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ன் ைர 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

இந்த த்தகம் உங்கைள ஷரக்ளின் பாைத ல் ெகாண்  வர, அதாவ  ேதவ ைடய 
உபேதசங்களில் நடக்க வ வைமக்கப்பட் ள்ள , நைடப ற்  ேபான்ற வாரத்்ைதகைள 
நாங்கள் பயன்ப த் ம் ேபா , இந்த ெகாள்ைககளில் வாழ்வதற்  நடக்க 
கற் க்ெகாள்வதான அ ப்பைட மட் ேம என்பைத நீங்கள் ரிந் ெகாள் ரக்ள் என்  
நம் ேறாம். 

 

எங்க ைடய இந்த த்தகத் ன் ேநாக்கங்கள்:  

  

1. ள்ைள வளரப்் ற்கான ேகாட்பா கைள ேதவன் உங்க க்  த றார ் என்பைத 
எ த் க்காடட்  

2. இந்தக் ெகாள்ைககைளப் நைட ைறப்ப த் வதற்கான உபகரணங்கள் மற் ம் 
பயன்பா க டன் உங்கைளச ்ஆயத்தப்ப த் வதற் , மற் ம் 

3. ேதவ க்  ழ்ப தல் லம் உங்கள் ம்பத்ைத மன்னிப் , கமாக் தல், மற் ம் 
ஐக் யத் ற் ள் வ நடத்த 

 
ஸ் ன் சரீரமான  க் யமான ப களில் கல் ைய கற்பதற்  உத ம் ெபா ட்  
ம்ப ஷத் வ ஊ யங்கள் ெசயல்ப ற . ஷத் வத் ல் ேதால் யைடவதான  

ெபற்ேறாரின் ேதால் டன் ேநர யாக ெதாடர் ைடய . ேம ம் இைத நாம் எப்ப  
கண்ட ய ம்? 

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

 

ெசயல் ைற : 

இந்த பாடமான  நான்  ெதா களாக ரிக்கப்பட் ள்ள .  ெதா  ஒன் ந்  வா க்க 
ெதாடங்  ஒவ்ெவா  ெதா ைய ம் வரிைசயாக வா க்க ம். அப்ப  வரிைசயாக 
வா க்கமால், உங்கள் ஆரவ்த்ைதத் ண் ம் ஒ  ெதா  அல்ல  ரிைவ வா ப்ப  
கவரச்் யான , ஆனால் அப்ப  ெசய் ம்ப  நாங்கள் அ தத்மாட்ேடாம், ஏெனன்றால் 
ஒவ்ெவா  ெதா ம் பாட ம் ஒன் ல் ேமல் ஒன்  கட்டப்பட் க் ன்றன. உதாரணமாக, 
உங்கள் ள்ைளைய ட் ப்ப ல் நீங்கள் உண்ைம ேலேய ேதரச்்  ெபற ம் ரக்ள் 
என்றால் நீங்கள் அந்த பாடத்ைத ேநாக்  நகர ேவண் ம், ஆனால் நீங்கள் ஒ  ெதய் க 
வ ல் ட் ப்தற்  ன் கற் க்ெகாள்ள ேவண் ய ேவதாகம ேகாட்பா கள் உள்ளன. ஐந்  
நாடக் க் ள் ஒவ்ெவா  நா ம் ஒ  பாடத்ைத க்க யற்  ெசய் ங்கள். னசரி 
ப ப்ைப நிைலத்தன்ைம டன் உ வாக் வ  ஆ க் ரிய ெவற் க்  க் யமா ம். 

இந்த ேகாட்பா கள் ப ற் க்கப்பட்  ெசயல்ப த்தப்பட்  ெவற் கரமாக 
நி க்கப்பட் ள்ளன. நான் என் ெசாந்த வாழ்க்ைக ல், என் ெசாந்த ம்பத் ல், 
ஆேலாசைன மற் ம் ெபற்ேறார ் வ ப் களில் எண்ணற்ற மக்களின் வாழ்க்ைக ன் லம் 
அ ப த் க் ேறன். தய ெசய்  ரிந்  ெகாள் ங்கள், இ  " ள்ைள வளரப்் க்கான 
ஐந்  எளிதான ப கைள" ம் ைகேய  அல்ல. ேவதாகம ஷத் வமான  சவாலான 
ேவைலயாக ம், உங்க ைடய ல அ ைறகள் மற் ம் நடத்ைதகைள மாற்ற 

யதாக ம் இ க் ற . ேகாட்பா கைள ெவற் கரமாக ெசயல்ப த்த ெசயல் ைறக்  
அரப்்பணிப்  மற் ம் யாகம் ேதைவப்ப ம்.  
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ஒவ்ெவா  நாளின் ெதாடக்கம் 
 

 ஒவ்ெவா  நாளின் ப ப் ம் உங்கள் ேதவ டன் ெசலவ த்த ேநரத்ைதப் பா ங்கள், 
அவ ைடய வாரத்்ைத லம் அவர ்உங்க டன் ேப வார ்என்  எ ரப்ா ங்கள்.  
 

 ஒவ்ெவா  நாைள ம் ெஜபத் டன் ெதாடங் ங்கள், நீங்கள் எங்  மாற ேவண் ம் 
என்பைத ெவளிப்ப த்த, நீங்கள் கற் க்ெகாண்டவற்ைறப் பயன்ப த்த 
ெபலனளிக்க ம் ேதவனிடம் ேக ங்கள்.  
 

 ர ப க் ம் மனநிைலையக் ெகாண் ங்கள். நீங்கள் அைத ெசய்  
த் ட் ரக்ள் என்  அவசரப்பட்  ெசால்ல ேவண்டாம். உங்க டன் ேபச 

ேதவ க்  ேநரம் ெகா ங்கள், ேம ம் நீங்கள் கற் க்ெகாண்டைத யானி ங்கள்.  
 

கவனிக்க ேவண் ய ப் கள் 
 

 இைத ெசய்வதற்  ஒ  ய ன் ரிைம மற் ம் அரப்்பணிப் ன் ேநரம் 
ேதைவப்ப ம். பாடங்கள் ன ம் ப க்கப்பட ேவண் ம். நீங்கள் ஒ  நாைள 
தவற ட்டால், அைதத் த ரத்்  ேவ  பாடத் ற்  ெசன்  டா ரக்ள், அைனத்  
பாடங்கைள ம் ஒ ங்காக ப த்  க் ம் ேவைல ெசய் ங்கள்.   
 

 ல ேநரங்களில் நாம் ட்டங்கைளத் ெதாடங் ேறாம், ஆனால் அவற்ைற ெசய்  
ப்ப ல்ைல.  ெபற்ேறா ைடய ெபா ப் ன் க் யத் வத்ைத க த் ல் ெகாண் , 

இந்த ஆய்ைவ உண்ைமயாக ெசய்  க்க ெவ ங்கள். உங்கள் ன் ரிைமகள் 
மற் ம் இந்த அரப்்பணிப் க்  ன்னால் நீங்கள் எைத ைவக்கப்ேபா ரக்ள் 
என்பைதக் த்  ெஜ ங்கள். ேதைவப்பட்டால் ெஜ ப்பதற் ம், வா ப்பதற் ம் 
ஒ  ெபா ப்பான பங்காளி ன் உத ையப் ெப ங்கள்.  
 

 மணமானவர ் என்றால், உங்கள் மைன  இந்த யற் ல் ஒ  க் ய 
பங் தாரராக இ க் றார.் ஒன்றாக இைணந்ேதா அல்ல  தனித்தனியாகேவா 
ப ங்கள், ஆனால் நீங்கள் கற் க்ெகாண்டைத எப்ேபா ம் இ வ ம் வா ங்கள், 
ஏெனனில் அ  மணம் மற் ம் ள்ைள வளரப்்  ஆ ய ரச் ைனகள் மற் ம் 
மாற்றங்கள் ஆ யவற் டன் ெதாடர் ைடய .  
 

 ெகா க்கப்படட் தகவ ன் அள களில் பாடங்கள் மா படலாம். நீங்கள் 
ஒவ்ெவான்ைற ம் த்த ற , ேதவ டன் உங்கள் ேநரத்ைதத் ட்ட ட்  
அ ந்  அ கப் பலைனப் ெபற அ த்த பாடத்ைத எ ரே்நாக் ங்கள்.  
 
 

 ேகள் க க்  ப லளிப்பதற் ம் உங்கள் எண்ணங்கள் மற் ம் ெஜபக் ப் க்கைள 
ப  ெசய்வதற் ம் இடம் வழங்கப்பட் ற .  
 

 இந்த த்தகத்ைத நீங்கள் ப றக்கம் ெசய்  அச் ட் ந்தால், அைத ன்  வைளய 
ைபண்டரில் ைவத்  தனிப்பட்ட ப் க க்கான தல் கா தத்ைத ேசரக்் மா  
பரிந் ைரக் ேறாம்.  
 

 ப களில் ஆழமாக ேத ங்கள். 
 

ந்த ப யான  ெகா க்கப்பட் ள்ள பாடத் டன் 
ெதாடர் ைடய ேவதத்ைத வா க் ம் ஒ  
வாய்ப்ைப அளிக் ற  இந்த ஷத் வ ெதாடைர 
வா த் ப் ப ற் க் ம்ேபா  நீங்கள் 
ேவதத் ட ம், ள்ைள வளரப்் ன் ேவதாகம 
ேகாட்பா க ட ம் மற் ம் ஒ  ெபற்ேறாராக 
ேதவன் உங்களிட ந்  என்ன எ ரப்ாரக்் றார ்
என்பைத ம் ெந க்கமாக அ ந் க் 
ெகாள் ரக்ள்.  
  

உண்ைம ேகாப்   
 

இ  ேபான்ற ெபட் கள் ேவதத் ந்  
வாரத்்ைதகைள அல்ல  
ெசாற்ெறாடரக்ளின் வைரயைறகைள 
வழங் ன்றன. நன்  அ யப்படட், 
இைற யல் சாரந்்த ேவத அகரா கைள ம் 
ெதளி க்காக வரண்ைனகைள ம் 
பயன்ப த்த நாங்கள் க ம் கவனமாக 
இ ந்ேதாம், அவ யமா ம்ேபா  

ப் டப்பட் ள்ள . இந்த 
வைரயைறகளில் பல இைணப்  : 
ெசாற்களஞ் யத் ல் காணப்ப ற  
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ய- பரிேசாதைன   
 

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

ள்ைளக க்  எ ராக நீங்கள் பாவம் ெசய் ரக்ள் என்பைத ேதவன் ெவளிப்ப த் னால், 
உங்கள் பாவதை்த அவரக்ளிடம் அ க்ைக ட்  மன்னிப்  ேக ங்கள். இைத உடன யாக 
ெசய்ய யா ட்டா ம் தவறாமல் ப ற்  ெசய் ங்கள். 

ெசயல் ட்டம் 
 

நீங்கள் ேவதாகம ேகாட்பா கைளப் ப த்த ற , இந்த ப யான  அதன்  நடவ க்ைக 
எ க்க ம், நீங்கள் கற் க்ெகாண்டைத உங்கள் வாழ்க்ைக ல் பயன்ப த்த ம் சவால் 

ற . உண்ைமயான ஷரக்ளாக இ க்க நாம் அ ல் வளர ேவண் ம் என்  ேதவன் 
ம் வ  மட் மல்லாமல், அைத நாம் வாழ்ந் க் காட்ட ேவண் ம் என்பைத ம் அவர ்

எ ரப்ாரக்் றார.் 

ன் இைணப்  ஆதாரங்கள் 

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

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

 
தைலவரக்ளின் ைகேய    

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

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

ட் ப் ற்கான ஓர் ன் ைர 
  

ஷத் வத்ைத ட ெபற்ேறாரக்ள் ெப ம்பா ம் ட் த்  ஒ க்கப்ப த் வதற்  அ க 
க் யத் வம் ெகா க் றாரக்ள், ஆனால் ெதா  3 -ல் நாம் த ல் ஷத் வத்ைதப் 

ப த்ேதாம் என்ப  கவனிக்கத்தக்க . ஸ்தவ வாழ்க்ைகைய வாழ்வதற்  ஷத் வம் 
அ த்தளமாக உள்ள , மட் மல்லாமல் ஸ்தவ வாழ்க்ைகக் ரிய அைனத் ம் அதன்  
கட்டப்பட் ள்ள . இேய  தம்ைமப் ன்பற் பவரக்ளிடம், "ஆைகயால், நீங்கள் 

றப்பட் ப்ேபாய், சகல ஜா கைள ம் ஷராக் ங்கள்” என்  னார ்(மத்ேத  28:19). இந்த 
உத்தரவான  நம் ைடய களில் ெசய் ம் ஊ யத் ற் ம் ெபா ந் ம். இந்த ஷத் வம் 

க க் யமான , ஏெனன்றால் இேய  ஸ் ட ந்  ெபற்ேறா க் ம், ற  
ெபற்ேறாரிட ந்  ள்ைளக க் ம் கடந் ச ் ெசல் ற . ஸ் டனான நம  உற  
நம்ைம மாற் ம்ேபா , அவ ைடய நாமத் ற்  ம ைமையச ்ேசரக்் ேறாம். 
 
இந்த த்தகத் ல், ேவதாகம ட் த்தல் என்றால் என்ன, எ  டை்ச இல்ைல என்பைத நாம் 
கண் ப்ேபாம். அைத கண் ப் க்காமல், ெபற்ேறாரக்ள் ெசய் ம் ெப ம்பாலானைவ 
காரியங்கள் எ ரம்ைறயாக ம் மற் ம் தங்கள் ள்ைளகைள ரச்் யைடய ம் ெசய்யா . 
ஆனால் ேதவன் நமக்  ெவற் க்  ேதைவயான அைனத்  தகவல்கைள ம் 
ெகா த் க் றார.் நாம் ன்பற்ற ஒ  ட்டம் அவரிடம் உள்ள . 
 
பட்டாம் ச்  
 

டச்ைய பற் ய ஒ  வாரஸ்யமான ன்ேனாக் டன் ஆரம் க்கலாம். ஒன்ப  வய  
வன் ஒ  நாள் பள்ளி ந்  ட் ற்  நடந்  ெசன்  ெகாண் ந்தான், ஒ  ைள ல் 

ஒ  க்  ெதாங் க்ெகாண் ப்பைதக் கண்டான். ஒ  ந்  ஒ  பட்டாம் ச்  
எப்ப  ெவளிவ ற  என்ப  த்த ஒ  ேயாைவ அவன் பாரத்் ந்தான், அதனால் 
அவன் ைளைய உைடத் , ட் ற்  ெகாண்  வந் , ல் ைளகள் உள்ள ஒ  ஜா ல் 
அைத ைவத்தான். இந்த அ சயம் நைடெப வைத தன்னால் பாரக்்க ம் என்ற 
நம் க்ைக ல், ஒவ்ெவா  நா ம் அவன் பள்ளி ந்  ட் ற்  வந்  டை்டப் 
பாரத்் க்ெகாண் ப்பான்.  
 
 

ஒ  நாள் ட் ல் ஒ  ய  இ ந்த , பட்டாம் ச்  ெவளிேயற யன்ற . அதனால் 
அவன் பல மணிேநரம் உடக்ாரந்்  பாரத்் க் ெகாண் ந்தான், ஆனால் ஒன்ப  வய  

வ க்  கவனம் ெச த் ம் காலம் ைறந்  காணப்பட்டப்ப யால், இ யாக, அவனால் 
அைதத் ெபா த் க்ெகாள்ள ய ல்ைல. அவன் ஜா ைய றந் , டை்ட ெவளிேய 
இ த் , ஒ  ய கத்தரிக்ேகாலால் அந்த ந்த இடத் ந்  கவனமாக ெவட்டத் 
ெதாடங் னான். டை்ட றந்த டன், அவன் பட்டாம் ச் ைய ெவளிேய இ த்தான், ஆனால் 
அ  ேவ க்ைகயாக இ ந்த . உடல் ெகா ப்பாக ம், மற் ம் இறக்ைககள் 

க்கப்பட் ந்த . அ  தன் கனதை்த ட தாங்க யாத அள க்  கனமாக இ ந்த .  
   

இந்த த் ரமான ேதாற்றம் ஒ  அழகான பட்டாம் ச் யாக மா வைத தன்னால் பாரக்்க 
ம் என்  நம்  அவன் ெதாடரந்்  பாரத்் க்ெகாண் ந்தான்.  அைத எ த்  அதற்  

உத  ெசய்ய யன்றான், ஆனால் அவனால் ஒன் ம் ெசய்ய ய ல்ைல. இ ல், அ  
அவன  கண் ன்ேன இறந் ட்ட   
  
அந்த பட்டாம் ச்  மரித்த , ஏெனனில் ேதவ ைடய சரியான ெசயல் ைற - ேபாராட்டம், 

ரி , மற் ம் ட் ந்  ெவளிவ வ ள்ள ரமம் - உட ல் இ ந்  ரவத்ைத 
இறக்ைகக க் ள் தள்ளி, ன்னர,் அ  வளிமண்டலத் ல் ெவளிேய ம் ேபா , காற்  அதன் 
இறக்ைககைளத் ெதாட்  அவற்ைற உலர ைவக் ற , அப்ேபா  தான் அதனால் பறக்க 
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ம். ேதவன் வ வைமத்த ேபாராட்டத்ைத நீக் , அந்த வன் பட்டாம் ச் ையக் 
ெகான்றான். 
 
ப களில் ஆழமாகத் ேத ங்கள் 
 

 

ன்வ ம் வசனம் எைதக் க் ற  என்பைத வரிக்க ம். 
 
 

ஆைகயால், ேமகம்ேபான்ற இத்தைன ரளான சாட் கள் நம்ைமச ் ழ்ந் ெகாண் க்க, 
பாரமான யாவற்ைற ம், நம்ைமச ் ற்  ெந ங்  நிற் ற பாவத்ைத ம் தள்ளி ட் , 

வாசத்ைதத் வக் றவ ம் க் றவ மா க் ற இேய ைவ ேநாக் , நமக்  
நிய த் க் ற ஓட்டத் ல் ெபா ைமேயாேட ஓடக்கடேவாம்; (எ ெரயர ்12:11) 
 
________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
ேதவன் வ வைமத்த மற் ம் கட்டைள ட்டப  ள்ைளகைள ட் க்க அல்ல  
ஒ ங் ப த்தத் தவ யதன் லம் ெபற்ேறாரக்ள் உண்ைம ல் ரச்் யைடவைதத் 
த க் றாரக்ள். டை்சைய யா ம் ம் வ ல்ைல, நம் ல் ெப ம்பாேலார ்அ காரத் டன் 
ேபாரா ேறாம். இ  நம  மனித இயல் . ள்ைளகள் ெப ம்பா ம் ஒ க்கம் மற் ம் 
அ காரம் இரண் ற் ம் அெசௗகரியமாக அல்ல  ல வைகயான உணரச்் ப் 
ேபாராட்டங்க டன் ெச ெகா ப்பாரக்ள். ெபற்ேறாரக்ள் ( ப்பாக தாய்மாரக்ள்) இந்த 
ேபாராட்டத்ைத அகற்ற ம் வ  இயல்பான . ஆனால் அவ்வா  ெசய்வதன் லம், 
பட்டாம் ச்  ேபால, ெபற்ேறாரக்ள் ள்ைள ன் அ க்  பங்களிப்  ெசய்யலாம்.  
 
 த ந்த ட் க் ம் ைறைய நாம் ன்பற்றாதேபா , நம் ள்ைளக க்  ேதவன் ம் ம் 

ணநலன்கைள நாம் த்த ம க் ேறாம். ள்ைளகள் இயற்ைகயாகேவ ரச்் யைடந்த 
ெபரியவரக்ளாக வளராததால், அவரக்ள் ேதவ ைடய வாரத்்ைத மற் ம் ட்டத் ன்ப  
ப ற் ப் ெபற ேவண் ம். இைதச ் ெசய்யா டட்ால், பலர ் அதன் சரியாகன ைளைவ 
அ ப ப்பாரக்ள். ப ற் ன் பற்றாக் ைற வாழ்க்ைக ல் பல வைகயான ேதால் க க்  
வ வ த் ம். ஆசச்ரியப்ப ம் தமாக, ைறகள் "ெகட்ட" மக்களால் நிரப்பப்பட ல்ைல, 
ஆனால் ரச்் யைடந்த ணத்ைத வளரக்்க சரியான ப ற்  ெபறாத பல சராசரி 
நபரக்ளால் நிரம் ள்ள . 
 

 
ப களில் ஆழமாகத் ேத ங்கள் 
 

 

நல்ல மற் ம் ேமாசமான ட் ப் ன் ெசயல் ைறகள் மற் ம் கைள பட் ய ங்கள். 
ெபற்ேறாரின் ெபா ப்  என்ன?  
   

ரம் ம் (அ காரம்) க ந் ெகாள் த ம் ஞானத்ைதக் ெகா க் ம்; தன் 
இஷ்டத் ற்  டப்பட்ட ள்ைளேயா தன் தாய்க்  ெவட்கத்ைத 
உண் பண் றான். (நீ ெமா கள் 29:15) 

 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

ரம்ைபக் ைகயாடாதவன் தன் மகைனப் பைகக் றான்; அவன்ேமல் 
அன்பா க் றவேனா அவைன ஏற்கனேவ தண் க் றான். (நீ ெமா கள் 13:24) 

 

________________________________________________________________________________________________________________________ 
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________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

நம் க்ைக க் மட் ம் உன் மகைனச ் டை்செசய்; ஆனா ம் அவைனக் 
ெகால்ல உன் ஆத் மாைவ எ ம்பெவாட்டாேத. (நீ ெமா கள் 19:18)  

________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

நம் ள்ைளக க் ப் ப ற்  அளிப்பதற்  ேதவன் நம்ைம அைழத் க் றார.் 
(நீ ெமா கள் 22: 6; எேப யர ்6: 4). இ  ெப ம்பா ம் ேவ க்ைகயாக இல்லாமல் ெப ம்பா ம் 
க னமானதாக இ க் ம். பட்டாம் ச் கள் தங்கள் களி ந்  ெவளிேயற ேபாரா வ  
ேபால், நம் ள்ைளகள் ரச்் க்கான ேதவ ைடய சரியான வ வைமப் ல் ட் க் ம்ப  
ஒ ங் ப த்தப்பட்ட ேபாராட்டத்ைத அ ப க்க ல்ைல (எ ேரயர ் 12:11). ஆனால் நாம் 
அைத ன்பற்ற ேவண் ம். 
 
ஞானியான சாெலாேமான் இராஜா, டை்சைய ெவ க் ம் நம  இயல்பான ேபாக்ைக 
அ ந் , தன் மகைன ேவ தமாக ந் க்க ம், நல்ல தந்ைதகள் தங்கள் ள்ைளகைளத் 

ர் த் வதற்கான காரணத்ைதக் க த் ல் ெகாள்ள ம் ஊக் த்தான். 
 

என் மகேன, நீ கரத்்த ைடய ட்ைசைய அற்பமாக எண்ணாேத, அவர ்
க ந் ெகாள் ம்ேபா  ேசாரந்் ேபாகாேத. தகப்பன் தான் ேந க் ற 

த் ரைனச ் ட் க் ற ேபால, கரத்்த ம் எவனிடத் ல் அன் றாேரா 
அவைனச ் ட் க் றார.் (நீ ெமா கள் 3: 11-12) 

 
ட்ைச மற் ம் ஒ  ள்ைளைய ரச்் க்  ப ற் ப்பதற்கான ெதளிவான இலக்  

நமக்  இல்ைல என்றால், அ  நடக்கா .  
  
வைரபடத் ன் ேழ, றப்  தல் ெபரியவரக்ள் 
வைர நம் ள்ைளகளின் வய  உள்ள . 
இட றத் ல் ள்ைளகளால் எ க்கப்பட்ட 

களின் எண்ணிக்ைக ம், அவரக்ளின் 
ெபற்ேறாரக்ளா ய நாம் அவரக் க்காக எ க் ம் 

களின் எண்ணிக்ைக ம் உள்ள . 
ஆரம்பத் ல், அைனத்  க ம் 
தரக்்கரீ யாக ெபற்ேறாரக்ளால் எ க்கப் 
ப ன்றன. நம் ள்ைளகள் ம த் வமைன 

ந்  ட் ற்  வ ம்ேபா , அவரக்ள் 
தங்க க்  எைத ேதரந்்ெத க்க ேவண் ம் என்ற 

றன் இன் ம் அவரக் க்  இல்லாம க் ற . 
ஆனால் வைரபடத் ல் ஒ  கட்டத் ல், அந்த 
வரிகள் கடந் , நம் ள்ைளகள் தங்கள் ெசாந்த 

கைள எ க் ம் வைர ெதாட ற .  
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 உங்கள் ள்ைளகள் வயதா ம்ேபா , இலக்ைக ம், ஆேராக் யமான, ெபா ப்பான, 
த் சா த்தனமான கைள ம் ேமற்பாரை்வ இல்லாமல் அவரக்ள் தாங்களாகேவ எ க்க 

ேவண் ம். இ  ெபா  அ  ேபால் ேதான்றலாம், ஆனால் ஒ  ட்ட டல் மற் ம் ப ற்  
மற் ம் ரந்்த ணத்ைத ஊக் க் ம் ைற ல்லாமல் இ  நடக்கா . உங்களிடம் ஒ  

ட்டம் இ க்க ேவண் ம். 
 
பல இைளஞரக் க்  தங்க க் த் தாங்கேள ஞானமான கைள எ ப்ப  ெதரியா . 
சரியான டை்சைய வழங் வதன் லம் நாம் நம் ள்ைளகைள ரச்் யைடயச ் ெசய்ய 
ேவண் ம். ள்ைளகள் ச் யைட ம் தன்ைம ப ற்  ைமதானம் டா க்க 
ேவண் ம் அல்ல  ைறந்தபடச்மாவ  அப்ப  இ க்க ேவண் ம். நம் வ காட் தல் மற் ம் 
அ காரத் ன் ழ் இல்லாத ேயாசைனகள் மற் ம் நைட ைறகைள நம் வதற்  நம் 

ள்ைளகைள ெவளியாடக்ளால் வ வைமக்க டக் டா . 
 
கட் ப்பாட் க்  எ ராக ப ற்  = வளரச்் க்  எ ராக வளரச்் ன்ைம  
 

ேதவன் நம் ள்ைளகைள ப ற் க்க அ த் ள்ளாேரெயா ய அவரக்ைள 
கட் ப்ப த்த அல்ல. இரண் க் ம் உள்ள த் யாசம் க் யமாக ெபற்ேறாராக நம் 
ேவைலைய நாம் எப்ப  உணர் ேறாம் என்ற மனநிைலைய ெபா த் க் ற .  
கட் ப்ப த் ம் ெபற்ேறாரக்ள் சரவ்ா காரிகள், 
அவரக்ள் ப ற் யாளரக்ள் அல்ல. ேதால் ைய ஏற்க 
இயலாைம இதன் அ யா ம். 
கட் ப்பாட்டாளரின் கண்ேணாடட்த் ல், ஒ  

ள்ைள ன் ேதால் யான  ைமயானதாக ம், 
தவறானதாக ம் மற் ம் ெபற்ேறாரின் 
அ காரத் ற்  ேநர  அச் த்தலாக ம் இ க் ற . அவரக்ள் ேதவ ைடய 

த்தத் ன்ப யல்லாமல், ய நிைறவால் ண்டப்ப றாரக்ள். அவரக்ள் தங்கள் 
ள்ைளகளின் ேதால் கைள தனிப்பட்ட ைற ம், ேவண் ெமன்ேற அவரக்ைள 

காயப்ப த்த யற் ப்ப  ேபால ம் எ த் க்ெகாள் றாரக்ள். இந்த வைகயான 
ெபற்ேறாரக்ள் ெப ம்பா ம் சரியானைதப் பற்  கவைலப்படாமல் மற்றவரக்ள் என்ன 
நிைனப்பாரக்ள் என்பைதப் பற் ேய கவைலப்ப றாரக்ள்.  நீங்கள் அ கமான 
கட் ப்ப த் ரக்ள் என்  உங்கள் ைண  எப்ேபாதாவ  ய ண்டா? நீங்கள் 
கண் ப்பானவர ் அல்ல  உங்கள் ள்ைளகளிடம் நம்பத்தகாத எ ரப்ாரப்் கைள 
ெகாண் ப்பவர ் என்  உங்க க் ச ் எப்ேபாதாவ  ெசால்லப்பட் க் றதா? பல 
ேநரங்களில் இந்த நடத்ைதயான  நீங்கள் எப்ப  வளரக்்கப்பட் ரக்ள், ஒ ேவைள நீங்கள் 
உங்கள் ெபற்ேறாரின் எ ரப்ாரப்் க க்  ஏற்ப வாழ்ந்ததாக உணராமல் வாழ்ந்த ன் 

ைள  என்பைதக் காட் ற . 
 

யப் பரிேசாதைன 1  
 

 

உங்க க்  கட் ப்பாட்  க்கல்கள் உள்ளதா? உங்கள் ள்ைளகளின் ேதால் க்கான 
உங்கள் ப ைல ெஜ க்க ம் மற் ம் ஆராய ம். ேமேல றப்படட்ைத ஆழமாக ந் ங்கள். 
ேதவன் உங்கள் இ தயத் ல் ைவத்தைத வரிக்க ம்  
 
________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

உண்ைம ேகாப்   
 

கட் ப்ப த் தல் – சக் ைய ேமல் 
பயன்ப த் தல், ஆ க்கம் அல்ல  
ஆட் , ெசய்ய கட் ப்ப த் ; ஒ  
கட் ப்ப த் ம் சக் . 
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நீங்கள் க ைமயானவராக இ ந்தால் அல்ல  கட் ப்ப த் ரக்ள் என்றால், உங்கள் 
ள்ைளகளின் ேதால் கைள நீங்கள் ஏன் இப்ப  உணர் ரக்ள், ஏன் இப்ப  

எ ர் ைனயாற் ரக்ள் என்  ெவளிப்ப த் ம்ப  ேதவனிடம் ேக ங்கள். ஒ ேவைள 
நீங்கள் உங்கள் ெசாந்த ெபற்ேறாைர மன்னிக்காமல் இ க்கலாம். ஒ ேவைள நீங்கள் 
ேதவ ைடய வ ல் ெசய்வதற் ப் ப லாக உங்கள் ெசாந்த மாம்ச பாவத்ைத ம் யநல 
எ ரப்ாரப்் கைள ம் உங்கள் ெபற்ேறாைரப்ேபால நிரவ் க்க அ ம த் க்கலாம். எனேவ 
இந்த க்கைல நீங்கள் சமாளிக்க ேவண் ய  அவ யம்.  
  

ழந்ைதத்தனமான நடத்ைத  
 

 ெபற்ேறாரக்ேள, எங்க ைடய ஊ யத் ன் ஒ  
ப யாக ப ற் யளிப்பேத எங்கள் ேவைல. இைதச ்
சரியாகச ் ெசய்ய, ழந்ைதத்தனமான நடத்ைத 
என்ன என்பைத நாம் ரிந்  ெகாள்ள ேவண் ம். ஒ  

ள்ைள ம னமாக, ழ்ப்ப யாததாக ம் அல்ல   
எ ரக்் றதாக ம் இ க்கலாம். ஒ  ள்ைள ன் 
ேதால் , ேவண் ெமன்ேற ழ்ப்ப யாமல் 
இ ந்தா ம் ட, இவ்வைகயான ெசயல்கள் எ ரப்் க் கலகத் ற்  சமமானதல்ல. நீங்கள் 
அப்ப  அைத நம் னால், உங்கள் ள்ைளக க்  தவறான வ ல், ெபா வாக ேகாபத் ல் 
ப லளிப் ரக்ள். 
 

தல் மற் ம் ம னத் ற்  இைட லான ேவ பாடை்டப் ரிந் ெகாள்வ  க ம் 
க் யமான  எப்ப ேயா, அப்ப ேய உங்கள் ப ைல சரியான ைற ல் சரிெசய் ம் 
ற ம் க் யமான . எல்லா டை்ச ம் த ல் அன்பால் ைகயாளப்படா டட்ால், உங்கள் 

எ ரம்ைற ெதாடர்  ள்ைளைய அன்பற்றதாக உணர ைவக் ம். 
 
1 ெகாரிந் யர ் 13 இல் காணப்ப ம் அன்பாக ெதாடர் க்ெகாள் தல் (ெதா  2) பற் ய 
ேவதாகமக் ெகாள்ைககைள நாம் ப த்ேதாம். ேம ம் ேதவ ைடயஅ த்தல்கைளப் 

ன்பற்ற நாம் அைனவ ம் ல சமயங்களில் ேதால் யைட ேறாமல்லவா? இதற்  
காரணெமன்னெவனில், “நான் ேவதம் ெசால்வைத ெபா ட்ப த் வ ல்ைல. நான் அைத என் 
வ ல் ெசய்யப் ேபா ேறன்!” என வதாலல்ல மாறாக அைதச ் ெசய்வதற்கான 
ஆ க் ரிய ரச்் ம் ண ம் இல்லாததால் தான். இ ப் ம், நீங்கள் ல 

ன்ேனற்றங்கைளக் கவனித் ப் ரக்ள் என்  நான் நம் ேறன், நீங்கள் ெவ மேன 
ேதவ ைடய ப ற்  ெசயல் ைறைய கடந்  ெசல் ரக்ள் என்  நம் ரக்ள். 
 
அேதேபால், ேதால்  என்ப  தல் அல்ல. எைதச ் ெசய்யக் டா  என்  உங்கள் 

ள்ைளக க்  ண் ம் ண் ம் ெசால்லப்பட்டா ம், அவரக்ளின் ேதால் கள் மற் ம் 
தவ கள் ெபா வாக ரச்் யற்ற தன்ைம அல்ல  ம னத்தால் ஏற்ப ற . ள்ைளகள் 
ம னமானவரக்ள் மற் ம் ெபற்ேறாரக்ள் ெதய் க ஞானத் ல் அவரக் க்  ப ற்  அளிக்க 
ேவண் ம் என்பைத ேதவன் ெதளிவாக ளக் றார.் 
 

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

 
ம னம் என்ற வாரத்்ைத ன் அரத்்தம் " ரித ல் ைறபா , த் சா த்தனம், ைள 
இல்லாத , ப த்த வற்ற , ேக க் ரிய , ரப்் ன் பற்றாக் ைற" என்பதா ம். 
அவரக் க்  ண ம் ரச்் ம் இல்ைல. அவரக்ள் ம னமாக நடந்  ெகாள் ம்ேபா  
நாம் ஏன் க ம் ேகாபப்ப ேறாம்? அவரக்ள் அப்ப த்தான் றந்ததாக ேதவ ைடய 
வாரத்்ைத அ க் ற . 
 

 

உண்ைம ேகாப்   
 

தல் - ஒ  ள்ைள கலகம் ெசய் ம் 
ேபா  ன்வ ம் ஒ க்கத் ற்  எ ராக 

ரச்் யற்ற அவரக்ளின் 
ட்டாள்தனமான ெசயல். 
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நீ ெமா கள் 22:15 வசனத் ன் த ள்ள ப யான  ெபற்ேறா க்  ஒ  அ த்தைலக் 
ெகா க் ற : "அைதத் (ம னத்ைத) தண்டைன ன் ரம்  அவைன ட்  அகற் ம்”. 

ட்ைசயான  இங்ேக ேநரம்ைறயாக பாரக்்கப்ப ற , ஏெனனில் இ  ஒ  ம னத்ைத ஒ  
ள்ைள ட ந்  ெவளிேயற் ற . ரம்  ெபற்ேறாரின் அ காரத்ைத ம் 
ட்ைசைய ம் க் ற . நாம் அவரக் க்  கட் ப்பாட்ைட அளிக்காமல், ேவதத் ன் 
ட்ைசையப் பயன்ப த்  ப ற்  அளிக் ேறாம். ஸ்தவ எ த்தாளர ்எச.்ஏ. ஐேரான்ைசட் 

ெசால்வைதக் கவனி ங்கள்:  
  

ஒ  ள்ைளைய அதனிடேம ட் வ  அதன் அ ைவ உ  
ெசய்வதா ம், ஏெனன்றால் ம னம் அதன் இ தயத் ல் 

ைணக்கப்பட் ள்ள .  ட்ைசயான  ஒ ங்காக நிரவ் க்கப்ப மானால், 
தவறாக வ நடத் ம் இயல்பான ேபாக்ைக அ  த் ம். கண் ப்பாக 

ரம்ைப பயன்ப த்  ர் த்த ேவண் ம் என் ல்ைல. உடல் ரீ யான 
தண்டைன எப்ேபா ம் அவ ய ல்ைல, அப்ப  ெசய்வ  ல சமயங்களில் 

க ம் ம னமாக இ க்கலாம்.  ஆனால் இந்த ப யான  டை்ச ன் 
உ யான க் யத் வத்ைத வ த் ற . ேவதம் வ ம் நாம் 
ப ப்ேபாமானால் ரம்பான  அ காரம் மற் ம் வல்லைமக்  ஒப்பாக 

றப்பட் க் ற ; இந்த காரியத் ல், ெபற்ேறாரக்ளின் கட் ப்பா  
ள்ைளக க்  அவ யமான .  அப்சேலாம் மற் ம் அேதானியா 

ஆ ேயாரக்ளின் ெப ந் ைமயான வ க க்  இந்த கட் பாட் ன் 
ைறபாேட காரணமாக அைமந்த  (2 சா ேவல் 14:1; 1 இராஜாக்கள் 1: 6) 3 

  
ய பரிேசாதைன 2  

 

ள்ைள ன் ரச்் ன்ைம மற் ம் ப ற் க்கான ேதைவ பற் ய ஒ  த் ரத்ைத 
நீ ெமா கள் வழங் ற . ரச்் ன்ைம (ம னத் ன்) பட் ய ல் உள்ள ஒவ்ெவா  
வாரத்்ைதக்  அ த்ததாக, உங்கள் ள்ைள ன் ெபயைரப் ெபா ந் ம் வைக ல் எ ங்கள்.  
  
அவரக்ள் நிதானிப்ப ல் ைறபா ள்ளவரக்ள் (10:21) ------------------------------------------------------ 

அவரக்ள் ம னத் ல் ம ழ் றாரக்ள் (10:23). --------------------------------------------------------------- 

அவரக்ள் அ த நம் க்ைக ைடயவரக்ள் (14:15). ------------------------------------------------------------- 

அவரக்ள் ஞானிகைள த ரக்் றாரக்ள் (15:12). --------------------------------------------------------------- 

அவரக்ள் தங்கள் ெசாந்த வ ேல ெசல் றாரக்ள் (15:21). ----------------------------------------------- 

ட்டாள்தனத் ல் கண் க்கப்ப ம்ேபா  அவரக்ள் வைசபா றாரக்ள் (17:12).-------------- 

அவரக்ள் தங்கள் வாரத்்ைதகளினாேல க் க்ெகாள் றாரக்ள் (18: 6–7). -----------------------------  

அவரக்ள் ெப ைம ம் ேமட் ைம ள்ளவரக்ள் (21:24). -------------------------------------------------- 

அவரக்ள் க்கலான பாைத ல் நடக் றாரக்ள் (22: 5). ----------------------------------------------------- 

அவரக்ள் சண்ைடகைள ம் ேபாராட்டங்கைள ம் ஏற்ப த் றாரக்ள். ----------------------------- 

அவரக் க்  ேசாம்ேப த்தனம் இ க் ம் (22:13). ----------------------------------------------------------- 

அவரக்ள் இசை்ச ள்ளவரக்ள் (22:14). ---------------------------------------------------------------------------- 

அவரக்ள் ேபராைச ெகாண்டவரக்ள் (22:16) --------------------------------------------------------------------- 

அவரக்ள் நல்லாேலாசைனைய அலட் யப்ப த் றாரக்ள் (23: 9). ------------------------------------  

அவரக்ள் ல ேநரங்களில் க னமாக வ நடத்தப்பட ேவண் ம் (26: 3). ------------------------------- 

அவரக்ள் சத் யத்ைத பயனற்றதாக மாற் றாரக்ள் (26: 7). -------------------------------------------- 

தங்கள் ம னத்ைத ண் ம் ண் ம் ெசய் றாரக்ள் (26:11). ----------------------------------------- 
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அவரக்ள் தங்கள் ம னத் ல் நிைலத் க் றாரக்ள் (27:22). ------------------------------------------- 

அவரக்ள் தங்கைள நம் றாரக்ள் (28:26). ---------------------------------------------------------------------- 

அவரக்ள் ேகாபத்ைத ண் றாரக்ள் (29: 8). ---------------------------------------------------------- 

அவரக்ள் ேகாபத்ைத ெவளிப்ப த் றாரக்ள் (29:11). ------------------------------------------------------ 
 
ப ற்  என்ப  என்ன?  
 

ப ற் யாளரின் சரியான க்ேகாள் ேதவ ைடய 
ப்பத்ைத நிைறேவற் வேத அல்லாமல், நம் 

ெசாந்த ஆைசகள் அல்ல  எ ரப்ாரப்் கைள 
நிைறேவற் வதல்ல. இேய  தம  டரக் க்  
ப ற்  அளித்த ன் லம் தா ன் த்தத்ைத 
நிைறேவற் னார ் (ேயாவான் 5:20, 30; 6:38), நா ம் 
அப்ப ேய ெசய்ய ேவண் ம். இேய ன் ேநாக்கம் 

தாைவ ம ைமப்ப த் வதா ம் (ேயாவான் 12:28), நம் ள்ைளக க்  ப ற்  
அளிக் ம்ேபா  நா ம் அப்ப ச ் ெசய்ய ேவண் ம். இ  நம  ேநாக்கமாக இ ந்தால், நாம் 
ேதவ ைடய ேநாக்கங்கைள அன் ட ம் ெபா ைம ட ம் ( ப்பாக உ யான 

ப்ப ள்ள ள்ைளக டன்) வளரப்்ேபாம்.  
  
உங்கள் ெகால்ைலப் றத் ல் ன்  அங் ல டட்ம் ெகாண்ட தண் டன் இரண்  வய  
மரத்ைத ைவத் ந்தால், அ ல் நாற்பத்ைதந்  ரி வைள  இ ந்தால், மரத்ைத த்  
வ க்கட்டாயமாக ஒேர யற் ல் ேநராக் வ  டட்ாள்தனம். மரம் அ ல் ஒ ந் ம், 
நீங்கள் அைத அ ப் ரக்ள். 
 
ஒ  ப ற் யாளர,் ஒ  வசா ையப் ேபான்றவர ் (அதாவ  "ேதாட்டக்காரன்"5), அவர ் ஒ  
வைளந்த தண் ப்ப ையக் கண்டால், அைதச ் சரிெசய்ய சரியான வ ம், ைறயற்ற 
வ ம் இ ப்பைத அ வார.் சரியான வ ல் ன்னேர ரம்ானிக்கப்பட்ட ைசைய 
ேநாக்  ஒ  நிைலயான அள  அ த்தத்ைத அளிப்பதன் லம் மரத்ைத அதன் சரியான 
நிைலக்  வர ப ற் க்கக் ம். மரம் அ த்தத் ற்  இணங் வதால், மரம் ம் ய 
நிைலக்  வ ம் வைரக் ம் ேம ம் ப ப்ப யாக அ த்தத்ைதக் ெகா க்கலாம்- மரம் ேம ம் 
உைடயா . 
 
நம் ள்ைளகைள நாம் உணர ேவண் ய வ  இ தான்: அவரக்ள் நம் டம் வைளந்த மரம் 
ேபால வ றாரக்ள். ஆனால் அவரக்ள் வைளந் ப்ப  நமக் ப் க்க ல்ைல. நாம் 
உடன யாக அவரக்ைள ேநராக்க ம் ேறாம். அவரக்ள் "வைளந்த" அல்ல  
அவரக் ைடய வய ன்ப  ெசயல்ப வதால், நாம் "அப்ப  நடந்  ெகாள்ள ேவண்டாம்!"  
என்பைதப்ேபான்ற தவறான ெசய் ைய அ ப் ேறாம். 
 
நம  ேவைல மற் ம் ப ற் ைய ேநாக் ய நம  மனநிைலையப் ரிந் ெகாள்ள ேதவன் 
நமக்  ேவதத் ந்  அ ைரகைள வழங் றார.் நம் ள்ைளகளில் ேதால்  மற் ம் 

ட்டாள்தனம் ேபான்றவற்ைற நாம் எ ரப்ாரக்்கலாம், இ  சாதாரணமான ,  
பயணத் ன் ஒ  ப யாக ம் இ க் ற .  
  
ெதா  3, பாடம் 1 இல், எேப யர ்6: 4 ந்  " தாக்கேள, நீங்க ம் உங்கள் ள்ைளகைளக் 
ேகாபப்ப த்தாமல், கரத்்த க்ேகற்ற ட்ைச ம் ேபாதைன ம் அவரக்ைள 
வளரப்் ரக்ளாக.” என்  நாம் கற் க்ெகாண்ேடாம்:  "அவரக்ைள வளரப்்ப " என்றால் 
அவரக்ைள" ரச்் யைடத க் " ெகாண் வ தலா ம். இ தான் நம  இலக் . நாம் 
அவரக் க் ப் ப ற்  அளிக் ம்ேபா  நம் ள்ைளகளின் வாழ்க்ைக ல் ணா சயத்ைதப் 

கட் ேறாம். ைறயான "ப ற் " அல்ல  டை்ச என்ப  நாம் இலக்ைக எவ்வா  
நிைறேவற் வைதப் ெபா த் க் ற . கைட யாக, "கரத்்தரின் அ ைர", கரத்்தர ்

 

உண்ைம ேகாப்   
 

ப ற்  - ம் யப  வளர 
காரணமாக; தயாரிக்க அல்ல  
தயார ்ெசய்ய அல்ல  றைம ெபற 
.4 
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அ த் யப  நம் ைடய த்தத் ன்ப யல்லாமல் அவ ைடய தத்த் ன்ப  நாம் 
இைதச ்ெசய்ய ேவண் ம் என்  ளக் ற .  
 
பண் கைள ஊக் ப்ப  தைசக க்  ப ற்  அளிப்ப  ேபான்ற . 
 
நீங்கள் ஒ  ப ற் யாளர ் மற் ம் உங்கள் ள்ைளகள் உங்கள் அணி ன் உ ப் னரக்ள் 
என்  கற்பைன ெசய்  பா ங்கள். இ  ப ண் கள் (ஏறக் ைறய 90 ேலா) ெபஞ்ைச 
அ த் வேத க்ேகாள். அவரக்ள் தல் நாள் பத்  நி டங்கள் தாமதமாக வந் , 
அவரக்ேளா  உைரயாற் வ ல் நீங்கள் பா  ேநரத்ைத ெசல ட்டால், அவரக்ளின் 
தைசக க்  ப ற்  அளிக்க நீங்கள் என்ன ெசய் ரக்ள்? அவரக்ளிடம் உள்ள 
எ த் க்ெகாள்வதாக நீங்கள் அதட்  அச் த் னால் என்ன ெசய்வ ? ஒன் ேம ெசய்ய 

யா . அவரக்ள் ேலசான எைட டன் ெபஞ்ச ் அ த்தங்கைளத் ெதாடங் ம் வைர, எந்தப் 
ப ற் ம் நைடெபறா . 
 

ட் ப்பெதன்றால் அவரக் க்  ப ற்  அளிப்ப  என்  ெபா ள், அவரக்ள் 
ேதால் யைட ம் ஒவ்ெவா  ைற ம் அவரக் க்  ப ற்  அளிப்பதற்கான வாய்ப்ைப 
உங்க க்  த ற . அவரக்ளின் ட்டாள்தனமான ேதர் கள் மற் ம் ெசயல்கள் நமக்  
ப ற் யளிக் ம் வாய்ப் கைள வழங் ன்றன. உங்கள் ள்ைளகளின் ட்டாள்தனமான 
நடத்ைதையப் பற்  ேவதாகம கண்ேணாட்டத்ைத நீங்கள் ெகாண் க்க ேவண் ம் - 
அவரக்ைள ட் ப்பதற் ம், ரச்் யைடவதற் ப் ப ற் யளிப்பதற் ம் உங்க க்  
ெகா க்கப்பட்ட வாய்ப்பாகக் க த ேவண் ேமாெயா ய - ேகாபப்படேவா 

ரக் யைடயேவா டா . 
 
பத்  வய  நிரம் ய உங்கள் ள்ைள ன் மார் ல் இ  ப ண் கள் ைவத்தால், “அைத 

க் , உனக்  என்ன ரசச்ைன? எ ந்  வா, உன்னால் இைதச ் ெசய்ய யாதா? என்  
னால் அ  நிசச்யமாக யா . அந்த பத்  வய  ள்ைள இ  ப ண் கள் 

ெபஞ்சை்ச அ த்த யா . அேதேபால், அவரக்ளின் ேதால் கள் அல்ல  ட்டாள்தனத்ைத 
ப ற்  இன் ம் ைமயைடய ல்ைல என்பதற்கான அைடயாளமாக நாம் பாரக்்க 
ேவண் ம்.  நாம் ேகாபமாக ம், ேமாசமாக ம் இ ந்தால், ஒ  ள்ைள சாத் யமற்றைத 
சா க்க ேவண் ம் என்  நாம் எ ரப்ாரக்் ேறாம் என்ற ெசய் ைய அ ப் ேறாம். அவரக்ள் 
நமக்  ம ப் க்கவரக்ள் அல்ல, நமக்  அவரக்ைளப் க்க ல்ைல அல்ல  அவரக்ளிடம் 
ஏேதா தவ  இ ப்பதாக நாம் ெதாடர்  ெகாள் ேறாம். அந்த வைகயான ண்ப த் ம் 
ெவளிப்பா கள் உங்கள் ள்ைளக டனான உங்கள் உறைவ எவ்வா  பா க் ம் என்  
நீங்கள் நிைனக் ரக்ள்? ேம ம்  வய ேலேய ஷயங்கைள சரியாக ைகயாள ல்ைல 
என்றால், அ  ேமாசமா ம். 
 

ப ற் யான  இல ரக எைட டன் ெதாடங் ற  என்ப  நாம் அ ந்த ஒன் . ப ப்ப யாக 
எைடைய அ கரிக் ம் ேபா , அந்த நபர ்இலக்ைக அைட ம் வைர ேம ம் க் ம் றைன 
ெவளிப்ப த் வாரக்ள். இேதேபால், ஒவ்ெவா  ர் த்தத் ம் ள்ைள ன் தன்ைமயான  
ப ப்ப யாக வள ம். நாம் கத் ம்ேபா , ஏமாற்றத் டன் ெசயல்ப ம்ேபா , 
வ த்தப்ப ம்ேபா , அ  நம் ைடய ெசாந்த அ யாைம ம் பாவ இயல்ைப ம் 
ெவளிக்காட் ற . ஒ  ள்ைள ன் ேதால் யான  அவரக்ளால் இன் ம் இ  
ப ண் கைள அ த்த யா  என்பைத நி க் ற . அவரக்ளிடம் இன் ம் அதற்கான 
பண்  இல்ைல. அ தான் த் யாசம். 
 

