆைசைய உைடயவராக இ ப்ப ேவயா ம் (ஆ யாகமம் 3:16). 
ஏேனாதாேனாெவன்  இல்லாமல் மாறாக உபத் ரவம் ஏற்ப ம் என்பதைன ம், கரத்்த ைடய 

த்தத் ற்  நாம் ஒப் க்ெகா க்க ேவண் ம் என்பதைன நாம் ரிந் ெகாள்ள ேவண் ம் 
என்பதற்காகேவ இந்தப்ப ைய ேவதாகமத் ல் ைவத் ள்ளார.் 

 
 தைல என்ற ெசால் [ெகப்பாேல - ேரக்கம்] ய 
ஏற்பாட் ல் பல ெபா ளில் ெமா ெபயரக்்கப் 
பட் ள்ள . 1 ெகாரிந் யர ் 11:3ல் ேதான் ன்ற 
உ வாக உணரவ்ாக ஒ  ேரக்க அ ஞர ் இந்த 
ெசால்ைலக் த்  ளக்கம் அளிக் ன்றார.் ேழ 
ெகா க்கப் பட் ள்ள ேவதாகம ப கைள 
ேநாக் ர ் கேளயானால், தைலைமத் வக் ெகாள்ைக ன் க் யத் வத்ைத ரிந்  
ெகாள் ரக்ள். நம் ைடய ேநாக்கத் ற்காக இைவயைனத் ம் கணவன் மைன  
உறைவக் த்  வரிக் ன்ற . 
 

உ வகமாக ல நபரக்ைளக் த் , அதாவ  தைலவனிடம், தைலைம டம் 
மற்ற எல்லா ம் ஒ வ க்  அ பணிவ  - உதாரணம், மைன டனான 
கணவனின் உற  (1 ெகாரிந் யர ்11: 3; எேப யர ்5: 23) அவரக்ள் ஒேர சரீரமாய் 
இ க் றப யால் (மத்ேத  19: 6; மாற்  10: 8), வ நடத் ச ் ெசல்ல ஒ  
சரீரத் ற்  ஒ  தைலேய இ க்க ேவண் ம்; ஸ்  சைபயா ய சரீரத் ற்  
தைலயாய் இ ப்ப  ேபால, சைப ன் அங்கத் னர ்அவ ைடய அங்கத் னர ்(1 
ெகாரிந் யர ் 12: 27; எேப யர ் 1: 22; 4: 15; 5: 23; ெகாேலாெசயர ் 1: 18; 2:10, 19). 

ஸ் க் ம் ேதவ க் மான உற  (1 ெகாரிந் யர ்11: 3). ெகாேலாெசயர ்2: 
10 ன் ப ம் எப் யர ் 1: 22 ன் ப ம் தாவா ய ேதவன் ஸ் ன் 
நிய க்கப்படட் தைலவர ்என்பைவகைள பற்  ளக்கமாக அ ய ன்ற . 

 
ேதவன் ஸ் ன் தைலயாக இ க் ன்றார ்என்  1 ெகாரிந் யர ்11: 3 ன்ற . இேய  

ஸ்  தா ன் த்தத் ற்  தம்ைம ற் மாய் ஒப் க்ெகா த்தார ் என்  ேயாவான் 
ேசஷம் ெதளிவாய் ளக் ன்ற  (ேயாவான் 5: 30). தா ன் த்தத்ைத ெசய்வேத 

அவ ைடய ேபாஜனமாய் இ ந்த  (ேயாவான் 9: 34), காலம் வங் வதற்  ன்பதாக நம்ைம 
இரட் க்கத் ட்ட ட்டார.் (எப் யர ் 1: 4). இேய  ஸ்  தா ன் தைலைமத் வத் ற்  

ப்பத் டன் தன்ைன ைவ பரியந்தம்வைர தாழ்த்  சமரப்் த்தார.் 

 

உண்ைம ேகாப்  
 

தைல - மற்றவரக்ள் சமரப்் க் ம், 
ழ்ப்ப ம் ஒ  தைலவன் அல்ல  
ன்னணி 
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ேதவனின் நிைலக்  ஒத்த ஒ  நிைல ந்தேபா ம், மாரன், டப்ர ் என் ற 
பாத் ரத் ேலேய இேய  ஸ்  ெசயல்பட்டார.் யார ் றந்தவர,் அ க த  வாய்ந்தவர ்
என்ற ரசச்ைன இங்  எழ ல்ைல. ஸ்  தமக்  அ ளப்பட்ட பாத் ரத்ைத 
நிைறேவற் னார.் அேத ேபால, கணவேனா/ தந்ைதேயா, மைன ேயா/ தாேயா கரத்்தர ்
அ ளிய பாத் ரத் ல் ெசயல்படேவண் ம். யார ் றந்தவர,் த  வாய்ந்தவர ் என்பதல்ல. 
கரத்்தரின் பாரை்வ ல் நாம் அைனவ ம் சமமானவரக்ள். கரத்்தர ்வ வைமத்தப  ஒ  ஆண் 

ஷனாகேவா/ தந்ைதயாகேவா, ஒ  ெபண் மைன யாகேவா/ தாயாகேவா பணியாற்ற 
ேவண் ம். 

 
ஸ்  சைபக்  தைலவரா க் ன்றார.் எேப யர ் 1: 22 - 23 இவ்வாறாக ன்ற ; 

எல்லாவற்ைற ம் அவ ைடய பாதங்க க் க் ழ்ப்ப த் , எல்லாவற்ைற ம் 
எல்லாவற்றா ம் நிரப் றவ ைடய நிைறவா ய சரீரமான சைபக்  அவைர 
எல்லாவற் ற் ம் ேமலான தைலயாகத் தந்த ளினார.் சைபக்  தைலயாக ஸ்  
பணியாற்ற தாவா ய ேதவன் அ காரம் ெகா த்தார.் நம் ைடய பங்  என்னெவன் ம், 
தைலயா ய ஸ் ேவா  எப்ப  ெதாடர் ப த் க்ெகாள்வ  பற் ம் ந் க்க 
ேவண் ம். ஸ் வானவர ் சைபக்  தைலயாக நிய க்கப்படட் ேதவனின் ட்டத் ற்  
நம்ைம ப்பத் டன் சமரப்் க் ம் அ ைற உைடயவரக்ளாக இ க்க ேவண் ம். 

ஸ் ற்  எல்லா அ காரங்க ம் ெகா க்கப்பட்டைத நாம் கண் ெகாள்ள ேவண் ம். 
(எல்லாவற்ைற ம் அவ ைடய பாதங்க க்  ழ்ப்ப த் ) நம்ைம நாேம ஸ் க்  

ம்  சமரப்் க்க ேவண் ம். ழ்ப்ப த ள்ள ஸ்தவரக்ள் இதைன ஒப் க்ெகாண்  
அதன்ப  ெசயல்ப ன்றனர.் 

 
1 ெகாரிந் யர ் 11: 3ன் ப  "ஒவ்ெவா  ஷ க் ம் ஸ்  தைலயா க் ன்றார"் 
என்பைத எல்லா ஸ்தவரக் ம் ரிந் ெகாள்வாரக்ள். இந்தச ் ழ ல், மனித லம், 
அதாவ  கணவன் ஸ் க்  ழ்ப்ப ந்  சமரப்் க்க ேவண் ம். அவர ் தைலயாக 
இ ப்ப னால் ஸ்தவரக்ளா ய நாம் அவ க்  நம்ைம ப்பத் டன் 
சமரப்் க் ன்ேறாம். ேம ம்: 

 
ஒவ்ெவா  ஷ க் ம் ஸ்  தைலயா க் றாெரன் ம், ஸ் ரீக் ப் ஷன் 
தைலயா க் றாெனன் ம், ஸ் க்  ேதவன் தைலயா க் றாெரன் ம், 
நீங்கள் அ யேவண் ெமன்  ம் ேறன். (1 ெகாரிந் யர ்11: 3) 

  
ஸ்  சைபக் த் தைலயா க் ற ேபால, ஷ ம் மைன க் த் 

தைலயா க் றான்; அவேர சரீரத் ற் ம் இரடச்கரா க் றார.் (எேப யர ்5: 23) 
 

ேவத வசனங்கள் வா லாக ம்பத் ற்கான ேவதாகம தைலைமத் வத்ைதக் த்ததான 
ழ்கா ம் கைள எட் ேறாம். 

 
1. ஸ்  சைபக்  தைலயா ப்ப ேபால, கணவ ம் மைன க்  தைலயாய் 

இ க்கக்கடவன். கணவேன, இ ேவ உம் அைழப் , பங் . இப்ப த்தான் நீர ்
ெசயல்படேவண் ம். 
 

2. சைபயான  ஸ் ன் தைலைமத் வத் ற்  சமர் ப்ப ேபால, மைன ம் 
ஷ ைடய தைலைமத் வத் ற்  சமரப்் க்க ேவண் ம். மைன ேய, இ ேவ 

உம  அைழப் , பங் , இப்ப த்தான் நீர ்ெசயல்பட ேவண் ம். 
 

3. அவரிடம் தைலைமத் வம் இ ப்ப னாேல சைபைய வ நடத் வதற்கான ெபா ப்  
ஸ் ைடய ேபால, கணவ ம் தன் ைடய தைலைமத் வப் ெபா ப்ைப 

ஏற்  மைன ைய ம், ம்பத்ைத ம் வ நடத்த ேவண் ம். 
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4. ஸ் ைவ சைப ன் தைலயாக நி வ தாவா ய கரத்்தரின் ட்டமாய் 

இ ப்ப ேபால, கணவைன மைன க் ம் ம்பத் க் ம் தைலயாக கணவைன 
நி வ  ேதவனின் டட்மா ம். 

 
இ  காலாவ யான ஒன்றல்லவா? 
 
ேவதாகமத்ைத நம  காலத் க்ேகற்ப ப் க்க ேவண் ம் என்  லர ் வ ண் . ஆனால் 
எல்லா ற்றாண் க க் ம் எல்லா கலாசச்ாரங்க ம், நம் ைடய கலாசச்ாரம் உட்பட, 
ேவதாகமம் ஒ  உண்ைம ஆதாரமாக நி க்கப்பட் ள்ள . ேவதாகமத் ற்  காலாவ  
இல்ைல. 
 
1 ேப ல் ஆ ரகாம் சாரா ைடய வாழ்க்ைகைய நாம் பாரக்் ம்ெபா  
தைலைமத் வமான  காலப்ேபாக் ல் மாறக் ய ஒன்றல்ல என்ப  ளங் ன்ற . மார ்

. . 64ல் ேப  இந்தக் க தத்ைத எ றார:் இரண்டா ர வ ஷ காலம் கடந்  இன் ம் 
அ  ெபா ந் ன்ற . 1 ேப  3ஆம் அ காரம் 1 தல் 7 வசனங்களில் கணவ ம் 
மைன ம் என்ற தைலப் ைன வரிக் றார.் மைன கைள தங்கள் ஷரக் க்  
அ பணிந்  நடக்க உற்சாகப்ப த் றார ்(1 ேப  3: 1 - 4). இதைன ளக் ம் வண்ணமாக 
ஆ ரகாம் சாரா ைடய வாழ்க்ைகைய உபேயா க் ன்றனர.் 

 
இப்ப ேய ரவ்த் ல் ேதவனிடத் ல் நம் க்ைகயா ந்த பரி த்த 
ஸ் ரகீ ம் தங்க ைடய ஷரக் க் க் ழ்ப்ப ந்  தங்கைள 
அலங்கரித்தாரக்ள். அந்தப்ப ேய சாராள் ஆ ரகாைம ஆண்டவன் என்  
ெசால் , அவ க் க் ழ்ப்ப ந் ந்தாள்; நீங்கள் நன்ைமெசய்  ஒ  
ஆபத் க் ம் பயப்படா ந் ரக்ளானால் அவ க் ப் ள்ைளகளா 

ப் ரக்ள். (1 ேப  3: 5 - 6) 
 
ேப  இதைன எ வதற்  2000 வ ஷங்க க்  ன்பதாக வாழ்ந்  ெசன்றவரக்ள். 
இவரக் ைடய காலத் ந்  2000 வ ஷங்க க்  ன்பாக வாழ்ந்தவரக்ள் ஆதா ம் 
ஏவா ம். கரத்்தர ் கணவைன வ நடத்த ம், ஏவாள் உத  ெசய்ய ம் வ வைமத்தார.் 2000 
வ டங்க க்  ற  ஆ ரகா ம் சாரா ம் அேத ைறைய கைட த்தனர.் இரண்டா ரம் 
வ டங்க க்  ற , ேப ம் ய ஏற்பாட் ன் வா க க்  அேத ைறைய 
கைட க்கச ்ெசால்  வ நடத் றார.் பைடப் ன் காலத் ல் மணத்ைத வ வைமத்த 
கரத்்தர,் 4000 வ டங்க க்  ற ம் அ ன் வ வைமப்  மாற ல்ைல என்பதைன நாம் 
அ ன்ேறாம். கரத்்தர ் இந்த ேமலாண்ைம ைறைய மாற் வதாக இ ந்தால், ய 
ஏற்பாட் ல் அைத ெசய் க்கலாம். கரத்்தரின் வாரத்்ைத ைமயான ஒன்றாக 
இ ப்ப னால் அ ந்  மாற்றத்ைதேயா அல்ல  லவற்ைற ேசரப்்பைதேயா த ரத்் , 
அைத அப்ப ேய த க்ெகாள்ள ேவண் ம். 

 
நான் உங்க க் க் கற் க் ம் உங்கள் ேதவனா ய கரத்்தரின் கடட்ைளகைள 
நீங்கள் ைகக்ெகாள் ம்ப , நான் உங்க க் க் கற் க் ற வசனத்ேதாேட 
நீங்கள் ஒன் ம் ட்ட ம் ேவண்டாம், அ ல் ஒன் ம் ைறக்க ம் ேவண்டாம். 
(உபாகமம் 4: 2) 

  
நான் உனக்  க் ற யாைவ ம் ெசய் ம்ப  கவனமா ; நீ அதேனாேட 
ஒன் ம் ட்ட ம் ேவண்டாம், அ ல் ஒன் ம் ைறக்க ம் ேவண்டாம். 
(உபாகமம் 12: 32) 
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அவ ைடய வசனங்கேளா  ஒன்ைற ம் ட்டாேத, ட் னால் அவர ்
உன்ைனக் க ந் ெகாள்வார,் நீ ெபாய்யனாவாய். (நீ ெமா கள் 30: 6) 
  
இந்தப் ஸ்தகத் ள்ள ரக்்கதரிசன வசனங்கைளக் ேகட் ற யாவ க் ம் 
நான் சாட் யாக எசச்ரிக் றதாவ : ஒ வன் இைவகேளாேட எைதயா ம் 

ட் னால், இந்தப் ஸ்தகத் ல் எ க் ற வாைதகைள ேதவன் 
அவன்ேமல் ட் வார.் (ெவளிப்ப த் ன ேசஷம் 22: 18) 

 
ப களில் ஆழமாக ேத ங்கள் 
 
இேய ன் வ ைகக்  ன்பதாக பல ம் என்ன ெசய் ெகாண் ப்பாரக்ள் என்  

வரிக்க ம்   
  ஏெனன்றால், அவரக்ள் ஆேராக் யமான உபேதசத்ைதப் ெபா க்கமன ல்லாமல், 
ெச த் ன ள்ளவரக்ளா , தங்கள் ய இசை்சக க்ேகற்ற ேபாதகரக்ைளத் தங்க க் த் 

ரளாகச ் ேசரத்் க்ெகாண் , சத் யத் க் ச ் ெச ைய லக் , கட் க்கைதக க் ச ்
சாய்ந் ேபா ங்காலம் வ ம். (2 ேமாத்ேத  4: 3 - 4) 
 

____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  

சாத்தாைனேயா, உலகத்ைதேயா அல்ல  மாம்சத்ைதேயா ன்பற்ற நிைனக் ம் பாவ 
இயல்ேபா  றந்தவரக்ள் என்பைத நாம் மறக்கக் டா . ஆகேவ, கவனமாக 
இல்லேயயானால், ேவதாகமத் ற்  எ ரம்ைறயான தத் வங்களால் நாம் கரத்்தரின் 
ேமலாண்ைம ைறைய கைறப ய ெசய்யக் ம். அவ ைடய ைலம ப்பற்ற 
வாரத்்ைதக க்  எ ரான ஒவ்ெவா  எண்ணத்ைத ம் ெசயைல ம் எைடேபாட ேவண் ம். 
அ யாைம னாேல எ ரம்ைற ைள கள் நடவாமல் த க்க யா . 
 
ெவற் கரமான ஒ  ெபண் 
 

  (Full House) என்ற அெமரிக்க ெதாைலகாட்  ெதாடரில் . ேஜ ேடனர ் எ ம் 
கதாப்பாத் ரத் ல் ந த்தவர ் ேகண் ஸ் ேகமரான் (இப்ெபா  ேகண் ஸ் ேகமரான் ேர) 
எ ம் ெபண்மணி. அவர  சேகாதரர ் ேகரக்் ேகமரான் வளரந்்  வ ம் வ கள் (Growing Pains) 
என்ற ெதாைலகாட்  ெதாடரில் ந த்தவர.் ேகண் ஸ் இப்ெபா ம் ந த் க்ெகாண்  
அேதசமயம் ெவற் கரமாக ஒ  மைன யாக ம் தாயாக ம் இ க் றார.் ேவல் ேர என் ம் 
ரஷ்ய ஹாக்  ரைர ெதாண்  ஹாக்  ேபாட்  ஒன் ன் ெபா  ேகண் ஸ் கண்  அதன் 

ற  மணம் ெசய்  ெகாண்டனர.் அவரக் க்  ழந்ைதக ம் உண் . மணம் 
ந்  10 வ ட காலத் ற்  ற  மணத்ைதக் த் ம் கரத்்தரின் ேமலாண்ைம 

ைறையக் த் ம் இவ்வாறாக அவர ் றார.் 
 

எல்லா மணங்கைளப் ேபாலேவ எங்க ைடய மணத் ம் சந்ேதாசம் 
நிைறந்த நாட்க ம் வளரந்்  வ ம் வ க ம் காணப்பட்டன. ஆனால் 

மணம் ந்  10 வ டங்கள் க ந்த றேக இந்த இல்லற இைணப் ல் 
மைன யா ய என் ைடய பங்  எவ்வள  தாக்கம் ந்த  என்பைத 

ரிந் க் ேறன். ஏற்கனேவ இ ந்த நல் ற  கச ் றந்த உறவாக 
மா வதற் ம் என் ள் ெகாண்ட ல மாற்றங்க ம் காரணங்கள் என்  
கண் த்த ல் உற்சாகமைடந்ேதன். மணம் என்ப  சமமான 

ட் ற ல், கணவன் மைன  இ வ ம் க் ய பங்  வ த்தா ம் சம 
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உரிைமகைள ெகாண்  வ வைமக்கப்பட்டவரக்ள் என்பைத தலாவதாக 
ரிந்  ெகாண்ேடன். 

  
ேவதாகமத்ைத எ த்  1 ெகாரிந் யர ் 11: 8 - 9 வசனங்கைள வா த்ேதன். 

ஷன் ஸ் ரீ ந்  ேதான் னவனல்ல, ஸ் ரீேய ஷனி ந்  
ேதான் னவள். ஷன் ஸ் ரக்ீகாகச ் ஷ் க்கப்பட்டவனல்ல, ஸ் ரீேய 

ஷ க்காகச ் ஷ் க்கப்பட்டவள். 
  
ஆ க் ம் ெபண் க் ம் இைட ல் ேவ பா கள் இல்ைல என்பதைன 
இன்ைறய கால ச தாயம் நம்பைவத் ள்ள . இ  ச தாயத் ன் தவ . 
ேம ம் நா ம் சமமாக பைடக்கப்பட் ந்தா ம் ேவ பா க டன் 
பைடக்கப்பட் ள்ேளாம். எனேவ எங்கள் இல்லற வாழ் ல் எங்க க்  
ேவ ப ம் ெபா ப் கள் உள்ளன - என் ைடய பங்  ஒ  உத யாளராகேவ 
இ க்க ஏவாைள பைடத்தார.் 
 
என்ைன ம வ வைமப்பதற்  இ  ஒ  க் ய பாடமாக அைமந்ததா? 
நிசச்யமாக.......நம் ைடய வாழ் ல் கரத்்தர ் ெகா த் ள்ள அ காரத் ற்  
நம்ைம ஒப் க்க கற் க்ெகாள்ேவாேமயானால், நம  மாம க பலத்ைத 
நம  ஆ க்  ஒப் க்க ேவண் ம் என்  கற் க்ெகாள் ன்ேறாம். 

 
ய பரிேசாதைன 

 
கணவன்/ தகப்பன் அல்ல  மைன / தாய் என்ற தங்க ைடய மனநிைல ன் வா லாக 
ேதவன் உங்க க்  என்ன ெவளிப்ப த்த ம் றார ்என்  வரிக்க ம். 
 
____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  
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பாடம் 3 

 
ஒ  தந்ைத ன் றன்/ ஆற்றல்  

 
தகப்பன்மாரக்ேள, ேதவன் உங்க க்  ெகா த் ள்ள வல்லைமைய நீங்கள் உண்ைம ேலேய 

ரிந் ெகாள்ள ேவண் ம். அ  ெதய் கமான ஒன் . இயற்ைகக்  அப்பாற்பட்ட  
உங்க ைடய ழந்ைதகளின் ேமல் அ காரம் உள்ளவரக்ளாய் இ க் ன் ரக்ள். இ  

ற் ம் மற்றவரக்ளின் ெசல்வாக் ற்  அப்பாற்பட்ட . 
 
தகப்பன் தன  ள்ைளகளின் வாழ் ல் அ காரம் உள்ளவர ் என்பைத பல வ டங்களின் 
ஆய் கள் நி த் ள்ளன. இவ்வாறான பல ஆய் கள் க்மண்ட ் ராய்ட், காரல்் மாரக்்ஸ், 
அேடால்ப் ட்லர ் மற் ம் பல க ைமயான ற்றவாளிகளின் வாழ் ல் தங்களின் ம்ப 
இயக்க யைல ரந்்  கவனித் ள்ளன. அவரக்ள் எல்லா ைடய வாழ் ம் ெபா வான 
ஒன்றாய் இ ந்த  என்னெவன்றால், தந்ைத இல்லாத ழ்நிைல அல்ல  அவரக் க் ம் 
அவரக் ைடய தந்ைதக் ம் இைட ல் சமாதானமற்ற உறேவயா ம். ம றம், உல ன் 
வல்லைம வாய்ந்த, நம் ைடய ச தாயத்ைத ஆ ரவ் த்  மனிதரக்ைள நாம் 
பாரப்்ேபாேமயானால், அவரக் க் ம் அவரக் ைடய தகப்பன்மாரக்ேளா டனான 
உறவான  க ஆேராக் யமான நிைல ல் இ ந்தைத நாம் பாரக்்க ம்.  
 
உ , ஊக் ப் , ம ப்  ஆ யவற்ைற தங்க ைடய தகப்பனிடம் பாரக்் ம் 
உள் ணர் ைன ழந்ைதக ைடய இ தயத் ல் ேதவன் ைவத் ள்ளார.் (ஆனால் எேதா ல 
காரணங்களால், நாம் வள ம்ேபா ம் நம் ைடய ழந்ைதகைள வளரக்் ம்ேபா ம், நம் 
தந்ைதயர ் நம்  எத்த  ெசல்வாக் ைன ைடயவரக்ளாய் இ ந்தாரக்ள் என்பைத 
மறந் ன்ேறாம். அேத சமயம் நம  தைலைமத் வத் ன் ைறபாடா ம், நம  
ெசாற்க ம் ெசயல்க ம் எவ்வள  பா ப் ைன ஏற்ப த் ம் என்பதைன நாம் 
உண வ ல்ைல.  
 
சாலேமான் ராஜா ன் ெபரிய வாள் ஒன் ைன என  அ வலகத் ல் வாங்  ைவத் ள்ேளன். 
அ  அழகான ஒ  வாள். எண்னிடம் வந்  ஆேலாசைன ெபற வ பவரக்ளிடம், ஆேலாசைன 
வழங் ம் த ணத் ல் ல ளக்கங்க க்காக அதைன பயன்ப த் வ ண் . "அப்பாவா ய 
நீங்கள், ஒவ்ெவா  சமய ம் உங்கள் ழந்ைதகளிடம் ேகாப ற்  சத்தத்ைத உயரத்்  
அவரக்ளிடம் கத் ம்ெபா , அந்த வாைள எ த்  உங்கள் ழந்ைத ன் இதயத் ல் த்  

ண் ப்ப ேபால இ க் ன்ற " என்  வ ண் .  
 
உங்கள் ழந்ைத டம் க ைமயாக நீங்கள் நடந் ெகாள் ம்ெபா , ேதவன் உங்க க்  
தந்த ளி ள்ள ெசல்வாக் ன் வல்லைமைய ஷ்ப் ரேயாகம் ெசய ன் ரக்ள். நீங்கள் வ  
நடத்தேவண் ம் என்ப  உங்கள் ழந்ைதக க்  ெதரி ம். ம்பத் ன் எல்லா 
ப களி ம் நீங்கள் வ நடத்தேவண் ம் என்ப ம் ப்பாக அவரக்ைள ப ற் ப்ப ல் 
வ நடத்த ேவண் ம் என்பைதேய அவரக்ள் ம் றாரக்ள். அதனால் தான் நீங்கள் 

ஸ் ைவப் ேபால வ நடத்த ேவண் ம்.  
 
மாற் க் ம்பங்கள்  
 
ேமலாண்ைம ைற ன் மாற்றத் ற்  கலப் க் ம்பங்கள் த  ெப வ ல்ைல. மாற்றான் 
தந்ைதயாக நீங்கள் வ நடத் பவராகேவ இ க்க ேவண் ம், மாற்றான் தாயாக ேவதாகமம் 
அ த் ற  ேபாலேவ நீங்கள் உங்கள் கடைமைய ெசய்ய ேவண் ம். உங்களில் 
யாேர ம் ஒ வர ் உங்கள் உ ரியல் ரீ யாக இல்லாத வளரப்் க்  ழந்ைதகளா ம் 
படச்த் ல் ழந்ைதகள் உங்கைள அப்பா என்ேறா அம்மா என்ேறா தான் அைழக்க 
ேவண் ம்ப  ேகாரிக்ைக க்கக் டா . அவரக்ள் உங்கைள தங்க ைடய உ ரியல் 
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தந்ைதயாகேவா தாயாகேவா த வைத நீங்கள் ம்பக் டா . ஆனால் உ ரியல் 
ெபற்ேறாராய் இ ப்ப  என்ப  ரசச்ைன அல்ல என்பைத ரிந் ெகாள்ள ேவண் ம். 
ேவதாகமம் வைத நீங்கள் ெசய்யப்ேபா ன் ரக்ள் என்ப னால் அைனத் க் 

ழந்ைதகைள ம் (உ ரியல் ழந்ைதகள் மற் ம் வளரப்்  ழந்ைதகள்) ப ற் ப்ப ல் 
பங்ெக ப் ப்ப ம் அடங் ம்.  
 
என் ைடய ம ப் ன்ப , கலப்  ம்பங்களில் 80 சத த வாகரத் களில் இந்த 

ரசச்ைன க் ய பங்  வ க் ன்ற . வாகரத்  ெபற்ற இந்த தம்ப கள் தங்கள் 
தனிப்பட்ட ழ்நிைலகளில் ேவதாகம ேகாட்பா கள் தங்க க்  ளக்  அளிப்பதாக ம் 
அைவகைள த வ தவ ட்டதாக ம் உணரந்்தனர.் உண்ைம ல் ேதவ வாரத்்ைதயான  
எல்லா ழந்ைதக ம் ேதவ க் ரியவரக்ள் என்  அ த் ன்ற . ழந்ைதகைள 
ேந க்க ம் ப ற் யளிக்க ம் ேதவன் அவரக்ைள நம் டம் கடனாக ெகா த் ள்ளார.் ஒ  
கலப் க் ம்பத் ல் வாழ் ன்ற ழந்ைதகைள வளரப்்பதற்கான ேதவ ைடய ட்டம் 
மா வ ல்ைல.  
 
கலப் க் ம்பங்களில் ெபற்ேறாரா ப்ப  பற்  தல் ரசச்ைனகைள க த் ல் 
ெகாள்ள ன் இைணப்  ஓ ைவ பாரக்்க ம்.  
 
தைலவர் சரவ்ா காரி அல்ல  
 
தைலைமத் வமான  சரவ்ா காரம் அல்ல. அ  ஒ  அன்பான தைலைம. இேய  ஸ்  
அதற்  றந்த எ த் க்காட் . நம் ைடய டான  ேவெறந்த வ லாவ  
இயங் ேமயானால், அ  ேதவ க்  ழ்ப்ப யாைமயாய் இ க் ன்ற . ேம ம் ப்பாக, 
கணவேனா, தந்ைதேயா ேதவன் அ த் ற ேபால வ நடத்த ேவண் ேமயல்லாமல், 
கனமான ைகையக் ெகாண்ட சரவ்ா காரிையப் ேபால அல்ல. தைலைமத் வத்ைதக் த்  
ேதவ ைடய வாரத்்ைத இவ்வாறாக வரிக் ன்ற . 

 
கரத்்த ைடய ஊ யக்காரன் சண்ைடபண் றவனா ராமல், 
எல்லாரிடத் ம் சாந்த ள்ளவ ம், ேபாதகசமரத்்த ம், ைமையச ்
ச க் றவ மா க்க ேவண் ம். எ ரே்ப றவரக்ள் சத் யத்ைத 
அ ம்ப  ேதவன் அவரக் க்  மனந் ம் தைல அ ளத்தக்கதாக ம், 

சாசானவ ைடய இசை்ச ன்ப  ெசய்ய அவனால் பட் க் ற அவரக்ள் 
ம ப ம் மயக்கந்ெதளிந்  அவன் கண்ணிக்  நீங்கத்தக்கதாக ம், 
சாந்தமாய் அவரக் க்  உபேத க்கேவண் ம். (2 ேமாத்ேத  2: 24 - 26)  

 
ப களில் ஆழமாக ேத ங்கள்  
 
ேமேல கா ம் வசனத்ைத க த் ல் ெகாண் , கரத்்தரின் ஊ யைர க் ம் ல க் ய 
பண் கள் என்ன என்பைத ம் அதனால் நடக் ம் நம் க்ைக ட்டக் ய இ  கள் 
என்னவா க் ம்? 
 
____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  

நாம் எல்ேலா ம் கரத்்த ைடய ஊ யரக்ள் ஆேவாம், எனேவ அைனவரிட ம் ெமன்ைமயான 
ைற ல் நடக்க ேவண் ம் என்பேத அ ைர. நம்ைம எ ரப்வரக்ளிட ம் ட நாம் 

ெமன்ைமயாக நடந் ெகாள்ள ேவண் ம் என்பைத கனிவாக கவனிக்க ம்.  
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"நான் ம் வ ல் தான் நீ நடக்க ேவண் ம்" என்  சடட்த்ைத தன ைக ல் 
எ த் க்ெகாண்  யாரா ம் வ த் ம்ேபா , தைலைமத் வத்ைத 

ளங் க்ெகாள்ளாதவரக்ளாய் இ க் ன்றனர.் இப்ப ப்பட்ட ழ்நிைல இ ல் மக்கைள 
உண்ைமக் ம் நல் ணக்கத் ற் ம் ேநராய் நடத் ச ் ெசல் ன்ற . சரவ்ா காரத் ன் 

ேவா சசச்ர க ம் ரி ேமயா ம். 
 

றந்த தைலவ ம், ஆ ரிய ம், ஸ் ன் 
அப்ேபாஸ்தலரான ப ல் 1 ெதசேலானிக்ேகயர ் 2:7ல் 
"உங்கள் மத் ல் ெமன்ைமயானவ ம், ஒ  தாய் தன் 

ழந்ைதகைள ேந க் ற ேபால ேந க் றவ மாய் 
இ க் றார"் என்  வரிக் ன்ற . 
ெதசேலானிக்ேகயா சச்ைப ன் தான 
அவ ைடய நடத்ைத அக்கைற ெகாண்ட ஒ  
அன்பான தாைய ஒத்தததா ந்த . தகப்பன்மார ்
தங்கள் எ ராளிகேளா  இேத மனநிைலைய பா க்க 
ேவண் ம். உண்ைமைய ம், ேவத வசனங்கைள ம் சமரசம் ெசய்யாமல், மைன க டன் 

ல ழல்களில் ஒத் ைழத் ம் இைணந்  நடக்க ம் ேவண் ம்.  
 
ேசைவ ெசய் ம் ஊ யராகேவ ஸ்  நடந்  ெகாண்டார.் தந்ைதகளாக, கணவரக்ளாக, 
நா ம் அேத ரிதைல ைடயவரக்ளாக இ க்க ேவண் ம். இத ைடய ைமயம் நம் ைடய 
வ வான அஸ் பாரத் ேலேய அைம ன்ற . ேதவ ைடய ெபலத் ல் நாம் சாரந்்  
வாழ்ேவாமானால், ஸ்  எப்ப  ேசைவ ெசய்தாேரா அைதப் ேபாலேவ - எல்லாரிட ம் 
ெமன்ைமயா ம், ெபா ைமயா ம், தாழ்ைம ட ம் வாழ்வதற்  நமக் ம் றைன 
அளிக் ன்றார.்  
 
பணி ல் என்ற ெசால் ன் அரத்்தம் "ெப ைம, ஆணவம் இல்லாமல்" என்பேத. பல ஆண்கள் 
சரவ்ா காரி ைறைமைய நா  பைவகளாவன: "நான் ஆண், எனேவ நான் ெசால்வைத 
ெசய். நாேன வ நடத் பவன்". ஆனால் ேதவன் இவ்வ யாக நம்ைம வ நடத் ம்ப  

ம்ப ல்ைல, அ  மாம் கத் ன் வ . எனி ம், ஸ்  வ நடத் ய  ேபால, 
தகப்ப ைடய வ நடத் தல் ெசயலாற்ற ஈ பா ல்லாத ஒன்றாக இல்ைல. ேதவன் தனக்  
அ ளிய ெபா ப்ைபேயா, ப ற் ன்ேபா  மைன ன் தான அ காரதை்த 

ட் க்ெகா ப்ப ல்ைல. பல ஆண்கள் இன்ைறய காலகட்டத் ல் வ , "நான் ேவைல 
ெசய ேறன், நீ ள்ைளகைள வளரப்்ப ல் கவனம் ெச த் " என் . இதற் ைட ல், 
மைன கள் நிைனத் க் வ , "என் கணவர ் ள்ைளகைள வளரப்்ப ல் கவனம் 
ெச த் வ  நலமா க் ம். அ  நடக் ம் என்பேத என  வாச ம் ராரத்ைன மா ம்" 
என் .  
 
அகரா ன் வா லாக நாம் கண்ட வ  என்னெவன்றால், நம் ைடய கலாசச்ாரமான  
கணவ ைடய பங் ைன மாற் ள்ள  என்பதைனதான். ஒ  பைழய அகரா ைன நான் 
அவ்வப்ேபா  பாரப்்ப ண் , அ  1939ல் அச் ட்  ெவளி டப்பட்ட ேதா னால் 

ைணக்கப்பட்ட ஒ  ெபரிய ெவப்ஸ்டர ்சரவ்ேதச அகரா யா ம். அந்த அகரா ல் கணவர ்
என்ற ெசால்ைல இவ்வாறாக வைரய க் ற : "தன  ம்பத்ைத நிரவ் க் ம் அல்ல  
வ நடத் ம் ஒ வர,் மணமான ஒ  நபர,் ம்பத் ல் தைலைமத் வப் ெபா ப்  
வ க் ம் அல்ல  அ காரம் உைடயவர,் ேவகமாக நிரவ் ப்பவர"். அேத அகரா ன் 1996 
பா ப்பான  "ஒ  ம்பத் ன் தைலவரா ய ஆண்" என்  ட் ன்ற . அவ்வளேவ! 2012 
பா ப்பான : "சட்டத் ல் அங் கரிக்கப்பட்ட ஒ த்த, ஒப்பந்த உற ல் கணவன் 
மைன யாக எ ர ் பா னத்ைதச ் ேசரந்்த ஒ வ டன் ஒன் ைணந்த நிைல; பாரம்பரிய 

மண உற  நிைல ேபான்ற ஒேர பா னத்தவ டனான ஒன் ைணந்த நிைல".  
 

உண்ைம ேகாப்  
சாந்தம்-ெவளித்ேதாற்றத் ல் 
ெபா த்தமான; சமமான, நியாயமான, 

தமான, தாங்கக் ய, மனிதரக்ளின் 
சடட்த்ைத வ த்தாமல்; ஒ  
வழக் ன் ேபாக் ல் மனிதா  
மானமாக ம் நியாயமாக ம் ேநாக்  
அக்கைறைய ெவளிப்ப த் ன்ற .  
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மாற்றப்பட்ட க் ய நிைலப்பா கள் எைவ?  
 
____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  

ேமலாண்ைம என்ற ெசால் 1939 ப ப் ல்: "நடந்த அல்ல  இயக்க, ெவற் கரமாக ைகயாள 
அல்ல  சமாளிக்க, வ காட்ட, நிரவ் க்க, ஒ வைர அ பணிய ைவத் க்ெகாள்ள, 
கவனமாக ம் ட்பமான ைற ல் வ நடத்த, கவனத் டன் ைகயாள, கணவரா க்க" 
என்ெறல்லாம் வைரய க் ன்ற . இ  ஆசச்ரியமான ஒன்றாய் ேதான் ன்றதல்லவா? 
இன்ைறய அகரா ல் இதைன காண யா .  
 
என  மைன , என  உத யாளர்  
 
நான் ைமயைடவதற்  ேதவன் ஒ  மைன ைய ெகா த் க் ன்றார.் என் மைன  
என்ைன ைமயைடயச ்ெசய் ன்றார ்என்  ேதவன் வதால், உள்ளீ க க்காக என  
மைன ைய அ க ேவண் ம், ப்பாக என  ழந்ைதகளின் உணரச்்  நிைலைய 
அ வதற்காக, ஏெனன்றால், பல ேநரங்களி ம் நான் அ க க த் ல் ெகாள் வ ல்ைல. 
ெமய்யாகேவ, ஒ  ஆணாக, ேதவன் என்ைன இப்ப  ெஜனிப் த்தப னால், ழந்ைதகளின் 
உணரச்் த்த ேதைவக க்  நான் ெச  சாய்க்காத நிைல காணப்ப ன்ற . ெப ம்பாலான 
ஆண்கள் இத்த  ழ்நிைல தங்கள் வாழ் ம் நில வைத ெதாடர் ப த்த இய ம்.  
 
என் ள்ைளகள்  வய னராய் இ ந்தெபா , நான் ட் ற்  வந் ேச ம்ெபா , 
அவரக் ைடய ேவைலைய ெசய்யாம ந்தால், ஒ  காரியத்ைத நான் ஆேலா ப்ப ண் : 
என  ள்ைளகள் ெசய்  த் க்கேவண் ய ேவைலகைள இப்ெபா ேத ெசய்  க்க 
ேவண் ம் என்பைதேய. ஏன் என  மைன  ேவைலைய க்கச ்ெசால்  வ த்த ல்ைல 
என்ற ேகள்  எ ம் ம். உடன யாக அைத நான் ஒ ங் ப த்த நிைனப்ப ண் . நான் 
எல்லாவற்ைற ம் எ  ஏற்ப த்தப்பட்ட சட்டமாகேவ பாரத்்ேதன், மாற் ரமல்ல 
இத்த ணத் ேலேய இவ்ெவா ங் னத்ைத சரி ெசய்ய ேவண் ம் என எண்ணிேனன்.  

 
: ல்ெவளியான  வாரந்ேதா ம் யாழனன்  மாைல 6 மணிக்  

ெவட்டப்படேவண் ம்.  
ைள : ள்ைளக க்  ஒ க்கம் கற் த்தரப்ப ம், அதன் ற  அ த்த நாள் 

ல்ெவளி ெவட்  த்தம் ெசய்யப்ப ம்.  
 
இ  தரக்்கரீ யாக ெதளிவான ஒன் . ெப ம்பாலான ஆண்கள் இவ்வாறான 

ந்ைத ள்ளவரக்ளாகேவ இ க் ன்றனர,் ஏெனன்றால் ஆண்கள் தைலவரக்ளாக 
வ வைமக்கப்பட் ள்ளனர.் ப ப்ப யாக ய ய காரியங்கைள என  மைன டம் 

சாரித்  ெதளி  ெபறக் கற் க்ெகாண்ேடன். இதன் காரணம் ல ய தகவல்கைள 
அ யத் வங் ேனன்: "என் அன்  கணவேர, இந்த வாரம் தன் ைடய இ த் ேதர்  
இ ப்ப னால் யற்காைல 2 மணி வைர த் ந்  ப த்தான். எனேவ அவன் ெசய்ய 
ேவண் ய ேவைலகைள நாைள ெசய்யச ்ெசால் ந்ேதன்".  
 
என  ம்பத் ன் தைலவராக நான் இ ந்தா ம், என  மைன  எனக்காக ேதவன் தந்த 
பரி . என் மைன  என  உத யாளர.் நான் ஆணா ந்தப னால் ழ்நிைலகைள ேவ  
கண்ேணாட்டத் ல் பாரப்்ப  என  இயல் . ஆனால் என  மைன  உணர் ற டன் 

யாக இ க்க ம் ழ்நிைலகைள த் யாசமாக க த் ல் ெகாள்ள ம் உத னார.்  
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எனி ம், இ  ஒ  லக்ேக அல்லாமல் ழந்ைதகைள ஒ ங் ப த்த ஏற்ப த்தப்பட்ட 
ட்டத் ல்  மாற்  ெசய்வதற்  என  மைன க்  அ கார ல்ைல. என  மைன  

கணவனின் தைலைமக்  ள்ைளகைள ஒ ங் ப த்த ஏற்ப த்தப்படட் டட்த் ற் ம் 
கட் ப்பட ேவண் ம், அேத சமயம் கணவரக்ள் தங்கைள றந்த தந்ைதயரக்ளாக ம் 

ஸ் ன் டரக்ளாக ளங்க ம் மைன யரின் உணர் றைன ம் வளரப்்  
இயல் ைன ம் உத யாக ெபற அ கேவண் ம்.  
 
என  மைன ன் உள்ளீட் னால், என் மகனின் மன அ த்த நிைலைய ம், என  மைன  
ஏன் அவ்வாறாக ரம்ானித்தார ் என்பைத ம் ரிந் ெகாள்ள ந்த . இைத காரணமாக 
ெகாண்  ஒவ்ெவா  ைற ம் ள்ைளகள் அம்மா டம் தங்க ைடய ேவைலகளி ந்  

ளக்  ெபறேவா, க்கப்பட்ட கைள தன  இஷ்டத் ற்க்ேகா என  மைன  மாற் வ  
என்பதல்ல. நாம் ஒ  வாக ேசரந்்  யற் த்  நி ள்ள எல்லாவற்ைற ம் யமாக 
ைகயா தைல த க்க ட்பட ேவண் ம்.  
 
ஆண்கள், ேதவன் எவ்வாறாக நம  மைன யைர ெஜனிப் த்தார ் என்பைத த ட 
ேவண் ம்.: நாம் கவனத் ல் ெகாள்ளாத பலவற்ைற அவரக்ள் க த் ல் ெகாள்வ னால் 
அவரக்ளால் நாம் ைமயைட ன்ேறாம். "நான் தான் ஆண், எனேவ இவ்வாறாக எல்லா 
காரியங்களி ம் நடக்க ேவண் ம்" என்  நாம் ேவாேமயானால் அ  ட்டாள்தனமான 
காரியம். எனி ம் ல ஆண்கள் அவ்வாேற ெசய்வ ண் , அ  ேதவன் வைத 

ன்பற் றதாய் இல்ைல. உங்க ைடய உத யாளராக இ ந்  உங்கள் மைன  உங்கைள 
ைமயைடயச ்ெசய ன்றார.்  

 
ல ேநரங்களில் நாங்கள் இ வ ம் ஒப் க்ெகாள்ளாத நிைல ந்தேபா ம், என் மைன  

என்னிடம் சமரப்் க்க ேநரிட்ட . அப்ப  ெசய்த னால், என  மைன  ேதவைன 
வா த்தார.் நான் தவறாக இ ந்தேபா ம் ட, ேதவன் எங்கைள ஆ ரவ் த்தார,் 

ஏெனன்றால் நாங்கள் அவர ் காண் த்த வ ல் நடக்க ம் ய னாேலயல்லாமல் ேவ  
காரணங்களினால் அல்ல. இவ்வாறான ழ்நிைலகள் ஏற்ப ம்ேபா , என  மைன  
எல்லாவற்ைற ம் சந்ேதாஷத்ேதா  ெசய்ய ல்ைல. எனி ம், என  மைன  உதடை்டப் 

க்கேவா, கம் ளிக்கேவா, என்ைன றக்கணிக்கேவா ல்ைல. என  அ காரத் னால் 
கரத்்தைர வா க்கக் கற் க்ெகாண்  ஆ ரவ்ாதத்ைதப் ெபற்றார.் ஒ  ைய 
மாற்றேவா, ஒ க்கக் காரியங்களில் மாற்றம் ெகாண் வரேவண் ம் என்  எண்ணினால், என் 
மைன  என்ேனா  கலந்  ேப வதற்  அ ந் ந்தார.் நான் ஒ   எ க் ம்ெபா  
எப்ெபா ேம சரியான  எ த்ேதன் என்பைத ெசால்ல யா . ஆனால், கரத்்த க்  
ம ைம உண்டாவதாக, நம் தவ களி ந்  நாம் கற் க்ெகாள் ன்ேறாம்.  
 
ெபண்கள் ெபா வாக தங்கள் உணரச்் களால் உந்தப்ப றவரக்ளானப னால் 

ழ்நிைலக க்  அவரக் ைடய உணர் களின் அ ப்பைட ல் எ ர் ைனயாற்றலாம். 
ப ற் ப் ப ல் அவரக் ைடய உணரச்் கைள ஆ ைக ெசய்ய ற்பட்டால், கைள 
அமல்ப த் வைதேயா ஒ க்கத்ைத வழங் வைதேயா ெதாடரச்் யாக பல ம் ன்பற்ற 
தவ ம் நிைல ேநரி ம். ஆண்கைள ட ெபண்கள் அ க அள லான யற் டன் 
"ேபாரா  ட் க்ெகா க் ம் மனப்பான்ைமைய" ேமற்ெகாள்ள ேவண் ம் என்பைத ஆண்கள் 

ரிந் ெகாள்ள ேவண் ம். இல்ைலெயன்றால் ஒ க்கத்ைத நிரவ் ப்பைத ெபண்கள் 
ட் ட ேவண் ம். (அேத ேநரத் ல், ஊ  ய சத த ஆண்க ம் அவரக் ைடய 

உணரச்் களாேலேய இயங் ன்றனர,் அவரக்ள் மணம் ெசய் ம் ெபண்கள் அத்த  
உணரச்் களால் இயங் றவரக்ள் அல்ல - இ  ேதவனின் நைகச் ைவ உணரை்வ 
ெவளிப்ப த் ன்ற .)  
 
"எனக்  அ ைமயானவேள, எனக்  ரி ன்ற  அவரக் க்  இ  க னமான 
நாளா ந்தெதன் , ஆனால் ஒ ங்கான  இந்தத் த ணத் ல் நடக்க ேவண் ய ஒன் " என்  
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ஆண்கள் ெமன்ைமயாக ற ேவண் ம். ப ற் ப்பெதன்ப  ட்டாய் பணி ரிவ ம், 
ள்ைளகளிடம் இ வ ேம அன்  காட் வேதயா ம்.  

 
ப களில் ஆழமாக ேத ங்கள்  
 
ேதவன் தான் அன் றவரக்ளிடம் என்ன ெசய்வார ்என்  பட் ய ங்கள்  
 

அன் ம்: என் மகேன, கரத்்த ைடய ட்ைசைய 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) 

 
____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  

ெசயல் ட்டம் 

கணவரக்ேள, உங்க ைடய மைன ன் தாலந் கைள ம், பலங்கைள ம் பட் ய ங்கள். 
(உதாரணம்: "என  மைன  ழந்ைதகளின் உணர் கைள நன்  ரிந் ெகாள் றார"். 
அல்ல  " ழந்ைதகளின் கண்ேணாட்டங்கைள நான் காண உத  ெசய்வ  என  மைன "). 
அதன் ற  ேதவன் உங்கள் மைன க்  அ ளிய தாலந் கைள அவரக்ளிடம் ெதரியப்ப த் , 
அவரக் ைடய உள்ளீ கைள நீங்கள் ெதரிந் ெகாள்ள ம் ரக்ள் என்பைத 
ெதளி ப த்த ம். 
 
____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  

என்ெனன்ன ரசச்ைனகைள சரி ெசய்ய ேவண் ம் என்பதைன வா த்த ற  இங்  
பட் ய ட ம். 
 
____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  

ேதவ ைடய ேமலாண்ைம ைறைய உபேயா த்  ஒ  வாக ேசரந்்  பணி ரிவைத 
வங்க, அவ ைடய உத க்காக ேசரந்்  ெஜ க்க ம். 
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எ ரப்்  ைள கைளக் ெகாண் வ ன்ற   
 

எந்த ம ஷ ம் ேமலான அ கார ள்ளவரக் க் க் ழ்ப்ப யக்கடவன்; 
ஏெனன்றால், ேதவனாேலயன்  ஒ  அ கார ல்ைல; உண்டா க் ற 
அ காரங்கள் ேதவனாேல நிய க்கப்பட் க் ற . ஆதலால் 
அ காரத் ற்  எ ரத்்  நிற் றவன் ேதவ ைடய நியமத் ற்  எ ரத்்  
நிற் றான்; அப்ப  எ ரத்்  நிற் றவரக்ள் தங்க க் த் தாங்கேள 
ஆக் ைனைய வ த் க்ெகாள் றாரக்ள். (ேராமர ்13: 1-2) 

 

ப ல யார ் இைத எ யேபா , பலத்த ைககளினால் தரக்ைள ஆண் ெகாண் ந்த  
ேராம அரசாங்கம். ேராமரக் ைடய அ கார பலத்தால் நியாயமற்ற நைட ைறகளி ந் ம் 
அடக்க ைறகளி ந் ம் ெபற தரக்ள் எண்ணினாரக்ள். தங்க ைடய 

வாசத் ற்காக ஸ்தவரக்ள் ன் த்தப்ப றாரக்ள் என்பைத ம், அ காரிகைள 
எ ரப்்ப  அவரக்ளின் இயல்பான ேபாக்  என்  ப ல யார ் உைரயாற் னார.் ஆனால் 
அ காரிகள் நம்ைம பாவம் ெசய்ய ற்ப த் னாேலா ேசஷத்ைத அ க்க தைட 
ெசய்தாேலா அப்ெபா  எ ரக்்கலாம் (அப்ேபாஸ்தலர ் 4: 15 - 20). எனேவ ப ல யார ் அ க 

ரயாசம் எ த்  ேராம க்  எ ய நி பத் ல் அ காரத்ைத ேதவனின் ன்ேனாக் ைன 
வரித் க் ன்றார.்  

 

"ேதவனைன அல்லா  ேவ  எந்த அ கார ம் இல்ைல" (வசனம் 1).  
 

இ  க ம் ப் டப்பட்ட ஒன்  - அ காரம் இல்ைல. இந்தச ் ழ ல் மக்க க்  
ேமலாக அரசாங்கம் உள்ளைத ட் ன்ற . (  3:1; 1 ேப  2:13 - 17), ஆனால் சைபக் ம் 
ேபாதகரக் ம் வா களின் ள்ள அ காரத்ைதக் த் ம் ேதவன் ன்றார ்
(எேப யர ்13: 7, 17)., மைன ன்  கணவ க்காக தைலைமத் வம் (1 ெகாரிந் யர ்11:3; 8-
9; எேப யர ்5:22), ள்ைளகள்  ெபற்ேறாரின் அ காரம் (யாத் ராகமம் 20: 12; நீ ெமா கள் 
6: 20 - 22; 23: 22; க்கா 2: 51; எேப யர ்6: 1) ேவைலயாடக்ளின்  எஜமானனின் நிைல (எப் யர ்
6: 5 - 8, ெகாேலாெசயர ்3: 22; 1 ேப  2: 18).  
 
"அ காரிகளாய் இ ப்பவரக்ள் ேதவனால் நிய க்கப்பட்டவரக்ள்" (வசனம் 1).  
 
ேதவன் எல்லாவற்ைற ம் வ நடத்  அ காரத் ல் இ ப்பவரக்ைளக் கட் ப்ப த் றார.் 
\அரசாங்க அ வலகங்களில் பணி ரி ம் நல்ல/ ய அ வலரக்ள், நல்ல/ ய ேபாதகரக்ள், 
நல்ல/ ய ஊ யரக்ள் என்பவரக்ேளயா ம். நாம் இைத ரிந் ெகாள்ள இயலாேத ேபா ம், 
ஆனால் இப்ப யாகேவ ேவத வாரத்்ைத ன்ற . அப்ேபாஸ்தலர ் 13:48ல் நிய க்கப்படட் 
என்ற வாரத்்ைதயான  எப்ப  பயன்பட் ள்ளைத நாம் பாரப்்ேபாம்: " றஜா யார ் அைதக் 
ேகட் ச ் சந்ேதாஷப்பட் , கரத்்த ைடய வசனத்ைத ம ைமப்ப த் னாரக்ள். 
நித் ய வ க்  நிய க்கப்பட்டவரக்ள் எவரக்ேளா அவரக்ள் வா த்தாரக்ள்." யா கள் 
வாழ்ந்தாரக்ள்/ வாழ் றாரக்ள் ஏன் என்  நிைனக் ரக்ள்? அரசாங்கத் னால் (ேவ  
அ காரிகளா ம்) ஸ்தவரக்ள் ெகால்லப்ப வ  ஏெனன்றால், ெகாைல ரட்டல் 

டப்பட் ம் தங்கள் வாசத்ைத ம ப்ப ல்ைல. ேதவன் எல்லா அ காரிகைள ம் 
நிய த்த ெகாள்ைக ன்ப  யா கள் வாஸ்த்  ம த்தாரக்ள்".  
 
"அ காரத்ைத எ ரக்் ற யாராக இ ந்தா ம், ேதவ ைடய கட்டைளைய 
எ ரக்் ன்றனர்" (வசனம் 2). 
 

அ காரத்ைத எ ரப்்பெதன்ப  கரத்்த க்  ேநராக கலகம் ெசய்வேத. இந்த ஒ ங்ைக 
எ ரக்் ற னாேல உங்கள் ேத ெதய் க ரப்் க் ளா ரக்ள் (வசனம் 2). இந்த ஆ க் ரிய 
சட்டங்கைள ேதவேன ேப  ைறப்ப த் னார.் நாம் ன்  மர் த்த  ஈரப்்ைப ேபான்ற 
இயற் யல் சட்டங்கைள ேபாலா ம்.  ஈரப்்  ஒ  நல்ல ஷயம்தான்; காரணம் பல நம்ைம 
இப் ல் நிைலத்  நிற்க உத ன்ற . ேதவ ைடய உண்ைமக ம் அப்ப த்தான், 
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அவ ைடய த்தத் ற்  நிைலத்  நிற்க்க ெசய்  ழ்ப்ப த னாேல அவ ைடய 
ஆ ரவ்ாதங்கைள நாம் ெபற உத ன்ற .  
 
சாக் ப் ேபாக் கள்: 
 

ஷரக்ள், ேதவன் உங்கைள வ நடத்த நிய த்த னால், நீங்கள் அ காரத் ல் உள்ளவரக்ள். 
ேதவன் உங்கைள இந்த நிைலக்  அைழத் ள்ளார.் 'நான் வ நடத்த ேவண் ம் என்ப  
எனக் த் ெதரி ம், ஆனால்....." என்  ரக்ேளயானால், ேதவன் உங்க க்  
கட்டைள ட்டைத நீங்கள் எ ரத்் , ஆ க் ரிய சடட்த்ைத உைடத் , உங்கள்  பல 
வ வங்களில் நியாயத் ரப்்  வரலாம்: ஸ்தவ வாழ்க்ைகைய வாழ வல்லைமயற் ப்ேபான 
நிைல; உங்க ைடய ழ்ப்ப யாைம னாேல ேதவைன ரிந் ெகாள் ன்ற ல் ரசச்ைன, 
கரத்்தேராேட ள்ள ெந க்கக் ைற னால் ஏற்ப ம் அைம ன்ைம, ம ழ்ச் ன்ைம, 
நம் க்ைக ன்ைம, ப் ன்ைம; இன் ம் பல.  
 
வ நடத்த தவ ம் அேநக சாக் ப்ேபாக் கைள நான் ேகட் ள்ேளன்: "என  மைன  என்ைன 

ட றந்த தைலவர"். "என் மைன  நன்  கற்ற ந்தவர"். "என் மைன  ள்ைளகளிடம் 
றம்பட நடப்பவர"். "என  மைன க்  ெபா ைம அ கம்". "நான் ஒ  றந்த தைலவர ்அல்ல". 

"எனக்  எப்ப ெயன்  ெதரிய ல்ைல". ஆனால் உங்கள் ேவைல ஸ்தலத் ல் வ நடத் வைத 
பாரக்் ம், உங்கள் ம்பத்ைத வ நடத் வ ல் நீங்கள் கச் றந்தவரக்ள் என்  என்னால் 
உ யாக ற ம்.  
 
ஒ  மைன யானவர ் இவ்வாறாக ற ம், "ேதவன் என் கணவ ைடய அ காரத் ற்  
கட் ப்பட க் ன்றார ் என்  எனக் த் ெதரி ம், ஆனால்....". ஒ ேவைள 
இந்தப்ெபண் க்  இதன் ைளவாக உடன யாக உடல் ேவதைன இல்லாம க்கலாம், 
ஆனால் இ ல் அந்தப் ெபண் நிசச்யமாக ேவதைன அ ப க்கேநரி ம். ேமேல 

றப்பட் ள்ள  ேபான்ேற ஆ க்  பா ப்  எவ்வளேவா அ ேபாலேவ ெபண்க க் ம் 
ைள கள் ெபண்க க் ம் ைள கள் ேவதைன தரக் யைவயா க் ம். ஒளி ேல 

நடக்க நாம் ேதரெ்த ப்ேபாேமயானால், நமக்  சமாதான ம், சந்ேதாஷ ம், நிைற ண் . 
மாறாக ஒளி ல் நடக்க தவ ேவாேமயானால் ேதவன் அ ளிய வரங்கள் மாங்கத் வங் ம். 
மன அ த்த ம், நிைறேவற்றம் இல்லாத நிைலயம், ம ழ்ச் யற்ற நிைலயம் (பல 
சாத் யமாந உடல் க டன்) ைர ல் ன் ெதாட ம்.  
 
ஒ ங்கற்ற நிைல  
 
ஒ  தம்ப க்  ஆேலாசைன வழங் ம் ேசைவைய வங் ம் த ணத் ல், மைன யான 
அந்தப் ெபண்ணின் ல் மார ் 300 ேலா இைடைய மப்ப  ேபால காணப்பட்டார.் 
அந்தப் ெபண் னி, மனேசார் ற்ற நிைல ல் காணப்படட்ார.் அவர ் அமரந்்  தன 
மனக் றல்கைள ெகாட் த் ரத்்தார:் தன் ைடய  ழப்பம்நிைறந்த ஒன்றாக ம், 
தா ம் தன் ைடய 18 வய  மக ம் ஒ வ க்ெகா வர ்ேபசாத நிைலைய ம்; தா ம் தன  
15 வய  மக க் ைட ல் எப்ெபா ம் வாக் வாதம்; தான் மனேசார் ற் , சை்ச 
ெபற்  ஒ  மனநல ம த் வைர ெதாடர் ெகாள் ம் அவலம். ெதாடரந்்  இந்தச ்

ழ்நிைல ல் உங்க ைடய கவைலகள் அைனத்ைத ம் ஏற் ேறன் என்றார,் அவர ் இத்த  
ழ்நிைலைய எப்ப  ைகயாள் றார ்என்ற ேகள் ைய எ ப் ேனன்.  