நாம் ேதவ ைடய கண்ேணாடட்த்ைதக் ெகாண் க்க ேவண் ம் என்  அவர ் ம் றார.் 
இ  டை்சையப் பற் ய நம  க த் கள், ைறகள் மற் ம் அ ைறைய மாற் ற . 
இ  ேகாபம், கலகம் மற் ம் ஒ  ள்ைள ன் ேதால்  ஏற் க்ெகாள்ள யாத  என்ற 
உணரை்வ அகற் ம். ட்டாள்தனம் நம் ள்ைளகளின் இ தயத் ல் ைணக்கப்பட் ள்ள . 
இந்த உண்ைமையச ்ெசால் , பக் வமான ணத்ைத வளரப்்பேத நம் ைடய பணி என்பைத 
நமக் க் காண் த்ததற்காக கரத்்தைரத் ங்கள்.  
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ய பரிேசாதைன 3  

 

உங்கள் ள்ைள ஒ  ைறைய ம்ேபா  அல்ல  ழ்ப்ப யாதேபா  உங்கள் 
அ ைற என்னவாக இ ந்த ? 
 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

உங்கள் ள்ைள ழ்ப்ப யாதேபா  நீங்கள் என்ன தமான ம் ம் அ ைறைய 
ெகாண் க்க ேதவன் ம் றார?் 
 
________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

உங்கள் பாரை்வைய ேதவ ைடய பாரை்வயாக மாற்ற உத ம்ப  ஒ  ெஜபத்ைத எ ங்கள்.   
 
________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
  



ேரக் காஸ்டர ்  
  

ேவதாகம ட்ைச          20 

பாடம் 2 

ரந்்த பண்  

  

வய  வந்தவரின் இயல்ைப பல ெபற்ேறாரக்ள் ரிந்  ெகாள்வ ல்ைல. நம் ள்ைளகளில் 
ரச்் யைடந்த தன்ைமைய வளரக்்க, த ல் நாம் ரச்் ன் வைரயைறைய வ க்க 

ேவண் ம். நம் இலக்  என்ன?   
  

ய பரிேசாதைன 1  
 

ரச்் யைடந்  வய  வந்தவரின் ணம் என்  நீங்கள் நம் வைத எ ங்கள்.  
 
________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

மணமானாவராக இ ந்தால், உங்கள் மைன ம் இேத ேபான்ற ளக்கத்ைத 
எ னாரா? ___ ஆ ம் ___ இல்ைல. 
  
இேய  ஸ் ேவ சரியான ணத் டன் றந்த மா ரி ரச்் யைடந்  வய  வந்தவராக 
இ க் றார.் அவ ைடய ரச்்  நிைலையேய நாம் ேத ேறாம். இந்த இலக்ைக மன ல் 
ெகாண்  பரி த்தவான்கைள எ ப் ம்ப க்  “பரி த்தவான்கள் ரெ்பா ந் ம்ெபா ட் , 

ேசஷ ஊ யரின் ேவைலக்காக ம், ஸ் ன் சரீரமா ய சைபயான  பக் த்  
அைடவதற் ம்” (எேப யர ்4: 11-12) சைபயான  அைழக்கப்ப ற .  
 
இ ேவ நம  க்ேகாள், ஸ்  ண் ம் 
வ ம்ேபா  நாம் பரி ரணமாக ம் 

ரச்் யைடந்தவரக்ளாக ம் இ க்க ேவண் ம். 
"அவர ் ெவளிப்ப ம்ேபா  அவர ் இ க் ற 
வண்ணமாகேவ நாம் அவைரத் தரி ப்ப னால், 
அவ க்  ஒப்பா ப்ேபாெமன்  அ ந் க் ேறாம்." 
(1 ேயாவான் 3: 2). அ வைர, நாம் அவ ைடய சாயலாக 
வளரந்்  ெகாண்ேட இ க் ேறாம் (ேராமர ்8:29).  
  

ள்ைள ப வத் ல் இ ந்  ெபரியவரக்ள் வைர நாம் அைனவ ம் ஒேர ெசயல் ைறைய 
கடந்  ெசல்ல ேவண் ம். " இேய வானவர ்ஞானத் ம், வளரத்் ம், ேதவ ைப ம், 
ம ஷர ்தய ம் அ கம கமாய் த் யைடந்தார"் என்  க்கா 2:52 ற . இேய  
ஞானம் (மன வளரச்் ) மற் ம் அந்தஸ் ல் (உடல் வளரச்் ) த் யைடந்தார.் அவர ்
ேதவ ைடய ைப ம் (ஆ க் ரிய வளரச்் ) மனித ைடய தய ம் (ச க வளரச்் ) 
வளரந்்தார.் நம் ள்ைளகளின் உடல் வளரச்் ல் நமக்  மட் ப்ப த்தப்பட்ட ஆ க்கம் 
உள்ள . ஆனால் மனம், ஆ க் ரிய வாழ்  மற் ம் ச க வாழ்  ஆ ய மற்ற ன் ல் நமக்  
ெபரிய பங்  உண் . இேய ைவப் பற்  இந்த பண் கள் ப் டப்பட் ப்ப  
தற்ெசயலானதல்ல; அைவ நம் அ த்த க்காக ப் டப்பட் க் ற . இந்தப் 
ப களில் நம் ள்ைளகள் வளர ேவண் ம் என்  ேதவன் ம் றார.் 
  
”நான் ழந்ைதயா ந்தேபா  ழந்ைதையப்ேபாலப் ேப ேனன், ழந்ைதையப்ேபாலச ்

ந் த்ேதன், ழந்ைதையப்ேபால ேயா த்ேதன்; நான் ஷனானேபாேதா 
ழந்ைதக்ேகற்றைவகைள ஒ த் ட்ேடன்.” (1 ெகாரிந் யர ் 13:11) என்  ப ல் ெசான்ன  

ேபால நாம் நம் ைடய ள்ைளகைள த்  நா ம் ெசால்ல ம் ேறாம். அவன் தன  
ெசாந்த வாழ்க்ைக ல் ன்ேனற்றம் இ ப்பைத கவனித்தான். ெதய் க ஒ க்கம் மற் ம் 

 

உண்ைம ேகாப்   
 

சரியான அல்ல  ரந்்த – 

ெட ேயாஸ் Teleios  ( ேரக்கம்). ஒ  
க்ேகாள் அல்ல  ேநாக்கம்; 
ந்த , அதன் , கால, 

வரம்ைப எட் ய ; எனேவ, 
ைமயான, , 

எ ம் ம்ப ல்ைல .6 
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ப ற் ன் லம், நம் ள்ைளகள் ப ப்ப யாக ழந்ைதத்தனமான ஷயங்கைள 
ஒ க் ைவத் , ரந்்த ெபரியவரக்ளாக வளரவ்ைதப் பாரப்்ேபாம். 
 

ரந்்த தன்ைம வரிக்கப்பட் ள்ள  
 

ரச்் ன் த கள் அம்  எய்யப்ப ம் ைமயத்ைத இலக்காக ைவத்  தாக்க ன்  ண 
ணங்கள் உ வாக்கப்பட ேவண் ம். ரந்்த ணத்ைத உ வாக்க அைவகள் ஒ ங்ேக  

பணியாற்ற ேவண் ம்.  
 

1. ட்ைச மற் ம் ம ப் கள் 
2. தனிப்பட்ட ெபா ப் கள்  
3. யக்கட் ப்பா    

  
ஒ க்கம் மற் ம் ம ப் கள் 
 

த ல், நம் ள்ைளக க்  எ  சரி மற் ம் எ  
தவ  என்பைத அ வதற்கான அ த்தளத்ைத 
வழங் வதற்காக, ேவதாகம ட்ைசகைள ம் 
ம ப் கைள ம் நாம் நம் ள்ைளக க் ள் கடட் 
ேவண் ம். ஒவ்ெவா  நா ம் அவரக்ள் ஊடகங்கள், 
ெபா ப் பள்ளிகள் மற் ம் அவரக்ளின் சகாக்கள் 

லம் உலக ஒ க்கங்கள் மற் ம் ம ப் களால் 
தாக்கப்ப றாரக்ள்.  
 
நம் ள்ைளகைள ஒ ங் ப த் வதன் க் யத் 

வத்ைத ம், ேதவ ைடய வாரத்்ைதைய 
அவரக்ளின் இ தயங்களில் ஊற் வைத ம் நாம் ஏற்கனேவ ஆராய்ந்ேதாம். அவர ் தம  
ெசாந்த டரக் க்காக தா டம் ெஜபம் ெசய்தேபா  நாம் இேய ன் ன்மா ரிையப் 

ன்பற்ற ேவண் ம்:  
  

உம் ைடய சத் யத் னாேல அவரக்ைளப் பரி த்தமாக் ம் (ேயாவான் 17:17)  
சத் யத்ைத ம் அ ரக்ள், சத் யம் உங்கைள தைலயாக் ம். (ேயாவான் 
John 8:32)  

  
ேவதத் ன் சத் யங்களில் நம் ள்ைளகள் ட் க்கப்பட்ட டன், ேதவ ைடய வாரத்்ைதக்  

ரணான  என்ன, ழ்ப்ப யாைம ன் ைள  என்ன என்பைத அ ம் தந் ரம் 
அவரக் க்  ைடக் ம். அவரக்ளால் ைழ ந்  உண்ைமையக் கண்ட ய ம் 
மற் ம் உலகம், மாம்சம் மற் ம் சாத்தானின் ேசாதைனகைள அைடயாளம் காண ம். 
 
ேதவன், நம் ைடய வாசத் ன் தகப்பனா ய ஆ ரகா க்  அவ ைடய ள்ைளகைள 

த்  அ த் னார:்  
 
கரத்்தர ் ஆ ரகா க் ச ் ெசான்னைத நிைறேவற் ம்ப யாய் அவன் தன் ள்ைளக க் ம், 
தனக் ப் ன் வ ம் தன் ட்டா க் ம்: நீங்கள் நீ ைய ம் நியாயத்ைத ம் ெசய் , 
கரத்்த ைடய வ ையக் காத்  நட ங்கள் என்  கட்டைள வான் என்  அ ந் க் ேறன். 
(ஆ யாகமம் 18:19)  
  
ேதவன், ஆ ரகா டம் அவ ைடய ட்ைட கட்டைமக்க ெசான்னார,் அதனால் அவ ைடய 

ள்ைளகள் நீ மான்களாக ம், கரத்்த ைடய வ ையப் ன்பற்ற ம் ேவண் ம். 
ஆ ரகா ன் ப ற் யான  அவ ைடய ள்ைளகைள ேதவ ைடய பாரை்வ ல் சரியான 

ந்தைன மற் ம் சரியான நடத்ைதக்  இ ப்பதா ம். இ  ஞானம் மற் ம் ேதவ ைடய 

 

உண்ைம ேகாப்   
 

அறெந கள் – ேதவ ைடய 
பாரை்வ ல் எ  சரி எ  தவ . 
ம ப் கள் - நீங்கள் வா ம் 
ெகாள்ைககள் அல்ல  ெசயல்கள். 
உங்கள் நடத்ைத நீங்கள் எைத 
அ கம் ம க் ரக்ள் என்பைதக் 
காட் ற . 
நீ  – ேதவ டன் சரியான நிைல. 
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தய ல் வள ம் ெசயல் ைறைய வரிக் ற . அவ க் ப் ரியமானைத நாம் அ கமாகப் 
ரிந் ெகாண்  அைதச ்ெசய் ேறாம்.  

  
அ னி த்தேம நாம் சரீரத் ல் ந்தா ம் ராமற்ேபானா ம் அவ க் ப் 

ரியமானவரக்ளா க்க நா ேறாம் (2 ெகாரிந் யர ்5: 9). 
  
நிைன ல் ெகாள் ங்கள், உதாரணம், அ தத்ல் மற் ம் ேவதாக ப ப்  லம் நாம் 
நம் ைடய ள்ைளகைள ஷராக் ேறாம். ேதைவக்ேகற்ப 6-10 பாடங்கைள ெதா  3 இல் 
ம ப்பாய்  ெசய் ங்கள்.  
 
தனிப்பட்ட ெபா ப்  
 

இரண்டாவதாக, தனிப்பட்ட ெபா ப் ன் தரம் ஒ  ள்ைளக்  ப ற்  மற் ம் 
ெதாடரச்் யான ேவதாகமத் ன்ப  ட் ப்ப ன் லம் ஊற்றப்ப ற . பாடம் 1 இல் உள்ள 
வைரபடம், றப்  தல் ெபரியவரக்ள் வைர நம் ள்ைளக க்  நாம் ெசய் ம் ெதரி களின் 
சத தம் மற் ம் ன்ேனற்றத்ைதக் காட் ற . இந்த உலகத் ல் வ ம் ஒவ்ெவா வ ம் 

ற் ம் ஒ வைரச ் சாரந்்ேத வ றாரக்ள், ஆனால் நாம் நமக்கான ெபா ப்பான 
ெதரி கைள ெசய்ய கற் க்ெகாள்ள ேவண் ம். தனிப்பட்ட ெபா ப்ைபக் கற் க்ெகாள்ளாத 
ஒ  வா பைரப் பாரப்்ப  வ த்தமாக ம் க னமாக ம் இ க் ற , ேம ம் ட் ல் சரியான 
ப ற்  இல்லாததால் அவரக்ள் ரச்் யற்றவரக்ள் என்ப  ெப ம்பா ம் ெதளிவா ற . 
 
நீங்கள் ப ற் ல் உண்ைம ள்ளவராக இ ந்தால், 
உங்கள் ள்ைளகள் ைறவான டை்சத் ேதைவப்ப ம் 
அவரக்ள் ஒ  நிைலக்  வள வாரக்ள், ேம ம் 
அவரக்ளின் வளரந்்  வ ம் ரச்் யால் உங்க க்  
ெவ ம  ைடக் ம். 
 

ய பரிேசாதைன 2  
 

தனிப்பட்ட ெபா ப்ைபக் காட் ம் உங்கள் ஒவ்ெவா  
ள்ைளக க் ம் இரண்  நடத்ைதகைள 

பட் ய ங்கள். (உதாரணம்: ப க்ைகைய ஆயத்தம் 
ெசய்யேவா, அைறைய த்தம் ெசய்யேவா, ப்ைபைய 
ெவளிேய ேபாடேவா அல்ல  ட் ப்பாடம் ெசய்யேவா 
நான் அவரக்ளிடம் ெசால்லத் ேதைவ ல்ைல.)  
 
________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
ஒவ்ெவா  ள்ைளக் ம் ெபா ப்பற்ற தன்ைமக்கான இரண்  ப் கைள பட் ய ங்கள். 
(உதாரணம்: நான் அவரக்ளிடம் ெசால் க்ெகாண்ேட இ க் ேறன்…)  

 

உண்ைம ேகாப்   
 

தனிப்பட்ட ெபா ப்  - தன்ைன 
கவனித் க் ெகாள் ம் றன்; நீங்கள் 
ெசய்ய உ யளித்த ஷயங்கள் 
அல்ல  ேவ  யா ம்உங்கைளத் 

ண்டாமல் ேதைவயான 
ஷயங்கைளப் ன்பற் வ ; 

உரிைமைய 
எ த் க்ெகாள்வ , ெபா ப் டன் 
இ ப்ப  மற் ம் உங்கள் 
ெசயல்க க்கானெபா ப்ைப 
ஏற் க்ெகாள்வ . 
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________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

ஒ  ள்ைளக்  ப ற்  அளிப்ப  ற்ேபாக்கான , ேம ம் அவரக்ளின் வளரச்் ன் 
ஒவ்ெவா  ய கட்டத் ம் ய சவால்கள் ேதான் ம். வா பரக் டனான ஒ  க் ய 

ரச் ைன என்னெவன்றால் அவரக்ள் தவ  ெசய் டடாரக்ள் என்பைத ஒப் க்ெகாள்ள 
ம் வ ல்ைல. ள்ைளகள் ப ன்வய னர ் ஆ ம்ேபா , அவரக்ள் ெப ம்பா ம் தங்கள் 

மன ல் உயரந்்த ஞானத்ைதப் ெப றாரக்ள் தாங்கள் அைனத்ைத ம் அ ந் க் றாரக்ள் 
என்  நிைனக் றாரக்ள். எைதயாவ  எ ரெ்காள் ம்ேபா , அவரக்ள் ேவெறா வைர ற்றம் 
சாட் றாரக்ள், சாக் ப்ேபாக் கைளக் ெகாண்  வ றாரக்ள், ேம ம் தனிப்பட்ட 
ெபா ப் ல் இ ப்பைதத் த ரக்் றாரக்ள். இைத சமாளிக்க, நாம் நம் கைள ஒ  ப ற்  
ைமதானமாக கட்டைமக்க ேவண் ேமெயா ய ஒ  வாத களமாக அல்ல  ேபச் வாரத்ை்த 
நீ மன்ற அைறயாக அல்ல.  
  
ெப ம்பாலான ள்ைளகள் ஒேர மா ரியானவரக்ள். ப ைய றரே்மல் ேபா வ  மற் ம் 
ெபா ப்ைப த ரப்்ப  ேபான்றைவ ேதவ க்  ழ்ப்ப யாமல் பாவம் ெசய்த ற  ஆதா ம் 
ஏவா ம் பயன்ப த் ய தல் தந் ரம். ஏேதன் ேதாடட்த் ல், ேதவன் “நீ ேதாடட்த் ள்ள 
சகல டச்த் ன் கனிைய ம் க்கேவ க்கலாம். ஆனா ம் நன்ைம ைம அ யத்தக்க 

டச்த் ன் கனிையப் க்கேவண்டாம்; அைத நீ க் ம் நாளில் சாகேவ சாவாய் என்  
கட்டைள ட்டார”் (ஆ யாகமம் 2: 16-17). ஆதா ம் ஏவா ம் தனிப்பட்ட ைற ல் இந்த ஒ  
கட்டைளக் க் ழ்ப்ப ய ேவண் யதாக இ ந்த . சாத்தான் ஏவாளிடம் வந் , தைட 
ெசய்யப்பட்ட கனிைய க் ம்ப  அவைளத் ண் னான் (ஆ யாகமம் 3: 1-5). அவள் அைதப் 

த்தாள், ற  அவள் கணவனிடம் ெகா த்தாள், அவரக்ள் இ வ ம் ேதவ க் க் 
ழ்ப்ப யாமல் பாவத் ல் ந்தாரக்ள் (வசனம் 6). ஆதாம் மற் ம் ஏவாளின் பாவத்ைதப் 

பற்  ேதவன் ன யப்ேபா , அவரக்ள் இவ்வா  ப லளித்தனர:்  
  

அதற்  ஆதாம்:”என் டேன இ க் ம்ப  ேதவரீர ் தந்த ஸ் ரீயானவள் 
அவ் ட்சத் ன் கனிைய எனக் க் ெகா த்தாள், நான் த்ேதன்” என்றான். 
அப்ெபா  ேதவனா ய கரத்்தர ் ஸ் ரீைய ேநாக் :”நீ இப்ப ச ் ெசய்த  
என்ன என்றார.் ஸ் ரீயானவள்: சரப்்பம் என்ைன வஞ் த்த , நான் த்ேதன்” 
என்றாள். (ஆ யாகமம் 3: 12-13) 

 
ஆதாம் ேதவைன எவ்வா  ற்றம் சாட் னான் என்பைதக் கவனி ங்கள், “நீர ் ெகா த்த 
ஸ் ரீயானவள்  . . . நான்,”ஸ் ரீயானவள் சரப்்பத்ைதக் ற்றம் சாட் , “சரப்்பம் என்ைன 
வஞ் த்த ”என்  ெசான்னாள். அவரக்ள் தங்கள் பாவத் ற்கான தனிப்பட்ட ெபா ப்ைபத் 
த ரத்்தனர.் தங்கள் ெசயல்களின் உரிைமைய எ த் க்ெகாள்வதற் ம், ேதவ க்  ன்பாக 
ெபா ப் க் வதற் ம் ப லாக, அவரக்ள் ப ைய மற்றவரக்ள் ேமல் ேபாட்டனர.் 
  
நாம் கவன ல்லா ட்டால், நம் ள்ைளகள் தங்கள் ெசயல்க க்கான ெபா ப் ந்  
தப் க்க ழ்நிைலகைள அல்ல  மற்றவரக்ைளக் ைற ெசால் ம் பழக்கத்ைத 
வளரத்் க்ெகாள்ளக் ம். ள்ைளகள் இயல்பாகேவ ஒ  உடன் றந்தவைனக் ற்றம் 
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ெசால்ல ம் வாரக்ள்: "அவன் அைதச ் ெசய்தான்." "அவள் என்ைனச ் ெசய்யச ் ெசய்தாள்." 
"இ  அவ ைடய தவ , என் ைடய  அல்ல." ேவத் ன்ப யான சரியான டை்சயான  ஒ  

ள்ைள ன் ெபா ப்ைப ஏற்க ம் தனிப்பட்ட ெபா ப்ைப கற் க்ெகாள்ள ம் உத ம்.  
  
ஒ  ள்ைளக்  தனிப்படட் ெபா ப்ைப ஏற்ப த் வதற்  நிைலயான ப ற் , ேநரம் மற் ம் 
ெபா ைம ேதைவ. இைத நம் ள்ைளக க்  ன்மா ரிைய காட்ட ேவண் ம், அவரக் க்  
உதாரணம் காட்ட ேவண் ம். நம் கள், ேவைலகள், உைடைமகள் மற் ம் 
உ ப்பா க க்  நாம் வ நடத் ம் தத் ல் நம  தனிப்பட்ட வாழ்க்ைக தனிப்பட்ட 
ெபா ப்ைபக் காடட் ம்.  
   

ய- பரிேசாதைன 3  
 

ஒ  ப ைனந்  வய  ள்ைளைய அவரக்ளின் ஸ்தவ ெபற்ேறார ் ேகாபப்ப ம்ேபா , 
ண்ப த் ம் வாரத்்ைதகைளப் பயன்ப த் ம்ேபா  அல்ல  அவரக்ைள ட் க் ம் 
ட்டத் ன் ஒ  ப யாக அவரக்ைளப் றக்கணித் , ன்னர ் பாவச ் ெசயல்க க்  

ஒ ேபா ம் ெபா ப்ேபற்காதேபா  அ  எப்ப  பா க் ற  என்  நீங்கள் நிைனக் ரக்ள்?  
 
________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

ெபற்ேறாரக்ள் தங்கள் ெபா ப்பற்ற தன்ைமைய ேவைலக்  தாமதமாக ெசல்வதாேலா 
அல்ல  டை்ட த்த ல்லாமல் ைவத் ப்ப ன் லமாகேவா காடட்லாம், ஏெனன்றால் 
யா ம் அைத த்தமாக ைவத் க்க ல்ைல. உங்கள் ள்ைளக க்  ன்னால் நீங்கள் 
எப்ப  ெபா ப்பற்றவராக இ ந் ரக்ள்? ஒ  உதாரணம் எ ங்கள்.  
 
________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

ள்ைளகைள ேவைலக் ம் மற் ம் வாழ்க்ைகக் ம் ஆயத்தம் ெசய்வதற்  நம் ைடய 
கள் றந்த ப ற்  ைமதானமாக இ க் ற . தனிப்பட்ட ெபா ப் ன் ெகாள்ைக 

நற்ெசயல்கைள பராமரிப்பதா ம். ெபற்ேறாரக்ள் தங்கள் ள்ைளக க்  ஒ  நல்ல பணி 
ெந ைறையப் ப ற் க் ம் அற் தமான பாக் யம் இ க் ற . ெப ம்பாலான 

ள்ைளக க் , ேவைலகைளச ்ெசய்வ ம் மற் ம் ட் ன் ேவைலகளில் உதவ ம் வ ம் 
ன் ரிைமயானதாக இ ப்ப ல்ைல. ைறயான ப ற்  இல்லா டட்ால், அவரக்ளின் 

ள்ைளத்தனமான ணம் வய க்  வ ம் வைர ெதாட ம். இன்  பல வா பரக்ள் 
ைறவான ேவைலசெ்சய் றவரக்ளாக ெபா ப்  மற் ம் ஒ  நல்ல ேவைல ெசய்ய ப ற்  

ெபறாததா ம். 
 

ேரத்தா ல் ப ற் யளிக்கப்பட்ட ேபாதகரான த் க்  ப ல் எ யேபா , அவன் 
நற் ரிையகைள பராமரிக் ம் வா களின் சரீரமா ய சைப ன் ேமல் அக்கைற 
ெகாண் ந்தான்.   
 

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

 
அவன் த் க்  ஒ  சைபையப் பற்  எ றான் என்பைதக் கவனி ங்கள், ஆனால் அவன் 
அவரக்ைள "நம் ைடயவரக்ள்" என்  அைழக் ன்றான். நற் ரிையகைளப் ெசய் ம்ப க் ம் 
மற்றவரக்ளின் ேதைவகைளப் ரத்்  ெசய் ம்ப க் ம் மக்க க் ப் ப ற் ப்பதற்  
தனக் ம் த் க் ம் தனிப்பட்ட ெபா ப்  இ ப்பதாக ம், அதனால் பலன் ைடப்பதாக ம் 
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ப ல் உணரந்்தான். நற் ரிையகைள ெசய்வ  என்ப  "ெபா ப்பான நபராக இ ப்ப , 
மற்றவரக்ள்  அக்கைற காட் வ  மற் ம் ேதைவயானைதச ் ெசய்யக் யவரக்ளாக 
இ ப்ப " என்பதா ம். இதற்  நம் ள்ைளக க்  நிைறய உத  ேதைவ. அவரக்ள் தனிப்பட்ட 
ெபா ப் ன் தன்ைம இல்லாமல், யநலவா களாக றக் றாரக்ள், மற்றவரக்ைளப் பற்  
கவைலப்ப வ ல்ைல. இந்த வசனத்ைதப் பற்  ஒ  ஆ ரியர ்இப்ப யாக றார:்  
  

மற்ற ஸ்தவரக் க்  (நம் ைடயவரக் க் ) ந்ேதாம்பல் காடட் ம், 
ேநாயாளிகள் மற் ம் ன்பப்படட்வரக்ைளப் பராமரிக்க ம், 

ைறசச் ள்ளவரக்ளிடம் தாராள மனப்பான்ைம ைடயவரக்ளாக இ க்க ம் 
த்  கற் க்க ேவண் ம். தங்கள் ெசாந்த ேதைவகைள ம் ப்பங்கைள ம் 
ரத்்  ெசய்ய ெவ மேன ேவைல ெசய்வதற் ப் ப லாக, 
ைறசச் ள்ளவரக்ேளா  ப ரந்்  ெகாள்வதற்காக அவரக்ள் பணம் 

சம்பா க்க ேவண் ம் என்ற ெதளிவான ஸ்தவ பாரை்வ இ க்க ேவண் ம் 
(எேப யர.் 4: 28 ஐப் பாரக்்க ம்). இ  யநலத் ன் ன்பம் மற் ம் ணான, 
பலனற்ற வாழ்க்ைக ன் யரத் ந்  அவரக்ைளக் காப்பாற் ம்.7  

  
சைப ம்பத் ற் ள் என்ன ெசய்ய ேவண் ம் என்பதற்கான அ த்தல்கைள, நம் ைடய 

க க் ள் ம் நாம் ப ற்  ெசய்ய ேவண் ம். நமக் த் ெதரிந்தால் தான் -தனிப்பட்ட 
ைற ல் ெபா ப் ள்ளவரக்ளாக இ க்க நம் ள்ைளக க்  நாம் கற் க்க ம். இப்ப ச ்

ெசய் ம்ேபா  நாம் ேதவைன கனப்ப த் ேறாம், அவ ைடய நாமத்ைத உயரத்் ேறாம், 
நம் ள்ைளகைள ஆ ரவ் க் ேறாம்.  
  
ப களில் ஆழமாகத் ேத ங்கள்  
 

ள்ைள வளரப்் க்  இந்த வசனம் எவ்வா  நைட ைறப்ப த்தக் ம் என்பைத 
ரிக்க 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) 
 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

ன்வ ம் ேவதவசனங்க க் , தனிப்பட்ட ெபா ப் ணர்  எவ்வா  உட்ப ற  
என்பைத ம், அதன் பலன் என்ன என்பைத ம் வரிக்க ம். 
 

ேசாம்பற்ைகயால் ேவைலெசய் றவன் ஏைழயாவான்; ப் ள்ளவன் 
ைகேயா ெசல்வத்ைத உண்டாக் ம். (நீ ெமா கள் 10: 4)  

 
________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

அவனவன் தன் தன் வா ன் பலனால் ப் யைடவான்; அவனவன் 
ைகக் ரிைய ன் பல க் த்தக்கதாக அவனவ க் க் ைடக் ம். 
(நீ ெமா கள் 12: 4) 

 
________________________________________________________________________________________________________________________ 
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________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

ஜாக் ரைத ள்ளவரக் ைடய ைக ஆ ைக ெசய் ம்; ேசாம்ேப ேயா 
ப கட் வான். (நீ ெமா கள் 12: 4)  

 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

ேசாம்ேப  தான் ேவட்ைடயா ப் த்தைதச ் சைமப்ப ல்ைல; 
ஜாக் ரைத ள்ளவ ைடய ெபா ேளா அ ைமயான .  (நீ ெமா கள் 12:27).  

 
________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

ேசாம்ேப ைடய ஆத் மா ம் ம் ஒன் ம் ெபறா ; 
ஜாக் ரைத ள்ளவரக் ைடய ஆத் மாேவா ஷ் யா ம். (நீ ெமா கள் 13:4)  

 
________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

சகல ரயாசத் னா ம் ரேயாஜன ண் ; உத களின் ேபசே்சா 
வ ைமைய மாத் ரம் த ம். (நீ ெமா கள் 14:23)  

 
________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

ேசாம்ேப ன் வ  ள்ேவ க் ச ் சமானம்; நீ மா ைடய வ ேயா 
ராஜபாைத.   (நீ ெமா கள் 15:19)  

 
________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

ஜாக் ரைத ள்ளவ ைடய நிைன கள் ெசல்வத் க் ம், பத றவ ைடய 
நிைன கள் தரித் ரத் க் ம் ஏ வா ம்.   (நீ ெமா கள் 21:5)  

 
________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
ேசாம்ேப ன் ைககள் ேவைலெசய்யச ் சம்ம யாத னால், அவன் ஆைச 
அவைனக் ெகால் ம்.  (நீ ெமா கள் 21:25)  

 
________________________________________________________________________________________________________________________ 
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________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

அவன் நாள்ேதா ம் ஆவ டன் இச் க் றான்; நீ மாேனா 
னித்தன ல்லாமல் ெகா ப்பான். (நீ ெமா கள் 21:26)  

 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

தன் ேவைல ல் ஜாக் ரைதயா க் றவைன நீ கண்டால், அவன் நீச க்  
ன்பாக நில்லாமல், ராஜாக்க க்  ன்பாக நிற்பான். (நீ ெமா கள் 22:29)  

 
________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

தன் நிலத்ைதப் ப ரி றவன் ஆகாரத்தால் ப் யாவான்; ணைரப் 
ன்பற் றவேனா வ ைமயால் நிைறந் ப்பான். (நீ ெமா கள் 28:19)   

 
________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

 
ய – கட் ப்பா  

 

நம் ள்ைளகள் வளரத்் க் ெகாள்ள ேவண் ய 
ன்றாவ  ணா சயம் ய -கட் ப்பா , இ ல் 

ய ஒ க்கம் (ஒ வரின் உணர் கைள ம் 
ெசயல்கைள ம் நிரவ் ப்ப ) அடங் ம். ெதய் க 
ஒ க்கெந க க் ம் ம ப் க க் ம் ஏற்ப 
ெவற் கரமாக வாழ்வதற்  ய கட் ப்பா  
அவ யம்.  
  

க் யத் வம் ெதளிவாக றப்பட் ள்ள . தார் க, ேவத ைறயான ெதரி கைளச ்
ெசய்வதற் , உ யாக நிற்பதற்  ய கட் ப்பா  ேதைவ. மற் ம் ைறந்தபடச் எ ரப்் ன் 
பாைதைய எ க்கேவா அல்ல  மாம்சத்தால் வ நடத்தப்படேவா டா . நம்ைமப் பற் ய 
ேதவ ைடய ப்பமான  உணரச்்  ரீ யாக ம், உடல் ரீ யாக ம், ஆ க் ரிய 
ரீ யாக ம் பரி த்த ஆ ன் வல்லைம ன் ழ் இ க்க ேவண் ம் என்பதா ம்  
  

ய- கட் ப்பா  என்ப  ஒ வரின் உணரச்் கைள எ ரக்் ம் றைனக் ெகாண் ள்ள . ல 
ேநரங்களில் நாம் பாவமான நடத்ைதக டன் மக்க க் ம் ழ்நிைலக க் ம் 
எ ர் ைனயாற் ேறாம். ெதா  2, பாடம் 3 இல், எ ர் ைனயாற் வதற் ம் 
ப லளிப்பதற் ம் உள்ள த் யாசத்ைத நாம் ஆராய்ந்ேதாம். ஒ  எ ர் ைன ய-
கட் ப்பா  இல்லாதைத க் ற , இ  மாம்சமான ; ஆனால் ஒ  ெதய் க ப ல் 
அன் னால் ண்டப்ப ற , இ  ஆ ன் கனி. நம் உணரச்் த் ண் தல்க க்  நாம் 
எ ர் ைனயாற் ம்ேபா , நாம் அ க்க  மாம்சமான பாவசெ்சயல்கைளப் ன்பற் ேறாம். 
  
ப களில் ஆழமாகத் ேத ங்கள்   
 

 

உண்ைம ேகாப்   
 

ய கட் ப்பா -உணரச்்  ரீ யாக ம், 
உடல் ரீ யாக ம், ஆ க் ரிய 
ரீ யாக ம் தன்ைன நிரவ் க் ம் றன்; 
எப்ெபா ம் ைறந்தபட்ச எ ரப்் ன் 
பாைத ல் டாத றன். 
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இந்த நீ ெமா  ய-கட் ப்பாட் ன் உணரச்்  அம்சத் டன் எவ்வா  ெதாடர் ைடய  
என்பைத வரிக்க ம்.  
 

டன் தன் உள்ளத்ைதெயல்லாம் ெவளிப்ப த் றான்; ஞானிேயா அைதப் 
ன் க்  அடக் ைவக் றான். (நீ ெமா கள் 29:11)  

 
________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
ய-பரிேசாதைன 4  

 

நீங்கள் ஒ  மனிதரிடம் உணரச்்  வசப்ப ம் த வா ல் அதன் ைளவாக பாவத் ல் 
நிைறவைடந்த ஒ  சம்பவத்ைத வரிக்க ம். 
 
________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
ப களில் ஆழமாக ேத ங்கள்  
 

ய- கட் பாட் ன்ைம ல் ைள கைள வரிக்க ம்.  தன் ஆ ைய 
அடக்காத ம ஷன் ம ந்த பாழான பட்டணம்ேபா க் றான். 
(நீ ெமா கள் 25:28) 

 
________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

ஆதலால் ரியமானவரக்ேள, இைவகைள ன்னேம நீங்கள் 
அ ந் க் றப யால், அக் ரமக்கார ைடய வஞ்சகத் ேல நீங்கள் 
இ ப் ண்  உங்கள் உ ந்  ல  ந் ேபாகாதப க்  
எசச்ரிக்ைகயா ந் . (2 ேப  3:17) 

 
________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
நாம் ய-கட் ப்பா டன் இ க்க ேவண் ம், ஆனால் சரியான ப ற்  மற் ம் அைத அைடய 

ப்பம் இல்லாமல், நாம் அைத ெபற யா  என்  ேப  றான்.  
  

”ஆைகயால், நீங்கள் உங்கள் மன ன் அைரையக் கட் க்ெகாண் , ெதளிந்த 
த் ள்ளவரக்ளா ந் ” (1 ேப  1:13)  
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ஆ ன் கனிேயா, அன் , சந்ேதாஷம், சமாதானம், நீ யெபா ைம, தய , 
நற் ணம், வாசம். சாந்தம், இசை்சயடக்கம்; இப்ப ப்பட்டைவக க்  

ேராதமான ரமாணம் ஒன் ல்ைல (கலாத் யர ்5: 22-23) 
 
இந்த வசனம் ேதவ ைடய ள்ைளக க்  எந்த வாக் த்தத்தத்ைத  அளிக் ற ?  
  

உங்களில் நற் ரிையையத் ெதாடங் னவர ் அைத இேய ஸ் ன் 
நாள்பரியந்தம் ய நடத் வ வாெரன்  நம் , நான் உங்கைள 
நிைனக் றெபா ெதல்லாம் என் ேதவைன ஸ்ேதாத் ரிக் ேறன் ( ப் யர ்1: 5-6) 

 
________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
ஆண்ட்  ரே்ர அவரக்ள் த ளிவாரஸ்் க்ெரட்  ேஹா னஸ் (The Believerʼs Secret to Holiness) 
என்ற தன் ைடய த்தகத் ல் இவ்வா  றார:் 
  

ஒ  ஸ் வ க் ள் ய-கட் ப்பா  என்ப  நம் ைடய ெசாந்த வ ைய 
வ த் வதற்  ப லாக, நாம் ேதவ ைடய வ ையத் ெதரி ச ்
ெசய்வதா ம்; நம் அணிவ ப்  உத்தர க க்காக நாம் அவரிடம் 

ம் ேறாம், அவ ைடய அன்பான கட்டைளக க் க் ழ்ப்ப ேறாம். 
பரி த்த ஆ யானவர ் நம் ல் வாழ ம், ேதவ ைடய த்தத்ைத நம்மால் 
ெசயல்ப த்த ம் அ ம க்க ஒப் க்ெகாள் ேறாம். ற , ஆ யானவர ்

தந் ரமாக ஆ ைகச ் ெசய் ம்ேபா , அவர ் ேதவ ைடய ேநாக்கமான 
பரி ரணத் ற் ம், பரி த்தத் ற் ம் நம்ைம ெந க்கமாக ெகாண்  வர 

ம். 8  
  

ட்ைசகள் மற் ம் ம ப் கள், தனிப்பட்ட ெபா ப்  மற் ம் ய-கட் ப்பா  ஆ ய இந்த 
ன்  ணா சயங்கள் நம  இலக் , நாம் இலக் ன் ைமயத்ைத அைடய ம் ேறாம். 

உங்கள் மகன் அல்ல  மகள் இன் வைர ெசய்த ஒவ்ெவா  ட்டாள்தனமான ெசய ம், 
எ ரக்ாலத் ல் ெசய்யப்ேபா ம் ெசய ம், இவற் ல் ஏேதா ஒன்ைற அல்ல  அதற்  
ேமற்படட்வற்ைற வதா ம். ஏெனன்றால் ேமற் ய எந்த த க ம் இல்லாமல் அவரக்ள் 

றந்தாரக்ள். அவரக் க்  ப ற் யளிப்பதன் லம் கற் ப்ப  மற் ம் ஊக் ப்ப  
ெபற்ேறாரக்ளா ய நம  ேவைல.  
 
இைத நாம் ரிந்  ெகாள்ள ேவண் ம். ெதளிவான ைமய இலக்  இல்லாைம என்ப  சரியான 

ைச இல்லாத  என்  அரத்்தம், இ  நாம் இ க்க ம்பாத இடத் ல் வைட ம். 
ெதளிவாக இ ப்ப  கணவன் -மைன  இைடேய ஒற் ைமையக் ெகாண் வ ற , 
ெதளிவான, ெபா வான இலக்ைக ேநாக்  ஒன்றாக ேவைல ெசய்ய உத ற . 
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ய- பரிேசாதைன 5  
 
ெதளிவான க்ேகாள்க ம் அவற்ைற அைடவதற்கான ட்ட ம் இல்லாமல், நம் ெவற் ைய 
எப்ப  அள வ ?  
 
________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
ஒ  நி வனம் பன்னிரண்  மாத காலத் ற் ள் ன்  ல் யன் டாலர ்ெபா டக்ைள ற்க 

ம் னால், அந்த க்ேகா க்  அவரக்ள் எவ்வள  ெந க்கமாக இ க் றாரக்ள் 
என்பைதத் ெதளி ப த்த ஒ  ெதளிவான ட்டத்ைத ம் காலாண்  ேசாதைனகைள ம் 
ைவத் ப்ப  த் சா த்தனமாக இ க் ம். ெவற் ைய அள ட ஆண் ன் இ  வைர 
காத் ப்ப  ெபா ப்பற்ற . உங்கள் க்ேகாள்க க்  நீங்கள் எவ்வள  ெந க்கமாக 
இ க் ரக்ள் என்பைதப் பாரக்்க உங்க க் ம் உங்கள் ள்ைளக க் ம் ஒ  
ெசயல் ைறைய எவ்வா  ெசயல்ப த் வ  என்பைத அ த்த பாடத் ல் 
கற் க்ெகாள் ரக்ள்.  
  
இலக் ன் ைமயப்ப ைய நம் ள்ைளகள் அ ந் க்க ேவண் ம்.  
 

எனக்  ப னான்  வயதாக இ ந்தேபா , ஒ  ஆண்மகைன த்த என  ெதளிவற்ற 
பாரை்வ ல் க னமான ஆளாக இ ப்ப , ேபாைதப்ெபா ள் பயன்ப த் வ , ப்ப  
மற் ம் பல ேதா கள் இ ப்ப  ஆ யைவ அடங் ந்த . நான் டட்ாள்தனமாக 
அைதெயல்லாம் ன்பற் ேனன். மற்றப  என்னிடம் ெசால்லக் ய யாைர ம் நான் 
நம்ப ல்ைல. யா ம் எனக்  அந்த இலக் ன் ைமயப்ெபா ளின் ணங்கைள தர ல்ைல 
அல்ல  அைத ேநாக் ச ் ட என்ைன ஊக் க்க ல்ைல 
 
நான் பல ஆண் களாக ற் க்கணக்கான இைளஞரக்ைள ேநரக்ாணல் ெசய் ள்ேளன், 
அவரக்ளில் 5 சத தத் ற் ம் ைறவானவரக்ேள ரச்் யைடந்த வய  வந்தவ க்  
சரியான வைரயைறைய வழங் றாரக்ள். இைதப் பற் ெயல்லாம் நீங்கள் எப்ேபா  ெதரிந்  
ெகாள் ரக்ள் என்  ேகட்டால், அவரக்ளில் ெப ம்பாலாேனார,் "எனக் த் ெதரியா " என்  
ப லளித்தாரக்ள். இ  எப்ேபா  நடக் ம் அல்ல  அவரக்ள் ஏதாவ  ஒன்ைற ெசய்ய ேவண் ம் 
ேகட்டேபா , "நாங்கள் ெவளிேய ெசல் ம்ேபா , அல்ல  எங்க க்  ேவைல 

ைடக் ம்ேபா , அல்ல  ஒ ேவைள நாங்கள் மணம் ெசய்  ள்ைளகைளப் 
ெப ம்ேபா ." என்  அவரக்ள் அ க்க  ப லளித்தனர,் 
 
இந்த தைல ைற வா பரக்ள் தங்கைள இழந் ப்ேபாய் ட்டாரக்ள், ஏெனன்றால் ேதவனற்ற 
உலகம் தவறான இலக் ன் ைமயத்ைத வைரய க் ற . ெபா ப் பள்ளிகள் (அெமரிக்கா ல் 
ெபா ப் பள்ளிகள் மற் ம் ட் ப் பள்ளிகள் என்  இ  வைக பள்ளிக ண் ), ஊடகங்கள், 
இைச, , இைணயம், த்தகங்கள், பத் ரிைககள் மற் ம் ெசல்வாக்  ெச த் பவரக்ள் 
தவறான இலக் ன் ைமயங்கைள உ வாக் றாரக்ள். சாத்தான் ெபாய், ழப்பம் மற் ம் 
தவறான வ காட் தலால் நம் ள்ைளகைள தாக் றான்.  
  
இந்த பண் கைள த் வதன் க் யத் வத்ைத நீங்கள் கற் க்காமல் இ ந் க்கலாம், 
ஆனால் ேவதம் ெதளிவாக ற . ேதவன் நம் ள்ைளகள் டை்ச மற் ம் ம ப் கள், 
தனிப்பட்ட ெபா ப்  மற் ம் ய கட் ப்பாட்ைட ெபற ம் றார.் ரச்் க்கான 
இலக் கள் மற் ம் அவற்ைற அங்  ெப வதற்கான ைறகள் இரண்ைட ம் ெபற்ேறாரக்ள் 
வைரய க்க ேவண் ம். இ  ஷத் வம் மற் ம் டை்ச (ப ற் ) ஆ யவற் ன் கலைவயாக 
இ க் ம். 
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ேவைல ல் இரண்  ேகாட்பா கள் 
 

அவன் இ தயத் ன் நிைன  எப்ப ேயா, அப்ப ேய அவன் இ க் றான். (நீ ெமா கள் 23: 7) 
  
“அவன் இ தயத் ன் நிைன  எப்ப ேயா” என்ப  ஒ  மனிதன் சரி மற் ம் தவ  பற்  என்ன 
நம் றான் என்பைத ெபா ள்ப த் ற . "அவன் அப்ப ேய இ க் றான்" என்ப  ஒ  
மனிதனின் நடத்ைத அல்ல  அவன் என்ன ெசய் றான் என்பைதக் க் ற , இ  அவன் 
யார ் என்பைத வைரய க்கக் றலாம். ெப ம்பாலான ெபற்ேறாரக்ள் "அப்ப ேய", தங்கள் 

ள்ைள ன் நடத்ைதைய மாற் வ ல் அ க ஆரவ்ம் காட் ன்றனர,் ஆனால் இ தயத் ற்  
ப ற்  அளிப்ப ல் ைறந்த கவனம் ெச த் ன்றனர.் ஆனால் இந்த வசனத் ல் இரண்  
ெகாள்ைககள் ேவைல ெசய் ன்றன. "அவன் இ தயத் ல் நிைன  எப்ப ேயா" "அப்ப ேய 
இ க் றான்". எனேவ ன் ரிைம நம் ள்ைளகைள ஷராக் வதாக இ ந்தால், அ  
அவரக்ளின் நடத்ைதைய பா க் ம். நாம் நம் ள்ைள ன் ந் க் ம் ைறைய மாற்ற 

யதாக இ ந்தால் அ  அவரக்ளின் நடத்ைதைய ஒ ங் ப த்த ேவண் ம்.  
 
உங்கள் மகன் தன  சேகாதரிைய ண்ப த் ம் ெபயரால் ப் ட்டால், அவ ைடய 
நடத்ைதைய நீங்கள் கண்காணிக்க ேவண் ம், ஆனால் நீங்கள் அவைன எ  சரி எ  தவ  
என்  கற் ப்பதன் லம் அவ ைடய இ தயத்ைத ஒ ங் ப்ப த்த ேவண் ம். ேதவ ைடய 
வாரத்்ைத மற்றவரக்ைள எப்ப  நடத்த ேவண் ம் என்  நமக் க் கற் க் ற , ேம ம் இந்த 
சத் யங்களில் நம் ள்ளகைள நாம் உண்ைமயாக ட் க்க ேவண் ம். 
 
ெகட்டவாரத்்ைத ஒன் ம் உங்கள் வா ந்  றப்படேவண்டாம்;  
 
பக் த் க்  ஏ வான நல்லவாரத்்ைத உண்டானால் அைதேய ேகட் றவரக் க் ப் 

ரேயாஜன ண்டா ம்ப  ேப ங்கள் (எேப யர ்4:29).  
 
ேதவ ைடய வாரத்்ைதையக் ேகட்பதன் லம், ஒ  ள்ைள சரியான  எ  மற் ம் தவறான  
எ  என்பைதப் ரிந் ெகாள் ம்ப க்  கற் க்ெகா க்கப்ப ற  அல்ல  
ஒ க்கப்ப த் ற . ஒ  ைற பாடம் நடத் வதாேலேய இ  ைமயைடயா . ரெ்கட்ட 
தகவல்ெதாடர் கைள உங்கள் வா ந்  ெவளிேயற டக் டா  என்ற ெகாள்ைகயான  
ஒ வ க்ெகா வர ் எப்ப  ேப வ  என்ப ல் அடங் க் ற . ஷத் வம் மற் ம் 

ட் ப் ன் கலைவயான  தனிப்படட் ெபா ப்ைப ம், ழ்ப்ப யாைமைய ெதரி ச ்
ெசய்வ ம் எப்ேபா ம் ஒ  சரியான ைளைவக் ெகாண் க் ற  என்ற அ ைவ ம் 
கற் க் ற . 
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பாடம் 3 

ட்ைச ஏன் அவ யம்? 

  
ேவதாகம ேகாட்பா களின்ப  ள்ைளக க் ப் ப ற்  அளிப்பதான  ெபற்ேறார ்
இ வைர ம் உைடய மற் ம் ஒற்ைற ெபற்ேறா ைடய இல்லங்கள் உட்பட அைனத்  

ம்பங்க க் ம் ெபா ந் ம். ேம ம், மணமானவரக்ள் ஒ  வாக ெசயல்பட 
ேவண் ம். ள்ைளகைள ஒ ங் ப த் வதற் ம் ப ற் ப்பதற் ம் இ வ ம் 
ெபா ப்பாவாரக்ள், இ ப் ம் தந்ைதக க்  தன்ைம தைலைமப் பங்  உள்ள . ெதா  
3, பாடம் 1 இல், ள்ைளக க்  ப ற்  அளிப்பதற் ம் ட் ப்பதற் ம் ேதவ ைடய தர 
நிைலைய நாம் ப த்ேதாம்:ʼ 
 

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

 
அ  ேதவ ைடய க்ேகாளாக இ க் றப்ப யால் 
அ  நம் ைடயதாக ம் இ க்க ேவண் ம். கைட  
பாடத் ல், டை்ச மற் ம் ம ப் கள், தனிப்பட்ட 
ெபா ப்  மற் ம் ய கட் ப்பா  ஆ ய ப களில் 

ள்ைள ன் ன்ேனற்றத்ைதக் கவனிப்பதன் லம் 
ன்ேனற்றம் அள டப்ப ற  என்பைத நாம் 

கற் க்ெகாண்ேடாம். 
 

ய ஏற்பாட்  காலங்களில், ேரக்க கலாசச்ாரம் 
ள்ைளகைள ட் ப்ப ல் கவனத் டன் இ ந்த . 

எேப யர ் 6: 4 எ ம் ேபா , ைபஸ் pais ( ள்ைள) 
என்ற வாரத்்ைத ந்  "ப ற்  அல்ல  டை்ச" 
என்  ெமா ெபயரக்்கப்பட்ட ேரக்க 
வாரத்்ைதயான paideia ைபேடயாைவ ப ல் 
பயன்ப த் னான், இ  ள்ைளகளின் ைறயான 
ப ற் ையக் க் ற  
 

இ  தவ க்கான ர் த்தத்ைதக் க் ற , 
ேம ம் ஒ  நீ ெமா ல் இவ்வா  ளக்கப்பட் ள்ள : ரம்ைபக் ைகயாடாதவன் தன் 
மகைனப் பைகக் றான்; அவன்ேமல் அன்பா க் றவேனா அவைன ஏற்கனேவ 
தண் க் றான் (நீ ெமா கள் 13:24). 9 

 

ஒ  இைற யல் அகரா ல் வைரய க்கப்பட் ள்ளப , ப ற்  என்ப  ள்ைளைய 
வளரப்்பைத ம் ைகயா வைத ம் க் ற , இ  ரச்் யைட ம் மற் ம் 
வ க்காட் தல், கற் த்தல், அ த்தல் மற் ம் ட்ைச அல்ல  தண்டைன ன் வ வத் ல் 
ஒ  ப் டட் அள  ேதைவ. 10 
 

இ  வாய்ெமா  அ தத் ன் லம் ஒ வர ்  ர் த் ம் ெசல்வாக்  ெச த் வைதக் 
க் ற , இ  சரியான நடத்ைத பற் ய ரிதைல அ கரிக்க வ வ க் ற . நம் 

ேநாக்கங்க க்காக, அைனத்  அ த்தல்க ம் "கரத்்த ைடயதாக" இ க்க ேவண் ம். 
ேதவ ைடய வ ல் அ த் வேத நம  ப்பமாக இ க்க ேவண் ம். ேதவ ைடய 

ட் க் ம் ைறையப் பயன்ப த்  நம் ள்ைளகளில் ெதய் க தன்ைமைய வளரப்்பதன் 
லம் ேதவ ைடய ப்பத்ைத ெசய் ேறாம்.  

 

உண்ைம ேகாப்   
 

க்ேகாள் - "அவரக்ைளக் ெகாண்  

வா ங்கள்," எக்டெ்ரேபா ektrepho  
( ேரக்கம்), நம் ள்ைளகைள 

ரச்் யைடயச ்ெசய்வதா ம். 
ைற - ேதவ ைடய டை்ச தன  
ள்ைளகைள ரச்் யைடயச ்

ெசய்ய ம் ப ற் யளிக்க ம் 
பயன்ப த் ற . 
அ ைர அல்ல  அ த்தல் - 

ெநௗ யா Nouthesia ( ேரக்கம்), 
எேப யரக்ளிட ந்  
6: 4, "எசச்ரிக்ைக, அ த்தல் அல்ல  
ஊக் ப்  அல்ல  கண்டனத் ன் எந்த 
வாரத்்ைத ம், இ  சரியான நடத்ைதக்  
வ வ க் ற ." 11  
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ெபற்ேறாரக்ள் ஏன் தங்கள் ள்ைளகைள ஒ ங் ப த்த ேவண் ம்? 
 
1.   ேதவன் நமக்  ட் க் ம்ப க்  கட்டைள றார்.  
 

நம் க்ைக க் மட் ம் உன் மகைனச ் டை்செசய்; ஆனா ம் அவைனக் 
ெகால்ல உன் ஆத் மாைவ எ ம்பெவாட்டாேத (நீ ெமா கள் 19:18). 
 

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

  
ள்ைளைய தண் யாமல் டாேத; அவைனப் ரம் னால் அ த்தால் அவன் 

சாகான். நீ ரம் னால் அவைன அ க் ற னால் பாதாளத் க்  அவன் 
ஆத் மாைவத் தப் ப்பாேய. (நீ ெமா கள் 23: 13-14) 

 
ட்ைச என்ப  யாசர ் என்ற எ ேரய வாரத்்ைதயா ம், இ  ஒ  கட்டாய ைனசெ்சால், 

அதாவ  இ  ஒ  கட்டைள. ள்ைளகைள  வய ந்ேத ட் த்  வளரக்்க ேதவன் 
அ த் றார.் இந்த வசனம், டை்ச ன்  டப்பட்ட ஒ  ள்ைள, ெபற்ேறாரின் 
ஆ க்கத் ற் ற்  அப்பாற்பட்ட ஒ  நிைலைய அைடய ம் என்பைத ம், ஆ க் ரிய 
மற் ம் சரீர ரீ யான மரணத் ற்  ட வ வ க் ம், ேம ம் பாவம் ேவண்டாம் என்  
ெசால்ல தன்னடக்கம் இ க்கா  என்பைத ம் க் ற . 
தகப்பன்மாரக்ேள, இப்ப  உங்கள் ட் ல் நடக்க ல்ைல என்றால் உ யான 
அ ைரைய ம் ைள கைள ம் நீங்கள் ேகட்  இ க் ரக்ளா? 
 
2.   ட்ைச ேதவ ைடய அன்ைப ெவளிப்ப த் ற .   
 

கரத்்தர ் எவனிடத் ல் அன் றாேரா அவைர ட் த் , தாம் 
ேசரத்் க்ெகாள் ம் எந்த மகைன ம் தண் க் றார ்(எ ெரயர ்12: 6). 

 
ேதவன் நம்ைம ேந ப்பதால் எப்ப  நம்ைம ட் க் றாேரா, அேதேபால நம் ள்ைளகைள 
ேந ப்பதால் நாம் அவரக்ைள ட் க்க ேவண் ம். ட்ைச என்ப  அன் ன் ஒ  
ெவளிப்படா ம். 
 
உங்கள் ள்ைளக க்கான டை்சைய அன் ன் ெவளிப்பைடயாக பாரத்் ரக்ளா? ___ ஆம் 
இல்ைல ___   
  

ட் க் ம் ேபா  ெபற்ேறார ் ேகாபமாகேவா, கலக்கமாகேவா அல்ல  அச் த்தலாகேவா 
இ ந்தால், ஒ  ள்ைள அைத அன்பாக உணரவ்ாரக்ளா? ___ ஆ ம் ___ இல்ைல  
 

றார ்காப்பகங்களில் உள்ள பல ள்ைளகள், "என் ெபற்ேறார ்என்ைன ேந க்க ல்ைல என்  
எனக் த் ெதரி ம்!" என்  ேகாபத் டன் என்னிடம் க் றாரக்ள். அவரக்ளின் 
ெபற்ேறார ் அவரக்ைள ைக டேவா, அ க்கேவா, ேபாைதப்ெபா ட்கைள 
அ கப்ப த்தேவா, இடத் ந்  இடத் ற்  ெசல்லேவா அவ ய ல்ைல. இந்த 

ள்ைளகள் தங்கள் ெபற்ேறாரக்ள் அவரக்ைள ேந க்க ல்ைல என்  நம் னர,் ஏெனனில் 
அவரக்ள் அவரக்ைள ட் க்க ல்ைல. ெபற்ேறார ் தங்கைளப் றக்கணிப்ப , ள்ைளக்  
நன்றாகத் ெதரி ம், அவரக் க்  எ  தவ  மற் ம் சரியான  என்  கற் க்க ேநரத்ைத ம் 

யற் ைய ம் எ க்காமல், ர் த்த ம் ப ற் யளிக்க ம் தவ னால், சடட்ங்கைள 
அமல்ப த்த ல்ைல, ட் க்க ல்ைல என்  ெபா ள். ஒ  ெபற்ேறார ்கவைலப்ப வ ல்ைல 
மற் ம் அவரக்ைள ேந க்க ல்ைல என்பைத இைவ சத்தமாக ம் ெதளிவாக ம் 
ேப ன்றன. 
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3.   ஒ க்கம் ரந்்த, ெதய் க ெபரியவரக்ைள உ வாக் ற .  
 
நாம் எேப யர ் 6:4 ல் கற் க்ெகாண்ட  ேபால, ட் ப்ப ன் லம் நாம் ள்ைளகைள 

ரச்் யைடய ெசய் ேறாம். 
 
 ைரைய (அல்ல  ேகாேவ  க ைத) கவனித் ப் பா ங்கள், அைவகள் ப ற் க்கப்பட்  
வாரினா ம் க வாளத் னா ம் வ நடத்தப்ப ன்றன, ஏெனனில் அைவக க்  ரிந்  
ெகாள் ம் றன் இல்ைல. இேதேபால் நம் ள்ைளகள் ரிந் ெகாள் ம் வைர ட்ைசயால் 
வ நடத்தப்பட ேவண் ம். அ ரஷ்்டவசமாக ேவதாகம ட்ைச டன் ப த்த ள்ைளக்  

ற்காலத் ல் ெபற்ேறா ைடய ேகா ம் க வாள மான ட்ைச அவ ய ல்ைல, ஆனால் 
தந் ரமாக ெபா ப்பான ெபரியவராக இ க்க ம். 

 

வாரினா ம் க வாளத் னா ம் வாய் கட்டப்பட்டாெலா ய, உன் ட்டச ்
ேசராத த் ல்லாக் ைரையப்ேபால ம் ேகாேவ  க ைதையப் 
ேபால ம் இ க்கேவண்டாம். (சங் தம் 32: 9)   

  
ப ெனட்  வய க்  ேமற்பட்டவரக்ளில் எத்தைன ேபர ் அ காரத்ைத நிராகரிக் றாரக்ள் 
மற் ம் அவரக்ளின் ெசயல்க க்  ெபா ப்ேபற்க மாட்டாரக்ள் என்பைதக் கவனி ங்கள். நம் 

ைறகள் மற் ம் ைறசச்ாைலகள் அவரக்ளால் நிைறந் ள்ளன. 
 
ெபற்ேறாரக்ளா ய நாம், ல சமயங்களில் நம் ள்ைளகளின் " டட்ாள்தனமான" 
நடத்ைதக்  ப லளிப்பதன் லம், டை்ச ன் க்ேகாளான ரச்் யைடந்த 
ெபரியவரக்ைள வளரப்்பைத மறந்  ேறாம். ெவ ம் வய  ஒ  ெபரியவைர 
உ வாக்கா . மாறாக, ரச்்  என்ப  டை்சகள் மற் ம் ம ப் கள், தனிப்பட்ட ெபா ப்  
மற் ம் ய கட் ப்பா  ஆ யவற்றால் வைகப்ப த்தப்ப ற . நம் ச கத் ல் பல 
தனிநபரக்ள் வய க்  வந்  இன் ம் ரச்் யைடந்த ெபரியவரக்ளாக இல்ைல என்ப  
ெதளிவா ற   
  
4.  ட்ைச ட் ல் சமாதானத்ைதக் காக் ற .  
 

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 ்12:11) 

 
ைறயான டை்ச ெதாடரந்்  நிரவ் க்கப்ப ம் ேபா , அ  சமாதானமான பலைன 

அளிக் ம். ள்ைளகைள ைடய எந்த ட் ம் னசரி உற்சாகம், சத்தம், பத் க்கள், 
கண்ணீர,் பரபரப்பான அடட்வைணகள் மற் ம் எண்ணற்ற எ ரப்ாராத நிகழ் கள் இ க் ம். 
ஆனால், ஸ்தவரக்ளாக, நம் கள் ேதவ ைடய சமாதானம் ஆட்  ெசய் ம் இடமாக 
இ க்க ேவண் ம். 
 
உங்கள் ட் ச ் ழைல அைம யான, இணக்கமான மற் ம் ஒ ங் ைணந்ததாக 

வரிக் ரக்ளா? ___ ஆம் ___ இல்ைல 
 

ட்ைச ன் உபகரணங்கள்  
 

ஒ  ஆ ம் ெபண் ம் ஒவ்ெவா வ ம் தங்கள் ெசாந்த வரலா கள் மற் ம் டை்ச ன் 
ன் ட் ய க த் க்க டன் மணத் ல் இைண றாரக்ள். அவரக்ள் ெப ம்பா ம் 

ெபற்ேறாரக்ள் பயன்ப த் ய அேத ெசயல் ைறக டன் ட்ைசைய அ றாரக்ள், 
ன்னர ் ம்ப உ ப் னரக்ள் மற் ம் நண்பரக்ளிட ந்  தற்ேபாைதய ேபாக் கள் 

அல்ல  பரிந் ைரகைள அத டன் ேசரக்் றாரக்ள். இ ல், அதனால் ஏற்ப ம் ழப்பம் 
கணவன் -மைன  இைடேய ரி க்  வ வ க் ற . 
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ஆனால் இ  ம்பம் ெசயல்பட ேதவன் வ வைமத்த வ  அல்ல. ேவதம் ெசால் ற , ேதவன் 
கலகத் ற் த் ேதவனா ராமல், சமாதானத் ற் த் ேதவனா க் றார”். (1 ெகாரிந் யர ்
14:33). மற்ற லங்களி ந்  ட்ைசையப் பற் ய ல ேயாசைனகைள நாம் ெபறலாம் 
என்றா ம், அைவ ேதவ ைடய வாரத்்ைதயா ய சத் யத் ன் வ களில் நமக்  
அ த் ம் உண்ைமக்ேகற்ப இ க்க ேவண் ம் ((2 ேமாத்ேத  3: 16-17). ேதவ ைடய 
தகவ ன் ஆதாரமா ய ேவதாகமக் ேகாட்பா கைள வழங் னவர ் அவ ைடய வ களில் 
அவர  ள்ைளகைள ட் ப்பதற்காக ெகா க் ம் உபகரணங்கள் இயற்ைகயான வ கள் 
அல்ல என்  ேவதம் நமக்  எசச்ரிக் ற . ேதவன் றார,் 
 
 “ ையப்பாரக்் ம் வானங்கள் எப்ப  உயரந்் க் றேதா, அப்ப ேய உங்கள் 
வ கைளப்பாரக்் ம் என் வ க ம், உங்கள் நிைன கைளப்பாரக்் ம் என் 
நிைன க ம் உயரந்்த  (ஏசாயா 55: 9). எனேவ அவ ைடய அ ைரையப் ன்பற்ற நாம் 
அவ ைடய வாரத்்ைத ல் ெதாடரந்்  நிைலத் க்க ேவண் ம். 
 
நம் ன்ேனாக்ைக இழந் , நம் ள்ைளக டன் தவறான, ய-உந் தல் நைட ைறகள் 
மற் ம் அ ைறகைள பயன்ப த் வ  எளி . ஆனால் உண்ைம என்னெவன்றால், 
அவரக்ள் ேதவ ைடய ள்ைளகள். இந்த ெகாள்ைக க ம் க் யமான . நமக்  "சரியாக" 
ேதான் ம் வ கள் ட ேபர ல் ம் என்பைத நீ ெமா கள் நமக் க் காட் ன்றன. 
 
ப களில் ஆழமாக ேத ங்கள்   
 

ெபற்ேறாரக்ள் எப்ப  ஏமாற்றப்படலாம் என்பைத ளக் ங்கள் மற் ம் சாத் யமான ைவ 
வரி ங்கள். 

 

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

________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

ம ஷ ைடய வ ெயல்லாம் அவன் பாரை்வக் ச ்ெசம்ைமயாகத் ேதான் ம்; 
கரத்்தேரா இ தயங்கைள நி த் ப்பாரக்் றார.் (நீ ெமா கள் 21:2)  

 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

அஸ் பாரத்ைத நிைன ல் ெகாள் ங்கள்  
 

ரச்் யைடந்த தன்ைமைய உ வாக்க ேதவ ைடய க கைளக் கற் க்ெகாள்வதற்  
ன், நம் ள்ைளக க் ப் ப ற் யளிப்பதற்கான சரியான வரிைசைய பற் ய உ யான 

ரிதல் நமக்  இ க்க ேவண் ம். த ல், நாம் அவரக்ைள நீ ல் ஷராக் ேறாம். 
இரண்டாவதாக, நாம் ேவதாகம டை்ச ல் வளரக்் ேறாம்.  
  

ட்ைசேய ஷராக் வ ன் அ ப்பைடயாக இ க்க ேவண் ம். “அவன் இ தயத் ன் நிைன  
எப்ப ேயா, அப்ப ேய அவன் இ க் றான்” (நீ ெமா கள் 23: 7). இ தயம் மாற்றப்ப ம் வைர, 
நடத்ைத கற் க்ெகாள்ளக் ம், ஆனால் உண்ைமயான நீ  இ க்க யா . கடந்தப் 
பாடத் ல் நாம் கற் க்ெகாண்ட  ேபால, பல ெபற்ேறாரக்ள் தங்கள் ெப ம்பாலான ேநரத்ைத 
இ தயத்ைத ட “அவரக்ைள” அல்ல  நடத்ைதைய மாற்ற யற் க் றாரக்ள். அன்  
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மற் ம் ஷத் வத் ன் லம் இ தயம் மாற்றப்ப ற . ஆனால் நீங்கள் அன்  இல்லாமல் 
ட் த்தால், ழ்ப்ப தைல ட கலகத்ைத உ வாக் ரக்ள். 

 
ட் ள்ள ஷத் வத்ைதப் பற் ய வரங்க க்  ெதா  3, பாடங்கள் 6–9 ஐ ம ப்பாய்  

ெசய்ய ம்.  
  
ப களில் ஆழமாகத் ேத ங்கள்   
 

ஒ  மனிதனின் இ தயம் மற் ம் அவன  ெசயல்கள் பற்  இந்த வசனங்கள் என்ன 
ெசால் ன்றன என்பைத வரிக்க ம்.  
  

தண்ணீரில் கத் க்  கம் ஒத் க் மாப்ேபால, ம ஷரில் இ தயத் ற்  
இ தயம் ஒத் க் ம். (நீ ெமா கள் 27:19) 

 
________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

எப்ப ெயனில், ம ஷ ைடய இ தயத் ற் ள்ளி ந்  ெபால்லாத 
ந்தைனக ம், பசாரங்க ம், ேவ த்தனங்க ம், ெகாைலபாதகங்க ம், 

(மா 7:21) 
 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
எல்லாக் காவேலா ம் உன் இ தயத்ைதக் காத் க்ெகாள், அ னிடத் னின்  

வ ற்  றப்ப ம். (நீ ெமா கள் 4:23) 

 
அவ ைடய ன்மா ரிைய ன்பற் ங்கள் 
 

எேப யர ் 6: 4 "கரத்்த க்ேகற்ற டை்ச" என்ற ெசாற்ெறாடைர பயன்ப த் ற , இ  
அவைர ம் அவ ைடய வாரத்்ைதைய ம் பாரக்்க ம், அவர ் நமக்  எப்ப  ப ற்  
அளிக் றார ் மற் ம் ட் க் றார ் என்பதற்கான உதாரணத்ைத ன்பற் வதற் மான ஒ  
அ த்தலா ம். எ ெரயர ் நி பம் ேதவ ைடய ட்ைசக்கான நம  அ ைறகள் 
மற் ம் ப ல்கள் என்னவாக இ க்க ேவண் ம் என்பைதக் காட் ற , ேம ம் அவர ்நம்ைம 
ேந க் றார ்என்பைத ம் அவ ைடய ேநாக்கங்கள் நம் நன்ைமக்காக மட் ேம என்பைத ம் 
காட் ற . 
 

அன் ம்: என் மகேன, கரத்்த ைடய ட்ைசைய அற்பமாக எண்ணாேத, 
அவரால் க ந் ெகாள்ளப்ப ம்ேபா  ேசாரந்் ேபாகாேத. கரத்்தர ்
எவனிடத் ல் அன் றாேரா அவைர 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) 
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ேதவ ைடய வாரத்்ைதேய சரியான மற் ம் 
தவறான நடத்ைதக்கான தரமா ம். ெபரியவரக்ள் 
தங்கைள வ நடத்த ம் ர் த்த ம் ேவதத்ைத 
பயன்ப த் ன்றனர.் அேத வ ல், ெபற்ேறாரக்ள் 

ம்பத் ற்கான ேவதாகம நடத்ைத 
ைறகைள வைரய க்க ம், உ வாக்க ம் 

மற் ம் ெதாடர்  ெகாள்ள ம் ேவண் ம், 
ேதைவப்ப ம்ேபா  ர் த் வதற்கான 

ட்ைச ன் ட்டத் டன் ங்கள். இந்த 
வசனங்களி ந்  வ ம் க் யமான 
ெகாள்ைககள் ெபற்ேறாரக்ள் அவரக் ைடய 

ள்ைளகைள " ட் ப்பதற் ம் வாரினால், 
தண் ப்பதற் ம்" ெதளிவான ட்டத்ைத உ வாக்க 
உத ன்றன. 
 
நாம் ஸ் ன் சாய க்  ஏற்றவா  இ க்க, 
ேதவன் அவ ைடய ப ற் ைய ஏற் க்ெகாள்ள 
நம்ைமத் ண் வதற்  அள டப்பட்ட 
தண்டைனையப் பயன்ப த் றார.் இேதேபால், நம் 
ப ற் ைய ஏற் க்ெகாள்ள ள்ைளகைள 
ஊக் ப்பதற்காக நா ம் அவ்வாேற ெசய்ய 
ேவண் ம். 
 
ெபற்ேறாரக்ளாக நம் ைடய ன் தமான ேநாக்கங்கள்:  
  
1. சரியான மற் ம் தவறான நடத்ைத பற் ய ேதவ ைடய பாரை்வ ன் அ ப்பைட ல் 

ைறகைள வைரய க்க ம். 
 

2. ஒ  ைற றப்ப ம்ேபா  ர் த்தம் ெசய்ய ( ைள கள்) ஒ  ட்டம் ேவண் ம். 
 
3. ஒ  ள்ைள சரியான ைள கைளப் ெபற உதவ தண்டைனையப் பயன்ப த்த ம் 
(அவரக்ள் அைத ம த்தால்). இ  கலகத் ற் ப் பயன்ப ம். 
 
ப களில் ஆழமாகத் ேத ங்கள்  
 

ேதவன் அவ ைடய ள்ைளகைள ட் ப்ப ன் சரியான ேநாக்கத்ைத வரிக்க ம் 
 

தகப்பன் தான் ேந க் ற த் ரைனச ் ட் க் ற ேபால, கரத்்த ம் 
எவனிடத் ல் அன் றாேரா அவைனச ் ட் க் றார.் (நீ ெமா கள் 3:12)  
 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
  

 

உண்ைம ேகாப்   
 

கற் த்தல் அல்ல  டை்ச – ைப யா 

Paideia  ( ேரக்கம்). எேப யர ் 6: 4 இல் 
பயன்ப த்தப்ப ற , இதற்  

ர் த்தம் அல்ல  ப ற்  என்  
ெபா ள். ஒவ்ெவா  ற்றத் ற் ம் ஒ  

ைள  உண் ; ல வைகயான 
ப ற் / ர் த்தம் ன்பற்றப்ப ம். 
கண்டனம் — ற்றவாளி, ஒ வைர தவ  
என்  நி க்க .12 

ன்பங்கள் - அைனத்  மற் ம் எந்த 
ன்ப ம், ேதவன் தம  
ள்ைளக க்காக நிய த்தார,் இ  

எப்ேபா ம் அவரக்ளின் நல க்காக 
வ வைமக்கப்பட் ள்ள . ேசாதைனகள் 
மற் ம் உபத் ரவங்களின்  
வரம்ைப ம் உள்ளடக் ய , அவர ்
ஆதாரப் ரவ்மாக நிய த்தார ் மற் ம் 
பாவத்ைத அ க்க மற் ம் 
நம் க்ைகைய வளரக்்க ரிையச ்
ெசய் றார.்13  
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 ய- பரிேசாதைன  
 

இ  உங்கள் தற்ேபாைதய ேநாக்கத் ந்  எவ்வா  ேவ ப ற ?  
 
________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
மாற்றப்பட ேவண் ய ல அன்பற்ற அ ைறகள், கபாவங்கள் அல்ல  ட் ப் ன் 
ேபா  நீங்கள் பயன்ப த் ய வாரத்்ைதகைள பட் ய ங்கள். 
 
________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
இேய ன் வாரத்்ைதகைள நிைன ல் ெகாள் ங்கள்:  
  

நான் ேந க் றவரக்ெளவரக்ேளா அவரக்ைளக் க ந் ெகாண்  ட் க் ேறன்; 
ஆைகயால் நீ ஜாக் ரைதயா ந் , மனந் ம் . (ெவளிப்ப த்தல் 3:19)  

  
அ த்த பாடம் இந்த அன் ன் உணர் ல் ப ற் ன் நான்  க கைள வழங் ற . 
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பாடம் 4 

ப ற் க்கான நான்  உபகரணங்கள் 

 

தனிப்பட்ட ெபா ப்  மற் ம் ய-கட் ப்பாடை்ட உ வாக் வதற்கான க கைள நான்  
வைககளாகப் ரிக்கலாம்: 
1. ைறகள்  
2. சரிெசய்வ ன் ைள கள் 
3. தண்டைனகள் 
4. நிைலத்தன்ைம 
 
உபகரணம் 1: ைறகள் 

ைறகள் ெதளிவாக வைரய க்கப்பட ேவண் ம்.    

 
த ல், நாம் எ தப்பட்ட எல்ைலகைள அல்ல  ைறகைள நி வ ேவண் ம். இைவ 
ள்ைளகளின் பா காப்ைப ம் ஸ் ரத்தன்ைமைய ம் த ன்றன. ெபற்ேறாரக்ள் தங்கள் 
ள்ைளக க்  ைறகள் ெதரி ம் என்  நிைனக்கலாம், ஆனால் ெப ம்பாலானவரக்ள் 

அப்ப  தவறாக நிைனக் றாரக்ள். 
 
ஆேலாசைன வழங் த ல், ைறகைள எ த் செ்சால் ம்ப  ெபற்ேறாரிடம் ேவன், 

ற  அவரக்ள் ள்ைளகைள என் அைறக் ள் அைழத்  வ வாரக்ள். அவரக்ள் வழக்கமாக 
ெபற்ேறாைர ட அ கமான ைறகைள ளக் வாரக்ள். ஏன் இந்த ேவ பா ? 
ெபற்ேறார ் வ த்தப்ப ம்ேபா , அவரக்ள் அ க்க  ஏதாவ  ெசால்வாரக்ள், "நீங்கள் அைத 

ண் ம் ெசய்தால், இன்னப்ப ெயல்லாம் நடக் ம்." என்  ெசால்  ன்னர ் ெபற்ேறாரக்ள் 
ேகாபத் ன் உஷ்ணத் ல் அவரக்ள் ெசால்வைத மறந் றாரக்ள் - ஆனால் ள்ைளகள் 
அைதச ்ெசய்மாட்டாரக்ள். ேதவன் நமக்  ஒ  றந்த உதாரணத்ைதக் ெகா க் றார.்   எனேவ 

ைற ெதளிவாக எ தப்பட ேவண் ம். 
 

 நீங்கள் ைகக்ெகாள்ளேவண் ம் என்  அவர ் உங்க க் க் கட்டைள டட் 
பத் க் கற்பைனகளா ய நம் ைடய உடன்ப க்ைகைய அவர ் உங்க க்  
அ த்தார,் அைவகைள இரண்  கற்பைனகளில் எ னார.் (உபாகமம் 4:13)  

 
ேதவன் தம  கட்டைளகைள கல் ல் எ னார.் நமக்  எைத எ த ேவண் ம் என்  
அவ க் த் ெதரி ம். அவர ் இந்த பத்  கட்டைளகைள ெகாண்  உலகம் வைத ம் 
நிரவ் க் றார.் ஆனால் ெப ம்பாலான கள் ைறவான ைறகைள உைடயதாக 
இ ந்தால் வ  ல ச ்ெசல்லக் ம். 
 
 ன்வ ம் காரணங்க க்காக ைறகள் எ தப்பட ேவண் ம்: 
 
1.எ தப்பட்ட ைறகள் ெபற்ேறார ்மற் ம் ள்ைளகள் ஆ ய இ வ க் ம் ழப்பத்ைத 

ைறக் ன்றன. தைலைமத் வத் ல் யாராவ , ெதா லாளர,் அர  அல்ல  சைப ல் 
இ ந்தா ம், தன  அ காரத் ன் ழ் உள்ளவரக்ளிடம் தன  எ ரப்ாரப்் கைள 
ெவளிப்ப த்தா ட்டால், அவர ் நிசச்யமாக ேதால் யைடவார.் ெதளிவாக றப்பட்ட 

ைறகள் மற் ம் எல்ைலகள் நாம் ம் ய நடத்ைதகைள வைரய க் ன்றன மற் ம் 
ஒ  சரிெசய்வ ன் ைள  எப்ேபா  ெசயல்ப த்தப்ப ம் என்பைதக் க் ற . 
உதாரணமாக, உங்க க்  எ தப்பட்ட ைற உள்ள : "உங்கள் ெசாந்த அைறகைள 

த்தம் ெசய் ங்கள்." உங்கள் ள்ைள கடைல ெவண்ெணய் மற் ம் ெஜல்  சாண்ட் ச ்
ெசய் , அந்த ஜா கைள அப்ப ேய ெவளிேய ட்  ட் , ெஜல்  தட ய கத் ைய அதன் 
இடத் ல் ைவத் டட்ான் என்  ைவத் க்ெகாண்டால், இ  ஒ  ெதளிவான ைற றல். 
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ள்ைளகள் ேதால் யைட ம் ேபா , அவரக் க்  ர் த் ம் ைள கள் ேதைவ, இ  
ப ற் ன் இரண்டாவ  உபகரணம்.  
 
2. எ தப்பட்ட ைறகள் ெபற்ேறாரக்ளிைடேய ஒற் ைமைய உ வாக்  
பராமரிக் ன்றன,  உணரை்வ ேமம்ப த் ன்றன. எ தப்படாத ைறகள் 

ள்ைளகளிடம் ழப்பத்ைத உண்டாக் வ ப் ேபாலேவ கணவரக் க் ம் மைன க க் ம் 
ழப்பத்ைத உண்டாக்  அவரக்ைள ள ப த் ன்றன. ெபற்ேறார ் ைறகைள 

ஏற் க்ெகாண்டப் ன் அ ல் ஒ  ைற றப்ப ம்ேபா  ஒ வ க்ெகா வர ் அந்த 
த க்  ஆதரவளிக்க ண்டப்ப றாரக்ள். ன்னர ்ஒ  ைறைய ன்பற்றாதப  

ஒ  ெபற்ேறாைர ள்ைளகள் ைகயாள யற் ப்பாரக்ள். இ ப் ம், நீங்கள் ஒற் ைமயாக 
இ ந்  அந்த ட்டத் ல் உ யாக இைணந் க்ெகாண்டால், அ  ள்ைள ன் ரச்் ைய 
ஊக் த் , அவரக் ைடய மணத்ைத ஆ ரவ் க் ம்.  
 
3. எ தப்பட்ட ைறகள் இ  மன ள்ள மற் ம் நியாயமற்ற தன்ைமைய நீக் ற . 
ெபற்ேறாரக்ள் ெப ம்பா ம் இைளய ள்ைளகைள அல்ல  ம்பத் ன் "ெசல்லப் ள்ைள" 
ைய, ஒப் ட்  ெபரிய ள்ைளக க்  நியாயமற்ற க ைண காட் வ ல் தவ  
ெசய் றாரக்ள். எ தப்பட்ட ைறகள் மற் ம் ன்னேர ரம்ானிக்கப்பட்ட ர் த் ம் 
நடவ க்ைககள் இல்லாமல், ெபற்ேறாரக்ள் இணக்கமாக இ க் ற ள்ைளகைள ட சவாலாக 
இ க் ற ள்ைளகளிடம் ட த் யாசமாக ெசயல்பட ேவண் ம். சவாலான ள்ைள 
ெபற்ேறார ் தங்கள் உடன் றப்ைப அ கம் ேந க் றாரக்ள் என்பைத உணர ஆரம் க் ம். 

ைறகள் எ தப்ப ம்ேபா , ைறகைள னால் ஏற்ப ம் சரியான ைள கள் 
ன் ட் ேய ரம்ானிக்கப்பட்  சமமாக ெசயல்ப த்தப்ப ம் ேபா , ெப ம்பாலான 

அநியாயங்கள் அகற்றப்ப ம். ேநாய், ேசார்  அல்ல  மன அ த்தம் ேபான்ற உடல் மற் ம் 
உணரச்்  காரணங்களால் ெபற்ேறாரின் ட்ைசைய றக்கணிப்ப  இ ல் அடங் ம், ஆனால் 
இந்த ்நிைல ள்ைளகளால் தவறாக பயன்ப த்தப்பட் , ெதளிவற்ற மற் ம் நியாயமற்ற 

ழ்நிைலக க்  வ வ க் ம். 
 
4.எ தப்பட்ட ைறகள் நிைலத்தன்ைமைய பராமரிக் ன்றன. ஒ  ைற 
எ தப்பட்டால் ெபற்ேறாரக் ம் ள்ைளக ம் ன்பற்ற அ க ப்பம் ெகாள்வாரக்ள்.  
ஆனால் பல ெபற்ேறாரக் க்  இ  சவாலான , ஏெனன்றால் அதற்  பல ஆண் கள் 

டா யற்  ேதைவ. பல தம்ப கள் இந்த ெகாள்ைக டன் உ யாகத் ெதாடங் , ற்பா  
ெம வாக பைழய பழக்கங்க க் த் ம் றாரக்ள். அங்  ம ப ம் ழப்பம் 

ம் ற . ெபற்ேறாரக்ள் மாற்றங்கைளச ் ெசய்யா டட்ால், ெபா ப்ேபற்காமல் 
இ ந்தால், ெதாடரந்்  நிைலத் க்கா ட்டால், தங்கள் ள்ைளகைள ெபா ப்பான, 

யக்கட் ப்பாட் டன் வாழ ப ற் ப்பாரக்ள் என்  எப்ப  எ ரப்ாரக்்க ம்? 
 
ெசயல் ட்டம்  
 

உங்கள் ெபற்ேறார ் உங்கைள எவ்வா  ட் த்தாரக்ள் என்பைத வரிக்க ம். நீங்கள் 
தற்ேபா  உங்கள் ட் ல் அமல்ப த் ம் ைறகள் மற் ம் அதன் ைள கைள 

வரிக்க ம். மணமானவராக இ ந்தால், உங்கள் பட் யல்கைள தனித்தனியாக எ  
ன்னர ்ஒப் ங்கள்.  

 
________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________ 



ேரக் காஸ்டர ்  
  

ேவதாகம ட்ைச          41 

 
உங்கள் ள்ைளக க்  எட்  வய க்  ேமல் இ ந்தால், அவரக்ளின் ைறகளின் 
பா ப்ைப உங்க க் த் தரச ்ெசால் ங்கள். இ  உங்கள் பட் ய டன் எவ்வா  ஒப் ற ?  
தம்ப யராக வா க்க ம். 
  

________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
உபகரணம் 2: ர் த்தம் ெசய்வ ன் ைள கள்  
 

ர் த்தம் ெசய் ம் ைள கள் காய்க கள் ேபான்றைவ. ெப ம்பாலான ள்ைளகள் 
அவற்ைற ம் வ ல்ைல, ஆனால் அைவகள் நல்ல ஆேராக் யத் ற்  க் யம். 

ைறகள் மற் ம் ைள கைள அவரக்ள் ம்ப ல்ைல என்  ள்ைளகள் 
உங்க க் ச ் ெசால்லலாம், ஆனால் அவரக் க்  அ  ேதைவ என்பைத அவரக்ள் 
இ தயத் ல் அ வாரக்ள்.  
 
ேவதம் வ ம், ஆ ரவ்ாதங்க க்கான 
நிபந்தைனகள் மற் ம் ழ்ப்ப யாைமக்கான 

ைள கள் உள்ளன என்பைத ேதவன் ெதளிவாகத் 
ெதரி க் றார.் ேதவன் தம்ைமத் ேதரந்்ெத க் ம் 

தந் ரத்ைத மனித க் க் ெகா க் றார.் இ  ஒ  
எளிய ெகாள்ைக. பாவம் உல ல் ைழவதற்  

ன்ேப, ேதவன் ஒ  ைற ன் 
ெகாள்ைகைய ம் அைத ன ன் ைளைவ ம் 
ஏற்ப த் னார.்  
  

ேதவனா ய கரத்்தர ் ம ஷைன ேநாக் : நீ ேதாட்டத் ள்ள சகல 
டச்த் ன் கனிைய ம் க்கேவ க்கலாம். ஆனா ம் நன்ைம ைம 

அ யத்தக்க டச்த் ன் கனிையப் க்கேவண்டாம்; அைத நீ க் ம் 
நாளில் சாகேவ சாவாய் என்  கட்டைள ட்டார ்(ஆ யாகமம் 2: 16-17). 

  
ஆதா க்  ெகா க்கப்பட்ட ைறயான  “அந்த ஒ  கனிைய க்கலாகா ” 
என்பதா ம். அப்ப  த்தால் அதன் ைள  “நீ சாகேவ சாவாய்” என்தா ம்.  ஆதா ம் 
ஏவா ம் இந்த ைறைய னப்ேபா , அதன் ைளைவ இ வ ம் அ ப த்தாரக்ள். 
அந்த ைறைய னதால் பல ைள கள் அதைன ன்ெதாடரந்்த . 
 
ேதவன் தம  நியாயப் ரமாணதைதக் ெகா த்தேபா  இந்தக் ெகாள்ைகையத் ெதாடரந்்தார:்  
  

இேதா, இன்  நான் உங்க க்  ன்பாக ஆ ரவ்ாதத்ைத ம் சாபத்ைத ம் 
ைவக் ேறன். இன்  நான் உங்க க் க் கற் க் ற உங்கள் ேதவனா ய 
கரத்்தரின் கற்பைனக க் க் ழ்ப்ப ந் ரக்ளானால் ஆ ரவ்ாத ம், எங்கள் 
ேதவனா ய கரத்்தரின் கற்பைனக க் க் ழ்ப்ப யாமல், இன்  நான் 
உங்க க்  க் ற வ ைய ட்  ல , நீங்கள் அ யாத ேவேற ேதவரக்ைளப் 

ன்பற் ரக்ளானால் சாப ம் வ ம். (உபாகமம் 11: 26-28)  
  

 

உண்ைம ேகாப்   
 

ைள  - ஒ  ைறைய ய ன் 
வ ம். ஒ  பய ள்ள ைறையச ்
ெசயல்ப த்த, அந்த ைறைய 

வதற்  ஒ  சரியான ைள  
இ க்க ேவண் ம். 
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நியாயப் ரணமானம் - ேதவ ைடய ைறகள் - ேமாேசக் க் ெகா க்கப்பட்ட 
கட்டைளகைள அவேர அவற்ைற எ னார.் பத்  கட்டைளகள் உட்பட, யாத் ராகமம் 
ெதாடங்  உபாகமம் வைர ள்ள பைழய ஏற்பாட்  த்தகங்களில் அைவ காணப்ப ன்றன. 
ேதவ க்  ழ்ப்ப தல் எப்ேபா ேம ஆ ரவ்ாதத்ைதக் ெகாண் வ ற , மற் ம் 

ழ்ப்ப யாைம தண்டைன அல்ல  ர் த்தத்ைதக் ெகாண் வ ற , ல ேநரங்களில் 
சாபம் என்  அைழக்கப்ப ற . ஆ ரவ்ாதங்கள் மற் ம் சாபங்கள் உபாகமம் 27-28 இல் 

ளக்கப்பட் ள்ளன.  
 
இஸ்ரேவ ன் ள்ைளகள் தம் ட ம், மற்றவரக் ட ம், உலகத் ட ம் மற் ம் 
அவரக்ைளச ் ற் ள்ள கலாசச்ாரங்க ட ம் சரியான உற ல் இ க்க ேதவன் எ தப்பட்ட 

ைறகைள வழங் னார.் அவர ் மன ல் அவரக்ளின் எ ரக்ாலத் ன்  ஒ  றந்த 
ஆரவ்ம் இ ந்த , மற் ம் ேமாேச ன் எ த் க்கள் ேதவ ைடய ப்பத்ைத 
ெதளி ப த் ன. ர ரஷ்்டவசமாக, ெப ம்பாலான இஸ்ேவலரக்ள் பாைலவனத் ன் 
வ யாக வாக் யளிக்கப்பட்ட நிலத் ற் ச ் ெசன்றனர,் ண் ம் ண் ம் கலகம் 
ெசய்தனர,் அதன் ைள கைள அ ப த்தனர.் அவரக்ள் மரிக் ம் வைர ேதவன் அவரக்ைள 
பாைலவனத் ல் நாற்ப  வ டங்கள் அைலய ைவத்தார,் ன்னர ் அவரக்ளின் ள்ைளகள் 
ேதசத் ற்  அைழத் ச ்ெசல்லப்பட்டனர.் 
 
உபேதசம் ெதளிவாக உள்ள :  நீங்கள் ைறைய னால் அதற்கான ஒ  ைளைவ 
ெப ரக்ள் 
 
நம் டை்ச ன் ட்டம் ன்னேர ரம்ானிக்கப்பட்ட ைறகைளப் 
ெகாண் ப்பைதப்ேபாலேவ, ஒ  ைற றப்ப ம்ேபா  ர் த்தம் ெசய்வதற்  

ரம்ானிக்கப்பட்ட ைள கைள நாம் ன்னேர ெகாண் க்க ேவண் ம். நாம் நம் 
ள்ைளக க்  ெதளிவான எல்ைலகைள ெகா க்க ேவண் ம். அவரக்ள் அவற்ைற  

கடந் செ்சல் ம்ேபா , நாம் டை்சைய பலனளிக் ம் வ வத் ல் பயன்ப த்த ேவண் ம். 
அப்ேபா  தான் நாம் அவரக்ளின் ேதால் கைள ப ற் க்  ஒ  வாய்ப்பாக, ேநரம்ைறயான 
அ பவமாக பாரக்்க ம், ஏெனனில் இ  தான் அன்  என்பைத நிைன ல் ெகாள்ள 
ேவண் ம். 
 
இந்த ேகாட்பா  ைளயாட் களில் ளக்கப்பட் ள்ள . கால்பந்ைதக் க த் ல் 
ெகாள் ங்கள். நீங்கள் வரம்ைப னால், நீங்கள் ஒ  ைறைய ட் ரக்ள். நீங்கள் 
ந வரிடம் மன்னிப்  ேகடக் யா , அதனால் ஏற்ப ம் ைள களி ந்  அவர ்உங்கைள 
மன்னிப்பார ் என்  எ ரப்ாரக்்க யா . மாறாக, நீங்கள் ெவளிேய ய இடத் ல் பந்ைதக் 

ப்பதன் லம் அந்த ற க்கான ர் த்த ைளைவ ந வர ்ெதாடரப் ேபா றார.் இ  
ேப  ரக்்கப்பட ேவண் தல்ல. இ  பத்  என்  வ  அல்ல  வா வ  ன்னேர 

ரம்ானிக்கப்பட்ட ைள கைள மாற்றா . இதன் ைள கள் ரரக்ள் எல்ைலக க் ள் 
தங்கைள ஒ ங் ப த் க் ெகாள்ளத் ண் ற  மற் ம் ஊக் க் ற . 
 
அேதேபால், சரிப்ப த் ம் ைள கைள ன் ட் ேய ரம்ானிக்க ேவண் ேமெயா ய இந்த 
ேநரத் ல்  ெசய்யக் டா . உங்கள் ைற "ப க்ைக ல் க்கக் டா " என்  
ைவத் க்ெகாள்ேவாம். ஒ  நாள் காைல ல் நீங்கள் அைற ன் வ ேய நடந்  ெசல் ம்ேபா  
உங்கள் கண் உங்கள் ஏ  வய  ள்ைள, ெசல்லப் ள்ைள, ப க்ைக ல் ப்பைதக் 
காண்ைக ல் நீங்கள் இப்ப யாக ேயா த் க் ெகாள் ரக்ள், நான் இப்ேபா  அைதச ்
சமாளிக்க ம்ப ல்ைல. நான் இன் ம் கா  சாப் ட ல்ைல. என்  ேயா த் க்ெகாண்  
கடந்  ெசல் ம்ேபா , "உடன யாக அைத நி த் " என்  நீங்கள் ெவ மேன ட் ச ்
ெசன்  ரக்ள். 
 
நீங்கள் கா  த்த டன், தற்ேபா  க ம் உற்சாகமாக உணர் ரக்ள். சைபக் த் தயாராக 
ேவண் ய ேநரம் வந் ட்ட , நீங்கள் அைனவைர ம் தயாரா ங்கள் என்  
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அவசரப்ப த் ரக்ள். உங்கள் ஒன்ப  வய , க ம் ப்ப ள்ள ள்ைள, ப க்ைக ல் 
ப்பைத நீங்கள் காண் ரக்ள். ன்  ேபால் "நி த் " என்  ெசால்வதற் ப் ப லாக, 

"அந்த ப க்ைக ல் க்க ேவண்டாம் என்  நான் பல ைற ெசால் க் ேறன்!" என்  
ெசால் , ற  நீங்கள் அவைன ன் றத் ல் அ க்கலாம் அல்ல  தண்டைனைய ட 

க்கலாம். 
 
இ  ன்னேர ரம்ானிக்கப்பட்ட வல்ல. அ  தன்னிசை்சயான, உணரச்் வசப்பட்ட 
ெபற்ேறாராக ெவளிப்ப த் ய . இதன் ைளவாக இந்த ேநரத் ல் நீங்கள் எப்ப  
உணரந்் ரக்ள் என்பைத அ ப்பைடயாகக் ெகாண்டேதெயா ய, அன்பான, ட்ட ட்ட 
ெசயல் ைற ன்  அல்ல. இந்த வைகயான உணரச்் ரவ்மான ெபற்ேறாரக்ள் 
உடன் றப் களிைடேய ெபாறாைமைய உ வாக் றாரக்ள், ேம ம் ெபற்ேறாரக்ள் 
தங்கைள ைறவாக ேந க் றாரக்ள் என்பைத அ க தண்டைனப் ெப ம் ஒ  ள்ைளைய 
நம்ப ைவக்க ம். அ  அவரக்ைளக் ேகாபப்ப த் ம் மற் ம் ரட்டாட்டமான 
இ தயத்ைத ேநாக்  அவரக்ைளத் தள் ம். 
 

ய-பரிேசாதைன  
 

உங்கள் ள்ைளகைள ஒ ங் ப த் ம் ேபா  உங்கள் ட் ல் உள்ள ரண்பா கைள 
அைடயாளம் கா ங்கள். 
 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________ 
  

உபகரணம்: 3  தண்டைன  
 

தண்டைன என்ப  ஒட் ெமாத்த ட் க் ம் 
ட்டத் ன் ஒ  ப யா ம், ஆனால் அ  ஒ  
ட் ப்ப னால் வ ம் ைள ந்  ேவ பட்ட . 

தண்டைனயான  ெபற்ேறாரின் அ காரத் ற்  
அ பணிந்  சரியான ைள கைள ஏற் க்ெகாள்ள 

ள்ைளையத் ண் ற . 
  
 தண்டைன ன் அந்த ளக்கத்ைத ண் ம் ப க்க ம். ேகாபம், கத் தல், கசப் , ெவ ப் , 

ரப்் , ஒப் தல், றக்கணித்தல் அல்ல  ெகா த்தல் ஆ யவற்ைற த்த ஏதாவ  ஒ  
ப்ைப நீங்கள் காண் ரக்ளா? நம் ல் பல ெபற்ேறாரக்ள் ேகாபப்பட் , ரல் எ ப்பாத 

வைர டை்சயான  ேவைல ெசய்யா  என்  நம் வைத பாரக்் ேறாம். அ  உலக தத் வம், 
அதற்  ஸ்தவ களில் இட ல்ைல. ட்ைச ன் ஒவ்ெவா  அம்ச ம் அன் ல் 
ெசய்யப்பட ேவண் ம், ஏெனன்றால் அன்  க ம் வல்லைம வாய்ந்த உந் தேலெயா ய  
ேகாபம் அல்ல. 
 

ம ஷ ைடய ேகாபம் ேதவ ைடய நீ ைய நடப் க்கமாட்டாேத (யாக்ேகா  1:20)  
  
பல ெபற்ேறாரக்ள் தண்டைனைய நிரவ் ப்ப ல் ரமப்ப றாரக்ள், அவரக்ள் ேதவ ைடய 
வ ைறகைள க த் ல் ெகாள்ள ேவண் ம்.  
 

ள்ைளைய தண் யாமல் டாேத; அவைனப் ரம் னால் அ த்தால் அவன் 
சாகான். நீ ரம் னால் அவைன அ க் ற னால் பாதாளத் க்  அவன் 
ஆத் மாைவத் தப் ப்பாேய. என் மகேன, உன் இ தயம் ஞான ள்ளதா ந்தால், 
என்னிேல என் இ தயம் ம ம். (நீ ெமா கள் 23: 13-14).ʼ 
 

 

உண்ைம ேகாப்   
 

தண்டைன – ஒ  அளவான வ ைய 
ஊக் க் ம்ப யாக த தல், அல்ல  
அபராதம் த்தல்.  
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இந்த வசனம் அ க்க  ழப்பத்ைத உ வாக் ற . ேதவன் ஒ  ெபற்ேறாைர தங்கள் 
ள்ைளைய ரம் னால் அ க்கச ் ெசால்ல ல்ைல. மாறாக, ரம்  அல்ல  த  இரண்  
ஷயங்கைளக் க் ற . ஒன்  ெசாற்ெபா : அள ம் க  மற் ம் அ காரம். 

  
ல ேநரங்களில் மக்கள் ரச்் யைடய வ ைய அ ப க்க ேவண் ம் அல்ல  

அ காரத் ற்  அ பணிய கற் க்ெகாள்ள ேவண் ம் என்  ேதவன் நமக்  ெசால் றார.் ஒ  
ரம்ைபப் த்  உங்கள் ள்ைளைய அ பணியச ் ெசய்ய அவர ் ெசால்ல ல்ைல. நீங்கள் 

ேதவ ைடய  வாரத்்ைதைய ம் அவ ைடய ஆேலாசைனயாக எ த் க்ெகாள்ள 
ேவண் ம். ேதவ ைடய வாரத்்ைத தன் ள்தாேன ரணானதல்ல.  
  
ப களில் ஆழமாகத் ேத ங்கள்  
 

ஒ  ெபற்ேறாராக இந்த வசனம் உங்க க்  என்ன அரத்்தத்ைதக் ெகா க் ற  என்பைத 
வரிக்க ம்.  

  
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 ்12:11) “  

 
________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

 

இங்  ட் த்தல் என்ற வாரத்்ைதயான  எேப யர ்6: 4 இல் பயன்ப த்தப்பட்ட அேத ேரக்க 
வாரத்்ைத (ைப யா) ஆ ம், இ  ப ற்  அல்ல  கற் த்தைல க் ற . எ ேரயர ்12: 3–11 
என்ற ழ ல் இந்த ப ைய நீங்கள் ப க் ம்ேபா , ஒ  தந்ைத ட்ைச ன் ெசயல்பாட் ல் 
வ ைய எவ்வா  நிரவ் க் றார ் என்பதற் ம் ேதவன் எவ்வா  ெசய் றார ் என்பதற் ம் 
இைட லான ஒப் டை்ட நீங்கள் கவனிக் ரக்ள். நீங்கள் தண் க்காமல் இ ந்தால், நீங்கள் 
அவ ைடய ள்ைள அல்ல என்  ேதவன் றார.் நீங்கள் பாவம் ெசய் ம்ேபா  
ேதவ ைடய ர் த்தத் ன் அன்பான கரத்ைத நீங்கள் உணர ேவண் ம் என்  நான் 
ெஜ க் ேறன். அதாவ  நீங்கள் அவ ைடயவர ்என்  ெபா ள்ப த் ற . 
 