 
"என் மைன  என்னிடம் உத க்  அ ம்ெபா , நாம் ள்ைளகளிடம் ெசன்  
அவரக்ளிடம் 'ேபா ம் நி த் ங்கள் என்  க ந் ெகாள்வ ண் '" என்  வரித்தார.் 
தன் ைடய கணவ ைடய அ ைற சரியானதல்ல என்  அந்த தாய் யப , 

ள்ைளகைள ஒ ங் ப த் ம் தன  கணவனின் பணிைய தான் ஏன் ேமற்ெகாள் றார ்
என்பைத வரித்தார:் "என் ைடய கல்  ன்னணியான  உள யல் ைறயா ம். இந்தப் 
ப ல் நான் ப ற் ப்ெபற்றவள் என் ம், தன் ள்ைளகைள தன் கணவைர ட நன்  
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சமாளிக் ம் றைம ைடயவர ் என் ம் அவரக்ேளா  தாேன ெதாடர் ெகாண்  
ரசச்ைனகைள ேப த் ரப்்ேபன்" என்  னார.்  

 
ஷ் ப் ன் காலம் தேல, ேதவன் மனித க்  நிய க்கப்படட்தாவ : ேதவன், ஆண், 

ெபண், ள்ைளகள். இந்த நிைலப்பாட் ல் தாழ்  என்ப  இல்ைல. எளிைமயாக 
றேவண் ேமயானால் கணவேர - மைன யல்ல - ம்பத் ன் தைலவர,் இ ல் 
ழந்ைதக க்  ப ற் யளிப்ப ம் அடங் ம். இைத இப்ப  அ ங்கள்: தந்ைதயானவர ்

தைலவர.் தாயானவள் ைணத் தைலவர.் இந்தப்ப  நிைனப்பதற்க்ேகா, ேகட்பதற்ேகா 
ண்ப த்தக் ய ஷயமாக உள்ளதா? அப்ப ேயயானால், அைத கரத்்தரிடம் எ த் ச ்

ெசல் ங்கள். ேதவனிடம் இந்தப் ப ல் அவைரேய வா க் ம்ப  உத ய ம்ப  
ேகடக் ேவண் ம். ஷரக்ள் தங்கள் மைன கைள பா காத்  ம்பத்ைத வ நடத்த 
ேவண் ம்.  
 
ெபற்ேறார ்தமக் ைட ல் க த்  ேவ பா  நில ேமயானால் ம்பத் ற் ள் வ நடத் ம் 
ெபா ப்ைப தந்ைதயர ்ஏற்  நடத் ச ்ெசல்ல ேவண் ம். "கரத்்தரின் அ ைர வா லாக ம், 
ப ற் ன் வா லாக ம் வளரக்்க ேவண் ய " நீங்கள் தான் (எேப யர ் 6:4). உங்கள் 

ழந்ைதகைள ப ற் ப்பதற்  ேதைவயான கைள அைமக்க ம், ஒ க்கத்ைதப் 
கடட் ம் நீங்கள் கற் க்ெகாள்ள ம், ஆனால் உங்களால் இயன்ற அள  உங்கள் 

மைன டன் அைம  காத்  ஒத் ைழக் ம் உந் தல் உள்ளவராய் இ க்க ேவண் ம். 
(ேராமர ்12:18). உங்கள் ள்ைளகைளக் த்ததான ஒ  ப் ட்ட ரசச்ைன ல் நீங்க ம் 
உங்கள் மைன ம் க த்  ேவ பா ைடயவரக்ளாய் இ க் ம் படச்த் ேலா?  

 
மைன கேள, கரத்்த க்ேகற் ம்ப , உங்கள் ஷ க் க் ழ்ப்ப ங்கள். 
(ெகாேலாெசயர ்3: 18) 

 
ெபண்கேள உங்கள் கணவ ைடய ேகாரிக்ைக ேவத வசனங்க க்  எ ரம்ைறயாக 
காணப்ப ம் படச்த் ல் மாத் ரேமயன் , மற்ெறல்லா ழ்நிைலகளி ம் அவ ைடய 
தைலைமத் வத் ற்  கட் ப்படேவண் ம். உங்க ைடய கணவர ்இரட் க்கப்ப றவராய் 
இ ந் , "நம் ைடய ள்ைளகளிடம் ேதவைனக் த்  ேபச ேவண்டாம்" என்  
ெசால்வாேரயானால், அ  ேவத வசனங்க க்  மாறான கற் தமா க் ற .  
(உபாகமம் 6: 7) 
 
உதாரணத் ற் , உங்க ைடய கணவர ் இரட் க்கப்படாமல் சச்ைபக்  ெசல்லாதவராக 
இ ப்ப னால், உங்கள் 15 வய  மக ம் சச்ைபக்  ெசல்வைத ம்ப ல்ைல என்  
ைவத் க்ெகாள்ேவாம். தகப்பன் தன  மகன் சச்ைபக்  ேபாக ேவண் ய அவ ய ல்ைல 
என்  ன்றார ் என ைவத் க்ெகாள்ேவாம். நீங்கள் உங்க ைடய மக க்  
ஒ க்கத்ைதக் கற் க்ெகா ப் ரக்ளா அல்லா  உங்க ைடய வ ல் நடவாமல் தன  
தகப்பன் வ ைய கைட க்க ற்ப வ னால் அவனிடம் ேகாபம்ெகாள் ரக்ளா? 
ேமற் றப்படட் யாெதான் ம் நல்ல யற்  அல்ல. கரத்்தர ்  வாசம் ைவத் , 
உங்க ைடய கணவ ைடய அ காரத் ற்  கட் ப்பட் , ெஜபத் ல் தரித் ங்கள். இ  
க னம் தான். ஒன்  தான், ஆனால் ேதவ ைடய வாரத்்ைத க ெதளிவாய் ன்ற . 

லக்  ஏ ம் இல்ைல. கணவ ைடய அ காரத்ைத அசட்ைடயாக எண் ம்ெபா  
அதற்க்  தக்க பரீதங்க ண் . ஒ  உண்ைம ஸ்தவராக, ேதவன் "எல்லாவற் ம் 
தம  த்தத் ன் ஆேலாசைனக் த்தக்கதாக நடப் க் றவர"் என்பைத உணரேவண் ம். 
 (எேப யர ்1: 11). 
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கலப் க் ம்பங்களின் ரசச்ைனகள்  
 
ஒ  கலப் க் ம்பத் ல் நீங்கள் மாற்றாந்தந்ைதயாய் இ ந்தால், உங்கள் மைன ைடய 
உ ரியல் ழந்ைத டம் ட் ன் ஒ ங்  கைள நீங்கள் நி  அதைன உங்கள் மைன  
ம க் ம் படச்த் ல் என்ன ெசய்ய ற்ப ரக்ள்? அவ்வாறான ழ்நிைலகளில் உங்கள  
மைன  உங்களிடம், "இவ் களில் எனக்  இஷ்ட ல்ைல" என்ேறா, "என  மகன் இதைன 
ெசய்வ  எனக்  க்க ல்ைல" என்ேறா ெசால்வாேரயா ல் ேதவ ைடய கரங்களில் 
உள்ளைவகளில் க் பவராக ளங் ன்றார.் இதைன நாேன, என  ய ெபலத்ேதா  
ெசய்  ெகாள்ேவன் என்  ெசால்லக் ம். ஒ  ப் ட்ட ஒ க்க ேயா  உங்க ைடய 
மைன க்  உடன்பா ல்லாத பட்சத் ல் அவர ் கரத்்தைர வா த்  அந்த ப் ட்ட 
ஒ க்க ைய ைறப்ப த்த ேவண் ம். நிசச்யமாக, இப் ரசச்ைனகைள சரி ெசய்வதற்  
ெபா ைம ம் ேநர ம் கடட்ாயம் அவ யம்.  
 
தாய்மாரக்ேள, நீங்கள் மாற்றாந்தாயாய் இ க் ம் படச்த் ல் உங்க ைடய உ ரியல் 
அல்லாத ழந்ைத உங்க ைடய அ காரத்ைத எ ரக்் ற நிைல ஏற்ப ேமயானால், 
அவரக்ளிடம் அவரக் ைடய தகப்பன் ம் ம் காரியங்கைளத் தான் வ த் றாரக்ள் 
என்  ற ம். நீங்கள் எண்ெண த்த தா ல்ைல என்  வாரக்ேளயானால், நீங்கள் 
இவ்வாறாக ப லளிக்கலாம்: "அ  சரிதான், நான் உங்க ைடய தாெயன்  ற ல்ைல, 
ஆனால் நான் உங்க ைடய தகப்ப க்  மணமானவள், ேதவ ைடய வாரத்்ைத ன்ப  
அ கார அைமப்ைப நான் த ள்ேளன். ேதவ ைடய வாரத்்ைத தகப்பன் வ நடத் பவர ்
என்  ன்ற . நான் அவ க்  ஆதரவளிக் ன்றவள் மாத் ரேம. உங்க க்  
இவ்ெவா க்கக் கேளா கேளா ஏற் ைடயதாக இல்ைலெயன்றால், அவரிடம் எ த் ச ்
ெசன்  ைற ங்கள். இதற் ைட ல், நீங்கள் இவ்ெவா க்கக் கைள ம் கைள ம் 
ஏற் க்ெகாள்ளேவ ேவண் ம்" என்பைத வ த்தேவண் ம்.  
 

ட்  ம்பங்களில் பல வாகரத் ல் வத் ன் பல கண்களில் க க் யமான 
ஒன்  ள்ைளகைள ப ற் ப்ப ல் வ ம் க த்  ேவ பா கேளயா ம். "நான் என  

ழந்ைதகைள ஒ ங் ப த் க்ெகாள் ன்ேறன், நீ உன் ைடய ழந்ைதகைள 
ஒ ங் ப த் " என் ன்ற அ ைறயான , ேவதாகமத் ற்  ைறயான ேமலாண்ைம 

ைறக்  த் ன்ற . ேவதாகமத் ல் அத்த  ந்ைதக க்  இட ல்ைல. ப ற்  
ெசயல் ைறைய நீங்கள் இ வ மாக வ வைமக் ம்ெபா , உங்க ைடய 

ம்பத் ள்ள எல்லா ழந்ைதக க் ம் உரித்தான . ழந்ைதகள் அைனவ ம் நமக் க் 
கரத்்தர ்அ ம் வரன்கள் (சங் தம் 127: 3). 
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பாடம் 4 

ட் ள் / ம்பத் ள் ர் ைல   

 
பல ம்பங்களில் தம்ப யரில் கணவேனா/ மைன ேயா வா யாத நிைலேயா 
ேதவ ைடய வாரத்்ைதக்  ழ்ப்ப யாைமேயா நில ன்ற மல்லாமல் கமான நிைல 
இல்லாைம காணப்ப ன்ற . ேதவன் ஆ ரவ்ாதங்கைள வாக்க ளி ந்தா ம், அ  

லபமான ஒ  பாைதயல்ல. யத்ைத ம க் ரைதக் த் ம், ைவையக் த் ம், 
யத்ைத ெவ த்  இேய ைவ ன்பற் வைதக் த் ம் எ த் ைரக் ன்ற வசனங்கைள 

த வைத நாம் ல ேநரங்களில் ட் ன்ேறாம். (மத்ேத  16: 24-25). 
 
உங்கள் கணவைர சந்ேதகப்ப வ   
 
ேதவ வாரத்்ைத ன் வா லாக ஒ  மைன  ெசய்யக் ய க வல்லைம வாய்ந்த காரியம் 

மரச்னங்களினாேலா உ யளிக்காத வாரத்்ைதகைளக்ெகாண்ேடா அல்லாமல் அவர  
கணவைர தன  நடத்ைத ன் வா லாக ஊக் ப்பேதயா ம்.  
 

அந்தப்ப  மைன கேள, உங்கள் ெசாந்தப் 
ஷரக் க் க் ழ்ப்ப ந் ங்கள்; 

அப்ெபா  அவரக்ளில் யாராவ  
வசனத் ற் க் ழ்ப்ப யாத 

வரக்ளா ந்தால், பய பக் ேயா  ய 
உங்கள் கற் ள்ள நடக்ைகைய அவரக்ள் 
பாரத்் , ேபாதைன ன் , மைன களின் 
நடக்ைக னாேலேய ஆதாயப் ப த் க் 
ெகாள்ளப்ப வாரக்ள். (1 ேப  3: 1 - 2) 

 
ரசச்ைன ள்ள ஒ  மைன ேயா  இந்த 

வசனம் ேப ன்ற . தன  கணவர ்
ேதவ ைடய அ த்தல்க க்  ழ்ப் 
ப க் ற ல்ைல. அவர ் அ யாைம ேலா, 
கலகக்காரராகேவா, அவ் வா யாகேவா இ க்கலாம். தன்ைன ஒ  ஸ்தவராக 
அ த் க் ெகாண்  தன  நடக்ைக ல் ேநரம்ாறாக காணப்படலாம். ழ்ப் 
ப யாைமையக் த்  ரத்ேயககங்கள் ஒன் ம் இல்ைல, ஆனால் மைன க் ரிய 
அ த்தல் க ல் யமாக ெகா க்கப்பட் ள்ள : ெதாடரந்்  அ பணிந் ேபா றவராய் 
இ ங்கள்.  
 
கணவன்மாரக்ள் ழந்ைதகைள ஒ ங் ப த் த ேலா, ழந்ைதகளிடம் அவரக்ள் ேப ம் 
வைர ைறகளிேலா ட்டாள்தனமான ேதர் கள் ெசய்தாேலா, தவறான கள் 
எ த்தாேலா மைன யரா ய உங்க க்  அவற் ல் க த் ேவ பா ண்டா ம் பட்சத் ல் 
ேதவ டய வாரத்்ைதக் ம் மாறாக ம் (வசனம் 1 ன் ப  ேவத வசனங்க க்  லர ்

ழ்ப்ப யாத ழ ல்) தன் ைடய ன்ேனாக் தான் சரி என்  வாக் வாதத் னா ம் 
வாதத் னா ம் ெவற்  ெபற ற்ப வ  ெபண்களிடம் காணப்ப ம் எதாரத்்தமான ஓர ்

ேபாக்ேக. ஒ  தாய் தன் ழந்ைதகைள ேந ப்ப னா ம் அவரக்ைள பா காக் ம் வாஞ்ைச 
இ ப்ப ம் இயல்ேப. ஆனால் ேவதாகம கணவரிடம் "ஒ  ம வாரத்்ைத ேபசாமல்" 

ழல்கைள ெவற் ெபற வ த் ன்ற . (வசனம் 1). "எனத ைம கணவேர, இந்த 
ப் டட் ழ்நிைலைய ேவ  தமாக பாரப்்ப ம் அ வ ம் நல்லெதன்ப  என  

க த் , எனி ம் உங்கள் தைலைமத் வத்ைத ம் ைவ ம் நான் ஏற் க்ெகாண்  
அவ்வ ல் நடப்ேபன் என்  உ யளித்  அந்த ழ்நிைலைய ற் மாய் 

உண்ைம ேகாப்  
ழ்ப தல் - ஹ ேபாட்டாேசா Hupotasso 

( ேரக்கம்). "ஒ  தன்னாரவ் மனப் பான்ைம. 
ட் க்ெகா ப்ப , ஒத் ைழப்ப , 

ெபா ப்ைப ஏற் க் ெகாள்வ  மற் ம் 
ைமைய மப்ப ."13 

"இந்த வாரத்்ைத ன் ய ஏற்பாட்  
பயன்பா , அதாவ  'சமரப்னம்,' 'உட்பட்  
இ த்தல்,' அல்ல  ெபா வாக ' ழ் 
ப ந் த்தல்'.  (1 ேப  2:18; 3:5; 5:5; க் 2:51; 
10:17, 20; ேராம 8:7; 10:3; 13:1, 5; 1 ெகாரி 14:32, 34; 
15:27; 16:16; எேப 1:22; 5:21, 24;  3:21; த்  2:9; 3:1; 
எ . 2:5, 8; 12:9; யாக் 4:7).”14 
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வாததே்தா ம் கசப்பான ேகாபத்ேதா  ைகயாள்வ ம் தற்காப்  அச் த்தல்கைளக் 
ெகாண்  உ ப்ப த்தப்படாத நடத்ைதகளா ய ண்ட ட ம், மரச்னத்ேதா ம், வாைய 

க் க்ெகாண் , நிராகரிப்ேபா  ைகயாள்வ  த் யாசமான நடக்ைகயா ம். ஒ  
ஸ்தவ மைன  தன  கணவர ்ஒ  ேதவ க்ேகற்ற தைலவராக இ க்க அல்ல  அவர ்ஒ  

அ வா யாய் இ க் ம் பட்சத் ல் அவர ்இரட் க்கப்பட அ ன ம் ெஜ க்கேவண் ம்.  
 
ேதவனின் ட்டம்  
 
கரத்்த ைடய ட் ற ல் கணவனமாரக்ைள வ நடத்  ெவற் கா வ  
சாத் யமானெதன்பைத இந்த வசனம் கவனம் வ த் ன்ற  ("ஒ  ேவைல 
ெவற் ெபற்றாரக்ள் என் ம் ட ைவத் க்ெகாள்ளலாம்). மைன யேர, இ  ேதவனின் ட்டம் 
என்  உணர் ன் ரக்ளா? 1 ேப  3ம் அ காரம் 1 ல் இ ந்  6 வசனங்களில், ேதவன் எவ்வா  
உற கைள ெசயல்பட வ வைமத் ள்ளார ்என்பைத மைன ய க்  ன்றார.் உங்கள  

ஷரக்ைள அவ க்  ேநராக உங்கைள ெகாண்  வ நடத்த ேதவன் இதைன ஒ  
வாக் யாக அல்லாமல் அவர ்ஏற்ப த் ய பாைதயா ம். அவ ைடய ட்டத்ைத ன்பற்ற 
கால வைரயைற ஒன் ம் இல்ைல. ேதவன் உங்க க்ெகன ைவத் க் ம் த்தத் ற்  

வாச ள்ளவரக்ளாய் இ ப்ேபாேமயானால், உங்க ைடய கணவ க்  நீங்கள் ஊ யம் 
ெசய்  ழ்ப்ப த னாேல ேதவைன ம ைமப்ப த் ண் ரக்ள். இந்த ெசயல் ைற ல் 
உங்கைள ம் உங்கள் கணவைர ம் ேதவனாேல மாற்ற ம்.  
 
ேதவன், ெபண்ைண ஒ  உத யாளராக இ க்கேவ ஷ் த்தார,் அதைன - கவனத் ன் 
வா லாக ம், ந் ப்ப னா ம், மைன ன் நடத்ைதைய பாரப்்ப னாேல ம் - மைன  
தனக்  உ ைணயான ஆதரவாக இ க் ன்றாரா என்பைத கணவன் 
அ ந் ெகாள்ள ம். ஒ  கணவன்  அ க ெசல்வாக் ைடயவராக மைன  
காணப்ப ன்றார,் அந்த ெசல்வாக்  அவர  கணவைர ேதவ க்  ேநராக வ நடத்தேவா 
ேதவைன ட்  ன்வாங்கேவா ைவக்க ம். ஒ  எ த்தாளர ்இவ்வாறாக ன்றார:் 
ஒ  மைன  "தன் ைடய நடக்ைக னா ம் ேகாபத்தா ம் தன் ைடய பக் ன் அழைகக் 
ெக த் , கணவரின் மன ல் ம ழ்ச் யான தாக்கத்ைத த க் ன்றார"்.  
 
இந்த ழ்ப்ப தைல ஒ  மைன  எவ்வா  
நிைறேவற் வார?் அ  இ தயத் ல் வங் ம் 
ஒன்றா ம். ஒ  ெபண் க்  தைல , நைககள் 
மற் ம் ஆைடகள் (தற்ேபாைதய ழ ல் 
ஒப்பைனைய ம் ேசரத்் க்ெகாள் ேவாம்) தான 
இயல்பான அக்கைற ைன சரியான 
கண்ேணாட்டத் டன் இ ப்ப  சரி என்பதைன 1 
ேப  3: 3 வரிக் ன்ற . காலம் ெசன்ற ேபாதகர ் J. 
ெவரே்னான் ெமக்  தன  வாெனா  நிகழ்ச் ன் 
வா லாக ம் தன  ெசய் களி ம் யதாவ : "களஞ் யத் ற்  ஓ யம் ேதைவப்பட்டால், 
அைத வண்ணம் ட்ட ம்". ஆனால் ேதவன், 4 வ  வசனத் ல், உண்ைமயான அழ  மற் ம் 
ெபண் தன்ைமைய "இதயத் ன் மைறக்கப்பட்ட நபர,் ெமன்ைமயான மற் ம் அைம யான 
ஆ ன் அ யாத அழ டன், இ  ேதவனின் பாரை்வ ல் க ம் ைலம ப்பற்ற " என்  
வைரய க் ற . ேதவன் நம் மனைத ப் க்க ம் றார ் (எேப யர ் 4: 23) உள்ளான 
மனிதைன பலப்ப த்த ம் றார ் (எேப யர ் 3:16), ஏெனன்றால் நம் இதயத் ந்  
வாழ்க்ைக ரச் ைன ம் (நீ ெமா கள் 4: 23) ெசயல்க ம் எ ன்றன (மத்ேத  15: 18-19).  
 
  

உண்ைம ேகாப்  
 

கவனி - பாரக்்க மற் ம் ந் க்க. 
ய்ைமயான நடதை்த - ேதவனின் 

ப்பத் ற்  மாறாக உங்கள் 
கணவ க்  ேராதமான 
அைனத்  நடத்ைதகளி ந் ம் 

ல  இ த்தல். 
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ய பரிேசாதைன 1 
 
மைன கேள, 1 ேப  3:4ன் ப  "ேதவனின் பாரை்வ ல் க ம் ைலம ப்பற்ற " என்றால் 
என்னெவன்  நிைனக் ரக்ள்?  
 
____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  

ேதவேன இ ல் எல்லாவற்ைற ம் காண் ன்றார.் ஒ  மைன  ேதவைன 
வா க் ம்ெபா ம் ப லளிப்ப ல் ஒ ங்காக நடக் ம்ேபா ம், அ  ேதவனின் 

பாரை்வ ல் ைலம ப்பற்ற  (1 ேப  3:4). ஒ  ெபண் தன் இ தயம் ெமன்ைமயாக ம் 
(சாந்தமாக, ச ப் த்தன்ைம டன்), அைம யான ஆ ட ம் (அைம யாக, 
தைட ல்லாமல்) இ ந்தால், அவள் சமரப்் க்கத் தயாராக இ க் றாள், இ  ேதவ க்  

க ம் ம ப்  வாய்ந்த  என்பைத ஒ  ெபண் ெதரிந்  ெகாள்ள ேதவன் ம் றார.் இதன் 
காரணத்ைத 5 ஆம் வசனத் ல் பாரக்்க ம்: "இப்ப ேய ரவ்த் ல் ேதவனிடத் ல் 
நம் க்ைகயா ந்த பரி த்த ஸ் ரீக ம் தங்க ைடய ஷரக் க் க் ழ்ப்ப ந்  
தங்கைள அலங்கரித்தாரக்ள்."  
 
ேதவன், ஆ க்ெகன்  ஒ  ப் ட்ட உற க்காக ெபண்ைண உ வாக் னார,் அவள் 
மைன  அல்ல  உத யாளரின் பாத் ரத்ைத ஏற் க்ெகாள் ம்ேபா , ழ்ப்ப தல் என்ப  
ேதவன் வ வைமத்த ேமலாண்ைம அைமப் ற்  அ பணிதலா ம். இைதச ் ெசய்ய, ஒ  
மைன  கணவனின் அ காரத் ற்  ப்பத் டன் ழ்ப்ப ய ேவண் ம் (ேமேல 

ளக்கப்பட் ள்ளப , அ  பாவமாக இல்லாதபடச்த் ல்).  
 
நான் ஆேலாசகராக இ ந்த ஆண் களில், கணவ ம் மைன ம் ேதவனின் ட்டத்ைதப் 

ன்பற் ம்ேபா  வாகரத் ன் ளிம் ல் இ ந்  மாற்றப்படட் எண்ணற்ற மணங்கைள 
நான் பாரத்் க் ேறன். கணவரக்ள் இரட் க்கப்ப றாரக்ள், ஏற்கனேவ வா களாக 
இ ந்தவரக்ள் ஆ க் ரிய ரீ யாக கற் க்ெகாள்ள ம் வளர ம் ஊக் க்கப்ப றாரக்ள், 
ேம ம் மைன  ேதவைன வா த்  அவ ைடய ட்டத் ற்  அ பணிந்ததால்  

ம்பத் ற் ம் ம ரைமப்  வ ற . 
 

மணத்ைத பற்  ேம ம் அ ய, எங்கள் மணம் ஒ  ஊ யம் ெதாடைர வா ங்கள்.  
 

ர் ைல க்கான ழ்ேநாக்  ழல் 
 
தகப்பன்மாரக்ேள, ட் ல் நீங்கள் எப்ப  நடக் ன் ரக்ள் அல்ல  
எ ர் ைனயாற் ன் ரக்ள்? என  மகன் நிக்ேகாலஸ் றந்த ற  ல வ டங்கள் 
வைர ம், என்ைன இவ் ல ல் எல்லா மனிதரக்ைள காட் ம் அ க ேகாபப்ப த் னான். 
நான் அ கமான அள ல் எ ர் ைனயாற் ேவன், கத் ேவன், ேகாபத் ல் அ ப்ேபன், 
ெப ம்பா ம் அவன் ஏதாவ  தவ  ெசய்தால் அன் ற்  ப ல் எ ரம்ைறயாய் 
நடந் ெகாள்ேவன். என் ைடய இந்த எ ர் ைனயாற் தல் என  மைன க்  சந்ேதாசத்ைத 
அளிக்க ல்ைல. ழந்ைதைய ேபணிவளரப்்பவராக என  மைன  தன  ழந்ைதைய அதன் 

ட்டாள்தனமான தகப்பனிட ந்  பா காத் க்ெகாள்ள நிைனத்தார.் நான் கட் ப்பாட் ல் 
இல்லாத காரணத்தால், என  மைன  என  மகைன பா காத் ம் என்ைன அவன் ன்  

த்த ம் ெசய்தார.் என்ைன ைறம ப் ற்  உட்ப த் ய  எனக்  க்க ல்ைல. இந்த 
ேமாத ன் இயற்ைகயான ைளேவ நாங்கள் ேவதாகமற்ற ைற ல் ஷயங்கைளக் 
ைகயாளத ் வங் யதா ம். க த்  ேவ பா கள் எழத் வங் , எங்க ைடய இல்லற உற  
பா ப் ற் ள்ளா ய . எ ரப்ாராத தமாக, இவ்வாறான ழ்நிைல க ம் ெபா வான . 
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என  ட் ல் இந்த ழ்ேநாக்  ழல் வா லாக கரத்்தர ் எனக்ெகா  எசச்ரிக்ைக 
த்ததற்காக கரத்்த க்  நான் நின்  ெச த் ேறன்.  

 
பைழய ஏற்பாட் ன் உயர ் ஊ யரான ஏ  என்பவ க்  இரண்  மகன்கள் இ ந்தனர,் 
அவரக்ள் "ஊழல்ெசய்பவரக்ளாய், கரத்்தைர அ யாதவரக்ளாக இ ந்தாரக்ள்". (1 சா ேவல் 2: 
12), ஆனால் அவரக்ேளா ேதவ ைடய டாரத் ல் ஊ யர ் பணியாற் னர.் அவ ைடய 
மகன்கள் இ வ ம் ெசய்த எல்லா காரியங்கைள ம் ஏ  அ ந் ெகாண்டார,் ெபண்கேளா  
சயானிப்பைத ேகள் ப்பட்  (1 சா ேவல் 2: 22), இ ல் அவரக்ைள ேநாக்  "என் மாரேர, 
ேவண்டாம்; நான் ேகள் ப்ப ற இந்தச ் ெசய்  நல்லதல்ல; கரத்்த ைடய ஜனங்கள்  
நடக் றதற் க் காரணமா க் ரக்ேள" என்றார ் (1 சா ேவல் 2: 24). ஆனால் அவேரா 
அவரக்ைள அடக்க ல்ைல. அவரக்ைள த க்க ல்ைல. ேதவன் அவைர பல ைற எசச்ரித் , 

வாக அவர ்சா ேவல் ரக்்கதரி ன் லமாக ேப னார.்  
 

அவன் மாரர ் தங்கள்ேமல் சாபத்ைத வரப்பண் றைத அவன் 
அ ந் ந் ம், அவரக்ைள அடக்காமற்ேபான பாவத் னி த்தம், நான் அவன் 

ம்பத் க்  என் ம் நீங்காத நியாயத் ரப்் ச ் ெசய்ேவன் என்  அவ க்  
அ த்ேதன். (1 சா ேவல் 3: 13)   

 
இ  ஒேர இர ல் நடந்த சம்பவமல்ல. இ  ஒ  ழ்ேநாக்  ழல். அ த்த அத் யாயத் ல், 
ேதவனின் நியாயத் ரப்் ன்ப  அவ ம் அவர  மகன்க ம் இறந் ேபானாரக்ள். தன  

ம்பத்ைத ெபா த்தமட் ல் ஏ  ேமாசமான தைலைமத் வத்ைத ெவளிப்ப த் னார,் அ  
ஒ  ேமாசமான சாட் யத்ைதக் ெகா த்த  அேத சமயம் தன  ம்பம் அ ைவ ேநாக்  
ெசன்ற . தகப்பன்மாரக்ேள, நம் ழந்ைதகள் ழ்ப்ப யாதெபா  நாம் அவரக்ளிடம் 
ேமன்ைம ட ம் அன் ட ம் நடந் ெகாள்வ  அவ யம்.  
 

டனா ய மகன் தன் தகப்ப க்  ந்த க்கம்; மைன ன் 
சண்ைடகள் ஓயாத ஒ க் . (நீ ெமா கள் 19: 13)  

 
டனா க் ற ஒ  மகன் தன  தகப்ப ைடய அ காரத் ற் ம் ஒ க்கத் ற் ம் 

அ பணியாதவனாய் காணப்ப வான். என  மக ைடய ஷயத் ல் இத்த  
ரசச்ைன ல்லாமல் மாறாக அவன் ஒ க்க கைள ம்ெபா  நான் ேகாபத் டன் 

ஏ ைனயாற் ம் பாவேம காரணமா ந்த . எனி ம், இவ்வசனத் ன் இரண்டாவ  
க த்ைத பாரப்்ேபாேமயானால், அ  மைன  தன  கணவ ைடய ரம்ானங்களில் 

ைற வ  சரியான ஒ  ைறயல்ல என்பதைன க் ன்ற . ழந்ைதைய 
வளரப்்ப ேலா அல்ல  இல்லற வாழ் ன் யாெதா  காரியத் ேலா மைன  ெதாடரச்் யாக 
கணவேனா  வா றவராக இ ந்தால், அ  ழ்ப்ப யாைமயா ம் என்பைத 
க த் ல்ெகாள்ளேவண் ம். ( ப் : வன் ைற உள்ள இடங்களில், ரசச்ைனகள் மாறலாம்.) 
 

ஒ  ர த் ெபற்ற ஸ்தவ எ த்தாளர ் ஒ   வ ட காலத் ற்  
ன்பாக இவ்ேவதப ைய த்  எ ம்ெபா , காலங்கள் மா னா ம் 
ரசச்ைனகளில் மாற்றம் இல்ைல என்  ன்றார.்  

 
ஒ  ட்டாள் மக ம் ஒ  சரச்ை்சக் ரிய மைன ம் உள்ள  எவ்வள  
ம ழ்ச் யற்ற . அவரக்ள் இ வ ம் ஒன்றாகக் காணப்பட வாய்ப் ள்ள ; 
மைன  தன  கணவனின் அ காரத்ைத ம க் ம்ேபா , அவ ைடய 
சரியான ஒ க்கத் ற்  எ ராக ழந்ைதக டன் பக்கபலமாக இ ந்தால், 

ட் ல் ஏற்ப ம் ைள  நன்றாக இல்லாமல் ர் ைலேவாேட காணப்ப ம். 
ெபற்ேறாரக்ள் தகரா  ெசய்வைத ம், ட் ன் ன்  சண்ைட வைத ம் 
பாரப்்பெதன்ப  க ம் ெபா வான ஷயம். இதன் ெகா ய ைள  
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என்னெவன்றால் மகன்கேளா மகள்கேளா தந்ைத ன் அ காரத்ைத ெவ க்க 
கற் க்ெகாண்  தாயானவர ் தவ கைள ட் க்காட்  த்த 

ற்ப ம்ெபா  அதைன ன்றனர.் இவ்வாறான ழந்ைதகள் ஒ  
வ யற் , ழ்ப்ப யாத மனப்பான்ைம டன் வளரந்் , தங்கள் ெசாந்த 
வ ையக் கைடப் த்  சரியான ஒ க்கத் ற்  அ பணிய 
ம க் ன்றாரக்ள். - எச.் எ. ஐேயன்ைச , 1908 

 
இவ்வாறான ஒ  ழ்நிைல உங்கள  ட் ல் நில ன்ற ? __ ஆம் __ இல்ைல  
 
ெசயல் ட்டம் 1 
 
அப்ப  இ க் ம் படச்த் ல், ரசச்ைனகைள பட் ய ட்  ேதவனிடம் ஒப் க்ெகாண்  
அ க்ைக ட் , உங்கைள மன்னிக்க அவரிடம் ேக ங்கள். ற  உங்கள் ம்பத்தாரிடம் 
ெசன்  அவரக்ளிடம் மன்னிக்கக்ேகா ங்கள். நீங்கள் தாழ்ைம ட ம் ழ்ப்ப த ட ம் 
நடக் ம்ெபா , ேதவன் உங்கைள ஆ ரவ் ப்ப மல்லாமல் அவ ைடய வ ல் உங்கள் 

களில் கைடப் க்க உங்க க்  அ காரம் த வார.்  
 
____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  

ஒ க்கத்ைத நி தல் 
 

ட் ல், ேதவ ைடய தைல ட் ன்வா லாக அவர  உத்தரைவ நி வ அ ம க்க 
தவ ேனாேமயானால், ழ்ேநாக்  ழல் ெதாடரந்்  காணப்பட் , மண உற ன் 
அ த்தளத்ைத அ த் ம். காலப்ேபாக் ல், மரியாைத மற் ம் நம் க்ைக இழப் னால் 
இல்லற ெந க்கத்ைத க ேமாசமாக பா த் ம். ெப ம்பாலான ஆண்கள் இல்லற 
ெந க்கத்ைத ெதாடரப்ற் ப்ேபாகாமல் பல காரியங்களில் ட் க்ெகா ப்ப  
அவரக் ைடய பா யல் உறைவ தக்கைவத் க்ெகாள்வதற்காகேவ. தந்ைத 

ன்வாங் ம்ேபா  தாய் ன்வந் , ழந்ைதகள்  க் ய ஒ க்கெந ையக் 
கற் க்ெகா ப்ப மல்லாமல் அ காரியாக ம் மா றார,் தன கணவைர ட தன்னால் 

றம்பட ெசய்ய ம் என்  நம் றார.் தந்ைதேயா, அம்மா தன்னிடம் அவ ைடய 
உள்ளட்ீ க்காகேவா அல்ல  தா ன் ைகைய ப்ேபா ம் த ணங்களில் தந்ைத 

ன்வ ன்றார.் ஆனால் இ  ேதவனின் ட்டம் அல்ல.  
 
மனநிைற ைடய ழந்ைதகள் உள்ள களில் இந்த அைமப்பான  ல ேநரங்களில் 
ெசயல்படலாம். ஆனால், வ வான ப்பம் ெகாண்ட ழந்ைதேயா அல்ல  ழந்ைத 
இளைம ப வத்ைத அைட ம்ேபாேதா கவனமாய் இ க்கேவண் ம். இந்த அைமப்  
ெநா ங் ப்ேபா ம். தாயானவள் ேதவன் நிய த்த வளரப்்பவர,் ேபாற் பவர,் 
உற்சாகப்ப த் பவர ் ேபான்ற பங் களி ந்  தைலவர,் ஒ ங் ப த் பவர ் மற் ம் 
ப ற் யாளர ்ஆ ய பங் கைள ேதரந்்ெத க் ம்ெபா  இ ல் ழந்ைதகள் அவரிடம் 
ேகா த் க்ெகாண் , தன  கணவர ் மர் த் , அவரக்ள் ேதவனின் ப்பத் ற்  
அப்பாற்பட்ட ற்றத்ைத மப்பாரக்ள்.  
 
வாழ்க்ைக ல் நம் ைடய க் ய க்ேகாள் ேதவனின் ப்பத்ைத ம் ேநாக்கத்ைத ம் 
நிைறேவற் வதா ம், அ ல் ட் ன் வரக் க் ள் அவைர ம ைமப்ப த் வ ேம ஆ ம். 
தா  ராஜாேவா ட, நம் ைடய அ ைறயம் ேநாக்க ம் ஒ ைமப்பாட் டன் இ க்க 
ேவண் ம். 
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உத்தமமான வ ேல ேவகமாய் நடப்ேபன்; எப்ெபா  என்னிடத் ல் வ ர!் 
என் ட் ேல உத்தம இ தயத்ேதா  நடந் ெகாள் ேவன். (சங் தம் 101: 2) 

 
நம் ைடய ம்பங்கைள ேமம்ப த் வதற்காக தரமற்ற ைறகைள 
வ வைமப்ேபாமானால், நாம் ழ்ப்ப யாைம ம் நம  ட் ற் ள் ேதவைன அவம த் ம் 
வாழ் ன்ேறாம். ஒ ேவைள பல வ டங்களாக ேவதாகமத் ற்  எ ரான 
பழக்கவழக்கங்கைள உங்க ைடய மண வாழ்க்ைக ல் கைட த்தவரக்ளாக 
இ க்கலாம், மாற்றம் இப்ெபா ேத அவ யம். மாற்றம் என்ப  வக்கத் ல் க னமாக 
இ க் ம், ஆனால் ழ்ப்ப த க்கான ெவ ம ேயா உங்க ைடய ேவைலைய காட் ம் 

யாகங்கைள காட் ம் அேநகமா க் ம். ேதவனின் ேமலாண்ைம பாணிைய 
ஏற் க்ெகாள்ள ப்பத் டன் ெதாடங்க ம். தந்ைதகேள, உங்க ைடய ேசாம்பல்கைள ம் 
அம்சங்கைள ம் ேதவனிடம் சாட் ட்  தைலவனாக ன்ேன ங்கள். தாய்மாரக்ேள, 
உங்க ைடய இரடச்கர ்  வாசம்ெகாண்  உங்க ைடய கணவ ைடய க க்  
உ ைணயா ங்கள். அவைர ன்ெதாடரந்்  அன்றாடக ம் அவைர வ நடத் செ்சல்ல 
உத ங்கள். உங்க ைடய ழந்ைதகள் ஒ  ய காலத் ற்  இம் ைறமாற்றத்ைத 
அ ரச்் டன் பாரத்்தா ம், கரத்்த க்  ழ்ப்ப த ல் நடந்  அவர ் ரிைய ெசய்வைத 
பா ங்கள்.  
 

நம் ைடய ேதவன் உங்கைளத் தம  அைழப் க் ப் பாத் ரராக்க ம், தம  
தைய ள்ள த்தம் வைத ம் வாசத் ன் ரிையைய ம் பலமாய் 
உங்களிடத் ல் நிைறேவற்ற ம் ேவண் ெமன் , எப்ெபா ம் உங்க க்காக 
ேவண் க் ெகாள் ேறாம். (2 ெதசேலானிக்ேகயர ்1: 12) 

 
ய பரிேசாதைன 2  

 
ஒ  ம்பமாக/ தம்ப யாக உங்கள் நிரவ்ாக பணிைய ம ப்  ெசய்ய ம். இந்த 
ப ற் ன் வா லாக உங்கள் கணவனிடேமா மைன  இடேமா ற்றம் 
கண் ப்பதற்காக இல்ைல என்பைத க த் ல் ெகாண்  உங்க ைடய பல னங்கைள 

த்  ேதவன் உங்கேளா  ேபச ற்பட ம். நீங்கள் மனக்கசப்  அல்ல  ெப ைம டன் 
ப லளித்தால், பரி த்த ஆ ன் நம் க்ைகக்  ழ்ப்ப வ ல் இ ந்  நீங்கள் 
த க்கப்ப ரக்ள் என்ப ல் எசச்ரிக்ைகயா ங்கள்.  
 
1. தந்ைதேய, உங்க ைடய ழந்ைதகள் உங்க ைடய கண் னி க் ம்ேபா , அவரக்ைள 
ஒ ங் ப த்த ற்ப ரக்ளா (அல்ல  உங்க ைடய மைன டம் அைத 

ட் வாரக்ளா)?      
_______ ஆம் _______ இல்ைல ______ லேநரங்களில்  
 
2. தாேய, உங்கள் ழந்ைதகைள ஒ ங் ப த் ம்ெபா  எல்லா அம்சங்களி ம் உங்கள  
கணவைர நீங்கள் ஆேலாசைனக்காக அ வ ண்டா?  
______ ஆம் ______ இல்ைல ______ லேநரங்களில்  
 
3. தந்ைதேய, உங்க ைடய ழந்ைதகளின் உணரச்் நிைலைய அ வதற்காக உங்கள் 
மைன ைடய ஆேலாசைனகைள ேகட்ப ண்டா?  
______ ஆம் ______ இல்ைல ______ லேநரங்களில்  
 
4. தாேய, உங்க ைடய கணவரிடம் ழந்ைதகைளப் பற் யதான எல்லா ஷயங்கைளயம் 
ப ராமல் ஏதாவ  ஷயங்கைள மைறத்த ண்டா? உதாரணத் ற் : "அப்பா டம் இைத 
நாம் ெசால்ல யா  ஏெனன்றால் அவர ் க ம் வ த்தமைடவார.்" 
______ ஆம் ______ இல்ைல ______ லேநரங்களில்  



ேரக் காஸ்டர ்
 

உங்கள் ழந்ைதகைள ப ற் த்தல் 46 

 
5. தந்ைதேய, உங்க ைடய மைன  ழந்ைதகளிடம் ல காரியங்களில் இல்ைல என்  
ெசால் ம் த ணங்களில், உங்களிடம் அ  ேகட் ம்ெபா , நீங்கள் அவரக்ளிடம் 
ப லளிக் ம் ன் உங்கள் மைன டம் ஆேலாசைன ேகடட் ண்டா? உதாரணத் ற் , 
அம்மா என்ன னாரக்ள், என்  ழந்ைதகளிடம் ேகட்ட ண்டா?  
__ ஆம் __ இல்ைல __ லேநரங்களில்  
 
6. தாேய, நீங்கள் உங்க ைடய ழந்ைதகேளா  வா ட் , உங்கைள ம் உங்கள் 

கைள ம் உங்கள் ஒ ங் ப த் ம் ைறகைள ம் ணித்  தற்காப்ைப 
ேமம்ப த் ய ண்டா?  
__ ஆம் __ இல்ைல __ லேநரங்களில்  
 
7. ெபற்ேறாரக்ேள, நீங்கள் இ வ மாக ஒன் ைணந்  அமரந்்  உங்கள் ழந்ைதகளிடம் 
நீங்கள் கற் க்க ற்ப ம் ஒ ங்  ைறகளி ம் களி ம் ஒப் க்ெகாண்ட ண்டா?  
__ ஆம் __ இல்ைல __ லேநரங்களில்  
 
8. ெபற்ேறாரக்ேள, நீங்கள் உங்கள் ழந்ைதகளின் ன்  ஒ ங்  ைறகளி ம் களி ம் 
க த் ேவ பா கைள பரிமா க்ெகாண்ட ண்டா?  
__ ஆம் __ இல்ைல __ லேநரங்களில்  
 
ேவதாகம ப ல்கள்: 1. ஆம், 2. ஆம், 3. ஆம், 4. இல்ைல, 5. ஆம், 6. இல்ைல, 7. ஆம், 8. இல்ைல.  
 
உங்க ைடய ப ல்கள் இப்ப ல்க க் ைணயாக இல்ைலெயன்றால், உங்க ைடய 
ேமலாண்ைம ைற ஒ ங்கற்ற நிைல ல் காணப்ப ன்ற  என்  நிசச்யமாக 
உ ப்ப த் க்ெகாள்ள ம். ெப ம்பாலான தம்ப னர ் தங்க ைடய ேமலாண்ைம 

ைற ல் ேமம்ப த் தல் ெசய்வதற்  அ க வாய்ப் ள்ள .  
 
ெசயல் ட்டம் 2 
 
இந்த ம ப் ட்டால் உங்க ைடய ற்றங்கைள நீங்கள் அ ந் ப் ன், ல ப் டட் 

க்கல்கைள பட் ய ட  ேநரம் ஒ க் ங்கள். நீங்கள் மணமானவரானால், 
இ வ மாக ேசரந்்  கலந்தாய்  ெசய் , ஒ வைரெயா வர ் மன்னித் , 
மாற்றேவண் யைவகைள மாற் வதற்  உ யளி ங்கள்.  
 
____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  
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பாடம் 5 
 

ேவதாகம பாத் ரங்கள்  
 

 
ேதவன் ம்பத் ன்  அ க ம ப்  ெகாண்டவரா ப்பதால், ழந்ைதைய 
வளரப்்பெதன்ப  ஒ  சவால் நிைறந்த கப்ெபரிய காரியம் என்ப  அவ க்  ெதரி ம், தன  

வ வாரத்்ைதகளின் வா லாக ெபற்ேறா க்கான ேகாட்பா கைள அன்பாக வழங் ள்ளார.் 
தகப்பன்மாரக்ேளா தாய்மாரக்ேளா தாங்களாகேவ யற் ெசய்  ெபற்ேறா க்கான 
ேகாட்பா கைள அவரக்ளாகேவ ேத வைத த ரத்்  ேதவேன நமக் ரிய ெபா ப் க க்  
ெதளிவான ைச ைன வழங் றார.்  
 
இந்தப் பாடமான  தகப்ப ைடய பாங் ைன ம் தா ைடய பாங் ைன ம் ேவ  ரித்  

ளக்கமளிக் ன்ற . ெபற்ேறாரக் க்கானைவகைள ெபா த்த மட் ல் இைவ ஒன் டன் 
ஒன்  இைணந்  காணப்ப ன்ற . தந்ைத ைடய ரதான பங்  ழந்ைதகைள 
ஒ ங் ப த்  ஒ க்கக் கைள கற் த்தல் எனி ம், தந்ைத இல்லாதேபா  தாயானவர ்
அப்பணிைய ேமற்ெகாள்ளேவண் ம். ழந்ைதகைள ேபணி வளரப்்பெதன்ப  தா ைடய 

ரதான ெபா ப்பா க் ற ேபால, தகப்ப ம் ல ேநரங்களில் தாயாற் ம் 
அப்ெபா ப் ைன ேமற்ெகாள்வதவ யம்.  ஒ  தா டம் ழந்ைதகைள ஒ ங் ப த் ம் 
மனநிைல இ க் ம்பட்சத் ல், ெமன்ைமயான அன் , வளரப்் , பராமரிப்  ஆ யவற்ைற 

ழந்ைதகளிடம் காண் க்க தனக் ள் த் டேவண் ம். தான் க ம் அன் ரந்்த 
சைபயான ெதசேலானிக்கா சைபயாரிடம் இவ்வைனத்  பண் க ட ம் ப ல யார ்
நடந் ெகாண்டார ்என்  பாரக்்கலாம்.  
 
பாகம் 1: தகப்ப ைடய பங் ம் ெபா ப் ம்  
 
நீங்கள் வ நடத்த அைழக்கப்பட்டரவ்ர ் என்பதைன ெதரிந் ெகாள்வ  மாத் ரமல்லாமல், 
தகப்பன்மாரக் க்  ேவ  க் யமான ேவதாகம க த் க ம் தைலைமத் வேதா  
இைணக்கப்பட்டைவகளா ம்.  
 
ெகாள்ைக 1: ெபா ப் ள்ள தகப்பன் தன  ம்பத் ன் தான ஒ  ேபாதக ஊ யன்.  
 

ஷரக்ேள, உங்கள் மைன களில் அன் ங்கள்; அப்ப ேய ஸ் ம் 
சைப ல் அன் ரந்் , தாம் அைதத் வசனத்ைதக்ெகாண்  தண்ணீர ்

க் னால் த் கரித் , பரி த்தமாக் றதற் ம்... (எப் யர ்5: 25-26)  
 

நம் ைடய தைலைம ேபாதகர ் ஸ் ைவக் த்  ப ல யார ் ெதளிவாக 
வெதன்னெவன்றால், அவர ் நம்ைம ேந த் , சச்ைபக்காக தம்ைமேய ெகா த்தார,் 

கணவ ம் மைன க்  அ ேபாலேவ ெசய்ய ேவண் ம் (இ ம் அவ ைடய ம்பம் என்  
க் ன்ற ).  

 
னிதப்ப த் வேத க்ேகாள், அதாவ  ற் ம் த் கரித்தல், ய்ைம ப த் தல், 

பரி த்தப்ப த் தல் என்பதா ம். இ , கணவ ைடய/ தந்ைத ைடய 
தைலைமத் வ னாேல - அவர ் வ நடத் வ னாேலேய சாத் யம். பாவம், யநலம் ஆ ய 
மா களி ந்  நம்ைம ய்ைமப த் க்ெகாள்ள, பரி த்தப்ப த் வேத க்ேகாளா ம். 
ேதவ ைடய வாரத்்ைதேய நம் ைடய கற் த்தல் ைகேய . பைழய ஏற்பாட் ன் ேதவ 
மனிதரக்ள் ேவத வாரத்்ைத ன் காவலரக்ைள இ ந்த ேபாலேவ, தகப்ப ம்/ கணவ ம் 
அவ்வாறாகேவ இ க்க ேவண் ம்.  
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ஒ  தத் ல், தகப்பன்மாரக்ளா ய நாம் நம  ம்பங்களின் ேபாதகரக்ள். நம  
ம்பங்களின்  நம்ைம ேபாதகரக்ளாக ைவத் ள்ளார.் ம்பத்ைதப் ேபான்ற 

னிதமான நி வனத் ல் னித கடைமகைள ஆற்ற ேபாதகரக் ம் அ காரம் உண் . 
ம்பத் ன் னித சடங் களாவன: மைன  மற் ம் ழந்ைதகளின் ஆ க் ரிய 

டத் வத் ல் வ நடத் தல், ழந்ைதகளின் ஒ க்கத்ைதக் கண்காணித்தல், சச்ைப ல் 
ஆ க் ரிய ஐக் யத்ைத ன்னி த் வ ம், நி ைய நன்  ைகயாள்வ ம், ன்மா ரியான 
ேதவ மனிதனாக இ ப்ப ேம. தகப்பன்மாரக்ள் அவரக் ைடய பங் ைன ஆற் ம்ேபா , 
அவரக்ள் ேதவைன மாத் ரமல்லாமல் தங்க ைடய மைன , ள்ைளக க் ம் ஊ யம் 
ெசய ன்றனர.்  
 
பைழய ஏற்பாட் ல், ேயா ைவக் த்  நாம் வா ப்ேபாேமயானால், தன  ம்பத் ன் 
ேபாதகராக பணியாற் றார,் அ காலேம எ ந்  தன  ள்ைளக க்காக சரவ்ாங்க தகன 
ப கைள ( க ப கைள) ெச த் னார.் தற்ேபாதய காலக்கட்டத் ல் நாம் பாவத் ற்காக 
ப ெச த்த ல்ைலெயன்றா ம், தங்க ைடய ம்பங்களில் தகப்பன்மாரக்ள் ஆ க் ரிய 
தைலைமத் வமா ய ேபாதக பணிைய அவரக் ைடய ள்ைளகைள டத் வத் ம், 
ஒ க்கம் கற் த்த ம், ம்பத் னரக் டன் ெஜ ப்ப ம் நிைறேவற் ன்றனர.்  

 
அவன் மாரர,் அவனவன் தன்தன் நாளிேல தன்தன் ட் ேல ந் ெசய் , 
தங்கள் ன்  சேகாதரிகைள ம் தங்கேளாேட ேபாஜனம் பண் ம்ப  
அைழப்பாரக்ள். ந் ெசய் ற அவரவ ைடய நாள் ைற றேபா , 
ேயா : ஒ ேவைள என் மாரர ்பாவஞ்ெசய்  ேதவைனத் தங்கள் இ தயத் ேல 

த் ப்பாரக்ள் என்  ெசால் , அவரக்ைள அைழத்த ப் , 
பரி த்தப்ப த் , அ காலேம எ ந் , அவரக்ள் எல்லா ைடய 
இலக்கத் ன்ப ேய ம் சரவ்ாங்க தகனப கைளச ் ெச த் வான்; 
இந்தப் ரகாரமாக அந்நாட்களிெலல்லாம் ெசய் வ வான். (ேயா  1:4-5) 

 
ரந்் கவனித் ரக்ேளயானால், ேயா  இதைன அ ன ம் ெசய்தார ்என்  பாரக்் ேறாம், 

அப்ப யானால் அவர ்இத்த  தைலைமத் வத்ைத கைட த்தார ்என்ேறயா ம். அவ ைடய 
அக்கைற என்னெவன்றால் அவ ைடய ள்ைளகள் ஒ ேவைள பாவம் ெசய்ெதா, ேதவைன 

த்ேதா இ க்கலாம் என்ேற. ேதவ டனான உறைவக் த்  க ம் கவனமா ந்தார.் 
என்னெவா  ேதவ மனிதனின் உதாரணம்.  
 

ள்ைளகைள டரக்ளாக் வேதா, ஒ ங் ப த் வேதா தகப்பன் ஒ வ ைடய ேவைல 
மாத் ரமல்ல. எனி ம், இைவகைள னசரி நடப் ப்பைத உ  ெசய்ய ேவண் ம். 
கவைலகரமான ஷயம் என்னெவன்றால், பல ம்பங்களில் இன் , ஆ க் ரிய 
தைலவரக்ளாக தாய்மாரக்ேள ளங் ன்றாரக்ள், அவரக்ேள ரதான 
ஒ ங் ப த் பவரக்ளாக ளங் ன்றனர.் அ த்த இரண்  பாடங்களில் இதைன நாம் 

ட்டமாய் பாரப்்ேபாம். ெப ம்பாலான ஆண்கள் தங்கைள ேபாதகரக்ளாக பா க்கக் 
கற் க்ெகா க்கப்பட ல்ைல.  
 
தகப்பன்மாரக்ேள, நீங்கள் ேபாதரக்ளாக ளங்க ேதவ ைடய அைழப்ைப அங் கரிக்க 
சம்ம க் ரக்ளா? ___ ஆம் ___ இல்ைல. 
 

ஸ்தவ ெபற்ேறாரக்ளாக, நம  ரதான க்ேகாள் ள்ைளகைள ேதவ க்ேகற்ற, 
ரந்்த வா பரக்ளாக வளரப்்ப ேவயா ம். ெதசேலானிக்ேகயா ள்ள இளம் 

வா பரக் க்காக அப்ேபாஸ்தலரா ய பவ யார ் ெஜைபத்த  ேபால “தம் ைடய 
ராஜ்யத் ற் ம் ம ைமக் ம் உங்கைள அைழத்த ேதவ க்  நீங்கள் பாத் ரராய் 
நடக்கேவண் ெமன் ... (1 ெதசேலானிக்ேகயர ் 2: 11), நா ம் நம் ைடய ள்ைளக க்காக 
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டா யற் டன் ெஜ க்க ேவண் ம்.  ஒ  ேபாதகராக, இவ்வண்ணமாக தகப்பன் வ நடத் , 
இதைன தன்ைமப்ப த்த ேவண் ம். 
 

ய பரிேசாதைன 1 
 

ழ்கா ம் ேவத மைறகைள வா த்தப் ற , தகப்பன்மாரக்ேள, இவ்ேவதப்ப கள் 
ேதவ க் ம் உங்க க் மான உற ைன எப்ப  ெதாடர் ப த் ன்றன என்பைத 

ளக் ங்கள். இரண்டாவதாக, இதற்  ழ்ப்ப பவேரெயன்றால், இ  உங்க ைடய 
ம்பத் ன டனான உற ன்  எத்த  ைள ண்ெடன்பைத ளக்க ம்? 

 
அன் ம், சேகாதரேர, நீங்கள் இன்னின்ன ரகாரமாய் நடக்க ம், ேதவ க் ப் 

ரியமா க்க ம் ேவண் ெமன் , நீங்கள் எங்களால் ேகட்  
ஏற் க்ெகாண்டப ேய, அ கம கமாய்த் ேத ம்ப க் , கரத்்தரா ய இேய க் ள் 
உங்கைள ேவண் க்ெகாண்  த் ெசால் ேறாம். (1 ெதசேலாக்ேகயர ்4:1) 
 

 

____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  

ஆதலால், கரத்்தரந்ி த்தம் கட் ண்டவனா ய நான் உங்க க் ச ்ெசால் ற 
த் ெயன்னெவனில், நீங்கள் அைழக்கப்பட்ட அைழப் க் ப் 

பாத் ரவான்களாய் நடந் ... (எப் யர ்4:1) 
 

____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  

ெகாள்ைக 1 உங்க ைடய வாழ் ல் எப்ப  ெபா ந் ன்றெதன்  வரிக்க ம். 
 
____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  
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ெகாள்ைக 2: ஒ  ெபா ப் ள்ள தகப்பன் தன  ம்பத் ற்  தன  
ேவைல ன் லமாய் ஆதரவா க் ன்றார். 

 
சேகாதரேர, நாங்கள் பட்ட ரயாச ம் வ த்த ம் உங்க க்  
ஞாபகமா க் ம்; உங்களில் ஒ வ க் ம் பாரமா ராதப க் , இர ம் 
பக ம் நாங்கள் ேவைலெசய் , ேதவ ைடய ேசஷத்ைத உங்களிடத் ல் 

ரசங் த்ேதாம். (1 ெதசேலானிக்ேகயர ்2:9) 
 
ப ல யார ் சைபயாரிடம் ெதரி த்தெதன்னெவன்றால், அவர ் க னமாக உைழத்  பணம் 
சம்பா த் , ேதவ க்  ழ்ப்ப ந் , சைபயா க்  பணச் ைமயாக இ க்க ம்ப ல்ைல. 
மனிதன் ேவைல ெசய்வதற்காகேவ ேதவன் ஒ  தரநிைலைய ஏற்ப த் ந்தார ் என்  
ப ல யார ்அ ந் ந்தார.் ஏேதன் ேதாட்டத் ல், ஆதாைம ேதவன் பராமரிக் ம் ேவைலைய 
ெசய்யக் னார ் (ஆ யாகமம் 2:15). த்தகத் க்  அப்பாற்பட்  ப ல யார ்

டாரம்பண் ம் ெதா ல் ெசய றவரா ந்தார ் (அப்ேபாஸ்தலர ் 18:3)., அவர ் தன்ைன 
ஆதரித் க்ெகாள்ள டா யற் டன் உைழத்தார.் ப ல யா ைடய கரிசைன அவ ைடய 
ேதைவக க்காக மட் ம்மல்ல. அப்ேபாஸ்தலர ் 20:34ல் அவர ் ன்றார:் "நீங்கள் 
அ ந் க் றப , எனக் ம் என் டேன ட இ ந்தவரக் க் ம் ேவண் யைவக க்காக 
இந்தக் ைககேள ேவைலெசய்த ." ஆம், அவ ைடய ெசாந்த ேதைவக க்காக தாேன யற்  
ெசய்தார,் அேத சமயம் மற்றவரக் ைடய நலனில் கரிசைன ள்ளவராக ம் காணப்பட்டார.் 
 
இ  ம்பத்ைதக் த்ததான க க் யமான ஒன் , ஏெனன்றால் ப ல யார ்
ஆண்க க்  அ த் வெதன்னெவன்றால், "ஒ வன் தன் ெசாந்த ஜனங்கைள ம், 

ேசஷமாகத் தன் ட்டாைர ம் சாரியாமற்ேபானால், அவன் வாசத்ைத 
ம த த்தவ ம், அ வா ம் ெகட்டவ மா ப்பான்." (1 ேமாத்ேத  5:8). 
" வாசத்ைத ம த்தார"் என்றால் ேதவன் தம்ேமா  உறவா றவரக்ளிடம் எ ரப்ாரக்் ம் 
காரியங்களின்ப  அவர ் வாழ ல்ைல என்பதா ம். தனிப்பட்ட ர ெபயரக்ள் ஆைண 
ேநாக்  ேப வதா ம் வ வான அ க்ைகயாக ம் காணப்ப ன்ற . ஒ  
வரண்ைனயாளர ்இவ்வாறாக ன்றார:்  

 
ஒ  ம்ப உ ப் னரின் அ ப்பைட கவனிப்  மற் ம் ஆதரைவ தவ தலாக 
ைகயா ம்ேபா , அ  வாசத்  ம ப்ப ேபான்றா ம், ஏெனன்றால் 
ஒ வ ம் ேதவ டனான அன்ைப ம் வாசத்ைத ம் உரிைம 
பாராட் க்ெகாண்  அேத சமயம் ஒ வ ைடய ம்பத்ைத றக்கணிக்க 

யா . (மத்ேத  5:46-47 வசனங்கைள வா க்க ம்). அப்ப  ஒ வர ்
ெசய்பவராக இ ப்பாேரயானால் அவர ் ஒ  அவ் வா ைய ட 
ேமாசமானவர,் ஏெனன்றால் ைல வ பா  ெசய் ம் அவ் வா கள் ட 

ம்பத் ன் ேதைவகைள ரிந்த ெபா ப் ள்ளவரக்ளாய் 
காணப்ப ன்றனர.்... நம் ைடய ம்பங்கள் ேதவ ைடய அன் ன் 
தரத்ைத நி ப் க் ம் அரண்கைள ளங் ன்றன. 