தண்டைன அல்ல  வ  வ வத் ல் டை்சைய ேமற்ெகாள் ம்ேபா , "இ  உங்கைள 
காயப்ப த் வைத ட என்ைன அ கம் காயப்ப த்தப் ேபா ற " என்ற பழெமா ைய 
நீங்கள் ேகள் ப்பட் க்கலாம். ஒ ேவைள உங்கள் ெபற்ேறார ் ெசால் க்கலாம். ஒ  

ைறைய வைதத் ெதாடரந்்  வ ம் சரியான ைள கைள அவரக்ள் ம த்தால் 
மட் ேம ள்ைளக்  தண்டைன வழங்கப்ப ற .  
 

ழப்பத்ைத நீக் தல்  
 

என் ள்ைளகைள அ ப்ப  அ க்க  என் இ தயத்ைத உைடத்த  மற் ம் ஒ  தகப்பனாக 
நான் ெசய்ய ேவண் ய க க னமான ஷயங்களில் ஒன்றாக இ ந்த . எங்கள் இைளய 
மகைள ன்ெதாடரவ்  எனக்  க னமாக இ ந்த , ஆனால் நான் அைதச ் ெசய்ய 
ேவண் ந்த , ஏெனன்றால் அவள் சரியான ைள கைளச ் ெசய்ய ம த்  என் 
அ காரத்ைத ேசா க் றாள். 
 

ல ெபற்ேறாரக்ள் தங்க க்  நம் க்ைக இல்ைல என்  றாரக்ள். ஆனால் ேதவ ைடய 
வாரத்்ைத ஒ  ள்ைள நம் அ காரத் ற் ம் ப ற் க் ம் அ பணிய ல்ைல என்றால், 
அவரக்ைள ஊக் க்க ஒ  வ ையக் கண் க்க ேவண் ம். உங்கள் வாழ்க்ைக ன் 
ஒவ்ெவா  அங் லமாக உங்கைள அ க் ம் ெபற்ேறாரக்ைள நீங்கள் ெபற் க்கலாம் 
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அல்ல  உங்கைள ஒ ேபா ம் அ க்காதப் ெபற்ேறாைர ெபற் க்கலாம். அவரக்ள் இப்ப ச ்
ெசய்த  தவ , ேதவ ைடய வாரத்்ைதக்  உங்கள் ழ்ப்ப தைலக் கட்டைள டக் டா . 
சரிப்ப த் ம் ைள கைளப் ெபற உங்கள் ள்ைளைய ஊக் க்க நீங்கள் ஒ  வ ையக் 
கண் க்க ல்ைல என்றால், நீங்கள் ன்னர ் க ம் ைலக் ரயம் ெச த்த 
ேவண் க் ம் என்  ேவதம் ற . 
 
அேத உ யான ப்ப ள்ள ன்  வய  ள்ைளையப் பாரக்்க நான் நீண்ட காலமாக 
அத ைடய ெபற்ேறா டன் ேவைல ெசய்ேதன், அவ ைடய ெபற்ேறார ் தண் ப்ப ல் 
நம் க்ைகக்ெகாள்ள ல்ைல, அந்த ள்ைள ப னான்  வய  இைளஞானாக மா னான், 
அவன் தன  தந்ைதைய ட் ல் இ த்  சண்ைட ல் ஈ பட்டான் மற் ம் ேவ  
ெபா ப்பற்ற ெசயல்களி ம், கலகத்தனமான நடத்ைதகளி ம் ஈ பட்டான். ஒ  ள்ைள 
அதன் ைளைவ ஏற்க ம்ப ல்ைல என்றால், அவரக்ள் அைத ஏற் க் ெகாள்வதற் ம் நாம் 
ஒ  வ ையக் கண் க்க ேவண் ம். நீங்கள் உ யான ப்ப ள்ள ள்ைளயால் 
நீங்கள் ஆ ரவ் க்கப்பட்ட டன், அவரக்ள் அ க்க  உந் தல் ெபற வ  ெசய்ய ேவண் ம்.  
 

ல ெபற்ேறாரக்ள் தங்கள் ள்ைளகளின் மன நிைல பா க்கப்ப க் ம் என்  நிைனத்  
அவரக்ைள தண் க்க ம் வ ல்ைல.  தவறாக அளிக்கப்ப ம் எந்த தமான 
தண்டைன ம் தவறான , அ  ஒ  ள்ைளக்  உணரச்்  வ க்கைள ஏற்ப த் ம். ஆனால் 
தண்டைன ன் வ  என்ப  ேதவ ைடய ஒட் ெமாத்த ட்டத் ன் ஒ  ப யா ம். 
உதாரணமாக, நான் ப ெனா  வய ல் இ ந்தேபா , நான் ஒ  ைதரியமானவன். நா ம் 
என  நண்பரக் ம் எங்கள் ைபக் களில் மா ப்ப களில் பறந்  த்  ைளயா  
வந்ேதாம். நாங்கள் இ யாக ஒ  பறந்  ேதரச்்  ெபற்றேபா , நாங்கள் இரண்  ப கைள 
பறந்  யற்  ெசய்ய ேவண் ந்த . ஆனால் நான் ேமா , என் ழங்கால்கைள த்  
இரண்  சக்கரங்க ம் வைளந் ப்ேபான . நான் க ைமயான வ ல் இ ந்ேதன், ஆனால் 
நான் ட் ற் ச ்ெசன்  டயரக்ைள சரிெசய் , அ த்த நாள் ண் ம் என் ைபக் ல் இ ந்ேதன். 
அந்த வ ைய ண் ம் அ ப க்க ம்பாததால் நான் ண் ம் இரண்  மா  
ப க்கட் கைள ம் க்க ம்ப ல்ைல. 
 
நான் இப்ேபா  ைசக் ளில் ஒ வைரப் பாரக்் ம்ேபா , நான் என்ைன 
காயப்ப த் க்ெகாண்ட அந்த ஒ  ஃப்ளாஷ்ேபக் எனக்  இல்ைல. அந்த உணரச்்  எனக்  
அ ரச்் ைய உ வாக்க ல்ைல. அ தான் உலக ஞானமான  நம்ைம தண் ப்பைத ஒ  
உந் தலாகப் பயன்ப த் னால் நடக் ம் என்  நம் வதற்  வ வ த்த . வ  ஒ  நல்ல 

ஷயம், வாழ்க்ைக ன் ஒ  ப ைய நமக்  கற் க்ெகா க் ற . என் ைசக் ளில் இரண்  
ப க்கட் கைள ண் ம் க்க ேவண்டாம் என்  அ  எனக் க் கற் க் ெகா த்த . பல 
ஆண் களாக, என்னால் என்ன ெசய்ய ம், என்ன ெசய்ய யா  என்பைத வ  எனக்  
பல வ களில் கற் த்த . 
 

ல உ யான ப்ப ள்ள ள்ைளகள் உந் தல் ெபற ேவண் ம். நீங்கள்தான் 
அ கார ள்ளவரக்ள் என்ற எண்ணம் அவரக் க் ப் க்கா , அவரக்ள் ெப ம்பா ம் 

ம்பத்ைத நடத்த ம் றாரக்ள். ஆனால் நிைன ல் ெகாள் ங்கள், ேதவன் அவரக்ைள 
உ யான ப்பத் டன் பைடத் க் றார.் ல சமயங்களில் அவரக்ள் உங்கள் 
அ காரத் ற்  அ பணிய ம், ன்னேர ரம்ானிக்கப்பட்ட ர் த்த ைள கைள 
ஏற்க ம் அந்த உந் தல்கள் ேதைவ. 
 
பாடம் 8  இல் ன் றத் ல் அ ப்பைதப்பற்  இன் ம் ரிவாக வரிக்கப்ப ம்.  
 
ெசயல் ைற 
 

ன்னேர ரம்ானிக்கப்பட்ட தண்டைன ள்ைளைய ஊக் க்க ட்ைச ன் ெசயல்பாட் ல் 
பயன்ப த்தப்ப ற . உங்கள் ைறயான  "ப க்ைக ல் க்கக் டா " என்பதாக 
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ைவத் க்ெகாள்ேவாம், உங்கள் ஐந்  வய க்  ள்ைளக் , ன்னேர ரம்ானிக்கப்பட்ட 
ர் த்த ைள  ஒ  நாற்கா ல் அமர அந்த ஐந்  நி ட ேநரம் ஆ ம். ஐந்  நி ட ைடமர ்

அைணக் ம் வைர நாற்கா ல் உட்கார ம ப்பதன் லம், உங்கள் ள்ைள தண்டைன 
ெகா ப்பவைர அல்ல  ஒ  ஊக் ப்பாளைரத் ேதரந்்ெத க் றான். அ த்த ற , 

ள்ைளைய ண் ம் நாற்கா ல் அமர ைவத் , ஐந்  நி டங்களில் ைடமைர ண் ம் 
ஆரம் ங்கள். அப்ேபா  அங்ேக ேகாபம் இ க்கா , அலறல் இ க்கா , அச் த்தல் 
இ க்கா . உங்கள் ள்ைள ஐந்  நி டங்கள் உட்காரந்் ப்பதன் ஒ ங் ப்ப த் ன் 

ைள கைள ஏற் க்ெகாள் ம்ேபா , அவரக்ள் தனிப்படட் ெபா ப்ைப 
ஏற் க்ெகாள்வதற் ம் ய கட் ப்பாட் ல் வளரவ்தற் ம் ைறகைள றாரக்ள். 
அவரக்ள் கலகம் ெசய்ய ம்பாதேபா , ர் த்த ைள கைள ஏற் க்ெகாள் றாரக்ள். 
  
பல ெபற்ேறாரக்ள் ர் த் ம் நடவ க்ைககள் மற் ம் தண்டைன ன் ைள கைள 
சரியாக ரிந்  ெகாள்வ ல்ைல. சரியான ெசயல் ைறைய கற் க்ெகாள் ங்கள்: ஒ  

றப்பட்ட ைறயான  ஒ  ர் த் ம் ைளைவ ஏற்ப த் ற . அைத ஏற்க 
ம ப்ப ன் சரியான ைள  தண்டைனயா ம். இ  உங்கள் ள்ைள சரிெசய் ம் 
ெசயல்கைள ஏற் க்ெகாள்ள உத ம் உந் தலா ம் - அதன் ைள  அல்ல. இந்த 
உண்ைம ன் பாரை்வைய இழக்கா ரக்ள். நிைன ல் ெகாள் ங்கள், அைனத்  

ர் த்தங்க ம் அன்  ெச த்தப்பட ேவண் ம்.  
 
தண்டைன மட் ேம ப ற் ைய அளிக்கா . ைற ல் இ ந்  க்கப்படட் 80 
சத தத் ற் ம் அ கமான மக்கள் ம ப மாக ைற ல் அைடக்கப்ப ன்றனர.்14 

தண்டைன அைமப்பான    ப ற் க்காக அைமக்கப்ெபறாமல் தண் ப்பதற்காக 
வ வைமக்கப்பட் ள்ள . அவரக்ள் ைறைய ட்  ெவளிேய ம்ேபா  மற் ம் "ெபரிய 
சேகாதரர"் அவரக்ளின் ல் இ ந்  ல ய டன், அவரக்ள் ண் ம் தங்கள் ந்ைதய 
நடத்ைதக் ச ் ெசல் றாரக்ள். அேதேபால், தண் க்கப்பட் , ர் த்த நடவ க்ைககள் 
வழங்கப்படாத ள்ைளக க்  ேபாதமான ப ற்  அளிக்கப்பட ல்ைல. 
 
 உபகரணம் 4: நிைலத்தன்ைம நிைலத்தன்ைம அ த்த பாடத் ல் வா க்கப்ப ம். 
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பாடம் 5 

சமரச ல்லாமல் ப ற் த்தல் 
 

நம் ள்ைளகளின் வளரச்் ைய நாம் காண ம் னால் நாம் ெதாடரந்்  நிைலத் க்க 
ேவண் ம், எனேவ இ  ஒ  பாடம் ழவ ம் உபகரணம் நான்  நிைலத்தன்ைமக் : 

ற் மாக அரப்்பணிக்கப்பட் ள்ள . 
  
மக்கள் ேவகமாக ஒட் வதற்கான காரணத்ைதக் கவனி ங்கள். எத்தைன ேபர ்ேவக வரம்ைப 

 ஓட் றாரக்ள் என்ப  பற் ய ேநரை்மயான கணக்ெக ப் , ட்டத்தட்ட ஒவ்ெவா வ ம் 
ஏேதா ஒ  ேநரத் ல் ேவகமாக இயங் வைத ெவளிப்ப த் ற . அைனவ ம் ேவகமாக 
ெசல் றாரக்ள், அல்ல  ன்னர ் சற்  தாமதமாக ெசல்வாரக்ள். ஆனால் மக்கள் ய 
கட் ப்பாட் டன் இல்லாதேத ேவகமாக ெசல்வதற்கான காரணமாக இ க் ற . இ  காவல் 

ைற ன் ஒவ்ெவா  இடத் ம் ைறைய அமல்ப த்த இயலாைமைய காட் ற .  
 
ேவகக் கட் ப்பா  ஒ  மணி ேநரத் ற்  ஒ  ைமல் ெசன்றால் நம் காரக்ளில் உள்ள கணினி 

ப் ப  ெசய்தால் என்ன ஆ ம்? இ  காவல் ைறக்  காரளித்  தானாகேவ அ ேவகமாக 
ெசன்றைத எ த்  அ ப் ம். ரான ர் த்த ைள களின் காரணமாக நாம் ெரன்  

ய-கட் ப்பாட்ைட வளரத்் க் ெகாள்ளலாம். 
 

ள்ைளகள் இதற்  ேவ பட்டவரக்ள் அல்ல. நிைலத்தன்ைம இல்லாமல், எந்த ைறக ம் 
இ க்க யா , ப ற் ம் இ க்க யா , இ  சமாதானத் ற்  சமமாக இ க்க 

யா . ராக இ ப்ப  நம் ள்ைளகைள ஒேர இர ல் டட்ாள்தனமாக இ ப்பைத 
நி த்தா . ஒவ்ெவா  ைற ம் ஒ  வரம்ைப வதற்கான ஒ  ைளைவ நாம் 
அவரக் க் க் ெகா க் ம்ேபா  (ஒ  ைய தல்) பண்  ேசரக்்கப்ப ற . 
உடற்ப ற்  ெசய்யப்ப ம் தைசையப் ேபால, ஒவ்ெவா  ைற ம் அ  ஒ ங் ப த்தப்பட்ட 
(ப ற் ), அ  ெகாஞ்சம் வ வாக வளர் ற .  
  
ப களில் ஆழமாகத் ேத ங்கள்   
 

ஒ  ெபற்ேறாராக இந்த வசனம் உங்க க்  எைத ெபா ள்ப த் ற  என்  வரிக்க ம்.  
  

உங்களில் நற் ரிையையத் ெதாடங் னவர ் அைத இேய ஸ் ன் 
நாள்பரியந்தம் ய நடத் வ வாெரன்  நம் ேறன், நான் உங்கைள 
நிைனக் றெபா ெதல்லாம் என் ேதவைன ஸ்ேதாத் ரிக் ேறன். ( ப் யர ்1: 5, 6)  

 
________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
தாய்மாரக்ள் உணரச்் வசப்பட்டவரக்ள் என்பதால் நிைலத்தன்ைம க னமாக இ க் ம். 
தாய்மாரக்ேள, உங்கள் உணரச்் க க்  மன்னிப்  ேகடக்ா ரக்ள், அவரக்ள் நி த்தமாக 
ேதவ ைடய ப்பத்ைத சமரசம் ெசய்யா ரக்ள். நீங்கள் அைத தவறாக பயன்ப த்த ேதவன் 
உங்க க்  அந்த வரத்ைத ெகா க்க ல்ைல. அவர ் உங்க க்  வளரக்் ம் இ தயத்ைதக் 
ெகா த்தார,் அ  நல்ல , ஆனால் உங்கள் ள்ைளக க் ப் ப ற் யளிக் ம்ேபா  

ஸ் க்  நீங்கள் ழ்ப்ப வைதத் த க்க உணரச்் கைள அ ம க்க டா .  
  

ல தகப்பன்மாரக்ள் ற்றங்கைள வ ப்ேபாக ைவக் றாரக்ள், ஏெனன்றால் ட் ப்ப  
க ம் ரசச்ைனயாக இ க் ற , அல்ல  அவரக்ள் நல்ல மனிதைரப் ேபால 
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ேதாற்றமளிப்பதற்காக ேமாதைலத் த ரக்் றாரக்ள். ேசாரவ்ைடயாமல் ெதாடரந்்  
ன்பற்ற ம். உங்கள் ள்ைளக க்  நீங்கள் ேதைவ. 

 
ட்ைசையப் பற் ய ேதவ ைடய பாரை்வயான  ெசய ல் அன்ைபக்காட் வதா ம். ரற்ற 
ட்ைசயான  ைகயா தல் சாத் யமான  மற் ம் எல்லாம் ேபச் வாரத்ை்தக் ட்படட்  

என்பைத ஒ  ள்ைளக்  கற் க்க ம். ள்ைளகைள உ வாக் வைத ட ைகயா தல் 
ேமாசமான , அவரக்ள் தங்கள் மண வாழ் ம், ெதா லாளரக்ளிட ம் அேத 
நடத்ைதைய ண் ம் காட் வாரக்ள். கணவன் மைன யாக ஒ வ க்ெகா வர ் ஆதரவாக 
இ க்க கற் க்ெகாள் ங்கள், ஒ வ க்ெகா வர ் ெஜபம் ெசய் ங்கள். இந்தப் ப ல் 
நீங்கள் இ வ ம் ெதாடரந்்  அவ க் க் ழ்ப்ப ந்  இ க்க ேதவனிடம் உத  ேக ங்கள். 
 
எண் தல் 
 

ல ெபற்ேறாரக்ள் ைள  ெசயல் ைற ன் ஒ  ப யாக எண்ணிக்ைகைய 
பயன்ப த் ன்றனர.் "அைத ெசய்வைத நி த் ! நான் ன்  என்  எண்ணப் ேபா ேறன், 
அதற் ள்ளாக நீ அைத நி த் வ  நல்ல ! "ஆனால் அப்ப  எண் வ  ப ற்  
ெசயல் ைற ன் ஒ  அ கரமான அங்கமா ம். ெபற்ேறாரக்ள் தான் தலாளி என்ற 
எண்ணத்ைத உ யான மன ள்ள ள்ைளகளால் தாங்க யா . ஏதாவ  ெசய்ய 
ேவண்டாம் என்  ெசான்னேபா , நான் இங்ேக ெவற்  ெபற ேவண் ம். நான் கட் ப்பாட் ல் 
இ ப்பைத அவரக் க் க் காட்ட ேவண் ம் என்  அவரக்ள் நிைனக் றாரக்ள். 
 
ஒ  உ யான ப்ப ள்ள ள்ைளயான  ஒ  தைடெசய்யப்பட்ட ெபா ைள அ க, 
அம்மா பாரத்் க் ெகாண் ப்பைத உ ெசய் , ன்னர ்அைதத் ெதா வதற்  க அ ல் 
வ ற . ஒ ைற அவள் “உனக்  அவ்வள  ைதரியம் ேவண்டாம்; நீ அைதத் ெதாடாேத, 
என்  ெசால் றாள் " ள்ைள தன்  கவனத்ைத ம் ெச த் ற . ன்னர ் அவள் 
ெதாடர் றாள், “நான் எண்ணத் ெதாடங் ேறன். ஒன் . . . நீ ெசல்வ   நல்ல . . . இரண்  . . . 
இரண்டைர . . . ெசால் ேறன்! என எண்ணத் ெதாடங் றாள் "இந்த ேநரத் ல் அவள  
நரம் கள் ைடத் , அவள் ெவ க்கத் தயாராக இ க் றாள். ன்னர ்அந்த ள்ைள ல ச ்
ெசன் , பாரத்் , நான் உண்ைம ல் கட் ப்பாட் ல் இ க் ேறன். நான் அவைள பாரத்்  
ேகாபப்ப த் ேனன் என்  ேயா க் ற .  
  
ப ற்  ைற ன் ஒ  ப யாகப் பயன்ப த் னால் எண் வ  ஒ  அ கரமான 
க யாக மா ம், ேம ம் உ யான ப்ப ள்ள ள்ைளகைளத் ெதாடரந்்  

ைறகைள வதற்  ண்டப்படலாம். அதற்  ப லாக, "அ ந்  ல ச ்
ெசல் ங்கள்" என்  அம்மா ெவ மேன றலாம். ள்ைளயானவன் உடன யாக ல ச ்
ெசல்லா ட்டால், ஒ  ரத்் த் ம் ைளைவப் ெப வாரக்ள். ன்ெதாடரவ்ேத க் ய 
க ப்ெபா ளாக இ க் ற . நடத்ைதயான  இப்ேபாேத ைகயாளப்படா ட்டால், அவரக்ள் 
இைளஞரக்ளாக மா ம்ேபா  அ  நம் ைகைய ட்  ேபாய் ம். 
 
ஆதா ம் ஏவா ம் பாவம் ெசய்தேபா , அவரக்ள் நன்ைம மற் ம் ைம பற்  அ ம் 

டச்த் ல் அ ல் நின்றதால் ேதவன் இவ்வா  எண்ணத் ெதாடங்க ல்ைல. அவர ்
ன்னேர ரம்ானிக்கப்பட்ட ர் த் ம் ைள டன் ைறs ெவளி ட்டார ்

(ஆ யாகமம் 2:17) ன்னர ் அவரக்ள் ழ்ப்ப யாதேபா  அந்த ர் த் ம் ைளைவப் 
ன்பற் னார ் (ஆ யாகமம் 3). ஆதாம் மற் ம் ஏவாள் இ வ ம் சாக் ப்ேபாக் க்கைளச ்

ெசான்னா ம் (ஆ யாகமம் 3: 9-13), ேதவைனக் ற்றம் சாட் னா ம் (வசனம் 12), அவர ்
அைதப் ன்பற் னார.் அவர ்அ காரதை்த ைகயா வைத அ ம க்க ல்ைல.  
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ைறகள், ள்ைளகள் மற் ம் ெதரி கள் 
 

பல ஆண் க க்  ன் , ெதாைலக்காட் ல் ஒ  ஒப்பந்தம் ெசய்ேவாம் என்ற ரபலமான 
ைளயாட்  நிகழ்ச்  இ ந்த . ஸ் ேயா பாரை்வயாளரக்ள் ரட் த்தனமான ஆைடகைள 

அணிந் , ரவலரின் கவனத்ைத ஈரக்்க ம் மற் ம் ேமைட ல் ன்  கத களில் ஒன்ைறத் 
ேதரந்்ெத க்க ெதரி செ்சய்யப்ப வாரக்ள் என்  நம் னர.் ஒவ்ெவா  கத க் ம் ன்னால் 
ஒ  ெபரிய பரி  அல்ல  ஒ  ஆ தல் பரி  இ ந்த . ேபாட் யாளரக்ள் கார,் பட  அல்ல  
கட ல் வா ம் ஒ  ெபரிய டன் ட் ற்  ெசல்லலாம்.  
 

பல ள்ைளகள் ைறகள் மற் ம் ர் த்த ைள க க்  வ ம்ேபா  ஒ  ஒப்பந்தம் 
ெசய்ேவாம் என்  ைளயாட ம் றாரக்ள். 
  
கத  1: ைறகைளப் ன்பற்ற ம் 

கத  2: ைறைய , ைள கைள ஏற் க்ெகாள் ங்கள் 

கத  3: ைறகள் இல்ைல, ைள கள் இல்ைல 

 
ன்  கத கள் ப ற் க்கான ள்ைள ன் ஒ  ெபா வான ர ரத்ைதக் க் ன்றன. 

அவரக்ள் தல் கதைவத் ேதரந்்ெத த்ததல் எங்கள் ைறகைளப் ன்பற்ற ேவண் ம். 
இரண்டாவ  கதைவத் ேதரந்்ெத ப்பதான  ைறைய வைத ம் 

ழ்ப்ப யாைமக்கான சரியான ைள கைள ஏற் க்ெகாள்வைத ம் க் ற . 
ெப ம்பாலான ள்ைளகள், ப்பாக உ யான ப்ப ள்ளவரக்ள், ன்றாவ  கதைவ 

ம் றாரக்ள்: "நான் ைய ஏற்க ேவண் ய ல்ைல, நான் ர் த் ற ஒ  ைளைவ 
ெகாண் க்கக் டா ." இ  ஒ  ஓட் நர ்ேவகமாகச ்ெசன்றதற்காக க்கப்பட் , ேநாட் ஸ் 
வழங்கப்பட் , ன்னர ் நீ மன்றத் ற் ச ் ெசன்  அபராதத் டன் ேபாரா வ  ேபான்ற . 
அவர ் ேவகத்ைதத் ேதரந்்ெத த்தார,் அவர ் ற்றவாளி என்  ெதரி ம், ஆனால் அவர ்

ர் த் ம் ைள கைள ஏற்க ம்ப ல்ைல. அ  ழந்ைதத்தனமான நடத்ைத. சரியான 
ரான ப ற் டன் ெபற்ேறாரக்ைள ன்பற் வதால் ஒ  ள்ைள ைள கைள 

ஏற் க்ெகாள்ள கற் க்ெகாள் ற , இ  ரந்்த தன்ைமைய உ வாக் ற . 
 

ள்ைளகள் இன் ம் ரச்் யைடய ல்ைல, அவரக்ளின் ெசயல்க க்  இயற்ைகயாகேவ 
ெபா ப்ேபற்க ல்ைல, அவரக்ள் கத  3 ஐத் ேதரந்்ெத க் ம்ேபா  நாம் அவரக் க்  
எவ்வா  ப லளிப்ப ? அ ரச்் , ேகாபம், அலறல், கத் தல், ரப்் , அல்ல  ரக்  மற் ம் 
கசப்  அவரக் க்  எ ராக ஒ  ெசயைல ேதரந்் க்ெகாள்ளலாமா? ர ரஷ்்டவசமாக, பல 
ெபற்ேறாரக்ள் இப்ப த்தான் நடந்  ெகாள் றாரக்ள். அப்ப  நடப்பதற்  ப லாக, நாம் ஒ  

ப்பமாக கத  எண் 3 ஐ அகற்ற ேவண் ம். நாம் அைம யாக ம் எ தப்பட்ட 
ைறகைள ெதாடரந்்  அமல்ப த்த ம் ேவண் ம் மற் ம் அவரக் க்  இரண்  

ேதர் கள் மட் ேம உள்ளன என்பைத ெதளிவாக ெதரி க்க ேவண் ம்: ஒன்  ைறைய 
ஏற்க ேவண் ம் அல்ல  ைறைய  ர் த் ம் ைள கைள ஏற்க ேவண் ம்.  
  
தங்கள் ெசயல்க க்  ரான ர் த்த ைள கள் இல்லாமல் வளரக்்கப்ப ம் ள்ைளகள் 
தங்கள் ெசயல்க க்  ெபா ப்ேபற்காத ெபரியவரக்ளாக ஆ றாரக்ள். பல ெபற்ேறாரக்ள் 
அ யாமேலேய தங்கள் ள்ைளகைள ன்றாவ  ப்பத்ைத ெதரி செ்சய் க்ெகாள்ள பல 
ஆண் களாக அ ம த் ள்ளனர,் எனேவ இந்த பயனற்ற ள்ைள வளரப்் ன் பாணிைய 
உைடக்க தங்கைள ம் தங்கள் ள்ைளகைள ம் ண் ம் ப ற் ப்ப  ஒ  சவாலா ம்.  
  
ெபற்ேறாரக்ேள, உங்க க்  ஒ  உத  ெசய் ங்கள். ன்றாம் எண் கதைவத் தாண்ட ம். 
உங்கள் ள்ைளகள் அைத ெதாடரந்்  ேதரந்்ெத த் , நீங்கள் அைத அ ம த் ந்தால், 
அவரக்ள் அைத ெதாடரந்்  ேகட் ம்ேபா  ஆசச்ரியப்பட ேவண்டாம். அவரக் க்  ளக் , 
நா க்  நாள் ட்ைச ன் லம், ஷயங்கள் மா ட்டன என்பைதக் காட் ங்கள். 
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ெசயல் ட்டம் 1 
 

ஒ  ம்ப சந் ப்ைப ைவத் ங்கள். இந்த ன்  கத கள், அவரக்ளின் ேதர் கள் மற் ம் 
ைறகளின் ஒ ங்  ெசயல் ைற, ர் த்த ைள கள் மற் ம் தண்டைன பற்  

உங்கள் ள்ைளக க்  ளக் ங்கள். ன்னர,் அவரக்ள் தங்கள் நடத்ைதையத் 
ெதாடங் ம்ேபா , அவரக் க்  நிைன ட் ங்கள், "உங்க க்  கத  3 ேவண் ம் என்  
எனக் த் ெதரி ம், அப்ப த்தாேன? நம் சந் ப் , நிைன க் றதா? அ  நடக்க ல்ைல. 
உங்கள் ைள கைள ஏற் க்ெகாள் ங்கள் அல்ல  அதற்  ப லாக நீங்கள் ஒ  உந்  
சக் ையத் ேதரந்்ெத க் ரக்ள்.” 
 
என் ைடய என  மகன் நிக்ேகாலைஸப் ேபாலேவ, உ யான ப்ப ள்ள ள்ைள, 

ந்தால் கத  3 ஐத் ேதரந்்ெத ப்பாரக்ள். இணக்கமான ள்ைளகள், என  மற்ற ள்ைளகள் 
ஜஸ் ன் மற் ம் ேகட்  ேபான்றவரக்ள் ெபா வாக 1 மற் ம் 2 கத க க்  இைடேய ேதர்  
ெசய்வாரக்ள். ெபற்ேறாைர ம ழ் ப்ப  அவரக் க்  க் யம். ம றம், உ யான 

ப்ப ள்ள ள்ைளகள், ெபற்ேறார ்ம ழ்ச் யாக இ க் றாரக்ளா இல்ைலயா என்பைதப் 
பற்  அ க்க  கவைலப்ப வ ல்ைல; அவரக்ள் தங்கள் கட் ப்பாட் ல் இ க்க ேவண் ம்.  
  
எங்கள் ப ற் ையத் த தல்  
 

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

  
இ  ஒ  உத்தரவாதம் அல்ல, ஆனால் ஒ  சாத் யக் . "அவன் நடக்க ேவண் ய வ " என்ப  
ஒவ்ெவா  ள்ைள ம் அவரக்ளின் ஆ ைம ல் தனித் வமான , ேம ம் ல க்  
மற்றவரக்ைள ட சரியான ைள கள், இ க்கமான எல்ைலகள் மற் ம் க ைமயான 

ைள கள் ேதைவப்படலாம். இந்த வசனம் ெபற்ேறார ்ஒவ்ெவா  ள்ைள ன் ஆ ைமக்  
ஏற்ப அல்ல  வைளந்  ெகா க்க தயாராக இ க்க ேவண் ம் என்பதா ம். 
 
நிக் பள்ளி ல் இ ந்தேபா , ஒவ்ெவா  ஆண் ம் இரண்  அல்ல  ன்  ஆ ரியர ்
மாநா கள் நடத் வ  வழக்கம். “ . மற் ம் ம  காஸ்டர,் நீங்கள் பள்ளிக்  வர 

மா? உங்கள் மகன் நிக் பற்  நாங்கள் ஒ  சந் ப்  நடத்த ேவண் ம்”என்  வ ம் 
அைழப்ைபப் ெபற்  நாங்கள் ஆசச்ரியப்பட ல்ைல. 
 
நிக் ன்றாம் வ ப் ல் இ ந்தேபா , தாக கல்யாணம் ஆன ள்ைள ல்லாமல் இ ந்த 
அவ ைடய ஆ ரியரிட ந்  இந்த அைழப் களில் ஒன்  எங்க க்  வந்த . வ ப் ல் 
நிக் ன் நடத்ைத பற்  அவள் எங்களிடம் ெசால்ல ஆரம் த்தாள். அவள் த்த ம், நாங்கள் 
அவைன ட்ைச ல் நடத் ேறாமா என்  அவள் எங்களிடம் ேகட்டாள். நாங்கள் 
ப லளித்ேதாம், "நாங்கள் நிசச்யமாக ெசய் ேறாம்." 
 
ஆனால் அவ ைடய ெவளிப்பாட் ன் லம் நாங்கள் ெபாய் ெசால் ேறாம் அல்ல  நாங்கள் 
என்ன ெசய் ேறாம் என்  எங்க க் த் ெதரியா  என்  அவள் நிைனத்தாள். நாங்கள் 
ெசான்னைத அவள் றக்கணித்  ெதாடரந்்தாள், "ெபற்ேறாரக்ள் எல்ைலகைள நிரண் ப்ப  

க ம் க் யம்," ன்னர ்எங்க க்  அ ைர வழங் னார.் 
 
என் மைன  வ த்தப்ப றாள் என்  எனக்  நன்றாக ெதரி ம், அதனால் நான் உள்ேள 

ரேவ த்த, “பா ங்கள். நிக் எல்லாவற்ைற ம் இயக்க ம் றான் என்ப  எனக் த் 
ெதரி ம்; அ  அவ ைடய ஆ ைம. நிக் வ வான ப்ப ள்ளவன். ஆம், நம் டம் ட் ல் 

ைறகள் உள்ளன. ஆனால் இ  பல மாதங்களாக நடக் ற  என்  நீங்கள் எங்களிடம் 
ெசான்னீரக்ள், நாங்கள் இப்ேபா  அைதப் பற்  சாரிக் ேறாம் நிக்ைகக் 
அைழத் க்ெகாண்  வ ேவாம், அவன் என்ன ெசய் றான் என்பைதப் பாரப்்ேபாம், ம ய 
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உண ன்ேபா  ப்ைபகைள எ ப்ப  ேபான்ற ஒ  சரியான தண்டைனைய நீங்கள் 
அவ க்  இங்ேக ெகா க்கலாம். நாங்கள் அவைன அைழத் ச ் ெசல் ம்ேபா  நீங்கள் 
எங்க டன் ெதாடர் ெகாள்வதற்கான வ ைய நி ேவாம், ன்னர ் ட் ல் தல் 

ா் ர் த்த ைள கைள நாங்கள் ன்பற் ேவாம். ” 
 
அ  தான் நிக். அவ க்  கணிதம் ப க்கத் ேதான்ற ல்ைல என்றால், வ ப் ள்ள 
அைனவைர ம் க் ட் , "யார ் ெவளிேய ெசன்  ைளயாட ம் ரக்ள்?"என்  
ேகட்  அவன் தன  இளைமப் ப வத் ல் அந்த வ வான ப்பத்ைத சரியான ைச ல் 

ப் டத் ெதாடங் யேபா  அ  ஒ  ஆ ரவ்ாதமாக ம் நிம்ம யாக ம் இ ந்த . ஆனால் 
அவைன வளரப்்ப  எப்ேபா ம் ேவ க்ைகயானதாக காணப்பட ல்ைல.  
  
நிக் ற்  இரண்  ஆண் க க் ப் ற , அேத ஆ ரிய க்  மக்கைள ம ழ் க் ற என  
இரண்டாவ  மகன் ஜஸ் ன் ைடத்தான், “நான் உன்ைன ேந க் ேறன். நீங்கள் றந்த 
ஆ ரியர.் ” என்  அவன் அ க்க  தன  கா தங்களின் ேழ ய ப் கைள எ னான். 
 
ஜஸ் னின் ஆறாம் வ ப்  பட்டமளிப்  ழா ல், ஆ ரியர ் ஒவ்ெவா  ள்ைள ன் நல்ல 

ஷயத்ைத எ த்  ெசான்னார.் அவள் அவனிடம் வந்தேபா , இந்தப் ெபண் ஆனந்தக் 
கண்ணீர ் ட்  அழ ஆரம் த்தாள், அங் ந்த ஆண்கள் என்ன நடக் ற  என்  
ஆசச்ரியமாய் பாரக்்க ற  மற்ற ெபண்கள் அழத் ெதாடங் னாரக்ள். அவள் என் மகனின் 
அ ைம பற்  ஐந்  நி ட ேபச்  ெகா த்தாள். ஜஸ் னின் ஆ ரியரக்ள் எப்ேபா ம் என்னிடம் 
ேகடப்ாரக்ள், “இந்தக் ள்ைளைய எங் ந்  ெபற் ரக்ள்? அவன் க ம் நல்லவன், 
இனிைமயானவன்.  
 
நான் அவரக் க்  இவ்வா  ப லளித்ேதன், "இரண்  வ டங்க க்  ன்  உங்க க்  என் 
இன்ெனா  மகன் நிக் இ ந்தைத நிைன  இல்ைலயா?" ஒேர , ஒேர ைறகள், ஒேர 
ெபற்ேறார,் ஆனால் ெவவ்ேவ  ள்ைளகள். ேதவன் க ம் அற் தமானவர.் அவ க்  
நைகச் ைவ உணர்  உள்ள . அவர ் எங்கள் ள்ைளக க்  அவரக்ளின் ஆ ைமகைள 
வழங் க் றார.் 
 

ளாக் ஸ்டா யன் 
 

நிக் ற்  பத்  வயதாக இ ந்தேபா  நான் ஒ  நாள் ேவைல ந்  ட் க்  வந்ேதன். அவன் 
தன  அைற ல் ஒ  க னமான நாைள அ ப த் க்ெகாண் ந்தான். அவன் கண் 

த்த ல் இ ந்  நான் ட் க்  வ ம் வைர அவர ் ர் த் ம் ைள கைளப் ெபற்  
வந்தான். அவன் க ம் அ  ெகாண் ந்தான். நான் அவன் அ ல் அமரந்் , "என்ன தவ  
நடந்த ? என்  ேகடே்டன். 
 
"அப்பா, நான் க ம் ேமாசமாக இ க் ேறன்." என்  அவன் ப லளித்தான். 
 
நான் உணரச்் வசப்பட ஆரம் த்ேதன். "நீ என்ன ெசால் றாய், நீ ஏன் க ம் ேமாசமாக 
இ க் றாய்?" 
 
"ஜஸ் டன் ஒப் ம்ேபா  நான் பல ரப் த்தம் ைள கைளப் ெப ேறன். நான் க ம் 
ேமாசமாக இ க் ேறன்” என்  அவன் ப லளித்தான்  
 
நான் அங்ேக உட்காரந்் , ேதவேன, எனக்  உத ம் என்  நிைனத்ேதன். "நீ ெசால்வ  சரிதான்" 
என்  நான் ெசால்ல ம் ேனன். ஆனால் ேதவன் என் மனைத த த்  என்ைனக் 
காப்பாற் னார.் ல இர கள் ன் , நாங்கள்  ளாக் ஸ்டா யன் என்ற ைரப்படத்ைதப் 
பாரத்ே்தாம். நான் ெசான்ேனன், “நிக்ேகாலஸ், படத் ல் அந்த ைர ஞாபகம் இ க் றதா? 
அவரக்ளால் அந்த ைரைய ஒ  சாதாரண ேவ ன் ன்னால் ைவக்க ய ல்ைல, 
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இல்ைலயா? நான்  அ  ேவ  ஒன் ல்ைல; அ  அைதத் தா ம். அந்த ைர ஒ  
க ப்  ஸ்டா யன், அ  வ ைமயான ப்ப ள்ள . ேதவன் அைத அப்ப ேய 
பைடத் க் றார.் நிக், நீ ஒ  ளாக் ஸ்டா யன் ேபான்றவன். ஆம், மகேன, உனக்  ப ற்  
அளிப்ப  க னம்.  உன் ஆற்ற ம் உன் உ யான ப்ப ம் ேதவ ைடய பரி , ேம ம் 
ஒ நாள் நீ ேதவ க்காக ெபரிய காரியங்கைளச ் ெசய்ய அந்த வ வான ப்பத்ைதப் 
பயன்ப த்தப் ேபா றாய்.” 
 
நாங்கள் ஏற்கனேவ அவ க்  நிக்ேகாலஸ் என்  ெபயரிட்ட ற , அந்த ெபயர ் "மக்களின் 
தைலவர"் என்  அரத்்தம் என்பைத கண்ேடாம். இந்த உ யான ப்ப ள்ள ள்ைளகள் 
ேப க்களாக ம் ப ல்களாக ம் இ க் ன்றனர.் நிக் ன் உ யான ப்பத் ற்காக 
நான் கரத்்தைர ஸ்ேதாத் ரிக் ேறன். நிக்ைக பற்  எ வதற்  அவன் உங்கைள 
அ ம க் றானா? என்  ெபற்ேறாரக்ள் என்னிடம் எப்ேபா ம் ேகட்ப ண்   
 
அதற்  நான் "நீங்கள் ேக  ெசய் ரக்ளா? நிக் ஒ  நடச்த் ரம்! ‘நான் உங்கள் த்தகத் ல் 
ைகெய த் ட ேவண் மா? என்  அவன் உங்கைளக் ேகட்பான்” என நான் ப லளிப்ேபன், 
அவன் கரத்்த க்கான க  என்பைத ம் அவன் அ வான். ஸ் ன் சாயலாக என்ைன 
மாற் வதற்  ேதவன் அவைனப் பயன்ப த் னார.்  
  
ெகட்ட நடத்ைதைய ட் ல் அமல்ப த்தப்ப வதற்கான ைள கைள ஏற்ப த்த நான் 
ஜஸ் னின் ஆ ரியரக்ைள சந் க்கேவ இல்ைல. நான் ஜஸ் க்  ட் ப்பாடம் ேநரத்ைத 
அைமக்க ேவண் ய ல்ைல. ஆனால், நிக் உடன் நான் அந்த ஷயங்கைளச ் ெசய்ய 
ேவண் ந்த . அவன் த் யாசமாக இ ந்தான். அவ க்  கட்டைமப்  ேதைவப்படட் , 
ஏெனனில் அ  இல்லாமல், அவன் ஏமாற்றத் டன் ஓ னான். இந்தப் ப களில் உத  ெசய்ய 
நாங்கள் அவ டன் வர ேவண் யதாக இ ந்த . 
 
உங்கள் சேகாதரிக டன் அல்ல  சேகாதரரக் டன் ஒப் டாமல், உங்கள் ள்ைளக டன் 
பயணிக்க தயாராக இ ங்கள். ஒவ்ெவா வ ம் தனித் வமானவரக்ள், மற் ம் ேதவன் 
உங்க க்  உ யான ப்ப ள்ள ள்ைளைய தந்  ஆ ரவ் த் ந்தால், அைத ஒ  
மரப  ெசய ழப்பாக பாரக்்கா ரக்ள். அந்த ள்ைளக்காக ேதவைனப் ேபாற் ங்கள். 
 
ெசயல் ட்டம் 2 
 

ஒவ்ெவா  ள்ைள ன் ஆ ைமக்காக ேதவ க்  நன்  ெதரி த்  ேழ ஒ  ெஜபத்ைத 
எ ங்கள். ேதைவப்பட்டால், உங்கள் மரச்ன இ தயத் ற்  மன்னிப்  ேகட்  எ ங்கள். 
 
________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________ 
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ேதவன் மாற்றத்ைதக் ெகாண் வ வைதக் காண இந்த நான்  ப ற்  உபகரணங்கைளப் 
பயன்ப த் ங்கள். ேதால் கள் மற் ம் தவ கள் ெபா வானைவ; அைவகள் நமக்  ப ற்  
அளிப்பதற்கான வாய்ப்பாக உள்ள . அவரக்ளின் தவ கைள தனிப்பட்ட ைற ல் எ த் க் 
ெகாள்ளா ரக்ள் அல்ல  உங்கள் ள்ைளக க்  ப ற்  அளிப்ப  உங்கள் ேவைல என்பைத 
மறந் டா ரக்ள். நம  ேசாம்பலான மாம்சேம க னமான ப யாக இ க் ற , ஆனால் 
நாம் ம் னால் அைதச ்சரியாகச ்ெசய்ய ேதவன் நமக்  ைபைய ெகா ப்பார.் 
 
 நீங்கள் ேவண் ெமன்ேற ேதவ க்  எ ராக கலகம் ெசய் ரக்ளா? "நான் உங்கள் ட்டத்ைத 
ஏற்க ல்ைல" என்  அவரிடம் ெசால் ரக்ளா? நீங்கள் அவரிடம் வாய்ெமா யாக ெசால்லாமல் 
இ க்கலாம், ஆனால் உங்கள் ெசயல்களால் நீங்கள் அவரிடம் ரக்ள். ேதவன் உங்கைள 
ஒ  ஆற்றல் வாய்ந்த ள்ைளேயா  ஆ ரவ் த் ந்தால், அத டன் ெதாடரந்்  
ஈ பா க்ெகாண் , ெதாடரந்்  இ ங்கள் மற் ம் தல் ேநரத்ைத ம் சக் ைய ம் 
ெகா க்க தயாராக இ ங்கள். நீங்கள் ேகாபமைடந்  க் ர ம் ேபா , அல்ல  உங்கள் 
ெபா ப்ைப ட் க்ெகா த்  ம்ேபா , நீங்கள் ேதவனிடம், "நான் உம்ைம நம்ப ல்ைல. 
நீர ்தவ  ெசய் ர. அைதச ்சரியாகச ்ெசய்ய எனக்  உத ம் என் ற க்  அப்பாற்பட்ட ஒ  
பணிைய நீர ்எனக் க் ெகா த் ர”் என ரக்ள், இ  ஒ  க ைமயான ற்றசச்ாட் . 

 
ய- பரிேசாதைன 1  

 
உங்கள் ெசயல்களில் ஏதாவ  கரத்்தரிடம் இப்ப ப்பட்டைவகைள ெசால் றதா? 
அப்ப யானால், அந்த ெசயல்க க்  அ க்ைக ட்  எ  அவரிடம் மன்னிப்  ேக ங்கள். 
 
________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
 நடத்ைதகைள ப ற் ங்கள் - அ ைறகைள அல்ல 
 

நம் ல் ெப ம்பாலாேலார ் நம் ள்ைளகளின் மனநிைலைய அ ப த் க் ேறாம். "அந்த 
மனநிைலைய எனக்  ெகா க்காேத, இளம்ெபண்ேண!"என்  நாம் அ க்க  ேறாம். 

ர ரஷ்்டவசமாக, தவறான நடத்ைதகைள தவறான நடத்ைதக டன் எளிதாக ழப் க் 
ெகாள் ேறாம், ஆனால் அைவகள் இரண் ம் ெவவ்ேவறானைவகள். அைவகள் த் யாசமாக 
நடத்தப்பட ேவண் ம்.  

  
, ஆண்கைள ட ெபண்க க்  இ  ஒ  ெபரிய ரச் ைன ஏெனன்றால் ேதவன் ெபண்கைள 
வளரப்்பவரக்ளாக உண்டாக் னார.் எ ரம்ைறயான அ ைறகள் எ ம்ேபா , "உனக்  
என்ன ரசச்ைன?" என்ற ேவண் ேகாேளா  ட் க் ம் ள்ைளைய ற் ப் 

ன்ெதாட ம்ப  அம்மா ேசா க்கப்ப றாள். அ ைற ல் ெபா த்தமான 
மாற்றத் டன் ள்ைள சரியாக ப லளிக்காதேபா , நிைலைம ஒ  வாதமாக அ கரிக் ற . 
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ேதவன் நம் ஒவ்ெவா வ க் ம் ம ழ்ச்  தல் 
ேகாபம், உற்சாகம் ச ப்  வைரயான 
உணரச்் கைளத் த றார.்  நம்ைமச ் ற் ள்ள 

ழ்நிைலக க்  ஏற்ப ஒவ்ெவா வ ம் ெவவ்ேவ  
உணரச்் கைள அ ப க் ேறாம். நம் நடத்ைத 
ெப ம்பா ம் நம் உணரச்்  நிைல அல்ல  
மனப்பான்ைம டன் ைணக்கப்பட் ந்தா ம், 
ஒ  த் யாசமான ேவ பா  உள்ள . நம் 
உணரச்் கைள நாம் ேதர்  ெசய்ய யா , 
ஆனால் நம் நடத்ைதைய சரிெசய்யலாம். அன்பான, 

ைறயான, ரான டை்ச ன் லம் ள்ைளகள் தங்கள் நடத்ைதைய சரிெசய்ய 
கற் க்ெகாள் றாரக்ள்.  
  
சங் தக்காரன் ஒ  மனப்பான்ைமக் ம் நடத்ைதக் ம் உள்ள த் யாசத்ைதக் 
காட் றான“. ”நீங்கள் ேகாபங்ெகாண்டா ம், பாவஞ் ெசய்யா ங்கள்” என்  சங் தம் 4: 4  

ற .   ேகாபம் என்ப  ஒ  அ ைற - ஒ  உணர் . பாவம் என்ப  ஒ  நடத்ைத - ஒ  
ெசயல்.  
  
ெபற்ேறாரக்ேள, உங்கள் ள்ைள ன் ேமாசமான மனப்பான்ைமக்கான உங்க ைடய 
ப லான , "நீ ேசாகமாகேவா அல்ல  ைபத் யமாகேவா இ க்கலாம், ஆனால் அந்த 
உணரச்் யான  உங்கைள வரில் உைதக்க வ வ த்தால், அ  ஒ  ர் த் ற 

ைளைவப் ெப ம் ஒ  நடத்ைத. நீங்கள் ேகாபமாக இ க்கலாம், நீங்கள் அ காரியாக 
இ ப்பதால் ேகாபமாக இ க்கக் ம், இ  ட் ன் ைறயாக இ க்கலாம், ஆனால் 
அவமரியாைதயான காரியங்கள் எ ம் உங்கள் வா ந்  வரக் டா . இ  ன்னேர 

ரம்ானிக்கப்பட்ட ர் த்த ைளைவ ஏற்ப த் ற உங்கள் எ ரம்ைறயான 
அ ைறயான , தவறான ெசயலாக ெவளிப்ப வைத நீங்கள் அ ம க் ரக்ள்.”  
 
அ ைறகள் இ தயம் ெதாடரப்ான ஷயமாக இ க் ற , ேம ம் ட் க் ம் 
ெசயல் ைற ன் லம் இ தயம் மாறா . ஒ  ள்ைள ன் இ தயம் தன்ைமயாக 
ேவதாகம டை்ச; நீ க்கான ப ற் ; மற் ம் ெபற்ேறாரின் அன் , அ காரம் மற் ம் 
அ த்தைல ஏற் ம் அவரக்ளின் ப்பத்தால் மாற்றப்ப ற . 
 

ரட்டாட்டமான இ தயம் ஒ  யரமான இ தயம். ரடட்ாட்டமான இ தயம் ெகாண்ட 
ள்ைளக்  சமாதான ம் இல்ைல, ம ழ்ச் ம் இல்ைல, மனநிைற ம் இல்ைல, மற் ம் 

நீ த்த இன்ப ம் இல்ைல ஆனால் இைவயைனத் ம் ேதவ ைடய சரியான வ வைமப்பால் 
ைடக்கப்ெப ற . அதற்  ேம ம் ேவ  என்ன ர் த்தத்ைத ஒ  ெபற்ேறார ்இவற் டன் 

ேசரக்்க ம்?  
  
ப களில் ஆழமாகத் ேத ங்கள்  
 

ம ழ்ச் ைய எவ்வா  ெப வ  மற் ம் அந்த ம ழ்ச் ைய எவ்வா  இழப்ப  என்ப  பற்  
இேய  ெசான்னைத வரிக்க ம்.  
  