  
இவ்வா  வ , ெபண்கள் ேவைல ெசய்ய யா  என்பதல்ல, ஆனால் தயவாக 
கவனிப்ேபரக்ெளனியானால் தைலைமத் வ ம் ெபா ப் ம் அவனிடேம உள்ள .  
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ப களில் ஆழமாக ேத ங்கள்  
 

ழ்கா ம் வசங்களி ந்  ேவைலையக் த்ததான ேவதாகம ேகாட்பா கைள 
பட் ய ட ம். 
 

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

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

____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  

இன்ன தமாய் எங்கைளப் ன்பற்றேவண் ெமன்  நீங்கள் அ ந் க் ரக்ேள; 
நாங்கள் உங்க க் ள்ேள ஒ ங்கற்  நடவாம ம், ஒ வனிடத் ம் இலவசமாய்ச ்
சாப் டாம ம், உங்களில் ஒ வ க் ம் பாரமா ராதப க்  இர ம் பக ம் 

ரயாசத்ேதா ம் வ த்தத்ேதா ம் ேவைலெசய்  சாப் டே்டாம். உங்கள்ேமல் 
பாரத்ைத ைவப்பதற்கான அ காரம் எங்க க்  இல்ைலெயன்ப னாேல அப்ப ச ்
ெசய்யாமல், நீங்கள் எங்கைளப் ன்பற் ம்ப க்  நாங்கள் உங்க க்  
மா ரியா க்கேவண் ெமன்ேற அப்ப ச ்ெசய்ேதாம். 

 
ஒ வன் ேவைலெசய்ய மன ல்லா ந்தால் அவன் சாப் ட ம் டாெதன்  
நாங்கள் உங்களிடத் ல் இ ந்தேபா  உங்க க் க் கட்டைள டே்டாேம. (2 
ெதசேலானிக்ேகயர ்3:7-10) 

 
____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  

 
இப்ப ப்பட்டவரக்ள் அைமதேலாேட ேவைலெசய் , தங்கள் ெசாந்தச ்
சாப்பாட்ைடச ் சாப் டேவண் ெமன் , நம் ைடய கரத்்தரா ய 
இேய ஸ் னாேல அவரக் க் க் கட்டைள ட் ப் த்  
ெசால் ேறாம்.  (2 ெதசேலானிக்ேகயர ்3:12) 

 
____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  

நம் ைடயவரக் ம் கனியற்றவரக்ளா ராதப  ைற கைள 
நீக் றதற்ேக வாக நற் ரிையகைளச ்ெசய்யப்பழகட் ம். ( த்  3:14) 

 
____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  



ேரக் காஸ்டர ்
 

உங்கள் ழந்ைதகைள ப ற் த்தல் 52 

ேதவ ைடய வாரத்்ைதயான  தகப்பன்மாரக்ள் தங்கள் ம்பத்ைதக் த்ததான அக்கைற 
இல்லாமல் ேவைல ெசய்ய ற ல்ைல, மாறாக, ெபா ப் டன் ேவைல ெசய் , பண ரீ யாக 

ம்பம் ைமக் ள்ளாக்கப்படக் டா  என்பைத வ த் ன்ற . ெபா ப் ள்ள ஒ  
தகப்பன் தன  ம்ப ேதைவக க்காக ஒ  ேவைலைய பராமரித் , கணவனாக தந்ைதயாக 
ெசய்யக் ய ன் ரிைமகைள றக்கணிக்கக் டாெதன்  அ த்தப்ப ன்றான். 

ழ்கா ம் ேவதாகம ப  ஒ  ம்பத் ன்  அக்கைற ெகாள்ளேவண் ய ன் 
க் யத் வத்ைத ட் ன்ற .  

 
இேதா, உங்களிடத் ற்  ன்றாந்தரம் வர ஆயத்தமா க் ேறன்; நான் 
உங்கைள வ த்தப்ப த் வ ல்ைல; நான் உங்க ைடயைதயல்ல, உங்கைளேய 
ேத ேறன்: ெபற்றா க் ப் ள்ைளகளல்ல, ள்ைளக க் ப் ெபற்றாரக்ேள 
ெபாக் ஷங்கைளச ்ேசரத்் ைவக்கேவண் ம். (2 ெகாரிந் யர ்12:14) 

 
ெகாள்ைக 2 உங்க ைடய வாழ் ல் எப்ப  ெபா ந் ன்றெதன்  வரிக்க ம். 
 
____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  

 

ெகாள்ைக 3: ஒ  ெபா ப் ள்ள தகப்பன் தன  ம்பத் ற்  ஸ்தவ வாசத் ன் 
சாட் யாக ளங் ன்றார்.  

 

வா களா ய உங்க க் ள்ேள நாங்கள் எவ்வள  பரி த்த ம் நீ ம் 
ைழ ன்ைம மாய் நடந்ேதாெமன்பதற்  நீங்க ம் சாட் , ேதவ ம் சாட் . (1 

ெதசேலானிக்ேகயர ்2:10) 
 
ப ல யார ் தன்னிட ந்ததான களங்கமற்ற சாட் ைய ெதசேலானிக்ேகயா சைபயார ்

ன்  மாத் ரமல்லாமல் ேதவ க்  ன்பாக ம் ட் க்காண் த்தார.் இ  தற்ெப ைம 
அல்ல, மாறாக சைபயான  தன் ைடய மா ரியாய் கைட க்கலாம் என்  க 
எளிைமயாக ட் க்காண் க் றன்றனர.் தைலைமத் வத்ைத ெகாண் ளங் ம் 

ஷரக்ளா ய தகப்பன்மாரக்ளா ய நமக் ம் இ  ெமய்யாகேவ இ க் ன்ற . ேதவன், 
நம  ம்பத் னரக்ள் மற் ம் மற்ற வா கள் நம் ைடய நடத்ைத ஸ் ைவ 

ர ப க் ன்ரவரக்ளாக நாம் காணப்படேவண் ம்.  
 
ப ல யார ் ன்  தனித் வமான ேகாட்பா கைள அைடயாளம் கண்  அவ ைடய 
நடத்ைதைய வைகப்ப த்  தன  வாசத்ைத உண்ைமயானதாக ளங்கசெ்சய்தார.் இ  

ைமயைடந்ததாக இல்லாமல் வ காட் பைவகாேள. ப ல யா ம் ட ல ேவைளகளில் 
த மா னார.் (ேராமர ் 7:18; 1 ேமாத்ேத  1:15). ஆனால் இைவகேளா அவர ் ெதாடரச்் யாக 
ப ற்  ெசய்த ேகாட்பா களா ம்.  

 

1. பக் டன் - னிதமான, பக் ள்ள, பரி த்தமான, ேதவ க்  அரப்்பணித்த. இ  
ஸ் டன் நிைலத் க் ம் உங்கள  உறைவ வரிக் ன்ற . நீங்கள் 

அரப்்பணிப் டன் காணப்பட்டால், ேதவ க்  அரப்ணிக்கப்பட்டவராக இ க் ம் 
படச்த் ல், அந்த உறவான  பரி த்த வாழ் ற்  ஆதாரமாய் ளங் ன்ற , அதைன 
ெதாடரந்்  ன்வ ம் இ  ணா சயங்க ம் ன்ெதாட ம்.  
 
2. நியாயமாக - நாணயத் ட ம் ேநரை்ம ட ம், நியாயமான, ணத் ல், 
நடத்ைத ல் ேநரை்ம டன், ன ம் ேதவ க்  ரியமானவரக்ள் எைவ என்  
அ ந்  ம்  நடத்தல். ேதவ ைடய வாரத்்ைதைய அ ந்தவரக்ளாக 
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இ ந் ரக்ேளெயன்றால், சரி எ  தவ  எ  என்  உங்களால் நிரண் க்க ம். ஒ  
கணவனாக தகப்பனாக ழ்ப்ப த டன், நீங்கள் இதற்  ன் ெசய்ய யாத 
அள க்  அ காரம் ெபற ம் ன் ரக்ளா? ேதவ ைடய ெதய் க வல்லைம 
உங்க க் ள் ரிைய ெசய் ன்ற  (2 ேப  1:3; ேராமர ்1:4; 2 ெகாரிந் யர ்12:9). 
 
3. ற்றம் இல்லாமல் - தவ ல்லாமல், ஒ  மரச்கரின் ஆய்ைவ தாங்க ந்தவராக. 
நீங்கள் ேதவ த்தத் ற்  ழ்ப்ப த டன் கடந்  ெசல்பவராக இ க் ம்ெபா , 
நீங்கள் ஸ் ன் சாயலாக மாற்றப்ப ன் ரக்ள் அேத சமயம் உங்க ைடய 
பயபக் ள்ள நடத்ைதைய மற்றவரக் க்  ெவளிப்பைடயாய் காண இய ம்.  

 
ம்பத் ன் ஆ க் ரிய தைலவரக்ளாக ம் ள்ைளக க்  ன்மா ரியாக ம் ேதவனால் 

தகப்பன்மாரக்ள் அைழக்கப்ப றாரக்ள். ஒ  ெபா ப் ள்ள தகப்பன் தன  ேபச் ல் சமரசம் 
ெசய்வ ல்ைல, அேத சமயம் தன  ள்ைளகைள ண்ப த் ம் வைக ேலா அவரக்ள் 
த மா ம் தத் ேலா அவர ்இன்பம் காண்ப ல்ைல.  
 

ய பரிேசாதைன 2 
 

ன்வ ம் உண்ைமகளின் வ ல் வாழ்வ  எப்ப  உங்க ைடய ள்ைளக டனான 
உறைவ பா க்கக் ம் என்  அைடயாளம் கா க.  

 
சகல த நற் ரிையக மா ய கனிகைளத் தந் , ேதவைன அ ற அ ல் 

த் யைடந் , கரத்்த க் ப் ரிய ண்டாக அவ க் ப் பாத் ரராய் 
நடந் ெகாள்ள ம், (ெகாேலாெசயர ்1:10) 

 
____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  

 

ெவட்கமான அந்தரங்க காரியங்கைள நாங்கள் ெவ த் , தந் ரமாய் நடவாம ம், 
ேதவ வசனத்ைதப் ரட்டாம ம், சத் யத்ைத ெவளிப்ப த் ற னாேல 
ேதவ க்  ன்பாக எல்லா ம ஷ ைடய மனசச்ாட் க் ம் எங்கைள 
உத்தமெரன்  ளங்கப்பண் ேறாம். (2 ெகாரிந் யர ்4:2) 

 
____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  

ெகாள்ைக 3 உங்க ைடய வாழ் ல் எப்ப  ெபா ந் ன்றெதன்  வரிக்க ம். 
 
____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  

ெகாள்ைக 4: ெபா ப் ள்ள ஒ  தகப்பன் தன  ள்ைளகைள அ ைர ன் 
வா லாக ம் ஆ தலாளித் ம் வாசத் ல் டரக்ளாக மாற் வதற் ம் 
ப ற் யளிப்பதற் ம் ேநரம் ஒ க் பவராக இ ப்பார். 
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தகப்பன் தன் ள்ைளக க் ச ் ெசால் ற ேபால, நாங்கள் உங்களில் 
ஒவ்ெவா வ க் ம் த் ம் ேத த ம் எசச்ரிப் ம் ெசான்னைத 
அ ந் க் ரக்ள். (1 ெதசேலானிக்ேகயர ்2:12) 

 
சைப ல் ப ல யா ைடய தைலைமத் வ ைறயான  ள்ைளக க்  ப ற் யளிக் ம் 
தகப்பேனா  ஒப் டப்ப ன்ற . அ  இப்ப த்தான் தகப்பன் தன  ள்ைளகைள 
நடத்தடேவண் ம் என்  ஊ க் ன்ற . ேதவ க் க் ழ்ப்ப வேத இலக்  என்ற வ வான 

ப் க் ன்ற . அவர ் இந்த ப ற் க்  ன்  ப் டட் பாகங்கைள அைடயாளம் 
காண் ன்றார:்  
 

1. அ ைர அளி ( ேரக்கத் ல் பராக் ேலேயா) - ஒ வைர தன பக்கமாய் அைழப்ப , 
உத வ ; ஊக் க்க, அ த்தல், ஒ வைர ஒ  காரியத்ைத ெசய்ய உந் வ . 
இந்த ைனசெ்சால் கடந்தகாலத்ைத ம் ெதாடரந்்  தற்கால ெசயைல ம் 

க் ன்ற , அப்ப ெயன்றால் ப ல யார ் இைத ெதாடரந்்  ெசய்தார ் என் ம், 
அதனால் அவரக்ள் ேதவ டனான உற ல் வளர உத கரமா ந்த . அவரக் ைடய 
வாழ் ல் அவ க்  ஒ  ேநரம்ைற தாக்கம் இ ந்த , அேதேபான்ற 
தைலைமத் வத்ைத தகப்பன்மாரக்ளா ய நம் ட ம் காணப்படேவண் ம். 
காரத் க்க த்தைவகளில் அவரக்ள் வள வதற்  நாம் நம் ைடய ள்ைளக டன் 
ேசரந்்  நடக்க ேவண் ம். நம் ைடய அ ைற சங் தம் 34: 11ல் ன்றப , 
" ள்ைளகேள, வந்  எனக் ச ் ெச ெகா ங்கள்; கரத்்த க் ப் பயப்ப தைல 
உங்க க் ப் ேபா ப்ேபன்." 
 
2. ஆ தல் - ஊக் க்க; ஊக்கமளிக்க, ஆதரவளிக்க; ரசச்ைன அல்ல  
கவைலகரமான ேநரங்களில் ஆ தல்; சரியான நடத்ைதைய உற்சாகப்ப த்த ம், 
ஊக் க்க ம் அைம காரமான ழ ல் வ வைமக்கப்ப த்தல். இவ்வைகயான 
தந்ைத ன் ெசல்வாக்  ள்ைளக ைடய சரியான நடக்ைக ல் ஊக் க்க தவற 

யா . பல ேநரங்களில் நம் ைடய யத்ைத சாக த் , ெமன்ைமயான அன்ைப 
தரித் க்ெகாள்ள ேவண் ம். 
 
3. ெபா ப் ணரச்்  - ேவண் ேகாள்; ஈ பட் க்க ேவண் ம், கவனம் 
ெகாண் த்தல், ப ற்  நைடெப வைத உ  ெசய்தல். வ த்தல் ( ேரக்கத் ல் 
மாரட்் ேராேமேநாய்) "உண்ைமைய வழங் தல், ஒ  தந்ைத ன் சரியான வ காட்  
ெசயல்பா கைள ெவளிப்ப த் வதா ம். ஒ  நல்ல தகப்பன் ஊக் த்  
வ காட் யாய் ளங் ன்றார.் எனி ம் ப ல யார ் தன  (ஆ க் ரிய) 

ள்ைளகள்  அள கடந்த அ காரம் ேகாராமல்...,அவரக்ளிட ந்  
ேதைவயானைவகைள ம்  ஊக் பத் ல் கவனமா ந்தார.் மாறாக, 
அவரக் ைடய ஸ்தவ தகப்பனாக ப ல யா ைடய ெசயல்பா  வா க க்  
ேதவ க் கந்த வாழ்க்ைகைய வாழ ப ற் யளித்தார.் இ  ப ல யாரின் த்தமாக 
இராமல், அவ ைடய நடவ க்ைகக ம், சச்ைபக்  அவரளித்த வ காட் த ம் 
பரேலாகத் ல் இ க் ற தா ன் த்த னாேலேய எல்லாவற்ைற ம் ெசய்தார.்  

 
இந்த மா ரியான அன் ன் உைரயாடேலா  (ெதா ப்  2) ஒத்த ஒன்றா ம். இந்த ஒவ்ெவா  
வாரத்்ைத ன் ன்னா ம் இ ப்ப  அன்ெபன் ம் உந் தலா ம். "உங்க க்  
ெதரிந்த ேபால" என்  ப ல யார ் வங் ம்ேபா  ப ற் யளிப்பைத அல்ல  

டராக் வைத றக்கணிக்க ல்ைல என்பைத அவரக்ளிடம் நிைன ப த் றார.் சரியான 
ப ற் ன்வா லாக வா கைள ேதவ க்ேகற்றைவகளில் ஊக் ப்பெதன்ப  
ம க்க யாத உண்ைமயா ம்.  
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தகப்பன்மாரக்ளா ய நாம் ன்ெதாடரவ்தற்கான ஒ  ைமயான பாத் ரம் அவர.் நாம் 
நம் ைடய ள்ைளகைள டத் வம் வா லாக ம் சரியான ஒ க்கத் ன்வா லாக ம் 
ப ற் யளித் , அவரக்ைள ரச்் ெபற வளரத்த்ேவண் ம். ெபா ப் ள்ள ஒ  தந்ைத 
ேதவன் தந்த பணிைய றக்கணிக்காமேலா அல்ல  தன  மைன டம் அப்ெபா ப்ைப 
ஒப்பைடக்காமல் தைலவனாக தன் ைடய ெபா ப்ைப அ காரப் ரவ்மாக ஏற் க்ெகாண் , 

றந்த ஒ  ேமய்ப்பனாக ம்பத் ன் ெபா ப்பாளராக இ க்கேவண் ம்.  
 
ெகாள்ைக 4 உங்க ைடய வாழ் ல் எப்ப  ெபா ந் ன்றெதன்  வரிக்க ம். 
 
____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  

ெகாள்ைக 5: ெபா ப் ள்ள தந்ைத தன  ட் ல் ஒ  ஆ ரியர்-ேமலாளர்  
 

தாக்கேள, நீங்க ம் உங்கள் ள்ைளகைளக் ேகாபப்ப த்தாமல், 
கரத்்த க்ேகற்ற ட்ைச ம் ேபாதைன ம் அவரக்ைள வளரப்் ரக்ளாக. 
(எேப யர ்6:4) 

 
ஒ  தகப்பன் தன  ட்ைட நிரவ் ப்பதற் ம் தன  ள்ைளகைள பக் ரச்் க் ேநராய் 
வளரப்்பதற் ம் உள்ள ேநர  ெதாடரை்பக் த்  இந்த வசனத்ைத இதற்  ன்பதாக 
பாரத்ே்தாம். தகப்பன் தன்னிடம் உள்ள ெசல்வாக்ைகக்ெகாண்  இரண்  சாத் ய 

ைள கைள ேமற்ேகாள் காண இவ்வசனம் உத ன்ற . தலாவதாக, அந்த ெசல்வாக்ைக 
அன்ேபா  பயன்ப த் வதன் க் யத் வம் அக் ழந்ைதைய கரத்்தரிடம் ெந ங்கச ்
ெசய்வதா ம். தன  ெசல்வாக்ைகக்ெகாண்  தன் ைடய ள்ைளகைள ேகாபத் க்  
ேநராகேவா, பாவமான அல்ல  அ கரமான உணரச்் ப் ரவ்மான நடத்ைதகைள ேநாக்  
ெசல்லேவா ண்டக் டா . இப்ப க் வ னால் தாய்மாரக் க்  ள்ைளகள்  
ெசல்வாக்  இல்ைலெயன்ேறா ப ற் ன் ஒ  அங்கமாக அவரக்ள் இல்ைல என்ேறா 
அரத்்தமல்ல. ள்ைளகைள டராக, ஒ ங்  கற் க் ம் எல்லா த ணங்களி ம் 
அவரக் ைடய ஈ பா  நிசச்யம் ேவண் ம் ஆனால்  ெபா ப்  அவரக் ைடயதல்ல. 
இரண்டாவதாக, "வளரத்்ததால்" என்றால் ள்ைளக க்  ப ற் யளித்தல் நிசச்யமாக 
நடப்ப  அவ யம்.  
 

ட் ல் ஒ  ஆணின் ேமலாண்ைமயான  ேம ம் இன் யைமயாத  ஏெனன்றால் 
ேவதாகமத் ல் நாம் காண் ன்ேறாம் சச்ைப ல் ஒ  மனிதன் தன்ைன 
தைலைமத் வத் க்  ஒப் க்ெகா க் ம் ன் தன  ட் ல் தன  
தைலைமத் வப்ெபா ப்ைப நிைறேவற் வேத ன் ரிைமக் ரியதா ம். ஜனங்க க்  

ன்மா ரியான மனிதரக்ைள ேதவன் தைலவரக்ளாக அைழக் றார.் அப்ப ெயன்றால் 
ஜனங்க க்  ேவ  தர ம் தைலவரக் க்  ேவ  தர மாக ெகா க்கப்பட் ள்ள  என்  
அல்ல. 1 ெகாரிந் யர ் 11:1 ல் ப ல யார ் ெகாரிந் யரக்ைள " நான் ஸ் ைவப் 

ன்பற் ற ேபால, நீங்கள் என்ைனப் ன்பற் றவரக்ளா ங்கள்." என்   
ஊக் க் ன்றார.் ேபாதக க்ேகா, ஊ யக்கார க்ேகா டான  ஒ  ய சைப எனேவ 
அதைன அவர ்நன்  ேமய்க்கேவண் ம். 1 ேமாத்ேத  3:1-13 வசனங்களில் ேபாதகரக் க் ம் 
உத க்காரரக் க் மான த கைள வரிப்ப ன் வா லாக ேதவன் தன  சைப எப்ப  
ெசயல்பட ம் ன்றார ் என்  ப ல யார ் ேமாத்ேத க்  ெவளிப்பைடயான 
அ த்தைலக் ெகா த்தார.் ஒ  ேபாதகரானவர:்  
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தன் ெசாந்தக் ம்பதை்த நன்றாய் நடத் றவ ம், தன் ள்ைளகைளச ்
சகல நல்ெலா க்க ள்ளவரக்ளாகக் ழ்ப்ப யப் பண் றவ மா க்க 
ேவண் ம். (1 ேமாதே்த  3:4) 

 
ஒ  ேபாதகேரா அல்ல  ஊ யக்காரேரா தன  

ம்பத்ைத நன்  பராமரித்  தலாவதாக நல்ல 
ஒ  கணவனாக/ தகப்பனாக பங்காற்றேவண் ம் 
என்  ேதவன் ன்றார.் இ  க ம் க் யம் 
அதைன 5வ  வசனத் ல் ப ல யார ் இவ்வாறாக 

னார:் "ஒ வன் தன் ெசாந்தக் ம்பத்ைத நடத்த 
அ யா ந்தால், ேதவ ைடய சைபைய எப்ப  

சாரிப்பான்?" ஒ  தைலவன் சைபைய ட 
யதாக உள்ள தன  ம்பதை்த நன்  வ நடத் ம்படச்த் ல் ன்னர ் அவர ் சைபைய 

வ நடத் ம் த ைய ரத்்  ெசய் றார.் ேவதாகமம் ெதளிவாக ேபா ப்பெதன்னெவன்றால் 
ஒ  மனிதன் தன  ட் ல் ஆ க் ரிய தைலவனாக இல்லாத படச்த் ல் சைப 
தைலைமத் வத் க்  அவர ்த ல்லாதவர ்என் . 

 
ேதவாலயத் தைலவர ் தன  ெசாந்த ம்பத்ைதக் கட் ப்ப த் வ ல் 

ன்மா ரியாக இ க்க ேவண் ம் என்  ப ல யார ் ேகா ன்றார.் 
ழ்ப்ப த க்காக ம் ஒ க்க ள்ள ேநரை்மயான நடத்ைதக்காக ம் 

அ யப்பட்ட ழந்ைதகைள வளரக்்க ெதரிந் ெகாள்ளப்பட்டார.் நிரவ் க்க 
என்ற ைனசெ்சால் ம்பதை்த ஆள, வ  நடத்த, ைச காட்ட என்ற 
க த் க்கைள ெகாண்டைம ன்ற . அேத ேரக்க வாக்கான  1 
ெதசேலானிக்ேகயர ்5:12ல் ("உங்கைள சாரைண ெசய் ன்றவரக்ள்") என் ம் 
1 ேமாத்ேத  5:17ல் ("வ நடத் ") என் ம், 5ஆம் வசனத் ல் ("நிரவ் த் ") 
என் ம் ேதான் ன்ற . இந்த வாரத்்ைத றைமயற்ற மற் ம் உணரச்் க்க 
இரக்கத் ன் தன்ைமயால் வ டட்ப்பட்ட அ காரத்ைத பயன்ப த்த 
ேவண் ம். 5ஆம் வசனத் ல் காணப்ப ம் " சாரிப் " என் ம் ைனசெ்சால் 
இ த் ரப்்ைப வழங் வைத ட க ைண காட் வேதா  ெதாடர் ைடய  
என தைலைம ன் தரத்ைத வைரய க் ற . 
 

ேபாதகரக்ள் மாத் ரமல்ல உத யாளரக் ம் தங்க ைடய ட் ைன ஒ ங்காக நடத் தல் 
ேவண் ம். சைப ன் அங்கத் னர ் ன்பற்றக் ய மா ரிகைள தைலவரக்ள் 
அைமக்கேவண் ம், ரத்ேயகமாக ம்ப ேமம்பாட் ல் நிசச்யமாய் இ ப்பதவ யம்.  

 

ேம ம், உத க்காரரானவரக்ள் ஒேர மைன ைய ைடய ஷ மாய், தங்கள் 
ள்ைளகைள ம் ெசாந்தக் ம்பங்கைள ம் நன்றாய் 

நடத் றவரக் மா க்கேவண் ம். (1 ேமாத்ேத  3:12) 
 

டமான ேதவபக் ள்ள ம்பங்கலாய் இ ப்ப  என்னெவா  ஆ ரவ்ாதம். ஷரக்ள் 
ெவற் க்  ேதைவயான அைனத்  தகவல்கைள ம் வழங் ம் ஒ  சரியான ஆதாரமான 
ேவதாகமத் ைன ெகாண்  வ நடத் ச ் ெசல்லப்ப வெதன்ப  ஒ  ய சான் க்க 
உண்ைம. கரத்்தர ் க ம் நல்லவர.் 
 

ெகாள்ைக 5 உங்க ைடய வாழ் ல் எப்ப  ெபா ந் ன்றெதன்  வரிக்க ம். 
 

____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  

 

உண்ைம ேகாப்  
 

ஆ றவர ் - நிரவ் த்தல், 
வ நடத் தல், வ காட் தல்,  
கற் த்தல், ஒ வ ைடய அல்ல  
ஒன் ைடய ன்ேனற்றத் ல் 
ஈ ப தல்.  
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ய பரிேசாதைன 3 
தகப்பன்மாரக்ேள, ேமல்கண்ட 5 ெகாள்ைககளி ந்  என்ன கற் க்ெகாண் ரக்ள்? 
 
1.______________________________________________________________________________________________________________________ 

2.______________________________________________________________________________________________________________________ 

3.______________________________________________________________________________________________________________________ 

4.______________________________________________________________________________________________________________________ 

5.______________________________________________________________________________________________________________________ 

6.______________________________________________________________________________________________________________________ 

7.______________________________________________________________________________________________________________________ 

8.______________________________________________________________________________________________________________________ 

9.______________________________________________________________________________________________________________________ 

10._____________________________________________________________________________________________________________________ 

அப்பாக்கேள, உங்கள் ம்பம் - ேதவன் நி ய ஸ்தாபனத் ல் வ நடத்த ம் ஊ யம் 
ெசய்ய ம் நீங்கள் அைழக்கப்பட்  அ ேஷ க்கப்பட் க் ரக்ளா? உங்க ைடய 
இயலாைம ந் ம் ெபல னகங்களி ந் ம் ெபற் , ெபலத்ேதா ம் 
அ காரதே்தா ம் அவர ் உங்க க்  அ ளின பணிகைள நிைறேவற்ற ேதவனின் 
வாக் தத்தங்கைளயம்  (2 ேப  1:1-4) அவ ைடய ைபைய ம் (2 ெகாரிந் யர ் 12:9-10) 
உற் ேநாக் ங்கள். 
 
ெசயல் ட்டம் 1 
 
தகப்பன்மாரக்ேள, உங்க ைடய தற்ேபாைதய ெபற்ேறார ் பணியான  ேவதாகம 
பாணி ந்  ேவ ப ன்றதா, அப்ப ெயனில் என்ெனன்ன மாற்றங்கள் ெசய்ய 

ம் ரக்ள்? 
 
____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  

 

இக்ெகாள்ைககைள ஒவ்ெவா நா ம் ெஜபத் ன் வா லாக உங்க ைடய வாழ் ல் ரிைய 
ெசய்ய ேதவனிடம் மன்றா ங்கள். 
 
பாகம் 2: தா ன் பங் ம் ெபா ப் ம்  
 
தாய்மாரக்ேள, உங்க ைடய கணவ க்  நீங்கள் உத யாளர ் என்ற ஸ்தானத்ைத 
அ வேதா மாத் ரமல்லாமல், உங்க ைடய ள்ைளக டனான உற ல் வ காட் ட 

க் ய ேவதாகம ேகாட்பா கள் உத ம். நீங்கள்தான் பராமரிக் ம் ெசல்வாக் ைடயவரக்ள். 
1 ெதசேலானிக்ேகயர ் 2:7-8 வசங்க க்  ேநராய் நம  கவனத்ைத ப் ேவாமானால், 
ெதசேலானிக்ேகயா ள்ள வா க டனான தன் ைடய நடத்ைதைய ப ல யார,் 
தாய்ப்பாசத்ேதா  ஒப் றார.் இவ்ேவதாகம ேகாட்பா களைனத் ம் எல்லா 
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ஸ்தவரக் க்  ெபா ந் னா ம் தாய்மாரக் க்  இைவ டமான உண்ைமகளாக 
ளங் ன்றன. 

 
ெகாள்ைக 1: அக்கைற ைடய தாய் தன் ைடய ள்ைளகைள ெமன்ைமேயா  
பா க் றார் 
 
   

உங்களிடத் ல் படச்மாய் நடந் ெகாண்ேடாம்;  
பால் ெகா க் ற தாயானவள் தன் ள்ைளகைளக் 
காப்பாற் ற ேபால, (1 ெதசேலானிக்ேகயர ்2:7) 
 

 
 

அப்ேபாஸ்தலர ் ப ைலக் த் ம் அவ ைடய சக ஊ யரக்ைளக் த் மான கப்ெபரிய 
ஒ  ற்றா ம், ஏெனன்றால் தைலவரக்ளான அவரக்ள் அ காரதை்த தவறாமல் 

ரேயாகப்ப த் னாரக்ள். ஆனால் அவரக் ைடய ேநாக்கம் யநலமற்றதா ந்த , 
மற்றவரக் ைடய நன்ைமக்காக லவற்ைற ேமற்ெகாண்டாரக்ள். ேவதாகமம் இவ்வாறாக 

ன்ற , அவரக்ள், அவரக்ள் மத் ல் இ ந்தாரக்ள், ெமன்ைமயான மற் ம் கனிவான 
ஆ ேயா  அவரக் க்  ஊ யம் ெசய்தாரக்ள். ரபல எ த்தாள ம் அ ஞ மான ஜான் 
ெமக்காரத்ர:்   
 

 

ெமன்ைம என்ற வாரத்்ைத இவ்வசனத் ன் ைமயமாய் இ க் ன்ற  
ன்றார.் அதன் ெபா ள் என்னெவன்றால், ஒ வேரா  கனி  

காண் ப்ப  அேதா , மற்ற நல்ெலா க்கங்களா ய ஏற் க் ெகாள் தல், 
மரியாைத, இரக்கம், ைறபா களின் ச ப் த்தன்ைம, ெபா ைம, கனிவான 
மனம் மற் ம் வாசம் ஆ யவற் ன் ெதா ப்பா ம்.   

 

ேமன்ைமையக் த்  என்னெவா  த் ரம். அவரக்ள் மத் ல் ப ல யார ் எப்ப  
நடந் ெகாண்டார ் என்பைதக் த்  கவனம் ெச த் ன்ற . அவர ் இப்ப யாக நடந்  
ெகாண்டார:் "ேதவன் எங்கைள உத்தமெரன்ெறண்ணினப ேய, நாங்கள் ம ஷ க்  அல்ல, 
எங்கள் இ தயங்கைளச ்ேசா த்த ற ேதவ க்ேக ரிய ண்டாக" (1 ெதசேலானிக்ேகயர ்
2:4). அவ ைடய  யற் ம் ேதவைன ரியப்ப த் வ ேலேய இ ந்த . ல ெபண்கள் 
ேமன்ைம பாவ ள்ளவரக்ள், மற்றவரக்ேளா க ைமயான நடத்ைத 

ள்ளவரக்ளா ள்ளாரக்ள். ஆனால், உங்கள் ள்ைளகளிடம் நீங்கள் ெமன்ைமயாக நடந்  
ெகாள் ரக்ளா என்  ேதவன் உங்கைள ேசா ப்ப  நிசச்யமா ப்ப னால், 
உங்க ைடய தவ கைள நீங்கள் கண்ட ம்ெபா  நீங்கள் அவற்ைற அ க்ைக ெசய் , 
மனந் ம்  மாற்றப்படேவண் ம். ஒ  கனிவான தாய் கட் ப்பாட்ைட இழக்காமல், 
ேகாபப்படாமல், சத்தத்ைத உயரத்் ப்ேபசாமல், நியாயம் ரக்்காமல், தவறான 
ைகயாடல்கைள ைகயாள்வ ல் என்  சரியாகத்தான் ெசால் ள்ளாரக்ள்.  
 
இந்த வசனத் ல் இ ந்ேதாம் என்ற வாரத்்ைத, "நாங்கள் ெமன்ைமயாய் இ ந்ேதாம்" எ ேரய 
வாரத்்ைத ந்  ேதான் , மாற்றத்ைத, நிைலைய, ஒ  நிைல ந்  மற்ெறா  
நிைலக்  மா யைத, ஆ வதற்  என்ற ெபா ள்கைள ெகாண்டதா ம். இ  ஒ  

ைமயாக் தல் ெசயல் ைற, பரி த்த ஆ க்  ன ம் ழ்ப்ப வைத ரம்ானிப்பதன் 
லம், அைழத்தைவகைளெயல்லாம் ெசய்ய ேதவன் உங்கைள ஏற்ப த் வார.்  

 
  

உண்ைம ேகாப்  
 

சாந்தம் - ெமன்ைமயான – 
சமாதானமான, 
இைசயக் ய.. 
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ப களில் ஆழமாக ேத ங்கள்  
 

ழ்கா ம் இவ்வசனங்கள் ேமன்ைமையக் த்  என்னெவல்லாம் வரிக் ன்றன 
ெவன் ம் உங்க ைடய ெபற்ேறார ்பணி ல் எப்ப  ெபா ந் ம் என்  வரிக்க ம்.  
 

ெம வான ர த்தரம் உக் ரத்ைத மாற் ம்; க ஞ்ெசாற்கேளா ேகாபத்ைத 
எ ப் ம். (நீ ெமா கள் 15:1)  

 

____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  

தண் ல் ேசவகம்பண் ற எவ ம், தன்ைனச ் ேசவகெம க் 
ெகாண்டவ க்  ஏற்றவனா க் ம்ப , ைழப் க்க த்த அ வல்களில் 

க் க்ெகாள்ளமாட்டான். (2 ேமாத்ேத  2:4)  
 

____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  

 

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 . (யாக்ேகா  3:17) 

 

____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  

ெகாள்ைக 1 உங்க ைடய வாழ் ல் எப்ப  ெபா ந் ன்றெதன்  வரிக்க ம். 
 
____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  

ெகாள்ைக 2: அக்கைற ள்ள தாய் தன் ழந்ைதகைள வளரக்் றார். 
 

உங்களிடத் ல் படச்மாய் 
நடந் ெகாண்ேடாம்; பால் ெகா க் ற 
தாயானவள் தன் ள்ைளகைளக் 
காப்பாற் ற ேபால, (1 ெதசேலானிக்ேகயர ்
2:7) 

 
ஒ  தாய் தன  ழந்ைதக்  தாய்ப்பால் ெகா க் ம் 

த் ரத்ைத காண் ேறாம். தாய்க் ம் ழந்ைதக் ம் 
இ  ஊட்டசச்த் , அன் , கவனம் ெச த் ம் 
ப ெயன்ப  ெதரி ம், ேதவன் அவ்வாறாகேவ 
இவ் ற ைன வ வைமத் க் றார.் அன்பான கரிசைனெகாண்ட தாய் ழந்ைதக்  
ெகா ப்ப ல் கவனம்ெச த் னா ம், வள ம் த ணத் ல், இவ்வாறான யாக ம் 
ெந க்கமாகேவா மந்தமாகேவா வாய்ப் ள்ள .  

 

உண்ைம ேகாப்  
 

ெச  – ெச  என்பவர,் 
பா ட் தல், ேபா த்தல், ப ற்  
ெசய்தல்; ஊட்டமளிக் ம், 
ஊட்டமளிக் ம் ஒன் ; கல்  
கற்ப  அல்ல  வளரப்்ப , 

லவற் ன் வளரச்் ைய ேம ம் 
ேமம்ப த் வ . 
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ேதவன், ப ல யாரின் பராமரிப் ன் ழ் ெகா த்தவரக்ளிடம் அவ ைடய நடவ க்ைககைள 
நிைன க்  ெகாண் வ றார.் அவரக் க்  ேநராய் தன  உள்ளம் உண்ைம ள்ளதாய் 
ேமன்ைம ள்ளதாய் ஒ  பா ட் ம் தாையப்ேபால இ ந்ததாக ெவளிப்ப த் ன்றார.் 
தா ன் அன்ைபக் த்  ப ல யார ்பல உதாரணங்கைள உபேயா க் ன்றனர.் கலா யார ்
4:19ல் "என் ள்ைளகேள, ஸ்  உங்களிடத் ல் உ வா மள ம் உங்க க்காக 
ம ப ம் கரப்்பேவதைனப்ப ேறன்." 1 ெகாரிந் யர ் 4:14ல் "உங்கைள 
ெவட்கப்ப த் ம்ப க்  நான் இைவகைள எ த ல்ைல, நீங்கள் எனக் ப் ரியமான 

ள்ைளகெளன்  உங்க க் ப் த் ெசால் ேறன்." அவர ் ஸ் ைவ 
ன்பற் வ ேபால, அவைர ன்பற்ற வா களிடம் அ த் னார.்  

 
க ல் உற்ப ப்ப தல், ழந்ைத ன் வாழ்  வ ம் வளரக்்க அைழக்கப்ப றார.் 

ழந்ைத ரவ்ைட ம்ேபா  ைறகள் மாறலாம், ஒ  தா ன் உள்ளம் எப்ெபா ேம 
வளரப்்ப ேலேய கவன க்க ேவண் ம். ெசால் னா ம் ெசய னா ம் ஒ  தா ன் 
ெபா ப்  தன  ள்ைளகளிடம் அன்ேபா ம் அரவைணப்ேபா ம் நடந் ெகாள் வேத. 
ஊக் க் ம் ஒ  தாய் தவறான வாரத்்ைதகைளப் பயன்ப த் வ ல்ைல, 

றக்கணிப்ப ல்ைல, றம்ேப தள்ளி வ ல்ைல அல்ல  அவரக்ளிட ந்  பாசத்ைதத் 
த த் நி த் வ ல்ைல. மன ைளயாட் கைலேயா அல்ல  பாவத்ைத ைகயா த ேலா 
தன்ைன ஈ ப த் க்ெகாள் வ ல்ைல.  
 
நிைன ல் ெகாள் ங்கள், அன்ெபன்ப , உணர் கள் மற் ம் உணரச்் கைள நி க்க 
மட் மல்லாமல், க ம் சக் வாய்ந்த உந் தல். யநலமற்ற அன்பான  
இேய ஸ் ேனா  உள்ள உறேவா  மாத் ரேம சாத் யம், அவேரா  
நிைலத் ப்பதன் லம். ேதவ ைடய வாரத்்ைதைய ெதரிந் ெகாள்வ ம் அவரிடம் 
ஞானத் ற்காக ம் ெபலத் ற்காக ம் ெஜ ப்ப ம் அடங் ம். பா ட் ம் ழந்ைதைய 
ேந க் ம் ழந்ைதையப்ேபால ஒன் ேம எ ரப்ாராமல் ெதாடரச்் யாக ெகா க்க அவர ்
ெபலனளிப்பார.் ஒ  எ த்தாளர ்இவ்வாறாக றேத கவனி ங்கள்:  
 

ஒ  பா ட் ம் தாய் தனக்ெகன்  உணவளிக்காதெபா , தன  ழந்ைதக்  
பா ட்ட யா . லவைகயான உங்க கைள உண் வ னாேல ழந்ைத ைடய 
உடல்நலக் ைறேவற்ப ம். அ ேபாலேவ, ஒ  ஸ்தவ ெபற்ேறாரின் ஆ க் ரிய 
உண  ஒ  ய ஸ்தவ க்  க ம் க் யம். இவ் ளக்கத் ன் லமாக 
ஆ க் ரிய தந்ைதயான ப ல யாரின் ெமன்ைம ம் யநல ன்ைம ம் 
ஒளிர் ன்ற . 

 
ய பரிேசாதைன 4 

 
ஸ் டனான உங்கள் நிைலயான உற ல் நீங்கள் எப்ப  இ க் ரக்ள்? 

 

____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  

 

ெகாள்ைக 2 உங்க ைடய வாழ் ல் எப்ப  ெபா ந் ன்றெதன்  வரிக்க ம். 
 
____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  
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ெகாள்ைக 3: அக்கைற ள்ள தாய் தன் ழந்ைதகைள ேந க் றார், அல்ல  
ெமன்ைமயாகக் கவனித் க்ெகாள் றார்.  
 

பால் ெகா க் ற தாயானவள் தன் 
ள்ைளகைளக் காப்பாற் ற ேபால  

(1 ெதசேலானிக்ேகயர ்2:7) 
 

 

தளாப் thalop என் ம் ேரக்க வாரத்்ைதைய 
ப ல யார ் பயன்ப த் றார,் காப்பாற் றார ்
என்  ெமா ெபயரக்்கப்பட் க் ற . "தன் 

ள்ைளகைள" என்ற வாரத்்ைதகைள றப் க் 
ப்ெப க்க ம். வா கைள ேதவ ைடய 

ராஜ்யத் ற்  அவ ைடய ேபாதைன ன் லம் 
ெகாண் வ வ  மாத் ரமல்லாமல் அவரக்ைள ப ல யா ைடய ஆ க் ரிய 

ழந்ைதகளாக பா க்க ெபா ப்பளித் ந்தார.் அந்தப் ெபா ப்ைப ம் அக்கைறைய ம் 
ெபரிய ஒ  காரியமாக அதனாேலேய அப்ெபா ப்ைப தாய்ைமேயா  ஒப் ட்டார.் "தன  
ெசாந்த ழந்ைதகைள ேந க் றார"் என்ற ெசாற்ெறாடர,் அவ்வா  க த யாத 

ழந்ைதகள்  பா காப் , ெமன்ைமயான கவனிப்  பற் ய எண்ணங்கைளத் 
ண் ற .ெமன்ைமயான அக்கைற ெதாடரச்் யான ெசயைலக் க் ற . அ  உண்ைம 

அல்லவா? ஒ  அம்மா ன் ேவைல ஒ ேபா ம் தன  ழந்ைதக க் ப் ேபாற் ப் 
பராமரிக்காமல் நிைறேவறா . 
 
ஒ  ஸ்தவத் தாய் தன் மனைத ெமன்ைமயாக ைவத் ப்பார,் அ  எப்ேபா ம் எளிதல்ல. 
ஏெனனில் இத்தைகய அன்  பா ப்ைப த ற , ழந்ைதகளின் றக்கணிப் , நிராகரிப்  
அல்ல  கலகத் ன் ஏமாற்றங்களி ந்  தாய் க னமாக்கப்படேவா அல்ல  
க னமானவரக்ளாக மாற ண்டப்படலாம். ரக் , ேசார்  மற் ம் கவைல ஆ யைவ 
தா ன் மனநிைலைய பா க் ம் ற அ த்தங்களா ம். வ ைம டன் இ க்க, ஒ  தாய் 
ெதாடரந்்  ழ்ப்ப ந் , தன் இதயத்ைதக் காக் ம்ப  பரி த்த ஆ ையக் ேகடக் ேவண் ம் 
(எேப யர ் 4:30; 5:18). ஒ  ெமன்ைமயான தாய் தன் ழந்ைதகைள மன்னித் , அவள் தவ  
ெசய் ம்ேபா  அவரக்ளிடம் மன்னிப்  ேகட் றார ்(மத்ேத  6:12, 14-15). 
 
ப களில் ஆழமாக ேத ங்கள்  
 

ழ்கா ம் வசனங்கள் உங்கைள எப்ப  இன் ம் ஒ  றந்த தாயாக இ க்க உத 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) 

 

____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  

ஒன்ைற ம் வா னாலாவ  ண்ெப ைம னாலாவ  ெசய்யாமல், 
மனத்தாழ்ைம னாேல ஒ வைரெயா வர ் தங்களி ம் ேமன்ைம 
யானவரக்ளாக எண்ணக்கட ரக்ள். ( ப் யர ்2:3) 

  

 

உண்ைம ேகாப்  
 

காப்பாற் தல் - ("ெமன்ைமயான 
கவனிப் ") - கவனம் ெச த்த, கவனம் 
ெச த்த, ஊ யம், ெவப்பத்தால் 
ெமன்ைமயாக்க, பறைவகள் தங்கள் 

ஞ் கைள இற களால் வ  ேபால 
டாக ைவத் க்க. (உபா.22:6) 

ெமன்ைமயான அன் டன் ேபாற் தல், 
ெமன்ைமயான கவனிப் டன் வளரப்்ப  
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ெகாள்ைக 3 உங்க ைடய வாழ் ல் எப்ப  ெபா ந் ன்றெதன்  வரிக்க ம். 
 
____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  

 

ெகாள்ைக 4: அக்கைற ள்ள தாய் தன் ழந்ைதக க்காக பாசத் டன் ஏங் றார். 
 

நாங்கள் உங்கள்ேமல் வாஞ்ைசயா ந் , 
ேதவ ைடய ேசஷத்ைத உங்க க் க் 
ெகா த்த மல்லாமல், நீங்கள் 
எங்க க் ப் 

ரியமானவரக்ளானப னாேல, எங்கள் 
வைன ம் உங்க க் க் ெகா க்க 

மனதா ந்ேதாம். (1 ெதசேலானிக்ேகயர ்
2:8) 

 
"பாசத் டன் ஏங் றார"் என்ப  உடல் ெதாடர்  
மற் ம் தய ன் ெசயல்கள் லம் 
ெவளிப்ப த்தப ம் அன் . உண்ைம ேலேய 
அன்பான தாய் தன் ழந்ைதகைள 
அரவைணப் கள், த்தங்கள், ஊக் க் ம் 
வாரத்்ைதகள் மற் ம் பாசத் ன் ற 
ெதாடர் களால் உ ப்ப த்த ேவண் ம் 
என்பைத ைகப்ப த்த யா . ஒ  பாச ள்ள 
தாய் தன் ழந்ைதகைள தனித்தனியாக அ வார ்
மற் ம் ஒவ்ெவா  ழந்ைதைய ம் எப்ப  

றப்பான ழந்ைதயாக உணர ைவக் றார ்
என்  ப க் ன்றார.் ஏக்கம் என்ப  அவரக்ைள 
ெதாடரந்்  உங்கள் எண்ணங்களில் 
ைவத் ப்பைத ம், அவரக்ளின் ேதாழைமைய ம் வைத ம், உங்கள் அன்ைப 
நிைன ட் வதற்  ஆக்கப் ரவ்மாக இ ப்பைத ம், ஒ ேவைள பலகாரம் ெசய்வ ன் 

லேமா, ம ய உண ல் ப் கைள ட் வதன் லேமா அல்ல  ஒவ்ெவா  
ழந்ைத ட ம் தனித்தனியாகச ்ெசயல்ப வதன் லம் ேநரம் ஒ க் வைதக் க் ற . 

 
ெசயல் ட்டம் 2 
 
உங்கள் ழந்ைதகள்  பாசமாக இ க்க உங்கைளத் த க் ம் எந்த தமான தைடகைள ம் 
உங்க க்  ெவளிப்ப த்த ேதவனிடம் ேக ங்கள். நீங்கள் பாசம் காட் ம் லவற்ைற ம் 
காண் க்கக் ய லவற்ைற ம் பட் ய க. 
  

 
உண்ைம ேகாப்  

 

பாசத் டன் ஏங் றார ்- இந்த ேரக்க 
வாரத்்ைத, அன்  கலந்த பாசம் என்  
ெமா  ெபயரக்்கப்பட்  
( ேமாய்ேராமாய்; homeiromai  ய 
ஏற்பாட் ல் உபேயா க்கப் பட் ள்ள ) 
ஆரவ்த் டன் மற் ம் ரமாக 
ஒ வ க்காக ஏங்க என்  ெபா ள். 
தா ன் அன்ேபா  இைணக்கப்பட்ட , 

ற யாத அள க்  ஆழமான 
மற் ம் கட்டாயமான ஒ  பாசத்ைத 
ெவளிப்ப த்த இங்  ேநாக்கமாக 
உள்ள .இறந்த ழந்ைதகளின் 
கல்லைறகளில் உள்ள பண்ைடய 
கல்ெவட் கள் ல ேநரங்களில் 
ெபற்ேறாரக்ள் க ைர ல் ரிந்த 

ழந்ைதக்  தங்கள் ேசாகமான 
ப்பத்ைத வரிக்க ம் ம் ேபா  

இந்த வாரத்்ைதையக் ெகாண் ள்ளன. 
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ப களில் ஆழமாக ேத ங்கள்  
 

ழ்கா ம் வசனம் உங்கள் ழந்ைதக க்கான ய அ ைறகள் அல்ல  ெசயல்கைள 
ெசய்ய எப்ப  ஊக் க் ன்ற .  
 

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

 
____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  

ெகாள்ைக 4 உங்க ைடய வாழ் ல் எப்ப  ெபா ந் ன்றெதன்  வரிக்க ம். 
 
____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  

ெகாள்ைக 5: அக்கைற ள்ள தாய் தன் ழந்ைதக க்  றந்தைதச ்ெசய்ய தன்ைனேய 
ெகா க் றார.் 
 

நாங்கள் உங்கள்ேமல் வாஞ்ைசயா ந் , 
ேதவ ைடய ேசஷத்ைத உங்க க் க் 
ெகா த்த மல்லாமல், நீங்கள் எங்க க் ப் 

ரியமானவரக்ளானப னாேல, எங்கள் 
வைன ம் உங்க க் க் ெகா க்க 

மனதா ந்ேதாம். (1 ெதசேலானிக்ேகயர ்
2:8) 

 
ப ல யா ம் அவர  ேதாழரக் ம் ெதசேலானிேகயா ல் ன் த்தப்பட்ட  
மட் மல்லாமல், அவரக்ள் ஸ் க்காக தங்கள் உ ைர ம் ெகா த்தனர.்இந்தச ் ழ ல், 
"ெதசேலானிக்ேகயரின் ெபா ட்  அவரக்ள் தங்கள் ஆன்மாக்கைள - தங்கள் உண்ைமயான 
உள்ளங்கைள - ட் றாரக்ள். தாய்ைமக்காக ேவதாகம பாத் ரத்ைத நிைறேவற் ம் 
ஒ  ெபண், தன் அன் க் ரிய ழந்ைதகளின் நல க்காக தன் வாழ்க்ைகைய யநல ன்  
தாராளமாக ஒ க் ம் ேபா  ப ல யார ்ெதசேலானிக்ேகய க்  ெசய்த  ேபாலேவ அைதேய 
ெசய் றார.் ஒ  ெதய்வ பக் ள்ள தாய் தன் ழந்ைதகளின் அன்ைப ம் ப ற் ைய ம் 

யநலத் ற்  ன்னால் ைவப்பேத தன  ன் ரிைம என்பைத ரிந் ெகாள் றார.் அவர ்
தன் ழந்ைதகளின் தவ கள், ேதால் கள் மற் ம் பாவங்கள் இ ந்தேபா ம், ேதவனின் 
இயற்ைகக்  அப்பாற்பட்ட அன் டன் அவரக்ைள ேந க் றார.  

உண்ைம ேகாப்  
 

வழங்க - இந்த ைனசெ்சால் 
எைதயாவ  ப ம் எண்ணத்ைதக் 
ெகாண் ள்ள , இ  ஏற்கனேவ ஒ  
ப ையத் தக்க ைவத் க் 
ெகாண் ள்ள .  
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ெகாள்ைக 5  உங்க ைடய வாழ் ல் எப்ப  ெபா ந் ன்றெதன்  வரிக்க ம். 
 
____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  

ய பரிேசாதைன 5 
 
தாய்மாரக்ேள, இவ்ைவந்  ெகாள்ைககளி ந்  என்ன கற் க்ெகாண் க் ன்ரீரக்ள்? 
 
1.______________________________________________________________________________________________________________________ 

2.______________________________________________________________________________________________________________________ 

3.______________________________________________________________________________________________________________________ 

4.______________________________________________________________________________________________________________________ 

5.______________________________________________________________________________________________________________________ 

6.______________________________________________________________________________________________________________________ 

7.______________________________________________________________________________________________________________________ 

8.______________________________________________________________________________________________________________________ 

9.______________________________________________________________________________________________________________________ 

10._____________________________________________________________________________________________________________________ 

 
ெசயல் ட்டம் 3 
 
தாய்மாரக்ேள, உங்க ைடய தற்ேபாைதய ெபற்ேறார ் பாணியான  ேவதாகம 
பாணி ந்  ேவ ப ன்றதா, அப்ப ெயனில் என்ெனன்ன மாற்றங்கள் ெசய்ய 

ம் ரக்ள்? 
 
____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  

இக்ெகாள்ைககைள ஒவ்ெவா நா ம் ெஜபத் ன் வா லாக உங்க ைடய வாழ் ல் ரிைய 
ெசய்ய ேதவனிடம் மன்றா ங்கள். 
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பாடம் 6 

ேவதாகம சாத் யத்ைத கற் த்தல் 

 
ஸ் ல் ஒ  வ வான அ த்தளத்ைத உ வாக்க ம், ேதவனின் ேமலாண்ைம பாணி ல் 

ேவைல ெசய் ம் ேபா  ழந்ைதகைள சரியாக ேந க்க ம் கற் க்ெகாண்டதால், நாம் நம் 
ழந்ைதக க்  ப ற்  அளிக்க தயாராக இ க் ேறாம்.நல்ல ழந்ைதகைள வளரப்்ப  

ஒ க்கத் னாேலேய அைம ம் என்  பல ம் நம் ன்றனர,் ஆனால் அவரக்ைள 
ரச்் க் ேநராய் ெகாண் ெசல்வதற்  இரண்  ெசயல் ைறகள் அவ யம் ேதைவ 

என்பைத ரிந் ெகாள்ள ேவண் ம். தலாவ  டராக் வ  (ஆ க் ரிய அ த்தல்), 
மற்ெறான்  ஒ ங் ப த்தல் (நல்ல பாத் ரத்தன்ைமகைள த் தல்). 
 

டத் வத் க்  ன் ைர  
 
நம் ைடய ழந்ைதக க்  ஆ க் ரிய அ த்தல் அளித்தால் டராக் தல். 
உங்க ைடய ழந்ைதகைள ஸ் க்  ேநராய் வ நடத் வெதன்ப  கப்ெபரிய 
ஆ ரவ்ாதம், அேதேபால ஆ க் ரிய சத் யத்ைத கற் த்த ேம ஒ  இன் யைமயாத 
ெபா ப் . அன்பாக ேதவைன ழந்ைதக்  அ கம்ெசய்வெதன்பதற்ேகா அவரக்ேளா  
ேதவன் ஒ  உறைவ கட்டைமக்க ம் றார ்என் ம் அவரக்ளிடம் ற வக்க ேநரம் என்  
எ ம் ைடயா . ஒ  ழந்ைத கற் க்ெகாள்ள க ம் இளைமயாக இ க் ற  அல்ல  
இந்த ப ற்  ஓய் நாள் பள்ளி ல் ெசய்யப்பட ேவண் ம் என்  ெபற்ேறார ் தவறான 
கண்ேணாட்டத்ைத ைடயவரக்ளாக இ க்கலாம். அவ ைடய சச்ைபக்காக ம், 
நம் ைடய ழந்ைதகளின் ஆ க் ரிய வளரச்் க்  பங்களிப்பவரக் க்காக ம் கரத்்தைர 
ஸ்ேதாத்தரிப்ேபாம், ஆனால் ழந்ைதகைள டராக் ம் க் ய ெபா ப்  
ெபற்ேறா க்கான . இப்ப ல் உங்க க்  உத  ேதைவப்பட்டால் ஒ  ழந்ைதைய 

த் க்ெகன்  வ நடத் தல் என்ற ன் இைணப்  K ைவ பாரக்்க ம்.  
 
மற்ற ஸ்தவரக்ைளக் டராக் வ  ஒ  ப்பப் ெபா ப்  அல்ல, ேதவனிட ந்  

ைடத்த அைழப்  என்பைத அைனத்  ஸ்தவரக் ம் ரிந்  ெகாள்ள ேவண் ம். 
அவ ைடய உ ரத்ெ்த த ம் ற , இேய  அவ ைடய டரக் க்  தரிசனமானார.் 
பரத் க் ம் அவ ைடய தா டம் ெசல்ல றப்ப ம்ேபா , அவர ் அவரக் க்  நாம் 
அைழக் ம் கப்ெபரிய ேவைல எ ம் ஒ  கட்டைளைய வழங் னார.் இேய ன் 
அ த்தல் அன்ைறய டரக் க்  மட் மல்ல, அைனத்  வா க க் ம் 
உபேத க்கப்ப வேதயா ம். இ  நமக்  ெதரி ம் ஏெனன்றால் அவ ைடய கட்டைள 
என்னெவன்றால் "அைனவைர ம் டரக்ளாக் ங்கள்" என்பேத. ன்வ ம் இந்த ேவதப்ப  
உங்களிடம் அைனவைர ம் டராக்க ரத்ேயகமாக உங்க ைடய ள்ைளகைள டராக்க 
உங்க க்  ேவடை்கைய அளிக்கட் ம்:  
 

ஆைகயால், நீங்கள் றப்பட் ப்ேபாய் சகல ஜா கைள ம் ஷராக் , தா 
மாரன் பரி த்த ஆ ன் நாமத் ேல அவரக் க்  

ஞானஸ்நானங்ெகா த் , நான் உங்க க் க் கட்டைள டட் யாைவ ம் 
அவரக்ள் ைகக்ெகாள் ம்ப  அவரக் க்  உபேதசம் பண் ங்கள்; இேதா, 
உலகத் ன் பரியந்தம் சகல நாடக்ளி ம் நான் உங்க டேன ட 
இ க் ேறன் என்றார.் (மத்ேத  28:19-20) 

 
இவவசனத் ன் அசல் ெமா  ேரக்கமா ம், க ம் ட்டமாக உள்ள . " டரக்ளாக் ங்கள்" 
என்ப  க் ய கட்டைள, அந்த வசனத் ன் மற்ற வாக் கெளல்லாம் ஆக் ங்கள் என்ற 

ைனசெ்சால் ற்  ஊக்கமளிக் ன்ற . இேய ன் கட்டைள ன் வ த்தல் 
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" டராக் வேத', அப்ப ெயன்றால் " டராக் வ ம் ெதாடரந்்  அப்பணிைய ெசய்வ ேம" 
ஆ ம். டத் வத்ைதக் த்  ேவண் ய ஒன்றாக நாம் க த் ல்ெகாள்ள ேவண் ம். 
அைணத்  வா க க் ம் இ  ஒ  ெதாடரச்் யான ஒ க்கமாக இ க்க ேவண் ம், அ ல் 
நம் ழந்ைதகைள ம் டராக் வ ம் அடங் ம். இந்த தரிசனத்ைத ேமற்ெகாள்ள நாம் ன்  
காரியங்கைள ரிந் ெகாள்ள ேவண் ம்.  
 

தலாவ , டன் என்றால் என்ன? 
 