நான் என் தா ன் கற்பைனகைளக் ைகக்ெகாண்  அவ ைடய அன் ேல 
நிைலத் க் ற ேபால, நீங்க ம் என் கற்பைனகைளக் ைகக் 
ெகாண் ந்தால், என் ைடய அன் ேல நிைலத் ப் ரக்ள். 
 
என் ைடய சந்ேதாஷம் உங்களில் நிைலத் க் ம்ப க் ம், உங்கள் 
சந்ேதாஷம் நிைறவா க் ம்ப க் ம், இைவகைள உங்க க் ச ்
ெசான்ேனன்.  (ேயாவான் 15:10–11)  

 

 

உண்ைம ேகாப்   
 

அ ைற- “ஒ  ேதாரைண அல்ல  
நிைல; ஒ  உணர் , க த்  அல்ல  
மனநிைல.”15 
நடத்ைத - "நடத்ைத." 16 இ  ஒ  ைய 

வ  அல்ல  எ ரப்ாரத்்தைதச ்
ெசய்யாமல் ெசய்வ  அல்ல  
ெசய்யப்படாத ஒன் . 
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________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

நம் ைடய ள்ைளகளின் மனப்பான்ைமைய ம் உணரச்் கைள ம் நம்மால் கட் ப்ப த்த 
யா  என்பைத நாம் கற் க்ெகாள்ள ேவண் ம். ஒ  ேமாசமான மனப்பான்ைமக்காக ஒ  

ள்ைளைய ட் க்க யற் ப்ப  ஒ  ேதால் ற்ற த்தமா ம். அ  அவரக்ைள 
கட் ப்ப த் ற  மற் ம் அவரக்ைள ேகாபத் ற்  ண் ற . அதற் ப் ப லாக, நாம் 
வ த்தப்பட ேவண் ய ஒன் ல் ஈ படாமல் அவரக்ள் எப்ப  உண றாரக்ேளா அைத நாம் 
உணர அ ம க்க ேவண் ம்.  
  
உங்கள் ள்ைள உங்க க்  கசப் ணரை்வ ஏற்ப த் றான் அல்ல  அவரக்ளின் 
வாழ்க்ைகக்கான ேதவ ைடய ட்டத் ற்  எ ராக கலகம் ெசய் றான் என்ப  
உங்க க் த் ெதரிந்தால், அதற்கான உங்கள் ப ல் ெஜபம் (1 ெதசேலானிக்ேகயர ்5:17) மற் ம் 
சமரசம் இல்லாத ெபா ைம (1 ெகாரிந் யர ்13: 4). உங்கள் ள்ைள ன் ெகட்ட அ ைற 
உங்கைள ேகாபப்ப த் ம் அல்ல  ற்றப்ப த் ம் அல்ல  ேதவனிடம் நீங்கள் நடத் ம் 

தத்ைத தவறாக த்தரிக்க அ ம க்கா ரக்ள். அவரக்ளின் ேமாசமான மனப்பான்ைம 
உங்கள் உள்ளான சமாதானத்ைதக் ெகாள்ைளய க்க அ ம க்கா ரக்ள் அல்ல  உங்கள் 

ட்ட ட்ட ப ற்  ைறைய நீங்கள் எவ்வா  ன்பற் ரக்ள் என்  ஆைண ட 
ேவண்டாம். 
 

ய - பரிேசாதைன 2  
 

உங்கள் ள்ைளகள் ேகாபத் ல் அவரக்ைள எ ர் ைனயாற் ம் எந்த அ ைறகைள ம் 
பட் ய ங்கள் 
 
________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
ெசயல் ட்டம் 3  
 

இந்த ப க்  உங்கைள மன்னிக் ம்ப  ேதவனிடம் ேகட் ரக்ளா? இப்ேபா  நல்ல ேநரம். 
மன்னிப்  ேகடக் உங்கள் ராரத்்தைனைய எ ங்கள். 
 
________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
ெபா ப்ைப நி த்த ம் மற் ம் ஏற்க ம் ேதவ ைடய ைபக்காக மன்றா ங்கள், நீங்கள் 
கட் ப்பாட்ைட இழக் ம் ஒவ்ெவா  ைற ம் உங்கள் ள்ைள டம் மன்னிப்  ேகடக் உங்கள் 
இ தயத்ைத உணரத்்த அவரிடம் ேக ங்கள். ேதைவப்பட்டால் இப்ேபா  உங்கள் 

ள்ைள டன் ேபசத் ெதாடங் ங்கள். 
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பாடம் 6 

ப ற்  ட்டத் ல் நிைலத் ங்கள் 

  
எல்லா ள்ைளக ம், ப்பாக ப ன்ம வய னர,் அ ைறைய ைகயா வதற்  
அல்ல  ப வாங் வதற்கான ஒ  வ வமாகப் பயன்ப த் வாரக்ள். ைகயா தல் என்ப  ஒ  

ர் த் ம் ைள கைளத் த ரக்்க அல்ல  ைறகைள மாற் வதற்கான ஒ  
யற் யா ம். ஒ  ைளைவப் ெபற்ற ற  ஒ  
ள்ைள அ க்க  ேமாசமான அ ைறைய 

ெவளிப்ப த் ம்ேபா , ெபற்ேறாரக்ள் ல 
சமயங்களில் வ த்தத்ைதத் த ரப்்பதற்காக 
எ ரக்ாலத் ல் எதாவ  ஒன்ைறத் த வைதத் 
த ரப்்பாரக்ள். ஆனால் அதற்காக சரியான ப லாக 
அவரக்ள்  பரிதாபப்பட்  அவரக் க்காக 
ெஜ க்க ேவண் ம். அவரக்ள் ஒ  ைறைய 

னால் ர் த் ம் ைள கைள ம், அந்த ர் த் ம் ைள கைள ம த்தால் 
உந் தைல ம் எப்ேபா ம் ன்பற்ற ம். 
 
ேநரை்மயற்ற வ ைய ைகயாள ேவண்டாம் : 
 
எல்லா ள்ைளக ம், ப்பாக ப ன்ம வய னர,் அ ைறைய ைகயா தல் அல்ல  
ப வாங் வதற்கான ஒ  வ வமாகப் பயன்ப த் வாரக்ள். ைகயா தல் என்ப  ஒ  

ர் த்தமான ைள கைளத் த ரக்்க அல்ல  ைறகைள மாற் வதற்கான ஒ  
யற் யா ம். ஒ  ைளைவப் ெபற்ற ற  ஒ  ள்ைள அ க்க  ேமாசமான 

அ ைறைய ெவளிப்ப த் ம்ேபா , ெபற்ேறாரக்ள் ல சமயங்களில் ன்பத்ைதத் 
த ரப்்பதற்காக எ ரக்ாலத் ல் ஒன்ைறத் த வைதத் த ரப்்பாரக்ள். ஆனால் சரியான ப ல் 
அவரக்ள் பரிதாபமாக இ க்கட் ம் - அவரக் க்காக ெஜ க்க ம். அவரக்ள் ஒ  ைய 

னால் ர் த்த ைள கைள ம், அவரக்ள் ர் த்த ைள கைள ம த்தால் 
உந் தைல ம் எப்ேபா ம் ன்பற்ற ம். ேநரை்மயற்ற வ ைய ைகயாள ேவண்டாம் 
 

ள்ைளகள் ெபா வாக அ ம க்கப்படாத ஒன்ைறச ் ெசய்ய அ ம க் ம்ப  ெபற்ேறாைர 
அ த்தம் ெகா க்கேவா அல்ல  ற்றம் சாட்டேவா ேநரை்மயற்ற வ யால் ைகயா தைலப் 
பயன்ப த் றாரக்ள். ஒ  ப னா  வய  ெபண் தான் அ ம க்கப்பட ல்ைல என்  
ெதரிந் ம் ஒ  கசே்சரிக் ச ்ெசல்ல தன  அம்மாைவ ேநரை்மயற்ற வ ல் ைகயாண்டாள். 
மகள் ஒவ்ெவா  வார ம் ஒவ்ெவா  நா ம் ேசாகமாக ம் மனசே்சார் ம் இ ந்தாள். ஒ  
வழக்கமான வளரப்்பாளராக, அவ ைடய அம்மா ன ம் அவைளப் பாரத்்  "என்ன தவ  
நடக் ற ?" என்  ேகடட்ாள். 
 
வாரம் வ ம், அந்த இைளஞி ெப ச்  டட்ாள், "எனக் த் ெதரியா . நான் 
ம ழ்ச் யாக இல்ைல. ஏன் என்  ெதரிய ல்ைல. ”இ யாக, யாழக் ழைம, அவள் 
ெசான்னாள், "அம்மா, நான் ேசாகமாக இ க் ேறன். எனக்  நண்பரக்ள் யா ம் இல்ைல. 
நாைள இர  இந்த இைச நிகழ்ச் க்  என  நண்பரக் டன் ெசல்ல ந்தால், நான் நன்றாக 
உண ேவன்.  
  
இந்த ேநரத் ல், அவ ைடய மகள் ம ழ்ச் யாக இ க்க ேவண் ம் என்  அவள் ம் ம் 
அள க்  அவ ைடய அம்மா ைகயாளப்பட்டாள். "அ  என்ன கசே்சரி?" என்  தன் மகளிடம் 
அவள் ேகட்டாள். 
  
மகள் எந்த இைச நிகழ்ச்  என்  அம்மா டம் ெசான்னேபா , "ஓ, அ  ஒ  நல்ல இைச 
நிகழ்ச்  அல்ல" என்  தாய் ப லளித்தாள்.  

 

உண்ைம ேகாப்   
 

ைகயா தல் - "கட் ப்ப த் தல் 
அல்ல  ைளயா வ  கைல, 
நியாயமற்ற மற் ம் நயவஞ்சகமான 
வ களில், ப்பாக ஒ வரின் ெசாந்த 
நன்ைமக்காக.  ”17  
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ண் ம், அந்த இளம் ெபண் ெப ச்  ட்டாள், “ஆனால், அம்மா. . . ”  
  
அவ ைடய அம்மா, "சரி, நான் உன்ைன ேபாக ேவன், அப்பா டம் ெசால் ேறன். . . ஓ, 
கவைலப்படாேத. அதன் ற  அவரிடம் ெசால்ல ேவண்டாம். அவர ் ேகாபப்ப வார ் என்  
எனக் த் ெதரி ம். எனேவ இைத நம க் ைட ல் ைவத் க்ெகாள்ேவாம். " ன் 
ைகயா தல் அவ ைடய அம்மாைவ தனக் ள் இ த் க்ெகாண்ட . 
 

ழ்ச்  மனப்பான்ைம உங்கைளச ் ேசாரவ்ைடய டா ரக்ள். ஒவ்ெவா  ைற ம் ஒ  
ள்ைள ேசாகமாக இ ப்ப  ைகயா த ன் ஒ  வ வம் அல்ல, ஆனால் இ  ேபான்ற 
ஷயங்கள் நடக் ம்ேபா , அைத எப்ேபா ம் ஒ  மணமான தம்ப யாக வா க்க ம், 

நீங்கள் ஒ   என்பைத நிைன ல் ெகாள் ங்கள்.  
  
இ  இளம் வய ேலேய ட ள்ைளகள் தங்கள் ெசாந்த வ ைய ம் றாரக்ள், அதாவ  
நீங்கள் ெகா க் ம் வைர இரண்  வய  ள்ைள அ வ ம் ஒ  ைகயா தல். இ  நம்ைம 
ஆசச்ரியப்ப த்தக் டா . மற் ம் நம் இ தயத் ல் ம னத் டன் ெப ைம ள்ளவரக்ளாக 

றந்ேதாம் (நம் ெசாந்த வ ல் இ க்க ம் ேறாம்) (நீ ெமா கள் 22:15). பய ள்ள, 
வய க்  ஏற்ற ர் த்த ைள கள் அ த்த பாடத் ல் ெகா க்கப்பட் ள்ளன.  
 
ப வாங்க ேவண்டாம் 
 

ல ள்ைளகள் தங்கள் ேமாசமான மனப்பான்ைம 
ெபற்ேறா க்  ேகாபத்ைத ஏற்ப த் ம் என்பைத 
அ வாரக்ள். நீங்கள் னானா  ள்ைள 

ந் வ ப்ேபால ங் ம்ேபா  அ  ஒ  
ள்ைளக்  ப் ைய அளித்  அவரக்ளின் 

மாம்சத் ற்  னி அளிப்ப டன் உங்கள் அ த்தளத்ைத ம் அ காரத்ைத ம் ைதக் ற . 
அந்த ைளயாட்ைட ைளயாட இரண்  காரியங்கள் ேதைவப்ப ற . 
உங்கைள ப வாங்க ஒ  ள்ைளைய அ ம க்கா ரக்ள். அவரக்ளின் அ ைற அல்ல  
நடத்ைத உங்கள் உள்ளான சமாதானத்ைத பா க்க டா ரக்ள். உங்கள் உணரச்் கைளப் 
பா ங்கள். உங்கள் ட் க் ம் ட்டத் டன் இைணந் ங்கள். நீங்கள் ைளயாட ல்ைல 
என்றால், அவரக்ள் இ ல் இந்த ஆேராக் யமற்ற, ழந்ைதத்தனமான ைளயாடை்ட 

ட் வாரக்ள். தனியாக ைளயா ம் ேபா  மனநிைல-ப வாங் ம் ைளயாட்  
ேவ க்ைகயாக இல்ைல என்பைத அவரக்ள் ைர ல் கண் ப்பாரக்ள். ஆம், ேதவன் 
நமக்  உணரச்் கைளக் ெகா த் க் றார,் ஆனால் ஸ் ற் ள் நம  வ வான 
அ த்தளத் ந்  வ ம் ய-கட் ப்பாடை்டக் கைடப் ப்பதன் லம் ஒ  

ரச்் யைடந்த வய  வந்தவரின் ணநலைன நாம் ெவளிப்ப த்த ேவண் ம்.  
 
உங்கள் ள்ைள ன் ைகயா தைல நீங்கள் ேகாபப்ப த்த அ ம த்தால், நீங்கள் டமான 
நிைல ல் இல்ைல என்பைத ம், உங்கள் ேதவன் பல னமானவர ் என்பைத ம் 
காட் ரக்ள். அவரக்ள் ெவ மேன ஒ  அ ைறைய சமாளித்  உங்கைள 

ரட் ப்ேபா வாரக்ள். பாவமான மற் ம் பல னமான ணத்ைத நீங்கள் 
எ த் க்காட் ைக ல், அவரக்ள் உங்கள் உணரச்் கரமான "நரம் கைள" இ த் , 
ேகாபத்ேதா  அல்ல  ப வாங்கேலா  அவரக் க்  எ ர் ைனயாற் ம்ேபா  அவரக்ள் 
அவரக்ைள உயரந்்தவரக்ளாக உணர் றாரக்ள் என்பைத அ ந்  ெகாள் ங்கள்  
 
உங்கள் ள்ைள ன் ைகயா தைல நீங்கள் ேகாபப்ப த்த அ ம த்தால், நீங்கள் டமான 
நிைல ல் இல்ைல என்பைத ம், உங்கள் ேதவன் பல னமானவர ் என்பைத ம் 
காட் ரக்ள். அவரக்ைள ெவ மேன ஒ  அ ைறைய சமாளிக்க ம் மற் ம் 
நீங்கள் மாற்றலாம். பாவமான மற் ம் பல னமான ணத்ைத நீங்கள் 
எ த் க்காட் ைக ல், அவரக்ள் உங்கள் உணரச்் கரமான "சரங்கைள" இ த் , 

 

உண்ைம ேகாப்   
 

ப வாங் தல் - அவம ப் க் ப் 
ப லாக காயத்ைத ஏற்ப த் தல். 
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ேகாபத்ேதாேடா அல்ல  ப வாங்கேலாேடா அவரக் க்  எ ர் ைனயாற் ம்ேபா  
அவரக்ள் உயரந்்தவரக்ளாக உணர் றாரக்ள் என்பைத அ ந்  ெகாள் ங்கள். 
 
ஒ  ள்ைள ன் மேனாபாவத் ற்  மாம்சத் ல் ர ப ப்ப  உங்கள் அ காரதை்த 

ைதக் ற . பல னமான ேதவைனக் ெகாண்ட பல னமான தைலவைரப் ன்பற்ற யா ம் 
ம் வ ல்ைல. உங்களிடம் பல னமான ேகப்டன் இ ந்தால், அவைரப் ன்ெதாடர 

எவ க் ம் ப்ப க்கா  என்பைத ஆ தப்பைட ல் இ ந்த எவ ம் ரிந் ெகாள்வாரக்ள். 
ள்ைளகள் இ ல் ேவ ப்பட்டவரக்ள் அல்ல. ஒ  ள்ைள உங்கள் உள்ளான சமாதானத்ைதக் 

கட் ப்ப த் , ஒ  மனப்பான்ைமையக் ெகாண்  உங்கைள ேகாபப்ப த் னால், நீங்கள் 
ேசைவ ெசய் ம் மற் ம் நம் ம் ேதவைன நம்ப அவரக்ள் ம்ப மாட்டாரக்ள். 
 
ப க்  எ ராக ப ற்  
 

ஒ  ைளைவக் ெகா க் ம் ேபா  ப வாங் ம் இ தயத்தால் நீங்கள் ண்டப்ப ரக்ளா 
என்பைத உங்கள் ள்ைளகள் அ வாரக்ள். இ  பாவம், யநலம் மற் ம் ரச்் யற்ற . "ஏய், 
நீங்கள் அைத ண் ம் ெசய் றாய், பஸ்டர,் நான் உன் வாழ்க்ைகைய அ த் ேவன்" 
அல்ல  "நீ அைத ண் ம் இ க்க யற் த்தால் ஒ  மாதத் ற்  நீ எங் ம் ெசல்லமாட்டாய்" 
ேபான்ற ஷயங்கைள நாம் ம்ேபா  அ  ப ற்  அல்ல. அ  அன்பல்ல - அ  
ப வாங்கல். ப வாங்க டன் எ ர் ைனயாற் வ  நீங்கள் ைவக்க யற் க் ம் த் 

ட்டத்ைத ம் ைதக் ற . ப வாங் ம் ப ற்  இல்ைல. இ  ள்ைளகைள வதற் ம், 
ெபற்ேறாரக் க் ம் ள்ைளக க் ம் இைட ல் ரிைவ ஏற்ப த் வதற் ம், உங்கள் 
ெசல்வாக்ைக அ ப்பதற் ம் காரணமா ற . 
 

ள்ைளகள் ெவ க் ம் ஷயங்கைள அவரக் க்  ெகா ப்ப  ப வாங் வேதெயா ய 
ப ற் யாக இ க்கா . உங்கள் மகைன ஐ  ைற "நான் வா ட மாட்ேடன்" என்  
எ ம்ப  கட்டாயப்ப த் வ , அவன் அைத ெசய்வைத ம்பாதப்ேபா , அ  ப ற்  
அல்ல, ப வாங் தல். இேதேபால், பல ெபற்ேறாரக்ள் றாரக்ள், "என் மகளின் 
ெதாைலேப  அவ ைடய உ ரந்ா , அதனால் அவள் தவ  ெசய் ம் ஒவ்ெவா  ைற ம் 
நான் அைத எ த் க்ெகாள்ேவன் என்  ரட் னால், அவள் சரியாக நடந்  ெகாள்வாள்." 
இப்ப  வ  ண் ம் ஒ  ப வாங் தல், ப ற்  அல்ல.  
  
நீங்க ம் உங்கள் ள்ைளக ம் இந்த பாவமான ைளயாட்ைட  ேநரம் ைளயா  
இ ந்தால், உங்கள் இ வ க் ம் இந்த ெகட்ட பழக்கத்ைத உைடக்க  ேநரம் ஆகலாம். 
ெபா ைமயாக இ ங்கள் (1 ெகாரிந் யர ் 13: 4), அதன் ேபாக் ல் இ ங்கள், கரத்்தர ்
ெவற் ையத் த வார.் உங்கள் ள்ைள ன் உங்கைளக் கத் வ , ெகட்ட வாரத்்ைதையப் 
பயன்ப த் வ , வைர உைதப்ப  அல்ல  கதைவத் தட் வ  ேபான்ற, ெகட்ட 
மனப்பான்ைம ேமாசமான நடத்ைத ெதரிவாக மா னால், அந்த நடத்ைதக்  ன்னேர 

ரம்ானிக்கப்பட்ட ைள கைளப் ன்பற் ங்கள், ஆனால் அ ைறக்  
எ ர் ைனயாற்றா ரக்ள். 
 
நம் ள்ைளகளின் ழந்ைதத்தனமான மற் ம் ட்டாள்தனமான ேதர் க க்  
எ ர் ைனயாக அவரக் க்  காயத்ைத ஏற்ப த்தாமல், நம் ள்ைளக க்  ப ற்  
அளிக் ம்ப  கரத்்தர ் நமக்  அ த் ள்ளார.் நாம் ேகடப்ைத அவரக்ள் 
ெசய்யமாட்டாரக்ள் என்பதால் நம் எண்ணங்கள் அவரக் டன் பழக ேவண் ம் அல்ல  
ஏதாவ  ஒ  தத் ல் அவரக்ைள காயப்ப த்த ேவண் ம் என்றால், அ  நம் ைடய 

ரசச்ைன. கரத்்தர ் இந்த ள்ைளகைள நமக் க் ெகா த்தார,் ல சமயங்களில் ெசய்வ  
க னமாக இ ந்தா ம், அவர ் ம் ம் வ ல் அவரக்ைள வளரக்்க ேவண் ம் என்  
எ ரப்ாரக்் றார.்  
 
இந்த ஷயத் ல் உ யான ரிதைலப் ெபற, ைமயான ன் இைணப்  எம்: 
நடத்ைதைய ரப்்ப த் தைல காண ம். 
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ெசயல் ட்டம் 
 
உங்கள் ள்ைளக க்  ைள கைள ஏற்ப த் ம் ேபா  நீங்கள் தவறான ேநாக்கத்ைதக் 
ெகாண் ந்தால், மனந் ம்  உங்கள் ள்ைள மற் ம் கரத்்தரிடம் மன்னிப்  ேக ங்கள். 
 

ட்டத் டன் உ யாக இைணந் ங்கள்  
 

கரத்்த க் த் ேதைவப்ப வைதப் ேபால நம் ள்ைளகைளப் ப ற் ப்ப  என்ப  
அவ ைடய ட்டத்ைதப் ன்பற் வதா ம். நாம் ஒ  அன்பான ழல், ைறயான 

ைறகள் மற் ம் ன்னேர ரம்ானிக்கப்பட்ட ர் த் ம் ைள கள், அவரக்ள் 
ரண் ப் க் ம்ேபா  ெகா க்கப்ப ம் உந் தல் (தண்டைன) மற் ம் நிைலத்தன்ைமைய 

வழங்க ேவண் ம். இந்த ெசயல் ைற நியாயமானேதெயா ய மாறாக ேகாபம் அல்ல  
ப வாங் தலால் ண்டப்ப வ ல்ைல, ேம ம் இ  ள்ைள ன் தன்ைமைய ரச்் யாக 
மாற் ம். ள்ைளகள் நம் ைடய அன்  மற் ம் ேதவ க்  ழ்ப்ப தல் ஆ யவற்றால் 

ண்டப்பட ேவண் ம் - யநலம், ேகாபம் அல்ல  ப வாங் ம் ஆைச ஆ யவற்றால் அல்ல. 
  

உங்கள் காரியங்கெளல்லாம் அன்ேபாேட ெசய்யப்படக்கடவ . (1 ெகாரிந் யர ்16:14)  
  
நான் ழந்ைதயாக இ ந்தேபா , ெபற்ேறார ் என் வ க்  வராதப்ேபா  நான் என் சை்சப் 

த் க் ெகாள்ேவன். இ ல் நான் ஊதா நிறமாக மா ேவன், இ யாக என் அம்மா என் 
ேகாரிக்ைகக க்  இணங் வார.் ல சமயங்களில், என் அம்மா ஒ  ழந்ைத ம த் வைர 
அ னார.் என  ைகயா தல் ைளயாட் க்  ப லளிக் ம் தமாக அவர,் "எ ம் 
ெசய்யா ரக்ள்" என்  னார.் நான் மரித் ப்ேபாய் ேவன் என்  என் அம்மா 
கவைலப்பட்டார.் ம த் வர,் "அவைன ட் ங்கள்" என்  னார.் 
 
இரண்  நாடக் க் ப் ற , நாங்கள் சைப ந் , ஞா  பள்ளிைய த் க் ெகாண்  
நல்ல உைடக டன் ட் ற்  வந்ேதாம். என் சேகாதரரக்ள் ெத ல் ஓ னாரக்ள், நா ம் ஓட 

ம் ேனன். ஆனால் என் அம்மா, "இல்ைல, ேரக், நீ உன் ஆைடகைள மாற் க்ெகாள்" 
என்றாள். அதனால் நான் ெப  ச்  ட்ேடன். என் அம்மா அங்ேக காரில் நின்  என்ைனப் 
பாரத்் க் ெகாண் ந்தாள். ைர ல் நான் ஊதா நிறமாக மா  தள்ளாட ஆரம் த்ேதன். நான் 

ேழ பாரத்்ேதன், என் ைடய ஒ  கால் கான் ரீட் ல் இ ந்த , மற்ெறா  கால் ல் ல் 
இ ந்த . நான் எந்த வ ல் ழ ேவண் ம் என்  என் ைள ெசயல்ப வைத என் 
அம்மாவால் பாரக்்க ந்த . ஆனால் என் ைள அைத கண் க் ம் ன், நான் 
கடந் ப்ேபாய் ட்ேடன். நான் எந்த வ ல் ந்ேதன் என்  க்க றதா? ஆம், 
கான் ரீட் ல் தான் ந்ேதன்.  அதன் ன்னர ்நான் ண் ம் என் சை்ச அடக்க ல்ைல. 
 
உங்கள் ள்ைளகைள அவரக்ளின் ேபாக் ல் ெசல்ல ங்கள். உங்கள் இரண்  வய  

ள்ைள உடைல தைர ல் உ ண்  ற் த் ரி ம் ேபா , சாதாரணமாக அவனிடம், "அ  
உனக்  நன்றாக இ க் றதா?" என்  ேக ங்கள், அவன் வரக்ைள உைதத்தால், "என் 

வரக்ைள உைதக்காேத, அலறாேத, ஏதாவ  அரத்்தம் ெசால்லாேத" என்  அவ க்  
நிைன ட் ங்கள்.  அவன் அப்ப ச ் ெசய்தால், "இ  ஒ  ேமாசமான ேதர் . நீ 
வ த்தப்ப றாய் என்பைத நான் ரிந் ெகாள் ேறன், அன்ேப. நிைன ல் ெகாள், அ  ஒ  
அவமரியாைத. உன்ைன ர் த்த ன்னேர ரம்ானிக்கப்பட்ட ைள  இேதா. "நீங்கள் 
அவரக்ளால் ெதாந்தர  ெசய்யப்பட ல்ைல என்  ெதரிந்த டன், நீங்கள் பந்ைத ப்  
பரிமாறாதேபா , அவரக்ள் இ ல் அைத ட்  ெவளிேய வந்  வாரக்ள். 
 

வாக இைணந் ங்கள்  
 

ஒ  ப ன் ன்  வய  ெபண், ன்  வய  ள்ைளையப் ேபால ேகாபமாக ெவ ப் த்  
கத் றவள், என் அ வலகத் ற்  வந்தாள். அவ ைடய ெபற்ேறார ்ெசான்னாரக்ள், "அவள் 
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எவ்வள  க னமாக இ க் றாள் என்  உங்க க்  ரிய ல்ைல. அவள் வ ல் நாங்கள் 
ெசல்லாதப்ேபா  அவள் எல்லா ேநரத் ம் ேகாபமாக கத் றாள்.”  
 
இந்த நடத்ைத தன  தாைய க ம் ெதாந்தர  ெசய் ற  என்  அந்த ெபண் க்  ெதரி ம். 
இந்த மன ைளயாட் க ம் ைகயா த ம் பல வ டங்களாக நடந்  வந்தன, அவ ைடய 
அம்மா ன் எ ர் ைன ஒ  வா ப வயைதக் கடந்தப் ன்ன ம், ள்ைளையப் ேபால 
ெதாடரந்்  ெசயல்பட அவ க்  ப ற்  அளித்த . அவ ைடய தந்ைத அவைளத் த க்க 
ஒ ேபா ம் ன்வர ல்ைல. அவர ்தன  மைன டம் தன்ைன ைகயாள அ ம க் ம்ப  
நீண்ட காலத் ற்  ன்ேப ெசால் க்க ேவண் ம். தனக்  ப ற்  அளிப்ப ல் 
ெபற்ேறாரின் தயக்கம் காரணமாக  இந்த ழந்ைதத்தனமான நடத்ைதைய 
ெதாடரந்்தாள். அவரக்ள் அவ ைடய ேகாரிக்ைகக க்  அ பணிந்தனர,் மாற்றத் ற் த் 
ேதைவயான ர் த் ம் ைள களி ந்  அவள் தப் த்தாள். 
 
ஒ  மைன  தன  கணவனின் ேபசை்சக் ேகடக் ம் அவ ைடய அ காரத் ற்  
அடங் ப்ேபாக ம் ம்ப ல்ைல என்றால், ள்ைள இப்ப ச ் ெசயல்ப வைதத் த ரக்்க 
ேவண் ய ேநரம் வ ம்ேபா , அ  அவ ைடய ள்ைள மற் ம் அவ ைடய கணவ டனான 
உற ற்  இைடஞ்சலாக இ க் ம். ெபற்ேறார ் அவரக் ட ம் ஒ வ க்ெகா வர ்

வா க்க ம் வாதம் ெசய்ய ம் ஆயத்தமா ம்ேபா  ஒ  ள்ைளயான  அ காரத்ைத 
அவம க் ம். 
 
என் மைன க் ம் மக க் ம் இைட லான உைரயாட ல் நான் கவனம் ெச த் ேனன், 
ஆனால் அவள் அைத அைடயாளம் காண ல்ைல. நான் என் த்த மகனிடம், “நீங்கள் யா டன் 
ேப றாய் என்பைத நிைன ல் ெகாள். அவள் என் மைன , அவள் என் ராணி. அந்த ர ன் 
ெதானிைய நீ எப்ேபா ம் பயன்ப த்த ேவண்டாம். ” என் மைன  அைத கவனித் க் ட 
பாரக்்க ல்ைல. அவள் க ம் ஈ பாட் டன் உைரயாட ல் ஈ பட்டாள். நான் உடன யாக 
அவ க்  ஒ  ைளைவக் ெகா த்ேதன். 
 

ன்னர ்நா ம் என் மைன ம் எப்ப  அந்த நிைலக்  வந்ேதாம் என்  வா த்ேதாம். அ  
அ கரிப்ப  ேபால் ேதான் ற  என்  அவள் ளக் னாள். "அன்ேப, அந்த உைரயாட ல், 
'இந்த வாதத் ன்  இ தான். நிக், நான் உன் பக்கத் ள்ள நியாயத்ைதக் ேகடே்டன், 
அ  ேபா ம். இனி நான் அைத வா க்க ம்ப ல்ைல. இந்த வாதத்ைதப் பற்  நீ 
இன்ெனா  ைற உன் வாையத் றந்தால், அதற் ரிய பலைனப் ெப வாய் என்  

க்க ேவண் ம் என்  நான் அவளிடம் ெசான்ேனன்.” வாதம் அ கரிப்ைப அவள் 
காண யாதேபா  நான் அவைள ஆதரித்ேதன். எனக் த் ேதைவப்ப ம்ேபா  அவள் 
என்ைன ஆதரிக் றாள். 
 
ெபற்ேறாரக்ேள, உங்கள் ள்ைளக க்  ப ற்  அளிக்க ஒ  வாக இைணந்  
ெசயல்ப ங்கள். ஒன்றாக ெஜபம் ெசய் ங்கள். சமரசம் ெசய்யா ரக்ள். டட்ாள்தனத் ல் 
ஈ பட ேவண்டாம். இப்ப  ெசய்தால் நீங்கள் ெவற் யைட ரக்ள்.  
  
ஐந்  ேகாட்பா கள் 
 

நம் ைடய ன்ேனற்றத்ைத ஆராய, உங்கள் அ ைற மா ட்டதா? நீங்கள் ஏற்கனேவ 
உங்கள் ெபற்ேறார ் பாணி ல் ேநரம்ைறயான மாற்றங்கைளச ் ெசய் க் ரக்ளா? நீங்கள் 

றப்பாக அல்ல  தல் ைறயாக எைத ம் ெசயல்ப த்த ேவண் மா? என்பைத 
ெதா கள் 1 மற் ம் 2 இ ந்  ஐந்  ேகாட்பா கைள ம ப்பாய்  ெசய்ேவாம்.  
 

ன்வ ம் ஏேத ம் ஒ  ப ல் நீங்கள் கவனக் ைறவாக இ ந் ந்தால், கரத்்தரிடம் 
ெசன் , நீங்கள் எங்  ேதால் யைடந் ரக்ள் என்பைத அ க்ைக ட் , ஞானத்ைத ம் 

ைபைய ம் தந்  உங்கைள மாற் ம்ப  அவரிடம் ேக ங்கள். இந்த ேகாட்பா களில் 
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ஏேத ம் ஒன்ைற நீங்கள் மறந் டட்ால், பாடங்கைள ெஜபத்ேதா  ம பரி லைன ெசய் , 
ப்பாக ேகள் கள், ெஜபங்கள் மற் ம் தனிப்பட்ட ப் க க்கான உங்கள் ப ல்கள், 

ேபான்ற கரத்்தர ்உங்க டன் ேப ய ப கைள அைடயாளம் கா ங்கள். 
 
பாடங்களின் எண்கள் ேழ ெகா க்கப்பட் ள்ளன. ேதவன் உங்க க்  என்ன ெசால் றார ்
என்பைத ம் ேதைவப்பட்டால் நீங்கள் எப்ப  மாற்றங்கைளச ் ெசய் ரக்ள் என்பைத ம் 
அைடயாளம் காண ம்.  
  
ேகாட்பா  1: நாம் ஊ யரக்ள். (ெதா  1, பாடம் 3)  
 

நாம் ஸ் ைவ ர நி த் வப்ப த்த ேவண் ம் மற் ம் அவ ைடய த்தத்ைத ம் 
க்ேகாள்கைள ம் ஒ  ஊ யரின் மனப்பான்ைம டன் நிைறேவற்ற ேவண் ம். 

 
________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

ேகாட்பா  2: நாம் ேதவ ைடய ம ைமைய ர ப க் ேறாம். (ெதா  1, பாடம் 4)  
 

நாம் அவைர நம் ள்ைளக க்  ர ப க்க ேவண் ம். ேகாபப்ப வ  ஸ் ன் 
இயல்ைப ெவளிப்ப த் வ ல்ைல. 
 
________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

ேகாட்பா  3: ேதவன் நம்ைம மாற் றார். (ெதா  1, பாடம் 5)  
 
இந்த ேசாதைனகள் மற் ம் ரமங்களின் லம் ேதவன் நம்ைம மாற் வார.் 
நாம் ெசயல் ைற லம் ெசல்ல ேவண் ம்.  
 
________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

ேதவன் நம் வ வான அ த்தளம். (ெதா  1, பாடங்கள் 6-9)  
 
நம் உ யான அ த்தளம் இந்த ேகாட்பா கைள ெசயல்ப த்த வ ைம மற் ம் ரிதைல 
வழங் ற .  
 
________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________ 
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ேகாட்பா  4: அன்  கப்ெபரிய உந் தல். (ெதா  2, பாடம் 2)  
 

ஒ க்க ெசயல் ைற ன் ேபா , அன்ேப ள்ைளைய ஊக் க் ற , ேகாபம் மற் ம் 
க ைமயான வாரத்்ைதகள் அல்ல.  
 
________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
ேகாட்பா  5 ந்  அன் ன் ல பண் கைள ஆரா ங்கள்.  
 

அன் , ப லளிப்ப , எ ர் ைனயாற் வ  அல்ல (ெதா  2, பாடம் 3). நீங்கள் அன் ல் 
ப லளிக் ரக்ளா அல்ல  மாம்சத் ல் எ ர் ைனயாற் ரக்ளா? 
 
________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

அன்  ஒ  உணரவ்ல்ல, அ  ஒ  ேதர் . (ெதா  2, பாடம் 3). உங்கள் உணரச்் கள் உங்கள் 
ள்ைளக க்கான உங்கள் ப ல்கைள நிரவ் க் றதா அல்ல  பரி த்த ஆ யானவரா?  

 
________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

அன்ைப ப ற் த்தல் 1 ெகாரிந் யர ் 13 (ெதா  2, பாடங்கள் 4-10). அன் ன் ணங்கைள 
ஆழமாக ம ப்பாய்  ெசய்ேதாம். நம் அன்  ெபா ைமயாக ம் கனிவாக ம் இ க் ற , 
அவரக்ளின் டட்ாள்தனத்தால் வ த்தப்படேவா ேகாபப்படேவா டா . நீங்கள் எந்த 
அன்பான ணங்கைள ேமம்ப த் ரக்ள், அ ல் நீங்கள் ேவைல ெசய்ய ேவண் மா?  
 
________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

அன்  எல்லா காலங்களி ம் நீ க் ம் (ெதா  2, பாடங்கள் 10 மற் ம் 13). ப ன்மர ்வய ன் 
ஆண் கள் உட்பட வாழ்க்ைக ன் ெவவ்ேவ  ப வங்களில் நாம் அவரக்ைள ேந க்க 
ேவண் ம். உங்கள் ள்ைளக்  ப் டட் அன்பற்ற நடத்ைத(கைள) ெசய்வைத நி த்த 
ேதவ ைடய ைபக்காக மன்றா ம் ெஜபத்ைத எ த ம். 
 
________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________ 
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பாடம் 7 

 ழந்ைதக க்கான ப ற்  

 
உங்கள் ள்ைளகள் ெபரியவரக்ளாக இ ந்தா ம், இந்தப் பாடத்ைதப் ப க்க நான் உங்கைள 
ஊக் க் ேறன். இந்த ந்ைதய ஆண் களில் இ ந்  ல ரசச்ைனகளின் ேவர,் 
நடத்ைதகள் அல்ல  மனக்கசப் கள் இன் ம் ஒ  ப் டட் ள்ைள டன் உங்கள் உறைவ 
அல்ல  உங்கள் மைன டன் ட பா க் ன்றன என்பைத நீங்கள் கண்ட யலாம். 
 
ப ற் ன் நான்  உபகரணங்கைள நைட ைறப்ப த்தத் ெதாடங் வதற்  ன், "ஒ  

ள்ைள ன் ெசாத் ச ்சட்டங்கைள"”18 ஆராய்ேவாம்.  
 
1. நான் அைத ம் னால், அ  என் ைடய . 

2. அ  என் ைக ல் இ ந்தால், அ  என் ைடய . 

3. நான் அைத உங்களிட ந்  எ க்க ந்தால், அ  என் ைடய . 

4. நான்  ேநரம் ன்  ைவத் ந்தால், அ  என் ைடய . 

5. இ  என் ைடய  என்றால், அ  எந்த வைக ம் உங்க ைடயதாக  ேதான்றக் டா . 

6. நான் ஏதாவ  ெசய் ேறன் அல்ல  கட் னால், அைனத்  ண் க ம் 

 என் ைடயைவ. 

7. அ  என் ைடய  ேபால் இ ந்தால், அ  என் ைடய . 

8. நான் த ல் பாரத்்தால், என் ைடய . 

9. நீங்கள் எைதயாவ  ைளயா  அைத ேழ ைவத்தால், அ  தானாகேவ 

 என் ைடயதா ம். 

10. அ  உைடந்தால், அ  உங்க ைடய . 

  
தல் ஐந்  வ டங்கள்  

 

நம் ய அழ ய ள்ைளகள் ம த் வமைன ல் இ ந்  ட் ற்  வ ம்ேபா , அவரக்ள் 
ரச்் யைடந்த அல்ல  தார் க ணங்கள் இல்லாமல் ற் ம் ய கர் க்  

ஆளா றாரக்ள். இந்த ன்னஞ்  வய , ெப ம்பா ம் "பயங்கரமான இரடை்டயரக்ள்" என்ற 
வாரத்்ைதயால் வைகப்ப த்தப்ப ற , உங்கள் ள்ைளகள் ஷயங்கைள 
ெகாட் றாரக்ள், ெபா டக்ைள றாரக்ள், தங்கைள காயப்ப த் , உங்கைள 
சங்கடப்ப த் றாரக்ள். ஒவ்ெவா  ப ம் உங்கள் அ காரத்ைத ேசா ப்ப  
ெபா வான . இந்த ேநரத் ல் நைகச் ைவ உணரை்வ ைவத் ப்ப  உங்கள் மனைத இழக்க 

டாமல் த க் ம். தல் ஐந்  ஆண் களில், அ காரத்ைத நி தல் மற் ம் எல்ைலகைள 
ஏற்ப த் வ  க் யமானைவ. ெப ம்பாலான ள்ைளகள் ன ம் உங்க க்  சவாலாக 
இ ப்பாரக்ள். ஆனால்  அைடய ேவண்டாம். 
 
நிக்ேகாலா ட ந்  கற் க்ெகாள் தல்  
 

என் மகன் நிக்ேகாலஸ க்  இரண்  வயதாக இ ந்தேபா , என் மைன  வ த்தப்ப வைதக் 
காண நான் ட் ற்  வந்ேதன். ெவளிப்பைடயாக, அவன் சரியாக சாப் ட மாட்டான். நான் 
அவளிடம் இ ந்  ண்ணத்ைத எ த் , அவன் ன்னால் அவன  உயரந்்த நாற்கா ல் 
அமரந்் , "ஏய், நீ சாப் " என்  ெசான்ேனன். 
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அவர ்என்ைனப் பாரத்் , ண்ணத்ைத என்ைன ேநாக் த் தள்ளி, அைத ர எ ந்தான்.  
   
நிக் உடன், நீங்கள் அவன  ெபாத்தான்கைள அ த் ம்ேபா , அவனில் ஏேதா ஒன்  

ன் க் த் தள்ள ம் ய . ஆரம்பத் ல் இ  எனக்  ேகாபத்ைத ஏற்ப த் ய . ஆனால் 
அவன் அைத ஏன் ெசய்தான் என்  ரிய ல்ைல என்பைத நான் உணரந்்ேதன். என் ேகாபம் 
அவைன ஏன் ேகாபப்ப த் ய  என்பைத ம் அவன் ரிந்  ெகாள்ள ல்ைல. ஏேதா 
ெபடே்ராைல ெந ப் ல் ஊற் வ ப்ேபால இ ந்த . ேகாபம் அைத ெவளிப்ப த் ம் ஒ  

த் சா த்தனமான வ  அல்ல. 
 
நிக் ற்  நான்  வயதாக இ ந்தேபா , என் மைன ட ந்  நான் 
ேவைல க் ம்ேபா  எனக்  ஒ  ெதாைலேப  அைழப்  வந்த . அவள் அ  
ெகாண் ந்தாள். ஒ  மளிைகக்கைட ல், அவள் ெபா ட்கள் எ க் ம் வண் ைய எ த்தாள், 
நிக், அவன் ெபாம்ைமப் ரிைவக் கா ம் வைர அவ க்  அ ல் நடந்  ெகாண் ந்தான் 
-. அவன் ஓ ச ் ெசன்  ஒ  ெபாம்ைமையத் ேதரந்்ெத த் , "அம்மா, எனக்  இ  ேவண் ம்" 
என்றான்.  
  
என் மைன  அைதத் ப்  ைவக்கச ்ெசான்னாள் மற் ம் நைடப்பாைத ன் கைட  வைர 
அவைன ன் ெதாடரந்்தாள். அவள் ம்  பாரத்த்ப்ேபா , நிக் அவைள ன்ெதாடர ல்ைல. 
அவைளப் ன்ெதாடரச ் ெசான்னேபா , அவன் ேவ  வ ல் நடந்தான். நிக் ன் ன்னால் 
ெசல்ல அவள் ஜஸ் ைன ம் ைடைய ம் ட்  ெவளிேயற ேவண் ந்த . 
 
அவள் பா  வ ல் ம் னாள், நிக் ஓடத் ெதாடங் னான். இப்ேபா  அவ க்  ஒ  
ெந க்க  இ ந்த , ந வ ன் ஒ  ைன ல் வண் ல் இரண்  வய  ள்ைள, 
மற்ெறா  வ ல் ஓ ம் நான்  வய  ள்ைள. அவள் யைடயத் ெதாடங்  அந்த 
வண் டம் ம் னாள். மளிைக சாமான்கள் நிைறந்த வண் ைய தள் ம் ேபா  அவள் 
கைடைய ற்  நிக்ைக ரத்த ஆரம் த்தாள். அவன் அவள் ைகக்  எட்டாத ரத் ல் 
நின்றான். இ யாக, அவள் ஒ  ைபத் யக்காரத்தனமான ேகாட்ைட உ வாக்  நிக்ைகப் 

த் , ண் ம் வண் ல் ெசன்  ஜஸ் ைனப் த்தாள், ன்னர ்கண்ணீ டன் கைட ல் 
இ ந்  எல்லா மளிைகப் ெபா டக்ைள ம் ட்  ெவளிேய னாள். 
 
நான் காரில் ஏ  ட் ற்  ெசன்ேறன், நிக்ைக அ த்ேதன், அவைன ெகால்லப்ேபாவதாக 
அச் த் ேனன். (இந்த ேகாட்பா கைள நான் ரிந் ெகாள்வதற்  ன்  இ  இ ந்த .) 
நான் ெசான்ேனன், "நீங்கள் இைத ண் ம் ெசய்ய ேவண்டாம்!"  என்  ெசால்  மற் ம் 
ேவைலக்  ம் ேனன். 
 
ஒ  வாரத் ற் ள், என் மைன  க ம் க ைமயாக அ க்ெகாண்ேட நான் ேவைல ல் 
இ க் ம்ேபா  என்ைன அைழத்தாள், அதனால் யாேரா இறந் ட்டாரக்ள் என்  
நிைனத்ேதன்.  
  
"என்ன, அன்ேப, என்ன?" என்  நான் ேகடே்டன். 

"அவன் அைத ண் ம் ெசய்தான்," என்  அவள் னாள். 

" ண் ம் என்ன ெசய்தான்?" 

"மளிைகக் கைட ல்!"  என்  அவள் ெசான்னாள்.  
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நான் உடன யாக ட் ற்  வந்ேதன், அவ ைடய அைறக் ள் ெசன்ேறன், அவன் மறக்க 

மாட்டான் என்  நீங்கள் நிைனக் ம் ஒ  கஸ் ைய அவ க்  ெகா த்ேதன். நான் 

ெவளிேய வந்தேபா , என் மைன  இன் ம் அ  ெகாண் ந்தாள். 

"என்னால் இைத இனி ெசய்ய யா ," என்  அவள் னாள்.  

"அன்ேப, பார,் நீ அவ டன் இனி கைடக்  ேபாக மாட்டாய், நான் உ யளிக் ேறன். நான் 

ட் ற்  வ ம் வைர நீ காத் , அல்ல  நான் மளிைகக் கைடக் ச ் ெசல்ேவன். நீ அைத 

ெசய்ய ேவண் ய ல்ைல, நான் உனக்  உ யளிக் ேறன். நான் உன்ைன இனிேமல் ேபாக 

ைவக்க மாட்ேடன்.   

  
நான் உள்ேள ெசன்  அவனிடம், “நிக், நீ இனி அம்மா டன் மளிைகக் கைடக் ச ்
ெசல்வ ல்ைல. ஒன்  நான் அைதச ் ெசய்யப் ேபா ேறன், அல்ல  அவள் ேபா ம் ேபா  
நீங்கள் ட் ல் இ க்கப் ேபா றாய்.  
  
இரண்  வாரங்கள் ெசன்றன, என் மைன க்  ெகாஞ்சம் பால் மற் ம் ெராட்  
ேதைவப்பட்ட . நான் ட் ல் இ ந்ேதன்., "நீங்கள் ேழ ெசன்  ெகாஞ்சம் எ த் க்ெகாண்  
வ ரக்ளா? என்  அவள் ெசான்னாள்."  
  
நிக், "நான் ேபாகலாமா?" என்  ேகட்டான். 
"நிசச்யமாக," என்  நான் ப லளித்ேதன்.  
  
என  ெகா ரமான கன களில், மார ் ப ெனட்  ேலா (நாற்ப  ப ண் கள்) ெகாண்ட 
இந்த ய நான்  வய  ள்ைளயானவன், கைட ல் என  அ காரதை்த சவால் ெசய் ம் 
என்  நான் கற்பைன ெசய்ய ல்ைல. கைடக்  ெசல் ம் வ ல், நான் நிக்ைகப் பாரத்் , 
“நிக், உனக்  ைறகள் ெதரி மா?” என்ேறன். 
 
“ஆம்” என்  அவன் ெசான்னான். 
 
கைட ல் ஒ ைற, நான் பா ம் ெராட் ம் எ த் க்ெகாண்  ைர  வரிைச ல் ெசன்  
ேசா க் ம்ப க்  பாரத்்ேதன். நான் ற்  பாரத்்தேபா , நிக் என் ன்னால் இல்ைல. அவன் 
ைக ல் ஒ  ெபாம்ைம டன் மார ் ப்ப  அ  ரத் ல் நின்  ெகாண் ந்தான். நான் 
ெசான்ேனன், "நிக், அைத ம்பப் ேபா ." ஆனால் அவன் நகர ல்ைல. அவன் தைலைய ேழ 
ெதாங்க ைவத்த க்ெகாண்டான். 
 
அந்த ேநரத் ல் என்  ேபய் வரத் ெதாடங் ய . பால் அடை்டப்ெபட்  என் ைககளில் 
தயாராக இ ந்த . எனக் ப் ன்னால் இ ந்த ைபயன் ன்வாங்கத் ெதாடங் னான், 
எல்ேலா ம் என்ன நடக் ற  என்  கவனித்தாரக்ள், ஆனால் அைதப் பற்  நான் 
கவைலப்பட ல்ைல. என்ைனச ் ற் ள்ள மக்கைள நான் கவனிக்க ல்ைல. நான் நிக்ைகப் 
பாரத்் க்ெகாண் ந்ேதன், உனக்  எப்ப  இவ்வள  ைதரியம் வந்த ? "நிக், இப்ேபாேத ெசய் 
உடனயாக அைத ேழ ைவ!" என்  ேனன். ஆனா ம், அவன் ேகடக் ல்ைல.  
  