ஒ வைர டனாக்க, நாம் த ல் ேவதாகம 

ளக்கத்ைதப் ரிந் ெகாள்ள ேவண் ம். ேரக்க 
ெசம்ெமா ல், மத்ேதடட்ஸ் Mathetes ( டன்) என்ப  
நாம் இன்ைறய காலத் ல் ரிந் ெகாள் ம் "ஒ  
ெபரிச் யாளர,்" என்  ெபா ள், ஒ வைர தன  
ஆ ரியரிட ந்  உண்ைமகைள மாத் ரமல்லாமல், 
அவ ைடய அ ைறகைள ம், 
தத் வங்கைள ம் கற்க ேவண் ம். 
இதன ப்பைட ல் Mathetes என் ம் ெசால்ைல நாம் 
"மாணவர-் ைணவன்" என்  ரிந் ெகாள்ளலாம், 
வ ப்பைற ல் பாடங்கைள கற்ப ல் கவனம் 
ெச த் வ  மாத் ரமல்லாமல், ஆ ரியைர 

ன்ெதாடரந்்  வாழ்க்ைகைய ம், உண்ைமகைள ம் கற் றார,் காலப்ேபாக் ல் ஆ ரியரின் 
பாத் ரத்ைத தரித் க்ெகாள் ன்றார.்  
 
நம  கேளா, அல்ல  நாம் எவ் டங்க க்  நம  ழந்ைதக டன் ெசல் ன்ேறாேமா 
அவ் டங்களில் எல்லாம் அவரக்ைள ஸ் ன் டராக வ ப்பைறகளாகலாம். 
அவ் டங்களில் அவரக்ள் உண்ைமயான ஸ்தவ நடத்ைத, அ ைறகள் மற் ம் 
தத் வங்கைளக் கற் ன்றனர.் "பல ஷயங்கள் கற்பைத ட த் க்ெகாள்வேத" என்ப  
ேபால, உங்க ைடய ழந்ைதகள் உங்கைள கவனித் , நீங்கள் ெசால்வைத உள்வாங் , 
உங்கைளப் ேபான்ேற அவரக் ம் ர ப த் க்காண் ப்பாரக்ள்.  
 
நாம் ேசஷங்கைள வா க் ம்ெபா , ஸ்  தன  பன்னி  டரக்ைள எப்ப  
வ நடத் னாெரன்பைத பா ன்ேறாம். அவரக்ள் அவேரா  ன்  வ டம் ெசலவ த்  
அவரிடம், கற் , கவனித் , ேகள் கள் ேகட் , அவ ைடய ேபாதைனகைள ேகட் , அவைர 

ன்பற்ற ம் (தங்க ைடய நைட, உைடய, பாவைனகள் லம்) ெசய்தாரக்ள். டரக்ள் 
ஸ் ைவ ன்பற் றவரக்ள், அவர ் எங்ெகல்லாம் ெசன்றாேரா அவ் டடங்கெலல்லாம் 

அவரக் ைடய வ ப்பைற. ஒ  வாழ்க்ைக பாடத் ந்  மற்ெறான் க்  
ேபா ம்ெபா ெதல்லாம், அவர ் தன பயணத்ைத நி த்  அவரக் க்  ளக்கமளித்தார ்
(மாற்  4:34) அல்ல  சந்ேதகங்கைள ரத்்தார ் (மாற்  8: 15-21), அவரக்ள் 

வாசமற்றவரக்ளாய் காணப்பட்டேபா , அவரக்ைள க ந் ெகாண்டார ் (மாற்  9: 19-29). 
இேய ன் ெபா  ஊ யத் ன்ேபா , அவரக்ைள அ யவரக்ளிடெமலாம் அவர ்
ப லளித்தேபா , அவர ் ெதாடரந்்  ெசான்ன , "என்ைன ன்பற் , என்னிடம் கற்  என் 

டரக்ளா ங்கள்" என்ேற.  
 
உங்க ைடய ெசால்லா ம் ெசயலா ம் உங்க ைடய ழந்ைதகள் இேய ன் டரக்ளாக 
உங்களிட ந்  கற்கலாம். அவரக்ள் அந்நியமான காரியங்களி ம், உலக இசை்சகளி ம், 
நடக்ைக ல் டரக்ளாக கற்க ம். நல்லேதா, யேதா, அவரக்ள் உங்க ைடய 

ன்மா ரிையேய ன்பற் வாரக்ள்.  
 
  

உண்ைம ேகாப்  
 

டன் (ெபயரச்ெ்சால்) - ெமத்ேதட்ஸ்  
Mathetes ( ேரக்கம்). ஒ  
மாணவன், கற்பவர,் ய 
ஏற்பாட் ேலா இதன் ெபா ள் 
இவற்ற்ைற ட ேமலான . 
அவ க்  ெகா க்கப்பட்ட 
அ த்தல்கைள 
ஒப் க்ெகாண்  அதன்ப  நடந் , 
நடத்ைத ன் யாக 
மாற் பவர.் 
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ய பரிேசாதைன 1 
 
கணவனாக/ தகப்பனாக, ைண யாக/ தாயாக, உங்கள் ம்பம் என் ம் வ ப்பைறைய 
எப்ப  எண் ன் ரக்ள்? ய பழக்கங்கேளா, நடக்ைககேளா நி த் வ  
ேதைவப்ப ன்றதா? அப்ப யல்ல த ணத் ல், நீங்கள் மாறேவண் ரக்ள் என்ற 
உ டன், கரத்்த க்  ஒ  அ க்ைக க த்ைத எ த ம். 
 
____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  

இரண்டாவ , எப்ப  " டரக்ளாக் வ "? 
 

டத் வத்ைதக் த்  ளக்கம் ரிந்த 
இத்த ணத் ல், இதைன க த் ல் ெகாண்  எப்ப  

டரக்ளாக் வ ? ஸ் ன் மா ரிைய நாம் 
ன்பற்ற ேவண் ம். என்ன ெசய்ய ேவண் ெமன்பைத 

அவேர நமக்  வாக்களித் ள்ளனர.் இேய ன் 
ஆைணயான " டரக்ளாக் ங்கள்" என்ப ம் 
: டா யற் டன் அவரக் க்  கற் த்தல்" 
(உபாகமம் 6:7), எல்லா க் மான அ ைரெயன் ம், 
நம் ைடய ேதைவக்காக நாம் ெபற்ேறாரா ப்ப ல் மாத் ரம் கவனம் ெச த் ன்ேறாம். 
தங்க ைடய ள்ைளக க்  மற்றவரக்ைள ட ெபற்ேறா க்ேக ெசல்வாக்  அ கம். 
நன் ள்ள தமாக, நம் ைடய ள்ைளகைள சரியான ைச ல் வ நடத்த ேதவன் 
ேபா மான அள  தகவல்கைள வழங் ள்ளார.் 
 

டராக் ங்கள் என்ப  மதம்மாற் ங்கள் என்றல்ல, ஆ ம் அவ்வாேற அதைன 
ரிந் ெகாள்ளேவண் ம். டரா ங்கள் என்ப  க அ த்தமாக ஒ வ ைடய மனம், 

இ தயம் மற் ம் த்தம் ஆ யைவ ேதவ க்காக ெவல் வ ல் க் யத் வம் 
ெச த் வதா ம். ய வா கைள இேய ைவ ன்பற்ற ம், இேய ைடய 
இைறயாண்ைமக்  ஒப் க்ெகா த் , அவ ைடய பணிைய இரக்க ள்ள ேசைவயாக 
எ க் ம்ெபா  அ  சாத் யம். எப்ப ெயனில், மக்கைள இேய ேவா  உறவாட அைழத்  
(ஆ ரியர ் மாணாக்கைரப்ேபால) அவ ைடய அ த்தல்கைள கட்டைளயாக ஏற்க 
அவரக்ைள ஒன் ப த் ம் (மத்ேத  11:29), அவ ைடய வாரத்்ைதகைள உண்ைம என்  
ஏற் க்ெகாள்ள ம், அவ ைடய த்தத் க்  ஒப் க்ெகா த்  சரி என்  எண்ணசெ்சய்வ  
இைவகேளயா ம்.  
 
இந்த வைரயைற ஸ்  தன  டரக்ளிடம் ன்பற்ற ேநாக்கத்ைத ம் ெசயல் ைறைய ம் 

ளக் ன்ற . இைத யானித் , ன் வ ம் ேகள் க்  ப லளி ங்கள். இப்பாடத்ைதக் 
த்  ெப ம்பாலான மக்கள் எந்த தமான ந்தைன ம் இல்லாதவரக்ளா க் ன்றனர.் 

எனேவ ெபற்ேறாரா ப்ப ன் ஒ  ன் ரிைமயாக இ  காணப்பட ல்ைல. 
உண்ைமெயன்னெவன்றால், ெப ம்பாலான தகப்பன்மாரக்ேளா தாய்மாரக்ேளா 
அவரக் ைடய ெபற்ேறார ் இவ் தமாய் டரக்ளாக்க தவ ய னால் ன்மா ரி ல்லாத 

உண்ைம ேகாப்  
டராக் ங்கள் ( ைனசெ்சால்) - 

Matheteuo ( ேரக்கம்). ஒ வைர 
டராக் தல் (மத்ேத  28:19); 

அப்ேபாஸ்தலர ் 14:21); அ த்த 
(மத்ேத  13:52) டராக 
ேநாக்கத்ேதா . 
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நிைல காணப்ப ன்ற , ஸ்தவ ம்பங்களில் வளரக்்கப்பட்டவரக் ம் இ ல் 
உட்ப வர.்  
 

ய பரிேசாதைன 2 
 

 

டராக் வதற்கான அத் யாவ ய காரியங்கள் எைவ என்பைத வரிக்க ம். 
 
____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  

ப களில் ஆழமாக ேத ங்கள்  
 

ப ல யார ் ப்  பட்டணத்  வா கைள எப்ப  உற்சாகப்ப த் னார ் என்பதைன 
கவனி ங்கள். தம் ைடய ள்ைளகைள டரக்ளாக்க என்ெனன்ன க் ய ெகாள்ைககள் 

ள்ள வசனத் ல் உள்ளன?  
 

நீங்கள் என்னிடத் ல் கற் ம் அைடந் ம் ேகட் ம் கண் ம் 
இ க் றைவகெளைவகேளா அைவகைளேய ெசய் ங்கள்; அப்ெபா  
சமாதானத் ன் ேதவன் உங்கேளா ப்பார.் ( ப் யர ்4:9) 

 

____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  

ன்றாவ , டராக் தல் ( டத் வம்) என்றால் என்ன? 
 
" டராக் வ " என்ப  மற்ெறா  நபைர 

ஸ் ைவ ன்பற்ற உத வ . இைத 
ெசய்வதற் , ஸ் ன் கட்டைளக்  நாம் 

ழ்ப்ப ம் டராக் தல் ( டத் வம்) என் ம் 
ெசயல் ைறைய ன்பற் ன்ேறாம். 
அக் ப் டட் வாரத்்ைதகள் ேவதாகமத் ல் 
உபேயா ப்பட ல்ைலெயன்றா ம், 
இக்க த்தான  இேய  தன  டரக் க்  
ேபா த்தைவகளி ம், ய ஏற்பா  வ ம் 
ெதளிவாக த்தரிக்கப்பட் ள்ள . இ  அைணத்  

டரக்ேளா  ெதாடர் ைடய  மற் ம் ஸ்  
தன  டரக் டன் என்ன ெசய்தார ் என்பைத 
வைரய க் ன்ற . எனி ம், நம் ழந்ைதகைள எப்ப  டராக் வ  என்பதைன ம் இ  

ளக் ன்ற . ெதாடரந்்  காணப்ப ம் ப கம் அவரக் டன் பயன்ப த்த உத ம் 
ேவதாகம க த் க்கைள அைடயாளம் காட் ன்ற .  
 
நம் ைடய ள்ைளகைள உண்ைமயாக டராக் தெலன்ப  அவரக் டனான உற  க ம் 
ேவண் ய ஒன்ெறன்பதன் அரத்்தமா ம். இ  நம் ைடய ெபா ப் . இேய  அவ ைடய 

டரக்ளிடம் தன்ைன ன் ெதாடர அ த் னார ் அல்ல  அவேரா  ேசரந்்  பயணிக்க 
அ த் னார,் ஆனால் ேவண் ெமன்  அவேர தலாவ  ப ைய எ த் ைவத்தார.் ல 
இன் யைமயா உற கள் எதாரத்்தமாக அைம ன்றன என்பதைன நாம் உணரேவண் ம். 

உண்ைம ேகாப்  
 

டராக் தல் அல்ல  டத் வம் - 
டராக் தல் என்ப  ேவண் ெமன்ற 

ஒ  உற , அ ல் ஸ் ல் 
ரச்் ைய ேநாக்  வளர, ஒ வ க் 

ெகா வர ் ஊக் க்க ம், 
தத்ப்ப த்  சவாலாக 

ஏற் க்ெகாண்  அன் காட் வ ம் 
ஆ ம். இ ல் டரக்ைள 
மற்றவரக் க்  கற் க்ெகா க்க 

தத்ப்ப த் வ ேமயா ம். 
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ன்னதாகேவ ரம்ானித்  ஒ  ட்டத்ைத நடத் வ ம் ெதாடரச்் யாக ெகாண்  ெசல்வ ம் 
அத் யாவசயமான . 
 
நாம் "அன் ல் சத் யத்ைத [ேபச ேவண் ம்]" என்பைத ேவதாகமம் வ த் ன்ற  
(எேப யர ் 4:15). நம் ழந்ைதகைள டரா ம்ேபா  சரியான அ ைறையக் 
ெகாண் ப்பதால், ஸ் ல் ரச்் ைய ேநாக்  வளர அவரக் க்  அன் டன் உதவ 
ேவண் ம். அன்  க ம் சக் வாய்ந்த உந் தல். அன் ன் ழல் உங்கள் ழந்ைத ன் 
மன ல், ப்பாக சரியானைத ெசய்ய நீங்கள் அவரக் க்  சவால் ம்ெபா  
அ தைலப்ெபற தயாரப் த் ன்ற . இேய  தன  டரக்ளிடம் ேநர யாக ம் 
சமரச ன் ம் சவால்கைள அளித்தார,் ஆனால் அவர ் எப்ெபா ம் அன் டேன அைதச ்
ெசய்தார.் ஒ  ழந்ைத அன் ன் பா காப் ல் வள ம்ேபா , அக் ழந்ைத உங்க க்  
ெச ெகா த்  நீங்கள் பவரக்ைள ழ்ப்ப த டன் ேகட் ம்.  
 

ஸ் ைவப்ேபால இ க்க ள்ைளகைள ஒ ங் ப த் ங்கள். இந்த ழக் ந்  நாம் 
ஒ ேபா ம் வ  மாறக் டா : இேய  ஸ் ைவப் பற்  அவரக் க்  ேபா க்க ேவண் ம் 
அப்ெபா  அவரக்ள் அவ ைடய அன்ைப ம் அவ ைடய வ ைய ம் ர ப்பாரக்ள். 
ெப ம்பாலான ெபற்ேறார ் தங்கள  ள்ைளகைள அவரக் ைடய நகல்களாகேவா, 
அவரக் ைடய ப்பத்ைத நிைறேவற் ம் வைக ல் வளர் ன்றனர.் "நான் ஸ் ைவப் 

ன்பற் வ ேபால, நீங்க ம் என்ைன ன்பற் ங்கள்" (1 ெகாரிந் யர ் 11:1) என்  
அப்ேபாஸ்தலரா ய ப ல் ேதவ ைடய தத்த்ைதக் த்  ெவளிப்ப த் ன்றார.் 

டத் வத்ைதக் த்  ேவதாகம இலக்  இ ேவ: ஸ் க் ள் அவரக்ள் யாெரன்  நம் 
ள்ைளக க்  உதவேவண் ம். இக்ெகாள்ைகையக் த்  இேய  மத்ேத  10:25ல், " ஷன் 

தன் ேபாதகைனப்ேபால ம், ேவைலக்காரன் தன் எஜமாைனப்ேபால ம் இ ப்ப  ேபா ம். 
டெ்டஜமாைனேய ெபயல்ெச ல் என்  ெசால்வாரக்ளானால், அவன் டட்ாைர அப்ப ச ்

ெசால்வ  அ க நிசச்யமல்லவா?" அேதேபால க்கா 6:40 ம், " ஷன் தன் க்  
ேமற்படட்வனல்ல, ேத னவன் எவ ம் தன் ைவப்ேபா ப்பான்." என்  ன்றார.் 
ேமேலாடட்மான தன்ைம உண்ைம என்னெவன்றால் ஆ ரியைர டர ் ன்பற் வேத.  
 
" ற் மாக ப ற் ெப வ " என்ப  காடரை்டேசா என் ம் ேரக்க வாரத்்ைதயா ம், 
அதன் ெபா ள் "ஒ  ெபா ைள அதன் ெபா த்தமான நிைல ல் ைவக்க, நி வ, அ  
எப்ப ம் ைறபடாம க்க. ெபற்ேறார-்ஆ ரியராக, நம் ைடய ள்ைளகேளா  

ேசஷத்ைதப் ப மா , இேய ைவ அவரக் ைடய இரடச்கராக வ நடத் வேத 
டத் வத் ன் ேநாக்கம்; னந்ேதா ம் ஸ் ல் நிைலத் ப்பெதப்ப  என்  

காண் ப்ப ேம; ேவதாகமத்ைத எப்ப  கரப்்பெதப்ப  என்  கற் ப்ப ம்; அவ ைடய 
சாயைல ம பமைடவ  என் ம் க த்த்ைத ரிந் ெகாள்வ ேமயா ம் (ேராமர ்8:29). 
 
ெதாடரச்் யான காரியமாக ேதவன் நம்ைம டரக்ளாக ஆைண ட் ப்ப னால், நம் 

ழந்ைதகைள ஒ ங் ப த் ம் ன் ரிைம, அவரக்ள் டை்ட ட்  ெவளி ல் 
ெசல் ம்ேபா ம் வைடவேத இல்ைல. அவரக் க்  நாம் ேதைவப்ப ம்ெபா  
அவரக்ைள உற்சாகப்ப த் வ ம், அவரக் க்காக எப்ெபா ம் இ க்க ம், அவரக் க்காக 
எப்ெபா ம் ெஜ த் ம், ேதவ ஞானத்ைத அவரக்ளிடம் ப ர ம், அ த்த ம் நம  
கடைம. ஒ ங் ப த்தல் என்ப  ஒ  வாழ்க்ைக ைற, நாம் தலாவதாக ஸ் ைவ 
எப்ெபா ம் ன்பற் , ேதவனின் நற் ணத்ைதக் த்  மற்றவரக்ளிடம் அ ன ம் 
ேபச ம், எல்லாவற் ம் அவைர நாம் ன்பற் ம் ேதைவயா ம். 
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ப களில் ஆழமாக ேத ங்கள்  
 

ழ்கா ம் வசனம் டத் வத் ன் ெசயல் ைறைய எவ்வா  ளக் ன்ற ?  
 

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

 
____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  

ய பரிேசாதைன 3 
 
உங்கைள ேசா த்த ய ேநரம் ஒ க்க ம். இம்மாற்றத்ைத நீங்கள் அ ப க் ன் ரக்ள்? 
அப்ப ெயன்றால், ேதவனிடம் ஒ  பாராட்  அ க்ைகைய எ த ம். இல்ைலெயன்றால், 
ேதவனின் உத க்காக ஒ  ெஜபத்ைத எ , உங்க ைடய வாழ் ல் இ  ெமய்யாக 
மன்றா ங்கள். 
 
____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  

உங்க ைடய வ வான அ த்தள ம் டத் வ ம்  
 

ஸ் டனான ெந க்கத்ைத அ த்தளமாக ெகாண்  வாழ்ைவ கட்டைமப்ப ல் 
க் யத் வத்ைத இரண்டாம் ெதா ப் ல், 6ஆம் பாடத் ல் கற் க்ெகாண்ேடாம். 

இவ் ற னாேலேய ஸ் ரத்தன்ைம, வ ைம, வல்லைம னால் ேதவனின் ப்பத்ைத ம் 
ேநாக்கத்ைத ம் நிைறேவற்ற ம். உபாகமம் 6:1-6 ம் நாம் கற் க்ெகாண்ட , 
அவ டனான அன் னாேல அவ ைடய கட்டைளகைள கவனமாக ஆசாரிக்க ேதவன் 
இஸ்ரேவ ன் ள்ைளகளிட ம், அவ ைடய மகன்களிட ம், ேபரக் ழந்ைதகளிட ம் (சந்த  
சந்த யாக) ன்றார.் தகப்பன்மாரக் ைடய வாசம் தைல ைறேதா ம் நீட் க்க 
கட்டைளக்ெகா த்தார.் ள்ைளகளின் ஆ க் ரிய ப ற் யான  ( டராக் தல்) 
ெபற்ேறாரக் க்  ேதவன் அ ளிைன ன் ரிைம ம் ெபா ப் மா ம். இவ்ேவத உத்தர கள் 
மாறேவ ல்ைல. நாம் " டரக்ளாக்க ேவண் ம்"(மத்ேத  28:19) அேத சமயம் "ேதவ ைடய 
ப ற் ம் அ ைரகளி ம் அவரக்ைள வளரக்்க ேவண் ம்" (எப் யர ் 6:4). நம் ைடய 

ள்ைளகைள ரமாக டராக்க ம ப்ப ம் றக்கணிப்ப ம் ழ்ப்ப யாைமயா ம்.  
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தலாவ  நம் ைடய ன்மா ரியான நடக்ைக னா ம் அதன் ற  அ ைரகளினா ம் 

நம் ள்ைளகைள டரக்ளாக் ன்ேறாம். நம் ள்ைளகைள நாம் வளரத்் ம்ெபா , நாம் 
என்ன ெசய ேறாம் என்ப  அைத ட வல்லைமயான . நம் ைடய உதாரணங்கள் 
அவரக்ைள ேதவைன ன்பற்றேவா - அல்ல  எ ரக்்கேவா உந் ன்ற . நம் டம் 
ேபா த்தனத்ைத காண்பாரக்ேளெயன்றால், அ  எ ரப்் ற்  த்தா ம்.  
 

ய பரிேசாதைன 4 
 
இத்ெதாடரிைன வங் ய ந்  உங்க ைடய வல்லைமயான அ த்தளம் எவ்வ களில் 
வளரந்் ள்ள ? நீங்கள் ெஜபத் ற்காக ம் யானத் ற்காக ம் எப்ப  ேநரத்ைத 
ஒ க் ள்ளரீக்ள்? இ  உங்க ைடய னசரி ன் ரிைமயா? இல்ைலெயன்றால், ஏன்? 
என்ன மாற்றம் ேதைவப்ப ன்ற ? 
 
____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  

ேபா த்தனம் எ ரப்்ைப உ வாக் ன்ற   
 
நம் ைடய ள்ைளகள் கரத்்தேரா  நடக்க ேவண் ேமயானால், நாம் மா ரிகைள இ க்க 
ேவண் ம். சாரல்ஸ் ஸ்டான்  இவாறாக எ னர,் "ேதவனின் ராஜ்யம் அவ் வா க க்  
(அல்ல  ஸ்தவரக் க் ) ஆ க் ரிய வாழ்ைவ தங்க க்காக நி த் க்காட் ம் 

ஸ்தவரக்ைள ட கட்டாயமா க் ன்ற ". ேம ம் ஸ்தவம் ேபா க்கப்பட்ட, 
கைட க்கப்படாத ம்பங்களில் வாழ்வைத ட நம  ள்ைளகள் ேதவ ைடய 
ராஜ்யத் ன்  அள ல்லாத ப்பத்ைத ம் வாஞ்ைசைய ம் உைடயவர ்
களா க் ன்றாரக்ள். உங்க ைடய ள்ைளகள் இரடை்டத்தரத்ைத பாரக்் ம்ெபா  - 
நீங்கள் ஒன்ைற  மற்ெறான்ைற கைட க் ம்ெபா  - அவரக் ம் அைதேய ெசய்ய 
கற் க்ெகாண் , உங்கைள மா ரிகைள ைவத் , உங்கள் ம் நீங்கள் அ க் ம் ேதவன் 

ம் மரியாைதைய இழக் ன்றனர.்  
 
"நான் ெசால்வைத ெசய், நான் ெசய்வைத ெசய்யாேத" என்ப  சரியாக ேபா த்தனத்ைத 
வைரய க் ன்ற . ெப ம்பாலன ஸ்தவ ெபற்ேறார ் இத்தத் வத் ன்ப  வாழ் ன்றனர.் 
இேய , ேவதபாரகரக்ளிட ம், பரிேசயரக்ளிட ம் க ம்வாரத்்ைதகைளக் ெகாண்  ேப னார ்
ஏெனன்றால் அவரக்ள் சரியானவற்ைற , அதன் ேநர ்எ ராக நடந் ெகாண்டனர.்  

 
மாயக்காரேர, உங்கைளக் த் : இந்த ஜனங்கள் தங்கள் வா னால் 
என்னிடத் ல் ேசரந்் , தங்கள் உத களினால் என்ைனக் 
கனம்பண் றாரக்ள்; அவரக்ள் இ தயேமா எனக் த் ரமாய் 

ல க் ற . (மத்ேத  15:7-8) 
 
ேபா த்தனமான ஒ  நபர ் ேபா யாக ெசயல்பட் , ஏமாற் ; பாசாங்காய் அ மானித்  
ேப ம் அல்ல  ெசயல்ப ம் மனிதன். ஒ  ந கன் தனக்  ெகா க்கப்பட் ள்ள பங்ைக 
ந த்ேதா, ஒ  ப ைய ந த்ேதா, தனக்ெகன்  எ தப்பட்  ெகா க்கப்படட் ஒ  
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கதாபாத் ரத்ைத தரிப்பவரக்ைள, இேய  இவரக்ைள ேபா த்தனமானவரக்ெளன்  
அைழத்தார.் அவரக்ள் அவரக் ைடய பாத் ரங்கைள ந த்தனர,் ெசால்வ  ஒன்றாக 
இ ந்த , இேய  அவரக்ளின் எண்ணங்கைள அ ந் ந்தார.் நா ம் க ஜாக் ரைதயாக 
ெபா ெவளி ல் அல்ல  சைப ல் ஒ வராக ம் ட் ல் ேவெறா நபராக ம் 
காணப்படக் டா . ெப ம்பாலான நாம் சைப ல் நல்லவரக்ைளப்ேபால ந க்க உற்சாகமாய் 
காணப்பட் , ேதவ க்ேகற்ற ேவடத்ைத தரித் , ஸ்தவரக்ைளப்ேபால காணப்பட் , 

ட் ம் அப்ப ேய ந க்க க ம் ரமப்ப ன்ேறாம்.  
 
நம் ல் பல ம் மற்ற ஸ்தவரக்ளிடம் இப்ேபா த்தனத்ைத கண் ள்ேளாம், ஆனால் நம் ல் 
எத்தைன ேபர ் நம்ைமேய உள்ேநாக் ப் பாரத்் க் ன்ேறாம்? இன்ெனா வரின் 
நடத்ைத னால் நீங்கள் ெகாத்தப்பட்டவரக்ளாய் இவ்வாறாக நிைனத் க்கலாம் "ஒ  

ஸ்தவர ்எனக்  இைத ெசய் ட்டார ்என்  என்னால் நம்ப ய ல்ைல".  
 

ய பரிேசாதைன 5 
 
அத்த ணங்களில் நீங்கள் என்ன உணரந்் ரக்ள் என்  ளக்க ம். 
 
____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  

இப்ெபா  உங்க ைடய ள்ைளகளின் ஸ்தானத்ைத தரித் க்ெகாள் ங்கள். நீங்கள் 
ேபா யால் நடந் ெகாள் ம்ெபா  அவர ்எப்ப  உணரவ்ாரக்ள் என்  நிைனக் ன் ரக்ள்? 
 
____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  

ேதவனின் அன் ம், உண்ைமயான ஸ்தவ ம் ெகாண்  வாழப்ப ம் களில் வள ம் 
ள்ைளகள், உலகப் ரகாரமான காரய்நா க்  லபமாக ஈரக்்கப்படமாடட்ாரக்ள். (சத் யம் 

சமரசம் ெசய்யப்பட்  நீ  ேக  ெசய்யப்ப ம் த ணங்களில்) ெபற்ேறாரக்ேள 
ஜாக் ரைதயா ங்கள். நம் ைடய ள்ைளகைள எைதக்ெகாண்  ேவண் ேமயானா ம் 

ஸ்தவத் ந்  ஈரக்்க, நம் ைடய ய நடக்ைகையக்ெகாண்  எ ரி ற்ப வான்.  
 

ய பரிேசாதைன 6 
 
உங்கள் ள்ைளகளிடம் ஒன்டாரிக் , அேத நடக்ைக ல் நீங்கள் சாக் ப்ேபாக்  
ெசால் ன் ரக்ளா? ேதவன் நம்ைம நாேம நியாயம் சாரிக்க ம், மற்றவரக்ைள நியாயம் 

சாரிக்க ேவண்டாம் என் ன்றார.் இப்படத்ைத வா க் ம்ெபா  ேதவன் உங்களிடம் 
காணப்ப ம் ேபா த்தன்ைமகைள ெவளிப்ப த் னார?் அப்ப ெயன்றால் இப்ெபா ேத 
அைதப்பற்  எ த ம். ேதவனிட ம் உங்கள் ள்ைளகளிட ம் உங்கைள மன்னிக்கக்ேகாரி, 
மாற்றத் ற்  ஒப் ங்கள். ஒவ்ெவா  ைற ம் நீங்கள் ேதால் ம் 
மன்னிப் க்ேகா ங்கள் (1 ேயாவான் 1:9). 
 

____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  
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____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  

ப களில் ஆழமாக ேத ங்கள்  
 
ப ல யார ்மற்றவரக்ள் தன்ைனக் த்ததான நற்சாட் ையக் த்  வைத ளக்க ம்.  

 
இதனால் நான் ேதவ க் ம் ம ஷ க் ம் ன்பாக எப்ெபா ம் ற்றமற்ற 
மனசச்ாட் ைய உைடயவனா க்கப் ரயாசப்ப ேறன். (அப்ேபாஸ்தலர ்24:16) 

 
____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  

28வ  அெமரிக்க ஜனா ப யான தாமஸ் டேரா ல்சன் (1913-1921) ப்ரின்ஸ்ட்டன் 
பல்கைலக்கழகத் ன் தைலவராக பணியாற் னார ் (1902-1910). ப்ரின்ஸ்ட்டன் 
தைலவரா ந்தேபா , அவர ்ெபற்ேறார ் மத் ல் இவ்வாறாக ேப னார:் 
 

உங்கள் ள்ைளகைளப்பற் ய அேநக க தங்கைள உங்களிட ந்  ெப ேறன். 
ப்ரின்ஸ்ட்டனில் இ க் ம் நாங்கள் ஏன் நீங்கள் ைவக் ம் ேகாரிக்ைககைள 
நிைறேவற்ற ய ல்ைல என்  ெதரிந் ெகாள்ளேவண் மா? நாங்கள் ஏன் ெசய்ய 

யா  என்ப ன் காரணத்ைத உங்க க்  ன்ேறன். இ  உங்க க்  
அ ரச்் யாக இ க்கலாம், ஆனால் நான் ரக்்கம்ெகாண்  ேப ேறன் என்  
எண்ணேவண்டாம், காரணம் அவரக்ள் உங்க ைடய மகன்கள், உங்கள  ட் ல் 
வளரக்்கப்ப ன்றன, உங்கள் இரத்தத் ன் இரத்தமாக ம், சைத ன் சைதயாக ம் 
இ க் ன்றனர.் ட் ன் இலட் யங்கைள உள்வாங் ள்ளனர.் அவரக்ள் உங்கள  
மகன்கள். இணக்கமான, வ வைமக்கக் ய எ=காலங்களில் உங்க ைடய நீங்கா 

த் ைரைய அவரக்ளிடம் ப த் க் ன் ரக்ள்.  
 

ட் ல் ெபற்ேறா ைடய ெசல்வாக்  ள்ைளகளிடம் அ கமா ப்பைத ைறத்  
ம ப் ட யா .  
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பாடம் 7 

உங்கள் ழந்ைதகைள ஒ ங் ப த்தல்  

 
ெபற்ேறாரக்ள் ள்ைளகைள எப்ப  ஒ ங் ப த்தேவண் ெமன்  ேமாேச ளக் னார.் 
அவர ்இஸ்ரேவலரக்ளிடம் ேப க்ெகாண் க் ம்ெபா , ெபற்ேறாரின் இ தயத் ந்ேத 
ேதவ ைடய அன் ம் அவ ைடய வாரத்்ைத ம் வங் ன்றன என்  ளக் னார.் அதன் 

ற  டா யற் டன் ("நீங்கள் - ேவண் ம்") ள்ைளக க்  கற் க்க 
கட்டைள டப்ப ன்றனர.் 
 

நீ உன் ேதவனா ய கரத்்தரிடத் ல் உன்  இ தயத்ேதா ம், உன்  
ஆத் மாேவா ம், உன் ப் பலத்ேதா ம் அன் வாயாக. இன்  நான் 
உனக் க் கட்டைள ற இந்த வாரத்்ைதகைள உன் இ தயத் ல் 
இ க்கக்கடவ . நீ அைவகைள உன் ள்ைளக க் க் க த்தாய்ப் ேபா த் , 
நீ உன் ட் ல் உட்காரந்் க் றேபா ம், வ ல் நடக் றேபா ம், 
ப த் க்ெகாள் றேபா ம், எ ந் க் றேபா ம் அைவகைளக் த் ப் 
ேப , அைவகைள உன் ைக ன்ேமல் அைடயாளமாகக் கட் க்ெகாள்வாயாக; 
அைவகள் உன் கண்க க்  ந ேவ ஞாபகக் யாய் இ க்கக்கடவ . 
அைவகைள உன் ட்  நிைலகளி ம், உன் வாசல்களி ம் எ வாயாக. 
(உபாகமம் 6:5-9) 

 
இவ்ேவதப்ப  இன் ம் நமக்  ெதாடர் ைடயதா க் ன்ற , நம் ைடய ள்ைளக க்  

டா யற் டன் ேதவனின் கட்டைளகைள ம் ரமாணங்கைள ம் கற் க்க ேவண் ம் 
என்  - அ தத்ல் மற் ம் நற்ெசய் ன் வ  ெதாடரந்்  வாழ்வதா ம் -  அ க் ன்ற . 
என் ைடய அ பவத் ல், 10 சத தத் ற் ம் ைறந்த ஸ் ன் சைப ன் 
அங்கமா க் ன்ற ெபற்ேறாேர தங்க ைடய ள்ைளகைள ஒ ங் ப த் ன்றனர.் 
மாறாக, ேதவன் தந்த ளிய இப்ெபா ப் ைன பள்ளிகளிட ம் ேதவாலயங்களி ட ம் 

ட் ட் ள்ளனர.்  
 
காலப்ேபாக் ல் எப்ப ேயா, ள்ைளகைள ஆ க் ரிய காரியங்களில் அ த் வ  
ேவெறா வ ைடய ெபா ப்ெபன்  ெப ம்பாலான ெபற்ேறார ் ரம்ானித் ள்ளனர.் எனி ம், 
வா பப் ள்ைளகளின் மத் ேலா வர ் மத் ேலா ஊ யம் ெசய் ம் ஒ  நபைரக் 

த்  ேவதாகமத் ல் எங் ம் ப் ட ல்ைல. நான் வா பர ்மத் ல் ஊ யம் ெசய் ம் 
ஒ  ேபாதகரா ந்ேதன், எனேவ நாம் வா பர ் மத் ல் ஊ யம் ெசய் ம் 
ேபாதகரக்ளாக ம், நான் நம  ள்ைளகள் மத் ல் அவரக்ள் ெசய் ம் ேவைலக க்காக ம் 
கரத்்தைர ஸ்ேதாத்தரிக் ன்ேறன். ஆனால் ெபற்ேறாரா ய உங்களிட ம் என்னிட ம் ேதவன் 

வெதன்னெவன்றால், நம் ள்ைளகைள ஒ ங் ப த் வ  நம் ைடய ெபா ப்பா ம். 
நாம் அவரக்ளிடம் ெகாண்ட ஆழமான ெசல்வாக்  ேவ  எந்த ஸ்தவரக்ளிட ம் ஸ்தவ 
ஸ்தாபனங்களிட ம் காணப்ப வ ல்ைல. அவரக்ள் இங் ப்ப  நமக்  உதவேவ 
மாத் ரமல்லா  - நம் இடத்ைத க்க அல்ல. உங்கள் ள்ைளக ைடய ஆ க் ரிய 
வளரச்் ைனக் த்  ஒ  ஆ ரியரிடேமா, வா ப த்தைலவரிடேமா அ ப் 
ேப ய ண்டா? ள்ைளக க்  அ ைர வழங் ம் நபரக் டன் ேசரந்்  
ெதரிந் ெகாள்வ ம் ேவைலெசய்வ ம் அவ யம். உதாரணத் ற் , ஞா  பாடத்ைத 
வாரநாட்களில் எவ்வா  வ ப்ப த்த ம் என்  நீங்கள் ேகட்க ம். நீங்கள் உங்கள் 

ள்ைளகைள இ வைர ஒ ங் ப த்த ல்ைலேயயானால், வங் வதற்  இ  ஒ  வ யாக 
அைமயலாம்.  
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ய பரிேசாதைன 1 
 
உங்க ைடய ள்ைளகள் ஆவ் க் ரிய வளரச்் யைடய உத ம் நபரக்ள், இடங்கள் மற் ம் 
நைட ைறகைள பட் ய ட ம். 
 
____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  

ஒ ங் ப த்தல் ெபற்ேறாரின் இ தயத் ல் வங் ன்ற   
 
உபாகமம் 6:5ல் ஒ க்கத் ன் ஒ  க் ய அம்சத்ைத காண் ேறாம்: "நீ உன் ேதவனா ய 
கரத்்தரிடத் ல் உன்  இ தயத்ேதா ம், உன்  ஆத் மாேவா ம், உன் ப் 
பலத்ேதா ம் அன் வாயாக." ( மனத்ேதா ம்), ஆத்ம மற் ம் ெபலன் (உங்க ைடய 

 வாழ் ம்). உபாகமத் ல் ேதவைன ேந க்கேவண் ம் என் ற கட்டைள க அ கமாக 
ெகா க்கப்பட் ள்ள  (7:9; 10:12; 11:1, 13, 22; 13:3; 19:9; 30:6, 16, 20). இந்த அ த் தலான  
உங்கள் ழந்ைதகைள ெவற் கரமாக ஒ ங் ப த் வதற்  அ ப்பைட ம் 

க க் யமான ஒன்ெறன்  நிைற  ெசய் ெகாள்ளலாம். 6ஆம் அ காரம் 6ஆம் வசனம் 
ேதவ ைடய வாரத்்ைத "நீ உன் ேதவனா ய கரத்்தரிடத் ல் உன்  இ தயத்ேதா ம், உன் 

 ஆத் மாேவா ம், உன் ப் பலத்ேதா ம் அன் வாயாக." அல்ல  உங்கள் 
இ தயத் ள் என்  ம்ெபா , அவேரா  ெந க்கமான, அன் ன் உறவாய் இ க்க 
ேவண் ெமன்  ட் ன்ற .  
 
ஒ  ர த் ெபற்ற ஸ்தவ எ த்தாளர ்இவ்வாறாக எ னார:்  
 

ேதவ ைடய அன்  சரியான வைக ல் இ ப்பதற் , ேதவ ைடய 
கட்டைளகைள இ தயத் ல் ெச த் , அவற் ேல அ ன ம் எண்ணி 
சம்பா க்க ேவண் ம். "உங்க ைடய இதயத் ற் ள்" அதாவ , ேதவ ைடய 
கட்டைளகைள ெவ ம் நிைனவாக அல்லாமல் இ தயத் ன் அங்கமாக் க் 
ெகாள்ளேவண் ம். நிைலத் க் ம் ஒ  உற  அவ யம். நம் ைடய 
இ தயமான  மா தலைடந் , அன்றாடம் மா , ேதவேனா  ெந ங்  
வளரேவண் ம். நாம் கற்  வள ம்ேபா , ேதவன் நமக்  என்ன அ ன்றார ்
என்பைத நாம் ெதாடர் ெகாள்ள ம். என்ன ஒ  அற் தமான றப் ரிைம. 
நீங்க ம் நா ம் நம் ைடய ழந்ைதக டன் ேதவ வாரத்்ைதைய 
ப ம்ேபா , நாம் ேந த்  ஊ யம் ெசய் ம் ேதவனிடம் அவரக் ம் 
அன் ெகாள்வாரக்ள்.  

 
ப களில் ஆழமாக ேத ங்கள்  
 
ேதவ ைடய வாரை்தையக் த்  சங் தக்காரன் எவ்வா  வரித்தார?் இ  அவ ைடய 
வாழ்க்ைகைய எவ்வாறாக பா த்த ?  
 

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

____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  

உம  ேவதத் ல் நான் எவ்வள  ரியமா க் ேறன்! நாள் ம் அ  என் 
யானம். (சங் தம் 119:97) 

 
____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  

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

____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  

 
ழ்கா ம் இவ்வசனத் ல் ேதவன் நம் டம் என்ன ெசய்ய ம் றார?் நாம் அவரிட ந்  

என்ன எ ரப்ாரக்்க ம்?  
 

என்ைன ேநாக் க் ப் , அப்ெபா  நான் உனக்  உத்தர  ெகா த் , நீ 
அ யாத ம் உனக்  எட்டாத மான ெபரிய காரியங்கைள உனக்  
அ ப்ேபன். (எேர யா 33:3) 

 
____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  

 

நாம் நம் ழந்ைதகைள டா யற் டன் ஒ ங் ப த்த ேவண் ம் 
 

உபாகமம் 6:7 நம் ழந்ைதகைள 
ஒ ங் ப த் ம் ேபா  நாம் ெகாண் க்க 
ேவண் ய அரப்்பணிப்  மனப்பான்ைம பற்  
ேப ற . நம  வாரத்்ைதகள் மற் ம் 
ெசயல்கள் லம் தகவல்ெதாடர் க்கான ஒ  

ைனப்பான அ ைறைய அவரக் க்  
டா யற் டன் கற் ப்பைதக் க் ற . 

 
உபாகமம் ேதவனின் ழந்ைதகளான 

தரக் க் க் ெகா க்கப்படட் தகவைலக் ெகாண் ள்ள , ஆனால் இன்  நமக்காக அவர ்
ைவத் க் ம் த்தத்ைத சமமாக வரிக் ற . ரை்மயான ெபா ைளக் ெகாண்  ஒ  கல் 
பலைக ல் வாரத்்ைதகள் ெவட்டப்ப வ  ேபால, ஒவ்ெவா  தைல ைற ன் ழந்ைதகளின் 
இதயத் ம் சட்டம் ஈரக்்கப்பட ேவண் ம் என்பைத இவ்ெவாப் ைம க் ற . அவ ைடய 

 
உண்ைம ேகாப்  

 

டா யற் டன் - டா யற் டனான 
கவனத் டன்; ஒ  ெபா ள் அல்ல  
ேநாக்கத் ல் நிைலயான ண்ணப்பத் ட ம் 
ஆரவ்த் ட ம் இ ப்ப ; கவனத் ட ம் 

யற் ட ம் வழக் த்ெதா ப்ப ; 
கவனக் ைறவாக அல்ல  அலட் யமாக 
இல்லாமல். 
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சட்டம் நம் இதயங்களில் எ தப்பட ேவண் ம்/மைறக்கப்பட ேவண் ம் என்  ேதவனின் 
வாரத்்ைத நமக்  கற் க் ன்ற  (சங் தம் 119: 11). இ  ஒ  கற்றல் ெசயல் ைற, இ  ஒேர 
இர ல் நடக்கா . நாம் நம  ெசாந்த கற்ற ல் டா யற் டன் இ க்க ேவண் ம், ன்னர ்
நம் ழந்ைதக க்  டா யற் டன் கற் க்க ேவண் ம். ேதவனின் வாரத்்ைதைய நாம் 
கற் க் ேறாம், ஏெனன்றால் அ  உண்ைம ேலேய உ ள்ளதாக ம் சக் வாய்ந்ததாக ம் 
இ க் ற , ேம ம் இ  இ தயத் ன் எண்ணங்கைள ம் ேநாக்கங்கைள ம், நல்ல  மற் ம் 

யைத ெவளிப்ப த்த ம். 
 
ப களில் ஆழமாக ேத ங்கள் 
 
ேதவ ைடய வாரத்்ைத ன் வல்லைமைய வரித்  அைத அன்றாட வாழ்க்ைகக் ப் 
பயன்ப த் ங்கள். 
 

ேதவ ைடய வாரத்்ைதயான  வ ம் வல்லைம ம் உள்ளதா ம், 
இ ற ம் க க் ள்ள எந்தப் பட்டயத் ம் க க்கானதா ம், 
ஆத் மாைவ ம் ஆ ைய ம், க க்கைள ம் ஊைன ம் ரிக்கத்தக்கதாக 
உ வக் த் றதா ம், இ தயத் ன் நிைன கைள ம் ேயாசைனகைள ம் 
வைகய க் றதா ம் இ க் ற . (எ ேரயர ்4:12) 

 
____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  

ேதவைனத் ேத வதற் ம் அவ ைடய வாரத்்ைதையப் ன்பற் வதற் ம் டா யற் ள்ள 
தனிப்பட்ட அரப்்பணிப்  அவ யம் என்பைத நாம் காண் ேறாம், மற்றவரக்ைள டராக் ம் 
நம  யற் க க்  ன்னதாக இ க்க ேவண் ம். நம  வாரத்்ைதகள் மற் ம் ெசயல்கள் 
ேவ ப ம் ேபா  நம் ழந்ைதக க்  ெதரி ம், இ  பாசாங் த்தனம் என 
வைரய க்கப்ப ற . ெபற்ேறாரக்ளா ய நம  க்ேகாள், ேதவனின் அன் க் ம் அவர  
வாரத்்ைதக் ம் நம் ழந்ைதகைள அ கப்ப த் வதா ம். நம  வல்லைமவாய்ந்த 
தாக்கங்கள் அன்  மற் ம் உண்ைம. பாசாங் த்தனம் கலகத்ைத உ வாக் ற , ஆனால் 
ேதவ ைடய ஆ ன் கனிைய நம் வாழ் ல் பாரப்்ப  அவரக்ள் ஸ் ன்  
நம் க்ைகைய ம் வாசத்ைத ம் ைவக்க வ வ க் ம். 
 
எங்க ைடய ள்ைளகள் ட் ல் இ ந்தெபா , அன்றாட ம் நாம் வா ம் 
வாழ்ைவக்ெகாண்ேட நம  ள்ைளகைள  ெசல்வாக் ைடயவரக்ளாக ம் ேதவைனப்பற்  
கற் ப்பதற்கான றந்த க கள் என்  நா ம் என  மைன ம் கண்ட ந்ேதாம். 

ஸ் க்  ன்மா ரிகளாக எங்கைள நாங்கள் ஒப் க்ெகா த் , ேதவன் காட் ம் 
வ ல் நடக்க ரம்ாணித்ேதாம். எந்த ஒ  ெபற்ேறா ம் ரணமானவரக்ளல்ல, நம  

ழந்ைதகள் நம்ைம கவனிக் ம் ெபா ட் , ேதவனின் பரி த்த ஆ னாேல 
அசெ்சய ைற னாேல மா ப வதற்  நம்ைம நாேம ஒப் க்ெகா ப்ேபாேமயானால், 

டத் வத் ற்கான ஒ  கப்ெபரிய க யாக மா ம்.  
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ப களில் ஆழமாக ேத ங்கள்  
 
ெபற்ேறா க்  எசச்ரிக்ைககள் மற் ம் அ ைரகைள பட் ய ங்கள். எத்தைன 
தைல ைறகள் ேசரக்்கப்பட் ள்ளன? 

 
ஓேர ேல உன் ேதவனா ய கரத்்த க்  ன்பாக நீ நிற் ம்ேபா , கரத்்தர ்
என்ைன ேநாக் : ஜனங்கைள என்னிடத் ல் வரசெ்சய் , என் 
வாரத்்ைதகைள அவரக்ள் ேகட் ம்ப  பண் ேவன்; அவரக்ள் ல் 
உ ேரா க் ம் நாெளல்லாம் எனக் ப் பயந் க் ம்ப  அைவகைளக் 
கற் க்ெகாண் , தங்கள் ள்ைளக க் ம் ேபா க்கக்கடவரக்ள் என்  
ெசால் ய நாளில், (உபாகமம் 4:9) 

 
____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  

ஒ ங் ப த் தல் மற் ம் த்தப்ப த் தல் 
 
ஒ  தனிநபைர ஒ ங் ப த் வ  நல்ல ேவதாகம அ ைரகைள ட அ கம் ேதைவ. 
அவரக்ள் ஆ க் ரிய ரச்் க்  வ காட்ட உத வேத க்ேகாள், அதன் லமாய் 
அவரக்ள் மற்றவரக்ைள டராக்க ம். "ஒவ்ெவா வ ம் ஒ வ க்  கற் க் றாரக்ள்" 
என்ப  ெப க்கத் ன் ஒ  ெசயல் ைறயா ம், ேம ம் இ  இ ல் உலகம் வைத ம் 
பா க் ம். நம் ைடய ஸ்  ேபான்ற மனப்பான்ைம மற் ம் நடத்ைத லம் நம் 

ழந்ைதக க்  ஸ் ைவ ெப கச ்ெசய் ேறாம். இேய  தன  டரக் டன் ெசய்தைதப் 
ேபாலேவ, அவரக்ள் உல ல் சந் க் ம் ஆ க் ரிய ேபாராட்டங்கைள எ ரத்் ப் 
ேபாரா வதற்  நாம் அவரக் க்  ஆ தங்கைள வழங் ேறாம். ேவதாகமம் நம் 

ழந்ைதக க்கான இந்தத் தரிசனத்ைதப் பற் ய ண்ண ைவக் ெகா க் ற : 
 

நீங்கள் அ காைல ல் எ ந் , ேநரப்பட ேவைல ேல தரித் , வ த்தத் ன் 
அப்பத்ைதச ் சாப் ற ம் தா; அவேர தமக் ப் ரியமானவ க்  
நித் ைர அளிக் றார.் இேதா, ள்ைளகள் கரத்்தரால் வ ம் தந்தரம், 
கரப்்பத் ன் கனி அவரால் ைடக் ம் பலன். வாலவய ன் மாரர ் பலவான் 
ைக ள்ள அம் க க்  ஒப்பா க் றாரக்ள். (சங் தம் 127:3) 

 
நம  ள்ைளகள் ேதவன் நமக்  ெகா த்த பரி கள், அவ ைடய ஆ ரவ்ாதம், நம் 

ம்பங்க க்  அள ல்லா ம ழ்ச்  த ம் த ங்கண்கள். ேதவன் ள்ைளகைள "ெவ ம " 
என்  அைழக் ன்றார,் எனேவ நாம் அவரக்ைள ைலம ப் ள்ள பரி களாக 
ம ப் டேவண் ம்,அவரக்ைள ைமயாக பா க்கக் டா . ேதவன் அ த் யப  
அவரக்ைள இக்காலத் ன் நல்ல ெபா ப்பாளரக்ளாகவளரக்்க ேவண் ய ெபா ப்  நமக்  
உள்ள . ள்ைளகள் யல் மட் மல்லாமல் "ஒ  ரனின் ைக ம் அம் களாக" 

த்தரிக்கப்ப ன்றனர.் இ  தகப்பைனேய ரதானமாக ப் ன்ற , ஏெனன்றால் 
ேதவன் ட் ன்  அவரிடம் இ யான ெபா ப்ைப வழங் ள்ளார.்  
 
தற்ேபா  நாம் ல் மற் ம் அம் கைள ட ப்பாக் கள், ெவ ண் , ஏ கைணகள் மற் ம் 
டே்ரான்கைள ேபா க்  பயன்ப த் ம் கலாசச்ாரத் ல் வாழ் ேறாம். வரலாற் ல் உங்கைள 

ண் ம் கற்பைன ெசய்  பா ங்கள் அல்ல  எ ரிகைள ரத் ந்  தாக்க அம் கள் 
பயன்ப த்தப்படட் ஒ  படத்ைதப் பற்  ந் ங்கள். ஒ  றைமயான ரர ் தன  
அம் கைள ைவத்  இலக்ைக அைடந்தார;் எனேவ "ஒ  ரனின் ைக ல் அம் கள்", 
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றைமயாக சரியான ைசைய ேநாக்  என்  ெபற்ேறாரின் ைக ல் ஒ  ழந்ைதைய 
வரிக் ற . இவ்ேவத வசனத்ைதக் த்  ஒ  எ த்தாளர ்இவ்வாறாக ன்றார:்  

 
அம் கைள வ வைமக்கேவண் ம். எந்த ஒ  அம் ம் சரியான ைச ல் உடன யாக 

த்தத் ற்  தயாரந்ிைல ப்ப ல்ைல. ேநராக அம்ைப எ க் ம் ஒ  ரன், 
ைளைய நன்  வ வைமத்  அம் க் யாக வ வைமப்ப ல்  ேநரத்ைத ெசல ட 

ேவண் ம். ழந்ைதகைள வளரப்்ப ம் அ ேபாலேவ.  வய ேலேய மகன்க ம் 
மகள்க ம் நீ ல் நடக்க  வய ேலேய ப ற் க்கப்பட ேவண் ம்.... இ ல் 
ேவதாகம அ தத்ல், தார் க த்தம், உ யான ஒ க்கம் மற் ம் அன்பான 
உ ம் அடங் ம்.  

 
நம் ழந்ைதகைள நீ க்கான ஆ தங்களாக உணரவ்  க் யம். அம்  என்ப  
உங்களிட ந்  ல ச ்ெசல் ம் ஒன் . இ  ஒ  தாக் தல் ஆ தம், நாம் வா ம் உல ன் 
அநியாயத்ைத தாக் வதற்  வ வைமக்கப்பட் ள்ள . அம் கள் ஒ  தற்காப்  ஆ தமாக ம் 
காணப்ப ன்றன: ழந்ைதகள் உலக ேசாதைனகள் மற் ம் சக மனிதரின் அ த்தத் ன் 
ேதவபயமற்ற தாக்கங்கைள சமாளிக்க தயாராக உள்ளனர.் 
 

ழந்ைதகள் ேதவ க்காக தங்க ைடய உலகத்ைத தத்ப்ப த் வதற்  ெபற்ேறார ்
ரயாசப்படேவண் ம்.  

 
அவரக்ள் ெப ம் ஆற்ற டன் சப்பட்ட அம் கள், ம்பத் ற்  அப்பால் ெசன்  - 
கரத்்தர ்அவரக்ைள ேசைவ ெசய்ய அைழக் ம் இடத் ற்  ெசல்லப்ேபா றவரக்ள். ல 
சமயங்களில் ச கம், நகரம், மாநிலம் மற் ம் ேதசத் ற்  அப்பாற்பட்  அவரக்ளின் 
ெசல்வாக்  ெபரியதாக அைமயலாம். நம் ைடய ெசாந்த ஆைசக க்காக ம் 
ஆ த க்காக ம் யநலத் டன் அவரக்ைளத் த த்  நி த் வைத ட, இ ேவ 
நம  ழந்ைதக க்கான சரியான ேநாக்க ம் ராரத்்தைன ம் ஆ ம்.  

 
என் ழந்ைதகைள நான் உயரந்ிைலப் பள்ளிவைர ேபாைதெபா டக் க்ேகா 
பா ய ற க க்ேகா அ ைமயாகாமல் வளரக்்க ந்தால், நான் ெவற்  ெபற்ேறன் என்  
பல ெபற்ேறாரக்ள் நிைனக் றாரக்ள். உங்கள் ழந்ைதகைள நீ க்காக அவரக்ளின் 
உலகத்ைத பா க் ம் வைக ல் ரமான ஆ தங்களாக நீங்கள் உணர ேவண் ம் என்  
ேதவன் ம் ன்றார.் "நீங்கள் எைத ம் க்க ல்ைல என்றால், நீங்கள் ஒவ்ெவா  

ைற ம் அைத அ ப் ரக்ள்" என்ற பழெமா க்ேகற்ப ஆ ம். இந்த உதாரணத்ைத க த் ல் 
ெகாள் ங்கள், யாராவ  உங்க க்  ஒ  அழகான நிலத்ைத த றாரக்ள், எந்த 
ெச களி ந் ம், கைளகளி ந் ம் அல்ல  ப்ைபகளி ந் ம் பட்  ற் ம் 
ெதளிவான மண்ைணக் ெகாண் , "இேதா, இ  உங்க ைடய . நீங்கள் ம் யைதச ்
ெசய் ங்கள்" என்  றாெரன்  ைவத் க்ெகாள் ேவாம். அைத பயன்ப த் வதற்  
ஒ  வ டம் காத் க் ன் ரக்ள். நீங்கள் உங்களிடம் வாங் ய ேபாலேவ இ க் ெமன்  
நிைனப்ப  எவ்வள  ட்டாள்தனம். மாறாக அந்நிலம் ைதகளினால் ண் ம் ண் ம் 
இைறக்கப்ப வ னாேல வ ம் கைலகேளா  காணப்ப ம்.  
 
உலக ம் இைதத் தான் ெசய் ன்ற : ஏமாற் தல் மற் ம் ஊழ ன் ைதகைள நம் 

ழந்ைதகளின் இதயத் ல் த் ன்ற . நிலத்ைத உ த் த்ேதவ ைடய வாரத்்ைதைய 
அவரக் ைடய இ தயத் ல் த்த, நாம் அங் ல்ைலேயயானால், யார ் ெசய்யக் ம்? 
நம் ைடய ள்ைளகள்  கப்ெபரிய வல்லைம ம் ெசல்வாக் ம் நிைறந்தவரக்ள் 
யா ல்ைல. இசச்ந்தரப்்பத்ைத ெகாண்  ேதவன் அவ ைடய சத் யத்ைத ைதக்க 
எண் றார.் இ  நம் ைடய ெபா ப் . நாம் ெசயலற்  காணப்பட யா  
இல்ைலெயன்றால் எ ரி உட் ரேவ த் வான். நம் ழந்ைத ன் இதயத் ல் ேதவ 
வாரத்்ைத ன் ைதைய நாம் டா யற் டன் ைதத்தால், அ  நல்ல பலைனத் த ம் 
என்  ேதவன் உ யளிக் றார ்(மத்ேத  13:23) 
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ய பரிேசாதைன 2 

 
உங்கள் ழந்ைத ன் இதயத் ன் வளமான மண்ைண நீங்கள் உண்ைமயாக கவனித்  
வ ரக்ளா? நீங்கள் எப்ப  ர் த்த ம்? 
 
____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  

அந்த மண்ணில் ஏேத ம் கைள அல்ல  ஊழைல உங்களால் அைடயாளம் காண 
ன்றதா? அகற்றப்பட ேவண் ய ஆக் ர ப்பாளரக்ைள பட் ய ங்கள். 

 
____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  

நான் ஒ  வா பரின் ேபாதகராக இ ந்தேபா , ெபற்ேறாரக்ள் அ க்க  என்ைன 
அைழப்பாரக்ள், "ஏய், ஞா ற் க் ழைம இர களில் நீங்கள் என் ழந்ைதக க்  என்ன 
கற் க் ரக்ள் என்  எனக் த் ெதரியா , ஆனால் அவரக்ள் ேதவைனப் பற்  ேப றாரக்ள். 
நீங்கள் அவரக்ைளச ்சந் ப்ப  நல்ல  என்  நிைனக் ேறாம். அவரக்ள் இேய  ஸ் ைவ 
ஏற்கத் தயாராக இ க் றாரக்ள் என்  நிைனக் ேறாம். 
 
என் ைடய ப ல் எப்ெபா ேம ஒன்றாகேவ இ ந்த . "இைத என்னிடம் ெசய்யசெ்சால்  
என்ைன ஏன் அைழக் ன் ரக்ள்? நீங்கள் ஏன் அவ டன் அமர ற்ப வ ல்ைல? உங்கள் 

ழந்ைதைய ஸ் க்  ேநராக வ நடத் வ  பற்  நீங்கள் எப்ேபாதாவ  
ேயா த் க் ரக்ளா? 
 
ெபற்ேறாரக்ள் தங்கள் ழந்ைதகைள  வய ந்ேத ஸ் க்  அ கப்ப த்த 
ேவண் ம் என்பைத நாம் ஏற்கனேவ கற் க்ெகாண்ேடாம். ஆனால் இரட் ப்  ேதவனின் 

ரிைய என்பைத ம் நாம் உணர ேவண் ம். நம் ழந்ைதகள் ஸ் ைவ 
ஏற் க்ெகாள்ளவ  நம  ெபா ப்பல்ல. ேயாவான் 6:44 ல் இேய  இவ்வாறாக கற் த்தார,் 
"என்ைன அ ப் ன தா ஒ வைன இ த் க்ெகாள்ளா டட்ால் அவன் என்னிடத் ல் 
வரமாடட்ான்; கைட நாளில் நான் அவைன எ ப் ேவன்." உங்க ைடய ள்ைள 

ேசஷத்ைத ேகடக்ாமல் இரட் ப்பைடய யாத. எல்லா ஷயங்கைள ம் பற்  
ேவதாகமம் என்ன ெசால் ற , எ  சரி எ  தவ  என்பைத நம் ழந்ைதக க்  ெதாடரந்்  
கற் ப்ப  நம  ெபா ப்  (மத்ேத  28:20). இேய  யாெரன் ம், அவேரா  எப்ப  நம்ைம 
ஐக் யப்ப த் க்ெகாள்வெதன் ம், ஒவ்ெவா  நா ம் அவரிடம் நிைலத் ப்ப  
எப்ப ெயன் ம் நாம் அவரக் க்  ளக்கேவண் ம்.  
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பாடம் 8 

ஒ ங் ப த் த க்கான ெகாள்ைககள்  

 
நம் ைடய ள்ைளகைள ஒ ங் ப த் வதற்கான ேதவனின் ட்டம், உபாகமம் 6:7-9 
வசனங்களில் காணப்ப ன்ற , 5 ெகாள்ைககைள உள்ளடக் ள்ள .  
 
ெகாள்ைக 1: ட் ற் ள் ஒ ங் ப த்தல்  
 
உபாகமம் 6:7 ல் தலாவ  அ த்தல் என்னெவன்றால் "நீங்கள் உங்கள் ட் ல் 
அமரந்் க் ம்ேபா  அவரக்ைளப் பற்  ேப ங்கள்" என்பேத. ஒ வேரா  ேபச நாம் 
அவரக் டன் ேநரம் ெசல டேவண் ம். ேதவன் தலாதவதாக வ  என்னெவன்றால் 
கற் த்தல் உங்க ைடய ட் ல் நடக்கேவண் ம் என் , இங்  தான் நாம் நம் 

ழந்ைதக டன் அ க ேநரம் ெசல ன்ேறாம். ட் ல் நடப்பைவகைள ெபற்ேறா ைடய 
கட் ப்பாட் க் ள் இ க்க ேவண் ம். தகப்பன்மாரக்ேள, நீங்கள் ன்மா ரியாய் இ ந்  
இ  நடப்பைத உ  ெசய் ங்கள். ட் ல் தைலைமத் வ ெபா ப்  உங்க க் ரிய .  
 
உட்கா தல் எ ம் வாரத்்ைத ன் எ ேரய பதம் யஸாப், ஒ  ைனசெ்சால், 
ெசயைலக் க் ம் ஒ  ெசால். உட்கா தைல ஒ  ெசயலற்ற தன்ைமயாக நாம் 
நிைனத்தா ம், இச் ழ லன் வ யாக ேதவன் நம் டம் ேவதாகம அ த்த ல் 
பரபரப் டன் காணசெ்சால் ன்றார.் ஒவ்ெவா  ைற ம் உங்க ைடய ழந்ைதக டன் 
ேநரம் ெசல ம்ேபா  ேவதாகம உைரயாடளிேலேய கவனம் ெச த்தேவண் ம் என்றல்ல, 
ஆனால் நம் ைடய ட் ல் ேநரத்ைத எவ்வா  ெசல்வ ன்ேறாம் என்  நிதானமாய் 
ேயா க்கேவண் ம்.  
 
எசச்ரிக்ைக: ஊடக ம் ன்ன ம் உற த்ெதாடரை்ப மாற் ள்ள காலக்கட்டத் ல் நாம் 
வாழ் ன்ேறாம். ெப ம்பாலான ழந்ைதகள் ெதாைலகாட்  கா வ ம், ேயா/ கணினி 

ைளயாட் கள், ஞ்ெசய்  மற் ம் ச க ஊடகங்களில் ெதாடர்  லமாய் தங்க ைடய 
ேநரத்ைத ெசல ன்றனர.் ெபற்ேறாரக்ள் தங்க ைடய ேவைளகளில் கவனம் 
ெச த் வ ல் அக்கைறகாட் வதால், ள்ைளகைள கவனிக்காமல் ட் ட்  
மணிக் ரக்ளாய் ள்ைளகள் இவற் ல் ஈ ப ன்றனர.் எனேவ நம் ைடய களில் ேநரம் 
எப்ப  ெசல டப்ப ன்ற  என்  டா யற் டன் கவனிக்கேவண் வ  அவ யம்.  

 
ேநர யாக ம் மைற கமாக ம் 
 

ட் ல் ஒ ங் ப த் ம் நைட ைறைய இரண்  வ களில் அ கலாம்: ேநர யாக ம் 
மைற கமாக ம். ேநர  அ த்தல் ஒ ங் ப த்தல் உங்கள் ள்ைளக டன் 

யானத் ற்காக ேநரம் ஒ க் தலா ம். இ  ட்ட டப்பட்ட ஒ   ம்ப 
ெசயல்பாடா ம்.  
 

 ழந்ைதக ம் ப ன்மவய ன ம் உள்ள டா ம் படச்த் ல், யான ேவைலைய 
ரிப்ப  ஞானமா ம். ஒேர ேவதாகம ப ற் ல் 5 வய  ழந்ைதைய ம் ஒ  ப ன்ம வய  
ள்ைளைய ம் ெகாண்  நடத் வ  சவால் நிைறந்த ஒன்றா ம். ல களில், தகப்ப ம் 

தா ம் ெவவ்ேவ  அைறகளில், தந்ைத ப ன்மவய ன ட ம், தாய்  ள்ைளக ட ம் 
ேநரம் ெசலவ த்  கற் க் ன்றனர.்  
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மைற க அ த்தல் வா லாக ஒ ங் ப த்தலான  எ ரப்ாராத தமாகேவா 
ட்ட டாமேலா நைடெப ம் ஆ க் ரிய க த்தாடைல ேதவன் தந்த வாய்ப்பாகக்ெகாள்ள 

ேவண் ம். இவ்வைகயான ழ ல் ெபற்ேறார ் தங்கள  ேவைலகைள உடன யாக 
ஒ க்கேவண் யதா ம். இ  நடப்பதற் , ெபற்ேறார ் தலாவதாக ேவைலகளில்லாமல் 
காணப்படேவண் ம்.  
 
என் ைடய ள்ைளகள் றாரக்ளாய் இ ந்தேபா , அவரக்ேளா  ெதாடர் ெகாண்  
ேப வதற்  சமயம் இல்லாமேலா ேவைல ன் நி த்தமாக ட் ல் இல்லாத ழ்நிைல 
காணப்படட் . காரியங்கைள ரப் த் ம் ேநாக்கம் ெகாண்ட நான், என  ேவைலகளிேலேய 
கவனம் ெச த் வ ம் ந் த் க்ெகாண் ப்ப மாக காணப்பட்ேடன். மணமா  
நான்  வ டங்கள் வைர ம் ட் ற்  வ ம் வ ல் என்ெனன்ன ேவைலகள் பாக்  
உள்ளன என் ம் இவற்ைற த ல் க்கேவண் ம் என் மான ேயாசைனகளில் கவண் 
ெச த் ேனன். ட் ற்  வந்த டன் அவ்ேவைளகளில் கவனம் ெச த்தத் டங் ம் 
த ணங்களில் என  ள்ைளகள் என்ைன ற்  என  கவனத்ைத ஈரக்்க ற்ப வர,் 
ஆனால் நான் கவனத்ைத அவரக்ள் பக்கம் ரப்ாத்தெபா ேதா அவரக்ள் தங்க க் ள்ேள 

ைளயா வ ேலா அவரக் ைடய தாைய ெதாந்தர  ெசய்வ ல் நாட்டம் ெகாள்வர,் 
ஏெனன்றால் நான் என் ைடய ேவைளகளில் ழ் ந்ேதன்.  
 
இம்மா ரி பாைதகளில் க்  நம் ல் பலர ் ழ் ம் நிைல உண் , நாட்கள் வாரங்களாக ம், 
வாரங்கள் மாதங்களாக ம் கடந் ெகாண்ேட ேபாவ ண் . ன்னர ் ஒ நாள் நம் ைடய 

ள்ைளகள் நம் டம் ஒன் ம் ேபச ப்ப ல்லாமல் அவரக் ைடய சக நண்பரக் ட ம் 
ஆேரா யமற்ற உற கைள ஆ த க்காக நா ம் த ணம் அைமந் ம். எப்ெபா ேம 
அவரக்ைள ப ன்ம வய னரா ம்ேபா  அவரக்ேளா  ேநரம் ெசல ட 
ஆரவ் ைடயவரக்ளாய் காணப்ப ன்ேறாம், ஆனால் அ  க ம் தாமதமான த ணம். 
என் ைடய இந்த நடவ க்ைகைய நான் ெவ  ரம் எ த் செ்சல்ல ல்ைல. என் ைடய 

ம்பத் ல் என  தைலயாய கடைம என  ம்பத்ைத பராமரிப்பேத என்  நான் 
கற் க்ெகாண்ேடன்.  
 
ேநரம் ஒ க் தல்  
 
என  த்த ள்ைள 5 வயதா யெபா , என  தைலயாய ஊ யம் என  ம்பத் ற்ேக 
என்  நான் கற் க்ெகாண்ேடன். ன ம் நான் ெஜ ப்ேபன், "சரி, ேதவேன, நான் ட் ற்  
வ ேறன். ஒ  ஊ யனாக இ க்க எனக்  உத ம்; என  மைன  மற் ம் 

ள்ைளக க்காக ம் நான் இ க்க எனக்  உத ம்." என  மைன  ள்ைளகைளத் த ர 
எனக்  ேவ  ேவைல ைடயா . என் ைடய ேவைல மற் ம் என  ெபா ேபாக்கல்ல 
மாறாக என  ம்பேம என  ன் ரிைம என்  கற் க்ெகாண்ேடன். ஒ  ய ட்டத் ல் 

ைழந் டாமல், அவரக்ளிடம் ேப வதற்  ேநரத்ைத வ மாக ெச த் ேனன். என  
ட் ல், றந்த இடம் அ ப்பைறயாக இ ந்த . என  இ  மகன்க ம் ஓ வந்  என  

கவனத்ைத ஈரப்்பாரக்ள். அங்  ஒ  மணி ேநரம் வைர என்ேனா  ெசலவ த்  னந்ேதா ம் 
நடந்தைவகைள என்னிடம் வார.் அவரக் க்  ெதரி ம் அவரக் ைடய தகப்பன் 
ேகடப்தற்  உண்ெடன் . உைரயாடல் ெதாடர் க்  அ ேவ தல் அ ய ஷயம்: 
காணப்ப தல். இந்ேநரம் உண்டாக்கப்ப வேத - காணப்ப வதல்ல.  
 
நான் என்ைனப் அவரக் க்காக ேநரம் ெசலவளிக்க ஒ க் க் ெகாண்ட ற , நான் நன்றாகத் 
ெதாடர்  ெகாள்ளக் கற் க்ெகாண்ேடன். க் யமான பாடங்களில் ஒன்  இந்த ேநரத் ல் 
அவரக் க்  ரி ைர வழங்காம ப்பேத. இ  அம்மாக்கள் மற் ம் அப்பாக்கள் 
இ வ க் ம் ெபா ந் ம்: ரி ைர ேவண்டாம். என  மகன் நிக் ஒ  கைத ெசால்ல 

வங் ம்ேபா , நான் என  க த் க்கைள ணிப்ப ல் உடன  ஆரவ் ைடயவனாய் 
காணப்பட்ேடன். அவரக்ள் ேப ம்ெபா  நான் ேகடக்ேவண் ம் என்பைத என  மைன  
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என்னிடம் அ  ரியைவத்தார.் அவரக் க்  நான்  அம்ச ரசங்கம் ேதைவப்பட ல்ைல. 
அவரக் க்  ேகட் ம் அப்பா ேதைவப்படட் .  
 
ஒ  த ணத் ல், நிக் தன  பள்ளி ல் ேவெறா  மாணவ டனான ஒ  ரசை்னைய 
ப ரந்் ெகாண்டான். அவன் த்தப் ன் , நான் ெவ மேன ேனன், "நிக்ேகாலஸ், 
இங்ேக என்ன ெசய்வ  சரியாக இ க் ம்? ஒ ேவைள அந்தப் ள்ைள ைடய தந்ைத டம் 
நாம் ேபசேவண் ம்" என் .  
 
"அப்பா, இைத நாேன ெசய் ேவன்." அவன் அந்த ேநரத் ல் எந்த உள்ளடீ் ற் ம் 
இணங்க ல்ைல.  
 

ன்  நாடக்ள் க த் , நிக் ம் அந்த மாணவ ம் சண்ைட இட் க்ெகாண்டனர,் இரண்  
நாடக்ள் இ வ ம் பள்ளி ந்  இைடநீக்கம் ெசய்யப்பட்டனர.் "பாரத்்தாயா, நான் இவ்வா  

ேனேன" என்பதற் ப லாக அவேனா  அமரந்்  ெபா ைமயாக, "நிக், அந்த 
ைபய ைடய தந்ைத டம் நாம் ேப ந்தால் இப்ப  அவேனா  சண்ைட ேபாட் க்க 
அவ ய ல்லாம ந் க் ேம?" 
 
"இல்ைல," என்றான் அவன். 
 
நான் ெதாடரந்்  ேப ேனன், " சரி உனக்  பள்ளி ந்  இரண்  நாடக்ள் இைடநீக்கம் 

ைடத் ள்ள . இவ் ரண் நாட்களி ம், உன்ைன ஒ ங் ப த் க்ெகாள்வதற்  என்னிடம் 
ல ட்டங்கள் உள்ளன." 

 
றாரக்ள் எப்ெபா ம் நாம் ம் அ ைரகைள ேகடப் ல்ைல. ஆனால் அத்த ணங்கள் 

வாழ்க்ைக ப ற் க க்  அற் தமான வாய்ப் கள். எனி ம், அவற்ைற சா க்க, நீங்கள் 
அவரக் க்காக இ க்க ேவண் ம், அ கக் யவரக்ளாய், அவரக்ேளா  
ெதாடர் ெகாள்வ  அவ யம்.  
 
உங்க ைடய ள்ைளகள் ப ன்ம வயைத எட் ம்ேபா , அவரக்ள் வா வதற்  உங்கைள 
அ வ ல்ைல என்பைத உணர் ரக்ள். நீங்கள் ேபச ம் ம்ெபா  அவரக்ள் ேபச 

ப்ப ல்லாதவரக்ளாக காணப்படலாம். உங்களிட ந்  ரிந் ெகாள்வதற்  
ற்ப வாரக்ள், அப்ெபா  உங்கைள சரிெசய் ெகாள்வதற்  கற்க ேவண் ம்.  

 
என  மகன்கள் ரந்்த ப ன்ம வயைத எட் யெபா , நான் வாரத் ற்  2 இர கள் 
ஆேலாசைன வழங் வதற்காக இறந் ேவன். நான் ேசாரவ்ாக இ ந்தேபா ம், என  

ள்ைளக க்காக நான் இ க்க ேவண் ம் என்பைத கற் க்ெகாண்ேடன். என  தல் 
ஊ யம் என்ைன காண வ ம் மக்கேளா, நான் ேப ம் மக்கேளா அல்லாமல் - என  ம்பேம 
என்  உணரந்்ேதன். அவரக் க்  கற் க்ெகா ப்பதற்  யாகம் ேதைவ. ெப ம்பாலான 
ப ன்ம வய ன க் , அவரக்ள் ேபச ஆரம் க் ம் த ணம் நாம் நித் ைரக்  கடந் ெசல் ம் 
ேநரமா ம்.  
 
அன்பான ெதாடர்  ஆேராக் யமான தகவல்ெதாடர் க்கான அ த்தளம். (பாடம் 1 ஐ 
பாரக்்க ம் அல்ல  தல் வரங்க க்  ெதா  2 ஐ ம ப்பாய்  ெசய்ய ம்.) இ  நம் 
ெசாந்த நடவ க்ைககளில் க் ட தயாராக இ ப்ப , ேநரம்ைறயான அ ைற டன், 
இந்த ேநரங்கைள ழந்ைதக க்  எளிதான மற் ம் க ம் வாரஸ்யமாக் ற  என்பைத 
கண்ட வ . றந்த இடம் சைமயலைற ேமைஜ ல், வாழ்க்ைக அைற ல் அல்ல  
ெகால்ைலப் றத் ல் அமரந்் க்கலாம். ஒவ்ெவா  ழந்ைத ம் த் யாசமான , 
ஒவ்ெவா வைர ம் தனித்தனியாக ெதரிந் ெகாள்ள நீங்கள் ேநரம் ஒ க்க ேவண் ம். 
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ய பரிேசாதைன  
 
மைற க அ த்தல் ெகாள்ைக மற் ம் அவரக் க்காக நீங்கள் இ க் ம் 

க் யத் வத்ைத கற் க்ெகாண்ட ற , நீங்கள் ெசய்ய ேவண் ய மாற்றங்கள் ஏேத ம் 
உள்ளதா? அப்ப ெயன்றால், மாற்றத் ற்கான ப்  ெஜபத்ைத எ த ம்.  
 
____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  

ெகாள்ைக 2: ட் ற்  ெவளி ல் ஒ ங் ப த்தல்  
 
உபாகமம் 6:7ல் ெதாடரந்்  ள்ைளகைள ஒ ங் ப த் ம் மற்ெறா  அம்சத்ைத 
காண் க் ன்ற : "நீங்கள் வ ல் நடக் ம்ேபா ," நடப்பெதன்ப  ெசயல்பாடை்டக் 

க் ன்ற . காைர ஓட் ம்ேபா , ற்றத் ல் ெவளிேய ேவைல ெசய் ம் ேபா , கா ம் 
ேபா , உலா ம்ேபா  அல்ல  நாம் எங் ந்தா ம் நம் ழந்ைதக க்  அ த்த ேதவன் 
நிைறய வாய்ப் கைளத் த றார.்  
 
ேதவ ைடய அ த்தல் எல்லா ேநரங்களி ம் எல்லா இடங்களி ம் அவ ைடய ஆ க்  
உணர் றன் உைடயதாக இ க்க ேவண் ம் என்பைத நமக்  நிைன ட் ன்றார.் நாம் 
ேதவைனத் ேத ம் ேபா , அவர ் க ம் அசாதாரண ேநரங்களில் ப ரந்்  ெகாள் ம் 
வாய்ப் ன் "ஜன்னல்கைள" றக் றார.் இந்த வாய்ப் கைள நாம் பயன்ப த் க் 
ெகாள் ம்ேபா , நாம் நம  ப ற் ல் டா யற் டன் இ க் ேறாம். 
 
நிக் டன் உலா ம்ெபா  நாங்கள் நீண்ட ேநரம் ேப க்ெகாண்ட  என  நிைன களில் 
உள்ளன. ேதவனின் பைடப்  மற் ம் அவர ் எவ்வள  அற் தமானவர ் என்பைதப் பற் ய 
க த் க்கைளப் ப ம்ேபா  நாங்கள் உலாவைல மறந் டே்டாம். என் மகன் ஜஸ் டன் 

கா ட்  ேடட் ங் பற் ய க த்  பற்  மணிக்கணக் ல் ேப ய  எனக்  
நிைன க் ற .என் மகள், ேகட் டன், நாங்கள் ராம்ேபாைலனில் ப த் ப்ேபாம், 
இவ்வள  ேநரம் த்த ற  என் ழங்கால்கள் என்ைனக் ெகான் , 
ேப க்ெகாண் ந்ேதாம்.  
 
ேதவனின் அற் தமான உண்ைமகள் மற் ம் வாக் கைள நம் ழந்ைதக டன் ப ரந்்  
ெகாள்ள பல அற் தமான வாய்ப் கள் உள்ளன. என் ழந்ைதக டன் ல றந்த ேவதாகம 

யானங்கள் ட்ட டப்பட ல்ைல; அைவ அன்றாட வாழ்க்ைக ன் ேபாக் ல் நடந்தன. 
ஒவ்ெவா  வாய்ப்ைப ம் நாம் உண்ைம ேலேய கவனத் ல் ெகாள்ள ேவண் ம். 
 
 
ப களில் ஆழமாக ேத ங்கள்  
 

ேழ ள்ள ேவதப்ப ல் இேய  என்ன ெசய்  ெகாண் ந்தார,் அவர ்எப்ப  அவ ைடய 
டரக் க்காக எப்ெபா ம் இ ந்தார,் மற் ம் வாரத்்ைதையப் ப ரவ்ைத அவர ் எவ்வா  

அ னார ்என்பைத வரிக்க ம். 
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இேய  அன்ைறய னேம ட் ந்  றப்பட் ப்ேபாய், கடேலாரத் ேல 
உட்காரந்்தார.் ரளான ஜனங்கள் அவரிடத் ல் வந்தப யால், அவர ்
பட ல் ஏ  உட்காரந்்தார;் ஜனங்கெளல்லா ம் கைர ேல நின்றாரக்ள். அவர ்
அேநக ேஷசங்கைள உவைமகளாக அவரக் க் ச ்ெசான்னார;் ேக ங்கள்,  
 

ைதக் றவன் ஒ வன் ைதக்கப் றப்படட்ான். (மத்ேத  13:1-3)  
 
____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  

 

ெசயல் ட்டம் 1 
 
எந்த ெவளிப் ற நடவ க்ைககளின் ேபா  நீங்கள் உங்கள் ழந்ைதக டன் ேவதாகம 
ெகாள்ைககைளக் ப ர ம்? இந்த வாய்ப் கள் உங்கள் வ ல் வ ம்ேபா  உங்க க்  
நிைன ட் ம்ப  ேதவனிடம் ேக ங்கள். உங்கள் ழந்ைத டன் நீங்கள் ெசய் ம் ெசய ல் 

ஸ் ைவ ம் அவர  ன்ேனாக்ைக ம் ெகாண் வர ைதரியத்ைத ம் ஞானத்ைத ம் 
அவரிடம் ேக ங்கள். 
 
____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  

 

ெகாள்ைக 3: காைல ம் மாைல ம் ஒ ங் ப த்தல் 
 
"நீங்கள் நித் ைரக்  ெசல் ம்ேபா ம், காைல ல் எ ம்ேபா ம்" உங்க ைடய 

ள்ைளகைள ஒ ங் ப த் த ல் கவனம்ெச த்தேவண் ெமன்  உபாகமம் 6:7 
ன்ற் . உங்கள் ப க்ைகக்  ெசல் ம் ன் ம் ேயா த்த கைட  காரியத்ைதக் 

த் ம் காைல ல் எ ம்ெபா ம் ேயா த்த தல் காரியத்ைதக் த் ம் 
எண்ணிப்பா ங்கள். இவ் லகத் ன் காரியங்கள் நம்ைம ஆடெ்காண்  ேதவைன நம் ைடய 
மன ந்  ெவளிேயற் , அவர ் நம  ன் ரிைம பட் ய ல் தன்னிசை்சயாக 
கைட யா ன்றார.் ேதவைன நிைன ெகாள் ம் தமாய் காைல ம் மாைல ம் 

ைறந்தபடச்ம் ேவதத்ைத ஒப் க்க தரக்ள் அ த்தப்பட்டனர.் இச் ழ ல், ெபற்ேறார ்
ன்மா ரிகளாய் ளங்கலாம். ேதவனிடமான நம் ைடய அரப்்பணிப்ைப வளரத்் , அேத 

பழக்கங்கைள வளரக்்க நம் ழந்ைதக க் ம் உத வேத க்ேகாள். 
 
ெசயல் ட்டம் 2 
 
காைல ம் மாைல ம் உங்கள் ழந்ைதக டன் நீங்கள் ராரத்்தைன ெசய் ரக்ளா? 
நீங்கள் அவரக் டன் எத்தைன ைற ராரத்்தைன ெசய் ரக்ள்? உங்க க்  ேநரம் இல்ைல 
என்  நீங்கள் நிைனத்தால், அவரக்ைள பள்ளிக்  அைழத் ச ் ெசல் ம்ேபா  அவரக் டன் 

ராரத்்தைன ெசய் ங்கள். நீங்கள் எப்ேபா  அவரக் டன் ராரத்்தைன ெசய்ய 
ஆரம் க்கலாம், நாடக்ள் அல்ல  ேநரங்கைள பட் ய ங்கள். 
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____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  

நான் பள்ளி ெசல் ம் வ ல் மற் ம் ஒவ்ெவா  மாைல ம் ப க்ைகக்  ெசல் ம் ன் என் 
ழந்ைதக டன் ராரத்்தைன ெசய்ேதன். அவரக்ள் எங்கள் அைறக் ள் வ வாரக்ள், 

ப க்ைகையச ் ற்  வாரக்ள், நாங்கள் அைனவ ம் ஒன்றாக ராரத்்தைன ெசய்ேவாம். 
என் வரக்ள் ப ன்வய னர ்ஆனேபா , எங்கள் ராரத்்தைன ேநரத் ற் ப் ற  இர  10:30 
அல்ல  11:00 வைர நாங்கள் அ க்க  றந்த வாதங்கைள நடத் ேவாம். ழந்ைதகள் 
ெப ம்பா ம் தங்கள் நண்பரக்ள், அவரக்ள் கடந்  ெசல் ம் ேபாராட்டங்கள் அல்ல  
ேமாசமான ேதர் கள் பற்  ேபச ம் னர.் உங்கள் ப ன்மவய  ள்ைளகள் உங்க டன் 
ேபச ம் வ  ஒ  ெபரிய ஷயம். கரத்்தைர நம் வதன் ல ம், இந்தக் ேகாட்பா கைளப் 
பயன்ப த் வதன் ல ம், ேதவன் என் ழந்ைதகளில் ஒ  அற் தமான ேவைலையச ்
ெசய்வைத நான் கண்ேடன். இந்த ஆ ரவ் க்கப்பட்ட காலத் ன் பலன்கைள நான் இன் ம் 
அ வைட ெசய் ேறன், இ  உங்க க் ம் உங்கள் ம்பத் ற் ம் கட ள் ப்பம் என்  
எனக் த் ெதரி ம். 
 
ேவதாகமம் ன்ற  "சமயம் வாய்த்தா ம் வாய்க்கா டட்ா ம் " (2 ேமாத்ேத  4:2). நாம் 
எப்ெபா ம் வாய்ப் கைளத் ேதட ேவண் ம், ேதவனின் கட்டைளைய கவனத் ல் ெகாண்  
நாம் நம் ழந்ைதக க்  டா யற் ட ம் ெதாடரச்் யாக ம் கற் க்க ேவண் ம். 
 
ெசயல் ட்டம் 3 
 
இந்த வாரம், உங்கள் ழந்ைதக டன் கவனமாக இ ங்கள். உதாரணமாக, அவரக்ைள 
எங்காவ  ஓட் செ்சல் ம் ேபா  அல்ல  ஒ  பயணத் ன் ேபா , ஒ  கற் க் ம் வாய்ப்ைப 
ேதவனிடம் ேக ங்கள். ேவதாகம ெகாள்ைககைள ஊக் ப்பதன் லம் இந்த ேநரங்கைள 
நீங்கள் எவ்வா  றம்பட பயன்ப த்தத் ெதாடங்கலாம் என்பைத கணவன் மைன யாக 

வா த்  அவற்ைற இங்ேக எ ங்கள். 
 
____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  

ெகாேலாேசயர ் 1:10 ன்ற , "சகல த நற் ரிையக மா ய கனிகைளத் தந் , 
ேதவைன அ ற அ ல் த் யைடந் , கரத்்த க் ப் ரிய ண்டாக அவ க் ப் 
பாத் ரராய் நடந் ெகாள்ள ம்". இ  நடப்பதற் , நாம் நம  அ த்தளத் ற்  ம்  ெசல்ல 
ேவண் ம். நம் ைடய யான ேவைள ம் ழ்ப்ப த்த ம், ேதவனின் ள்ள நம  
அ ைவ ெப க் , அவரிடம் ட் சே்சரந்் , நற் ரிையகைள ெசய்வதற்  
ஊக் க்கப்ப ன்ேறாம்.  
 
நான் ேவதாகமப் ப ைய நிைன ப த் வதற்  ரமப்ப ம், என  நிைன ந்  
ேமற்ேகாள் காண் க்க யாத நிைல ல், ெகாள்ைககைள ெதளிவாக நிைன ேவன். 
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அன்  காைல ல் என் யான ேநரத் ல் நான் ப த்தைத நாள் வ ம் என்னால் எளிதாக 
நிைன ல் ெகாள்ள ம். பல சமயங்களில், என் ழந்ைதக டன் நான் காைல ல் 
கற் க்ெகாண்ட ஷயங்க டன் ேநர யாக ெதாடர் ைடய ஷயங்கள் வந்தன. வாய்ப் கள் 

ைடக் ம்ேபா , நான் ப த்தைத நிைன ல் ைவத்  அைத என் ழந்ைதக டன் ப ரந்்  
ெகாள்ேவன். இதன் ைளவாக, நான் ஒ  அற் தமான இைற யல் வல் னராக இ க் ேறன் 
என்  அவரக்ள் உ யாக நம் றாரக்ள். உண்ைம என்னெவன்றால், நான் இல்ைல. எனக்  
சரியான அ த்தளம் உள்ள . 
 
ப களில் ஆழமாக ேத ங்கள்  
 
சங் தக்காரரின் அ ைறைய காைல ம் மாைல ம் அைடயாளம் காண ம். அவர ்
என்ன ெசய்  ெகாண் ந்தார,் அ  உங்கள் யான ேநரத் ற்  எப்ப  உத ம்? 
 

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

 
____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  

அந் சந்  மத் யான ேவைளகளி ம் நான் 
யானம்பண்ணி ைற ேவன்; அவர ்என் சத்தத்ைதக் ேகட்பார.் (சங் தம் 55:17) 

 
____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  

பத் நரம்  ைண னா ம், தம் னா ம், யானத்ேதா  வா க் ம் 
ரமண்டலத் னா ம். (சங் தம் 92:2) 

 
____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  

அ காைல ல் நான் எ ந்  சத்த ட்ேடன்; உம் ைடய வசனத் க் க் 
காத் க் ேறன். (சங் தம் 119:147) 

 
____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  

ெகாள்ைக 4: ய மா ரி ன்வ யாக ஒ ங் ப த்தல்  
 
அவ ைடய ேபாதைனகைள நாம் ெதாடரந்்  மன ல் ைவத் க்க ேவண் ம் என்  ேதவன் 

ம் றார.் உபாகமம் 6: 8 ற , "அைவகைள உன் ைக ன்ேமல் அைடயாளமாகக் 
கட் க்ெகாள்வாயாக; அைவகள் உன் கண்க க்  ந ேவ ஞாபகக் யாய் இ க்கக்கடவ ." 
இஸ்ரேவலரக்ள் ேவதாகமத்ைத வாரத்்ைதக்  வாரத்்ைத மனப்பாடம் 
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ெசய்த மா ரமல்லாமல், அைத உள்வாங் வதற்காக அைத ண் ம் ண் ம் ஒத் ைக 
பாரத்் , அவரக்ள் காணக் ய நிைன ட்டல்கைள ம் அணிய ேவண் ெமன்பேத. மறக் ம் 
மற் ம் றக்கணிக் ம் நம  மனித ேபாக்  ேதவ க்  ெதரி ம்.  
 
எல்லாவற் ற் ம் நாம் நம் ைககைளப் பயன்ப த் வதால், ஏதாவ  ஒன்ைறக் கட் வ  நாள் 

வ ம் ெதாடரச்் யான நிைன ட்டலாக இ க் ம். கப் ப் ைப என்ப  ெநற் ல் 
அணியப்ப ம் ஒ  ய ேதால் ைப, ேவதாமத் ல் நிைலயான யானத்ைதக் க் ற . 
உங்கள் கத் ற்  ன்னால் ெதாங் க்ெகாண் க் ம் ஒன்ைற நீங்கள் மறந் க்க 
வாய்ப் ல்ைல. இந்த ெதாடரச்் யான நிைன ட்டல்கள், ெபற்ேறாரக்ளா ய நம் ட ந்  
ேதவன் என்ன ம் றார ் என்பதற்  ஒ  எ த் க்காட் : தனிப்பட்ட உதாரணம் மற் ம் 
ேதவனின் அன்ைப ம் வாரத்்ைதைய ம் ப ரந்்  ெகாள்வதற்கான வாய்ப் கைளத் 
ேத வதன் லம், நம் ழந்ைதகைள ஒ ங் ப த் ம் நம  ெபா ப் ப்ப னால் எல்லா 
ேநரங்களி ம் கவனத் டன் இ க்க ேவண் ம். 
 
ப களில் ஆழமாக ேத ங்கள்  
 
சங் தக்கார ைடய வாரத்்ைதகள் நீங்கள் என்ன கற் க்ெகாண் க் ரக்ள் என்ப  
ெபா ந் ன்றன என்  வரிக்க ம்.  
 

ன்மாரக்்க ைடய ஆேலாசைன ல் நடவாம ம், பா க ைடய வ ல் 
நில்லாம ம், பரியாசக்காரர ்உட்கா ம் இடத் ல் உட்காராம ம், கரத்்த ைடய 
ேவதத் ல் ரியமா ந் , இர ம் பக ம் அவ ைடய ேவதத் ல் 

யானமா க் ற ம ஷன் பாக் யவான். அவன் நீரக்்கால்களின் ஓரமாய் 
நடப்பட் , தன் காலத் ல் தன் கனிையத் தந் , இைல ரா க் ற 
மரத்ைதப்ேபா ப்பான்; அவன் ெசய்வெதல்லாம் வாய்க் ம். (சங் தம் 1:1-3) 

 
____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  

நீங்கள் ேதவ க்  த டம் ெகா த்தால், கஷ்டம் மற் ம் ேசாதைன ன் ேபா  அவர ்
உங்கைள ஆ ரவ் ப்பார.் உங்கள் இைலகள் பசை்ச நிறமாக இ க் ம் மற் ம் வறட்  
காலங்களில் ட நீங்கள் கனிெகா ப் ரக்ள். 
 
உங்கள் ழந்ைதக க்  ஒ  ெதய் க ன்மா ரியாக இ க்க உத ம் ன்வ ம் ேவத 
வசனங்களி ந்  ேவதாகம ெகாள்ைககைள பட் ய ங்கள். 
 

நீங்கள் தந்தரிக்கப்ேபா ற ேதசத் க் ள் ரேவ த்  அைதச ்
தந்தரிக் ம்ப க் ம், கரத்்தர ் உங்கள் தாக்க க் ம் அவரக்ள் சந்த க் ம் 

ெகா ப்ேபன் என்  அவரக் க்  ஆைண டட் பா ம் ேத ம் ஓ ற 
ேதசத் ல் நீங்கள் நீ த்  வா ம்ப க் ம், இன்  நான் உங்க க் க் கற் க் ற 
கற்பைனகைளெயல்லாம் ைகக்ெகாள் ரக்ளாக. (உபாகமம் 11:9) 

 
 

____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  
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ை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) 

 

 
____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  

 
ெகாள்ைக 5: ேதவபக் ள்ள ட் னாேல ஒ ங் ப த்தல்  
இவ்ைவந்தாவ  ெகாள்ைக அ த்த பாடத் ல் யானிக்கப்ப ம். 
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பாடம் 9 

ெதய் க ட் ைன அைமத்தல் 

 
உபாகமத் ல் நம  ேவதப்ப ல் இ ந்  ஐந்தாவ  ெகாள்ைக ேதவனின் 

ரமாணங்கைளப் பற்  ற , "அைவகைள உன் ட்  நிைலகளி ம், உன் 
வாசல்களி ம் எ வாயாக." (6:9). ெம வா என்ற எ ேரய வாரத்்ைத ந்  கத  
கம்பங்கள் என்ப , அதன் ெபா ள் "ஒ  கத ன் நி ரந்்த கட்டைமப்  அல்ல  ஒ  வா ல் 
அல்ல  ஜன்ன ன் பக்க இ ைககள்". ண்ேடல் ேவதாகம அகரா யான  

ன்வ வனவற்ைற ப் ன்ற :  
 

உபாகமம் 6:9 ம் 11:20 ம் களின் கத களி ம் நகர வா ல்களி ம் 
கட்டைளகைள எ த எ ேரயரக்ள் அ த்தப்பட்டனர.் இன் வைற ம் 

த ச தாயத் ல் இப்ப ற்  ன்பற்றப்ப ன்ற . ஒவ்ெவா  த ட் ம் 
ஒ  ய உேலாகம் அல்ல  மரக் ெகாள்கலன் ட் ன் வாச ல் ேதாள்படை்ட 
உயரத் ல் ெபா த்தப்பட் ள்ள . இந்த ெகாள்கலன், ெம சா என்  
அ யப்பட்ட , ஒ  ய ண்  கா தத் ன் உள்ேள ஒ  பக்கத் ல் 
உபாகமம் 6: 4-9, மற் ம் 11: 13-21 வசனங்கள் ெபா க்கப்பட் ள்ளன, ம றம் 
ஷடாய் என்ற வாரத்்ைத டன், எல்லாம் வல்ல ேதவனின் எ ேரய ெபயர ்
காணப்பட்ட . 

 
ேவதத் ன் இந்த ப கள், ெஷமா ன் ஒ  ப  என் ம் அைழக்கப்ப ன்றன, அைவகள் 

ழ்ப்ப ய ேவண் ய அ ப்பைட உண்ைமகள். இந்த ேவதப்ப கைள கத கம்பங்களில் சரி 
ெசய்ய ேதவன் ம் னார ் என்  நாம்  ெசய்யலாம், அதனால் ட் ற் ள் ைழ ம் 
ஒவ்ெவா வ ம் ேதவ க்  சமரப்்பணம் ெசய்ய ம் மற் ம் அந்த வாரத்்ைதைய அந்த ட் ன் 
அரப்்பணிப் டன் நிைன ப த் வாரக்ள். எல்லாம் அவர  ஒப் தைல சந் க்க ேவண் ம். 
 
உங்கள் ட் ற் ள் ைழ ம் அைனவ ம், உங்கள் நண்பரக்ள் மற் ம் உங்கள் 

ழந்ைதகளின் நண்பரக்ள், உங்கள் ெபா டக்ள் மற் ம் உங்கள் ழந்ைதகளின் ெபா ட்கள் 
அைனத் ம் கரத்்தைர ம ைமப்ப த்த ேவண் ம். நம  ட் ற் ள் என்ெனன்னவற்ைற 
அ ம க் ன்ேறாம் என்  கண்காணிப்ப  நம  ள்ைளகைள ஒ ங் ப த் த ல் ஒ  
ப யா ம். ேதவன் அவைர ம ைமப்ப த் ம் ஒ  ேநரை்மயான ழலாக நம  கள் 
இ க்க ேவண் ம் என்  ம் ன்றார.் உபாகம ஸ்தகத்ைத ேமாேச எ  மார ் 40 
வ டங்க க்  ற , இஸ்ரேவல் ஜனங்கள் வாக்களிக்கப்பட்ட ேதசத் ல் ைழவதற்  
தயாரா ன்றனர.் அவரக் ைடய தைலவனான ேயா வா ஒ  ேதர்  வ வத் ல் ஒ  சவாைல 
அைமத்தான்.  
 

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

 
தன  ட் ன் தைலவனாக, தனக்  ன்னாள் ேதர் கள் இ க் ம் என்  ேயா வா 
அ ந் ந்தான். இன்ைறய உலகத்ைதப்ேபாலேவ, கரத்்தைர ேச க்காத, அ யாத, அவர ்
ேகாரிய ஒ க்கங்க ம் ம ப் க ம் இல்லாமல் அேநக ஜனங்கள் இ ந்தனர.்  
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ப களில் ஆழமாக ேத ங்கள் 
 

ள்ள வசனத் ல் என்ெனன்ன ேதர் கள் அளிக்கப்பட்டன என்  பட் ய ட ம். சரியான 
ேதர் ைன எ ப்ப  ஏன் க் யம்வாய்ந்ததா ந்த ? 
 

நான் வைன ம் மரணத்ைத ம், ஆ ரவ்ாதத்ைத ம் சாபத்ைத ம் 
உனக் ன் ைவத்ேதன் என்  உங்கள்ேமல் வானத்ைத ம் ைய ம் இன்  
சாட் ைவக் ேறன்; ஆைகயால், நீ ம் உன் சந்த ம் ைழக் ம்ப க் , நீ 

வைனத் ெதரிந் ெகாண் . (உபாகம 30:19) 
 
____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  

அப்ெபா  எ யா சகல ஜனத்தண்ைடக் ம் வந் : நீங்கள் எந்தமட் ம் 
இரண்  நிைன களால் ந் க் ந்  நடப் ரக்ள்; கரத்்தர ் ெதய்வமானால் 
அவைரப் ன்பற் ங்கள்; பாகால் ெதய்வமானால் அவைனப் ன்பற் ங்கள் 
என்றான், ஜனங்கள் ர த்தரமாக அவ க்  ஒன் ம் ெசால்ல ல்ைல. (1 
ராஜாக்கள் 18:21) 

 
____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  

இரண்  எஜமான்க க்  ஊ யம் ெசய்ய ஒ வனா ம் டா ; ஒ வைனப் 
பைகத்  ஒ வைனச ் ேந ப்பான். அல்ல  ஒ வைனப் பற் க்ெகாண்  
மற்றவைன அசடை்டபண் வான்; ேதவ க் ம் உலகப் ெபா க் ம் 
ஊ யஞ்ெசய்ய உங்களால் டா . (மத்ேத  6:24)  

 
____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  

 
உலகப் ரகாரமான ெசல்வாக் கள் 
 
ேராமர ் 1ல் 1 அந்த காலக்கட்டத் ல் நடந்  ெகாண் ந்த பாவமான நடத்ைதகளின் நீண்ட 
பட் யைல உள்ளடக் ய , அைவ இன் ம் நடந்  ெகாண் க் ன்றன. அப்ேபாஸ்தலனா ய 
ப ல் அந்த அ காரத்ைத ஒ  க ம்   க் ன்றார:் "இப்ப ப்பட்டைவகைளச ்ெசய் றவரக்ள் 
மரணத் ற் ப் பாத் ரரா க் றாரக்ெளன்  ேதவன் ரம்ானித்த நீ யான ரப்்ைப 
அவரக்ள் அ ந் ந் ம், அைவகைளத் தாங்கேள ெசய் ற மல்லாமல், அைவகைளச ்
ெசய் ற மற்றவரக்ளிடத் ல் ரியப்ப றவரக் மா க் றாரக்ள்." (ேராமர ் 1:32). 

ட் ள் என்ன நடந்தா ம் அவற் ன் ெபா ப்  ெபற்ேறாரக்ளா ய நமேத. இந்த ேவதாகம்ப் 
ப ன்ப , நாம் நம் ைடய ய ேதர் க க்காக ம் மற் ம் நம  ம்பத் ல் எவற்ைற 
அங் கரிக் ேறாம் என்பைவக க்காக நியாயம் ரக்்கப்ப ேறாம். நீங்கள் இந்த 
பாவங்கைளச ் ெசய்தால் மட் மல்ல, அவற்ைற அங் கரிப்ப ல் ம ழ்ச் யைடந்தா ம் 
நீங்கள் ற்றவாளிகேள. ங்கள் ட் ல் அ ம க் ம் மற் ம் அ ப க் ம் ெபா ேபாக்  
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பற்  ந் ங்கள்: ெதாைலக்காட் , ைரப்படங்கள், ேயா ேகம்கள், இைச, 
பத் ரிக்ைககள் மற் ம் ற ஊடகங்கள்.  
 
ெபற்ேறார ் அ க்க  றாரக்ள், "உங்க க்  ப ெனட்  வயதா ம்ேபா , இந்த வைக 

ைரப்படத்ைத நீங்கள் பாரக்்கலாம்." ஆனால் வய  பாவத் ற்  த யான  அல்ல என்பைத 
நாம் உணர ேவண் ம். இ  எந்த வய ம் ெபா த்தமற்ற ஒன்ைறக் ப்ப  ேபால் 
ெதரி ற  - இ  நமக் ம் நம் ழந்ைதக க் ம் உண்ைம. ஒ க்கக்ேக  எந்த வய ம், எந்த 
ேநரத் ம் ெபா த்தமற்ற , அ  நி த்தப்பட ேவண் ம். 
 
நான் ஒ  ெபற்ேறார ்வ ப்ைபக் கற் த்த ற  ஒ  தந்ைத என்னிடம் வந்தார,் அவ ம் அவர  
ப ன்ம வய  மக ம் இைசையப் பற்  ஒ  ெபரிய வாக் வாதத் ல் ஈ பட்டனர ் என்  

ளக் னார.் அவர  மகன், "அப்பா, உங்கள் ங்க் ேலாய்ட் ஆல்பங்கைளப் பற்  என்ன? 
நான் அந்தப் பாடல்களின் வரிகைளப் ப த்ேதன், அைவ ேமாசமானைவ. நான் ேகட்பைத ட 
அைவ றந்தைவ அல்ல." அந்த தந்ைத என்னிடம் ெசான்னார ் அந்த ங்க் ேலாய்ட் 
ஆல்பங்கள் ப்ைபத்ெதாட் ல் ந்தன, ஏெனன்றால் கபடத்தன்ைம ளரச்் ைய 
உ வாக் ற  என்  அவர ்அ ந் ந்தார.்  
 
இன்  பல ஸ்தவரக்ள் தசமபாகத்ைத ட ேக ள் க்  அ க பணம் ெச த் றாரக்ள். 
நாம் அவர ் ன் நிற் ம்ேபா  ேதவன் நமக்  என்ன ெசால்வார ் என்  கற்பைன ெசய்  
பா ங்கள்: "உங்க ைடய மற் ம் உங்கள் ழந்ைதகளின் மனைத ஷமாக் ய ேக க்  
ஒவ்ெவா  மாத ம் நீங்கள் ட்டத்தட்ட 3600 பாய் ெச த் னீரக்ள், நீங்கள் என் 
ேதவாலயத் ற்  எவ்வள  ெகா த் ரக்ள்?" ஐேயா!  
 
ஆசச்ரியப்ப ம் தமாக பல ஸ்தவ ெபற்ேறாரக்ள் தங்கள் ழந்ைதகளின் அ ல் 
அமரந்் , பா யல் க்கங்கள் மற் ம் அ கரமான உலக தத் வங்கள் நிைறந்த 
நிகழ்ச் கைளப் பாரத்்  ரிக் றாரக்ள். இன்  நாம் இளம் ெபண்கள் ஆண்க டன் "அைற" 
பங் ட் க்ெகாள் ம் ஒ  ெதாற் ேநாய் இ ப்ப ல் ஆசச்ரிய ல்ைல - ஒ  ேபர  நடக்க 
காத் க் ற . இதற் ைட ல், நம  ஊடகங்கள் இந்த வைகயான தத் வத்ைத நம் 

ழந்ைதகளின் மன ல் ெச த் ன்றன, நாம் கதைவத் றந்  உள்ேள அ ம க் ேறாம். 
நாம் ஒ  நிைலப்பாடை்ட எ க்க ேவண் ம்.  
 
என் மைன  ஒ  மகளிர ்பத் ரிைகையப் ெபற்றார,் நான் அைத சாதாரணமாகப் பாரத்்ேதன். 
உங்கள் "மனிதைன"-உங்கள் கணவைர அல்ல-ஆனால் உங்கள் மனிதைன எப்ப  
ம ழ் ப்ப  என்ப  பற் ய ஒ  கட் ைர ல் நான் காண ேநரிட்ட . அந்த கட் ைர ஒ  
நிைலயான மகளிர ்இத ல், அசச் க்கப்பட்ட ஆபாச த்தகமாக இ ந்த .  
 
ெபண்கேள, நீங்கள் அந்த வைகயான கட் ைரகைளப் ப க்கலாம் மற் ம் அதத்ைகய 
இதழ்களில் உள்ள எந்த உள்ளடக்கத்ைத ம் பாரத்்  அைவ உங்கைள பா க்கா  என்  
நிைனக்கலாம், ஆனால் அைவ பா க் ன்றன. ஆண்கைள ட ெபண்கள் ெப ம்பா ம் 
ெபண்கைளப் உற் ப் பாரக்் றாரக்ள்.நீங்கள் ஒ  அழகான ெபண்ணின் உடைலப் 
பாரக்் ம்ேபா , ஆண்கைளப் ேபால் நீங்கள் ந் க்க ல்ைல, நீங்கள் இச் ப்ப ல்ைல. 
நீங்கள்  நிைனக் ன் ரக்ள், நான் அவைள ெவ க் ேறன். அவள் 3 ழந்ைதகைள ெப ம் 
வைர காத் ங்கள் என் . ரந்்த ஆண்கள், இைளஞரக்ள் மற் ம் வரக்ள் ட ஒ  ெபண் 
ெதாைலக்காட் ேலா அல்ல  ஒ  பத் ரிைக ேலா ஈரக்் ம் வைக ல் ஆைட 
அணிந் ப்பைதக் கா ம்ேபா , அவரக்ளின் எ ர் ைன ேவ ப ன்ற . இன்ைறய 
உல ல், பா யல் ெவளிப்பைடயான படங்கள் அல்ல  எ தப்பட்ட உள்ளடக்கம் எல்லா 
இடங்களி ம் உள்ள : ளம்பர பலைககள், ெசல்ேபான்கள்,  ளம்பரங்கள், ஆன்ைலன் 
மற் ம் ஒவ்ெவா  வைக பத் ரிைககளி ம்.  
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காலம் மா ட்ட . நான் இளைமயாக இ ந்தேபா , ஞா ற் க் ழைம இர களில் நாங்கள் 
பாரத்்த  ஸ்னி. எ ப களில், உங்கள் அம்மா மற் ம் அப்பா டன் ஸ்னிையப் பாரப்்ப  
மற் ம் ஒ  க்ேடாரியா ன் ரக ய ளம்பர ெதாடர ்வ வைத உங்களால் கற்பைன ெசய்ய 

மா? என  தந்ைத ெதாைலகாட்  ெபட் ைய ட் ழ்த் ப்பார,் ெதாைலக்காட்  
நிைலயத் ல் ெபரிய சத்தத்ைதக் ேகட் ப்பாரக்ள். அன்ேறா  ஸ்னி கா ம் இர  
நிைற ற் க் ம். ைரப்படங்களில் உள்ள உள்ளடக்கங்கைள ரந்்  
கவனித் ரக்ேளயானால், பல ைரப்படங்களில் அ க அள  பா யல், பா யல் 

க்கங்க ம், த்தல்க ம் சாதாரண ைரப்படங்களாக 
ளம்பரப்ப த்தப்ப ன்றன. நம  ள்ைளக க்  என்ன ெசய ன்றான் என்  

சாத்தா க்  நன்  ெதரி ம். நீங்கள் எசச்ரிக்ைகயா ந் , யாைர நம் வெதன்  
அ யேவண் ம்.  
 

ைரப்படம் ேதர்  ெசய்வ ல் என  மைன ம் நா ம் ஒ  ல ஸ்தவ நண்பரக்ைள 
நம் வ ண் . நான் ள்ைளகள் காணக் டா  ைரப்படங்கைள பாரத்் ள்ேளனா? 
நிசச்யமாக. ஆனால் நான் அவற்ைற கவனமாக உள்ளடக்கத் ன் வா லாக ேதர் ெசய்ேவன். 
அேதேபால, உங்க க் ம் உங்கள் தம்ப க் ைட ம் கரத்்தரிடத் ற் ம் மத் ல் 
இவற்ைற அ ம ப் ரக்ளா என்   ெசய்ய ேவண் ம். நிைன க்கட் ம், 
பாசாங் த்தனம் ளரச்் ைய உ வாக் ற .  
 
அவ்வள  ட்பமான க் யத் வம் ேதைவ ல்ைல 
என  மகன் ஜஸ் க்  பனிரண்  வய க் ம்ெபா  ஒ  நாள் நான் அவ ைடய 
அைறக் ச ் ெசன்றேபா , அவன் ஒ  ேயா ேகம் ைளயா னான். அவ்வப்ேபா , 
கதாபாத் ரங்கள் ஒ வ க்ெகா வர ் நடக் ம்ேபா  ய தைலப் கள் ேதான் ம். நான் 
ஜஸ் னின் ேதா க் ப் ன் ற ந்  பாரத்் க் ெகாண் ந்தேபா , ல ெகட்ட 
வாரத்்ைதகள் ேதான் ன, "ஜஸ் ன் அ  என்ன?" என்  நான் ன ேனன். 
 
"ஓ அப்பா, நான் அவற்ைற வா ப்ப ல்ைல".  
 
"ஆனால் ஒ  நி டம், எவ்வள  வாரத்்ைதகள் அப்ப  ேதான் ன்றன?" 
 
"ேகம் வ ம் அவரக்ள் உபேயா த் ள்ளனர.்"  
 
"அைத இப்ெபா ேத நி த் ," என்  நான் ெசால் ட் , "யா ைடய ேகம் இ  என்  

ன ேனன்.  
 
"பள்ளிக் டத் ல் என் ைடய நண்பன் கடனாக வழங் னான்." 
 
"இைத இனி நம  ட் ல் நான் பாரக்்கேவ டா ," என்ேறன்.  
 
நிக் ேனஜராக இ ந்தேபா , ஒ  ைற நான் ட் ற்  வந்ேதன், அவ ைடய அைற ல் ஐந்  

ழந்ைதகள் இ ந்தனர,் அவரக்ள் தைலெத க்க ரித் க்ெகாண்ேட 
ைளயா க்ெகாண் ந்தனர.் அவரக்ள் அவரக் ைடய நண்பன் ஒ வனின் ேயா ேகைம 
ைளயா னாரக்ள். இந்த ைளயாட் ல் ஒ  அைர ைறயான உைட ல் ஒ  நல்ல 

பண் ள்ள ெபண் உைதத்தல், படப் ப்  மற் ம் அைனத்  வைகயான ெகட்டவரக்ைள ம் 
அ த் க்ெகாண் ந்தார.் அவர ் இப்ப  ெசய் ெகாண் ந்தெபா  அவ ைடய 
மாரப்கங்கள் அங் ங் மாய் ங் க்ெகாண் ந்தன. இைதக்கண்  ள்ைளகள் 

ங் ச் ரித்தவண்ணம் காணப்படட்னர.் ேவ க்ைகயான ஷயமாக இ ந்தா ம் அ  
சரியானதல்ல என்  நான் அவேனா  ப ரந்் ெகாண்ேடன்.  
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"இ ங்க அப்பா இ ங்க". அவன் உடேன அந்த ேயா ேகம் அைமப் க் ள் ெசன்  
அைமப்ைப மாற் னான், அப்ெபண்மணி ன் மார் கள் ங்காதவண்ண ந்தன. 
இவ் ைளயாட்ைட ண் ம் இயக்  என்னிடம் காண் த்தான்.  
 

ஆனால் மகேன நிக், அந்த அைமப்ைப ஏன் அவரக்ள் வழங் ள்ளனர ் என்  ரி ன்றதா? 
அதைன வ த் ம் வண்ணமாக காணப்படேவயா ம் என்  ேனன்.  
 

அன் ந்  நான் ஒ  ய ைய ெசயல்ப த் ேனன், என் ைடய ஒப் தல் இல்லாமல் 
இனி ட் ள் ேயா ேகம் இல்ைலெயன்ேறன்.  
 

ேயா ேகம்கைள ட இைணயம் ஆபத்தான . உங்கள் ழந்ைதகைள (மற் ம் 
அப்பாக்கைள) ஆபாசத் ந்  பா காக் ம் ெமன்ெபா ள் உங்களிடம் உள்ளதா என்பைத 
உ ப்ப த் க் ெகாள் ங்கள். 1998 தல் 2003 வைர, 240 ல் ய க் ம் அ கமான ஆபாச 
வைலப்பக்கங்கள் ஒ  நாைளக்  றா ரத் ற் ம் அ கமாக இைணயத் ல் 
ேசரக்்கப்பட்டன. ஒவ்ெவா  நா ம் ஆபாசத் ெதா ல் உல ன் த் சா த்தனமான 
நபரக்ைளப் பயன்ப த்  உங்கள் பா காப்ைபச ் ற் ள்ள வ கைளக் கண் க்க 

யற் க் ற . 
 

ஆபாசமான  நம் ப ன்ம வய  வரக்ளிைடேய ஒ  ெதாற் ேநாயா ம், ேம ம் இ  
ெஹரா ன் ேபாைதக்  இைணயாய் அ ைம ட்டக் ய . நாம் இணக்கமாக இ க்க 
ேவண் ம் மற் ம் ஈ பட ேவண் ம். அவரக்ளின் ச க ஊடகங்கள், அரடை்ட அைறகள் 
மற் ம் ற பயன்பா கைள நாம் கண்காணிக்க ேவண் ம். ஸ்மாரட்் ேபான்கள் நம் 

ழந்ைதக க்  இன் ம் பல ேசாதைனக க்  ஒ  கதைவத் றந் ள்ள . பயன்பா கள் 
மற் ம் ேசைவ வழங் நரக்ளால் வழங்கப்பட்ட ெபற்ேறார ் கட் ப்பா களின் ேமம்பட்ட 
ெதா ல் ட்பத் டன் ட, அவற் ன் ெசயல் றன் மற் ம் ைடக்கக் ய 
தகவல்ெதாடர் கைள நாம் ெதாடரந்்  கண்காணிக்க ேவண் ம். நாம் ஈ பட ேவண் ம் 
மற் ம் சாத் யமான ைம ன் இந்த வ கைளப் பற்  ப் டன் இ க்க ேவண் ம், அ  
நம் ழந்ைதகைள ைதக் ம். 
 
தனி ரிைமப் ரசச்ைன  
 

ெப ம்பாலான ெபற்ேறார ்ேகட் ம் வாரத்்ைதயான , "என் அைறைய ட்  ெவளிேய ங்கள்" 
அல்ல  அதைன ஒத்த ஏேத ம். நான் உள்பட. நிக் 13 வயதா ந்தெபா , நான் அவ ைடய 
அைற ல் இ ந்தவேனா  இவ் ட் ல் எவ்வைக இைசேகடக்லாம் என்ற வாதத் ன் ல், 
அவன் என்னிடம், "சரி, என  அைறைய ட்  ெவளிேய ரக்ளா?" என் . 
 

நான் அவன  நாற்கா ல் அமரந்் , "என்ன? இ  உன  அைற என்  யார ்ெசான்ன ?" அவன் 
எனக்  ப ல் ெசால்ல ல்ைல, அதனால் நான் ெதாடரந்்ேதன், "நிக், அந்த ெபாய் எங் ந்  
வந்த  என்  ெசால்: நரகத் ன் ந்  என்ேறன். நான் கரத்்த க்  ன் நிற் ம்ேபா , 
நான் இறக் ம் ேபா , 'ேதவேன ந்தக க ம் ஒளி நாடாக்க ம் என் ைடயைவ; என் 
தந்ைத அதற்க்  ெபா ப்பல்ல' என்  , நீ என் அ ல் நிற்க மாட்டாய்.  
 

இந்த ட் ல் உள்ள எல்லாவற் ற் ம் ேதவன் என்ைன 100 சத தம் ெபா ப்ப த் ள்ளார.் 
உனக்  ெவவ்ேவ  நலன்கள் உள்ளன, ஆனால்  அைவகள் என் ட் ல் ஒ  பா ரியாராக நான் 
நிரண் த்த தரத்ைத ரத்்  ெசய்யா ட்டால், அந்த ஷயங்கள் என் ட் ல் 
அ ம க்கப்படா . இந்த அைற ஒ ேபா ம் உன் ைடயதாக இ க்கா . இந்த அைற 
என் ைடய . நான் உன்ைன இங்  வாழ அ ம த்த , நீ என் ழந்ைத, அதனால் நான் 
உன்ைன இங்  வாழ அ ம க் ேறன். நீ ப ன் ன்  அல்ல  ப்பத்ைதந்  வயதாக 
இ ந்தா ம் பரவா ல்ைல. நீ என் ட் ல் வ க் ேவண் ெமன்றால், என் நிைலேய 
இங் க் ம். எனேவ தய ெசய் , நிக்ேகாலஸ், அந்த ெபாய்ைய ண் ம் ேகடக்ாேத." 
ப களில் ஆழமாக ேத ங்கள்  
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ட் ன் தைலவனாக யாக்ேகா  என்ன ெசய்தார?் அவ ைடய அக்கைற என்னவா ந்த , 
அ  ஏன் அவ்வள  க் யம்வாய்ந்ததகக இ ந்த ?  
 

அப்ெபா  யாக்ேகா  தன் ட்டாைர ம் தன்ேனாேட ட இ ந்த மற்ற 
அைனவைர ம் ேநாக் : உங்களிடத் ல் இ க் ற அந்நிய ெதய்வங்கைள 

லக் ப்ேபாட் , உங்கைளச ் த்தம்பண்ணிக்ெகாண் , உங்கள் 
வஸ் ரங்கைள மாற் ங்கள். நாம் எ ந்  ெபத்ேத க் ப் ேபாேவாம் 
வா ங்கள்; எனக்  ஆபத்  ேநரிட்ட நாளில் என் ண்ணப்பத் க்  உத்தர  
அ ளிசெ்சய் , நான் நடந்த வ ேல என்ேனாேட ட இ ந்த ேதவ க்  
அங்ேக ஒ  ப டத்ைத உண்டாக் ேவன் என்றான். (ஆ யாகமம் 35:2-3) 

 
ெசயல் ட்டம் 
 

இந்தப் பாடத்ைதப் ப த்த ற  நீங்கள் ெசய்ய ேவண் ய மாற்றங்கைளப் பற்  வா க்க 
கணவ ம் மைன ம் ேநரத்ைத ெசல ங்கள். ெதாைலகாட்  நிகழ்ச் கள், 

ைரப்படங்கள், ைளயாட் கள், வெராட் கள், த்தகங்கள், இைணயம், ச க ஊடகங்கள், 
ெசல்ேபான் ெசய கள் அல்ல  ேதவன்  உங்க க் க் காட் ம் எைத ம் மாற்ற ேவண் ம். 
உங்கள் மாற்றங்கைள பட் ய ட் , ஷயங்கைளச ் சரியாகச ் ெசய்வதற்கான உங்கள் 
உ ப்பாட்ைட எ ங்கள். இைணப்  L ஐப் பாரக்்க ம்:  ெபா த்தமற்ற 
ெபா ேபாக்ைகக் த்ததான தல் தகவ க் . 
 