நீங்கள் இப்ப ச ் ெசால்லக் டா  என்  நான் ெஜ க் ம் ஒன்ைற ெசான்ேனன். "நிக், நீ 
இப்ேபா  அைதச ்ெசய்யா ட்டால், நான் உன்ைன கைட ன் க்ேக இ த் ச ்ெசல்ேவன். 
இங்ேக யார ்இ க் றாரக்ள் என்ப  எனக்  கவைல ல்ைல.  
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இ யாக, அவன் ெபாம்ைமைய ட்  ெவளிேய னான். நாங்கள் காரில் ஏ ேனாம், நான் 
அவைன அ த்ேதன். நாங்கள் ட் ற்  வந்ேதாம், நான் அவைன ண் ம் அ த்ேதன்.   
இ  ேபான்ற பல ழ்நிைலகள் என் மைன ைய ம் நா ம் நிக்ைகக் ைகயாள்வ ல் 
ெஜ க்க ம் உத  ெபற ம் வ வ த்தன. நான் ெசய்வ  சரி ல்ைல என்  எனக் த் 
ெதரி ம், மற் ம் அ ப்ப  உதவா . எப்ப  மாற் வ  மற் ம் ஒ ங்காக ட் ப்ப  என்பைத 
நான் கற் க்ெகாள்ள ேவண் ந்த .  
 
இ  ேபான்ற வ வான ப்ப ள்ள ள்ைளயால் நீங்கள் ஆ ரவ் க்கப்பட்டால், அ ேல 
நிைலத் ங்கள். இந்த உபகரணங்கள் உங்க க்  உத ச ்ெசய் ம்.  
  
தகப்பன்மாரக்ள் கண் ப்பாக ஈ பட ேவண் ம். 
 

தகப்பன்மாரக்ள் டை்ச ன் அைனத்  அம்சங்களி ம் ஈ பட ேவண் ம். ள்ைளகள் 
யதாக இ க் ம்ேபா  ெபற்ேறாரக்ள் ஒன்றாக ேவைல ெசய்ய ேவண் ம்.  

 
நான் த ல் எங்கள் சைப ல் சாதாரண ஊ யத் ல் ஈ பட்டேபா , நாங்கள் சரியான 
ேநரத் ல் சைபக்  வ வ  எனக்  க் யமானதாக இ ந்த . தாமதமாக வ வ  எனக்  
சங்கடமாக இ ந்த . 
 
நாங்கள் சைப ந்  இ ப  நி ட பயண ரத் ல் வ த்ேதாம். ஒ  ஞா ற் க் ழைம 
காைல ல், நான் ஒ  மணி ேநரத் ற்  எண்பத்ைதந்  ைமல் ரம் ெந ஞ்சாைல ல் 
ெசன் ெகாண் ந்ேதன், "நீங்கள் ஏன் இவ்வள  ேவகமாக ேபா ரக்ள்? நீங்கள் ெம வாக 
ெசல்ல ேவண் ம்! என்  என் என் மைன  ேகடட்ாள். 
 
"நீங்கள் என்ைன இவ்வள  தாமதப்ப த்த ல்ைல என்றால், நான் ேவகப்ப த்த 
ேவண் ய ல்ைல!" என்  நான் ெசான்ேனன்.  
  
நான் கலங் வ  அவ க் த் ெதரி ம். ல நி டம் ெமௗனத் ற் ப் ற , அவள் 
அைம யாக, "காைல ல் நீங்கள் ஏன் எனக்  உதவ ல்ைல?" என்  ேகட்டாள். 
 
அ  என் மன ன் க் டேவ ல்ைல. நான் அவைளப் பாரத்் , “என்ன ெசால் றாய், 
உத யா? நான் எ ந்  தானியக் ண்ணங்கைள ெவளிேய ைவத்ேதன். எப்ேபாதாவ  

ள்ைளகள் காைல உண க்  வ வதற்  ன்  நான் தானியங்கைள ண்ணங்களில் 
ைவக் ேறன். நான் கா  ட தயாரிக் ேறன். நான் ேவ  என்ன ெசய்ய ம் றாய்?" நான் 

ற் ம் மறந் ட்ேடன்.  
 
 " ள்ைளகைள ஆைட உ த் க்ெகாள்வ ல் நீங்கள் ஏன் உதவ ல்ைல?"  
 
நான் அைத ெசய்யலாமா என்  அ  எனக்  ெந க்க ைய உ வாக் ய ., ஆனா ம் "சரி, 
அ த்த வாரம் ெதாடங் , அந்த ேவைல என் ைடய , என்  நான் ெசான்ேனன். 
 
அ த்த ஞா ற் க் ழைம காைல நான் என் றைமைய நி க்க ம் என்  அ ந்  
எ ந்ேதன். ள்ைளகள் சரியான ேநரத் ல் ஆைட அணிந்  ெசன்றனர.் நான் வரக்ளின் 
அைறக் ள் ெசன்ேறன், "ஏய், வா ங்கள், வரக்ேள, நாம் ேபாகலாம். எ ந்  சைபக் த் 
தயாராக ேவண் ய ேநரம் இ . என்  ெசால்  ட்  நான் ேழ ெசன்ேறன், எல்லாவற்ைற ம் 
தயார ் ெசய்ேதன், ஆனால் மா ந்  எந்த சத்த ம் ேகடக் ல்ைல. அ  அைம யாக 
இ ந்த .  
  
நான் அவரக்ளின் அைறக் த் ம் ச ் ெசன்றப்ேபா , இரண்  வரக் ம் ப க்ைக ல் 
இ ந்தனர.் நான், அவரக்ைள ேழ இ த் . "எ ந் ங்கள், இப்ேபாேத!" மற் ம் "ெவளிேய 
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ேபாங்கள் அல்ல  நான் உங்கைள அ ப்ேபன்!" உடேன அவரக்ள் வ த்தப்பட்  அ தாரக்ள், 
நான் அவரக்ளின் ஆைடகைள இ த்ேதன். 
 
நான் ெவன் ட்ேடன் என்  நிைனத்ேதன், ஆனால் நான் தவ  ெசய்ேதன். நாங்கள் சரியான 
ேநரத் ல் காரில் ஏ ேனாம், நாங்கள் சாைல ல் ெசன்றேபா , நான் க ம் சா த்ததாக 
உணரந்்ேதன். நான் என் மைன ையப் பாரத்்ேதன், அவ ைடய ெவளிப்பா  
எல்லாவற்ைற ம் ெசான்ன . "ெபரிய ட்டாள்" என்  ெசான்ன கத் டன் அவள் என்ைனப் 
பாரத்் க் ெகாண் ந்தாள்.  
 
"ஏய், நாம் சரியான ேநரத் ல் வந் ட்ேடாம்," என்ேறன். “  
  
 "ஆமாம், ஆனால் ன் இ க்ைக ல் பா ங்கள்" என்  அவள் ப லளித்தாள். இரண்  

வரக் ம் கண்ணீர ்வ த்  வந்த கண்க டன் இ ந்தனர.் அவரக்ள் சைபக் ச ்ெசன்  
ேதவைன ப்பதற்  தயாராக இ ப்பதாகத் ெதரிய ல்ைல.  
 
நா ம் என் மைன ம் எப்ப  றப்பாகச ் ெசய்ய ம் என்  வா த்தேபா , என் 
ைக ல் ஒ  உைறைய ைவத்  ஒ  ய ெபாம்ைம ெசய்ய கற் க்ெகாண்  இ க்ைகக்  

ன்னால் ப ங் , “ஹேலா! காைல வணக்கம்!" என் ம் அல்ல  ரல்ைகள ஈரப்ப த்  
அவரக்ள் கா ல் ட்  ைளயாட் ம் ெசய்ேவன். நான் அவரக்ள் அ ல் ப த்  
எ ந் க் ம் ேநரத்ைத ேவ க்ைக ெசய்ய ஒ  கைத ெசால்ேவன். 
 
காைல ல் பத்  அல்ல  ப ைனந்  நி டங்க க்  நான் அவரக்ளின் மனைத 
ஆயத்தப்ப த் ட்டால், அவரக்ள் தயாராவதற்  ேநரம் வந் ட்ட  என்  நான் 
ெசான்னேபா  அவரக்ள் ஒத் ைழப்ப ல் றப்பாக இ ந்தாரக்ள் என்பைத நான் 
கற் க்ெகாண்ேடன். நான் சமரசம் இல்லாமல் மாற் யைமக்க கற் க்ெகாண்ேடன். இ  ேநரம் 
எ த்த , ஆனால் என் ள்ைளகள் அைத ெசாந்தமாகச ்ெசய் ம் வைர இ  என் ேவைலயாக 
இ ந்த . 
 
தகப்பன்மாரக்ேள, நீங்கள் இ ல் ஈ பட்  உதவலாம். இ  "உங்கள் பங்  மற் ம் என் ப " 
அல்ல - அ  "நம் ைடய பங்  ". 
 
உ யான ப்ப ள்ள ள்ைளக க்  ஒ  ைரவான உத க் ப் : ந்தால், 
அவரக் க்  ஒ  ெதரிைவக் ெகா ங்கள். நிக்ேகாலஸ் எப்ேபா ம் அவர ் கட் ப்பாட் ல் 
இ க்க ேவண் ம் என்  நிைனத்தான். இ ல் அவன் ேதர்  ெசய்ய இரண்  ேஜா  ன்ஸ் 
எ க்க கற் க்ெகாண்ேடன். இரண்  ேஜா க க் ைடேயயான த் யாசத்ைத என்னால் 
ெசால்ல ய ல்ைல, ஆனால் அ  அவனிடம் ெகாஞ்சம் கட் ப்பா  இ ப்ப  ேபால் 
அவைன உணர ைவத்த . ல ேநரங்களில் நீங்கள் அவரக் க்  ஒ  ய ப ல் ஒ  
ேதர்  ெசய் ம் உரிைமைய வழங்கலாம், ேம ம் அ  ஷயங்கைள ெமன்ைமயாக்க 
உத ற . 
 
உபகரணங்கைள ெசயல்ப த் தல்  
 

உங்க க்   ள்ைளகள் இ க் ம்ேபா  ல நைட ைறகள் க ம் க் யம்.  
 
அவரக்ைள ேந ங்கள்.  
 
அன்  ெபா ைமயான  என்பைத நிைன ல் ெகாள் ங்கள். அவரக்ள் ேதால்  அைடவாரக்ள் 
மற் ம் அவரக்ளின் வய ல் ெசயல்ப வாரக்ள் என்  எ ரப்ா ங்கள். கத் வதன் ல ம் 
ேகாபப்ப வதன் ல ம் ள்ைள ன் ஆ ைய உைடக்கா ரக்ள். உங்கள் அளைவப் ேபால் 
பத்  மடங்  ெபரிய யாேரா ஒ வர ் உங்கள்  ேகாபத் டன் ெப த்த ர ல், க த்  
நரம் கள் உ ரந்்  கண்கள் ங் வைத கற்பைன ெசய்  பா ங்கள். அ  அன்  அல்ல. 
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அவன் ஏன் வாதமாக இ ந்தான், ஏன் ேபாரா னான், ஏன் வா க்க ம் றான் 
என்ப  என் நிக்ேகாலஸ க்  ரிய ல்ைல. அவன் ஏன் அந்த வ ல் ெதரிந் க்ெகாண்டான் 
என்  அவ க் த் ெதரியா , அைத ெவளிப்ப த்த ம் ரிந் ெகாள்ள ம் ய ல்ைல. 
ேதவன் அவ க்  ஒ  வ வான ஆ ைமையக் ெகா த் ந்தார,் நான் ப ற்  ெபற 
ேவண் ந்த . நான் சச் டட்ேபா , என் உ வத் ல் இ ந்  னிந்தேபா , நான் 
அவைன ேம ம் ேமாசமான நடத்ைதக்  ண் ேனன். அதற்  ப லாக, நான் எப்ப  
ப லளிக்க ேவண் ெமன்பைதக் கற் க்ெகாண்ேடன். 
 

நீ மா ைடய மனம் ர த்தரம் ெசால்ல ேயா க் ம்; ன்மாரக்்க ைடய 
வாேயா ைமகைளக் ெகாப்பளிக் ம். (நீ ெமா கள் 15:28)  

  
இ  உங்க க்  ேபாராட்டமாக இ க் றதா? உங்கைள மாற் ம்ப  ேதவனிடம் ேகட்  ஒ  
ெஜபத்ைத எ ங்கள். 
 
________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
அைம யாக இ ங்கள்.  
 
நீங்கள் கட் ப்பாடை்ட இழக் ம்ேபா , உங்கள் நம்பகத்தன்ைமைய இழக் ரக்ள். உங்கள் 

ள்ைளகள் நீங்கள் பதற்றமைடவைதப் பாரக்் ம்ேபா , அவரக்ள் சாதகமாகப் பழ வதற் ம் 
ப வாங் வதற் ம் உங்கைளக் ைகயாள ம் கற் க்ெகாள் றாரக்ள். நீங்கள் கட் ப்பாடை்ட 
இழந்தால், அவரக்ள் கட் ப்பாட்ைட இழக் றாரக்ள். நீங்கள் அவரக்ைள அவம க் ம்ேபா , 
ப க்  அவரக்ள் உங்கைள அவம ப்பாரக்ள். 
 
நீங்கள் எ ர் ைனயாற் ம் பழக்கத்ைத வளரத்் க் ெகாண்டால், த ல் கரத்்தரிடம் 
உங்கைள மன்னிக் ம்ப  ேகட்  (மனந் ம் ங்கள்), ன்னர ் உங்கள் ள்ைளகளிடம் 
ெசன்  உங்கைள மன்னிக்கச ் ெசால் ங்கள் (அ க்ைக ங்கள்). இன்ெனா  நாள் என்  
தள்ளிப்ேபாக டா ரக்ள். ேதவ க் ம் உங்கள் ள்ைளக க் ம் உங்கைளப் 
ெபா ப்பாளியாக் ங்கள். 
 
ெசயல் ட்டம் 1  
 

நீங்கள் ேதால் யைட ம் ஒவ்ெவா  ைற ம் உங்கள் ள்ைள டம் மன்னிப்ைப ேகடக் ஒ  
உ ெமா  எ த் க் ெகாள் ங்கள். நான் எத்தைன ைற ப க்ைகக் ச ் ெசன்ேறன், ஒ  
நல்ல இர  க்கத் ற் த் ர்  கண்ேடன், பரி த்த ஆ யானவர ் என் ள்ைளகளில் 
ஒ வ க்  நான் நடந்  ெகாண்ட தத்ைதப் பற்  என் இ தயத்ைதத் ண் னார,் பல 

ைற நான் என் ப க்ைகைய ட் , நிக் ன் அைறக் ள் ெசன் , என்ைன எவ்வா  
தாழ்த் ேனன் என்பைதெயல்லாம் உங்க க்  எ த் ைரக்க இயல ல்ைல. 
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"ஏய், நிக், இன்  நான் உன்ைன நான் ைகயாண்ட தம் தவ . நீ என்ைன மன்னிப்பாயா? "  
  
நீங்கள் இப்ேபா  இங்ேகேய நி த்  உங்கள் ள்ைளகளில் ஒ வரிடம் மன்னிப்  ேகடக் 
ேவண் மா? ___ ஆம்___ இல்ைல 
  
உங்கள் ள்ைளக்  ஐந்  அல்ல  ப ைனந்  வயதாக இ ந்தா ம், நீங்கள் ேதவபக் யற்ற 

தத் ல் நடந் ந்தால் நீங்கள் அவரக்ளிடம் மன்னிப்  ேகட்க ேவண் ம். ேதவ க்  
ன்பாக ேநரை்மயாக இ ங்கள். நீங்கள் உண்ைம ேலேய மாற்றப்பட்  இந்த 

ேதவபக் யற்ற, பாவமான பழக்கத்ைத நி த்த ம் னால், நீங்கள் உண்ைமயாக 
ெபா ப்ேபற்க ேவண் ம். 
 
ப களில் ஆழமாகத் ேத ங்கள்   
 

நாம் அைம யாக இ க்காதேபா  என்ன நடக் ற  மற் ம் அைம யாக இ க்க என்ன 
ப ற்  ேதைவ என்பைத அைடயாளம் காண ம். 
 

ேகாபக்காரன் சண்ைடைய எ ப் றான்; நீ யசாந்த ள்ளவேனா 
சண்ைடைய அமரத்் றான். (நீ ெமா கள் 15:18) 

 
________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
ஆைகயால், நீ ப டத் னிடத் ல் உன் காணிக்ைகையச ் ெச த்த வந் , உன்ேபரில் உன் 
சேகாதர க் க் ைற உண்ெடன்  அங்ேக நிைன வாயா ல், அங்ேகதாேன 
ப டத் ன் ன் உன் காணிக்ைகைய ைவத் ட் ப் ேபாய், ன்  உன் சேகாதரேனாேட 
ஒப் ரவா , ன்  வந்  உன் காணிக்ைகைய ெச த்  (மத்ேத  5: 23-24) 
  
இந்த ப ல் நீங்கள் ேதால் யைடந் ந்தால், ேதவ ைடய அ த்த க்  நீங்கள் 
எவ்வா  ழ்ப்ப ரக்ள் என்பைத ளக்க ம்.  
 
________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
உங்கள் அ காரத்ைத ம க்க ம் அதற்  ழ்ப ய ம் அவரக் க்  ேபா ங்கள்.  
 
நீங்கள் அவரக்ளின் வாழ்க்ைக ல் ேதவனால் ெகா க்கப்பட்ட அ காரம் என்பைத உங்கள் 

ள்ைளக க்  கற் க்க ேவண் ம். நீங்கள் அவரக் க்  ைறகள், ைள கள் மற் ம் 
ேதைவப்ப ம்ேபா  தண் க் ரக்ள் என்பைத அவரக்ள் ெதரிந்  ெகாள்ள ேவண் ம், 
ஏெனன்றால் ேதவன் அவரக் க்  இைதச ் ெசய்ய உத்தர ட் க் றார.் இைதச ் ெசய்ய, 
நீங்கள் ஒவ்ெவா  நா ம் ேதவ டன் ெந க்கமான ஐக் யத் ல் நடக்க ேவண் ம். உங்கள் 

ள்ைளகள் உங்கள் அ காரத் ற்  அ பணிவாரக்ள் என்  நீங்கள் எ ரப்ாரக்் ரக்ள் 
என்றால், நீங்கள் ேதவ ைடய அ காரத் ற்  அ பணிந் ப்பைத அவரக் க் க் காட்ட 
ேவண் ம்.  
  
ேதவனின் அ ைர பற்  இந்த வசனத்ைத அவரக் டன் ப ரந்்  ெகாள் ங்கள்.  
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ள்ைளகேள, உங்கள் ெபற்றா க் க் கரத்்த க் ள் ழ்ப்ப ங்கள், இ  
நியாயம். (எேப யர ்6: 1) 

 
நிைலத் ங்கள்.  
 
நீங்கள் ஏதாவ  ெசய்வதாக என்  ெசால் ந்தால், அைத ன்பற் ங்கள். 
நிைலத்தன்ைம ன் பற்றாக் ைற  ட்ைச ன் ெசயல் ைறைய ம் த க்கலாம், இ  
ஒ  ள்ைளைய ரச்் யைடய வ வ க் ற . உங்கள் ட்ைச ன் ட்டத்ைத 

ன்பற் ங்கள். நீங்கள் இல்ைலெயன்றால், ள்ைளகள் எந்த ட்ைச ன் ட்டத்ைத ம் 
ன்பற் வதற்கான வ ையக் ஷ் ரேயாகம் ெசய்வதற்  வ கைளக் கண் ப்பாரக்ள்.  

  
உங்கள் ட் ல் ள்ைளப் பா காப் . 
 
வயதான ள்ைளகளின் ெபாம்ைமகளிேலா அல்ல  உங்கள் ெதாடரப்ான ஷயங்களிேலா 
ஒ  வாதமான ப்ப ள்ள ள்ைள உங்களிடம் இ க்கலாம். உங்கள் ன்  வய  

ள்ைள ெபாம்ைமக டன் ைளயா ம்ேபா , அவற்ைற உைடத்தால் நீங்கள் ஒ  உயரந்்த 
அலமாரிையேயா அல்ல  ட்  ேபா ற ஒ  இடத் ேலா அ  அ க யாதவா  
ைவக்கலாம். ஷத்ைதப் ட்டப்பட்ட இடத் ல் ைவப்பைத பற்  நாம் இ ைற 
ேயா ப்ப ல்ைல, ஆனால் உடன் றப் க க் ைட ல் சசச்ரைவ ஏற்ப த் ம் மற் ம் 
அைம யான ட்ைடப் பா க் ம் ஷயங்கைள அவரக்ள் ைகக்  எட்டாமல் ைவப்ப  

க ம் க் யம். 
 
ெசயல் ட்டம் 2  
 

சண்ைடகள் மற் ம் ர் த்தங்களின் அளைவக் ைறக்க நீங்கள் மாற்ற ேவண் ய எைத ம் 
அல்ல  உங்கள் ட் ல் இடமாற்றம் ெசய்ய ேவண் ய ெபா டக்ைள பட் ய ங்கள்.  
 
________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
ஒ  இளம் ள்ைள ன் அ வாற்றல் றன்கள் மற் ம் வாழ்க்ைகையப் ரிந் ெகாள்வ , 
தகவல் மற் ம் அ பவங்கைளச ்ெசயலாக் வதற்கான அவரக்ளின் றன் மற் ம் ரப்் கள் 
மற் ம் க த் கைளப் ரிந் ெகாள் ம் றன் ஆ யைவ ைறவாகேவ உள்ளன. 

ர் த் ம் ைள க் ம் தண்டைனக் ம் உள்ள த் யாசத்ைத அவரக்ள் இன் ம் ரிந்  
ெகாள்ள ல்ைல. நீங்கள் ெதாடரந்் , அைம யாக, ெபா ைமயாக அவரக் டன் 
பணியாற் ம்ேபா  அவரக்ள் இ ல் ரிந் ெகாள்வாரக்ள்.  
  

ய ள்ைளகள் ர் த்தப்ப ம்ேபாேதா அல்ல  அதன் ைளைவப் ெப ம்ேபாேதா, 
அவரக்ள் உங்கைளப்பாரத்்  "நீங்கள் என்ைன ேந க்க ல்ைல" என்  ப லளிக்கலாம். 
ஒ ேவைள உங்கள் ள்ைளகள் இப்ப  ற நீங்கள் ேகட் க்கலாம். அவரக்ைள சரிெசய் ம் 
ேபா  உங்கள் பழக்கம் கத் வ ம் சச் வ மாக இ ந்தால், அன்  இப்ப த்தான் 
இ க் ற  என்  அவரக்ைள நம்ப ைவப்ப ல் உங்க க்  ரமமாக இ க்கக் ம். ஒ  

ைளைவ சரியாகக் ெகா க்க ம், ேகாபம் அல்ல  ரக்  இல்லாமல் ப ற்  ெசய்ய ம் 
நீங்கள் கற் க்ெகாள்ள ேவண் ம். 
 



ேரக் காஸ்டர ்  
  

ேவதாகம ட்ைச          71 

மா ரி ைறகள்  
 

உங்கள் ள்ைளகள் ப ைனந்  தல் ப ெனட்  மாதங்கள் அைட ம் ேபா  நீங்கள் 
ப் டட் எல்ைலகைள நி வ ேவண் ம். ப ெனட்  மாதங்கள் தல் ஐந்  வய  

வைர லான ல பரிந் ைரகள் இங்ேக ெகா க்கப்பட் ள்ள .  
  

 1: எல்லா ேநரங்களி ம் ெபற்ேறார ் மற் ம் உடன் றப் கள். ஒ வ க்ெகா வர ்
மரியாைத ெச த் ங்கள் - ைள : 3-5 நி டங்க க்  (ைடமைரப் பயன்ப த் ) கால 
அவகாசம்.  
 

 2: உடல் ரீ யான சண்ைட அல்ல  வாய்ெமா  வாதம் இல்ைல. 
ைள : 3-5 நி டங்க க்  ேநரம். 

 
 3: உங்கள் ெசாந்த உண  அைற, ெபாம்ைமகள் ேபான்றவற்ைற த்தம் ெசய் ங்கள். 

ைள : ைடம்-அ ட் மற் ம் ெபாம்ைம இரண்  நாடக் க்  ைவக்கப்ப ம் (ெபாம்ைம 
டப்பட் ந்தால்). 

 
மரியாைத மற் ம் ழ்ப்ப தல்  
 

உங்கள் ள்ைளகள் உங்கைள ம க்க ேவண் ம் என்பேத தல் ைற. தல் ஐந்  
ஆண் களில் நீங்கள் இந்த ைறைய அவரக் க் க் கற் க் ம் ேபா , அவரக் க்  
மரியாைத என்ற க த்ைத ம் நீங்கள் வைரய க் ரக்ள். ெவளிப்பைடயாக, ன்  வய  

ள்ைளக்  மரியாைத என்ற வாரத்்ைத ன் அரத்்தம் ெதரியா . அவரக்ள் ேகாபப்பட் , "நான் 
உன்ைன ெவ க் ேறன்" என்  ெசான்னால், அ  அவமரியாைதயான வாரத்்ைத என்  
அவரக் க்  ரியா .  
  

ஷயங்கள் இவ்வாறாக வ ம்ேபா , அவரக்ள் தவறான வ ல் ப லளிக் ம்ேபா , "இேதா 
பார,் நீ வ த்தப்ப றாய் என்  எனக் ப் ரி ற , ஆனால் நீ ெசான்ன  மரியாைதயற்ற . 
அ த்த ைற நீ இப்ப  ெசான்னால் அந்த அவம ப் க்  ஒ  ைள  ஏற்ப ம் என்  
ெசால் ேறன். இப்ப ச ் ெசய்வதன் லம் நீங்கள் டை்சைள ம் ம ப் கைள ம் 
வைரய க் ம் மற் ம் ஊக் க் ம் ேவைலையத் ெதாடங் ரக்ள். மரியாைத என்றால் 
அவரக்ள் உங்கைள ேந த்  கனம் பண் வ  என்  அரத்்தம். எேப யர ்6: 2 ற , “உன் 
தகப்பைன ம் உன் தாைய ம் கனம்பண் வாயாக என்பேத வாக் த்தத்த ள்ள தலாம் 
கற்பைனயா க் ற .”  இ  ேதவ ைடய ப்பத்ைதப் ரிந் ெகாள்ள நீங்கள் 
அவரக் க்  உத ரக்ள், இ  ேதவைன ம் ம க் ற . 
 
உங்கள் கட்டைளக்  ழ்ப்ப யாமல் இ ப்ப  அவமரியாைத ன் ஒ  வ வம். உங்கள் 

ள்ைளைய ஏதாவ  ெசய்யச ்ெசால் ம்ேபா , அவரக்ள் அதற்  இணங்க ல்ைல என்றால், 
நீங்கள் அவரக் க்  ஒ  சரியான ைளைவக் ெகா க்க ேவண் ம். உங்கள் கவனத்ைத 
ஈரக்்க உங்கள் ரைல உயரத்் வைதேயா அல்ல  அவரக்ளின் பட்டப்ெபயைரப் 
பயன்ப த் வைதேயா பழக்கப்ப த்தா ரக்ள். அவரக்ள் இணங்க ல்ைல என்றால், 
ெவ மேன ன்ெதாடரந்்  அவரக் க்  ன்னேர ரம்ானிக்கப்பட்ட ர் த் ம் 

ைள கைளக் ெகா ங்கள். உங்கள் ன்ெதாடரத் ன் ஒ  ப யாக, ெபற்ேறா க் க் 
ழ்ப்ப வ  ேதவைன ம் ம ழ் க் ற  என்பைத அவரக் க்  நிைன ட்ட ேவண் ம். 

 
ள்ைளகேள, உங்கைளப் ெபற்றா க்  எல்லாக் காரியத் ேல ம் 
ழ்ப்ப ங்கள்; இ  கரத்்த க் ப் ரியமான . (ெகாேலாெசயர ்3:20)  
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அவமரியாைதக்கான ஒ  வழக்கமான ர் த்த ைளவான  காலத் ற்  அப்பாற்பட்டதாக 
இ க் ம். பல ெபற்ேறாரக்ள் ள்ைள ன் ப க்ைகயைறக்  ெசல்லாமல் த ப்ப  அல்ல  
ஒ  ப் டட் நாற்கா ையப் பயன்ப த்  நான் ம் வைரஅ ந்  எழக் டா  என்  

வ ப்ேபான்ற தவறான காரியங்கைள ெசய் றாரக்ள். ம வான ைடமைர வாங் , 
ள்ைள ன் வய க்  ஏற்ப அைமக்க ம். ( ன்  வய  ள்ைள ன்  நி டங்க க்  

அம ம்.) நீங்கள்  ள்ைளக க்  ஒ  ேளெபைனப் (ஒ  ள்ைள அல்ல  ய ள்ைள 
பா காப்பாக ைளயாடக் ய ஒ  ய உைற) பயன்ப த்தலாம், அதனால் அவரக்ள் 
ெவளிேயற யா . அவரக் க்  இந்த நடத்ைத ெதாடரந்்த ன், ேவண்டாம் என்  
ெசான்னால் அவரக்ள் க தை்தப் ரிந் ெகாள்வாரக்ள், அவரக்ைள எ த் , ேளெபனில் 
ைவத் , ைடமைர அைமக்க ம். 
 
இரண்  தல் ஐந்  ள்ைளக க் , உங்கள் பாரை்வக்  வச யாக ஒ  நாற்கா ையத் 
ேதர்  ெசய் ங்கள். ெவற்  வைர உற்  ேநாக் வதற்காக அவற்ைற ஒ  ைல ல் 
ைவக்கா ரக்ள். அ  எைத ம் ெபா ள்ப த்தா  மற் ம் அவரக் க்  கற் க்கேவா அல்ல  
ப ற் ைய அளிக்கேவா மாட்டா . ெபற்ேறாரக்ள் ள்ைளகைள ெவ க் ம் ைறகைளத் 
ேதரந்்ெத க்காமல், மாறாக அ காரத் ற்  அ பணிந்  ப ற்  ெபறத் தயாராக இ க் ம் 

ைறகைளத் ேதரந்்ெத ப்பேத ஒ  ர் த்தமான ைளைவக் ெகா க் ம் 
ெகாள்ைகயா ம். 
 
ேதவன் உங்கள் ழ்ப்ப யாைமக்  உங்கைள வரில் க்ைக ட்  ைல ல் கைட யாக 
எப்ேபா  நிற்க ைவத்தார?் ேதவன் நமக்  அவ்வா  ெசய்ய மாட்டார,் ஆகேவ நாம் அைத நம் 

ள்ைளக க் ச ் ெசய்யக் டா . ட்டாள்தனம் சாதாரணமான , ஆனால் ெகட்ட  அல்ல 
என்பைத நிைன ல் ெகாள் ங்கள். ள்ைளக க்  ப ற்  அளிக்க ேவண் ய  அவ யம். 
 
உ யான ப்ப ள்ள ள்ைள டன், "நாற்கா ல் உட்கா வ " என்றால் என்ன 
என்பைத நீங்கள் வைரய க்க ேவண் ம். நீங்கள் அைத வைரய க்க ல்ைல என்றால், 
அவரக்ள் ைர ல் எ ந்  நாற்கா ல் நின் , தைர ல் ஸ் ட் ங் அல்ல  தைல ழாக 
ப த் க் ெகாள்வாரக்ள். அவரக் ைடய கட் ப்பாட் ல் இ க்க யற் ப்பாரக்ள். எனேவ 
நீங்கள் அைத அவரக் க்  "நாற்கா ல் உட்கார ேவண் ம் ஆனால் அேத இடத் ல் இ க்க 
ேவண் ம்." என்  வைரய க்க ேவண் ம், உங்கள் இணக்கமான ள்ைளகள் அங்ேகேய 
உட்காரந்்  ெகாள்வாரக்ள்.  
  
காலம் வதற் ள் அவரக்ள் நாற்கா ல் இ ந்  ெவளிேய னால், அவரக்ள் 
உந் தல்/தண்டைனையத் ேதரந்்ெத க் றாரக்ள். நீங்கள் டட்த் ல் அ ப்பைத 
தண்டைனயாக பயன்ப த் னால், அவரக்ைள அ த் , ண் ம் நாற்கா ல் உட்கார 
ைவத் , ைடமைர ண் ம் ெதாடங் ங்கள். 
 
” டட்த் ல் அ க் ம் ெகாள்ைக” அ த்தப்பாடத் ல் ளக்கப்ப ம். 
  
ப க்ைக ேநரம் (அவரக் ைடயெசாந்த ப க்ைக ல்)  
 

உங்கள் ப க்ைக ல் உங்க டன் ஒ  ள்ைள எப்ேபா  ங் வைத நி த்த ேவண் ம் 
என்பதற்  ேவதாகம அ த்தல் இல்ைல. இ  உணரச்்  ரீ யான பா ப்ைப ஏற்ப த் ம் 
என்  லர ் ேவதத்ைத பயன்ப த் ன்றனர.் ஆனால் உங்கள் ள்ைளகள் உங்கள் 
ப க்ைக ல் ங்க அ ம ப்ப ல் தவ ல்ைல. இ ப் ம், நீங்கள் இந்தப் பழக்கத்ைத 

ட் ட ம் வ  க னமாக இ க்கலாம். இைதச ் ெசய்ய நீங்கள் ேதர் ெசய்தால், ஒ  
நல்ல ைற என்னெவன்றால், ள்ைளக க்  ன்  வய ற் ள் ெசாந்த ப க்ைக ல் 

ங் வதற்  ப ற்  அளிக்க ேவண் ம். 
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எங்கள் வரக்ள் பயந்த அல்ல  ேநாய்வாய்ப்பட்ட ல ேநரங்கைளத் த ர எங்கள் 
ப க்ைக ல் ங்க அ ம க்க மாட்ேடாம். ஆனால் எங்கள் மகளின் நிைல ேவ . அவள் 
எங்கள் ய இளவர . நா ம் என் மைன ம் அ க்க  இப்ப  நடக்க அ ம க் ேறாம். 
அவள் ங் ய ற , நாங்கள் அவைள ப க்ைகக்  அைழத் ச ் ெசல்ேவாம். என் மைன  
இ யாக, "அன்ேப, அவள் தன் ெசாந்த ப க்ைக ல் ங்க கற் க்ெகாள்ள ேநரம் 
வந் ட்ட  என்  நிைனக் ேறன்." என்  வாள்.  
  
ப ன் ன்  வய  மகன் இன் ம் தங்க டன் ப க்ைக ல் ங் க் ெகாண் ந்த ஒ  
தம்ப னர ்என்னிடம் ஆேலாசைனக்காக வந்தனர.் இ  த்  கணவர ் க ம் அ ப்  
அைடந்தார.்  ஒ  தன் மைன  ள்ைளயாக ப க்ைக ல் இ ந்தேபா  அவள  வளரப்்  
தந்ைதயால் உடல் ரீ யாக ன் த்தப்பட்டாள். அவள் ண்ப த்தப்பட்ட ம், பயப்ப வ ம், 
மன்னிக்காத ம், தன் மகன் றந்த ந்  அவரக் டன் ங்க அ ம த்த . அ  தவ  
மற் ம் மண வாழ்க்ைக மற் ம் ள்ைளக்  க ம் ஆேராக் யமற்ற . மகனின் ெகட்ட 
பழக்கம் மற் ம் அவர  தா ன் உணரச்்  பயம் இரண்ைட ம் தகரப்்ப  க னம், ஆனால் 
அவரக்ள் மன்னிப்  மற் ம் ஒ  நல்ல ட்டத் ன் லம் ெவற் ையக் கண்டனர.் 
 
அப்பா ப க்ைக ல் ட் ல் இ ந்தால், ள்ைளகைள ப க்க ைவப்ப ல் அம்மா அவரக்ைள 
வ நடத் வ  நல்ல . மைன கள் ெப ம்பா ம் ள்ைளக டன் ப த்  ங் றாரக்ள், 
கணவர ் தனியாக ங்கச ் ெசல் றார.் கணவன்மாரக்ேள, இந்த காரியத் ல் உங்கள் உத  
ேதைவப்பட்டால் இந்த ப ல் நீங்கள் பங்ேகற்க ேவண் ம். 
 
இந்த மாற்றத்ைத ஒ  றந்த நாளில் ெசய்வ  உத யாக இ க் ம். அப்பா ெசால்லலாம், "சரி, 
நீ ன்  வயதா ட்டாய்! இதன் ெபா ள் என்ன ெதரி மா? நீ உன் ெசாந்த ப க்ைக ல் 

ங்கத் ெதாடங்க ேவண் ய ேநரம் இ . ள்ைள நிசச்யமாக தான் அைத ம்ப ல்ைல 
என்  ப லளிக் ம், ஆனால் நீங்கள் உ யாக இ க்க ேவண் ம். உங்கள் ள்ைளக்  

ளக்க ம், "எனக்  அ  ரி ற , அன்ேப, ஆனால் உன் ெசாந்தப் ப க்ைக ேநரம். இேதா 
உனக்  தண்ணீர.் இேதா ஒ  இர  ெவளிசச்ம். அைற ன் கதைவத் றந்  . அம்மா க்  

ட் ைநட் ெசால் . "ப க்ைக ல் ப த் க் ம் ேபா , "எனக்  அம்மா ேவண் ம்" என்  
ள்ைள ம்ேபா , அப்பா உ யாக இ க்க ேவண் ம் மற் ம் அவரக்ள் ஏற்கனேவ 

அம்மா க்  டை்நட் ெசான்னைத நிைன ட்ட ேவண் ம். 
 
அ த்த ஐந்  நாட்க க் , நீங்கள் அவரக் டன் ப த் க்ெகாள்ள ம்பலாம் அல்ல  ல 
நி டங்க க்  ப க்ைகக்  அ ல் மண் ட்  அவரக்ள் இந்த மாற்றத்ைத 
ஏற் க்ெகாள் ம் வைர பழக் டலாம், ஆனால் அைத அவரக்ேள அைத ெசய்ய ப ற்  
அளிக்க ேவண் ம். நீங்கள் அைறைய ட்  ெவளிேய வதற்  ன் ைள கைள 
நி ங்கள்: "நீ உன் ப க்ைக ல் இ ந்  எ ந்தால், நான் உன்ைன ண் ம் உள்ேள 
ைவப்ேபன். நீ இரண்டாவ  ைறயாக ெவளிேய னால், அ  உன் டட்த் ன்  ைநயப் 

ைடப்ேபன்." அ த்த பாடத் ல் டட்த் ன்  அைறதைலப் பற்  நாம் நி ம் க க்  
இ  ஒ  அரிய லக்  என்றா ம், இந்த ஷயத் ல் ள்ைளக க்  ப ற்  அளிப்ப  

க் யம். அ  நடந்தால், ள்ைளைய ல கணங்கள் ஆ தல்ப த் ட் , அைறைய ட்  
ெவளிேயற ம். 
 
நீங்கள் ெவளிேய ம் ேபா , அவரக்ள் அ க்க  அழ ஆரம் த்  வாரக்ள். ஐந்  
நி டங்க க்  ைடமைர அைமக்க ம். ஒ  ள்ைள அ வ  ஐந்  நி டங்கள் நீண்ட ேநரம் 
என்பதால் ைடமர ் உங்க க்கான . ஐந்  நி டங்க க் ப் ற , ம் ச ் ெசன்  
அவரக்ைள ஆ தல்ப த் ங்கள் ( ல நி டங்கள்), “நான் இங்ேக இ க் ேறன். நான் உன்ைன 

ட்  ட ல்ைல என்  ங்கள்.  
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"அம்மா எங்ேக? அவள் ளம் ட்டாளா? ” 

"இல்ைல, அவள் இங்ேக இ க் றாள், ஆனால் இப்ேபா  ப க்ைகக்  ேநரம் வந் ட்ட ." 

"நான் அவைள பாரக்்க ேவண் ம்." 

"இல்ைல." 

"எனக்  அம்மா ேவண் ம்." 

"இல்ைல, அப்பா இங்ேக இ க் றார.் நீ ங்க ெசல்ல ேவண் ம். "  
 

இ  க னமான  என்  உங்க க் த் ெதரி ம் என்பைத ளக் ங்கள், ஆனால் இ  வள ம் 
ஒ  ப யா ம். நீங்கள் இரண்டாவ  ைறயாக அைறைய ட்  ெவளிேய ய ற , 
ைடமைர பத்  நி டங்க க்  அைமக்க ம், அவரக்ள் ப க்ைகைய ட்  எ ந்தாெலா ய 
அந்த ேநரம் வைட ம் வைர ம்ப ேவண்டாம். அவரக்ள் ெசய்தால், ஒ  டட்த் ல் அைற 

ட் , ப க்ைக ல் ைவத் , ண் ம் ெவளிேய ெசல் ங்கள். இத டன் ராக இ ங்கள். 
ஒவ்ெவா  ைற ம் நீங்கள் அைதச ்ெசய் ம்ேபா , ைடமரில் மற்ெறா  ஐந்  நி டங்கைளச ்
ேசரக்்க ம். வழக்கமாக, இந்த மாற்றம் ன்  தல் நான்  நாட்களில் வைட ம்.  
 
என் மகன் நிக்ேகால க்  ப க்ைக ேநரம் க னமாக இ ந்த . அவன் எைதயாவ  
இழந் வான் என்பதால் அவன் ங்க ம்ப ல்ைல. அவன் தன  ப க்ைக ன் 

ைல ல் ேவண் ெமன்ேற ஆப்  வ வ ெபா டக்ைள ைவத் க்ெகாள்வான், அதனால் அவன் 
வச யாக இ க்க யா . அவன் தட்ைடயாக ப த்தால், ங் வான் என்  அவ க்  
ெதரி ம். அவன் ங் வதற்  ன் இரண்  மணி ேநரம் அ த இர கள் இ ந்தன. 
 
இ  எங்கள் அைனவ க் ம் க னமாக இ ந்த . ல ேநரங்களில் நான் ஊ க்  ெவளிேய 
ெசன்றேபா , என் மைன  அவைன எங்கள் ப க்ைக ல் ங்க ைவத்தாள். நான் ட் ற்  
வந்த டன் ைறந்த  இரண்  இர களாவ  ேபாராட்டம் நடத்த ேவண் ந்த . 
 
எங்கள் மற்ெறா  மகன் ஜஸ் டன், "ஏய், ஜஸ் ன், இ  ப க்ைக ேநரம்" என்  ெசான்ேனாம். 
 
அவன் அ  சரி என்  ெசான்னான். 
 
நான் ஒ  ெபரிய ம்பத் ல் றந்தவன், நாங்கள் ஒன்றாக இ க் ம்ேபா  நிைறய 

ள்ைளகள் ஓ  வ வாரக்ள். என  ெபற்ேறா க்  ெமாத்தம் நாற்பத்ெதா  ேபரப் ள்ைளகள் 
உள்ளனர.் என் ள்ைளகள் இளைமயாக இ ந்தேபா , நாங்கள் அைனவ ம் ஒன்றாக 

கா ேவாம். ஆ  மணிக்  ரியன் உ க் ம், ஐந்  வய  நிக் த் க்ெகாள்ள 
ேவண் ந்த . மற்ற அைனவ ம் ங் க் ெகாண் ந்தனர,் ஆனால் அவன், "எனக்  
ஆைடைய உ த் ங்கள்" என்  வான். அவன் அைனவ ைடய அைறகளின் கத கைளத் 
தட் ட்  நடப்பான். இர  பத்  மணிக் , மற்ற ள்ைளகள் ங் ம்ேபா , "அ த்த  நிகழ்  
என்ன?" என்  , அவன் இன் ம் ெந ப் ற்  அ ல் இ ப்பான். ேம ம் உங்க க்  ஒ  
உ யான ப்ப ள்ள, உயர ்ெசயலாற் ம் ள்ைள இ ப்பதாக நீங்கள் நிைனப் ரக்ள். 
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உங்கள் ெபா ப் ல் பங்  எ ங்கள்  
 

தாய்மாரக்ள் பணிப்ெபண்கள் அல்ல. ஒவ்ெவா வ ம் தங்கள் ெசாந்த ெபா ப் களில் பங்  
எ க்க ேவண் ம். இளம் வய ேலேய அவரக்ளின் ெபாம்ைமக டன் இைதத் ெதாடங்கலாம். 
ெவளிப்பைடயாக, ெப ம்பாலான ன்  வய  ள்ைளகள் தாங்கேள யா னமாக 
ெபாம்ைமகைள எ த் க்ெகாள்ளப் ேபாவ ல்ைல. அவரக்ள் கற் க் ெகாள்வதற்  த ல் 
அவரக் க்  உத ச ் ெசய் ங்கள். அவரக்ள் உங்க க்  உதவ ல்ைல என்றால், அதன் 

ைளவாக, நீங்கள் ெபாம்ைமையப் ப தல் ெசய்  (அவரக்ள் உங்கைளப் பாரக்் றாரக்ள் 
என்பைத உ ப்ப த் க் ெகாள் ங்கள்), அைத ஒ  ப ப்  நிறப் ைப ல் ைவத் , அைத 
அலமாரி ல் ைவத் ங்கள். "அம்மா க்  உதவாமல் இ ப்பதற்கான சரியான ைள  
என்னெவன்றால், உங்கள் ெபாம்ைம ஒ  நாள் அங்ேகேய இ க் ம்." என்  ங்கள் இந்த 

ைள  ேநர யாக த டன் ெதாடர் ைடய . 
 
இல்ைலெயன்றால் இல்ைல  
 

உங்கள் ள்ைளகள் உங்கைள ம க்க ேவண் ம். நீங்கள் ஏற்கனேவ இல்ைல என்  ெசான்ன 
ற  ண் ம் ண் ம் ேகட்பதற்  அவரக் க்  ஒ  சரியான ைளைவக் ெகா ங்கள். 

ய ள்ைளக க்கான மற்ெறா  ெபா வான ைறயான  " ங்கக் டா " 
என்பதா ம். ங் வ  ெவ மேன ைகயா ம் ஒ  வ வம். அவரக்ள் தாங்கள் 

ம் வைதப் ெபற ங் வ ல் ஈ ப ம்ேபா  அவரக் க்  ஒ  கால அவகாசம் 
ெகா ங்கள். 
 
மற்ற ைறகள் க த்தல் (ேதைவப்பட்டால்) அல்ல  அ த்தல் ஆ யைவயாக இ க்க 

யா , இ  ஒ  காலக்ெக டன் ைகயாளப்படலாம்.  
  
ேநர-கட் ப்பாட்  தல் மற் ம் ட்டத் ல் அ ப்பதற்  லக் கள் 
 

ல சமயங்களில், ப க்ைக ேநரம், சைபக்  ெசல் ம்ேபா  அல்ல  நீங்கள் ேநரத் ன்  
அ த்தம் ெகா க் ம்ேபாெதல்லாம், நீங்கள் ஒ  ேநர-கட் ப்பாடை்ட ெகா க்க யா . 
அவரக்ள் ப க்ைக ல் இ க்கேவா, ளியைல ட்  ெவளிேயறேவா, அல்ல  ஆைட 
அணியேவா இல்ைல என்றால், அவரக் க்  டட்த் ல் ஒ  அ  ெகா ப்பைதப் பற்  
எசச்ரிக்கலாம். "ேகள், நீ இப்ேபா  ெதாட் ைய ட்  ெவளிேயற ேவண் ம். நீ இப்ேபா  
ெதாட் ைய ட்  ெவளிேயற ல்ைல என்றால், டட்த் ல் ஒ  அ ையப் ெப வாய் என்  

ங்கள். அ  லக் , ைற அல்ல. 
 

ர் த் ம் ைள த் த ர உங்க க்  ேவ  வ கள் இல்லாத இந்த சமயங்களில், 
ைற மற் ம் தண்டைன/ஊக் ப்பாளைர நீங்கள் ெதளிவாக ளக்க ேவண் ம். 

அவரக்ள் சரியாக ப லளிக்க ல்ைல என்றால், ர் த் ம் ைளைவ ன்பற்ற ம். 
ேநர யாக டட்த் ல் அ க்கச ் ெசல்வ  ேநர-கட் ப்பாட்  ழ்நிைலகளில் மட் ேம 
பயன்ப த்தப்பட ேவண் ம். 
 

ய-பரிேசாதைன 
 

உங்கள் தற்ேபாைதய மைறகள் மற் ம் உங்கள் ர் த் ம் ைள கைள 
பட் ய ங்கள் (எல்லா வய ன க் ம்). உங்க க்  அ க இடம் ேதைவப்படட்ால், ஒ  தனி 
தாைளப் பயன்ப த்த ம். தம்ப களாக நீங்கள் ைமயாக ஏற் க்ெகாள்ளாத ஏேத ம் 

ைறகள் அல்ல  ர் த் ம் ைள கள் இ ந்தால், வாதத் ற்  அ ல் ஒ  
நடச்த் ரத்ைத டை்ட ைவக்க ம். 
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ைற 1: _____________________________________________________________  

ைள  ___________________________________________________________________  

 
ைற 2: _____________________________________________________________  

ைள  ___________________________________________________________________  

 
ைற: ______________________________________________________________  

ைள    _________________________________________________________________  

 
ைற Rule 4: ______________________________________________________  

ைள  __________________________________________________________________  

 
ைற: _____________________________________________________________  

ைள  _________________________________________________________________  

 

உங்கள் ள்ைள ர் த் ம் ைள கைள ஏற்க ம க் ம் ேபா  என்ன தண்டைன 
ெகா க்கப்பட்ட ?  
 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
ெசயல் ட்டம் 3  
 

ப ெனட்  மாதங்கள் தல் ஐந்  வய  வைர (ஒ  தம்ப னராக) இந்த வய ன க்  
உங்கள் ெசாந்த ைறகள் மற் ம் ர் த் ம் ைள கைள உ வாக் ங்கள். 
இைணப்  ேநர-கட் ப்பாட் : என் ைறகள் மற் ம் ைள களி ள்ள பணித்தாைளப் 
பயன்ப த்த ம். இ ப் ம், நீங்கள் 11 வ  பாடத்ைத க் ம் வைர இந்த ைறகைள 
ெசயல்ப த்த ேவண்டாம்.  
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பாடம் 8 

                          அ க் ம் ெகாள்ைககள் 

  
ெபற்ேறாரக்ள் தங்கள் ள்ைளகைள "நம் க்ைக இ க் ம்ேபா " ட் க்க ேவண் ம் என்  
ேவதம் கட்டைள ற . இந்த பாடத் ல் உள்ள ெகாள்ைககள் உங்கள் ட் ல் டை்ச ன் 
இந்த சவாலான ப ைய ரிந்  ெகாள்ள உத ம். 
 

நம் க்ைக க் மட் ம் உன் மகைனச ் டை்செசய்; ஆனா ம் அவைனக் 
ெகால்ல உன் ஆத் மாைவ எ ம்பெவாட்டாேத. (நீ ெமா கள் 19:18) 

 
இந்த நீ ெமா  ெபற்ேறாரின் ெசயலற்ற தன்ைமக்  எ ரான ஒ  எசச்ரிக்ைகயா ம். தவ  
ெசய்த ற்றவாளியான ஒ  ள்ைளைய, நம் க்ைக க் ம் ெதாடக்கக் காலத் ேலேய 

ர் த் ம் ஒ  ைளேவா  தண் ப்ப  அவ யம். ேதைவயான டை்சைய றக்கணிப்ப  
ற்காலத் ல் சட்டத் ன் ழ் மரண தண்டைனக்  பங்களிக்கக் ம். 