____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  

 

அவரக்ளின் தகவல்ெதாடர் கைள கண்காணிக்க உத ம் பா காப்  ெமன்ெபா ைளப் பற்  
சாரிக்க ம் ேம ம் அ ய ம் உ ண்  ெகாள் ங்கள். எங்கள் வைலத்தளமான 

FDM.world இல் ேம ம் தகவைலக் கண்ட ய ம். 
 
ேவதாகம அ  வரண்ைன உபாகமத் ந்  இந்த ஐந்  டத் வக் ெகாள்ைககைளப் 
பற் ய நம  ஆய்ைவ ப்பதற்  ெப ம் ண்ண ைவ வழங் ற : 
 

ேதவனின் மக்கள் இந்த கட்டைளகைள யானிப்பதற் ம், அவற்ைற தங்கள் 
இதயங்களில் ைவத் ப்பதற் ம் ெபா ப்பாக இ ந்தனர.் இ  அவரக் க்  
சடட்த்ைதப் ரிந் ெகாள்ள ம் சரியாகப் பயன்ப த்த ம் உத ய . ன்னர ்
ெபற்ேறாரக்ள் தங்கள் ழந்ைதகளின் இ தயத் ம் அவரக்ைள ஈரக்் ம் நிைல ல் 
இ ந்தனர.் ழந்ைதகளின் தார் க மற் ம் ேவதாகம கல்  ஒவ்ெவா  நா ம் ஒ  
சாதாரண கற் த்தல் காலத் ல் றப்பாக நிைறேவற்றப்பட்ட , ஆனால் ெபற்ேறாரக்ள் 
தங்கள் ெசாந்த வாழ்க்ைக மற் ம் ழந்ைதகள் தான அக்கைற ன் காரணமாக 
ேதவைன ம் அவ ைடய வாரத்்ைதைய ம் ஒ  உைரயாட ன் இயல்பான 
தைலப்பாக ஆக் னாரக்ள். இ  பக ல் எங் ம் எப்ேபா  ேவண் மானா ம் ஏற்ப ம். 
 

பாடம் 10 

ஒன்  பட் த்தல் 
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2000 ஆம் ஆண் ன் ள்ளி வரங்களின்ப , இரட் க்கப்படாத ம்பத் ல் ஒ  தாய் இேய  
ஸ் ைவ த ல் ஏற் க்ெகாள் ம்ேபா , மற்ற ம்பத் ன ம் ஸ் ைவ அ ய 17 

சத தம் வாய்ப்  உள்ள . ஒ  ம்பத் ல் தைலவரா ய தந்ைத இேய  ஸ் ைவத் 
தன  எஜமானராக ம், இரடச்கராக ம் ஏற் க் ெகாள் ம்ேபா , மற்ற ம்பத் னர ்

ஸ் ைவ அ ந்  ெகாள்ள 93 சத தம் வாய்ப்  உள்ள .  
 
அப்பாக்கேள, ேதவனிட ந்  உங்க க்  இயற்ைகக்  அப்பாற்பட்ட, அ காரம் உண் . 
இைத பயன்ப த் ங்கள். உங்கள் ெபா ப்ைப ட் க்ெகா க்க ஆைசப்படா ரக்ள். 
இக்ெகாள்ைககைள நாம் கற் ம்ேபா , இதைன நான் ெசய்ய இயலா  என்  
நிைனக்கா ங்கள். என  மைன  என்ைனக்காட் ம் றந்த ஆ க் ரிய தைலவர ்
என்ெறண்ணா ரக்ள். என்ைன ட அவ க்  ேவதககமம் நன்  அ ந்த ஒன்றா ய னால் 
அவேர ெசய்யட் ம் என்  ட் ேவன். உங்கள் பா காப் ன்ைமைய மறந்  ங்கள். 
அைதத்தான் ேதவன் நிய த்  அ ேஷ த் ள்ளார.் அவர ்உங்க க்  அ காரம் அளிப்பார.் 
இேய  அவைரப்ேபாலேவ நீங்க ம் இ க்கேவண் ம் என்  ம் ன்றார.் டரக்ளின் 

க் யத் வத் ற் ம் மற்றவரக்ைள எப்ப  டராக் வ  என்பதற் ம் அவர ் றந்த 
உதாரணம் ெகா த்தார.் 
 
ெபற்ேறாரக்ளாக, நாம் ெதாடரந்்  நம் ைடய ள்ைளகைள வளரக்் ம் த ணத் ல் 
ேவதாகமத் ன்வா லாக ம், ேவதமைரக க்  உத்தமமாய் ழ்ப்ப ய ம் 
ேபா த்தனத்ைதத் த ரத்் ம் நம்ைம நாேம ம ப்  ெசய்யேவண் ம். ேதவன் 
பரி ரணத்ைத அல்ல, ஒத் ைழப்ைபத் ேத றார,் ேம ம் அவர ்மாற்றத்ைத ம் றார.் 
நீங்கள் ஒ க்கத் ற்காக அலறல் மற் ம் கத்தைலப் பயன்ப த் னால், ஸ் ைவ தவறாக 

த்தரித் , நீங்கள் ேதால் யைட ம் ேபா  ேதவன் மற் ம் உங்கள் ம்பத் னரிடம் 
மன்னிப்  ேகட்பதன் லம் வ நடத்தாமல் இ ந் ரக்ேளயானால், இ  உங்கள் 

ழந்ைதகளின் கவனத்ைத ஈரக்் ம் றைன பா க் ம். ேதவன் நம் ைடய ேதால் கைள 
மன்னிக் றார,் ஆனால் நமக் ம் மற்றவரக் க் ம் மாற்றத்ைத ஏற்ப த்த நாம் அவ ைடய 
ெகாள்ைகக க்  ெதாடரந்்  ழ்ப்ப ய ேவண் ம். 
 

ய பரிேசாதைன  
 

ெபற்ேறாரக்ள் மன ல் மற் ம் ரப்் களில், ஒற் ைமயாக இ க்க ேவண் ம். ஒற் ைமக்கான 
ேவதாகம ெகாள்ைககைளப் பற்  ேவதம் என்ன ெசால் ற  என்பைத வரிக்க ம். ஒ  
ேஜா யாக, நீங்கள் இன் ம் ஒற் ைமயாக இ க்க ேவண் ய இடத்ைத அைடயாளம் 
காண ம்.  
 
சேகாதரேர, நீங்கெளல்லா ம் ஒேரகாரியத்ைதப் ேபச ம், ரி ைனகளில்லாமல் ஏகமன ம் 
ஏகேயாசைன ம் உள்ளவரக்ளாய்ச ் ரெ்பா ந் க்க ம்ேவண் ெமன் , நம் ைடய 
கரத்்தரா ய இேய ஸ் ன் நாமத் னாேல உங்க க் ப் த் ெசால் ேறன். (1 
ெகாரிந் யர ்1:10) 
 

நீங்கள் ஏக ந்ைத ம் ஏக அன் ள்ளவரக்ளா ந் , இைசந்த ஆத் மாக்களாய் ஒன்ைறேய 
ந் த் , என் சந்ேதாஷத்ைத நிைறவாக் ங்கள். ( ப் யர ்2:2) 

____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  

 
இந்த ெகாள்ைககள் கலப்  ம்பங்கள் உட்பட அைனத்  ம்பங்க க் ம் ெபா ந் ம். 
அம்மா, உங்க ைடய கணவர ் இரட் க்கப்படாதவராக இ ந்தால், உங்கள் ழந்ைதைய 
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டராக்க மா? நிசச்யமாக. நீங்கள் ஒற்ைற ெபற்ேறாராய்/ தாயாய் இ ந்தால், 
உங்க ைடய ள்ைளைய டராக்க மா? நிசச்யமாக. நீங்கள் தாதத்ா பாட்  அல்ல  
வளரப்்  ெபற்ேறாராக இ ந்தால் என்ன ெசய்வ ? நிசச்யமாக இய ம்.  
 
ெஜபெமன் ம் வல்லைமவாய்ந்த க  
 

ராரத்்தைன டத் வத் ன் அ ப்பைட ப யாக இ க்க ேவண் ம். ேதவனின் வாரத்்ைத 
நமக்  ெசால் ற , "இைட டாமல் ெஜ க்க ேவண் ம்" (1 ெதசேலானிக்ேகயர ்5:17). ேதவன் 
தன்னிடம் ைதரியமாக வரச ் ெசால் றார ் (எ ேரயர ் 4:16); ேகடக், ேதட மற் ம் தட் வதற்  
(மத்ேத  7: 7); மற் ம் ெஜபத் ல் எல்லாவற்ைற ம் அவரிடம் ெகாண்  வர ( ப் யர ் 4: 6). 

ம்பத் தைலவரக்ளாக, தந்ைதகள் ஒவ்ெவா  நா ம் தங்கள் மைன  மற் ம் 
ழந்ைதக டன் ராரத்்தைன ெசய்ய ேவண் ம். தந்ைத எல்லாவற் ம் ெதய் க 
ன்மா ரியாக இ க்க ேவண் ம். ெஜபத் ல் ேதவன் நமக்  வல்லைமவாய்ந்த க ைய 

ெகா த் க் றார,் எனேவ நாம் அைத நம் அன்றாட வாழ் ல் இைணக்க ேவண் ம். 
இறந் ேபான அல்ல  ரத் ல் வா ம் தந்ைதக்  ப லாக, ஒற்ைற அம்மாக்கள் தங்கள் 

ழந்ைதக க்  எல்லாவற்ைற ம் ெகா க்க ம்.  
 
என் ம்பத் ல், என் சச் பாவ ள்ள, ய மகள் ராரத்்தைனைய நான் மட் ேம 
ேகடே்டன். அவள் என் மைன  அல்ல  அவள் சேகாதரரக்ள் ன் ெஜ க்க மாட்டாள். அவர  
ப ன்ம வய ேலேய, அவள் ெபரியவரக்ைள ட அ க த் சா த்தனத் ட ம் 
ேநாக்கத் ட ம் ராரத்்தைன ெசய்தாள்: ேதவனின் வ ைமக்காக, அவ ைடய பாவங்கைள 
மன்னிப்பதற்காக, அவ ைடய நண்பரக்ள் மற் ம் ம்பத் ன க்காக, மக்களின் 
இரட் ப் க்காக. அவ ைடய ராரத்்தைன அ க்க  என் கண்களில் கண்ணீைர 
வரவைழத்த . நாங்கள் ஒவ்ெவா  இர ம் ஒன்றாக ராரத்்தைன ெசய்ததால் அவள் 

ராரத்்தைன ெசய் ம் இளம் ெபண்ணாக வளரவ்ைத பாரக்் ம் பாக் யம் எனக்  ைடத்த . 
என் மக டன் ராரத்்தைன ெசய்த ற , என் ப ன்ம வய  ைபயன்கள் என்ைன ம் என் 
மைன ைய ம் எங்கள் அைற ல் ேசரத்் க் ெகாள்வாரக்ள், நாங்கள் அைனவ ம் ஒன்றாக 

ராரத்்தைன ெசய்ேவாம். அ  வல்லைமவாய்ந்த  மற் ம் கப்ெபரிய ஆ ரவ்ாதம். 
 
ேதவனின் வாரத்்ைதைய ஊக் த்தல் 
 
நம் ழந்ைதகளில் ேதவனின் வாரத்்ைதையப் த் வ  டத் வத் ன் ைமயமா ம். "எல்லா 

டா யற் ைய ம் ெகா த் , உங்கள் வாச நல்ெலா க்கத்ைத ம், நல்ெலா க்க 
அ ைவ ம் ேசரக்்க" (2 ட்டர ் 1: 5) என்  ேதவன் நமக் க் ன்றார.் ேதவனின் 
வாரத்்ைதைய நாேம கற் க்ெகாள்ள நாம் டா யற் டன் இ க்க ேவண் ம், ன்னர ்நாம் 
நம் ழந்ைதக க்  வாரத்்ைதைய கற் க்க ம். "எல்லா டா யற் ைய ம் 
ெகா ப்ப " ஒ  ரான, தைட ல்லா ைறையக் க் ற . அதற்காக, ம்ப ேவதாகம 
ப ச் யான , உங்க க்  ேநரம் ைடக் ம் ேபா  அல்ல, தவறாமல் ெசய்யப்பட ேவண் ம். 
நீங்கள் ஒ  ட்டத்ைத உ வாக்  அ ல் நிைலத் க்க ேவண் ம்.  
 
தம்ப கள் கடைமகைள ரிக்கலாம், அ  உங்க க்  உத கரமா ந்தால். என் மகன்கள் 
வளர வளர நான் அவரக்ைள ஒ ங் ப த் ேனன். என் மகள் ட் ல் ப த்ததால், என் மைன  
அவைள ஒ ங் ப த் னார.் நாங்கள் எங்கள் வாராந் ர ைப ள் ப ப்  ேவதாகம ப ற்  
இர களில் இ ந்தேபா , அைனவ ம் ஒன்றாக பங்ேகற்றனர.் மாைல ேநரங்களில் நான் என் 
மக டன் தனிப்பட்ட ேநரத்ைத ெசல ட்ேடன், நாங்கள் ஒன்றாக ராரத்்தைன ெசய்ேதாம். 
"இன்  நீ நம  ேவதாகம ப ற் ல் என்ன கற் க்ெகாண்டாய்?" என்  ேகட்  அவைள ப ர 
அைழப்ேபன். அவள் கற் க்ெகாண்டைத ரி ப த் வதற் ம் அவ ைடய ஆ க் ரிய 
வளரச்் ைய ேமற்பாரை்வ வதற் ம் இ  எனக்  வாய்ப்ைபத் றந்த . 
 
வாராந் ர ேவதாகம ப ற் க்கான ஏ  ப கள் 
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ப  1: எளிைமயாக ைவத் ங்கள் 
 

உங்கள் ழந்ைத ன் இ தயத் ல் ேதவனின் வாரத்்ைதைய ைவப்பேத ேநாக்கேமயல்லா , 
ஒ  ேவதாகம அ ஞைர நீங்கள் உ வாக்க ல்ைல. நீங்கள் ஒ  ெபரிய ேவதாகம ப ச் க்  
உதவ வய க்  ஏற்ற ெபா டக்ள் நிைறய உள்ளன. ன் இைணப்  Dல் உள்ள ய 
பட் யைலப் பாரக்்க ம்: பரிந் ைரக்கப்படட் த்தகங்கள். 
 
ப  2: க்கமாக ைவத் ங்கள் 
 

ம்ப உ ப் னரக்ள் கவனத் ல் ேவ ப த் றாரக்ள். ஒ  ரி ைரைய ட, ேவதாகம 
ப ற்  ஒ  உற்சாகமான ம்ப ேநரமாக இ க்க ேவண் ம் என்ற உண்ைமைய 
உண ங்கள். 
 
நான் என் ழந்ைதக டன் ேவதாகம ப ற் ைன ெதாடங் யேபா , நான் ஒ  இைளஞர ்
ேபாதகராக இ ந்ேதன், என் ழந்ைதகள் க ம் இளைமயாக இ ந்தனர.் நான் ெசய்த தல் 

ல ேவதாகம ப ற்  ேநரங்களில், நிக் உள்ேள வந்  ப க்ைக ல் தைல ழாக இ ந்  
தைலயைணைய காற் ல் க்  எ வான். நான் ரக்  அைடேவன். 
 
"நிக்ேகாலஸ், உட்கார!் அைத நி த் ! நாங்கள் இப்ேபா  ேவதாகம ப ற்  ெசய் ேறாம்!" 
 
நாங்கள் ப க்ைகக் ச ் ெசல் ம்ேபா , என் மைன , "எனக்கன்பான கணவேர, நீங்கள் 
உயரந்ிைலப் பள்ளிக் க் கற் க் ம் ேபா , அவரக் டன் ம ழ் ன் ரக்ள், ஆனால் ஏன், நம் 
ெசாந்தக் ழந்ைதக டன், நீங்கள் க க ைமயாக இ க் ரக்ளா?" என் .  
 
என்னிடம் ப ல் இல்ைல. எனேவ நான் எங்கள் ேநரத்ைத ஒன்றாக களிப் டன் ெசய்யக் 
கற் க்ெகாண்ேடன், அ  ஒ  ெசாற்ெபா  அல்ல. சாக்ேலட் க்கல் மற் ம் பாப்காரன்் 
இ ப்ப  நலம். தலாக, நிக் தைல ழாக ேநரத்் யாக ேகட் றான் என்பைத நான் 
கற் க்ெகாண்ேடன். 
 
ப  3: உடச்ாகமாக் ங்கள் 
  

வாசத் ற்கான உங்கள் ெசாந்த அன்  மற் ம் உற்சாகத் டன் ெதாடர்  ெகாள் ங்கள், 
ன்னர ் அைத உங்கள் ழந்ைதக க்  மாற்ற ம். ேதவ ைடய வாரத்்ைத ல் இ ப்ப ல் 

நீங்கள் உற்சாகமாக இ க் ரக்ளா? ேதவன் உங்கைளச ் ற் ம் ெசய் ம் ேவைலையப் 
பாரத்்  உற்சாகமாக இ க் ரக்ளா? நீங்கள் உற்சாகமாக இல்லா ட்டால், அ  ஒவ்ெவா  

ைற ம் ஒ  ெசாற்ெபா வாக இ க் ம். இன்  ேதவன் உங்க க் ச ்ெசான்னைதப் பற்  
நீங்கள் உற்சாகமாக இ க் ரக்ளா? 
 
எங்கள் வரக்ள் இளைமயாக இ ந்தேபா , அவரக்ள் ேவதாகமத் ல் உள்ளவரக்ைளப் 
பற் ய ஒ  ஸ்தவ, அனிேமஷன் ேயா ெதாடைரப் பாரத்த்ாரக்ள். என் மகன் 
நிக்ேகாலஸ், இப்ேபா  ஒ  வளரந்்த மனிதன், அவன் ழந்ைதயாக இ ந்தேபா  அந்த 

ேயாக்களில் பாரத்்த ஷயங்கைள இன் ம் நிைன ல் ைவத் க் ன்றான்.  
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நா ம் என் மக ம்  வய ல் ைப ள் ேபார்  ைளயா ேவாம். அ க்க  நாங்கள் அைத 
ெதாடரச்் யாக ன்  ைற ைளயா ேவாம். நாங்கள் ேவதாகாமப் ப ற் களில் ஒ  
மணி ேநரத் ற் ம் ேமலாக ெசல ேவாம். அவள் ஒ  ேகள்  ப ல் அட்ைடைய இ ப்பாள். 
ேகள் க க்கான ப ல்கைள என்னால் ளக்க ம், அவள் அைத ம் னாள். 
 
ப  4: ெந ழ்வாக இ க்க ேவண் ம்  
 

அைனத்  ம்பங்க ம் எ ரப்ாராத ழ்நிைலகைள அ ப க் ன்றன. உங்கள் 
ழந்ைதகள் கால்பந்  அல்ல  ேபஸ்பால் அல்ல  நடனத்ைதத் ெதாடங்கலாம், நீங்கள் 

ெசால்ல யா : இல்ைல, நீங்கள் ேபஸ்பால் ைளயாட யா , ஏெனன்றால் 
யாழக் ழைம இர  நம  ேவதாகம ப ற் . " 

 
எங்கள் ம்பம் வாரத் ன் ஒவ்ெவா  இர ம் ஏதாவ  ஒ  சமயத் ல் ேவதாகம 
ப ற் ைய நடத் ய  என்  நிைனக் ேறன். நிக் ஒ  இைசக் ைவத் ெதாடங் னான். 
அவன் இைசக்  ப ற்  ெபற்றதால், நாங்கள் ஞா  இர க க்  மாற் ேனாம். ஜஸ் ன் 
ைகப்பந்  ைளயா னான், அவன் ப ற்  ெபற்றான். எனேவ நாங்கள் அைத 
ெசவ்வாய்க் ழைம இர க க்  நகரத்் ேனாம். 
 
நீங்கள் ெந ழ்வாக இ க்க ேவண் ம், ஆனால் எந்தெவா  தன்னிசை்சயான நிகழ் ம் 
ேவதகப்ப ச் ைய ஒத் ைவக்கேவா த ரக்்கேவா டா . 
 
ப  5: இனக்கமாக இ க்க ம்  
 

ெந ழ் த்தன்ைம ல ேநரங்களில் ேதைவப்ப ம்ேபா , நீங்கள் உங்கள் ேவதாகம 
ப ற் ல் இனக்கமாக இ க்க ேவண் ம், அதன் லம் உங்கள் உ ப்பாடை்ட பராமரிக்க 
ேவண் ம். ேதவன் ழ்ப்ப தைல ஆ ரவ் க் றார.் 
 
உதாரணமாக, ெபற்ேறாரக்ள் ெதாடரந்்  பல மாதங்களாக ேவதாகமப் ப ற் க்காக 

ம்பத்ைத ஒன்  ேசரக்் றாரக்ள், ன்னர ் ேகாைட காலம் வந்  அடட்வைண மா ம் 
அல்ல  ம்பம் ைற ல் ெசல் ற . ேவதாகம ப ற்  நி த்  ைவக்கப்பட் ள்ள , 
அவரக்ள் அ த்த வாரம் அல்ல  அ த்த வாரம் ண் ம் ெதாடங் வாரக்ள் அல்ல  அதற் ப் 

ற  இ க்கலாம் என்  அவரக்ள் வாரக்ள். ெரன்  அவரக்ளின் ட் ல் ஒ  ெந க்க  
நடக் ற , ேவதாகமப் ப ற் க்காக ம்பம் ஒன்   பல மாதங்கள் ஆ ட்டைத 
அவரக்ள் உணர் ன்றாரக்ள். 
 
ப  6: யதாரத்்தமாக இ க்க ம் 
 

உங்கள் தரத்ைத உயரந்்ததாக ைவத் ங்கள் ஆனால் உங்கள் எ ரப்ாரப்் கைள 
காரணத் ற் ள் ைவத் ங்கள். ேதவைனப் பற்  உங்கள் ள்ைளக்  கற் க் ம் 
ெசயல் ைற வாழ்நாள் வ ம் ெதாடர் ற . நீங்கள் ம ப் க்க ைதகைள 

ைதக் ரக்ள், அைவ வளர ம், ரச்் யைடய ம், பழம் ெகா க்க ம் ேநரம் எ க் ம். 
அன்  க ம் வல்லைமவாய்ந்த உந் தல் என்பைத நிைன ல் ெகாள் ங்கள், எனேவ நீங்கள் 
கற் க் ம் ேபா  ஒவ்ெவா  ழந்ைதக் ம் ப ற்  அளிக் ம்ேபா  அன் ற் ம் 
ஒ க்கத் ற் ம் இைட ல் ஒ  சமநிைலைய ைவத் ங்கள். 
 
ஒ  தந்ைத என்னிடம் ெசான்னார,் அவர ்தன  ழந்ைதகைள ன ம் ேவதாகமத் ந்  
ஒ  அத் யாயத்ைதப் ப க்கச ்ெசய்தார,் அ  அவரக் க்  என்ன ெசால் ற  என்  ஒ   
பக்கத்ைத எ தச ்ெசய்தார.் அவர ்தன  ழந்ைதக க்  ேவதாகமத்ைத கற் க் றார ்என்  
அவர ்உ யாக நம் னார,் ஆனால் அவ ைடய ைறக்  அவர  மைன  உடன்பட ல்ைல 
என்பைத அவர  மைன ன் எ ர் ைன லம் என்னால் அ ய ந்த . அவரக்ள் ப் 
பக்கத்ைத ம் நிரப்பாதேபா  என்ன நடந்த  என்  ேகட்ேடன் அல்ல  அவரக்ள் எ ய  
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ஏற்கத்தக்க தான? அவர ் அைதச ் ெசய்யச ் ெசய் றார ் என்  அவர ் க ம் ெப ைம டன் 
என்னிடம் னார.் 
 
உங்கள் மாணவரக்ளின் வய  மற் ம் றன்க க்  ஏற்ற ெபா டக்ள் மற் ம் கற் த்தல் 
பாணிையப் பயன்ப த் ங்கள். என்ன ெசய்வ , அல்ல  ேவதகப்ப ற் ைய எப்ப  
உற்சாகத்ேதா  ெசய்வ  என்  ேபாரா ம் ெபற்ேறாரக் க் , உங்கள் ழந்ைதக டன் 
அவரக்ள் எப்ப ப் பழ றாரக்ள் என்பைத உங்கள  ஓய் நாள் பள்ளிையச ் ேசரந்்த 
ஆ ரியரிடம் ேகடக் ம். ழந்ைதகளின் ஆரவ்த்ைதத் ண் வைதப் பாரத்் , ஆ ரியரிடம் 
ஒ  ய உத  ேகடக் ம்.  
 
ப  7: ெதாடங் க 
 

ஒ ேவைள உங்கள் ப ப் க்கான க க் யமான ப  ெதாடங் வேதயா ம். மாற்றம் 
எப்ேபா ேம சற்  சங்கடமாக இ க் ம், ேம ம் நீங்கள் பதட்டமாக இ க்கலாம், உங்கள் 

ட்டத் ன் ப  ஷயங்கள் நடக்கா  என்  பயப்படலாம். ேமேல உள்ள ஷயங்கைள 
ம பரி லைன ெசய் , உங்கள் ம்பத் ற்காக அவ ைடய த்தத்ைதச ் ெசய்ய ஞானம் 
மற் ம் வ ைமக்காக ேதவனிடம் மன்றா ங்கள். பயம், ெப ைம, உங்கள் ேவைல அல்ல  
உங்கள் இயலாைம பற் ய பா காப் ன்ைம உங்கள் வ ல் வர டா ரக்ள். யாைர ம் ட 
உங்கள் ழந்ைதகளின்  உங்க க்  அ க ெசல்வாக்  உள்ள . அவரக் க்காக 
பயன்ப த்த ம். அவரக்ள் ஏற்கனேவ உங்கைள ேந க் றாரக்ள், அவரக்ள் 
ெபற்ேறாரக்ளா ய உங்கள் கவனத்ைத ம் கவனிப்ைப ம் ம் றாரக்ள். 
 
ஒ  ேகாைட ல், எங்கள் அ ன மன்னா என்ற ஒ  யான ஸ்தகத்ைத 
பயன்ப த் ேனாம், ஏெனன்றால் ஷயங்கள் க ம் ரமாக இ ந்தன. ஜஸ் ன் 
ேவதத்ைத வா த்தான், நிக் கைதையப் ப த்தான், நாங்கள் எங்கள் உள்ளடீை்டக் 
ெகா த்ேதாம், நாங்கள் ராரத்்தைன ெசய்ேதாம். இ  எளிைமயான , ஆனால் பய ள்ளதாக 
இ ந்த . 
 
என் ழந்ைதகள் ப ன்ம வய னராக இ ந்தேபா , அவரக்ள் ேவதாகமத்ைதத் றந்  
வா த்தேபா , அ  என்ைன ஆ ரவ் த்த . ேதவனின் வாரத்்ைதைய தங்க க்காக ேத ம் 
அள க்  அவரக்ள் ரச்் யைடந்தனர.் நான் இைளஞனாக இ ந்தேபா , நான் கைட யாக 
எ த்த  ஒ  ேவதாகமத்ைத தான். அ  என் மனைத தாண் ய ல்ைல. நான் அப்ப  ஏதாவ  
ெசய்ய ேநரம் ஒ க் க்க மாட்ேடன். 
 
இன் வைர, நான் என் ழந்ைதகைள வாரத்்ைத ம் ெஜபத் ம் ெதாடரச்் யாக 
இ க் ம்ப  அ த் ேறன். தனிப்பட்ட, னசரி யான வாழ்க்ைக எப்ப  இ க்க 
ேவண் ம் என்பைத நான் அவரக் க் க் ேறன், ஆனால் நாம் அைனவ ம் 
எப்ேபாதாவ  ஊக் க்கப்பட ேவண் ம். 
 
உங்கள் ழந்ைதகள் எைத நம் றாரக்ள் என்பைத உலகம் கட்டைள ட அ ம க்கா ரக்ள். 
உங்கள் ழந்ைதகைள ஷராக்க ேநரம் ஒ க் 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 ட்ட 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  D 

பரிந் ைரக்கப்பட்ட த்தகங்கள் 

 
ேதவ டனான உங்கள் உறைவ ஆழப்ப த்த பல றந்த த்தகங்கள் இ ந்தா ம், உங்க க்  
வ காட்ட ம், கற் க்க ம், சவாலாக ம் ழ்க்கண்டவற்ைற பரிந் ைரக் ேறாம். 
 

டத் வ ற்கான த்தகங்கள்  
 

க்ெரய்க் ேகஸ்டரின் ஸ்தவ அ ப்பைட உண்ைமகள்: ஒ   
ட க்கான வ வான அ த்தளம்  

 
ெஹன்   ளாக்எபய், ரிசச்ரட்் ளாக்எபய், மற் ம் லாட் V. ங் இவரக்ளின் கட ைள 
அ ப ப்ப : ேதவனின் ப்பத்ைத அ ந்  ெசய்வ  சாரல்்ஸ் R. ஸ் ண்ேடா ன் 
 

 மனித க்  மனிதன் க்ெரய்க் ேகஸ்டரின்  
ம்ப வாழ்க்ைக ஒ  ஊ யம் ெதாடர ் Dr. ேலரி ேர ன் 

ைதரிய ள்ள மனிதரக்ள்: ஆதா ன் அைம க்  அப்பால் ெசல்ல ேதவனின் அைழப்  
 

யான த்தகங்கள்  
 
ேதவ டனான அ ன அ பவம். -  ஆண்ட்  ேமரரி. 

ட் சே்ச த்தல்: ஆழ்ந்த வாசத் ற்கான அ ன யானம். -  ஜான் F. ெமக்காரத்ரி. 

இேய ேவா  ஒவ்ெவா நா ம்: ய வா க டனான தற்ப கள் ெரக் லாரி. 

ெஹன்   ளாக்எபய், ரிசச்ரட்் ளாக்எபய், மற் ம் லாட் V. ங்.   

ேதவ அ பவம்: ேதவ ைடய  த்தத்ைத அ ந்  நடப்ப  ப்ெரண்டா க் ன் மற் ம் ப் 

யான்ேச . 

ேவதாகமத்ைத சந் ப்ப : 366 அ ன யானங்களி ம் ர ப ப் களி ம் ேதவ ைடய 

வாரத்்ைத ன்பறந்தக்காட் . - ெடன்னிஸ் மற் ம் பாரப்ரா ெர னி . 

தம்ப க க்கான த ணங்கள் அவர  உயரந்்த நிைலக்  என  உசச்ம். - ஓஸ்வால்ட் 

சாம்ெபர் ன் ேக ன்  

ேதாடட்த் ன் ம பக்கம், ேவதாகம ெபண்ைம  - ர் னியா த் 

பாைலவன நீேராைடகள். - ம . சாரல்ஸ் E. கவ்மன் 

னசரி அன் ன் ைதரியம் தம்ப ன க்கான வ டாந் ர யானங்கள். - ஸ் பன் மற் ம் 

அெலக் ன் 

மைன ைடய ெஜபத் ன் வல்லைம, - ஸ்ேடார்  ஒமாரட்் ன்  

ஒ  வ ட சங் த ஸ்தகம். -  ல் யம் J. ட்டரச்ன் மற் ம் ேரண்  ட்டரச்னின், 

 ப ன்மவய னைர ரிந் ெகாள் தல். - ேர க் ேகஸ்ெடரின் 
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ழந்ைதக க் ம் இளம் ப வத் ன க்கான யான மற் ம் டத் வ ஸ்தகங்கள் 
 
ேதவ க்காக ர வாழ்  வாழ்ந்த ப ைனந்  இளம் ேவதாகம ரரக்ள்.  - ைமல்ஸ் 
ேமக்பரே்சானின் கலகக்காரரக்ள். 
 

த்த ேவதாகமக் கைதகள் (பலதரப்படட் வய ன க் ) . - கேரா ன் பஸ் க் ெஜன்ெசனி. 
 
 

ேதவனின் நா ம்! ெபண் ள்ைளக க்கான யானங்கள். - ன் மாரி-இட்னர ் க்ளாமர,் 
டேயன் ேகாரி, ண்டா M. வா ங்டன், மற் ம் ெஜெனட் டால் உட்பட பல எ த்தாளரக்ள். 
 

ேதவன் உங்களிடம் இ க்கேவண் ம்: வரக் க்கான ேகளிக்ைகயான யானங்கள், 2 
இ ந்  5 வய னரக்ள். - ன் மாரி-இடன்ர ்க்ளாமரின்.  
 
ேதவன் உங்களிடம் இ க்கேவண் ம்: வா பரக் க்கான யானங்கள் (பலதரப்பட்ட 
வய ன க் ). - ெலக  ரஸ், ண்டா M. வா ங்டன், மற் ம் ெஜெனட் டால் உட்பட பல 
எ த்தாளரக்ள். 

 
வள ம்  ெபண்கள்: உங்கள் மக டன் கற் க்கக் ய த ணங்கைளக் ைகப்பற் தல். - 
ேடானா J. ல்லர,் ண்டா ேஹாலன் டன். 
 
ேபச்  தாள்கள் (ஜ னியர ் உயர ் மற் ம் உயரந்ிைலப் பள்ளி மானவரக் க்  பல்ேவ  

த்தகங்கள்). - ேட ட் ன்னின். 
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ன் இைணப்  I 

ஒற்ைற ெபற்ேறா க்  அவ யமானைவ 

 

ம்பத் ற்கான ேதவனின் அசல் ட்டம், மண உற ன் அன் ம் அரப்்பணிப் ம் 
ஆைண ம் ெபண்ைண ம் ஒன் ைணப்பதா ம். அதன் ற  அவர ்அவரக்ளின் அன்ைப ம் 
அரப்்பணிப்ைப ம் ழந்ைதகளின் வா லாக பரிசாக வழங் வார.் தங்கள் பைடப்பாள க்  
ெந க்கம், அன்  மற் ம் சமரப்் ப்  ஆ யவற் ன் ழ ல், ெபற்ேறாரக்ள் தங்கள் 

ழந்ைதகைள ேதவனின் வ களில் ேந க் றாரக்ள் மற் ம் ப ற்  ெசய் றாரக்ள். 
மண உற ன் பலன் ெதய் க சந்த யாக இ க்க ேவண் ம் என்  ேதவன் ம் னார.்  

 
ஏன் என்  ேகட் ரக்ள்;  
கரத்்தர ்உனக் ம் உன் இளவய ன் மைன க் ம் சாட் யா க் றார;் 
 உன்ேதா ம் உன் உடன்ப க்ைக ன் மைன மா ய அவ க்   
நீ ேராகம்பண்ணினாேய.  
அவர ்ஒ வைனயல்லவா பைடத்தார?்  
ஆ  அவரிடத் ல் பரி ரணமா ந்தேத.  

ன்ைன ஏன் ஒ வைனப்பைடத்தார?்  
ேதவபக் ள்ள, சந்த ையப் ெப ம்ப தாேன.  
ஆைகயால் ஒ வ ம் தன் இளவய ன் மைன க் த் ேராகம் 
பண்ணாதப க் ,  
உங்கள் ஆ ையக் த்  எசச்ரிக்ைக யா ங்கள். (மல் ய 2:14-15) 

 
ஆ ம் ெபண் ம் பைடப்பாளி ட ந்  ல  ஏேதன் ேதாடட்த் ல் பாவம் ெசய்தேபா , 
ேதவ டனான அவரக்ளின் ெந க்கம் அ க்கப்பட்ட , அவரக்ள் ேதாடட்த் ந்  
ெவளிேயற்றப்படட்னர,் ேம ம் ம்பத் ற்கான ேதவனின் அசல் ட்டம் பா க்கப்பட்ட . 
இந்த ழ்ச்  ஆ க் ம் ெபண் க் ம் இைடேய ஒற் ைம ன்ைம மற் ம் சசச்ரைவ 

ைள த்த , இ  ஆண் மற் ம் ெபண் உற கள் மற் ம் மணங்களில் இன் ம் ஆ க்கம் 
ெச த் ற  மற் ம் அ க் ற . தலாக, மணத் ந்  வ ம் சந்த னர ்
தங்கள் ெபற்ேறாரின் பாவ இயல்ைபப் ெபற்றனர ் மற் ம் அவரக்ைளப்ேபாலேவ 
அவ ப்பட்டனர.் ஒற்ைற ெபற்ேறார ் ம்பங்கள், மரணம், வாகரத்  மற் ம் 

மணமாகாத தாய்மாரக் க்  றந்த ழந்ைதகள் ஆ யைவ மனிதனின் ழ்ச் ன் 
ைளவா ம். 

 
அதற்  அவர:் உங்கள் மைன கைளத் தள்ளி டலாெமன்  உங்கள் 
இ தயக்க னத் னி த்தம் ேமாேச உங்க க்  இடம் ெகா த்தார;் 
ஆ தலாய் அப்ப  இ க்க ல்ைல. (மத்ேத  19:8) 

 
ேவதத் ல் ப  ெசய்யப்பட்ட தல் ஒற்ைற ெபற்ேறார ் ம்பம் ஆகார,் ஆ ராம் மற் ம் 
சாரா ன் (ஆ ரகாம் மற் ம் சாராள்) எ ப் ய பணிப்ெபண். மற் ம் அவர  மகன், 
ஆ ராமால் றந்த இஸ்மா ல். சாராய் ழந்ைதகைள ஈன்ெற க்க ய ல்ைல, தன  
கணவனிடம், ஹாகாரிடம் ஒ  ள்ைள ெபற்ெற க்க வ த் றார.் சாராய் ற்பா  
தன  மனைத மாற்  ஹகாரிட ம் அவ ைடய மகன் ம் ேகாபமைடந்தார.் இரண்  
த ணங்களில் ேதவன் ஹகாைர சந் த்தார.்  
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ஆகாரின் தலாவ  சந் ப்  அவ ைடய மகன் றப்பதற்  ன் . சாராயால் க ைமயாக 
நடத்தப்பட்டதால், அவள் வனாந் ரத் ற்  ஓ ட்டாள். ேதவன் அவைள அங்  சந் த்  
அவள  யரத்ைதக் கண்ேடன் என்றார.் அவைள தன  ட் ற்  ம் ம்ப யாய் 
ஆேலாசைன வழங் , தன  மக க்  இஸ்மேவல் என்  ேபரி ம்ப யாக கட்டைள ட்டார,் 
அதன் அரத்்தம் "ேதவன் ேகட்டார"் என்பதா ம்.  
 
அவள  இரண்டாவ  சந் ப்  ல வ டங்கள் க த்  அவ ம் இஸ்மேவ ம், 
ஆ ரகா ைடய டை்ட ட்  ரத்தப்ப ம்ேபா , அவ் டம் ட்  வனாந் ரத் ல் 
அைல ம்ேபா . தன  மக ம் தா ம் க் ரம் ம யாப்பேபாவ  நிசச்யம் என்பைத அ ந் , 
தன  சத்தத்ைத உயரத்்  அ தாள். இந்த ஒற்ைற தா டம் ேதவன் ஒ  ேகட் ம் ெதய்வெமன்  

ளங்கப்பண்ணினார.் ேதவன் அவள் ேதற் , அ த் , தனக் ம் தன  ம்பத் ற் ம் 
ேதவன் ைவத் க் ம் த்தத்ைத தன  கண்கைள றந்  காணசெ்சய்தார.்  
 

கரத்்தாேவ, ைமப்பட்டவரக் ைடய ேவண் தைலக் ேகட் க் ர;் 
அவரக்ள் இ தயத்ைத ஸ் ரப்ப த் ர.் மண்ணான ம ஷன் இனிப் 
பலவந்தஞ்ெசய்யத் ெதாடராதப க் , ேதவரீர ் க்கற்ற ள்ைளக க் ம் 
ஒ க்கப்பட்டவரக் க் ம் நீ ெசய்ய உம் ைடய ெச கைளச ்
சாய்த் க்ேகட்ட ர.் (சங் தம் 10:17-18) 

 
ஆ யாகமம் 16:1-16 மற் ம் 21:9-21ல் காணப்ப ம் ஆகார ் மற் ம் இஸ்மேவ ைடய 
காரியங்கைள வா க்க ம். பல ஆ ரக்கணக்கான வ டங்க க்  ன்னதாக வாழ்ந்த இந்த 

ம்பத்ைதக்காட் ம் நம  கலாசச்ாரம் ற் மாக மா ள்ள , ஆனால், 
ஒற்ைறப்ெபற்ேறார ் அேத தமான ேபாராட்டங்கள், ேதைவகள் மற் ம் உணரச்் கைள 
எ ரெ்காள் ன்றனர.் இவ்ேவதாகம ப  ஒ  ெபண்ைண ைமயமாக ெகாண் ந்தா ம், 
தனித் தந்ைதக ம் தாய்க ம் ஒன் ேபாலேவ நிராகரிப் , தனிைம மற் ம் அவரக்ளின் 

ழந்ைதகளின் பயம், அத் டன் நி  ெந க்க  ஆ யவற் ன் காயத்ைத அ வாரக்ள். 
ேகட் ம் ெதய்வம் ஹாகா டனான அ பவத் ந்  நாம் கற் க்ெகாள் ம் ன்வ ம் 

க் யமான ெகாள்ைககைளக் கவனி ங்கள். 
 

 ேதவ தன் (இேய  ஸ் ன் பைழய ஏற்பா  ேதாற்றம்) வனாந் ரத் ல் ஆகைரக் 
கண்டார.் 

 அவ ைடய கஷ்டங்க க்  மத் ல் ேதவ தன் அவைள வ நடத் னார.் 
 அவ ைடய வாக் கைள அளித்தார.் 
 அவ க் ம் அவ ைடய மக க் மான எ ரக்ால நம் க்ைகைய அளித்தார.்  
 ஆகார ்ேதவைன வா த்  ேதவைன எல் ேராய் (காண் ன்ற ேதவன்) என்றைழத்  

ப லளித்தாள்.  
 அவள  மகனின் அ ைகைய ேதவன் கண்டார.் 
 அவ ைடய மக ைடய நலைனக் த்  ேதவன் ஹாகாரிடம் ேப னார.்  
 தன  மகைன உயரத்்  தன  ைக ல் க் ம்ப  ேதவன் ஹகா க்  

கட்டைள ட்டார.்  
 தன  வழங் தைல ேதவன் ஹாகா ைடய கண்கைளத் றந்தார.்  
 ேதவன் இஸ்மேவேலா  இ ந்தார.்  

 
இந்தக் கைத ந்  நாம் கற் க்ெகாள் ம் க் யமான பாடம் என்னெவன்றால், ேதவன் 
பாரக்் ம், ேகட் ம், அக்கைற ெகாள் ம், மற் ம் ஒற்ைற ெபற்ேறார ் ம்பத் ல் பரிந்  ேபச 
காத் க் றார.் அவர ் இந்த களில் உள்ள ழந்ைதகைள ேந க் றார,் மரணம், 

வாகரத்  அல்ல  ைக தல் ேபான்றவற்றால் இழப்பால் அவ ப்ப ேவாைர 
ேந ப்பதற்காக அவரக்ைள அைழத்தார.் ேதவன் ேகடப்  மட் மல்ல, அவர ்
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ணப்ப த் றார ் என்பைத நாம் கற் க்ெகாள் ேறாம். உங்க க் ம் உங்கள் 
ழந்ைதக க் ம் ேதவன் தன  வாசத்ைத ம் சக் ைய ம் ெவளிப்ப த்தக் 

காத் க் றார.் நீங்கள் ஆகார ் ேபால் நம் க்ைக மற் ம் ழ்ப்ப த டன் ப லளிக்க 
ேவண் ம். 
 

ஒற்ைறப்ெபற்ேறார் ம்பங்க க்காண ெகாள்ைககள்  
1. உங்க க்கான அ ன ெபலைன ம் வ நடத் தைல ம் கரத்்தரிடம் 
ெபற் க்ெகாள் ங்கள். 
 
2. ஒற்ைறப்ெபற்ேறார ் கரத்்தேரா  அ ன ம் ேநரம் ெசல டேவண் ம். நம் ைடய 
வாழ்க்ைகச் ழல் ஸ் டனான ெந க்கத்ைத மா ல், ைரவாக நாம் வல்லைம 
இழந்  ழ்நிைலகளால் ழ்க க்கப்ப ேவாம்.  
 
3. அ ன ம் ேதவனின் ன்ேனாக் , ஞானம், நம் க்ைக மற் ம் வ காட் தல் 
நமக் த் ேதைவ. க னமான ழ்நிைலகளின் மத் ம் ெபற்ேறார ் ன்மா ரியாய் 
நடந் , ேதவேனா  வாழ்வ  எத்தைகய  என்  ள்ைளக க்  காண் க்கேவண் ம்.  
 
அைதப் பாரத்் க் ேர! உபத் ரவத்ைத ம் ேராதத்ைத ம் கவனித் க் ேர; நீர ்
ப லளிப் ர;் ஏைழயானவன் தன்ைன உமக்  ஒப் க் றான்; க்கற்ற ள்ைளக க் ச ்
சகாயர ்நீேர. (சங் தம் 10:14) 
 
4. உங்க ைடய கணவரிடேமா/ மைன டேமா நல் றைவ ேமம்ப த் க்ெகாள்ள 
உங்க ைடய ழந்ைதைய உட்சாகப்ப த் ங்கள்.  
 
5. மற்ற ெபற்ேறார ் தங்கள் பங்ைக ஒ  நிைலயான மற் ம் ேவதாகம ைற ல் 
நிைறேவற்ற ல்ைல என்றா ம், உங்கள் ழந்ைதகள் அந்த ெபற்ேறா டன் ஒ  உறைவ 
ைவத் க்க ேவண் ம். உங்கள் ழந்ைத ன் உடல் மற் ம் உணரச்்  நல்வாழ்ைவ 
ஒ ேபா ம் சமரசம் ெசய்யா ரக்ள். உங்கள் ழந்ைத வளரந்்  ரச்் யைட ம் ேபா , 
மற்ற ெபற்ேறா டனான உறைவப் பற்  அவரக்ள் ெசாந்தமாகத் ேதர்  ெசய்வாரக்ள். 
 
6. மற்ற ெபற்ேறா டன் ஒற் ைமைய வளரக்்க எல்லா யற் கைள ம் ெசய் ங்கள். 
 
7. ந்தால், உங்கள் கள் மற் ம் எ ரப்ாரப்்  ைறகைள ஏற் க்ெகாள் ங்கள். 
இ  நடக்க ேவண் மானால், ெபற்ேறாரக்ள் எல்லா யநலத்ைத ம் 
மன்னிக்கத்தன்ைமகைள ம் ஒ க்  ைவக்க ேவண் ம். ெவவ்ேவ  க க்  
இைட ல் ன் ம் ன் மாக ெசல்ல ேவண் ய ஒ  ழந்ைதக்  வாழ்க்ைக மன 
அ த்தமாக ம் ழப்பமாக ம் மா ம். ெபற்ேறார ் ஒன்றாக ேவைல ெசய் ம்ேபா , இ  

ல ழப்பங்கைள அகற்ற உத ற . ெபற்ேறாரக்ள் ஒன்றாக ேவைல ெசய்வைத 
ழந்ைதகள் கண்டால், அ  அவரக் க்  ஒ  ஆ ரவ்ாதம். ல சந்தரப்்பங்களில், இ  

சாத் ய ல்ைல. உங்கள் ழந்ைதையேயா அல்ல  உங்கைளேயா ஒ ேபா ம் 
உணர் ரவ்மாக அல்ல  உடல் ரீ யாக ஆபத்தான அல்ல  ேசதப்ப த் ம் 

ழ்நிைல ல் ைவக்கா ரக்ள்.  
 

மானால் உங்களாலானமட் ம் எல்லா ம ஷேரா ம் சமாதானமா ங்கள். (ேராமர ்
12:18) 
 
8. மற்ற ெபற்ேறாைரப் பாரக்்க உங்கள் ழந்ைத ன் ப்பத்ைத ஏற் க்ெகாள் ங்கள்.  
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9. உங்கள் ள்ைளகள் தங்கள் மற்ற ெபற்ேறா டன் ேநரத்ைத ெசல றாரக்ள் என்  
உங்கைள வ த்தப்ப த் க்ெகாள்ள அ ம க்கா ரக்ள். உங்கள் அ ைற நடத்ைத 

ரச் ைனக க்  களம் அைமக்கலாம். இந்த மாற்றம் ழந்ைதக க்  க னமாக 
உள்ள . உங்கள் தரப் ல் ேமாசமான அ ைற ழப்பத்ைத அ கரிக்க டா ரக்ள். 
உங்கள் ள்ைள மற்ற ெபற்ேறாைரச ் சந் த்த ற  ட் ற்  வ ம்ேபா  அவரக்ளிடம் 
உணரச்் ள்ளவரக்ளாய் காணப்பட்  அவரக்ள் தங்கள  ேநரத்ைத பய ள்ள தத் ல் 
க த் வந்தாரக்ள் என்ப ல் உற்சாகத் டன் ேகட்ட ந்  ம ழ்ச் ைய ெவளிப்ப த்த ம் 
தயாராக இ ங்கள். ேதைவப்பட்டால், உங்கள் கள் தரமாக இ க் ம் இடத் ல் அவரக்ள் 
இ க் றாரக்ள் என்பைத அவரக் க்  நிைன ட் ங்கள். 
 
10. உங்கைள ம் உங்கைள ள்ைளகைள ம் ஒ  ேவதாகமத்ைத ேபா க் ம் 

சச்ைப ல் நி க்ெகாள் ங்கள்.  
 
11. ைமயைடந் ள்ள சைபெயன் ஒன்  இல்லாதபட்சத் ல், ண்க க் ம் உங்கள  

ள்ைளக க் ம் ைமயைடந்த சச்ைப உண் . ேதவனின் வாரத்்ைத ன்வ மா  
ெசய்ய அ த் ற : 
 
சைப வ தைலச ் லர ் ட் ற ேபால நா ம் ட் டாமல், 
ஒ வ க்ெகா வர ் த் ெசால்லக்கடேவாம்; நாளான  ச த் வ றைத 
எவ்வளவாய்ப் பாரக்் ரக்ேளா அவ்வளவாய்ப் த் ெசால்லேவண் ம். (எ ேரயர ்10:25) 
 
கரத்்த ைடய ஆலயத் ேல நாட்டப்படட்வரக்ள் எங்கள் ேதவ ைடய ராகாரங்களில் 
ெச த் ப்பாரக்ள். (சங் தம் 92:13) 
 
12. சச்ைபயான  ேதவ ைடய ம்பம். உங்கள் ழந்ைதக க்  ேதவனின் 

ம்பத் ன் மற்ற உ ப் னரக்ளின் அன் , ஸ் ரத்தன்ைம, வ காட் தல் மற் ம் 
வளரப்்  ேதைவ. ஒற்ைற ெபற்ேறார ் ம்பங்கைளச ் ேசரந்்த ழந்ைதகள் 
ஆேராக் யமான ன்மா ரிகைளக் ெகாண் க்க ேவண் ம் மற் ம் இரண்  
ெபற்ேறார ் ம்பங்கள் எவ்வா  ெசயல்ப ன்றன என்பைதப் பாரக்்க ேவண் ம். 
 
தம் ைடய பரி த்த வாசஸ்தலத் க் ற ேதவன், க்கற்ற ள்ைளக க் த் 
தகப்ப ம், தைவக க்  நியாயம் சாரிக் றவ மா க் றார.் ேதவன் 
தனிைமயானவரக் க்  வாசல் ஏற்ப த் , கட் ண்டவரக்ைள 

தைலயாக் றார;் ேரா கேளா வறண்ட ல் தங் வாரக்ள். (சங் தம் 68:5-6) 
 

க்கற்ற ள்ைளக ம் தைவக ம் ப ற உபத் ரவத் ேல அவரக்ைள 
சாரிக் ற ம், உலகத்தால் கைறபடாதப க் த் தன்ைனக் காத் க்ெகாள் ற ேம 
தாவா ய ேதவ க் ன்பாக மா ல்லாத த்தமான பக் யா க் ற . (யாக்ேகா  

1:27) 
 
13. மற்ற ஸ்தவ ம்பங்க டன் நட் , ஐக் யம் மற் ம் களிப்ைப 
ைவத் க்ெகாள் ங்கள்.  
 
14. மணமாகாததால், பல ஒற்ைற ெபற்ேறாரக்ள் மணமான தம்ப க டன் 
ெபா ந்த ல்ைல என்  நிைனக் றாரக்ள். அவரக்ள் ெபற்ேறாரக்ளாக இ ப்பதால், 
அவரக்ள் ஒற்ைறயரக் டன் ெபா ந்த ல்ைல என்  அவரக்ள் உணர ல்ைல. இதன் 

ைளவாக தனிைம இ க்கலாம், ெபற்ேறாரக்ள் தனிைமயாக இ ந்தால், அவரக்ளின் 
ழந்ைதகள் அவரக்ளின் ன்மா ரிையப் ன்பற் வாரக்ள் அல்ல  ஒ  ச க 

வாழ்க்ைகைய அவரக்ேள ன்பற் வாரக்ள். நீட் க்கப்பட்ட ம்பம், உங்கள் 
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ழந்ைதகளின் பள்ளிக் ட நடவ க்ைககள் மற் ம் உங்கள் ேதவாலயத் ன் லம் 
ட் ற  மற் ம் ச க பங்களிப் களில் பங்ேகற்க வாய்ப் கைளப் பயன்ப த் க் 

ெகாள் ங்கள். 
 
அவர ் ஒளி க் ற ேபால நா ம் ஒளி ேல நடந்தால் ஒ வேராெடா வர ்
ஐக் யப்பட் ப்ேபாம்; அவ ைடய மாரனா ய இேய ஸ் ன் இரத்தம் சகல 
பாவங்கைள ம் நீக் , நம்ைமச ் த் கரிக் ம். (1 ேயாவான் 1:7) 
 
15. ேதைவப்ப ம் த ணங்களில், ேதவ ஆேலாசைனைய நா ங்கள். 
 
16. உங்கள் வாழ்க்ைக ேலா அல்ல  உங்கள் ழந்ைதகளின் வாழ்க்ைக ேலா உடன  
கவனம் மற் ம் ர் கள் ேதைவப்ப ம் ரச் ைனகள் மற் ம் ழ்நிைலகள் இ ப்பதாக 
நீங்கள் உணரந்்தால், நீங்கள் உங்கள் ேபாதகர ் அல்ல  த யான ஸ்தவ 
ஆேலாசகரிடம் ேவதாகம ஆேலாசைனையப் ெபற யற் ெசய்யலாம்.  
 
ஆேலாசைன ல்லாத இடத் ல் ஜனங்கள் ந் ேபாவாரக்ள்; அேநக 
ஆேலாசைனக்காரர ்உண்டானால் கம் உண்டா ம். (நீ ெமா கள் 11:14) 
 
ம ன ைடய வ  அவன் பாரை்வக் ச ் ெசம்ைமயா க் ம்; ஆேலாசைனக் ச ்
ெச ெகா க் றவேனா ஞான ள்ளவன். (நீ ெமா கள் 12: 15) 
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ன் இைணப்  J 

ட்  ம்பத் ல் ள்ைளகைள வளரப்்ப  

 
ெபற்ேறார ் மற் ம் ழந்ைதகள் இ வ க் ம் கலைவ ெசயல் ைற சவாலாக இ க்கலாம். 

ேழ உள்ள ஐந்  க்கல்கள் ம்பங்கள் எ ரெ்காள் ம் ெபா வான சவால்கள். இந்த 
ன்னிைணப்  க்கல்கைளக் கண்ட ந்  அவற்ைறச ் சரிெசய்வதற்கான நைட ைற 

நடவ க்ைககைள வழங்க உத ம். 
 

க்கல் 1: ேதால் ம் காய ம்  
 
ெபற்ேறாரக்ள் மற் ம் ழந்ைதகள் இ வைர ம் பா க் ம் வ ந்த இழப் ந்  
மாற் க் ம்பங்கள் ெப ம்பா ம் உ வாக்கப்ப ன்றன. வாகரத்  பல 
காரணங்க க்காக நடக் ற , ஆனால் என்ன காரணம் இ ந்தா ம், ெபற்ேறாரக் ம் 

ழந்ைதக ம் காயப்ப றாரக்ள். வாகரத்  ஏன் நடந்த , அ ல் தங்களின் ெசாந்த 
பங்ேகற்  உட்பட இ  ெபற்ேறாரக் ம் ரிந் ெகாள்வ  க் யம். இயற்ைகயான  
மற்றவரக்ைளக் ைற வதாக இ ந்தா ம், ெப ம்பாலான சந்தரப்்பங்களில் அல்ல, 
கணவன் மைன  இ வ க் ம் வாகரத்  ஏன் நடந்த  என்ப ல் ல உள்ளீ கள் இ ந்தன. 
 
ேதவ ைடய த்தத் ல் அ வற்ற ஒ  கணவனாகேவா அல்ல  மைன யாகேவா 
இ க் ம்பட்சத் ல், ேதால் ற்ற மணத் ல் தங்கள் பங்ைக எப்ப  ேநரை்மயாக ஆராய 

ம்? 
 

ஏெனனில், நீங்கள் மற்றவரக்ைளத் ரக்் ற ரப்் ன்ப ேய நீங்க ம் 
ரக்்கப்ப ரக்ள்; நீங்கள் மற்றவரக் க்  அளக் ற அள ன்ப ேய 

உங்க க் ம் அளக்கப்ப ம். நீ உன் கண்ணி க் ற உத் ரத்ைத 
உணராமல், உன் சேகாதரன் கண்ணி க் ற ம்ைபப் பாரக்் றெதன்ன? 
இேதா, உன் கண்ணில் உத் ரம் இ க்ைக ல் உன் சேகாதரைன ேநாக் : நான் 
உன் கண்ணி க் ற ம்ைப எ த் ப்ேபாடட் ம் என்  நீ 
ெசால்வெதப்ப ? மாயக்காரேன! ன்  உன் கண்ணி க் ற உத் ரத்ைத 
எ த் ப்ேபா ; ன்  உன் சேகாதரன் கண்ணி க் ற ம்ைப 
எ த் ப்ேபாட வைகபாரப்்பாய். (மத்ேத  7:2-5) 

 
ணப்ப த் ம் ெசயல்பாட் ல் நான்  க் யமான ப கள் 

ப  1: ஒ  கணவ க்கான அல்ல  மைன க்கான ேதவ ைடய த்தம் என்ன என்பைத 
சாரைண ெசய்ய ேநரம் ெசல ங்கள்.  

 
உங்களிடம் ஒ  நல்ல உதாரணம் இல்ைலெயன்றால், நீங்கள் ஒ  கணவன் அல்ல  
மைன யாக எப்ப  இ க்க ேவண் ம் என்  ஒ ங் ப த்தப்பட ல்ைல என்றால், உங்கள் 

ந்ைதய மணத் ன் ரண்பாட் ல் நீங்கள் தவ கைளச ் ெசய்  ல உரிைமகைளக் 
ெகாண் க்கலாம். ணமைடய ம், அேத தவ கைள ண் ம் ெசய்யாமல் இ க்க ம் 
கற் க்ெகாள்ள, நீங்கள் இந்த ெபற்ேறா க் ரிய ெபா டக்ைளப் பாரக்் ம்ேபா  ஒ  கணவன் 
அல்ல  மைன யாக ேதவனின் ப்பம் என்ன என்பைத நீங்கள் ஆராய ேவண் ம். 
 
" தலாவ  உன் கண்ணி க் ற உத் ரத்ைத எ த் ப்ேபா " (மத்ேத  7:5) என்ப  
உங்க ைடய தவ கள் என்ன என்பைத அ வ , ேதவ ைடய வாரத்்ைதைய மாத் ரேம 
அள ேகாலாக உபேயா ப்ப . ேவதாகமத் ன்ப  உள்ள ஒ  மண கற் த்தைல 
(எங்க ைடய மணம் என்ப  ஒ  ஊ யம் ெதாடர ்(FDM.world) வா க்க ம். உங்க ைடய 

மணத் ல் ேதவ ைடய ேநாக்கம் என்ன என்பைத ம், உங்கள் வாழ்க்ைகத் ைண ன் 
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ேதாழைமத் ேதைவகைள எவ்வா  ரத்்  ெசய்வ  என்ப  பற் ய அவர  
அ த்தல்கைள ம் கற் க்ெகாள் ரக்ள்.  
 
நிைன ல் ெகாள் ங்க: ேதவன் மணத்ைத உண்டாக் னார,் நாம் அவைர (ேதவ 
வாரத்்ைத) எப்ப  சரியாக ெசய்வெதன்  உற் ேநாக்காமல் மாறாக நம் ைடய ய 

ரிதேலா  தவறாக ெசய்ெதாேமயானால், அ  பாவம். நீங்கள் என்ன தவ  ெசய் ரக்ள் 
உங்க க்  ெதரிய ல்ைலேயயானால், ேதவனிடம் மன்னிப் க்ேகார யா . அதைன 
உங்க ைடய தற்ேபாைதய (அல்ல  எ ரக்ால) மண உற ல் கடந்த கால மண 
உற ல் ெசய்தவரக்ைள ண் ம் ெசய்ய யா .  
 
ப  2: மன்னிப்ப ன்வா லாக ணப்ப த் தைல கண்டைட ங்கள்.   
 
ஒ  வாகரத் ன்வா லாகேவா அல்ல  ஒ  கணவேனா மைன ேயா உங்கைள 
காயப்ப த் ந்தால், காயத்ைத ணப்ப த்த ஸ்  ஒ வரால் மாத் ரேம இய ம். 

ணப்பட்  ன்ெசல்ல ம் ண் ரக்ேளயானால், இப்ப கைள எ க்க ேவண் ம். 
 

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) 

 
கரத்்தரிடம் நம் பாவங்கைள அ க்ைகெசய்ய ேவண் ம்-ேதால் ற்ற உங்கள  

மணத் ல் உங்கள் பங்  எைவ என்பைத அவ ைடய வசனங்கள் ெவளிப்ப த் ம் 
காரியங்கைள. ஸ்தவரக்ளாக, ஒ  நபர ் நம்ைம காயப்ப த் யத் னால் நம் ைடய 
பாவங்கைள நாேம நியாயப்ப த்த யா .  
 

தன் பாவங்கைள மைறக் றவன் வாழ்வைடயமாட்டான்; அைவகைள அ க்ைக 
ெசய்  ட் றவேனா இரக்கம் ெப வான். (நீ ெமா கள் 28:13) 

 
நாம் பாவம் ெசய்தவரிடம் நம் பாவங்கைள ஒப் க்ெகாள்ள ம் அ தத்ப்ப ேறாம். 
 

நீங்கள் ெசாஸ்தமைட ம்ப க் , உங்கள் ற்றங்கைள ஒ வ க்ெகா வர ்
அ க்ைக ட் , ஒ வ க்காக ஒ வர ்ெஜபம்பண் ங்கள். நீ மான் ெசய் ம் 
ஊக்கமான ேவண் தல் க ம் ெபல ள்ளதா க் ற . (யாக்ேகா  5:16) 

 
வாகரத் ன் வ ந்  நீங்கள் ணமைடயேவண் மா? யாக்ேகா  5:16 ஐ 

நிைன ல்ெகாள் ங்கள். இதைன ெசய்தால் நாம் ணமைடேவாம். நீங்கள் இதைன ஒ  
க தத் ன் வா லாகேவா, ஒ  ெதாைலப்ேப  ெதாடர்  வ யாகேவா அல்ல  ன்னஞ்சல் 
வ யாகேவா ெசய்யலாம். ேதவ ைடய வசனம் ெதளிவாக உள்ள ; நீங்கள் அவரக்ளிடம் 
உங்கைள மன்னிக்கேகாரேவண் ம். ம மணமைடந்தவேரயானால், இந்த 
ெசயல் ைற ல் உங்கள  தற்ேபாைதய மைன ையேயா கணவைரேயா உள்ப த் வ  
அவ யம். ெபாறாைமைய நீங்கலாக ஊக் க்கேவண்டாம்.  
 
ப  3: அவரக்ைள மன்னிக்க நீங்கள் தயாராக இ க்கேவண் ம்.  
 

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) 
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இதைன அேத க தத் ன் வா லாகேவா ன்னஞ்சள்வா லாகேவா மாணிக்கக் ம்ேபா  
ேகடக்லாம். நீங்கள் அவைர மன்னிக் ேறன் என்  ெசால்வ  அவரக்ள் ெசய்த  சரி என்  
ஒப் க்ெகாள்வதற்காக அல்ல. ஸ் க்காக அவரக்ைள மன்னிப்பேத உங்கள் ேநாக்கம், 
அவ ைடய தத்த்ைத ெசய்வதற் ம், ெணண்ங்கள் ணமைடய ேம. ன் இைணப்  E ஐ 
பாரக்்க ம்: வாச ம் மன்னிப் ம் (2 வ  ெதா ப் ல்)  
 
ப  4: ன்னாள் மைன டன் நல் ணக்கத்ைத ேத வ  எப்ேபா ம் சாத் ய ல்ைல. 
 

ஆைகயால், நீ ப டத் னிடத் ல் உன் காணிக்ைகையச ்ெச த்த வந் , உன் 
ேபரில் உன் சேகாதர க் க் ைற உண்ெடன்  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) 

 
ன்னாள் மைன டன் நல் ணக்கம் அல்ல  ள்ைள ன் உ ரியல் ெபற்ேறார ் என்றால் 

பலவற்ைற அடக் யதா ம்:  
 

 ப்பாக ழந்ைதகளின் ன்னால், ஒ வ க்ெகா வர ் ைம ேபசக் டா  என்  
ஒப் க்ெகாள்ளேவண் ம். 
 

 ல ஷயங்கைளக் த்  ள்ைளகள் ன்பாக வா க்க ேவண்டாம் (பணம் 
சாரந்்த, ழந்ைத ன் ஆதர  த் , இன் ம் பல.).  
 

 ழந்ைத ன் ழப்பத்ைத ைறக்க ம், ரச்் ைய ேநாக்  அவரக்ைள 
உயரத்் வதற்கான ெசயல் றைன அ கரிக்க ம் ழந்ைதகளின் கள் மற் ம் 
ஒ க்கத் ல் ஒத் ைழக்க யற்  ெசய் ங்கள். 
 

 ஒன்றாக ேவைல ெசய் ங்கள் மற் ம் ழந்ைதகள் சம்பந்தப்பட்ட இடங்களில் 
ஒத் ைழக்க ம் (மற்ற ெபற்ேறா டன் ேநரம் ெசல வ , ைற ேபான்றைவ) 

 
ஷ் ரேயாகம், வன் ைற, ேபாைதப்ெபா ள், ம பானம் அல்ல  ஆேராக் யமற்ற 

வாழ்க்ைக ைற ஆ யைவ நல் ணக்கத் ற்  சாத் ய ல்லாத காரணங்களாக 
பங்களிக்கலாம். ஆனால் ந்தால், நல் ணக்கத் ற்  யற்  ெசய்யாமல் இ ப்ப  
கரத்்தரிடம் ணப்ப வைத அ ப ப்ப  சாத் யமல்ல. ேம ம் பல சமயங்களில் உங்கள் 

ழந்ைதகைள காயப்ப த் ம் தத் ல் கசப்  ெவளிவ ம்: மற்ற ெபற்ேறாைர ெகட்ட 
வாரத்்ைதகளால் ேப வ , மற்ற ெபற்ேறா டன் ேவைல ெசய்ய ப்ப ல்ைல, மற் ம் பல. 
மற்ற ெபற்ேறார ் ஒத் ைழப்பாரக்ள் அல்ல  நியாயமானவரக்ளாக இ ப்பாரக்ள் என்பதற்  
எந்த உத்தரவாத ம் இல்ைல. உங்கள் ப ல் ேவைல ெசய்ய 

றந்தமனத்ைத ைடயவரக்ளாக இ க்க ேவண் ம்-ஆனால் சமரசம் இல்லாமல். 
 

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

ட் ப்படாதப க் ம். (எ ேரயர ்12:15)  
 

கசப் ன் ேவரக்ள் உ ரந்்  உங்கைளச ் ற் ள்ளவரக்ள்  ஷத்ைத உ ழலாம் : 
 

 மற்றப்ெபற்ேறாைர மரியாைத ல்லாத தத் ல் நீங்கள் ேபச ற்படலாம்.  
 

 மற்ற ெபற்ேறா டன் ேநரத்ைத ட்ட டேவா, கைள அைமக்கேவா அல்ல  
ஒ க்கத் ற்  ஒப் க்ெகாள்ளேவா அவரக் டன் ேவைல ெசய்ய நீங்கள் 

ம்ப ல்ைல. 
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 நீங்கள் மன்னிக்க தயாராக இ ப்ப  உங்கள் நம் க்ைகைய ேக  ெசய்யக் ம். 
ேதவைன நம் வ ந்  நம் ழந்ைதகைள தள்ளி ட சாத்தானின் க  
பாசாங் த்தனம், ேம ம் இ  நம் ழந்ைதகளில் ளரச்் ைய உ வாக் ற . 

 
நீங்கள் அவைரப் கழ்ந் , அவரிட ந்  ெபற, உத  மற் ம் ஆ ரவ்ாதங்கைளக் ேகடக் 
நீங்கள் ஸ் க்  வ ம்ேபா , அவர ் உங்கள் ேபசை்சக் ேகட்  உங்க க்  ப லளிக்க 

ம் ரக்ளா? மத்ேத  5:23-24-ஐ நிைன ல் ெகாள் ங்கள்: "உங்கள் வ ல் 
ெசல் ங்கள். த ல் உங்கள் சேகாதர டன் சமரசம் ெசய் ங்கள்." கரத்்தைர நம் வ  
என்றால் நீங்கள் அவ க் க் ழ்ப்ப ய ம், அவர ்உங்களிடம் ேகடப்ைதச ்ெசய்ய ம் தயாராக 
உள்ளரீக்ள். நீங்கள் தயாரா? உங்க க்  உதவ அவ ைடய அ ள் ேவண்  ராரத்்தைன 
ெசய் ங்கள். 
 
உங்க ைடய ள்ைளக க்  உத வ   
 

வாகரத்  என்ப  ஒ  ழந்ைத அ ப க்கக் ய க ேமாசமான ஷயங்களில் 
ஒன்றா ம். கலப்  ம்பங்களில் உள்ள ெப ம்பாலான ழந்ைதகள் க னமான 
ேசாதைனகள் மற் ம் ஆழ்ந்த காயங்கைள அ ப த் க் றாரக்ள், அைவ ஒ  
மாற்றாந்தாய் அல்ல  மாற்றாந்தாய் ஏற் க்ெகாள் ம்ப  ேகடக்ப்ப வதற்  ன்  
ைகயாளப்ப வ ல்ைல, ேம ம் நான் மாற்றாந்தாய் அல்ல  மாற்றாந்தாய் ஆக ேவண் ம். 
ெப ம்பா ம் ெபற்ேறாரக்ள் தங்கள் ெசாந்த உணரச்்  ஆதரைவ ஒ  உற ன் லம் 
நா றாரக்ள், ழந்ைதகள் தங்கைள ணப்ப த் க் ெகாள்ள ேநரம் ைடக் ம் ன். 
 

வாகரத்  நடந்ததற்  அவரக்ள் தான் காரணம் என்  ழந்ைதகள் ஏேதா ஒ  வைக ல் 
ெபா ப்  என்  நம் வ  ெபா வான . அவரக்ள் றப்பாக ெசயல்பட் ந்தால் அல்ல  
ஏதாவ  ஒ  வைக ல் உத  ெசய் ந்தால் வாகரத்  நடந் க்கா  என்  அவரக்ள் 
நம் றாரக்ள். இ  அவ்வா  இல்ைல என்  நீங்கள் அ க்க  அவரக் க்  உ யளிக்க 
ேவண் ம். 
 
அவரக்ளின் இயல்பான தவறான நடத்ைதக் ம் வாகரத் க் ம் எந்த சம்பந்த ம் இல்ைல, 

வாகரத்ைத நி த்த அவரக்ள் எ ம் ெசய்ய யா  என்பைத நீங்கள் அவரக் க்  
உ யளிக்க ேவண் ம். இந்த உ ைய உங்கள் ழந்ைதக்  ெமன்ைமயாக ம் ந்த 
பசச்ாத்தாபத் ட ம் ெகா க்க ேவண் ம். ல ழந்ைதகள் இந்த ப ல் மற்றவரக்ைள 

ட அ கமாகேவா அல்ல  அ கமாகேவா ேபாரா றாரக்ள். உங்கள் ழந்ைதகளில் 
ஒ வர ் இந்த ேவைலக்  அ க ேநரம் எ த் க்ெகாண்டால், அவரக்ளிடம் ெபா ைமயாக 
இ ங்கள் மற் ம் அன்  மற் ம் உண்ைம டன் அவரக்ைளக் ேகடக் ம் உ யளிக்க ம் 
தயாராக இ ங்கள். 
 
ேதவன் ஏன் இைத அ ம க் றார ் என்  ழந்ைதகள் ழப்பமைடவ ம் ெபா வான . 
அவரக்ள் ெபற்ேறாைர க ம் ேந க் றாரக்ள் மற் ம் ேதைவப்பட்டால் வாகரத்  
நடப்பைத ேதவன் ஏன் த க்க ல்ைல என்பைத ழந்ைதயால் ரிந்  ெகாள்ள யா .  
 

த ல், உங்கள் ழந்ைதக்  நித் ய கண்ேணாட்டத் ல் ஷயங்கைளப் பாரக்்க 
உத ங்கள்.  
 
ேவதைனயான ழ்நிைலகளில் ட, ேதவனின் இைறயாண்ைம மற் ம் அவ ைடய அ ம  
அவ ைடய இ  ேநாக்கத் ற்காக எவ்வா  ெசயல்ப ற  என்பைத அவரக்ள் ரிந்  
ெகாள்ள ேவண் ம். பல ெபற்ேறாரக்ள் தங்கள் ழந்ைதகள் இந்த உண்ைமைய ரிந்  
ெகாள்ள ைறந்த  பன்னிரண்  அல்ல  அதற்  ேமற்பட்டவரக்ளாக இ க்க ேவண் ம் என்  
நிைனக் றாரக்ள், ஆனால் ஆ  வய ல்  ழந்ைதகள் இைதப் ரிந் ெகாண்  அைத 
ஏற் க்ெகாள்வைத நான் கண் க் ேறன். உண்ைம என்னெவன்றால், ெபரியவரக்ைள ட 
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ழந்ைதகள் உண்ைமைய எளி ல் ரிந்  ெகாள்ள ம். ஆனால் நீங்கள் அவரக் க்  
ளக் ம் தம் க் யமான . ஒ  ெபற்ேறார ்இந்த உண்ைமைய ழந்ைத ன் மடட்த் ல் 
ன்ைவத்  தங்கைள நம்ப ேவண் ம். 

 
அந்த நாடக்ள் ெசன்ற ன் , ேந  
காத்ேநசச்ாரா ய நான் என் கண்கைள 
வானத் க்  ஏெற த்ேதன்; என் த்  
எனக் த் ம்  வந்த ;  

 
அப்ெபா  நான் உன்னதமானவைர 
ஸ்ேதாத் ரித் , என்ெறன்ைறக் ம் த் க் றவைரப் கழ்ந்  
ம ைமப்ப த் ேனன்; அவ ைடய கரத்்தத் வேம நித் ய கரத்்தத் வம், 
அவ ைடய ராஜ்யேம தைல ைற தைல ைறயாக நிற் ம். ன் கள் 
எல்லாம் ஒன் ல்ைலெயன்  எண்ணப்ப றாரக்ள்; அவர ் தம  

தத்த் ன்ப ேய வானத் ன் ேசைனைய ம் ன் கைள ம் 
நடத் றார,் அவ ைடய ைகையத் த த் , அவைர ேநாக் : என்ன 
ெசய் ெரன்  ெசால்லத்தக்கவன் ஒ வ ம் இல்ைல என்ேறன். (தானிேயல் 
4:34-35) 

 
கரத்்தாேவ, நீர ்என்ைன ேசா த் ர.் என்ைனப் பற் ய எல்லாவற்ைற ம் நீர ்அ ர.் 
நான் உடக்ா ம்ெபா ம் எ ம்ெபா ம் நீர ்அ ர.் 
 ெவ ரத் ந்ேத என  எண்ணங்கைள நீர ்அ ர.்  
கரத்்தாேவ, நான் ேபா டத்ைத ம் நான் ப க் ம் இடத்ைத ம் நீர ்அ ர.்  
நான் ெசய் ம் ஒவ்ெவான்ைற ம் நீர ் அ ர.் கரத்்தாேவ, நான் ெசால்ல ம் ம் 
வாரத்்ைதகள் என் வா ந்  ெவளிவ ம் ன்ேப நீர ்அ ர.்  
கரத்்தாேவ, என்ைனச ் ற் ம், எனக்  ன் ற ம் ன் ற ம் நீர ்இ க் ர.் 
நீர ்உம  ைககைள என்  ெமன்ைமயாக ைவக் ர.் நீர ்அ ன்றவற்ைறக் கண்  
நான் ஆசச்ரியப்ப ேறன். 
 நான் ரிந் க்ெகாள்வதற்  க ம் அ கமானதாக அ  உள்ள . நான் 
ேபா டெமல்லாம் உம  ஆ  உள்ள . 
கரத்்தாேவ, நான் உம் ட ந்  தப் ச ் ெசல்ல யா . கரத்்தாேவ, நான் 
பரேலாகத் ற்  ஏ ச ்ெசன்றா ம் நீர ்அங்  இ க் ர.்  
மரணத் ன் இடத் ற்  நான் றங் ச ் ெசன்றா ம் நீர ் அங் ம் இ க் ர.் 
கரத்்தாேவ, ரியன் உ க் ம் ழக் ற்  நான் ெசன்றா ம் நீர ் அங்ேக இ க் ர.் 
நான் ேமற்ேக கட க் ச ்ெசன்றா ம் நீர ்அங்ேக ம் இ க் ர.்  
அங் ம் உம  வல  ைக என்ைனத் தாங் ம், 
என் ைககைளப் த்  நீர ்வ நடத் ர.் 
கரத்்தாேவ, நான் உம் ட ந்  ஒளிந் க்ெகாள்ள யன்றா ம், 
பகல் இரவாக மா ப்ேபா ற் . 
“இ ள் கண் ப்பாக என்ைன மைறத் க்ெகாள் ம்” என்ேபன். 
ஆனால் கரத்்தாேவ, 
இ ம் ட உமக்  இ ளாக இ ப்ப ல்ைல. 
இர ம் பகைலப்ேபால உமக்  ெவளிசச்மா க் ம். 
கரத்்தாேவ, நீேர என்  சரீரத்ைத ம் உண்டாக் னீர.் 
என் தா ன் க ல் நான் இ க் ம்ேபாேத நீர ் என்ைனப் பற் ய எல்லாவற்ைற ம் 
அ ந் க் ர.் 
கரத்்தாேவ, நான் உம்ைமத் க் ேறன்! 
நீர ்என்ைன யக்கத்தக்க, அற் தமான வைக ல் உண்டாக் க் ர.் 
நீர ்ெசய்தைவ அற் தமானைவ என்பைத நான் நன்  அ ேவன்! 

உண்ைம ேகாப்  
இைறயாண்ைம - உயரந்்த அ காரம் 
ெகாண்ட, வரம்பற்ற ஞானம், 

ைமயான அ காரம், அைனத்ைத ம் 
அ ந்த கடந்த காலம், நிகழ் காலம் மற் ம் 
எ ர ்காலம். 
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நீர ்என்ைனப்பற் ய எல்லாவற்ைற ம் அ ர.் 
என் தா ன் க ல் மைறந் ந்  என் சரீரம் உ ெவ க் ம்ேபா  என் எ ம் கள் 
வளரவ்ைத நீர ்கவனித் க் ர.் 
என் சரீரத் ன் அங்கங்கள் வளரவ்ைத நீர ்கவனித் ர.் 
உம  த்தகத் ல் நீர ்அைவகள் எல்லாவற்ைற ம் பட் யல் இட் ர.் 
நீர ் என்ைன ஒவ்ெவா  நா ம் கவனித் ர.் அவற் ல் ஒன் ம் காணாமற் 
ேபாக ல்ைல. 
உம  எண்ணங்கள் எனக்  க் யமானைவ. 
ேதவேன, உமக்  யாகத் ெதரி ம். 
நான் அவற்ைற எண்ண ஆரம் த்தால் அைவ மணைலக்காட் ம் அ கமா க் ம். 
நான் க் ம்ேபா  இன் ம் உம்ேமா ட இ க் ேறன். (சங் தம் 139:1-18) 

  
இந்த வசனங்கள் ேதவன் நம் ஒவ்ெவா வைர ம் ெந க்கமாக அ ந் ப்பைத ேபா க் ற . 
நம  நாடக்ள் அைனத் ம் அவரால் வ வைமக்கப்பட்டைவ அல்ல  உ வாக்கப்பட்டைவ. 
நீங்கள் ேதவைன அ வதற்  ன், அல்ல  அவைர கரத்்தர ் மற் ம் இரடச்கராக 
ஏற் க்ெகாள்வதற்  ன் , அவர ்உங்கைள அ ந் ந்தார ்மற் ம் உங்கள் வாழ் ன் எல்லா 
நாடக்ைள ம் ன்னேர ரம்ானித்தார.் ேதவன் நம் அைனவ க் ம் இலவச ப்பத் ன் 
பரிைச வழங் னார.் நீங்கள் அவைரப் ன்ெதாட ம்ப  அவர ்உங்கைளத் ேதரந்்ெத த்தார ்
மற் ம் அவைர ஏற் க்ெகாள்ள அல்ல  நிராகரிக்க தந் ரம் அளித்தார.் 
 

கரத்்தாேவ, நீர ்என்ைன ேசா த் ர.் 
என்ைனப் பற் ய எல்லாவற்ைற ம் நீர ்அ ர.் 
நான் உடக்ா ம்ெபா ம் எ ம்ெபா ம் நீர ்அ ர.் 
ெவ ரத் ந்ேத என  எண்ணங்கைள நீர ்அ ர.் 
கரத்்தாேவ, நான் ேபா டத்ைத ம் நான் ப க் ம் இடத்ைத ம் நீர ்அ ர.் 
நான் ெசய் ம் ஒவ்ெவான்ைற ம் நீர ்அ ர.் 
கரத்்தாேவ, நான் ெசால்ல ம் ம் வாரத்்ைதகள் 
என் வா ந்  ெவளிவ ம் ன்ேப நீர ்அ ர.் 
கரத்்தாேவ, என்ைனச ் ற் ம், எனக்  ன் ற ம் ன் ற ம் நீர ்இ க் ர.் 
நீர ்உம  ைககைள என்  ெமன்ைமயாக ைவக் ர.் 
நீர ்அ ன்றவற்ைறக் கண்  நான் ஆசச்ரியப்ப ேறன். 
நான் ரிந் க்ெகாள்வதற்  க ம் அ கமானதாக அ  உள்ள . (சங் தம் 139:1-6) 

 
ேதவன் மனித க்  நல்லைதச ்ெசய்வதற்கான தந் ரத்ைத ம் ைமையச ்ெசய்வதற்கான 

தந் ரத்ைத ம் ெகா த்தார;் தங்கள் ெசாந்த வ ல் ஷயங்கைளச ் ெசய்வ  அடங் ம். 
எனேவ ேதவனின் ழந்ைதகள் ழ்ச் யைடந்த உல ல் வாழ் றாரக்ள், மற்றவரக்ள் 
ஏற்ப த் ய ைம அவரக்ைள அ க்க  ெதா ற . ேதவன் தன  ள்ைளகைள எல்லா 

ைமகளி ந் ம் பா காத் , நல்லைத மட் ேம அ ம தத்ால், இரட் க்கப்படாதவரக்ள் 
எளிதான வாழ்க்ைகக்கான உத்தரவாதத் ற்காக அவரிடம் ம் வதற்  மட் ேம 

ண்டப்ப வாரக்ள். 
 

உங்க டனான உங்கள் ெசாந்த உறைவப் பயன்ப த்  உங்கள் ழந்ைதக்  ஒ  உதாரணம் 
ெகா க்கலாம். உங்கள் ழந்ைதக்  நீங்கள் ெசால்லலாம், "நான் உங்க க்  ெபாம்ைம 
அல்ல  ட்டாய் வாங் த்த ன்ற னாேலேய மாத் ரம் நீங்கள் என்ைன ேந க் ரக்ள் 
என்றாேலா நான் ெசால்வைத ேகட் ரக்ள் என்றாேலா அ  அன்  அல்ல." 
 
இக்ெகட்ட காரியங்கைள ேதவன் ரிைய ெசய்ததல்ல, ஆனால் அவற் ேட கடந்  ெசல்ல 
ேதவன் உதவ உ யளிக் ன்றார.்  
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ே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) 

 
ெகட்டைவகைள ரிையெசய றவரல்ல ேதவன், ஆனால் அைவ நடக் ம்ெபா , அவர ்
நமக்  உதவ ம் ன்றார.்  
 
ெநா ங் ண்ட இ தயங்கைள ேதவன் மாத் ரேம ணமாக்க வல்லவர.் ேதவனிடம் ழந்ைத 
ேகள்  ேகட் ம் படச்த் ல் (ஏன் இைத நடக்க அ ம த் ரக்ள் என் ), ேதவனிடம் 
ேகாப ண்டதாேலா அல்ல  ைற னாேலா, அவரக்ள் ேதவைன உதவ ம் ெநா ங் ண்ட 
இ தயங்கைள ணமாக ம் சம்ம ப்ப ல்ைல.  
 

இந்த ஜனங்கள் கண்களினால் காணாம ம், கா களினால் ேகளாம ம், 
இ தயத் னால் உணரந்்  மனந் ம்பாம ம்,  
நான் அவரக்ைள ஆேராக் யமாக்காம ம் இ க் ம்ப யாக,  
அவரக்ள் இ தயம் ெகா த் க் ற ; காதால் மந்தமாய்க் ேகட் ,  
தங்கள் கண்கைள க்ெகாண்டாரக்ள் என்பேத. (மத்ேத  13:15)  

 
எல்லா மக்க க் ம் இலவச ப்பத்ைத அளிப்ப ல் ேதவன் தன  உன்னதமான ட்டத் ல் 
ேதவைன நம் வதற்  ழந்ைத ன் வாசத் ற்காக ெஜ க்க ேவண் ம்.  
 
இந்த க னமான ேநரத் ல் தங்க க்  உதவ ேதவனிடம் அவரக்ள் ெஜ க்க ேவண் ம், 
அவரக் ைடய உைடந்த இ தயத்ைத ணமாக்க அவரிடம் ேகடக் ேவண் ம், ேம ம் 
அவரக்ள் ஏேதா ஒ  வைக ல் ற்றம் ெசால்ல ேவண் ம் என்  நிைனப்பவரக் க்  
ப லளிக்க ேவண் ம், "இல்ைல, நான் ற்றம் ள்ளவன்/ள் அல்ல. ேதவன் என்ைன 
ேந க் றார ் மற் ம் இ  நடக்க நான் காரணமல்ல." உங்கள் ள்ைளகள் தாங்கள் 
அ ப க் ம்  ேவதைன ேதவ க் த் ெதரி ம் என்பைத உ ப்ப த் ங்கள், ேம ம் இந்த 
ேவதைனயான ேசாதைன ன் லம் அவரக் க்  உத வ  அவ ைடய ப்பம். 
 
இரண்டாவ , உங்களிடேமா அல்ல  மற்ற ெபற்ேறா டேனா கசப்ைப 
வளரக்்காதவண்ணம் பாரத்் க்ெகாள்வ  க் யம்.  
 

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)  
 
நாம் ஒ வரிடம் கசப்பாக இ ந்தால், அ  நம்ைம நாேம கசப் க் ளாக் ம். நாம் 
ேசாகமாக ம், ேகாபமாக ம், ழப்பமாக ம் இ ப்ேபாம், மற்றவரக்ைள ேமாசமாக 
நடத் ேவாம். உதாரணமாக, ெகால்ைலப் றத் ல் உள்ள ஒ  நச்  ெபரி தர ் நீங்கள் அதன் 
ெபரிகைள உண் ம் ஒவ்ெவா  ைற ம் உங்க க்  உடம்  சரி ல்லாமல் 
ேபாய் ன் ரக்ள். ேவ  யாராவ  ேநாய்வாய்ப்பட ம் னால் நீங்கள் அந்த ெபரிகைள 
நீங்கேள சாப் ரக்ளா? 

 
மனக்கசப்ேபா ம் ேகாபத் ட ம் அேத நிைல தான். நீங்கள் யாேராடாவ  ேகாப ற்றாள், 
அப்ெபரிகைள நீங்கள் உண்டால் மற்றவரக்ள் ேவதைன வாரக்ள் என் நிைனத்  நீங்கள் 
அவற்ைற உண் ரக்ளா? இல்ைல, அ  ட்டாள்தனமா ம். மற்றவரக்ள் நம்ைம 
காயப்ப த் னா ம் ேதவன் அவரக்ளிடம் கசப் ணரே்வா  இ க்கா க்க கற் க் 
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ெகா க் ன்றார.் நாம் அவரக்ைள மன்னிக்க ேவண் ம் ஏெனன்றால், மன்னிக்க ல்ைல 
என்றால் உங்கைள நீங்கேள காயப்ப த் க்ெகாள் ன் ரக்ள்.   
 
கசப்பைடந் , ஒ வேரா  ேகாபமா க் ம்ேபா , அவரக்ைள மணிக்காம ப்ப  
நச் த்தண்ைம ள்ள ெபரிகைள உண் வதற்  நிகரா ம். நம் ைடய பாவங்க க்காக 
ேதவன் நம்ைம மன்னிப்ப ேபால, நம்ைம காயப்ப த் றவரக்ைள நா ம் மன்னிக்க அவர ்

ன்றார.் 
 

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) 

 
நீங்கள் அவரக்ைள இந்த ெஜபத் ன் லம் உதவலாம்.  
 

கரத்்தாேவ, என  தந்ைதேயா  தாேயா  கசப்பாகாமல் இ க்க உத ம். 
அவரக்ைள மன்னிக்க ம் ேகாபபபடாமல் இ க்க ம் எனக்  உதவ ம். 
இேய ன் லம் ெஜ க் ேறன். ஆெமன்.  

 
ற்றம் தல் மற் ம் ன்பம், பல த ணங்களில் அளிக்கக் ய பாவ நடத்ைத னாேல 

உ வா ம் காயத் ன் ழற் ைய உைடப்பதற்கான ஒேர ஒ  வ  மன்னிப்ேப என்பைத 
அவரக்ளிடம் ெதரியாயப்ப த் ங்கள். மன்னிப்  ட் ைய அ ன்ற . ற்றம், நன்ைம 
ஆ யவற் ன் ேகள் கைள ற் மாய் அகற் ன்ற . ஒ  உற , மற்றவரக்ளால் ஏற்படட் 
காயத் ைன ணமாக்க வல்லைம ைடய ம் அதைன தாக ெதாடங்க ம் உத ன்ற .  
 
ேயாேசப் ைடய வாழ் ல் (ஆ யாகமம் 37 - 45) இவ் ண்ைம நி க்கப்பட்ட , 
இவ்ேவதைன நிைறந்த ேசாதைனகளில் ேதவன் எப்ப  ரிைய ெசய ன்றார ்என்  உங்கள் 

ழந்ைதகள் பாரப்்பதற்  உத ம். தன  சேகாதரரக்ள் அவைர தவறாக நடத் ம், 
காட் க்ெகா த் ம், ைக டப்பட் ம், அ ைமயாக ற்கப்பட் ம், எந்த த தவைற 
ெசய்யாதேபா ம் ைறயைடக்கப்பட் ம் - இவ்வைனத்  காயங்க ம் ேயாேசப் ன் 
வாழ்ைவ ெதாட்டன ஏெனன்றால் தன  தந்ைத ைடய, சேகாதரரக் ைடய தவறான 
ேதர் கள் காரணம். எனி ம் தன  வாழ் ன் ேவர ் கசப்பாகாமல் கவனித் க்ெகாண்டார.் 
அவ ைடய சேகாதரேரா  இைணவதற்  ெகாஞ்ச காலம் ன் , ேதவன் அவ ைடய வாழ் ல் 
ெசய்த ணமாக் ம் ரிையகைள தன  மகன்க க்  அவரிட்ட ெபயரக்ைளக்ெகாண்  
சாட்  பகரந்்தார.் 
 

ே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) 
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மறப்பெதன்ப , இத்த ணத் ல், நிைன ல் ெகாள்ளாமல் மைறந் ேபாவதல்ல, அவற்ைற 
ட் , தன  யரத் ற் ள் ஆழ்த் ம் காரியங்கைள மைறயசெ்சய்தார.் அவர ் ேதவைன 

வா த்த னால் ேயாேசப் ன் வாழ்  ஆ ரவ்ாதமாய் இ ந்த , கனிெகா க் ன்ற 
ஒன்றாய் காணப்பட்ட , கசப் ணரை்வேயா, மனக்கசப்ைபேயா வளரத்் க்ெகாள்ள ல்ைல. 
மனக்கசப்ெபன்ப  ண் ம் உண தல் என்பதா ம். ேயாேசப்  தன  ேவதைனகரமான 
அ பவங்களி ம், கடந்த காலத் ம் ேதவைன வா க்க ேதர்  ெசய்தார.்  
 

ன்றாவ , மன்னிக்காத்தன்ைம நம்ைம கடந்த கால காயங்களில் ைறப்ப த்  
கனிெகா க் ம் வாழ்க்ைகைய தைட ெசய் ம் சாத் யத்ைத உண்டாக் ன்ற .  
 
எ ப் ல், தனிைம ன் காலத் ல், ேயாேசப்ப்ஹ தன  இ தயத் ல் காயத்ைத ேபாக்க 
ேதவைன அ ம த் , தன  உடன் றந்த சேகாதரரக்ளாேலேய ெநா க்கப்பட் , ன்னர,் 
சந்தரப்்பம் வழங்கப்பட்ட த ணத் ல், ேயாேசப்  அன்ைப ெகா த் , மன்னித்  தன  
சேகாதரரக் க்  ைபைய வழங் னார.்  
 

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 இரட் 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) 

 
ேயாேசப்  தான் ெசான்னைத உண்ைமயாய் வா த்தார:்  
 

நீங்கள் எனக் த் ைமெசய்ய நிைனத் ரக்ள்; ேதவேனா, இப்ெபா  
நடந் வ றப ேய, ெவ  ஜனங்கைள உ ேராேட காக் ம்ப க் , அைத 
நன்ைமயாக யப்பண்ணினார.் (ஆ யாகமம் 50:20) 

 
"நன்ைமக்காகேவ ெசான்னார"் என்றால் ேதவன் ெசய்வார,் அவர ்
ேயாேசப்ேபாேட ெசய்த ேபால, இவ்ேவதைன ட்டக் ய அ பவங்கைள உடெ்காண்  
நம  வாசத் ல் உ ெபற உபேயா ங்கள். அவர ் ற்றம் ற ல்ைல, 

ளக்க ற ல்ைல, இரக்கத் ன் ெதானி ம் மன்னிப் ம். ேயாேசப் ம் அவ ைடய 
சேகாதரரக் ம் ஒன் ைணய ம் ஒ  ய உற ைன வக்க ம் வ யான   
ெசவ்ைவப்ப த்தப்படட் . 

 
அன் ம், அவ ைடய ரம்ானத் ன்ப  அைழக்கப்பட்டவரக்ளாய் 
ேதவனிடத் ல் அன் றவரக் க் ச ் சகல ம் நன்ைமக்  ஏ வாக 
நடக் றெதன்  அ ந் க் ேறாம். (ேராமர ்8:28) 
 

க்கல் 2: ஒ  எ ர்மைற ன்ன ப்  
 

ஒ  ழந்ைத தன  ெபற்ேறாரின் வாகரத்தால் பா க்கப்ப ைக ல், அல்ல  ெபற்ேறாரக்ள் 
ண் ம் ஒன்றாக வ வாரக்ள் என்  நம் ம்ேபா , அவரக்ள் ய மணத்ைத, 

மாற்றாந்தாய், அ காரம் மற் ம் உடன் றப் கைள ஏற் க்ெகாள்வ ல் ரமப்ப றாரக்ள். 
இதனால்தான், இன்ெனா  மண உற ல் ன்ேன வதற்  ன்  ழந்ைதக க்  
மன்னிப்  மற் ம் ணப்ப த் தல் லம் ேவைல ெசய்ய உத வ  க ம் க் யம்.  
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ல சந்தரப்்பங்களில், ப்பாக பன்னிரண்  மற் ம் அதற்  ேமற்பட்ட வய ைடய 
ழந்ைதகளிடம், அவரக்ள் எந்த உத ம் ம்ப ல்ைல அல்ல  காயத்ைத அல்ல  

கசப்ைப ெவளிேயற்ற ம் னால், ஒ  ெபற்ேறார ் அல்ல  ெபற்ேறாரக்ள் ராரத்்தைன 
ெசய்வைதத் த ர ேவ  எ ம் ெசய்ய யா , ெபா ைமயாக இ ங்கள் மற் ம் 
ெதாடரந்்  தங்கள் பங்ைக நிைறேவற்ற் ங்கள்.  

 
எனி ம் ஒ  ழந்ைத தன  ெபற்ேறாைர ைணக் ைக களாக ைவத் க்ெகாண்  
ஒ வ டனான உற ல் ன்ேனறாமல், ம மணம் ெசய்  ெகாள்ளக் டா . ஒ  ழந்ைத 
இந்த ஷயங்கைளச ்ெசய்ய ேபா மான ேநரம் ஒ க்க ேவண் ம், ெபா வாக ைறந்தபடச்ம் 
ஒ  வ டம். 

 
ழந்ைதகைள வளரப்்ப ல் ேதவனின் பாரை்வையப் ரிந் ெகாள்ள உங்கள் 
ழந்ைதக க்  உத ங்கள். 

 
ம மணம் த்த ற , அ காரதை்த சமரசம் ெசய்யாமல் ெபா ைமயாக இ ங்கள். 
ஒ க்கம் என்ப  க் யம். உங்கள் ழந்ைதகள்  அ கார ள்ளவரக்ளாக இ க்க ேதவன் 
உங்கைள அைழத் க் றார.்  
 

ள்ைளகேள, உங்கள் ெபற்றா க் க் கரத்்த க் ள் ழ்ப்ப ங்கள், இ  
நியாயம். உனக்  நன்ைம உண்டா ப்பதற் ம், ேல வாழ்நாள் 
நீ த் ப்பதற் ம் . (எப் யர ்6:1-2) 

 
ஒ  மாற் ப்ெபற்ேறாராக, "நான் ஒப் க்ெகாள் ேறன்" என்  யெபா  ம்பத் ல் 
உங்க க்  ேதவன் தந்த ெபா ப்ைப ஏற் க்ெகாள்ள ேவண் ம். நீங்கள் மணத் ன் 
ேபா , உங்க ைடய கணவன்/ மைன க்  மாத் ரமல்லாமல் ேதவனிட ம் னீரக்ள். 
நான் ஒப் க்ெகாள் ேறன் என்றால், "நான் இவைர என  கணவராக/ மைன யாக அவரிடம் 
ேதவேன உம் ைடய த்தத் ன்ப  ைன ேறன் என்பதா ம். ஒ  கணவனாக/ 
மைன யாக, ெபற்ேறாராக இப்ெபா ப்ைப ஏற் க்ெகாள் ேறன். எங்கள் ம்பத் ல் 
வள ம் ள்ைளகளிடம் - அன்  காட்ட ம் அவரக்ைள ப ற்  ெசய்ய ம் உம் ைடய 

த்தத் ன்ப  நீர ் அளித்த அ கார பணிைய ஒப் க்ெகாள் ேறன்." ஒ  கணவ ம் 
மைன ம் இைதத் த ம்ேபா , சரியான ெமய்ைமைய ட் ள் உ வாக் , அதைன 

ழந்ைதகள் த  இ ல் அவரக் ைடய வளரச்் ல் ைளசச்ைலக் காண் ரக்ள்.  
 
ெபற்ேறாராக, உங்கள் ள்ைளகளிடம், ஸ்தவரக்ளாக, நாம் ேதவ ைடய த்தத்ைத 
ெசய்ய ேவண் ெமன்ப ல் க் யத் வத்ைத ளக்க ம். ம்பத் ைன உ வாக் யவர ்
ேதவன், எப்ப  ம்பத்ைத நடத்தேவண் ம் என்பைத அவரிடேம ேநாக் ப்பாரக்் ன்ேறாம். 

ள்ைளகைள ப ற் ப்ப ல் ெபற்ேறார ் இ வ ேம இைசந்  ெசயல்பட ேவண் ம் என்  
அவ ைடய வசனம் ன்ற .  

 
ட் ன் அ காரத்ைத ேதவன் வைரய க் ன்றார்.  

 

மைன கேள, கரத்்த க்ேகற் ம்ப , உங்கள் ஷ க் க் ழ்ப்ப ங்கள். 
ஷரக்ேள, உங்கள் மைன களில் அன் ங்கள், அவரக்ள்ேமல் கசந்  

ெகாள்ளா ங்கள். ள்ைளகேள, உங்கைளப் ெபற்றா க்  எல்லாக் 
காரியத் ேல ம் ழ்ப்ப ங்கள்; இ  கரத்்த க் ப் ரியமான . தாக்கேள, 
உங்கள் ள்ைளகள் டனற் ப்ேபாகாதப , அவரக் க் க் 
ேகாப ட்டா ங்கள். (ெகாேலாெசயர ்3:18-21) 
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தகப்பன் ட் ன் தைலயாய் இ க் ன்றார,் தா ம் அவ்வ கார அைமப் ன் 
அங்கமா க் ன்றார.்  
 

எந்த ம ஷ ம் ேமலான அ கார ள்ளவரக் க் க் ழ்ப்ப யக்கடவன்; 
ஏெனன்றால், ேதவனாேலயன்  ஒ  அ கார ல்ைல; உண்டா க் ற 
அ காரங்கள் ேதவனாேல நிய க்கப்பட் க் ற . ஆதலால் அ காரத் ற்  
எ ரத்்  நிற் றவன் ேதவ ைடய நியமத் ற்  எ ரத்்  நிற் றான்; அப்ப  
எ ரத்்  நிற் றவரக்ள் தங்க க் த் தாங்கேள ஆக் ைனைய 
வ த் க்ெகாள் றாரக்ள். (ேராமர ்13:1-2) 

 
ேதவன் ட் ள் அ காரதை்த நி ன்றார,் அவைர நாம் வா க்க ேவண் ம். அப்ப  
ெசய்ய ல்ைல என்றால், வசனம் 2 ன்ற , "ஆதலால் அ காரத் ற்  எ ரத்்  
நிற் றவன் ேதவ ைடய நியமத் ற்  எ ரத்்  நிற் றான்; அப்ப  எ ரத்்  நிற் றவரக்ள் 
தங்க க் த் தாங்கேள ஆக் ைனைய வ த் க்ெகாள் றாரக்ள்": இ  அ ெவன்  
அரத்்தமல்ல, ஆனால் தவ ைடய ஒ க்கம் என்பேத ெமய். இவ்வ காரத்ைத ஏற்காத 
ெபற்ேறாேரா, இதற்  கட் ப்படாத ள்ைளயாய் இ க் ம்ேபா  உட் ழப்பத்ைத 
அ ப ப்பாரக்ள். சந்ேதாசம் இல்ைல. சமாதானம் இல்ைல. ப்  இல்ைல. அவரக் ைடய 
உள்ளத் ம், மன ம் ழப்பத் ன் உணர் க ம், ேகாப ம், ஏமாற்ற ம் நிைறந்  
காணப்ப ம். மனா அ த்தம் ன் ெதாட ம்.  
 

அந்தப்ப , இைளஞேர, ப்ப க் க் ழ்ப்ப ங்கள். நீங்கெளல்லா ம் 
ஒ வ க்ெகா வர ் ழ்ப்ப ந் , மனத்தாழ்ைமைய அணிந் ெகாள் ங்கள்; 
ெப ைம ள்ளவரக் க் த் ேதவன் எ ரத்்  நிற் றார,் தாழ்ைம 
உள்ளவரக் க்ேகா ைப அளிக் றார.் ஆைகயால், ஏற்ற காலத் ேல ேதவன் 
உங்கைள உயரத்் ம்ப க் , அவ ைடய பலத்த ைகக் ள் அடங் ங்கள். 
அவர ் உங்கைள சாரிக் றவரானப யால், உங்கள் கவைலகைளெயல்லாம் 
அவரே்மல் ைவத் ங்கள். (1 ேப  5:5-7) 

 

ெபற்ேறாரக்ேள ழந்ைதகளின்  அ கார ைடயவரக்ள் - த்தவரக் ம் ட என்  
ேவதாகமம் ன்ற . ேவத வசனத் ன்ப , ஒ  ெபற்ேறார ் மனம் த்தாள், ேதவ 
அ காரத்ைத ம், ேமலாண்ைம ட்டத்தைட ம் த  நி வ ேவண் ம். ேதவ ைடய 
தைல ம் ம்ப ஒற் ைம ல் உத  ேவண் ேமயானால், ேதவ ைடய 
அ த்தல்கைள இணங்க ேவண் ம். என்ன அல்ல  எப்ப  காரியங்கைள ெசய்ய 
ேவண் ம் என்பைத ள்ைளேயா உலகேமா ஆைண வதற்  இட ண்  -  அ ல் ட் ல் 
அ காரத்ைத நி தல் அடங் ம் - என்  ேவதாகமத் ன் எந்த ப ம் றப்பட ல்ைல.  
 

 " த்தவரக் க்  ழ்ப்ப ங்கள்." இ ல் மாற் ப்ெபற்ேறா ம் அடங் ம்.  
 "ெப ைம ள்ளவரக்ைள ேதவன் எ ரக்் றார"். இந்த உள் ன்ப ம் மனசே்சார் ம் 

அவ க்  உங்கைள அரப்்பணிக் ம் வைர ெதாடர அ ம க் ன்றார.் 
 "தாழ்ைம ள்ளவரக் க்ேகா ைப அளிக் ன்றார"். ேதவன், அவ ைடய 

தத்த் க் ம், அவ ைடய அ காரத் ற் ம் அ காரத் ற் ம் நம்ைம 
அற்பணிக் ம்ேபா , அவரக்ைள ஆ ரவ் த் , அவரக் க்  தன  த்தத் ன்ப  
நடக்க ெபலனளிக் றார.்  

 "உங்க ைடய எல்லா கவைலகைள ம் அவர்  ெச த் தல்". ேதவனிடமாக 
ம் ம்ேபா , வாகரத் ந்  ஏற்படட் ேவதைன ந்  ள்வதற்  அவரிடம் 

ெபலன் ேத ம்ேபா , அவரக் ைடய ெபற்ேறாரின் ைவ ஏற் ம்ேபா , 
அவரக் க்  அவர ் அவரிடமான உள்ளாரந்்த சமாதான ம், சந்ேதாஷ ம் 
அளிக் ன்றார.்  
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ெபற்ேறாரா ய இ வ ம் ெபா ைமையக் கைட க்க ேவண் ம்.  
 

கரத்்த ைடய ஊ யக்காரன் சண்ைடபண் றவனா ராமல், 
எல்லாரிடத் ம் சாந்த ள்ளவ ம், ேபாதகசமரத்்த ம், ைமையச ்
ச க் றவ மா க்கேவண் ம். எ ரே்ப றவரக்ள் சத் யத்ைத 
அ ம்ப  ேதவன் அவரக் க்  மனந் ம் தைல அ ளத்தக்கதாக ம், 

சாசானவ ைடய இசை்ச ன்ப  ெசய்ய அவனால் பட் க் ற 
அவரக்ள் ம ப ம் மயக்கந்ெதளிந்  அவன் கண்ணிக்  
நீங்கத்தக்கதாக ம், சாந்தமாய் அவரக் க்  உபேத க்கேவண் ம். (2 

ேமாத்ேத  2:24-26) 
 
இந்த ப ல் ேபாரா ம் ழந்ைதக க்  எவ்வா  ப லளிக்க ேவண் ம் என்பதற்கான 
ெதளிவான வ ைறகைள ேதவன் ெகா க் றார:் 
 

1. சண்ைட டாேத என்றால் வா ட ேவண்டாம். வா ட இ வர ் ேதைவ. ேதவ 
வாரத்்ைதைய உங்க ைடய பா காப் க்காக உபேயா ங்கள்.  
 

2. ெமன்ைமயான  என்றால் க ைமயானதாகேவா, ேகாபமாகேவா அல்ல  
ேகாபமாகேவா இல்ைல - ஆனால் அன் ல் காரியத்ைதச ்ெசய்வ .  
 

3. கற் க்க ம் என்ப  ழ்நிைலக்  ெதளிைவக் ெகாண் வ வதா ம். நீங்கள் ஏன் 
ட் ல் ஒ  அ காரியாக இ க் ரக்ள் என்பைதப் ரிந் ெகாள்ள உத வ  இ ல் 

அடங் ம். அவரக்ள் ஏன் ேபாரா றாரக்ள் என்பைதப் ரிந் ெகாள்ள உத ங்கள். 
அவரக்ளின் வாழ்க்ைகையத் ெதாட்ட ேசாதைனகளி ந்  எப்ப  ணமைடவ  
என்பைத அவரக் க் த் ெதளி ப த் ங்கள். அவரக்ளின் தவறான நடத்ைத மற் ம் 

ைய வதற்  ஏன் ஒ க்கம் ேதைவ என்பைத ளக் ங்கள். 
 

4. ெபா ைம ஒ  ெசயல் ைற - உங்கள் ேநரத் ல் அல்ல. நீங்கள் அ த்  ராக இ க்க 
ேவண் ம். 
 

5. மனத்தாழ்ைம ல் தாழ்ைமயான இதயம் உள்ள , நீங்கள் அவரக்ைள ட றந்தவர ்
ேபால் ெசயல்பட ல்ைல, ஆனால் நீங்கள் ேதவனின் பாரை்வ ல் சமமானவரக்ள். 
நீங்கள் இந்த நிைலக்  ேதவனால் அைழக்கப்பட்  அ ேஷகம் ெசய்யப்பட் ரக்ள். 
நீங்கள் அைத சம்பா க்க ல்ைல. 
 

6. சம்பந்தம் என்றால் ன்வாங்காமல் இ ப்ப . நீங்கள் உங்கள் அ காரதை்த ஏற்க 
ேவண் ம், ன்பற்ற ேவண் ம் மற் ம் ஒ க்கத்ைத ெசயல்ப த்த ேவண் ம். நீங்கள் 

ன்பற் னா ம் இல்லா டட்ா ம் ழந்ைத ன் ேமாசமான அ ைற அல்ல  
மற்ற ெபற்ேறா டன் வாழப் ேபா ம் அச் த்தல் ேவண்டாம். இ  லகாமல் 
இ ப்ப , தனிைமயாக மா வ  அல்ல  ட் க்ெகா க்காமல் இ ப்ப ம் ஆ ம். 

  
ஒ  கணவன், மைன , மற் ம் ெபற்ேறாராக ேதவனின் ப்பத்ைத ெசய்வ , உங்கள் 

ழந்ைதகளில் இந்த எ ரம்ைறயான ன் ட் ய மனநிைல ன் லம் உங்கள் இ வ க் ம் 
ேவைல ெசய்ய நீங்கள் ெசய்யக் ய க சக் வாய்ந்த ஷயங்களில் ஒன்றா ம். இந்த 
ெகாள்ைககள் நீங்கள் ஒ  ைற மட் ம் உள்ளடக் யைவ அல்ல. வாழ்க்ைக ன் 

ழ்நிைலகள் ேவதாகமாக் ெகாள்ைககைள ம பரி லைன ெசய்வதற் ம் உங்கள் 
ெபற்ேறார/் ழந்ைத உற க க்  அவற்ைறப் பயன்ப த் வதற் ம் பல வாய்ப் கைளத் 
த ம். 
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க்கல் 3: ல்லா ேநாய்  
 
 

வாகரத் க் ப் ற , பல ழந்ைதகள் இரண்  தனித்தனி ட் ச ் ழ ல் வாழ்வைதக் 
காண் றாரக்ள். அவரக்ள் அ ப்பைட ல் வாராந் ர, மாதாந் ர அல்ல  இ  மாத 
அடட்வைண ல் உ ரியல் ெபற்ேறாரின் க க்  இைட ல் ன் ம் ன் மாக 
மாற்றப்ப றாரக்ள். 
 

இ  ழந்ைத ஒன்  அல்ல  இரண்  களில் ேய  பா காப்பாக இ ப்பைத உணர 
ரமத்ைத உ வாக்கலாம். இந்த ' ல்ைல ேநாய் " உங்கள் ழந்ைதக க்  நடக்கா  

என்பைத உ ப்ப த் க் ெகாள் ங்கள். இரண்  ெபற்ேறாரக் ம் ம மணம் ெசய்  
ெகாண்டால் மற் ம் அவரக்ளின் ய மாற்றாந்தாய் ழந்ைதக க்  ழந்ைதகள் 
இ ந்தால், இ  தங்கைள மாற் யைமப்ப ல் ரமத்ைத அ கரிக் ற . 
 
இதன் லம் உங்கள் ழந்ைதக க்  உத ம் நைட ைற ஆேலாசைனகள் இங்ேக 
உள்ளன. 
 
பரிந் ைர 1: தைலைமத் வத் ல் ஒற் ைம 
 
 

கலப்  ம்பத் ன் தைலவரக்ள் (கணவன் மற் ம் மைன ) ஒற் ைமயாக இ ப்ப ம், 
ட் ல் ேதவனின் நிரவ்ாகத் ன் ப  ஒன்றாக ேவைல ெசய்வ ம் க் யமானதா ம். ட் ல் 

வ நடத் ம் ழந்ைதகைள வ நடத் வதற் ம், ேந ப்பதற் ம், ப ற்  அளிப்பதற் ம் 
ஆணின் வ நடத் த க் ம் ெபண்ணின் உத யாளராக இ ப்பதற் ம் ேதவனின் 
கட்டைளைய உ ரியல் ற ல்ைல. 
 

நாம் அவ ைடய சரீரத் ன் அவயவங்களா ம், அவ ைடய மாம்சத் ற் ம் 
அவ ைடய எ ம் க் ம் உரியவரக்ளா ம் இ க் ேறாம். இ னி த்தம் 
ம ஷன் தன் தகப்பைன ம் தன் தாைய ம் ட் , தன் மைன டன் 
இைசந் , இ வ ம் ஒேர மாம்சமா ப்பாரக்ள். இந்த இரக யம் ெபரிய ; 
நான் ஸ் ைவப்பற் ம் சைபையப்பற் ம் ெசால் ேறன். எப்ப ம், 
உங்களி ம் அவனவன் தன்னிடத் ல் அன் வ ேபால, தன் 
மைன னிடத் ம் அன் ரக்கடவன்; மைன ம் ஷனிடத் ல் 
பயபக் யா க்கக்கடவள்.  (எப் யர ்5:30-33) 

 
பரிந் ைர 2: ட் ற  ெபற்ேறாரா ப்ப   
 
உங்கள் ட் ற் ம் மற்ற உ ரியல் ெபற்ேறாரின் ட் ற் ம் இைடேய ஒ  ஒத் ைழப்  
ெபற்ேறார ் ட்டத்ைத உ வாக்க ஒ  ேநரை்மயான யற் ைய ேமற்ெகாள் ங்கள். 

ழந்ைதகளின் வாராந் ர அல்ல  மாதாந் ர மாற்றங்க க்  உத ம் ட்டத் டன் ட் ற  
ெபற்ேறாரின் நீண்டகால க் யத் வத்ைத மற்ற உ ரியல் ெபற்ேறாரின் இதயத் ல் 
ப மா  கரத்்தரிடம் ராரத்்தைன ெசய்  ேக ங்கள். 
 

ட் ற  ெபற்ேறா க் ரிய ட்டத்ைத உ வாக்  நிரவ் ப்ப ல் உங்கள் ன்னாள் 
கணவ டன்/ மைன டன் நீங்கள் ெதாடர்  ெகாள் ம் தத் ல் அல்ல  இ  தரப் ன ம் 

றப்பாகச ் ெசயல்ப ம் ேவ  எந்த ஷயத் ம் எ ரிகள் ெசல்வாக்  ெச த்த 
அ ம க்கா ரக்ள். உங்கள் ன்னாள் கணவன்/ மைன   ஆ க்கம் ெச த்தேவா அல்ல  

க் யமானதாக நீங்கள் நிைனக் ம் அைனத்  கைள ம் கட் ப்ப த்தேவா 
யற் க்கா ரக்ள். சமரசம் இல்லாமல், ஒத் ைழப் ற்  இடமளிக்க ம். 

 

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

 

ெதய்வ பயத்ேதாேட ஒ வ க்ெகா வர ் ழ்ப்ப ந் ங்கள். (எேப யர ்5:21) 
 



ேரக் காஸ்டர ்
 

உங்கள் ழந்ைதகைள ப ற் த்தல் 122 

பரிந் ைர 3:  ம் தல் 
 

ப்பாக இைளய ழந்ைதக டன் மற்ற ட் ல் இ ந்  ம் ம் ழந்ைதக்  கவனம் 
ெச த்த ேவண் ய  அவ யம். அவரக்ள் தங்கள் சாகசங்கள், சவால்கள் மற் ம் 
ஏமாற்றங்கைளப் பற்  ப ரந்்  ெகாள்ள ம்பலாம். அவரக்ளிடம் இ ந்த அற் தமான 
சாகசங்கைளப் பாரத்்  ெபாறாைமப்படேவா அல்ல  அவரக்ளின் ஏமாற்றத்ைத ைறத்  
ம ப் டேவா நீங்கள் ேபாரா வ  க் யம். நல்ல ேகடப்வராக இ ங்கள். உங்க க் ம் மற்ற 
ெபற்ேறா க் ம் இைடேய ரக்்கப்படாத ேமாதல் இ ந்தா ம், அவரக்ள் அ ப த்த றப்  
வாய்ப் கைளப் பற்  அவரக்ள் ம ழ்ச் யைட ம் ேபா  அவரக் டன் ம ழ்ச் ங்கள். 

ன்னாள் ைணவரக் க் ைட ல் ரக்்கப்படாத ரச் ைனகள் உங்கள் 
ழந்ைதக டனான உங்கள் உறைவப் பா க்க அ ம க்கா ரக்ள். உங்கள் ழந்ைதைய 

ேமம்ப த் ம் மற் ம் மற்ற ெபற்ேறாரக்ள், அவரக்ளின் பழக்கவழக்கங்கள், ழந்ைதைய 
ெக ப்ப  அல்ல  ழந்ைத டன் அவரக்ள் ெசய்த தவ கள் பற்  அவரக் க்  க ைண 
அளிக் ம் ஷயங்கைள மட் ேம ேபச கவனமாக இ ங்கள். 
 
மற்ற ெபற்ேறாரின் ட் ல் இ க் ம் ேபா , ைறவான ெதய் க தராதரங்களின்ப  தான் 
வாழ்வதாக உங்கள் ள்ைள ெவளிப்ப த் னால், மற்ற ெபற்ேறார ் அ ம த்ததற்காக 
அவரக்ைளக் கண் க்கா ரக்ள். அதற் ப் ப லாக, உங்கள் ழந்ைத டன் உங்கள் 
வழக்கமான ஷத் வ ேநரத் ன் ஒ  ப யாக, இந்த ஷயங்களில் உங்கள் ள்ைளைய 
எப்ேபா , எப்ப  டரக்ள் ஆக் வ  என்ப ல் ஞானமாக இ ங்கள். மற்ெறா  பய ள்ள 

ஷயம் என்னெவன்றால், ழந்ைத த ல் உங்கள் ட் ற்  வ ம்ேபா ,  ேநரத் ற்  
 தல் க ைணைய க த் ல் ெகாள்வ , ழந்ைதைய சரிெசய்ய  ேநரம் 

ேதைவப்ப ம் என்  நீங்கள் எ ரப்ாரக்்கலாம். நீங்கள் அவரக்ைள ஒ ங் ப த் வதற்  ன் 
தல் நாள் ஒ  ெமன்ைமயான நிைன ட்டல் அல்ல  எசச்ரிக்ைகைய (இரண்  அல்ல  
ன்  அல்ல) பயன்ப த்த ம். 