 
ேகாட்பா  1: ன் ட் ேய ட்ட ங்கள் 
 

ன் ட் ேய எைதச ் சரிெசய்வ  என்பைதத் ேதர்  ெசய்ய ம். ("ேதவன் ெவ க் றார"் 
என்பதற்  நீ ெமா கள் 6: 16-19 ஐப் பாரக்்க ம்.) பல ெபற்ேறாரக்ள் ர் த் ம் 

ைள கைள ட ேநர யாக தண்டைனக்  ெசல் ன்றனர.் ஆனால் அ  ேவைல ெசய்யா . 
த ல் ன்னேர ரம்ானிக்கப்பட்ட சரிெசய்தல் ைள க க் ச ் ெசல்ல ம், அவரக்ள் 
ைள கைள ( ளரச்் ) ம த்தால், தண்டைனக் ச ் ெசல் ங்கள். உணரச்் களால் 

ஆளப்ப வைதத் த ரப்்பதற்காக எப்ப , எப்ேபா  மற் ம் எதற்காக இந்த வைக தண்டைன 
வழங்கப்ப ம் என்பைத நி ங்கள்.  
  
ேகாட்பா  2: அன் ல் ெசய் ங்கள்  
 

அன் ல் மட் ம் ட்டத் ல் அ ங்கள். ேகாபத் ல் அல்ல  உங்கள் ெசாந்த உணரச்் கைள 
நீங்கள் கட் ப்ப த்த யாதப்ேபா  ஒ ேபா ம் ேகாபப்படா ரக்ள். ஒ  தண்டைன 
பய ள்ளதாக இ க்க, அ  ஒ  அன்பான உற ன் ன்னணி ல் ெசய்யப்பட ேவண் ம். 
அதாவ  உங்கள் ெசாந்த உணரச்் கைள கட் ப்ப த் வ , ேகாபம் அல்ல  கத்தல் 
இல்லாமல் ெசய்யப்பட ேவண் ம்.  
  

உங்கள் காரியங்கெளல்லாம் அன்ேபாேட ெசய்யப்படக்கடவ . (1 ெகாரிந் யர ்16:14)  
  
ேகாட்பா  3: உடன யாக ெசய் ங்கள்  
 

த ன் ெசய க் ப் ற  உங்கள் ள்ைளைய உடன யாக டட்த் ல் அ க்க ம். அ த்த 
ைற உங்கள் ள்ைளைய உடன யாக ப ற் ைய ஏற்க ஊக் க் ம் வாய்ப்  இ . ல 
ழ்நிைலகளில் (ெபா ல் அல்ல  நண்பைரச ்சந் ப்ப ) சாத் ய ல்ைல என்றால், நீங்கள் 
டட்த் ல் அ க் ம் வைர ள்ைளைய உங்க க்  அ ல் உட்கார ைவக்க ேவண் ம். 

அவரக்ள் எ ரப்்பாக இ ந்தால், அைதக் ைகயாள நீங்கள் அவரக்ைள ட் ற்  அைழத் ச ்
ெசல்ல ேவண் க் ம். எவ்வள  க் ரேமா அவ்வள  நல்ல . 
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ேகாட்பா  4: தனி ரிைமைய ேத ங்கள்  
 

உங்கள் ள்ைளைய தனிப்பட்ட ைற ல், சேகாதர சேகாதரிகள், மற்ற ெபரியவரக்ள் மற் ம் 
ெபா  இடங்களி ந்  ஒ ங்  தனியாக ெசன்  ட்டத் ல் அ ங்கள்.   
  
நீங்கள் சைபக் ச ் ெசல் ம்ேபா  அ ேவகமாக ெசன்றதற்காக காவல் ைற னரால் 
இ த் க்ெகாண் ப்ேபாகப்ப வைதப் பற்  ந் ங்கள். நீங்கள் சாைலேயாரத் ல் 
இ க் ரக்ள், உங்க க் த் ெதரிந்த அைனவ ம் சைபக்  ெசல்ல கடந்  ெசல் றாரக்ள். 
நீங்கள் உங்கள் கத்ைத மைறக்க ம் ரக்ள், வா ங்கள், அ காரிேய. தய  ெசய்  

க் ரம் வா ங்கள். யாராவ  என்ைனப் பாரக்்கக் ம். ெபரியவரக்ளா ய நமக்  இ  
சங்கடமாக இ க் ம்ேபா . இ  நம் ள்ைளக க்  ைறந்த அவமானம் என்  நீங்கள் 
நிைனக் ரக்ளா?  
  
நீங்கள் ட் ல் இ க் ம்ேபா , நண்பரக்ைளப் பாரக்் ம்ேபா  அல்ல  ெபா  அைமப் ல், 
இந்த வைகயான டை்சக்காக எங்காவ  ஒ  தனிப்பட்ட இடத்ைதக் கண் க்க ம். நம் 
ச தாயத் ல் உள்ள பலர,் ள்ைளகைள அ ப்ப  சட்ட ேராதமான  என்  நம் றாரக்ள். 
அல்ல  ள்ைளகைள அ ப்ப  சட்ட ேராதமாக அ க்கப்பட்ட ஒ  நாட் ல் நீங்கள் 
வாழலாம். அப்ப யானால், உங்கள் ள்ைளகைள எப்ப  ர் த்  ஊக் க்க ேவண் ம் 
என்பைத நீங்கள் ரம்ானிக்க ேவண் ம். மாற் த் தண்டைனக க்காக இப்பாடத் ன் 

ைவப் பாரக்்க ம். 
 
உங்கள் ள்ைளகைள டட்த் ல் சரியாக அ ப்ப  இன் ம் ெப ம்பாலான நா களில் 
சட்ட ரவ்மாக இ ந்தா ம், அைத ெபா ல் ெசய்வ  ஒ  ேநரக்ாண க்  உங்கள் ட் ற்  
ச க ேசைவகரக்ைள ெகாண்  வரலாம். அவரக்ள் உங்கள் ள்ைளகைள உங்கள் 

ட் ந்  ரிக்க யற்  ெசய்யலாம். இந்த காரணத் ற்காக அவரக்ள் ள்ைளகளில் 
ஒன்ைற ட் ந்  ெவளிேய ெகாண் ப்ேபானப்ேபா  நான் இ ேபான்ற வழக் க டன் 
ேவைல ெசய்ேதன். ல வழக் களில், அ  நீ மன்றத் ல் பல மாதங்கள் ெசன்ற . டட்த் ல் 
அ த்தல் சரியாக ெசய்யப்பட் ந்தால், நீ ப  ஆேலாசைனைய நிய த்  ள்ைளைய 

ட் ற்  ப்  அ ப் ப்பார.் இந்தத் தண்டைனையப் பயன்ப த் ம் ேபா  நீங்கள் 
த் சா யாக இ க்க ேவண் ம். 

  
ேகாட்பா  5: மரியாைத காட் ங்கள் 
 

ள்ைளைய அவம க் ம் தத் ல் ஒ ேபா ம் அ க்கா ரக்ள். அவரக்ளின் நடத்ைத  
உங்கள் உணரச்்  உ ம் ேபா  அவரக்ைள வாய்ெமா யாக வைசபா வ ம் இ ல் 
அடங் ம். ல ெபற்ேறாரக்ள் தங்கள் ள்ைளகைள தங்கள் ேபண்ட்ைட ேழ இ க்கச ்
ெசய் றாரக்ள், இ  ள்ைளக்  அவமரியாைத, அப்ப  ெசய்யக் டா . 
 

ட்டம், ெகா ப்  நிைறந்தப் ப களில் அ ப்பதற்  சரியான இடமா ம். நீங்கள் அந்த 
ப ல் மட் ேம அ த் ந்தால், ெப ம்பாலான சட்ட அ காரிக டன் நீங்கள் 
பா காப்பான இடத் ல் இ க் ரக்ள். நீங்கள் அந்த ப ைய ட்  நக ம் ேபா , நீங்கள் 

ல எல்ைலகைள கடந்  ெசல் ரக்ள். 
 
ேகாட்பா  6: சரியான அளைவப் பயன்ப த்த ம் 
 

அள டப்பட்ட வ ையப் பயன்ப த்த ம். ேதைவக்  அ கமாக ஒ ேபா ம் அ க்க 
ேவண்டாம். அவரக்ள் எத்தைன அ கைளப் ெப வாரக்ள் என்பைத ன் ட் ேய 

ரம்ானிக்க ம். "அ  தங்கைள காயப்ப த்த ல்ைல" என்  அவரக்ள் ெசான்னால் 
கலங்கேவா அல்ல  ஆசச்ரியப்படேவா ேவண்டாம். நம  க்ேகாள் அவரக்ைள அழ 
ைவப்பதல்ல, அவரக்ள் கலகம் ெசய் ம் ேபா ம், ர் த் ம் ைள கைள ம க் ம்ேபா ம் 
அவரக்ைளத் ண் வதற்கான ஒ  வ ைய நி வதா ம். 
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உங்கள் ள்ைள, "அ  வ க்க ல்ைல" என்  ப லளித்தால், அவரக்ள் மற்ெறா  அ ைய 

ம் றாரக்ளா என்  ேகட் , அைம யாக ப லளி ங்கள். அவரக் க்  ப லளிக்க ஐந்  
னா கைள ெகா ங்கள். அவரக்ள் இல்ைல என்  ெசான்னால், அ ப்ப  ேவைல ெசய்த . 

அவரக்ள் ஆம் என்  ெசான்னால், அவமரியாைதயான கத்ைத உ வாக் க்ெகாள் ங்கள் 
அல்ல  ெபா த்தமற்ற ைற ல் ப லளித்தால், அவரக்ள் இன் ம் டட்ாள்தனமாக நடந்  
ெகாள் றாரக்ள், ேம ம் மற்ெறா  அ  அவரக் க்  ேதைவப்ப ற . இந்த ேகள் ைய 
நீங்கள் த ல் ேகட் ம்ேபா  அவரக்ள் ெபா வாக எ ம் ெசால்ல மாட்டாரக்ள். 
மற்ெறா ைற ட்டத் ல் அ ப்ப ன் லம் ரசச்ைன வைட ற . அ த்த ைற அந்த 
உ யான ப்ப ள்ள ள்ைள அப்ப ச ்ெசால்வதற்  ன்  இ ைற ேயா க் ம். 
 
ேகாட்பா  7: இனக்கமாக இ ங்கள்   
 

அ க் ம் ேபா  நிைலத்தன்ைம க் யமான . நீங்கள் அ க்கப் ேபா ரக்ள் என்  
ெசான்னால், அைதப் ன்பற் வைத உ ப்ப த் க் ெகாள் ங்கள். ஒவ்ெவா  ைற ம் 
அவரக்ள் ஏன் தண் க்கப்ப றாரக்ள் என்பைதப் ரிந் ெகாள்வ  சம க் யமான .  
  
ேகாட்பா  8: ஒ  ளக்கத்ைத வழங் ங்கள்  
 

அ ப்பதற்  ன், உங்கள் ள்ைள டன் உ யான ஆனால் அன்பான ர ல் ேப ங்கள் ஏன் 
தண்டைன நடக் ற  என்பைத ளக்க ம். "நீ நாற்கா ல் உட்கார ம ப்பதால் நான் 
உன்ைன அ க் ேறன். நீ நாற்கா ல் உட்காரந்்  ர் த்த ைள கைள ஏற் க் 
ெகாண்டால், நீ ஒ  அ  வாங் ம் தண்டைனைய ெபற ேவண் ய ல்ைல.” 60 
 

டட்த் ல் அ த்த ற , அவரக் க்  ஏன் இந்த அ  ெகா க்கப்படட்  என்பைத ண் ம் 
அன்ேபா  ளக்க ம். ேதைவப்பட்டால் ள்ைள அைம யா ம் வைர காத் க்க ேவண் ம். 
ெகாள்ைக 10 ஐப் பாரக்்க ம்.  
  
ேகாட்பா  9: சரியான காரணம்  
 

ழந்ைதத்தனத் ற்காக அல்ல  அ யாைமக்காக ஒ  ள்ைளைய ஒ ேபா ம் 
அ க்கா ரக்ள். ள்ைள சரியான ைள கைள ஏற்க ம்பாதேபா , ேவண் ெமன்ேற 

ம்ேபா  மட் ம் அவரக்ைள அ க்க ம்.  
  
எனக்  எட்  வயதாக இ ந்தேபா , நான் சாக்ேலட் பாைல ம் ேனன். ஒ  நாள் என் 
ெபற்ேறார ் ய தைர ரிப்ைபப் ேபாட்ட ற , நான் சாக்ேலட் பால் தயாரித் , த்தம் ய 
கம்பளம் வ ம் சாக்ேலட் ெபா ையக் ெகாட் ேனன். ஒ  ள்ைளயாக இ ந்ததால், நான் 
ஈர ல்லாமல் ைடக்க ேவண் ம் என்  எனக்  ெதரியா . நான் அதற்  ப லாக ஈரமான 

ணிையப் பயன்ப த் ேனன். நான் எவ்வள  ைடத்தா ம் ேதய்த்தா ம், கைற ெபரிதா  
க ைமயா  ெகாண்ேட இ ந்த . அ  ழந்ைதத்தனத் ற்  ஒ  உதாரணம் – அ  
எ ரப்ாராமல் நடந்த ஒ  பத் . 
 
பத்  வ டமான உங்கள் க களில் ஒன் , மைழ ன் ேபா  அவற்ைற ெவளி ல் 

ட் ட் , அவரக்ள் ப் த்த டன் க் யைத கண்ட ந்த டன், நீங்கள் எைத அ கம் 
ம க் ரக்ள் என்  க ங்கள்-உங்கள் ள்ைளயா அல்ல  க களா?. நீங்கள் அவரிடம், 
“ேமாசமான ேதர் . உன்ைன ர் த் ம் ைள  இேதா. "நம் இ தயங்கைள எப்ப  
ெவளிப்ப த் ேறாம் மற் ம் நாம் உண்ைம ல் எவ்வள  ம க் ேறாம் என்பைத 
ேசா ப்ப  ேதவ க் த் ெதரி ம். நீங்கள் அைத ெபாியதாக் ம்ேபா , உங்கள் ள்ைளைய 
மன்னிக் ம்ப  ேக ங்கள்.  
  
ேகாட்பா  10: உங்கள் அன்ைப உ ப்ப த் ங்கள்  
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தண் த்த ற  உங்கள் அன்ைப உ ப்ப த் ங்கள். கட் ப் ப்ப  நல்ல , ஆனால் 
அவரக்ள் கட் ப் க்க ம் னால் மட் ேம. உங்கள் ள்ைளக்  வச யாக அன்பான 
பாசத்ைதக் காடட்த் தயாராக இ ங்கள், ஒவ்ெவா  ள்ைள ம் த் யாசமான  என்பைத 
நிைன ல் ெகாள் ங்கள்.  
  
நிக் தண் க்கப்பட்ட ற  அல்ல  கைட யாக ஒ  சரியான ைளைவக் ெகா த்த ற ம், 
கட் ப் ப்பைத ம் வான். அவன் மார ் ப்ப  நி டங்கள் காத் ந்  ன்னர ் என் 

ல் த்  மல் த்தம் ெசய்ய ம் வான். ஆனால் ஜஸ் ம் ேகட் ம் உடன யாக 
ஒ  அரவைணப்ைப ம் னர,் உடன யாக எங்கள் அன்ைப உ ப்ப த் க் ெகாள்ள 
ேவண் ம் என ம் னர.்  
  
ஒவ்ெவா  ள்ைள ம் த் யாசமான . ஒ வர ் பாசத்ைத ம்ப ல்ைல என்றால், அைத 
அவரக்ள்  ணிக்கா ரக்ள். ஒவ்ெவா  ள்ைளக் ம் அவரக்ள் அன்பாக 
உணரப்ப வைத ம் ெபற்ேறார-் ள்ைள உறைவ வ ப்ப த் வைத ம் அ ய ஒவ்ெவா  

ள்ைளைய ம் ஆராய்ந்  ப ங்கள்.  
  
கட் ப்ப த்  ைகயா த ன் க்கல்கைள ைகயாள்வ   
 
உங்கள் ள்ைள உங்கைள ைகயாள அ ம க்கா ரக்ள். ள்ைளகள் உங்கைள 
ேந க்க ல்ைல என்  ற்றம் சாட் வதன் லேமா அல்ல  அ க மன்னிப்  ேகட்பதன் 

லேமா த யான அ கைள ைச ப்ப யற் ப்பாரக்ள். ஆனால் அவரக்ள் சரிெசய் ம் 
ைள க க்  சரியாக ப லளிக்க ல்ைல என்றால், நீங்கள் உடன யாக தண்டைனையப் 
ன்பற்ற ேவண் ம். அவரக்ள் ஒ  தற்கா க அ காரப் ேபாட் ைய உ வாக்க டா ரக்ள்.  

  
அ கப்ப யான அ ைக  
 

ள்ைளைய அ க் ம்ேபா  அல்ல  அ த்தப் ன்னர ்அந்த ள்ைள அ கப்ப யான அ ைக, 
அலறல் அல்ல  கத் னால் கண் ப்பாக அைத ைகயாள ேவண் ம். நீங்கள் உங்கள் 

ள்ைளைய ெகால்வ  ேபால் உங்கள் ள்ைள கத் ம்ேபா  நீங்கள் என்ன ெசய் ரக்ள்? 
இப்ப யான ஒ  நடத்ைதக்  ற  ஒ  ப் டட் காலத் ற்  அவரக்ைள தங்கள் 
அைறக் ள் ைவக்க ேநரி ம் என்பைத ளக்  அந்த ழற் ைய உைடக்க ம். 
ேதைவப்பட்டால் ைடமைரப் பயன்ப த்த ம். அவரக்ள் அல வைத நி த் ம்ேபா  ைடமர ்
ெதாடங் ம் என்பைத அவரக் க் த் ெதரியப்ப த் ங்கள். ைடமர ் அைணக்கப்ப வதற்  

ன்  அைற ந்  ெவளிேய வ வ  மற்ெறா  அ ைய ஏற்ப த் ம் என் ம் 
ப் ட ம். நீங்கள் அைம யாக ம் ராக ம் இ க்கப் ேபா ரக்ள் என்  அவரக்ள் 

கண்ட ந்த டன், அவரக்ள் இந்த ழந்ைதத்தனமான நடத்ைதைய உைடக்கத் 
ெதாடங் வாரக்ள். 
 
ைகக்  எ ராக ப்   
 

உலக உள யலான  பல ஆண் களாக உங்கள் ைகைய உபேயா க்காமல் இ க்க, 
டட்த் ல் அ க்க உங்கள் ைகையப் பயன்ப த்தக் டா  என்  கற் த் ள்ள . ஆனால் 

உங்கள் ள்ைளைய ஒ  ெபா ைளக் ெகாண்  அ க் ம்ேபா , யார ்அைத ஆட் றாரக்ள் 
என்  அவரக் க் த் ெதரியா  என்  நிைனக் ரக்ளா? 
 
உங்கள் ைகையப் பயன்ப த் வ ல் நான் உ யாக நம் ேறன். "தண்டைன ன் 

ரம்ைபப் (நீ ெமா கள் 22:15)" பற்  ேதவன் ேப ம்ேபா , அவர ் அள ட்  க  மற் ம் 
அ காரத்ைதப் பற்  ேப றார.் நீங்கள் எவ்வள  க ைமயாக அ ப் ரக்ள் என்பைத உங்கள் 
ைக ைமயாகக் கட் ப்ப த் ற . ட்டப்ப ைய நீங்கள் க ம் றம்பட 
கட் ப்ப த்தலாம். அேத சமயம் அவரக்ள் கத் ல் ேதய்த் , த் , கண்ணீைரத் ைடத் , 
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உணவளித் , அன்ைபக் காட் ம் அேத ைகேய அவரக் க் த் ேதைவப்ப ம்ேபா  
ர் த் ம். 

 
நீங்கள் ஒ  ெபா ைளப் பயன்ப த்த ட்ட ட்டால், ஒ  தடை்டயான ப்ைபப் ெப ங்கள். 
நீங்கள் ஒ  கரண் ையப் பயன்ப த் , கக் ேழ அ த்தால், நீங்கள் ஒ  காயத்ைத 
ஏற்ப த்  ட் , ஷ் ரேயாக ற்றசச்ாட் க்கான கதைவத் றப் ரக்ள். 
 
நான் பல ள்ைளக க்  அ ைர வழங் ள்ேளன் மற் ம் ஒ  ெபற்ேறார ்ஒ  ெபா ைளப் 
பயன்ப த் ம்ேபா  அவரக்ள் எப்ப  உணரந்்தாரக்ள் என்  ேகடே்டன். அவரக்ளின் 
ெபற்ேறாரக்ள் பயன்ப த் ய ெபா ள் அவரக்ைளத் ெதாந்தர  ெசய்ய ல்ைல என்  

னாரக்ள். ஆனால் என் அ பவம் என்னெவன்றால், உங்கள் ைகதான் அ ப்பதற்  றந்த 
க . ேதவன் நமக்  ன்மா ரிைய ைவத் க் றார ்(1 சா ேவல் 5: 6, 9, 11; 7:13).  
  

நீங்கள் கரத்்த ைடய சத்தத் ற் க் ழ்ப்ப யாமல், கரத்்த ைடய வாக் க்  
ேராதமாய்க் கலகம் பண்ணினீரக்ளானால், கரத்்த ைடய ைக உங்கள் 
தாக்க க்  ேராதமா ந்த ேபால உங்க க் ம் ேராதமா க் ம். 

(1 சா ேவல் 12:15)  
  

தா ம் கரத்்த ைடய வாரத்்ைத ன்ப ேய, ராஜா ம் ர க்க ம், 
கட்டைள ட்ட ரகாரம் ெசய் றதற் , ேதவ ைடய கரம் அவரக்ைள 
ஒ மனப்ப த்தப்பட்ட . (2 நாளாகமம் 30:12) 
 
என் ேன தேர, எனக்  இரங் ங்கள், எனக்  இரங் ங்கள்; ேதவ ைடய ைக 
என்ைனத் ெதாட்ட . (ேயா  19:21)  

  
நம்ைம ஆ ரவ் க் ம் ைக, நமக் த் ேதைவப்ப ம்ேபா  நம்ைமத் ண் ற . 
ேதைவப்ப ம்ேபா  நம்ைம ட் ப்பதற்  ேதவன் எப்ேபா ம் தம  கனிவான அன்ேபா  
இ க் றார.் எல்லாப் ப ற் கைள ம் அவேர ைகயா றார,் ஆனால் நம் களில் அப்ப  
இல்ைல. தகப்பன்மாரக்ள், ப ற் ைய நி வதற் ம் ட் ள்ள ர் த் ம் ைள கள் 
மற் ம் தண்டைனைய வழங் வதற் ம் நீங்கள் தன்ைமயானவராக இ க்க ேவண் ம். 
ஆனால் அப்பா மற் ம் அம்மா இ வ ம் ஒ  வாக ம் மற் ம் ஒன்றாக ம் இைணந்  
ேவைல ெசய்ய ேவண் ம் என்பைத நிைன ல் ெகாள் ங்கள். 
 
தகப்பன் ட் ல் இல்லாதேபா   
 

தகப்பன் ட் ல் இல்லாதேபா  ள்ைளக க்  ட்ைசத் ேதைவப்ப ம்ேபா  என்ன 
நடக் ற ?  
  
"நிக், இந்த ெபாம்ைமகைள எ க்க எனக்  உத செ்சய்."  
"இல்ைல, நான் ம்ப ல்ைல." 
  
"அப்பா ஏற்ப த் ய ைறகளில் இ ம் ஒன் . நீ உதவ ல்ைல என்றால், ெபாம்ைம 
உன்னிட ந்  எ க்கப்பட்  இரண்  நாடக் க்  ர ைவக்கப்ப ம்.” 62  
 

மணமான ெபண்கள், கணவன்  சாரந்் க் ெகாள் ங்கள்.  கணவ ைடய 
ைறகைளப் ன்பற் ங்கள். அவர  பா காப்  அ காரத் ல் சாய்ந்  ெகாள் ங்கள். 

ஒ  மைன யாக உங்கள் அன்பான பா காப் ல், கப்ெபரிய ேதாழைம ேதைவ, எனேவ 
இ ல் உங்கள் கணவர ்உங்கைளப் பா காக்கட் ம். ஒ  ைற ஏன் இ க் ற  அல்ல  
ஏன் ஒ  சரியான ைள  ெகா க்கப்ப ற  என்  உங்கள் ள்ைளக டன் வாக் வாதம் 
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ெசய்யா ரக்ள். "அப்பா ம் நா ம் இைதச ் ெசய்ய  ெசய்ேதாம், இ  அவ ைடய 
ப்பம்" என்  ெசால் ங்கள். 

 
மாற்  தண்டைனகள்  
 

ப ெனட்  மாதங்கள் தல் ஐந்  வய  வைர லான ள்ைளக க் , ள்ைளைய ஒ  
ேளெபன் அல்ல  ப க்ைகயைறக் ள் ப் ட்ட காலத் ற்  அல்ல  அவரக்ள் ேநரத்ைத 

ஏற் க்ெகாள்ளத் தயாராக இ க் ம் வைர ( ர் த்த ைள ) ைவத் க்கலாம்.  
  

ள்ைளைய உங்கள் ம ல் (கவனமாக ஆனால் உ யாக) ர் த் ம் ைள கைள 
ஏற் க்ெகாள் ம் வைர உடல் ரீ யாக ைவத் ங்கள். எந்தெவா  உடல் தைட ம் இல்லாமல் 

ள்ைள தனியாக உட்காரந்்த டன் ஒ  ேநர-கட் ப்பாட்ைட ெதாடங் ங்கள்.  
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பாடம் 9 

ேநர்மைற மற் ம் ர் த்தம் 

 
நம் ைடய ச கம் ெபற்ேறாரின் "ேநரம்ைற வ டட்ல்" க த்ைத ஏற் க்ெகாண் ள்ள . 
ஆனால் ர ரஷ்்டவசமாக, ெப ம்பாலானைவ தவறானைவக ம், ைதந்தைவயாக ம் 
இ க் ற . ளக்கப்படங்கள் மற் ம் ெவ ம கைளப் பயன்ப த் வ  இணக்கமான 

ள்ைளக டன் நன்றாக ேவைல ெசய் ற  - ஆனால் அ  பக்க ைள கைளக் 
ெகாண் ள்ள . இன்  எத்தைன ப ன்ம வய னர ் மற் ம் இைளஞரக் க்  உரிைம 
மனநிைல உள்ள  என்பைத நீங்கள் கவனித் ரக்ளா? யாராவ  தங்க க்  
கடன்பட் க் றாரக்ள் என்  அவரக்ள் நிைனக் றாரக்ள். அவரக்ளின் ெவ ம  
ேபா மானதாகத் ெதரிய ல்ைல என்றால், அவரக்ள் த ள்ளவரக்ள் என்  அவரக்ள் 
நிைனக்காதப  ேவெறா வைர ட் வாரக்ள் அல்ல  ற்றம் சாட் வாரக்ள். இந்த 
வைகயான ள்ைள வளரப்்  எந்த வய ம், ப்பாக வ வான ப்ப ள்ள 

ள்ைளக டன் 
ேவைல ெசய்யா .  
  
அன்  க ம் ஆற்றல் வாய்ந்த உந் த ம், ஒ  ள்ைளக்  ய ம ப்ைப உ வாக்க க ம் 
பய ள்ள வ யாக ம் இ க் றேதெயா ய, பரி க ம் த்ைதக ம் அல்ல. அவரக்ள் 
ேதவ ைடய ஈவாக இ ப்பதால், நாம் நம் ள்ைளகைளப் பாராட்ட ேவண் ம் மற் ம் 
அவரக்ள்  நம் அன்ைப காட்ட ன ம் ப ற்  ெசய்ய ேவண் ம். நல்ல நடத்ைதேய 
எ ரப்ாரக்்கப்ப றேதெயா ய ெவ ம யல்ல. அப்ேபாஸ்தலரக்ள் தங்கள் 

வாசத்ைத ம் கடைமைய ம் த் யைடயச ்ெசய் ம்ப க்  இேய டம் ேகட்டேபா  
( க்கா 17: 5-10), ேதவன் அவரக்ளிடம் ேகட்டைதச ் ெசய்த ன் அவரக் க் த் ேதைவயான 
மேனாபாவத்ைதப் பற் ய தாழ்ைமயான கண்ேணாடட்த்ைத அவர ் அவரக் க் க் 
ெகா த்தார.்  
  

அப்ப ேய நீங்க ம் உங்க க் க் கட்டைள டப்பட்ட யாவற்ைற ம் ெசய்த 
ன் : நாங்கள் அப் ரேயாஜனமான ஊ யக்காரர,் ெசய்யேவண் ய 

கடைமையமாத் ரம் ெசய்ேதாம் என்  ெசால் ங்கள் என்றார ்( க் 17:10).  
  

நாம் நம் ள்ைளகைள ேந ப்ப ல் ேதவ க்காக ஒ  தாழ்ைமயான ேசைவைய 
ேமற்ெகாள் ேறாம், அேதேபால, நம் ள்ைளக ம் நமக் க் ழ்ப்ப றாரக்ள், ஏெனன்றால் 
அவர ்அவரக்ளிடம் அைத ேகட் றார ்(எேப யர ்6: 1). 
 
ேநரம்ைற வ ட்டல் தல் வ காட் த க் , இைணப்  O ஐப் ப க்க ம். 
  
சரியான அ ைற 
 
உங்கள் ள்ைளகள் எப்ேபா  நடக்க ஆரம் த்தாரக்ள் என்ப  நிைன க் றதா? நீங்கள் 
அவரக் க்  உத னீரக்ள், அவரக்ள் தல் ப கைள எ த்தேபா  அவரக்ைள 
ஊக் த் ரக்ள். "நீ என்ைன சங்கடப்ப த் றாய்! எ ! நான் உங்கள் வய ல் இ ந்தேபா  
ஓ க்ெகாண் ந்ேதன் என்  நீங்கள் ெசால்ல ல்ைல.  அவரக்ள் ந்தேபா , நீங்கள் 

ண் ம் அவரக்ைளத் ேதரந்்ெத த்  அவரக் க்  ெதாடரந்்  உத  ெசய் ரக்ள். நம் 
ள்ைளக க்  ப ற் யளிப்ப ல் அேத மா ரியான அ ைறைய நாம் பராமரிக்க 

ேவண் ம் என்  ேதவன் றார.்  
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எப்ேபாதாவ , ஒ  ப் ட்ட நடத்ைதைய ஊக் க்க ஒ  ெவ ம ைய வழங் வ  
பய ள்ளதாக இ க் ம். உதாரணமாக, என் மகன் நிக்ேகாலஸ் வா ப்ப ல் ேபாரா னான். 
அவன் ஒ  பத் ைய பல ைற வா த்தா ம், இன் ம் அவ க்  ரிய ல்ைல. இ  அவன  
கல்  ன்ேனற்றம் மற் ம் ய ம ப்  உணரை்வ பா த்த . நான் உட்பட எங்கள் ம்ப 
உ ப் னரக்ளில் பலர ்இைத எ ரத்்  ேபாரா ேனாம்.  
  
நிக் தன  எ த் ப் ைழகைள சரிப்ப த்த மணிேநரம் ெசலவ த்  தன  பரீட்ைச ல் ஒ  

 ம ப்ெபண் ெப வான், அேத ேநரத் ல் ஜஸ் ன் ப ைனந்  நி டங்கள் பாரத்்  ஏ 
ம ப்ெபண்ைண ெப வான். ஆனால் இந்த ஷயத் ல் நீ க ைமயாக உைழத்தால், நாங்கள் 
உனக்காக இைதச ் ெசய்யப் ேபா ேறாம். உதாரணமாக, நீ ஒ  ய ஐஸ் ரீம் ெபறலாம் 
அல்ல  ஒன்றாக ஒ  றப்  ற் லா ெசல்லலாம். நான் அைதச ்ெசய்தேபா , நான் ஜஸ் ைன 
ஒ றமாக அைழத் க்ெகாண் ப்ேபாய், "பார,் ஜஸ் ன், நிக் ற்காக இைதச ் ெசய்யப் 
ேபா ேறன், ஏெனன்றால் அவன் ப ப் ல் எப்ப ப் ேபாரா றான் என்ப  உனக் த் 
ெதரி ம்." என்   நான் ஜஸ் க்  ஏதாவ  ெசய்ேவன் என்பைத உ  ெசய்ேவன். 

ப் டட் ழ்நிைலக க் , ேநரம்ைற வ டட்ல் பரவா ல்ைல. 
  

ய-பரிேசாதைன  
 

உங்கள் ள்ைள ன் நல்ல அல்ல  ெகட்ட நடத்ைதகைள (ெவ ம கள் அல்ல  
ைறபா க டன்) ப  ெசய்ய நீங்கள் வைரபடங்கள், அடட்வைணகள் அல்ல  மற்ெறா  

அைமப்ைபப் பயன்ப த் ரக்ள் என்றால், உங்கள் இணக்கமான அல்ல  வ வான 
ப்ப ள்ள ள்ைள டன் இந்த அைமப்  எப்ப  ேவைல ெசய் ற  அல்ல  இல்ைல என்  

நீங்கள் நம் ரக்ள் என்பைத வரிக்க ம். 
 
________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
உங்கள் இணக்கமான ள்ைள தன் வ வான ப்ப ள்ள உடன் றப்ைப ட றந்தவன் 
என்  க த்  ெதரி த்தால் அல்ல  அைதச ்ெசய்தால், அைத இங்ேக வரிக்க ம்.  
 
________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

பரி கள் அல்ல  த கள் ள்ைளகைள க னமாக உைழக்கேவா அல்ல  ல 
ஷயங்களில் க னமாக யற்  ெசய்யேவா ண்டலாம், ஆனால் அவரக்ள் ய ம ப்ைப 

உ வாக்க மாட்டாரக்ள்.  
  
உங்கள் ள்ைளகள் ேதவனைடய ஈ  மற் ம் அற் தமாக உ வாக்கப்பட்டப்ப யால் நீங்கள் 
எவ்வள  அ க்க  பாராட் ரக்ள் மற் ம் ெமச் க்ெகாள் ரக்ள்? 
 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________ 
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உங்கள் பாராட் களில் ெப ம்பாலானைவ அவரக்ளின் ெசயல் ற டன் 
ைணக்கப்பட்டதா?  ளக்க ம்.  

 
________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

உங்கள் ட் ல் நல்ல நடத்ைத எ ரப்ாரக்்கப்ப ற , ஏெனனில் அப்ப  ெசய்வ  சரியான  
என்பதலா, அல்ல  அப்ப  ெசய்தால் அதற்  ஈடாக ஏதாவ  ெவ ம  ைடக் ம் என்பதலா? 

ளக்க ம்  
 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

அவரக்ள் தான உங்கள் அன் , அல்ல  நீங்கள் அைத எப்ப  காட் ரக்ள் என்ப  
அவரக்ளின் ேதால் களால் மா மா? ___ ஆம் ___ இல்ைல உங்க க்  இணக்கமான ள்ைள 
இ க் றதா, அதன் இயல்பான வைள  உங்கைள ம ழ் க் றதா? ___ ஆம் ___இல்ைல 
 
உங்க க்  இணக்கமான உடன் றப்  மற் ம் அவரக்ளின் ெசாந்த ய ம ப் டன் ேபாரா ம் 
ஒ  வ வான ப்ப ள்ள ள்ைள இ க் றதா? ___ ஆம் ___ இல்ைல 
 
உ யான ப்ப ள்ள ள்ைளகள் தங்கள் இணக்கமான உடன் றப் க்  அ க பரி கள் 

ைடக் ம்ேபா  அல்ல  அ க உ ப்பாட்ைடப் ெப ம்ேபா  ேசாரவ்ைடயக் ம். 
  
இணக்கமான ள்ைளக க்  நல்ல நடத்ைதக்கான நிரந்தர ெவ ம  அைமப்  ஒ  உரிைம 
மனநிைலக்  களம் அைமக்கலாம். அ  அவரக் க்  ேசைவ ெசய்ய, அல்ல  யாகம் ெசய்ய 
கற் க்ெகா க் ற , அ  அவரக் க்  தனிப்படட் நன்ைம இ க் ம் ேபா  மட் ேம அ  
ம ப் க் ரிய  என்  அவரக்ள் நம் றாரக்ள். 
 
இ  உங்கள் ள்ைளைய ஒ  வா பனாக எப்ப  எ ரம்ைறயாக பா க் ம் என்பைத 

வரிக்க ம். 
 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

உங்கள் ள்ைள ன் ேதால் கைளப் பற் ய உங்கள் அ ைற அவரக்ள் த ல் நடக்கத் 
ெதாடங் யைதப் ேபான்றதா? ெப ைமயாக ம் உற்சாகமாக ம், அவரக்ள் த ல் தனித்  
நின்  அவரக்ளின் தல் ப கைள எ ப்பைதக் கண் ரக்ள். அவரக்ள் ந்தேபா , நீங்கள் 
அவரக்ைள அன் டன் அைழத் , ண் ம் யற்  ெசய்ய அவரக்ைள ஊக் த் ரக்ள், 
காலப்ேபாக் ல் அவரக்ள் வளரந்் , ரச்் யைடந் , தாங்களாகேவ நடக்க 
கற் க்ெகாள்வாரக்ள். 
 
இல்ைலெயன்றால், உங்கள் ள்ைள ன் ேதால் க க்கான உங்கள் அ ைறைய 

ளக்க ம்.  
 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________ 
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சரிெசய்தல் ைள  ெபட்  
 

உங்கள் ள்ைளக்  ஆ  வயதாக இ க் ம்ேபா , ேநர கட் ப்பாட் ற் ப் ப லாக நீங்கள் 
" ைள  ெபட் " க்  மாறலாம். இந்த ைறைய இளைம ப வத் ல் பயன்ப த்தலாம். ஒ  
ஜா , ஷ  பாக்ஸ் அல்ல  எளி ல் றக்கப்ப ம் எந்த ெகாள்கலனி ம், வய க்  ஏற்ற 
ேவைலகைள பட் ய ம் கா தத் ண் கைள ைவக்க ம். உங்களிடம் ஆ  மற் ம் எட்  
வய  ள்ைள இ ந்தால், அவரக்ள் அேத ெபட் ையப் பயன்ப த்தலாம். ேதைவப்பட்டால் 
ெபரிய ள்ைளகள் ேவ  ெபட் ைய ைவத் க்கலாம். ஒ  அைறைய ைய தட்  த்தம், 
ஒ  அைறைய கா  ெசய்வ , ன் ற உள் ற்றம் ைடப்ப , ைளயாட்  அைற ல் 
ெபாம்ைமகைள அ க் வ  அல்ல  உங்கள் ட் ல் ேவைல ெசய்வ  ேபான்ற 
பரிந் ைரக்கப்பட்ட ேவைலகைள தரலாம் 
 
உங்கள் ள்ைளகள் ெபட் ைய உ வாக்க மற் ம் ேவைலகைள எ த உத ங்கள். அவரக்ள் 

ர் த் ம் ைள கைளத் ேதரந்்ெத த்  கா தங்களில் எ வைதப் பாரப்்ப  
ேவ க்ைகயாக இ க் ம். அவரக்ள் அதன் ைளைவப் ெப வ  பற்  ேயா க்க. ஒ  
உடன் றப்  அைதப் ெப வைதப் பற்  அவரக்ள் ந் க் றாரக்ள், இ  அவரக்ைள 
ஆக்கப் ரவ்மாக் ற . 
 

ர் த் ம் ைள க்கான ேநரம் வ ம்ேபா , அவரக்ள் ேதாராயமாக ஒ  ண்  
கா தத்ைத வைரந்  அ ல் என்ன ெசால் ந்தா ம் ெசய்வாரக்ள். அந்த ேவைல 
ச பத் ல் ந் ந்தால், அவரக்ள் இன்ெனான்ைற வைரய ெசால் ங்கள்.  
  
"இதன் ைளைவ நான் ெசய்யப் ேபாவ ல்ைல" என்  அவரக்ள் ெசான்னால், அவரக்ைளக் 

ளரச்் க்காக ஊக் க்க ம் ( டட்த் ல் அ க்க ம்). அ த்த ன்ன ம் சரிெசய்தைல 
அவரக்ள் ஏற்க ல்ைல என்றால், அவரக்ள் ட்ைசையச ் ெசய்யத் தயாராக இ க் ம் வைர 
அவரக்ள் அவரக் ைடய அைறக் ள் ெசல்ல ங்கள். அந்த ைள ல் இ ந்  அவரக்ைள 
ெவளிேய டா ரக்ள். நிைன ல் ெகாள் ங்கள், தண்டைன என்ப  ப ற் யாளர ்அல்ல. இ  
பண்ைப கற் க்கேவா அல்ல  உ வாக்கேவா யா  – அனால் ர் த் ம் ைள  
உண்டாக்க ம். தண்டைனையப் ன்பற் ங்கள், ஆனால் அவரக்ள் ைளைவ ம் ெசய்  

க்க ேவண் ம். 
 
நிக் ற்  ப ேனா  வயதாக இ ந்தேபா , அவன் அ க்க  ர் த் ம் ெபட் ந்  
எ க்க ேநரந்்த . அதன் ைள  "அைனத்  க ப்பைறகைள ம் த்தம் ெசய்" என்பதா ம். 
அந்த ேநரத் ல் நாங்கள் வ  த் ந்த ட் ல் நான்  ளியலைறகள் இ ந்தன. நா ம் என் 
மைன ம் ஒ வைர ஒ வர ் பாரத்் , “க வைறகைள த்தம் ெசய்வதா? என்  
நிைனத் க்ெகாண்ேடாம். நாங்கள் அைத அங்  ைவத்ததாக நிைன ல் இல்ைல. "என் 
மைன  அவள  ரப்பர ் ைக ைறகள் மற் ம் க ப்பைற ரிைகையப் த் , 

ளியலைற ல் அணிவ த் ச ் ெசன் , த ல் எப்ப ச ் ெசய்வ  என்  அவ க் க் 
காட் னான், அவன் ளம் னான். 
 
அவள் ேபான ம், நான் ெபட் ல் பாரத்்ேதன். அவள் ண் ம் சைமயலைறக் ள் வந்தேபா , 
"பார,் பல கா தங்களில் இரண்  மடங்  உள்ளன" என்  நான் ெசான்ேனன். அதனால் நாங்கள் 
அவற்ைற எ த்  ப க்க ஆரம் த்ேதாம். இ ல், "ஜஸ் ன் அைனத்  ேவைலகைள ம் 
ெசய்" என்  எ தப்பட்ட ஒன்ைறக் கண்ேடாம். இரண்  நாடக் க்  ன் , நிக் ஜஸ் ைனத் 
ெதாந்தர  ெசய்தான், ஜஸ் ன் அவனிடம் ம்  வர ம் னான், அதனால் அவன் ைள  
ெபட் ைய மசாலா ெசய்தான். ஜஸ் ன் ஒவ்ெவா  நான்காவ  நாளி ம் சராசரியாக ஒ  

ைளைவப் ெப வான். நிக் ல ேநரங்களில் ஒ  நாைளக்  ஐந்  ைற ெபற்றான். நிக் ல் 
ம் வதற்கான றந்த வ  இ  என்  அவர ்நிைனத்தான். 
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ஜஸ் ன் ெசய்த  க ம் ேவ க்ைகயான  என்  நாங்கள் அைனவ ம் நிைனத்ேதாம். 
உண்ைம ல், அவன் ேசரத்்தவற் ல் பா ையயாவ  நாங்கள் ட் ட்ேடாம். அவன் க ம் 
ஆக்கப் ரவ்மாக இ ந்தான். ஆனால் நீங்கள் ெபட் ைய எங்  ைவக் ரக்ள் என்ப ல் 
கவனமாக இ ங்கள் - ஏெனன்றால் இங்  நடந்த ப்ேபான்  நடக்கலாம். அைத உ வாக் ம் 
அைனத்  க ன உைழப் ம் அ  மரம்மாக மைறந்  ேபாகலாம்.  
  
ெதாடர் ைடய ர் த் ம் ைள கள் 
 

ஒ  ள்ைள ரச்் யைட ம் ேபா , ஏறக் ைறய எட்  வய ல், ெபா த்தமான 
ைள கைள ஏற்ப த் ன்றன. உதாரணமாக, நீங்கள் ஒ  சவாரி ைசக் ள் ஓட் வதற்  

பா காப்பான இடமாக இ க் ம் ஒ  ெத ன் ைல ல் வ க் ரக்ள். அைதத் தாண் ச ்
ெசல்வ  ஆபத்தான  என்பதால், ஒ  ப் டட் இடத் ற்  மட் ேம ைசக் ள்கைள 
ஓட் வ  உங்கள் ைற. அவரக்ள் அ ம  ெபறாமல் அந்த வரம்ைப னால், அவரக்ள் 
இரண்  நாள் காலத் ற்  அந்த ைசக் ள் ஒட் ம் ச ைகைய இழக் றாரக்ள். 
 
நீங்கள் ஆக்கப் ரவ்மாக இ க்க ம், ஆனால் அ  ைசக் ள் ெதாடரப்ான  என்பைத 
உ ப்ப த்த ம். ெத ல் ைசக் ள் ெசல்வ ல் எந்த ெதாடர் ம் இல்லாத அவரக்ளின் 

ேயா ேகம்கைள எ த்  ட் ச ்ெசல்லா ரக்ள். 
 
அ ப்பைட ைறகள்  
 

எல்லா வய ன க் ம் ள்ைளக க்  ெதளிவாக வைரய க்கப்பட்ட ைறகள் மற் ம் 
ைள கள் ேதைவ. வய க்  ஏற்ற எ த் க்காட் க க்கான ைறகள் மற் ம் 
ைள கள் மற் ம் உங்கள் மா ரி ெசாந்த பட் யைல உ வாக்க ன் இைணப்  என் ஐ 

ம ப்பாய்  ெசய்ய ம்.   
  
சண்ைட அல்ல  வாதம் ேவண்டாம்  
 

உங்கள் ள்ைளக டனான ஒ  பரஸ்பர ேமாதலான , அவரக்ைள ட் க் ம் உங்கள் 
யற் ல் பர ற , யார ் அைத ஆரம் த்தாரக்ள், யார ் த ல் ெசய்தாரக்ள், மற் ம் 

பலவற்ைறப் பற் ய தகவல்களால் நீங்கள் அ க்க  பா க்கப்ப ரக்ள். சண்ைட டேவா 
அல்ல  வாதாடேவா டா  என்  எ தப்பட்ட ைற இ ந்தால், நீங்கள் ெவ மேன 
அைறக் ள் ெசன் , "சரி, அ த்தவர ்மற்றவரக்ளிடம் ேப னதற்  ப ைனந்  நி டங்களில் 
சரியான ைள கைளப் ெப ரக்ள்" என்  ெசால்லலாம். ட் ன் ெவவ்ேவ  ப களாகப் 

ரித் , ைடமைர அைமத் , உங்கள் ேவைலையச ்ெசய் ங்கள். 
 
ஒ வன் ஓ வந் , "அவன் நாக்ைக என்  த் னான்" என்  ம்ேபா , நீங்கள் ஒ  

ர் த் ம் ைளைவ அளி ங்கள். ற  நீங்கள் மற்ெறா வனிடம் ேபாய் அவ க் ம் ஒ  
ர் த்தம் ைளைவக் ெகா ங்கள். இ வ ம் கைள னாரக்ள். அவரக்ளின் 
ழந்ைதத்தனமான ட்டாள்தனம் உங்கைள கட் ப்ப த்த டா ரக்ள். 

 
ெபாய் ெசால்ல ேவண்டாம்  
 

ள்ைளகள் ெபாய் ெசான்னால், அவரக்ள் இரடை்ட ைள கைளப் ெப வாரக்ள். ஆனால் 
அவரக் க்  இைத ன் ட் ேய ெசால்ல ேவண் ம், எனேவ உங்கள் ம்ப ைறகளில் 
ெதளி ப த் ங்கள். அவரக்ள் எைதயாவ  ெபாய்யாக ெசான்னால் அவரக் க்  பட் யல் 
அல்ல  ெபட் ந்  இரண்  ைள கைள ெகா ங்கள்.  
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உங்கள் ெசாந்த உணவைறைய த்தம் ெசய் ங்கள்  
 

நீங்கள் ேவைலக்காரி அல்ல. ள்ைளகள் தங்க ைடய உணவைறகைள த்தம் ெசய்ய 
ேவண் ம். அவரக்ள் ெசய்யாதேபா , அவரக்ள் ஒ  ர் த்தமான ைளைவப் 
ெப றாரக்ள்.  
  
ஒவ்ெவா  ள்ைள ம் தங்கள் அைறைய த்தமாக ைவத் ப்ப  ஒ  நல்ல ைற. என் 

ள்ைளகள் பள்ளிக் ச ் ெசல்வதற்  ன் ப க்ைககைளச ் ெசய்  அைறகைள 
ராக் வாரக்ள் என்  எ ரப்ாரக்்கப்படட் . இ ப் ம், உங்கள் ெசாந்த அைற நீங்கள் த்தம் 

ெசய்யப்படா ட்டால், உங்கள் ள்ைளகள் அைதச ்ெசய்வாரக்ள் என்  எ ரப்ாரக்்கா ரக்ள்.  
  
நாங்கள் இந்த ைறைய ன்ைவத்தேபா , என் ள்ைளகள் பள்ளிக் ச ் ெசல் ம் ன் 
ேநரம் இ க்கா  என்  ெசான்னாரக்ள். என் ப ல், "அ  சரி. நீங்கள் ங் வதற்  ன் உங்கள் 
ப க்ைகயைற த்தப்ப த்தப்பட்டால், காைல ல் நீங்கள் ெசய்ய ேவண் ய ஒேர ஷயம் 
உங்கள் ேபாரை்வகைள ம ப்ப  மட் ம்தான். ப க்ைகயைற ஒ  அற் தமான ப ற்  க .  
  

ய தண்டைன ட்பங்கள் 
 

ஒ  ள்ைள இளைமப் ப வத் ல் (பத்  தல் ப ன் ன்  வய  வைர) ன்ேன ம்ேபா , 
ெபற்ேறாரக்ள் டட்த் ல் அ ப்ப ந்  பல்ேவ  தண்டைன ைறக க்  ெசல்ல 
ேவண் ம். வய  ரந்்த ள்ைளகைளத் ன் த் வ  ெபா வாக அவரக்ைளத் 

ண் வதா ம் அவமானப்ப த் வதா ம் நன்ைமைய ட அ க ங்  ைள க் ம். ய 
உத் கள் ஒ  இளம் வய னைர ஊக் க்க ம் (தண் க்க ம்) மற் ம் ர் த் ம் 

ைள கைள ஏற் க்ெகாள்ள ம் பயன்ப த்தப்ப ன்றன. 
 