 

ஒவ்ெவான் ற் ம் ஒவ்ெவா  கால ண் ; வானத் ன் க் ற ஒவ்ெவா  
காரியத் க் ம் ஒவ்ெவா  சமய ண் . றக்க ஒ  கால ண் , இறக்க ஒ  
கால ண் ; நட ஒ  கால ண் , நடட்ைதப் ங்க ஒ  கால ண் ; ெகால்ல 
ஒ  கால ண் , ணமாக்க ஒ  கால ண் ; இ க்க ஒ  கால ண் , கட்ட 
ஒ  கால ண் ; அழ ஒ  கால ண் , நைகக்க ஒ  கால ண் ; லம்ப ஒ  
கால ண் , நடனம்பண்ண ஒ  கால ண் ; கற்கைள எ ந் ட ஒ  
கால ண் , கற்கைளச ் ேசரக்்க ஒ  கால ண் ; த வ ஒ  கால ண் , 
த வாம க்க ஒ  கால ண் ; ேதட ஒ  கால ண் , இழக்க ஒ  
கால ண் ; காப்பாற்ற ஒ  கால ண் , எ ந் ட ஒ  கால ண் ; க்க 
ஒ  கால ண் , ைதக்க ஒ  கால ண் ; ம னமா க்க ஒ  கால ண் , 
ேபச ஒ  கால ண் ; ேந க்க ஒ  கால ண் , பைகக்க ஒ  கால ண் ; 

த்தம்பண்ண ஒ  கால ண் , சமாதானம்பண்ண ஒ  கால ண் . ( ரசங்  
3:1-8) 

 

ழந்ைத ன் வாழ்க்ைக ன் ெவவ்ேவ  ப வங்களில், உங்கள் ழந்ைத மற்ற ெபற்ேறா டன் 
தங்கள் ேநரத்ைத ட்  ம் ய ற  அவ டனான உங்கள் உறைவ ண் ம் 
இைணப்பைத நிரவ் ப்பதற்  ெவவ்ேவ  அ ைறகள் ேதைவப்ப ன்றன. உங்கள் 

ழந்ைதகளிடம் எப்ேபா ம் அன்பான ைற ல் எவ்வா  ெதாடர் ெகாள்வ  என்ப  பற் ய 
க் யமான ண்ண கைள நீங்கள் கற் க்ெகாள் ரக்ள்.  
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பரிந் ைர 4: ஆ தம் அல்ல 
 

உங்க க் ம் உங்கள் ன்னாள் மைன க் ம் இைடேய நடக் ம் ேபாரக்ளில் உங்கள் 
ழந்ைத ஒ  ஆ தம் அல்ல. உங்கள் ழந்ைத ன் ஆேராக் யத் ற்  உடன  க ைமயான 

ஆபத்  ஏற்ப ம் ர ழ்நிைலகைளத் த ர, உங்கள் ெசாந்த இலக் கைள அைடய உங்கள் 
ன்னாள் மைன க்  எ ரான ஆ தமாக உங்கள் ழந்ைதையப் பயன்ப த்த ேவண்டாம். 

 
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 ெஜபம் பண் ங்கள். இப்ப ச ்
ெசய்வ னால் நீங்கள் பரேலாகத் க் ற உங்கள் பரம தா க்  

த் ரரா ப் ரக்ள்; அவர ் ேயார ்ேம ம் நல்ேலார ்ேம ம் தம  ரியைன 
உ க்கப்பண்ணி, நீ ள்ளவரக்ள் ேம ம் அநீ ள்ளவரக்ள் ேம ம் 
மைழையப் ெபய்யப்பண் றார.் உங்கைளச ் ேந க் றவரக்ைளேய 
நீங்கள் ேந ப் ரக்ளானால், உங்க க் ப் பலன் என்ன? ஆயக்கார ம் 
அப்ப ேய ெசய் றாரக்ள் அல்லவா? உங்கள் சேகாதரைரமாத் ரம் 
வாழ்த் ரக்ளானால், நீங்கள் ேச த் ச ் ெசய் ற  என்ன? ஆயக்கார ம் 
அப்ப செ்சய் றாரக்ளல்லவா? ஆைகயால், பரேலாகத் க் ற            உங்கள் 

தா ரண சற் ணரா க் ற ேபால, நீங்க ம் ரண 
சற் ணரா க்கக்கட ரக்ள். (மத்ேத  5:43-48) 

 

உங்கள் ன்னாள் மைன /கணவன் எ ரி அல்ல. சாத்தான் எ ரி. உங்கள் ன்னாள் 
கணவ டன்/ மைன டன் நீங்கள் எவ்வா  ெதாடர்  ெகாள் ரக்ள் என்ப  ேதவனின் 

ப்பத்ைத ர ப க்க ேவண் ம், உங்கள் ெசாந்த ப்பத்ைத அல்ல.  
 

நீ ைம னாேல ெவல்லப்படாமல், ைமைய நன்ைம னாேல ெவல் . 
(ேராமர ்12:21) 

 
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) 

 
உங்கள் ன்னாள் கணவன்/மைன ைய தவறாக ேப வதற்  நீங்கள் ஆைசப்படலாம் அல்ல  
உங்கள் ன்னாள் மைன க்  எ ராக அல்ல  அவரிட ந்  ஏதாவ  ெப வதற்  உங்கள் 

ள்ைளையப் பயன்ப த் க் ெகாள்ளலாம், ஆனால் நீங்கள் இைதச ் ெசய்யாமல் இ ப்ப  
க் யம். இ  பாவம் மட் மல்ல, அ  உங்கள் ழந்ைதைய காயப்ப த் ற  மற் ம் 

ெசாந்த ல்லாத இந்த உணர் கைள வளரக்் ற . 
 
பரிந் ைர 5: நியாயமான ெபற்ேறாரா ப்ப   
 
பல ட் ல் ெமன்ைமயான கலப்  ம்பங்கள் மாற்றாந்தாய் இ ப்பைதக் ெகாண் ள்ளன. 
இந்த சந்தரப்்பங்களில் த்தைவ இல்ைல என்பைத உ  ெசய்வ  க் யம். உ ரியல் 
அல்ல  ம மணம் லம், அவர ் உங்க க் க் ெகா க் ம் அைனத்  ழந்ைதகைள ம் 
ேந க்க ம், ப ற் யளிக்க ம் ேதவ க்  நீங்கள் உ  அளித் க் ரக்ள். 
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நீ பட்சபாதத்ேதாேட ஒன் ம் ெசய்யாம ம், சாரிக் ன் 
நி ணயம்பண்ணாம ம், இைவகைளக் காத்  நடக் ம்ப , ேதவ க் ம், 
கரத்்தரா ய இேய ஸ் க் ம், ெதரிந் ெகாள்ளப்பட்ட த க் ம் 

ன்பாக, உ யாய்க் கட்டைள ேறன். (1 ேமாத்ேத  5:21) 
 

என் சேகாதரேர, ம ைம ள்ள நம் ைடய கரத்்தரா ய இேய  
ஸ் ன்ேம ள்ள வாசத்ைதப் படச்பாதத்ேதாேட பற் க் 

ெகாள்ளா ப் ரக்ளாக. (யாக்ேகா  2:1)  
 

க்கல் 4: நி நிைலைம ன் தாக்கம் 
 

வாகரத் ன் நி  தாக்கம் ப் டத்தக்கதாக இ க்கலாம். வாகரத்  ஒ  ெபற்ேறாரின் 
வளத்ைத மற்ற ெபற்ேறாைர ட த் யாசமாக பா க் ம். உங்கள் நி  நிைலக்கான 
காரணங்கள் எ வாக இ ந்தா ம், உங்க க் ம் உங்கள் ன்னாள் 
கணவ க் ம்/மைன க் ம் இைடேய உள்ள நி  ேவ பா கைளத் ரப்்ப ல் ழந்ைதையப் 
பா காக் ம் நி  உத் ையப் பயன்ப த்த ேவண் ம். 
 

ேவகமற்ற நி  கைள எ க்க ம், நீங்க ம் உங்கள் மைன ம் ஒப் க்ெகாண்ட 
படெ்ஜடை்டப் ன்பற் வ ந்  உங்கைளத் த க்க ம் உங்கள் ன்னாள் 
கணவன்/மைன  அல்ல  ழந்ைத டம் இ ந்  எந்த அ த்தத்ைத ம் அ ம க்கா ரக்ள். 
உங்கள் ம்பத் ன் நீண்ட கால நி  ஆேராக் யத் ற்காக நீங்கள் சரியான நி த் 

ட்ட டைலப் பயன்ப த் ரக்ள் மற் ம் உங்கள் நி  எல்ைலகைளப் பராமரிக் ரக்ள் 
என்பைத உ ப்ப த் க் ெகாள் ங்கள். 
 

ஆைகயால், ஏற்றகாலத் ேல ேதவன் உங்கைள உயரத்் ம்ப க் , அவ ைடய 
பலத்த ைகக் ள் அடங் ங்கள். அவர ் உங்கைள சாரிக் றவரான 
ப 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) 

 
ைளயாட் , பயணங்கள், றப்  நிகழ் கள், கல் க்கான ட்ட டல், காரக்ள் மற் ம் பல 

சாத் யமான பரி லைனகள் ேபான்ற உங்கள் வர  ெசல ைன பா க் ம் ழ்நிைலகள் 
எ ம்ேபா , உங்கள் ன்னாள் கணவர/்மைன ைய நியாயமான ைற ல் பங்ேகற்க 
அைழப்பைத ராரத்்தைன டன் க த் ல் ெகாள்வ  நல்ல . நிைன ல் ெகாள் ங்கள், இ  
ஒ  அைழப் , லக்  அல்ல. 
 
அைழப்  வதற்  ன், உங்கள் ம்பத் ன் நி  நிைல, உங்கள் ட் ல் உள்ள மற்ற 

ழந்ைதக டனான நி  நைட ைறகள், நீங்க ம் உங்கள் தற்ேபாைதய மைன ம் 
ஒப் க்ெகாண்ட ட்டம் மற் ம் ற காரணிகளின் அ ப்பைட ல் நி  ஷயங்களில் இ  

கைள எ ப்பதற்கான ட்டத்ைத நீங்கள் ஏற்கனேவ நி க்க ேவண் ம். 
சாத் யமான அள ேகால்கள். 
 

ல சந்தரப்்பங்களில் ன்னாள் கணவன் அல்ல  மைன ,நி , தனிப்படட் அல்ல  யநல 
காரணங்க க்காக பங்ேகற்க மாட்டாரக்ள். மற்ற ெபற்ேறாரின் ேதால்  காரணமாக அவரக்ள் 
வாய்ப்ைப இழக்க ேநரி ம் என்பைத உங்கள் ழந்ைதக்  ெதரி க்க இ  ஒ  ேநரம் அல்ல. 
உங்கள் ழந்ைத டன் உங்கள் ெதாடர்  மற்ற ெபற்ேறாைரப் பற்  எ ரம்ைறயாகேவா 
அல்ல  நி  பங்களிப் க்கான உங்கள் எ ரப்ாரப்் கைள ரத்்  ெசய்யத் தவ யதற்காக 
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உங்கள் ன்னாள் மைன   ட்டக் ைறபாடை்டேயா க்கக் டா . மற்றவரக்ைள 
தற க்காமல் அல்ல  ற்றம் சாட்டாமல் இந்த ஷயத் ல் உங்கள் ம்பத் ன் ைவத் 

ெதரி க்க ம். 
 
ஒ  நி  நிைலைம ஏற்படட்ால், அைத வ மாக ெச த் வ  உங்கள் ற க்  
அப்பாற்பட்ட , உத வதற்  நீங்கள் என்ன ெசய்ய ம் என்பைத உங்கள் ள்ைளக்  
ெதரியப்ப த் வ  நல்ல . உங்கள் ழந்ைத மற்ற உ ரியல் ெபற்ேறா டன் ேபச 
அ ம க்க ம், அவரக்ள் ைய ெச த்த மா என்பைதப் பாரக்்க ம். றந்த. இந்த 

ழ்நிைலகளில் உங்கள் ழந்ைதக்  உத வதற்  ேநரை்மயான மற் ம் நியாயமான  
க் யம். 

 
எசச்ரிக்ைக: ம்பத் ல் மாற்றாந்தாய் தன்ைம சம்பாத் ய ைடயவாரானால், மற் ம் 
அவர  ழந்ைதகள் ட் ல் வ க் றாரக்ள் என்றால், இந்த நி  க க்  வ ம்ேபா  
அைனத்  ழந்ைதக ம் நியாயமாக நடத்தப்ப வைத உ  ெசய்வ  க் யம். இந்த நி  
நிகழ் கள் மற் ம் உங்கள் உ ரியல் ழந்ைதக க்கான பரம்பைர மற் ம் 
அறக்கட்டைளகள் த் யாசமாக ைகயாளப்ப ன்றன. இந்த ப ல் நல்ல நி  

ட்ட டல் ஆேலாசைனையப் ெபற ம். 
 

க்கல் 5: உ ப்ப த்தல் ேதைவகள் 
 
ஒ  ழந்ைத ன் வாழ்க்ைக ல் உணரச்்  வளரச்் ன் ெவவ்ேவ  ப வங்கள் ஒேர பா ன 
ெபற்ேறா டன் அ க ேநரம் ெசலவ க்க இயற்ைக ஆைசகைள ெகாண்  வரலாம். 
பன்னிரண்  மற் ம் ப ேன  வய ற்  இைட ல் இ  க ம் சாதாரணமான . 
ேகாபப்படா ரக்ள் அல்ல  எ ரி உங்கைளக் கசப்பாக மாற்ற அ ம க்கா ரக்ள் மற் ம் 
உங்கள் ழந்ைத அல்ல  ன்னாள் கணவன்/மைன ைய பாவமான ைற ல் நடத் ங்கள். 
 
ஒ  இைளஞன் தன் தந்ைத டன் அ க ேநரத்ைத ம், ஒ  இளம் ெபண் தன் தா டன் அ க 
ேநரத்ைத ம் ம் வ  இயல்பான . இைத ஊக்கப்ப த்தக் டா . வாழ்க்ைக ஏற்பா கள் 
ஒவ்ெவா  ட் ம் ஒ  ப் ட்ட ேநரத்ைதக் கட்டைள ட்டா ம், ஒவ்ெவா  ட் ம் 

தல் ேநரத்ைத ெசல ட உங்கள் ழந்ைத ன் ப்பங்கைள ரத்்  ெசய்ய ெந ழ்வாக 
இ ங்கள், மற்றவ டன் தல் ேநரத்ைத ெசல ட உங்கள் ழந்ைத ன் ப்பங்கைள 

ரத்்  ெசய்ய ெந ழ்வாக இ ங்கள். ழந்ைத ப வத் ல் வள ம் ேபா  ெபற்ேறார.் இந்த 
மாற்றத்ைத உங்கள் ன்னாள் கணவன் அல்ல  மைன க்  எ ராக ேபரம் ேப ம் 
க யாகப் பயன்ப த் வதற்கான ேசாதைனைய எ ரக்்க ம், ெபாறாைமப்பட ம் அல்ல  
பணப் ரச் ைனயாக மாற்ற ம். எனி ம் உங்கள் ழந்ைதக்  நச்  அல்ல  ஆபத்தான 

ழல் இ ந்தால் இைத ெசய்யா ரக்ள். 
 
இைளஞரக்ள் மற் ம் இளம் ெபண்களாக வள ம் ேபா  உங்கள் ழந்ைத ன் பாசதை்த 
எவ்வா  ெவளிப்ப த் வ  என்ப  த்  உங்கள் ழந்ைத ன் உணர் றன் த்  

ப் டன் இ ங்கள். இளைமப் ப வத் ல் அவரக்ள் அ ப க் ம் ேதவன் நிய த்த 
மாற்றங்கள், ப் ட்ட ெபற்ேறா டன் அ க ேநரம் ெசலவ க்க ேவண் ய அவ யத் ல் 

ழந்ைதையப் பா க் ம். நல்ல தகவல்ெதாடர்  மற் ம் ழந்ைத ன் ேகாரிக்ைகக க்  
அன்பான ப ல்கள் இங்ேக தரமாக இ க்க ேவண் ம். ண்ப த்த ேவண்டாம். மாற்றம் 
நிக ம் இயற்ைகயான ப வம் இ . அதற் ப் ப லாக ழந்ைதக்  உங்கள் அன்ைப 
வ ப்ப த் வதற்கான வ கைளத் ேத ங்கள் மற் ம் ேதைவப்பட்டால் வ ைகைய 
சரிெசய்ய தயாராக இ ங்கள். 
 

ஒன்ைற ம் வா னாலாவ  ண்ெப ைம னாலாவ  ெசய்யாமல், 
மனத்தாழ்ைம னாேல ஒ வைரெயா வர ் தங்களி ம் 
ேமன்ைமயானவரக்ளாக எண்ணக்கட ரக்ள். ( ப் யர ்2:3) 
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ரசங்  3:1-8 வசனங்கைள நிைன ங்கள். எல்லாவற் ற் ம் ஒ  கால ண் .  

 
ள்ைளயானவன் நடக்கேவண் ய வ ேல அவைன நடத் ; அவன் 

ரவ்ய ம் அைத டா ப்பான். (நீ ெமா கள் 22:6) 
 
இ  ஒ  உத்தரவாதமல்ல ஆனால் ஒ  டட்ாள்தனம், அதாவ  உண்ைமைய சமரசம் 
ெசய்யாமல் அவரக்ைள ேந க்க ம் வளரக்்க ம் நம் ழந்ைதகளின் ேதைவக க்  ஏற்ப 
நாம் மாற ேவண் ம். 
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ன் இைணப்  K 

ஒ  ழந்ைதைய ஸ் க் ள் வ நடத் வ  

 
ேதவ ைடய ள்ைளயாய் இ ப்பதற்  ஒேர ேதைவ கரத்்தரா ய இேய  ஸ் ைவ 

வா த்  ஏற் க்ெகாள் வேத. இரட் ப்ைப அ ப ப்பதற்  ேவதாகமம் ஒ  ப் டட் 
வயைத அைடந் க்கேவண் ம் என்  ற ல்ைல. இேய  ள்ைளகைள தன்னிடம் 
ெகாண் வர ெபற்ேறாைர வ த் , ழந்ைதகைள லக்  ைவக் ம் ெபற்ேறாைர 
க ந் ெகாள்ள ம் ெசய்தார.் 
 

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

ள்ைளகளா ம்ப , அவரக் க்  அ காரங்ெகா த்தார.் (ேயாவான் 1:12) 
 

இேய ேவா அைவகைளக் ெகாண் வ ம்ப  கட்டைள ட் :  ள்ைளகள் 
என்னிடத் ல் வ றதற்  இடங்ெகா ங்கள், அைவகைளத் 
தைடபண்ணா ங்கள்; ேதவ ைடய ராஜ்யம் அப்ப ப்பட்டவரக் ைடய ; 
எவனா ம் ள்ைளையப்ேபால் ேதவ ைடய ராஜ்யத்ைத 
ஏற் க்ெகாள்ளா ட்டால், அ ல் ரேவ க்கமாட்டான் என்  ெமய்யாகேவ 
உங்க க் ச ்ெசால் ேறன் என்றார.் ( க்கா 18:16-17) 

 

ெப ம்பாலான  ழந்ைதகள் இேய டம் தங்கள் இ தயத் ல் வ ம்ப  அைழப்  
க் றாரக்ள். அவரக்ளின் எதாரத்்தம், ஆசச்ரிய உணர்  மற் ம் நம் க்ைகயான 

இ தயங்கள் நற்ெசய் க்  வளமான ஆத் மாைவ வழங் ற . ன்வ ம் உண்ைமகைள 
ஒ  ழந்ைத ரிந்  ெகாள்ள ேவண் ம், அைவ எளிய, வய க்  ஏற்ற ெமா ல் ளக்கப்பட 
ேவண் ம். அவரக்ள் ரச்் யைட ம் ேபா , இந்த உண்ைமகளின் ஆழமான அரத்்தத்ைத 
அவரக்ள் ரிந் ெகாள்வாரக்ள். 
 

1. ேதவன் நம்ைம ம் நம்ைமச ் ற் ள்ள அைனவைர ம் பைடத்தார.் அவர ் நம்ைம 
ேந க் றார ்மற் ம் பரேலாகத் ந்  நம்ைமப் பாரக்் றார.் 
 

2. ேதவன் நல்லவர.் அவர ் எப்ெபா ேம யகாரியங்கைள நிைனத்தேதா ெசய்தேதா 
இல்ைல.  

 

3. எல்ேலா ம் பா கள். அப்ப ெயன்றால் எல்ேலா ம் ம்  ெசய் ள்ளனர.் 
பாவத் ற்  உதாரணம் வழங் ங்கள்: ேபாய் ெசால் தல், தல், மற்றவரக்ைள 

ன் த்  அ ப்ப , இன் ம் பல.  
 

4. நீங்க ம் ம் ெசய் ள்ளீரக்ள், நீங்க ம் பா கள் என்பைத ழந்ைதகளிடம் 
ஒப் க்ெகாள் ங்கள்.  

 

5. அவரக்ள் எப்ெபா தா ம் ம்  ெசய் ள்ளாரக்ளா என்  ள்ைளகளிடம் 
ேக ங்கள். அவரக்ள் ச பத் ல் ெசய்த ம் த்தனமான ஒன்ைற நீங்கள் 
அவரக் க்  நிைன ட்ட ேவண் க்கலாம். 
 

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

 

6. நாம் பா களாய் இ ந்தா ம் ேதவன் நம்ைம ேந ன்றார.் அவர ்நம்ைம மன்னிக்க 
ம் றார.் மன்னிப்ப  என்றால் ேகாபப்படாமல் இ ப்ப  மற் ம் நாம் பாவம் 

ெசய்ேதாம் என்பைத நிைன ல் ெகாள்ளாமல் இ ப்பைத ளக் ங்கள். 
 



ேரக் காஸ்டர ்
 

உங்கள் ழந்ைதகைள ப ற் த்தல் 128 

7. ேதவன், தம் ைடய ஒேரேபறான மாரைன வா க் றவன் எவேனா அவன் 
ெகட் ப்ேபாகாமல் நித் ய வைன அைட ம்ப க் , அவைரத் தந்த ளி, இவ்வளவாய் 
உலகத் ல் அன் ரந்்தார.் (ேயாவான் 3:16) 
 

8. இேய  ேதவனின் ைமந்தன். அவ ைடய தா டன் பரேலாகத் ல் ற் ந்தார.் 
நீண்ட காலத் ற்  ன்  இேய  உலகத் ற்  வந்தார.் ேதவன் நம் டம் எவ்வள  
அன்  ன்றார ்என்  நம் டம் வதற்காக வந்தார.்  
 

9. எல்ேலா ம் பா லானதால், இேய  ைவ ல் மரித்தார ்என்  ளக் ங்கள். இேய  
மரித்தவராகேவ இ ந் ட ல்ைல. ன்  நாடக் க்  ற  அவர ் ண் ம் 
உ ரத்ெ்த ந்தார.்  
 

10.  இேய  மரிதே்தாரி ந்  உ ரெ்த ந்த னால், நாம் இேய ல் 
வா ப்ேபாேமயானால், ேதவன் நம் பாவங்களி ந்  நம்ைம மன்னிப்பார.் 

ஆதலால் கரத்்த ைடய நாமத்ைதத் ெதா ெகாள் ற எவ ம் 
இரட் க்கப்ப வான். (ேராமர ்10:13) 

 

11. இேய  இப்ெபா ம் தன  தா டன் பரேலாகத் ல் ற் க் றார.் நம் ைடய 
உள்ளங்களி ம் அவர ்நிைலத் க்க ம் றார.்  
 

12. அவரக்ள் இேய ைவ அைழக் ம்ேபா , அவரக் ைடய உள்ளத் ல் வந்  தங் வார ்
என்பைத ளக் ங்கள். அவரக்ள் ேதவ ைடய ள்ைளயாய் மா வாரக்ள். 
 

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

13. ழந்ைத ன் பாவங்கைள மன்னித்  அவரக் ைடய உள்ளத் ல் இேய  வாழ 
ேவண் மா என்  ழந்ைத டம் ேக ங்கள். ேதவன் பரேலாகத் ல் இ ந்தா ம், நாம் 
அவரிடம் ேப ம்ேபா  அவர ்ேகட் றார ்என்பைத ளக் ங்கள். 
 

14. ழந்ைத தயாராக இ ந்தால், வாக் யத் ன் ற  வாக் யம், ன்வ ம் ெஜபத்ைத 
ம் ச ்ெசால்லச ்ெசால் ங்கள். 

 

அன் ள்ள ஆண்டவர ் இேய ேவ, நான் பா  என்ப  எனக் த் ெதரி ம். என  
பாவங்க க்காக ைவ ல் மரித்ததற்காய் நன் . என  உள்ளத் ல் வந்  என  
ஆண்டவ ம் இரடச்க மாய் இ ம். என்ைன மன்னித்தற்காய் நன் . அ ன ம் 
உமக்காக வாழ எனக்  உத  ெசய் ம். இேய ன் நாமத் னாேல ெஜ க் ேறன். 
ஆெமன்.   
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ன் இைணப்  L 

ெபா த்தமற்ற ெபா ேபாக்  

 

உங்கள் ட் ல் ெபா ேபாக்ைகக் க த் ல் ெகாண் , ஏேத ம் இ ந்தால் என்ன மாற்ற 
ேவண் ம் என்பைதத் ரம்ானிக்க ம். மணமானால் ஒ  ேஜா யாக ம ப்பாய்  ெசய்  

வா க்க ம். 
 
1. நீங்க ம் உங்க ைடய ள்ைளக ம் அகற்றப்பட ேவண் ய, தற்ேபா  அ ப த்  
 வ ற இைச, ேயாக்கள், கணினி/ ேயா ேகம்கள், பத் ரிக்ைககள், 
 வெராட் கள், ெதாைலக்காட்  நிகழ்ச் கள், ைரப்படங்கள், த்தகங்கள், 
 வைலப்ப கள்/வைலப்ப கள், பாட்காஸ்டக்ள், ெதாைலேப  பயன்பா கள், 
 ச க ஊடகங்கள் மற் ம் ற ெபா ேபாக்  வ வங்கள் அைனத்ைத ம் 
 பட் ய ங்கள். இந்த ப ற் ன் லம் வரிைசப்ப த்த உத ம் ஒ  எளிய ேகள்  
 இ தான்: இேய  இன்  உங்கள் ட் ற்  வந்தால், அவர ் இந்த ெபா டக்ைள 
 ஒப் க்ெகாள்வாரா? 

 
 __________________________ __________________________ __________________________ 

 __________________________ __________________________ __________________________ 

 __________________________ __________________________ __________________________ 

 __________________________ __________________________ __________________________ 

2. இந்தப்ப ல் உங்க ைடய ட் ல் ல மாற்றங்கைள நீங்கள் ெசய்ய ேவண் மா? 
 ___ ஆம் ___ இல்ைல 

 
3. ேதைவப்ப ம் இடங்களில் மாற்றங்கைளச ் ெசய்வதற் ம் உங்கள் ழந்ைதகைள 
 ெபா த்தமான ப வங்கள் மற் ம் ெபா ேபாக் ன் உள்ளடக்கத்ைதப் பற்  
 டா யற் டன் ஒ ங் ப த் வதற் ம் உங்கள் உ ப்பாட்ைட எ ங்கள். 
 

____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  

மாற்றத்ைத ஏற்ப த் வ  
 

இந்த மாற்றங்கைளச ்ெசய் ம் யற் ல் ெபற்ேறாரக்ள் மனக் ளரச்் டன் ெசயல்படேவா 
அல்ல  ெகா ங்ேகாலரக்ைளப் ேபாலேவா இராமல் கவனமாக இ க்க ேவண் ம். 
ெபற்ேறாரக்ள் தங்கள் ப ன்ம வய  ள்ைளகளின் அைறக் ள்ெசன்  ப க்ைக ல் 
ப வாங் ம் ேநாக் ல் ேதடேவா, வரக்ளில் வெராட் கைள த்  அல்ல  இைசைய 
அ க்கேவா டா . உங்கள் ழந்ைதகளிடம் ேகாபத்ேதாேடா ஆணவத்ேதா  இல்லாமல் 
அன் ட ம் பணி ட ம் அ கப்பட ேவண் ம். 

 
உங்கள் ட் ல் ெபா த்தமற்ற ெபா ேபாக் கைள நீங்கள் ன்  அ ம த் ந்தால், 

ன்வ ம் நடவ க்ைககைள எ க்க ம்: 
 

1, ெஜ த்  கரத்்தரின் வ நடத் தைல ம் ஞானத்ைத ம் நா ங்கள். 
 

2, கணவ ம் மைன மாக என்ெனன்னவற்ைற நிராகரிக்கேவண் ம்  என்பைத 
வா த்  ஒப் க்ெகாள் ங்கள்.  
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3, உங்கள் ழந்ைத அகற்றப்படேவண் ய ெபா டக்ைள உங்கள் ெசாந்தப் பணத் ல் 
வாங் ந்தால், உங்கள் ெவளிப்பைடயான அல்ல  மைற கமான அ ம டன், 
ெபா த்தமாக இ ந்தால், உங்கள் ழந்ைத ன் ப்பத் ற்  ஏற்ப நியாயமான, 
ெபா த்தமான ெபா ேபாக் டன் ெபா த்தமற்ற ெபா ேபாக் க்  ப லாக 
நீங்கள் வழங்கலாம். 
 

இம்மாற்றங்கைள எப்ப  ேமற்ெகாள்ளப்ேபா ன் ரக்ள் என்  ஒன் ைணந்  உங்க ைடய 
ெசயல் ட்டத்ைத வா க்க ம். 

 

____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  
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ன் இைணப்  M  

ெசாற்களஞ் யம்  

 

இந்த வைரயைறகள் ஆங் ல ெமா ன் ெவப்ஸ்டரின் ய சரவ்ேதச அகரா ,  &  
ெமரியம் நி வனம் மற் ம் ைமயான வாரத்்ைத ஆய்  அகரா , ஸ்ைபேராஸ் 
ேஜா ேயட்ஸ், ஏஎம்  ெவளி ட்டாளரக்ளிட ந்  எ க்கப்பட்ட .  
  
கைட த்தல்: தங் தல், இ த்தல், ஒ  இடத் ல் ெதாட தல், பலனளிக்காமல் 
ச த் க்ெகாள் தல். 
 
 கணக்ெகாப் த்தல்: ஒ  கணக் , ப லளிக்கக் ய, ஒ வரின் நடத்ைதைய ளக் ம் ஒ  
அ க்ைகக்  உட்பட்ட .  
  
அ ைர: ெநௗ யா ( ேரக்கம்). எசச்ரிக்ைக, அ ைர, ஊக் ப்  அல்ல  
கண்டனத் ன் எந்த வாரத்்ைத ம், இ  சரியான நடத்ைதக்  வ வ க் ற  (எேப யர ்6: 4). 
இ  ரிதைல வழங் வதன் லம் ஒ வரின்  சரியான தாக்கத்ைத ஏற்ப த் ம் 
ேயாசைன.  
  
அன் டன் ஏங் தல் அல்ல  பாசம்: ேஹா ேராைம ( ேரக்கம்). யாேரா ஒ வ க்காக 
உணரச்் ட ம் ஆரவ்த் ட ம் ஏங் வ , மற் ம், ஒ  தா ன் அன்ேபா  
இைணந் ப்ப , இங்ேக க ஆழமான மற் ம் கட்டாயமான ஒ  பாசத்ைத ெவளிப்ப த் ம் 
ேநாக்கம் ெகாண்ட  (1 ெதசேலானிக்ேகயர ்2: 8). மரித்த ள்ைளகளின் கல்லைறகளில் உள்ள 
பழங்கால கல்ெவட் கள் ல ேநரங்களில் இந்த வாரத்்ைதைய உள்ளடக் ள்ளன, 
ெபற்ேறாரக்ள் க ைர ல் ரிந்த ள்ைளக்  தங்கள் ேசாகமான ப்பத்ைத வரிக்க 

ம் னர.்  
  
ஒப் தல்: ெதாடரந்்  ேசாதைனக்  உட்ப த்த, உங்கள் ெசய ன் ஒப் த க்  ன் ஆய்  
ெசய் ங்கள்.  
  
ஆணவம் அல்ல  ெப ைம: ெப ைம ெகாள் தல்; 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 : ச ப்ப , ஸ் ேகா ( ேரக்கம்). மைறக்க, மறக்க. அன்  
மற்றவரக்ளின் தவ கைள மைறக் ற , அவற்ைற மறக் ற . கப்பல் தண்ணீைர அல்ல  

ைரைய மைழயாக ைவத் ப்பதால் அ  ெவ ப்ைபத் த க் ற . 
 
நடத்ைத: ெசயல் அல்ல  நடத்ைத ைற. 
 

வா ப்ப : ஸ் ேயா ( ேரக்கம்). நம் க்ைக ைவத் ர் த்தல், அல்ல  ஏதாவ  
உ யாக வற் த் வ . இ  எ ரப்ாரப்்  நம் க்ைக ன் அ ைறையக் க் ற . 
 

ற்ற ல்லாமல்: தவ ல்லாத, மரச்கரக்ளின் ஆய் க்  நிற்க ம். நீங்கள் ேதவ ைடய 
ப்பத் ற்  ழ்ப்ப ந்  ெசல் ம்ேபா , நீங்கள் ஸ் ன் சாயலாக 

மாற்றப்ப ரக்ள், ேம ம் உங்கள் ெதய் க நடத்ைத மற்றவரக் க்  ெதளிவா ற . 
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கற் த்தல் அல்ல  ட் த்தல்: Paideia ( ேரக்கம்). ர் த்தம் அல்ல  ப ற் . ஒவ்ெவா  
ற்றத் ற் ம் ஒ  ைள  உண் ; ல வைகயான ப ற் / ர் த்தம் ன்பற்றப்ப ம். 

எேப யர ்6: 4 இல் பயன்ப த்தப்ப ற . 
 
வஞ த்தல்: ேபாரில் எ க்கப்ப ம் ெகாள்ைள, ெகாள்ைளய த்தல் ெகாேலா யர ் 2: 8 
"உங்கைளக் ெகாள்ைளெகாண் ேபாகாதப க் ” என றப்பட் ள்ள . இந்த ஷயத் ல், 

வா கள் ஸ் ல் தங்களிடம் உள்ள ைமயான ஐ வரியத்ைத வாரத்்ைத ல் 
ெவளிப்ப த் யைதப் ப ப்பேதா , அவ ைடய வல்லைம ம் தைல ம்.  
 
 ெச த்ேதாங் தல்: கவனம் ெச த் வ , ஊ யஞ்ெசய்வ , ெவப்பத்தால் 
ெமன்ைமயாக் வ , பறைவகள் தங்கள் ஞ் கைள இற களால் வைதப் ேபால டாக 
ைவப்ப  (உபாகமம் 22: 6), ெமன்ைமயான அன்பால் ேபாற் வ , ெமன்ைமயான கவனிப் டன் 
வளரப்்ப . 1 ெதசேலானிக்ேகயர ்2: 7 இல் "உங்களிடத் ல் படச்மாய் நடந் ெகாண்ேடாம்" என 

றப்பட் ள்ள .  
 
 தகவல்ெதாடர் : ெதாடர்  ெகாள் ம் ெசயல் என்ப  ந்தைன, ெசய்  அல்ல  தகவல் 
பரிமாற்றம் ஆ ம். 
 
அ க்ைக ங்கள்: நீங்கள் அ யாமேலா அல்ல  ேவண் ெமன்ேறா ெசய்தைத பாவம் 
என்  ேதவனிடம் அ க்ைக தல்.  
 

ைள கள்: ஒ  ைறைய வதால் ன்வ வ . உங்க க்  ஒ  ைற 
இ க் ம்ேபா , அந்த ைறைய வதற்  ஒ  சரியான ைள  இ க்க ேவண் ம். 
 
கட் ப்ப த் தல்: அ காரம் ெச த் தல், ஆ க்கம் ெச த் தல் அல்ல  ஆள்வ , 
கட் ப்ப த் தல், ஒ  கட் ப்பா   
 

கநா : 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  

ட்டாள்தனம்: ண ன்ைம, ரித ல் ைறபா , ேவகமற்ற, ைள இல்லாத, 
ப த்த வற்ற, நைகச் ைவயான, ரப்் ன்ைம. 
  
ை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, நீ யான, தமான, 
ச ப் த்தன்ைம ெகாண்ட, சடட்த் ன் க தத்ைத வ த்த ல்ைல. 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 . அைனத்  அ த்தங்கைள ம் அகற்ற ஒ  த் கரிப்  ெசயல் ைற 

லம் இ ந்த உேலாகங்கள் பயன்ப த்தப்ப ன்றன. 
  
ம ைமப்ப த்த: ர ப க்க, ெகாளர க்க, பாராட் ; அவைர ஒ  ெகளரவமான நிைல ல் 
ைவத்  மரியாைத அல்ல  மரியாைத ெகா க்க. 
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தைலவர்: மற்றவரக்ள் ழ்ப்ப ந் க் ம் தைலவர ் அல்ல  தைலைம நபர.் உ வகமாக, 
எ த் க்காட் , கணவன் தன் மைன  ெதாடரப்ாக (1 ெகாரிந் யர ் 11: 3; எேப யர ் 5:23) 
அவரக்ள் ஒேர சரீரம் (மத்ேத  19: 6; மாற்  10: 8) அைத இயக்க தைல; ஸ் ன் 
சரீரம்அவ ைடய சைப மற் ம் அதன் உ ப் கள் அவர  உ ப் கள் (1 ெகாரிந் யர ் 12:27; 
எேப யர ் 1:22; 4:15; 5:23; ெகாேலாெசயர ் 1:18; 2:10, 19); ஸ் ேவா  ெதாடர் ைடய (1 
ெகாரிந் யர ்11: 3). தாவா ய ேதவன் ஸ் ைவ தைலவராக நிய த்தார ்(ெகாேலாெசயர ்
2:10; எேப யர ்1:22). 
 
இதயம்: கார் யா ( ேரக்கம்). ஆைசகள், உணர் கள், பாசங்கள், உணர் கள், 

ண் தல்களின் இ க்ைக; மனம். 
 
இதயம்: ெலபாப் ( ப் ). மனம், உள் நபர ் ( ப்பம், உணரச்் கள்). இந்த வாரத்்ைத 

தன்ைமயாக உள் நபரின்  மனநிைலைய ம் வரிக் ற . 
 
 காயப்ப த் ற : ஒ  நபர ்மற்றவரக்ளிடம் கசப் ணரை்வ ஏற்ப த் ம். ேதவ டனான  
நம  உறைவ ம், நம் வாழ் ல் அவ ைடய பரி த்தமாக் ம் ெசயல் ைறைய ம் 
பா க்கலாம். நாம் ஒ  காயத்ைத கசப்பாக மாற்ற அ ம த்தால், இ  நடக்க மற் ம் 
ஆ க்கரிய ரீ ல் வளர ேதவனின் ைபைய பா க் ம், அ  நம்ைமச ்

ற் ள்ளவரக்ைள எ ரம்ைறயாக பா க் ம். எ ெரயர ் 12:15 ற , "ஒ வ ம் 
ேதவ ைடய ைபைய இழந் ேபாகாதப க் ம் யாெதா  கசப்பான ேவர ்

ைளத்ெத ம் க் கலக்க ண்டாக் ற னால் அேனகர ் ட் ப்படாதப க் ம்." 
 
 நயவஞ்சகன்: ேபா த்தனமாக ெசயல்ப பவர,் அல்ல  ேபா யானவர;் ஒ  பாசாங்  
பாத் ரத் ன் ழ் அ மானிக் ம் மற் ம் ேப ம் அல்ல  ெசயல்ப ம் ஒ  மனிதன். 
 
ஒ ைமப்பா : இ தயத் ன் ஒற் ைமையக் க் ற , இரடை்ட எண்ணம் அல்ல; 
ேதவ ைடய த்தத் ன்ப  நடந்  அவ ைடய நீ ைய எ த் க்காட் றவர.் 
 
ேநரை்ம: ேநரை்ம மற் ம் ேநரை்ம டன், ேநரை்மயாக, பண்  மற் ம் நடத்ைத ன் ேநரை்ம, 

ன ம் ேதவ க் ப் ரியமானவற் க்  ஏற்ப வாழ்க்ைகைய வாழ ம் ற . 
ேதவ ைடய வாரத்்ைதைய நீங்கள் அ ந் க் ம்ேபா , எ  சரி எ  தவ  என்பைத நீங்கள் 

ரம்ானிக்க ம். 
 
வைகயான: ெரஸ்ேடாஸ் ( ே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 ப்பைதக் க் ற . 
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;் மக்களிடம் ரிதைல ம் ெபா ைமைய ம் பயன்ப த் வைத 
உள்ளடக் ய . நம் க்ைகைய இழக்காமல் அல்ல  ட் க்ெகா க்காமல் நாம் 

ழ்நிைலகைள ச த் க்ெகாள்ள ேவண் ம். 
 
அன் : அகேப ( ேரக்கம்). த யற்ற பா கள்  ேதவ ைடய இ தயத் ன் ப ல். 
ேதவ ைடய அன் , அவ ைடய அன் ன் ெபா ள்களின் நல க்காக ய யாகத் ல் 
நி க்கப்பட்ட , அவ ைடய மரான் மனித க்  மன்னிப்ைபக் ெகாண் வ றார.் 
ேதவ ைடய இன் யைமயாத தரம் மற்றவரக்ளின் ெசயல்கைளப் ெபா ட்ப த்தாமல் 
மற்றவரக்ளின் நலன்கைளத் ேத ற ; இ  ேதவன் மனித க்  றந்த  என்  தமக் த் 
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ெதரிந்தைதச ் ெசய்வைத உள்ளடக் ய  மற் ம் அவ யம் மனிதன் ம் வைத அல்ல. 
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 பாசத்ைதப் பற்  ேப ற  மற் ம் அ க உணரச்் வசப்ப ற . நட்  
அன் ; அந்த அன் ன் ெபா ளில் இ ந்  ஒ வர ்ெப ம் ம ழ்ச் யால் ரம்ானிக்கப்ப ற . 

ேயா நிபந்தைன அன் . 
  

டரக்ைள உ வாக் ங்கள் ( ைனசெ்சால்): மாேத ேயா டராக்க (மத்ேத  28:19; அப். 14:21); 
டராக் ம் ேநாக்கத் டன் (மத்ேத  13:52) அ த்த ேவண் ம். இ  நிசச்யமாக 

"மாற்றப்பட்டவரக்ைள உ வாக் வ " ேபான்ற  அல்ல, இ ப் ம் இ  கண் ப்பாக 
க்கப்ப ற . இந்த வாரத்்ைத டரக்ைள ஓரள  அ க மன அ த்தத் ல் ைவக் ற , 

மனைத ம் இ தயத்ைத ம் ப்பத்ைத ம் கட க்  ெவல்ல ேவண் ம். இரக்க 
ேசைவ ன் ேநாக்கம். இ  இேய டன் மக்கைள ஆ ரியராக மாணவரக்ளிடம் ெகாண்  
வ வைத ம், அவ ைடய அ ைர கரே்வாைர அ காரப் ரவ்மாக 
எ த் க்ெகாள்வைத ம் உள்ளடக் ய  (மத்ேத  11:29), அவ ைடய வாரத்்ைதகைள 
உண்ைமயாக ஏற் க்ெகாண் , அவ ைடய ப்பத் ற்  சரியானைத சமரப்் ப்ப . 
 
ைகயா தல்: கைல, நியாயமற்ற மற் ம் நயவஞ்சக வ ைறகளால் கட் ப்ப த்த ம் 
அல்ல  ைளயாட ம், ப்பாக ஒ வரின் ெசாந்த நன்ைமக்காக. 
  

யானம்: சத்தமாக வா ப்ப  அல்ல  தன் டன் உைரயா வ , உைர டன் 
ெதாடர் ெகாள்வ  ேபான்ற ஒ கைள த்தல், உசச்ரித்தல் அல்ல  உ மல் 
தண்ணீரில் ேதய்க் ம் ேதநீர ்ைப ரவத்ைத ஊ வ  ேபால, ேவதத்ைத யானிப்ப  நம் 
மன ல் ஊ ற . ேவதாகம உல ல், யானம் ஒ  அைம யான ப ற்  அல்ல. 
 
ஊ யன் (ெபயரச்ெ்சால்): ஒ  ேவைலக்காரன் அல்ல  பணியாளர,் ேமற்பாரை்வ ம், 
நிரவ் க் ம் மற் ம் நிைறேவற் ம் ஒ வர.் 
  
ஊ யக்காரன் ( ைன): சரிெசய்ய, ஒ ங் ப த் , ஒ ங்கைமக்க; ேசைவ ெசய்ய, 
இன்ெனா வ க்  ேசைவ ெசய் ங்கள்; ேவைலக்காரனாக கரத்்த க்காக உைழக்க. 
 
ஒ க்கம்: கட ளின் பாரை்வ ல் எ  சரி எ  தவ  என்  வைரய க்கப்ப ற . 
  
அக் ரமத் ல் ம ழ்வ ல்ைல: யாராவ  பாவத் ல் ந்  அல்ல  தவ  ெசய்வைத 
நீங்கள் கா ம்ேபா , நீங்கள் அவரக்ளிடம் ம ழ்ச் யாகேவா அல்ல  ப வாங்கேவா டா . 
  
ெச யர்: நர் ங், பா ட் தல், ஊடட்சச்த் , ப ற் ; ஊடட்மளிக் ம் ஒன் , ஊடட்த் டன் 
வழங் தல்; கல்  அல்ல  வளரப்் , யாேரா அல்ல  ஏதாவ  ேமம்ப த் வதற்  (1 
ெதசேலானிக்ேகயர ்2: 7). 
  
சரியான அல்ல  ரந்்த: ெட ேயாஸ் ( ேரக்கம்). க்ேகாள் அல்ல  ேநாக்கம்; 

ந்த , அதன் , கால, வரம்ைப எட் ய ; 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 வதற் , தத்ப்ப த் வதற்  அதனால் எந்தப் 
ப ம் ைறபா  இல்ைல. 
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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 ேவண் ம். 
 
தனிப்பட்ட ெபா ப் : தன்ைன கவனித் க் ெகாள் ம் றன்; நீங்கள் ெசய்ய உ யளித்த 

ஷயங்கள் அல்ல  ேதைவயான ஷயங்கைளப் ன்பற்றவதற் , ேவ  யா ம் உங்கைளத் 
ண்டாமல்; உரிைமைய எ த் க்ெகாள்வ , ெபா ப் டன் இ ப்ப  மற் ம் உங்கள் 

ெசயல்க க்கான ெபா ப்ைப ஏற் க்ெகாள்வ . 
  
வல்லைம: னா ஸ் ( ேரக்கம்). மா ம் வ ைம அல்ல  கட ளால் மட் ேம 
ெசய்யக் யைதச ்ெசய் ம் றன். 
  
தண்டைன: ண்டப்பட்ட வ ன் அள டப்படட் அள  அல்ல  அபராதம் த்தல். 
தண்டைன என்ப  ஒட் ெமாத்த ஒ ங்  ட்டத் ன் ஒ  ப யா ம், ஆனால் அ  ஒ  

ர் த்த ைள ந்  ேவ படட் . தண்டைன ெபற்ேறாரின் அ காரத் ற்  
அ பணிந்  சரியான ைள கைள ஏற் க்ெகாள்ள ள்ைளையத் ண் ற . 
 
ே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. 
  
மாம்சத் ல் எ ர் ைனயாற் வ : ஒ  ஸ்தவர ் ஒ  ழ்நிைலக்  பாவம் ெசய் ம் 

தத் ல், தங்கள் பைழய ழ்ச் யைடந்த இயல் ன் பழக்கத் ல், அல்ல  பரி த்த ஆ ன் 
வல்லைம மற் ம் ஞானத்ைத ட அவரக்ளின் வ ைம மற் ம் ரித ல் 
எ ர் ைனயாற் றார.் 
 
கண் த்தல்: ற்றவாளி, ஒ வைர தவ  என்  நி க்க. 
  
சத் யத் ல் ம ழ்ச் யைடதல்: ந்த ம ழ்ச் ையக் ெகாண் த்தல்; ேதவ ைடய 
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 ; ேதவ க்  ன்பாக ஒ வர ் ெசய்த அல்ல  ெசய்யத் 
தவ யதற்காக வ த்தப்பட ேவண் ம். ம்ப ம் மற்ெறா  ைச ல் ெசல்வ ; ஒ வரின் 
மனம், ப்பம் மற் ம் வாழ்க்ைகைய மாற் வதன் ைளவாக நடத்ைத மாற்றம்; 

ஷயங்கைள ேவ  வ ல் ெசய்வ . 
  
ப லளிக்க ம்: ேநரம்ைறயாக அல்ல  சாதகமாக ப லளிப்ப . 
 
அன் ல் ப லளித்தல்: பரி த்தத் ன் உள்ளான வ காட் தல், அன் , ஞானம் மற் ம் 
வல்லைம டன் ப லளித்தல் 
 
ப வாங் தல்: அவம ப் க்  ப லாக காயத்ைத ஏற்ப த் தல். 
  ெவ ம : ஒ  ெபரிய ைலம ப்பற்ற ம ப் . 
  
சரியாகப் ரித்தல்: தச்  ேவைல, ெகாத்  ேவைல, அல்ல  ஒ  ணிைய ெவட் வ  
ேபான்றவற்ைற ேநராக ெவட் வ . 
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ரட் த்தனம்: க னத்தன்ைமயால் வைகப்ப த்தப்ப ற ; க ைமயான, க ைமயான, 
அ ங்கமான, அநாகரீகமான அல்ல  தாக் தல் அல்ல  நடத்ைத. 
  
ஆட் : ஆள, நிரவ் க்க, வ நடத்த, ேமய்ப்பன் மற் ம் வ காட்ட. உடெ்பா ள் லம் இ  
எைதயாவ  கவனிப்ப , டா யற் டன் இ ப்ப , ப ற்  ெசய்வ . 
 

ன்பங்கள்: ேதவன் தம  ள்ைளக க்காக க் ம் அைனத்  ன்பங்கைள ம் 
உள்ளடக் ய , இ  எப்ேபா ம் அவரக்ளின் நல க்காக வ வைமக்கப்பட் ள்ள . இ   
அள லான ேசாதைனகள் மற் ம் உபத் ரவங்கைள உள்ளடக் ய , அவர ்ஆதாரப் ரவ்மாக 
நிய த்தார ்மற் ம் பாவத்ைத அ க்க ம் வாசத்ைத வளரக்்க ம் ேவைல ெசய் றார.் 
  
உங்கள் மனைதத் ேத ங்கள் மற் ம் அைமக்க ம்: ெசயல்பாட்  ைனசெ்சாற்கள், 
ெசயைலக் ப் வ  ஒ  ெதாடரச்் யான ெசயல் ைறயா ம். ேத தல் என்றால் 
"ேத வ  மற் ம் கண் க்க யற் ப்ப ". உங்கள் மனைத அைமப்ப  ப்பம், பாசம் 
மற் ம் மனசாட் ைய க் ற  (ெகாேலாெசயர ்3: 1-2). த ல் ேத ங்கள்: ெசய்வதற்கான 
கட்டைள மற் ம் ஒ ேபா ம் நி த்தாேத (மதே்த  6:33). 
 
உங்கள் ெசாந்த வ ையத் ேத ங்கள்: உங்கள் ெசயல்கள் அல்ல  வ கள் மற்றவரக்ைள 
எப்ப ப் பா க் ன்றன என்பைதப் பற் ய எந்த கவைல ம் இல்லாமல் உங்கள் ெசாந்த 
நலன்க க்  எ  ெபா த்தமான  என்பைதப் ன்ெதாடரவ் . ேதவ ைடய 
கண்ேணாட்டத் ல் அ தத்ைல உள்ளடக் ய உள்ளட்ீைடப் ெபற ம்ப ல்ைல. 
 

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

ய-ேத தல்: ேதர் கைளச ் ெசய்வ ல் நம் ைடய அல்ல  இந்த உலகத் ன் ஞானத்ைதப் 
பயன்ப த் , நம் ெசாந்த வ ல் ஷயங்கைளச ்ெசய்வ . 
  
பணிநி த்தம்: நண்பரக்ள், ெதாைலேப , வாெனா , கணினி, ைளயாட் கள் அல்ல  
ஐபாடக்ள் இல்லாத அைற கட் ப்பா . 
  
க ஷன் பாவம்: நாம் எநம் ெசாந்த அ காரத்ைத  ெசயல்ப ேறாம். ேதவன் அைதச ்
ெசய்ய ேவண்டாம் என்  றார,் நாம் எப்ப ம் அைதச ் ெசய் ேறாம். உதாரணமாக, 
ேதவன் ட ேவண்டாம் என்  றார ்(எேப யர ்4:28), ஆனால் நாம் ேறாம். 
  

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

 ெசய் ேறாம் அல்ல  அ யாைமயால், நம் ள்ைளகைள நாம் றந்தவரக்ள் என்  
க ேறாம், கட ளின் ப்பத்ைதச ்ெசய்ய மாட்ேடாம். 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. ஒ  

டா யற் ள்ள டா யற் ையக் க் ற , டா யற் டன், றந்தைதச ் ெசய்ய 
ஒவ்ெவா  யற் ைய ம் ெசய்ய, ஆரவ்த் டன் மற் ம் இலக்ைக அைடய ஆரவ்மாக 
இ ங்கள். 
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அ பணிதல்: ேஹாேபாடாேசா ( ேரக்கம்). ஒ  தன்னாரவ் மனப்பான்ைம, ஒத் ைழப் , 
ெபா ப்ைப ஏற் க்ெகாள்வ  மற் ம் ஒ  ைமையச ் மப்ப . 
  

ைம இல்ைல என்  நிைனக் றார:் ேலா ேசாைம ( ேரக்கம்). ஒ  கணக் யல் 
வாரத்்ைதயாகப் பயன்ப த்தப்ப ற , அதாவ  ஒ வரின் மன ல் ஷயங்கைள 
ஒன் ைணத்தல், எண் வ  அல்ல  ேசரப்்ப , கணக் க டன் தன்ைன ஆக் ர ப்ப . 
 
ஒவ்ெவா  நல்ல ெசய க் ம் ைமயாகத் தயாராக இ ப்ப : ேதவன் அவ ைடய 

ப்பத்ைதப் ரிந் ெகாள்ள ம், ழ்ப்ப தைலப் ன்பற்ற அ காரம் ெபற ம் 
ம் றார.் 

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

ட்ைச: Paideia ( ேரக்கம்). தண் ப்ப , ஏெனன்றால் மனிதரக்ளின் பாவ ள்ள 
ள்ைளக க்கான அைனத்  பய ள்ள அ தத்ல்க ம் இைறவன் ஒப் க்ெகாள்வ  

ேபால் ஒ க்கம், ர் த்தம் ஆ யவற்ைற உள்ளடக் ய  (எேப யர ் 6: 4). பண்ைப 
ஒ ங் ப த் ம் ஒ க்கம். ம் யப  வளர ம் காரணமா ற ; தயாரிக்க அல்ல  
தயாராக அல்ல  றைமயானவராக ஆவதற் . 
  
உ மாற்றம்: உ மாற்றம் ( ேரக்கம்). இ ந்  நாம் உ மாற்றம் என்ற வாரத்்ைதையப் 
ெப ேறாம். ஒ  பட்டாம் ச் க்  ஒ  கம்பளிப் ச்  ேபால, ற் ம் மா பட்ட ஒன்ைற 
மாற்ற. 
 
ம ப் கள்: நீங்கள் வா ம் ெகாள்ைககள் அல்ல  ெசயல்கள். உங்கள் நடத்ைத நீங்கள் எைத 
அ கம் ம க் ரக்ள் என்பைதக் காட் ற . 

 
ெவற் டங்கள்: டப்பட்ட ஒன் . நம் உடல் ேதைவகைளப் ேபாலேவ க் யமான 
உணரச்் த் ேதைவகைள ம் ேதவன் நமக் ள் ைவத் க் றார.் நாம் வா க்க காற் , 

க்க தண்ணீர,் மற் ம் நம் உடைல வளரக்்க உண  இல்ைல என்றால், நாம் இ ல் 
இறந் ேவாம். ேதவன் ஒவ்ெவா  ள்ைளக் ம் உணரச்்  வளரச்்  ேதைவகைள 
ைவத்தார.் சந் க்க ல்ைல என்றால், அவரக்ள் ஒ  வய  வந்தவ க்  க ைமயான 
உணரச்்  மற் ம் உள யல் ரச் ைனகைள ஏற்ப த் ம்.  
 
தந் ரங்கள்: ெமேதா யா ( ேரக்கம்). இ ந்  நாம் ெசால் ைறையப்  
 ெப ேறாம். ைக ைனத் றன், தந் ரம் மற் ம் ஏமாற் தல் ஆ யவற்ைறக் க் ற . 
இந்த வாரத்்ைத ெப ம்பா ம் ஒ  காட்  லங்ைக ப் ற , அ  தந் ரமாக ப ங்  

ன்னர ் எ ரப்ாராத தமாக அதன் இைர  பாய் ற  ள் ற . சாத்தானின் ய 
ட்டங்கள் ட்  மற் ம் ஏமாற்றத்ைத ற்  கட்டப்பட் ள்ளன.  
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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 இரடச்க மா க் ற இேய ஸ் ைடய 
நீ யால் எங்கைளப்ேபால அ ைமயான வாசத்ைதப் ெபற்றவரக் க் , 
இேய ஸ் ன் ஊ யக்கார ம் அப்ேபாஸ்தல மா ய ேமான் ேப  
எ றதாவ : ேதவைன ம் நம் ைடய கரத்்தரா ய இேய ைவ ம் 
அ ற அ னால் உங்க க் க் ைப ம் சமாதான ம் ெப கக்கடவ .  

தம் ைடய ம ைம னா ம் கா ணியத் னா ம் நம்ைம அைழத்தவைர 
அ ற அ னாேல வ க் ம் ேதவபக் க் ம் ேவண் ய யாவற்ைற ம். 
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அவ ைடய வ் ய வல்லைமயான  நமக் த் தந்த ளின மன் , 
இசை்ச னால் உலகத் ண்டான ேகட் க் த் தப் , வ் ய பாவத் க் ப் 
பங் ள்ளவரக்ளா ம்ெபா ட் , மகா ேமன்ைம ம் அ ைம மான 
வாக் த்தத்தங்க ம் அைவகளினாேல நமக்  அளிக்கப்பட் க் ற .  

 
இப்ப க்க, நீங்கள் அ க ஜாக் ரைத ள்ளவரக்ளாய் உங்கள் 

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

ம்ப ஷத் வ ஊ யத் ன் (FDM என்  க்கமாக அைழக்கப்ப ற ) இலக்ைக 
அைடவதற்காக, 1994 இல் இயக் னர ் பாஸ்டர ் ேரக் காஸ்டர ் அவரக்ளால் ஸ் ன் 
சரீரத்ைத ஆதரிக்க ம், கற் க்க ம், ப ற் யளிக்க ம் நி வப்பட்ட ஒ  இலாப ேநாக்கமற்ற 
ஊ யமா ம்,  FDM-ன் லம் ப ற் ப் த்தகங்கள், ம்படங்கள் மற் ம் இைணயதளத் ல் 
தனிப்பட்ட கல் க்கான த்தகங்கள், ய க்கள், ட் -  ஆய்  மற் ம் ஒ வர-் 
ஒ வைர ஷராக் தல் ேபான்றவற்ைற ெசய்  வ ன்றாரக்ள். ேம ம் அவரக்ள் மணம், 
ெபற்ேறாரத்் வம், இளம் வய னைரப் ரிந் ெகாள்வ  மற் ம் சச்ைப ல் 

ஷத் வத்ைத ட்ட டல் ேபான்ற க த்தரங் கைள நடத்  வ றாரக்ள். 
 
FDM ஊ யத் ன் தரிசனம் என்னெவன்றால், ஸ்தவ சச்ைபத் தைலவரக் க் , 
ஆேலாசைன வழங் , ப ற் த்  மற் ம் அவரக்ைள ேதரினவரக்ளாக நி த் , ேம ம் 
அதற்  ேதைவயான ேவதாகமத் ன் அ ப்பைட லான ப ற்  தத்கங்கைள வழங்  
அவரக் ைடய சச்ைபக் ம் ம்பங்க க் ம் ஊ யம் ெசய்யைவப்பதா ம். 1995 
வ டம் தல், ஆ ரக்கணக்காேனார ் மணம் மற் ம் ெபற்ேறா க்கான வ ப் கைள 

த் ள்ளனர,் ேம ம் அெமரிக்கா ம் ெவளிநா களி ம் உள்ள ற் க்கணக்கான 
சச்ைபகள் FDM ப ற்  த்தகங்கைள உபேயா த்  தங்கள் சச்ைபக்  ஊ யம் 

ெசய் ள்ளனர.் அவரக் ைடய ஊ யமான  FDM. world இன் இைணயதளத் ள்ள இலவச 
(ப ற் ப் த்தகங்கள்) ஆதாரங்கள் பல ம்பங்க க்  உத யாக இ க் ற .  
 
FDM இன் ஊ யங்கள் ரஷ்யா, உக்ைரன், பா, ெமக் ேகா, ஆப் ரிக்கா ங்கப் ர,் ஜப்பான் 
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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