பணிநி த்தம் ெசய் ங்கள் 
 
உங்கள் ள்ைள ர் த்த ைள கைள ம த்தால், அதற்  ஒ  பய ள்ள தண்டைன 
"பணிநி த்தம்" ஆ ம். இதன் ெபா ள் ெதாைலக்காட் , ெதாைலேப , இைச, 

ைளயாட் கள் அல்ல  நண்பரக்ள் ேபான்ற ச ைககள் இல்ைல, ேம ம் அவரக்ள் 
அவரக்ளின் ப க்ைகயைற ல் அைடத்  ைவக்கப்பட் ப்பாரக்ள். அவரக்ளின் ஒேர 

தந் ரம் பள்ளி மற் ம் சைபக் ச ் ெசல்வ , சாப்பா  சாப் வ , க ப்பைறையப் 
பயன்ப த் வ  மற் ம் அவரக்ளின் ேவைலகள் மற் ம் ட்  ேவைலகைளச ் ெசய்வ . 
அவரக்ள் ர் த் ம் ைள கைள ஏற்கத் தயாராக இ க் ம் வைர இ  ெதாடர் ற . 
பணிநி த்தம் ஐந்  நி டங்கள் அல்ல  ஐந்  நாடக்ள் (அல்ல  அதற்  ேமல்) நீ க் ம்.  
  
சனிக் ழைம ேவைல நாள்  
 

உங்கள் அ காரதை்த ஏற்க ம க் ம் (அல்ல  நீங்கள் ெபா ப் ல் அமரத்்  இ க் ம் ஒ வர)், 
ப்பாக தந்ைத இல்லாத ேநரத் ல் (ஒ  தாய், மாற்றாந்தாய், தாத்தா, ள்ைள 

பராமரிப்பாளர ்அல்ல  பா காவலர ்ேபான்றவரக்ள்) ஒ  இைளஞ க்  ஒ  ேவைலநாள் ஒ  
பய ள்ள தண்டைனயா ம். 
 
ெகா க்கப்பட்ட பணிகைள க்க உங்கள் ள்ைளக்  சனிக் ழைம காைல வைர ேவைல 
ெசய்ய ைவ ங்கள். ெசய்ய ேவண் ய பட் யைல காைல 8:00 மணிக்  ெதாடங்க ம், 
பட் ய ல் உள்ள அைனத் ம் சரியாக ெசய்  த்த டன் அவரக்ைள ட்  ங்கள். 
நீங்கள் ட் ல் ெசய்ய யாத ஷயங்கைளச ் ெசய்ய க்க இ  ஒ  றந்த ேநரம். 
அவரக்ள் ேவைலைய ெசய்ய ேவண் யைத ட நீண்ட ேநரம் இ க்க ம் னால், 
அவரக்ைள அ ம க்க ம், ஆனால் அைனத்  ேவைலக ம் சரியாக ெசய்யப்ப ம் வைர, 
அவரக் க்  பணிநி த்தம் ைற ல் இ க் ம். 
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ஓட் நர் கட் ப்பா கள்  
 

ஓட் நர ்உரிமங்கைள ய அல்ல  நீண்ட காலத் ற்  ரத்  ெசய்ய ம். அ  எ க்கப்பட்ட 
ேநரம் மற் ம் எப்ேபா  ப் த் தரப்ப ம் என்  ப் டப்பட்ட ேநரத்ைதக் ப் ட ம். 
அவரக்ளின் ஓட் நர ் ச ைககைள, அவரக்ளின் அ ைற றப்பாக இ க் ம்ேபா  
அல்லாமல் நிரண் க்கப்பட்ட ேநரத் ற் ப் ற  மட் ேம ெகா க்கப்பட ேவண் ம் 
 
ேதைவப்பட்டால், நீங்கள் அவரக்ளின் ஓட் நர ் உரிமத்ைத சட்டப் ரவ்மாக ரத்  ெசய்யலாம் 
அல்ல  ெபற்ேறாரிட ந்  எ த் ப் ரவ் ேகாரிக்ைக டன் DMV க்  அ ம  ெபறலாம். ஒ  

ள்ைள ைறகள் மற் ம் ர் த் ம் ைள க க்  எ ராக கலகம் ெசய் , 
அவரக்ளின் காரில் அல்ல  உங்கள் காரில் ளம் னால் மட் ேம இந்த அ காரப் ரவ் 

ைள  பயன்ப த்தப்பட ேவண் ம். இந்த ைறைய வதன் சட்டரீ யான 
பா ப் கைள உங்கள் ள்ைள ரிந்  ெகாள் ம் வைக ல் ளக்க ேவண் ம்.  
  
ெசயல் ட்டம் 
 

உங்கள் ம்ப ைறகள் மற் ம் ைள கைள உ வாக் ங்கள். இைதச ் ெசய்ய 
க் ரம் ேநரத்ைத ஒ க் ங்கள். உங்கள் ம்ப ைறகைள உ வாக்க உங்க க்  

உதவ ம் ஞானத்ைத ெகா க்க ம் ேதவனிடம் ேக ங்கள். ைறகள் மற் ம் ைள கள் 
உதாரணங்கள் மற் ம் உங்கள் ெசாந்த பட் யைல உ வாக்க ன் இைணப்  N 
பயன்ப த்த ம். கணவன் மைன யாக நீங்கள் ( மணமானால்) ஒற் ைமயாக இ க்க 
உத ம்ப  அவரிடம் ேக ங்கள். இ ப் ம், நீங்கள் 11 வ  பாடத்ைத க் ம் வைர இந்த 

ைறகைள ெசயல்ப த்த ேவண்டாம்.  
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பாடம் 10 

இளைம ப வத் ல் ப ற்  

  
ள்ைள ன் தல் ஒன்ப  ஆண் களில் ெபற்ேறாரக்ள் நன்  வைரய க்கப்பட்ட 

எல்ைலகைளச ் ெசயல்ப த் , ர் த் ம் ைள கைள ெதாடரந்் ப் பயன்ப த் னால், 
இளைமப் ப வத் ற்  மா வ  ஒப் டட்ள ல் ராக இ க் ம். ப ன் ன்  மற் ம் 
ப ைனந்  வய ற் ள் பல மாற்றங்கள் ஏற்ப ன்றன: ப வமைடதல் ப வம். 
ப வமைடதல் என்ப  இரண்  தல் நான்  வ டங்கள் ஆ ம், இ  ள்ைள ன் உட ல் 
ஏற்ப ம் மாற்றங்க க்  உட்பட் , நாம் இளைம என்  அைழக் ேறாம். இந்த அற் தமான 
மாற்றம் அவரக்ைளப் பய த் ற  மற் ம் நமக்  ஏமாற்றத்ைத அளிக் ற . அ  
இ க்கலாம், மற் ம் ஒ ேவைள ஒ  சமதளம் சவாரி இ க் ம். ஆனால் இந்த ப வம் 
ேதவனால் நிரண் க்கப்படட்  என்பைத நாம் நிைன ல் ெகாள்ள ேவண் ம், அவர ் அைத 
வ வைமத்ததால், ஒ  பரிந் ைரக்கப்பட்ட ெசயல் ைற அவ க்  ைமயாக ெதரி ம். 
 

ஒவ்ெவான் ற் ம் ஒவ்ெவா  கால ண் ; வானத் ன் க் ற ஒவ்ெவா  
காரியத் க் ம் ஒவ்ெவா  சமய ண்  ( ரசங்  3: 1) 

  
ப வமைடதல் என்ப  ள்ைளகள் வளரச்்  ேவகத்ைத அ ப க் ம் காலம். அள  மற் ம் 
உடல் வ ைம அ கரிக் ம் ேபா , உடல் வ வம் ஒ  வய  வந்தவைரப் ேபால் ேதான்றத் 
ெதாடங் ற . உங்கள் மகனின் ரல் மாறத் ெதாடங் ம். ரண்பாடாக, அவரக்ள் 
அப்பாைவப் ேபால ஆழ்ந்த ஆண்ைமக் ரல் ெப வதற்  ன் , அவரக்ள் அம்மாைவப் ேபால, 

ப்பாக ெதாைலேப ல் ப்பாக ரல் ஒ க் ம் காலகட்டத் ல் ெசல்லலாம். உங்கள் 
மகள் தன  தல் ப்ராைவப் ெப வ ல் சங்கடத்ைத ம் உற்சாகத்ைத ம் அ ப ப்பாள். 
ெபற்ேறாரக்ள் தாங்கள் ெபரியவரக்ள் என்பைத நிைன ல் ெகாள்ள ேவண் ம் மற் ம் 

ரச்் யைடந்த ள்ைளகளிடம் ெபா ைம ம் இரக்க ம் இ க்க ேவண் ம்.  
 
ஒ  ள்ைள யா னமாக ந் க்க ம் ெபற்ேறாரிட ந்  ரத்ைத ேதட ம் ெதாடங் ம் 
ேபா  இந்த காலகட்டத் ல் உணரச்்  மாற்றங்க ம் ஏற்ப ன்றன. அவரக்ள் தங்கள் 
சகாக்களால் ஏற் க்ெகாள்ளப்பட ேவண் ம் மற் ம் ெந ங் ய நட்ைபத் ெதாடர ஆரம் க்க 
ேவண் ம் என்ற வ வான ப்பம் உள்ள . எ ர ்பா னத்ைதப் பற் ய அ க ப் ணர் , 
ஈரப்்  உணர் க டன், ரச்் யைடந்த பா ற ன் ஒ  ப யா ம். பா யல் ெவ  
ெகாண்ட நம  ச கத் ல், ப ன்ம வய னர ் பா ல் பற் ய பல ேசாதைனகள், 
அ த்தங்கள் மற் ம் கலைவயான ெசய் க க்  ஆளா றாரக்ள். இந்த ேநரத் ல்,  
என்ப  பா யல் ய்ைம மற் ம் ெதய் க ஒ க்கம் கற் க்கப்ப வ  மற் ம் நடத்ைத 
தரமாக எ ரப்ாரக்்கப்ப வ  க ம் க் யம். ெபற்ேறாரக்ள் ெவளிப்பைடயாக பா யல் 
பற்  வா ப்ப ம் க் யம். ஒ  ள்ைள உண்ைமையக் ேகடக் ேவண் ம் மற் ம் 
ஆேராக் யமான அ ைறகைள உ வாக்க ேவண் ம், அ  உங்களிட ந்  வர 
ேவண் ம். நீங்கள் ேகள் க க்  ப லளிக்க ல்ைல மற் ம் அவரக்ளின் ஆரவ்த்ைத 

ப் ப்ப த்தா ட்டால், அவரக்ள் நண்பரக்ளிட ந்  தகவல் அல்ல  தவறான தகவைலப் 
ெப வாரக்ள். 
 
ப ன்மரக்ைள நன்  ரிந் ெகாள்ள ம், எ ர ் பா ன நண்பரக் டன் உங்கள் 

ள்ைளக க்கான ஆேராக் யமான எல்ைலகைள நிரண் ப்ப ல் உங்க க்  உதவ ம், 
ப ன்ம வய னைரப் ரிந் ெகாள் ம் த்தகத் ற்  எங்கள் வைலத்தளத்ைதப் 
பாரை்வ ங்கள்.  
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உங்கள  வள ம் ள்ைள 
 

ப ன்ம வ டங்கள் என்ப  உங்கள் வள ம் ள்ைள க்கமாக ம் டாக ம் ந் க்கத் 
ெதாடங் ம் ஒ  காலகட்டம், அதாவ  நீங்கள் நிைனப்ப  ேபால் அவரக்ள் நிைறய 

ந் க் றாரக்ள். ஏேதா சரி ல்ைல என்  அவரக்ள் உண ம்ேபா , அவரக்ள் நிைலைமைய 
நன்  ரிந் ெகாண்  மற்ெறா  நபரின் பாரை்வையப் பாரக்்க ம்.  
  
ப ன்வய னர ் ெபா வாக, ெவவ்ேவ  அள களில், நீங்கள் ட் ல் அவரக் க் க் கற் த்த 
கட்டைமப்  மற் ம் ம ப் கைளச ் ேசா ப்பாரக்ள். உங்கள் ள்ைளகள் உங்கள் வாழ்நாள் 

வ ம் உங்கள் வாரத்்ைதகைள ம் ெசயல்கைள ம் கவனித்  உள்வாங் க் 
ெகாண் க் றாரக்ள். அவரக் க்  உங்கைள நன்றாக ெதரி ம். ஒ  இளம் ப வத் னர ்
நிரவ்ாக பாணி ல் அம்மா க் ம் அப்பா க் ம் இைடேயயான ரிைவ உண ம் ேபா , 

ைறகளில் உள்ள ரண்பா கள் அல்ல  எந்த த கபடத்தனத்ைத ம் உணரந்்தால், 
அவரக்ள் நிசச்யமாக அைத ட் க்காட் வாரக்ள்.  
  
ஒ  ள்ைள ரச்் யைட ம் ேபா , அவரக்ள் ெப ம்பா ம் இலக்  ேநாக் ைடயவரக்ளாக 
மா , வாழ்க்ைகையத் ெதாடர ம் றாரக்ள். அ க தந் ரத் ற்கான இந்த தைடயற்ற 
ேதைவைய உண ம் அேத ேவைள ல், அவரக்ள் ப்பாக ம், ெபா ைம ன்ைம, 
பதட்டம் மற் ம் கலகக்காரரக்ளாக ட மாறலாம். அவரக் க்  என்ன நடக் ற  என்ப  
பற் ய க் யமான ேகள் க க்கான ப ல்கள் அவரக்ளிடம் இல்ைல. இ  ேபான்ற 
ேகள் கள்: இளைமப் ப வத் ல் வ ம் இந்த மாற்றங்களின் ஆதாரம் என்ன? ரந்்த வய  
வந்தவர ் என்றால் என்ன, நான் எப்ப  ஒ வனாக மா வ ? எனேவ, ெபற்ேறாரக்ள் இந்த 
ேகள் கைள இளம் ப வத் னைர ேநரம்ைறயான ைச ல் வ நடத் , ரச்் ன் 

க்ேகாள்களில் கவனம் ெச த்த ைவக்க ேவண் ம்.  
 
ப ன்ம வய னரின் அ பவங்கள் த ரக்்க யாதைவ, ஆேராக் யமானைவ மற் ம் 
ேதவ ைடய சரியான வ வைமப் ன் ஒ  ப . நம் ள்ைளகள் ப வமைடவைதப் பற்  
நம் டம் ேகட்ப ல்ைல. இந்த மாற்றங்கைள சரிெசய்வ ல் பல க்  க னமான ேநரம் 
உள்ள , அதனால்தான் ெபற்ேறாரக்ள் தங்க க்  கல்  கற் க்க ேவண் ம். ஒவ்ெவா  

ள்ைளக் ம் ெபற்ேறாரின் ஞானம் மற் ம் இந்த காலகட்டத் ல் மற்றவரக்ைள ட அ கம் 
ல அ கமான உத  ேதைவ. ேம ம் இந்த மாற்றங்கள் ஒவ்ெவான் ம் (உடல், உணரச்்  

மற் ம் அ வாற்றல்) ரந்்த ெபரியவரக்ளாக மா ம் பாைத ல் ேதவன் அவரக் க்  
வழங் ய க கள். 
 
ெசயல் ட்டம் 1  
உங்கள் இளம்ப வ ள்ைளகளில் நீங்கள் கா ம் ல மாற்றங்கைள பட் ய ங்கள். இந்த 
மாற்றத் ன் ேபா  நீங்கள் உணரச்் வசப்படா ட்டால் (அைனத் ம் ேதவனால் 
நிய க்கப்படட்வரக்ள்), உங்கள் எ ரம்ைற ெசயல்க க்காக உங்கைள மன்னிக் ம்ப  
ேதவனிடம் ேக ங்கள், ன்னர ்உத க்காக ஒ  ெஜபத்ைத எ ங்கள். உங்கள் ப ன்மரிடம் 
ெசன்  ேதைவப்பட்டால் மன்னிப்  ேக ங்கள்.  
 
________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

தந் ரத்ைத ேநாக்  நகரவ்   
 



ேரக் காஸ்டர ்  
  

ேவதாகம ட்ைச          92 

உங்கள் ப ன்ம வய ன க்  அ க தைலைய ம் தந் ரத்ைத ம் ெகா க்கத் 
ெதாடங் ங்கள். அவரக்ளின் தனி ரிைமைய ம ங்கள், ஆனால் தரங்கைள சமரசம் 
ெசய்யா ரக்ள். அவரக்ளின் அைற ல் அவரக்ள் அ யாத வண்ணம் ப ங்கா ரக்ள். உங்கள் 
மகன்கள் மற் ம் மகள்கைள நீங்கள் ள்ைளகளாக அல்ல, இைளஞரக்ளாக பாரக்் ரக்ள் 
என்பைத அ ந்  ெகாள்ள ேவண் ம். இைதச ் ெசய்வதற்கான வ களில் ஒன்  அவரக்ளின் 
ப ன் ன்றாவ  றந்தநாைள ஒ  றப்  நிகழ்வாக ஆக் வ . உங்கள் ள்ைள டன் 
ேநரத்ைத ெசல ங்கள், அவரக்ள் எ ரெ்காள் ம் மாற்றங்கைளப் பற்  வா ங்கள். 
அவரக்ள் தான உங்கள் அன்ைப ம் அவரக்ளின் ம ப்ைப ம் ண் ம் உ ப்ப த்த 
ஒவ்ெவா  வாய்ப்ைப ம் பயன்ப த் ங்கள். நீங்கள் அவரக்ளின் பக்கம் இ ப்பைத 
அவரக் க் த் ெதரியப்ப த் ங்கள், இந்த ேநரத் ல் அவரக் க்  ஆதரவளிக்க ம் உதவ ம் 
நீங்கள் இ க்க ேவண் ம். 
 
நம் இளம்ப வ ள்ைளகள் ெபரியவரக்ள் ேபால் ேதான்றலாம், ஆனால் அவரக்ள் இன் ம் 

ரச்் யைடய ல்ைல. பல ெபற்ேறாரக்ள் இைளஞரக் டனான ப ற்  
ெசயல் ைற ந்  ன்வாங் வ ல் தவ  ெசய் றாரக்ள். அவரக்ள் ெபா ப்பான, 

ரந்்த ெபரியவரக்ள் அல்ல  உங்கள் டை்ட ட்  ெவளிேய ம் ேபா , எ  த ல் 
நிகழ் றேதா அப்ேபா  நீங்கள் ப ற் ைய நி த்தலாம். இைத நீங்கள் அவரக் க்  
ெதளி ப த்த ேவண் ம். நீங்கள் அவரக்ைளப் ப ற் க் ரக்ள், அவரக்ைளக் 
கட் ப்ப த்த ல்ைல என்பைத நிைன ல் ெகாள் ங்கள்.  
  
அ காரத்ைத ேசா ப்ப   
 

இளம்ப வத் னர ் இயற்ைகயாகேவ உங்கள் அ காரத்ைத ேசா க்கத் ெதாடங் வாரக்ள். 
"பயங்கரமான இரட்ைடயரக்ள்" ம்  வ வ  ேபால் உணரலாம், ஆனால் ள்ைள 45 ேலா 
வாக (  ப ண் கள்) இ க்கலாம். இந்த ப வத் ல், ப்பாக ன்வ ம் ப களில் 
சமரசம் ெசய்யா ரக்ள். ரமாக ள்ைள வளரப்்ைப ெதாட ங்கள். 
 
எண் 1: மரியாைத மற் ம் ழ்ப்ப தல்  
 

ெபற்ேறாரக்ள் இ வ க் ம் மரியாைத காட் ங்கள். இ ல் எந்த லக் க ம் இல்ைல. 
இதன் ெபா ள் ழ்ப்ப தல் மற் ம் மரியாைத டன் ேப வ , வாய் ேப வதல்ல. மற்ற 
உடன் றப் கைள வளரப்்ப ல் அவரக்ளின் "உத " இ ல் அடங் ம். ப ன்ம வய ன க்  
அவரக்ளின் இைளய உடன் றப் க டன் உங்க க்  உத  ேதைவப்ப வ  ேபால் 
ெசயல்ப வ  ெபா வான , எனேவ ட் ல் இரண்  ெபற்ேறார ் இ வர ் தான் ன்  ேபர ்
இல்ைல என்பைத ெதளி ப த் ங்கள்.  
  
ப ன்வய னர ் அ ம  ேகடப்ைத ட அவரக்ள் என்ன ெசய்யப் ேபா றாரக்ள் என்  
ெசால்லத் ெதாடங்கலாம்: "நான் ெடய்லரின் ட் ற் ச ் ெசல் ேறன், நான் 7:00 மணிக்  

ட் ற்  வ ேவன்." அதற்  நீங்கள், "ஐேயா, நீங்கள் என்னிடம் ேகட் ரக்ளா அல்ல  
என்னிடம் ெசால் ரக்ளா?" உங்கள் ப ன்மர ் அைத ெபரிய ஷயமாக நிைனக்காமல் 
இ க்கலாம், எனேவ நீங்கள் அைத ெதளி ப த்த ேவண் ம். அவரக்ள் உங்க க் ச ்
ெசால்வதற்  ப ல் இல்லாமல் இ க்கலாம் இல்ைல. ஆனால் அவரக்ள் உங்களிடம் ேகட்டால், 
நீங்கள் அைத க த் ல் ெகாள் ங்கள்.  
  
இந்த காலத் ல் இ  ஒ  வழக்கமான அ காரப் ேபாராட்டம், ஆனால் அவரக்ள் எப்ேபா  
ப ங் னாரக்ள் மற் ம் அவரக்ள் எப்ேபா  கட் ப்பாட்ைடக் ைகப்பற் னாரக்ள் என்ப  
உங்கைள ஆசச்ரியப்ப த்தலாம். இந்த நடத்ைத அைடயாளம் காணப்பட்  சரிபாரக்்கப்பட 
ேவண் ம் என்றா ம், அைத சாதாரணமாக க ங்கள். ேகாபமைடந்  ேகாபத் ல் 
எ ர் ைனயாற்ற ேவண்டாம். அைத அன்பாக ம் ராக ம் சரி ெசய் ங்கள்.  
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எண் 2: அறெந கள் மற் ம் ம ப் கள்  
 

உங்கள் ட் ல் நீங்கள் உ வாக் ய ஒ க்கெந கள் மற் ம் ம ப் கைள சமரசம் 
ெசய்யா ரக்ள். இ  தனிப்பட்ட ஆரவ்ங்கள் மற் ம் ெதாைலேப  பயன்பா , இைச,  
மற் ம் ைளயாட் கள் ேபான்ற இன்பங்கைள உள்ளடக் ய . என் மகன் நிக் உண்ைம ல் 
இைச ல் ஆரவ்ம் ெகாண்டவன், எனேவ நாங்கள் ஒ  ைறைய உ வாக் ேனாம். அவன் 

ம் ம் எந்த இைசைய ம் அவர ் ேகடக் ம், ஆனால் அ  ஸ்தவ இைச 
இல்ைலெயன்றால் நான் த ல் பாடல்கைளப் ப த்  ஒப் தல் அளிக்க ேவண் ம். ஒ  ைற 
என் மைன  நிக் ன் ராயரின் ேழ ல ெபா த்தமற்ற க்கைளக் கண்டாள். நாங்கள் 
இைசக் க்கைள ஆன்ைலனில் பாரத்்  பாடல்கைளப் ப த்ேதாம். அவன  ந்தக கள் 
அ க்கப்பட்டன, ேம ம் அவன் சரியான ைள  ெபட் ல் இ ந்  ைள கைளப் ெபற் க் 
ெகாண் ந்தான் – அவனிடம் இ ந்த ஒவ்ெவான் ம் ெபா த்தமான ந்தகடல்ல. 
 
நாங்கள் அ த்த ஏ  க்கள் நிக் ைடய  அல்ல என்  கண் த்ேதாம். அைவ 
அவ ைடய ஸ்தவ நண்ப க்  ெசாந்தமான . அவரக்ளின் மகனின் ந்தக கைள 
நாங்கள் அ த் டே்டாம் என்  ெபற்ேறா க் த் ெதரியவந்த ம், என் மகன் ர் த் ம் 

ைள கைளச ்ெசய்ய ேவண் ந்த , அவரக்ள் எங்கைள அைழத்  மன்னிப்  ேகட்டனர.் 
"உங்கள் மகனிடம் ெசால் ங்கள், அவன் அவ க்  ப் ச ் ெச த்த ேவண் ய ல்ைல, 
ஏெனன்றால் எங்கள் ட் ம் நாங்கள் அைத ம்ப ல்ைல." ன்னர ் அவரக்ள் தங்கள் 
மக டன் இந்த கட் ப்பாடற்ற ரசச்ைனைய எப்ப  சமாளிப்ப  என்  என்னிடம் 
ஆேலாசைன ேகட்டாரக்ள்.  
 
இன்  ெப ம்பாலான இைச ேள ஸ்ட்களில் ப றக்கம் ெசய்யப்ப வதால், ெபற்ேறாரக்ள் 

சாரிக்க ேவண் ம். உங்கள் ள்ைளகள் எைதப் பாரக்் றாரக்ள் மற் ம் எைத ேகட் றாரக்ள் 
என்பைத ம பரி லைன ெசய் ங்கள், ப்பாக அவரக்ள் ெதாைலேப கள், ேடப்ெலட் கள் 
மற் ம் கணினிகளில் ப றக்கம் ெசய் றாரக்ள். இ  ெபா த்தமாக இல்ைல என்றால், 
அைத அகற் ங்கள்.  
  
எண் 3: கட்டாய ப ற்  
 
அவரக்ள் ெபா ப்பான ெபரியவரக்ளா ம்ேபா  அல்ல  அவரக்ள் உங்கள் ட்ைட ட்  
ெவளிேய ம்ேபா , எ  த ல் வந்தா ம் ப ற்  நி த்தப்படலாம். அவரக் க்  இனி 
ப ற்  ேதைவ ல்ைல என்  உங்கள் ப ன்மர ் ெசான்னால், அவரக்ள் ைறக க் ள் 
இ ந்தால் அவரக்ள் இனி ர் த் ம் ைள கைளப் ெபற மாட்டாரக்ள் என்  நீங்கள் 
அவரக்ளிடம் ெசால்லலாம். அவரக்ள் ஒ  ைறைய னால், அவரக் க்  ேம ம் 
ப ற்  ேதைவ என்பைத அவரக்ள் உங்கள் இ வ க் ம் நி க் றாரக்ள்.  
 
இளம் ப வத் னர் எ ந் க் ம் ேநரத் ற்கான மா ரி ைறகள்  
 
உங்கள்ப ன்மைர எ ப்ப ஒவ்ெவா  காைல ம் நீங்கள் இரண்  அல்ல  ன்  ைற 
ெசல்வைத நீங்கள் கண்டால், நீங்கள் அந்த ள்ைளக்  உதவ ல்ைல. அவரக் க்  ஒ  
அலாரம் க காரத்ைதப் ெப ங்கள் (அல்ல  அவரக்ளின் ெதாைலேப ல் ஒ  
பயன்பாடை்டப் பயன்ப த்தச ்ெசால் ங்கள்). என் ைபயன்க க்  ஒன்ப  வயதா ம்ேபா , 
நான் அவரக் க்  ஒ  அலாரம் க காரத்ைதக் ெகா த் , “உங்கைள எ ப் ங்கள். நீங்கேள 
எ ந் ங்கள், உ த் க்ெகாள் ங்கள், பள்ளிக்  தயாரா ங்கள் என்  ெசால்ேவன். 
 
நீங்கள் எவ்வள  காலம் தள்ளி ைவக் ரக்ேளா, அைத ெசயல்ப த் வ  க னம். உங்கள் 
ப ன்மரக்ள் தாமதமாக ஓ னால் அல்ல  ஒ  ப் ட்ட ேநரத் ற்  தயாராக இல்ைல 
என்றால், அவரக் க்  ஒ  சரியான ைளைவக் ெகா ங்கள். அந்த இர  அைர மணிேநரம் 
அல்ல  ஒ  மணி ேநரத் ற்  ன்னதாகேவ ப க்ைகக் ச ்ெசல்லலாம், ேம ம் அந்த நாளில் 

ட் ற்  வந்த ற  ஒ  ைள க் ெகா ங்கள். 
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ளியலைற அட்டவைண  

 

காைல ல் ளியலைறகைளப் ப ரவ்  பரபரப்பாக இ க் ம். உங்கள் ட் ல் அைம  
காக்க உங்கள் ப ன்ம வய ன க்  ஒ  அடட்வைண ெகா ங்கள். அவரக் க்  
ஒ க்கப்பட்ட ேநரத்ைத ஏற் க்ெகாள்ள ெசால் ங்கள் (காைல 6:00 தல் 6:30 வைர). அவரக்ள் 
சரியான ேநரத் ல் ளியலைற ந்  ெவளிேய வர ல்ைல என்றால், அவரக்ள் ஒ  
சரியான ைளைவப் ெப வாரக்ள் என்  ங்கள். ம்பத் ற்  அ ைவ உ வாக் ம் 
எந்தப் ப கைள ம் சரிெசய்ய அடட்வைணகள் பயன்ப த்தப்படலாம்.  
  
ஊரடங்   
 

இர  10:00 மணிக்  நீங்கள் ஊரடங்  உத்தரைவ அமல்ப த் னால், அந்த ேநரம் வைர உங்கள் 
ள்ைள ஒவ்ெவா  இர ம் ெவளிேய இ க்க ம் ற . அதற்  ப லாக, ஒவ்ெவா  
ழ்நிைலக் ம் ப் டட் ஊரடங்  உத்தரைவ உ வாக் ங்கள். அவரக்ள் உங்கள் டை்ட 
ட்  ெவளிேய ம் ஒவ்ெவா  ைற ம், அவரக்ள் எங்  ெசல் றாரக்ள், யா டன் 

ெசல் றாரக்ள், எந்த ெபற்ேறார ்இ ப்பாரக்ள், யார ்வாகனம் ஓட் றாரக்ள், எப்ேபா  ட் ல் 
இ ப்பாரக்ள் என்பைத அவரக்ள் உங்க க் த் ெதரியப்ப த்த ேவண் ம். ட்டங்கள் 
மா னால், அ ம  ெபற அவரக்ள் த ல் உங்கைள அைழக்க ேவண் ம்.  
  
இங்ேக கவனமாக இ ங்கள்: ஒவ்ெவா  வார ம் பல ைற ெவளிேய வதன் லம் அவரக்ள் 

ைர ல் லக ஆரம் க்க ேவண்டாம். 
 
ெதாைலேப  மற் ம் கணினி ச ைககள்  
 

உங்கள் ள்ைள ப ன் ன்  வயைத எட் ம் ேநரத் ல், அவரக்ள் அைற ல் தங் ப்பதால் 
நீங்கள் அவரக்ைள அரிதாகேவ பாரக்்கலாம். அந்த ரசச்ைனக்  ப லாக அவரக்ள் 
ப க்ைகயைற ல் ேபான் ைவக்க ேவண்டாம். ஆனால் ஒ  க ைமயான ெகாள்ைக அவரக்ள் 

ம்பத்ைத ட்  ன் ட் ேய ெவளி ல் இ த் ட காரணமாகலாம். ெதாைலேப  
ட் ப்பாடம், ற ெபா ப் களி ம் ம்ப ேநரத் ம் க் ம் ேபா , உங்கள் ப ன்ம 

வய னைர ம்பத் டன் பங்ேகற்க ஊக் க்க ம், ேநரத்ைத ஈரக்்க ம் இந்த 
ைறக்  அரத்்தம் இ க்க ேவண் ம். 

 
ெப ம்பாலான ள்ைளகள் இப்ேபா  இளம் வய ேலேய தங்கள் ெசாந்த ெதாைலேப கைளக் 
ெகாண் ள்ளனர,் ேம ம் ல ப ன்ம வய ன க்  ெசாந்த கணினிகள் உள்ளன. ஆனால் 
கவனமாக இ ங்கள். ெசல்ேபான்கள் மற் ம் கணினிகள் நன்ைமகைள வழங் ன்றன, அேத 
ேநரம் கவனச் தறல்களாக ம் இ க்கலாம். இ  ஒ  ரசச்ைனயாக மா ம் ன், நீங்கள் 
ெசல்ேபான் மற் ம் கணினி பயன்பாட் ற்  ம்ப ைறகைள உ வாக்க ேவண் ம்  
  
இந்த ைறகள் க் யமானைவ, ப்பாக உங்கள் ள்ைள எ ர ் பா னத்ேதா  
ெதாடர் ெகாள்வ  த் . ெதாைலேப  அல்ல  கணினி ல் தங்கள் நண்பரக் டன் 
ெதாடர்  ெகாள்ளக் ய நாடக்ள் மற் ம் ேநரங்க க்  ஒ  அடட்வைணைய அைமக்க ம். 
ேம ம் அவரக்ளின் நண்பரக்ைள உங்க க் த் ெதரியப்ப த்த ம். அவரக்ளின் ெதாைலேப  
அல்ல  கணினி அரடை்ட ேநரம் இர  7:30 தல் 8:00 வைர இ ந்தால், ைறைய 

வதற்கான சரியான ைள  ெதாைலேப  அல்ல  கணினி அல்ல  இரண் ம் இல்லாமல் 
இரண்  நாடக்ள் ங்  ைவத்தக்ெகாள் ங்கள்.  
 

கள் மற் ம் ைள கள். ெபற்ேறாரின் கட் ப்பா கள் பற் ய தல் 
ஆேலாசைனக க்  எங்கள் வைலத்தளமான FDM.World ல் ன் இைணப்  என் ஐப் 
பாரக்்க ம். 
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ப ன்ம வய ன க்கான ஆக்க ரவ்மான தண்டைனகள் 
 
கைட  பாடத் ல் நாங்கள் ப ன்ம வய ன க்கான ன்  ய தண்டைன டப்ங்கைள 
அைடயாளம் கண்ேடாம்: பணிநி த்தம் ைற, சனிக் ழைம ேவைல நாள் மற் ம் ஓட் நர ்
கட் ப்பா கள். ஆனால் அவரக்ள் சவால் டட்ால் என்ன ஆ ம்?  
  
ஒ  ப ன்மன் அம்மா ன் அ காரத்ைத சவால் ெசய் ம்ேபா   
 

ர் த் ம் ப ற் ையப் ெபா த்தவைர அம்மாக்கள் ெப ம்பா ம் அப்பாக்கைளப் ேபால 
ரட் வ ல்ைல. அம்மா, அப்பா ட் ல் இல்லாதேபா  நீங்கள் என்ன ெசய் ரக்ள், உங்கள் 

ப ெனா  வய  மகன் அவ ைடய ர் த்த ைள கைள ம க் றானா? அந்த 
சமயத் ல், அப்பா ட் க்  வ ம் வைர அல்ல  ர் த்த ைள கைள ஏற் க்ெகாள் ம் 
வைர அவைன பணிநி த்தம் ெசய்யலாம். அப்பா வ ம் ேநரத் ல் அவன் ஒத் ைழக்க ல்ைல 
என்றால், அவ க்  இரட்ைட சரிெசய்தல் ைளைவக் ெகா ங்கள். உங்கள் மகன் தன  

ைள கைளச ்ெசய் ம் வைர தந் ரம் வழங்கா ரக்ள்.  
  
என் மகன் நிக் என் மைன ைய சவால் ெசய்யத் ெதாடங் ய ம், சரியான ைள கைள 
ஏற்காதேபா ம், அவள் அவைன அவன  அைறக்  அ ப் னாள். நான் ட் ற்  வந்தேபா , 
என் மைன  என்ன நடந்த  என்  என்னிடம் ெசால்வாள். நான் உள்ேள ெசன் , "நிக், என்ன 
நடந்த ?" என்  ேகட்ேபன், அவன் கைத ன் ஒ  பக்கத்ைத எனக் க் ெகா ப்பான். உண்ைம 
என்னெவன்றால், அவன் கத  எண் 3 (பாடம் 5 ஐ ம ப்பாய்  ெசய்ய ம்) ம் னான், 
ஆனால் அ  அங்  இல்ைல. அம்மா ேகடட்ைதச ் ெசய்யாததால் நான் அவ க்  இரண்  

ைள கைளத் த ேவன்.  
 
ஒ  ப ன்மன் தண்டைனைய ம க் ம் ேபா   
 

எப்ேபாதாவ  ஒ  ப ன்மன் பணிநி த்தம் ெசய்ய ம க் றான் என்றால் அப்பாைவ 
அைழத்  ரசச்ைனைய வரிக்க ேவண் ய ேநரம் வந் ட்ட , அதனால் அவர ் ட் ற்  
வ ம்ேபா  நிைலைமைய ரக்்க தயாராக இ க் றார.் அப்பா ப ன்ம வய னரிடம் 

ரசச்ைன பற்  ேகட்டேபா  ப ன்ம வய , அ  நியாய ல்ைல என்  அ க்க  ெசால்வார.் 
அப்பா இப்ெபா  ரச் ைனைய சமாளிக்க றந்த வ  அவரக் க்  தல் தண்டைன 
வழங் வதா ம். தனிைமப்ப த்த ம ப்பதன் லம் அம்மா ன் அ காரத் ற்  
அ பணிய ல்ைல என்றால் சனிக் ழைமயன்  ேவைலக்  தல் தண்டைன ேதைவ 
என்பைத ளக் ங்கள். ஒவ்ெவா  ைற ம் அம்மா ன் ேபசை்சக் ேகடக்ாதேபா  அல்ல  

ன்னேர ரம்ானிக்கப்பட்ட ன் ைள கைளப் பற் ப் ேபசாதேபா  ப ன்ம வய ல் 
உள்ளவன் ஒ  மணிேநர ேவைலையப் ெப றான். சனிக் ழைம ேவைல த வ  அவரக்ள் 
அவ ைடய அ காரத் ற்  சமரப்் க்க ேவண் ம் என்பைத அவரக் க்  
நிைன ட் வதற்கான தண்டைனயா ம். இ ல் லக் கள் இல்ைல. அப்பா ட் ல் 
இல்லாதேபா , அம்மா தான் அ காரம். அவரக்ள் அவைள அப்ப ேய ம க்க ேவண் ம். 
 
அவரக்ைள ேவைலக்  ைவக்க ம்  
 

சாதாரண ேவைலக க்  அப்பால், ேவைலைய ஒ க் வ  ஒ  பய ள்ள 
தண்டைன/ஊக் ப்பா ம். நிக் பன்னிரண்  வயைத அைடந்தேபா , அவன் என் 
மைன ன் அ காரத்ைத சவால் ெசய்யத் ெதாடங் னான். அவள் அவ க்  ஒ  சரியான 

ைளைவக் ெகா ப்பாள், ல சமயங்களில் அவன் வா வான்.  
  
என  மைன ன் அ காரதை்த சவால் ெசய்வதற்காக நான் எப்ேபா ம் ஒ  மணிேநர 
ேவைல ஒ க் ேனன். "ஒ  மணி ேநரம் ேவைலக்  ேபா" என்  நான் ெசால்லமாட்ேடன், 
அல்ல  அந்த ேநரத் ல் அவன் ஒ  கைள எ த் ப்பான“. நான் ெசால்ேவன், "நீ இங் ந்  
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இங்ேக கைள எ க் றாய்." ேவகமாக ேவைல ெசய்வதால் அவன் ன் ட் ேய 
ெசய் ந்தால், அ  கச ் றந்த . அ  அவ க்  நான்  மணிேநரம் அல்ல  நாள் 

வ ம் எ த்தால், அ  அவ ைடய ப்பம். ேவைல வைட ம் வைர க் ய 
தந் ரம் இல்ைல. நிக் ஒ  இயந் ரமாக மா னான், அவன் ேவகமாக ம் க னமாக ம் 

உைழத்தால், ஒ  மணி ேநரத் ற் ள் க்க ம் என்பைத உணரந்்தான். 
  
ப களில் ஆழமாக ேத ங்கள்  
 

ேவைல ெதாடரப்ான நன்ைம ைமகைள ேழ பட் ய ங்கள்.  
 

சகல ரயாசத் னா ம் ரேயாஜன ண் ; உத களின் ேபசே்சா 
வ ைமைய மாத் ரம் த ம்(நீ ெமா கள் 14:23) 

 
________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

ேகாைடகாலத் ல் ேசரக்் றவன் த் ள்ள மகன்; அ ப் காலத் ல் 
ங் றவேனா இலசை்சைய உண்டாக் ற மகன். (நீ ெமா கள் 10: 5)  

 
________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

றம்ேப க் றவரக்ைளப்பற்  ேயாக் யமாய் நடந் , ஒன் ம் உங்க க் க் 
ைற ல்லா க் ம்ப , நாங்கள் உங்க க் க் கட்டைள ட்டப ேய, 

அைமத ள்ளவரக்ளா க் ம்ப  நா ம், உங்கள் ெசாந்த 
அ வல்கைளப்பாரக்்க ம், உங்கள் ெசாந்தக் ைககளினாேல ேவைலெசய்ய ம் 
ேவண் ம் என்  உங்க க் ப் த் ெசால் ேறாம். (1 ெதசேலானியன் 4: 11-12) 

 
________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
கட் ப்பா  மற் ம் பணிநி த்தம்  
 

பணிநி த்தம் மற் ம் கட் ப்பா  இரண் ம் ஒன்றல்ல. பல ெபற்ேறாரக்ள் எல்லாவற் ற் ம் 
கட் ப்பாட்ைடப் பயன்ப த் றாரக்ள், ஆனால் அ  ப் ட்ட நிகழ் களில் மட் ேம 
பயன்ப த்தப்பட ேவண் ம்.  
  
பணிநி த்தம் வைரய க்கப்பட்ட    
 

பணி நி த்தம் ஒ  ர் த் ம் ைள கைள ம த்ததற்கான தண்டைனயா ம். அந்த 
த ணத் ல் அவரக்ள் அைனத்  ச ைககைள ம் இழந்  அதன் ைள கைள 
ஏற் க்ெகாள் ம் வைர பணிநி த்தத் ல் இ ப்பாரக்ள். இ  ஐந்  நி டங்கள், ஐந்  மணி 
ேநரம் அல்ல  ஐந்  நாடக்ள் ஆகலாம். பணிநி த்தம் ேபா , ெசல்ேபான், இைச, , 

ைளயாட் கள், நண்பரக்ள், கணினி அல்ல  பணப் ழக்கம் ஆ யைவ அ ம க்கப்பட 
டா . அவரக்ளின் வாழ்க்ைக பள்ளி, ட் ப்பாடம், ேவைலகள் மற் ம் ம்ப 
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ந் கைளக் ெகாண் ள்ள . ைள கைள அவரக்ள் சரியாகச ் ெசய்த டன், தந் ரம் 
ண் ம் ெதாடங் ற .  

  
உங்கள் ப ன்மர ் இ  அபத்தமான  என்  உங்க க் ச ் ெசால்லலாம். அவரக் டன் 
உடன்ப ங்கள். அவரக் க்  ல நி டங்கள் எ க் ம் ஏேதாெவான் ற்காக, அவரக்ள் ன்  
நாடக்ள் தங்கள் அைற ல் இ க்கத் ேதரந்்ெத த்தனர.் ஆனால் ழ்ப்ப வ  அவரக்ளின் 

ப்பம். 
 
கட் ப்பா  வைரய க்கப்பட்ட   
 

கட் ப்பா  என்ப  ஒ  ற்றம் ெதாடரப்ான ர் த் ம் ைள  ஆ ம். இ  ஒ  ப் டட் 
ேநரத் ற்  ட் ல் தங் ப்பைதக் ெகாண் ள்ள , நண்பரக்ள் யா ம் 
அ ம க்கப்படக் டா . 
 
உங்கள் ைற ஒ  ப் டட் ேநரத் ற் ள் ட் ல் இ க்க ேவண் ம் என்றால், 

ர் த் ம் ைள  இரண்  நாடக்ள் கட் ப்பா  ஆ ம். கட் ப்பா  என்ப  ஒ  
ர் த் ம் ைளவா ம், இ  ப் டட் ேநரத் ற் ள் ட் ல் இ க்க ேவண் ம் அல்ல  

அ ம ன்  ேவ  இடத் ற்  ெசல்ல டா  என்பதா ம். உங்கள் ள்ைள ப ங் வதன் 
லம் அல்ல  டை்ட ட்  ெவளிேய வதன் லம் தைடைய னால், அவரக்ள் ப் டட் 

நாடக் க்  நி த்தப்ப வாரக்ள். பணிநி த்தம் ெவற் கரமாக ந்த ம் தந் ரம் 
ண் ம் ெகா க்கப்பட ேவண் ம்.  

  
ழ்ப்ப யாைம ன் இந்தச ் சம்பவங்கைளப் பயன்ப த்  நம் ள்ைளக க் ப் ப ற்  

அளிக்க ேவண் ம் என்  ேதவன் ம் றார.் ஒ  ரந்்த வய  வந்தவரின் 
ணா சயத்ைத உ வாக் வேத எங்கள் க்ேகாளாக இ ப்பதால், நாம் ராக இ க்க 

ஊக் க்கப்ப ேறாம். 
 

ர் த் ம் ைள களின் பட் யல்  
 

ப ன் ன்  வய  மற் ம் அதற்  ேமற்படட் ள்ைளக க் , ைள  பட் யைலப் 
பயன்ப த் ங்கள். இ  அேத சரியான க த் , ஆனால் ஒ  ெபட் க்  ப லாக ஒ  பட் ய ல் 
பயன்ப த்தப்ேபா ேறாம். என் ள்ைளகள் ஒ  ைள  ெபட் டன் வளரந்்தாரக்ள், 
அதனால் அவரக்ள் இன் ம் ப ன்மர ் வைர ெபட் ல் இ ந்  கா தங்கைள 
எ த் க்ெகாண் ந்தாரக்ள். ஆனால், உங்கள் ப ன் ன்  வய ப் ெபண் க்  

தன் ைறயாக இ ேபான்ற ெபட் ைய அ கப்ப த் ம் ேபா , அவரக்ள் "இ  என்ன 
ழந்ைதத்தனமான ெபா ள்?" என்  வாரக்ள்  

  
சரிெசய்தல் ைள கைள வய க்  ஏற்ப ெசய்ய ேவண் ம். உங்களிடம் பல இைளஞரக்ள் 
இ ந்தால், அவரக்ள் அைனவ க் ம் ஒேர பட் யைலப் பயன்ப த்தலாம். அந்த பட் ய ல் 
உங்கள் காைர க வலாம், காரின் உட் றத்ைத ெவற் டமாக்கலாம், ளிரச்ாதன ெபட் ைய 

த்தம் ெசய்யலாம் அல்ல  உங்கள் ட் ன் ஐந்  ஜன்னல்கைள உள்ேள ம் ெவளிேய ம் 
க வலாம். இந்த சரிெசய்தல் ைள கள் ஒ  ைறைய ம்ேபா  ெகா க்கப்பட 
ேவண் ய அவரக் ைடய வழக்கமான ேவைலக க்  ேமலானதா ம். நீங்கள் ெசய் ம் 
வசந்தக்காலத்  த்தம் பற்  ேயா த்  அந்த ெபா டக்ைள பட் ய ல் ைவக்க ம். ன்  

தல் ப ைனந்  நி டங்கள் எ க் ம் பணிகைள இலக்காகக் ெகாள் ங்கள். 
 
உங்கள் ள்ைள ஒ  ைறைய ம்ேபா , சரிெசய்தல் ைள  பட் ய ல் ஒ  
ெபா ைளச ்ெசய் ற . எனி ம், உங்கள  ல ைறகள், ஊரடங்  உத்தர  இல்லாமல் 
ேபாதல் அல்ல  ெதாைலேப  ைய வதற்காக இரண்  நாடக் க்  தங்கள் 
ெதாைலேப ைய இழப்ப  ேபான்ற கட் ப்பாட்  ைள கைள ஏற்ப த் ம். ஒவ்ெவா  

ைறக் ம், உங்கள் ர் த்தமான ைள கள் ழ்ப்ப யாைம டன் 
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ெதாடர் ைடயாகேவா அல்ல  இல்ைலெயன்றா ம் ன்னேர ரம்ானிக்கப்பட் க்க 
ேவண் ம். ( ேழ உள்ள ெசயல் ட்டம் 2 ஐப் பாரக்்க ம்). 
 

ைள  பட் ய ல் தல் பணி தல் கைட  வைர ஒ க்கப்பட் ள்ள , ேம ம் அவரக்ள் 
ேழ வ ம்ேபா , அ  ண் ம் ெதாடங் ற . இர ல் உள் ற்றம் ைடப்ப  க ம் 

தாமதமான , எனேவ ம நாள் காைல ல் அந்தப் பணிைய ஒ க் வ  அல்ல  உடன யாக 
ெசய்யக் ய பட் ய ல் இ ந்  அ த்த ேவைலைய நீங்கள் ெதரி ச ்ெசய் க்ெகாள்ளலாம். 
ஆனால் உங்கள் ள்ைள க ம் ெவ க் றான் என்  உங்க க் த் ெதரிந் ம் பணிகைள 
ஒ ங் ன்  ஒ க்கா ரக்ள். 
 
ெசயல் ட்டம் 2  
 

ஒ  சரிெசய்தல் ைள  பட் யைல உ வாக்க ன்வ ம் வ ைறகைள ம பரி லைன 
ெசய்  தம்ப னராக வா ங்கள். ைறகள் மற் ம் ைள கள் என்ற ன் 
இைணப்  N இல் உள்ள எ த் க்காட்  பட் யைலப் பாரக்்க ம்: உங்கள் ெசாந்த ம்பப் 
பட் யைல உ வாக்க ஒ  மா ரி ன்னிைணப் ல் ெகா க்கப்பட் ள்ள .  
  
1. உங்க க்  வழக்கமாக ஒ க்கப்ப ம் ேவைலகளில் ஏற்கனேவ இல்லாத ேவைலத் 
 ட்டங்களின் பட் யைல உ வாக்க ம். இந்த ய ேவைல ட்டங்கள் ெபா வாக 
 வசந்த அல்ல  இைல ர ் காலத் ல் த்தம் ெசய் ம் ட்டங்கள் அல்ல  
 ெபற்ேறாரக்ள் ெதாடரந்்  ெசய் ம் ஷயங்கள் ேபான்ற வாராந் ர அ ப்பைட ல் 
 க்கப்படக் டா .  
 
2. ைள  ேவைல மார ் ன்  தல் ப ைனந்  நி டங்கள் எ க்க ேவண் ம்.  

 
3. பட் ய ல் அ த்ததாக இ க் ம் ைள கைள அவரக்ள் ெப றாரக்ள். றப்  
 ழ்நிைலகைளத் த ரத்்  ஒ ங்ைக றா ரக்ள்.  

 
4. பட் யைல க ம் க னமாக் வைதத் த ரக்்க ம். ரந்்த வய  வந்ேதாரின் 
 தனிப்பட்ட ணா சயங்கைளக் கற் ப்பதற்கான ப ற்  க  இ  என்பைத 
 நிைன ல் ெகாள் ங்கள். இ  ெபற்ேறாரக்ள் தங்கள் ள்ைளகைள ப வாங் வ  
 அல்ல. 

 
5. ஒ  ைறக்  ெதாடர் ைடய ைள  ஒ க்கப்படாதேபா  இந்த பட் யல் 
 பயன்ப த்தப்ப ற .  

 
6. உங்க க்  உ யான ப்ப ள்ள ள்ைள இ ந்தால், பட் ய ல் உள்ள பல 
 ேவைலத் ட்டங்கள் உங்க க் த் ேதைவப்படலாம், ஏெனன்றால் உங்கள் 
 ள்ைளயான  ச பத் ல் ெசய்த ர் த் ம் ைள கைள ண் ம் ெசய்யா . 

 
7. ந்ைதய ப ற்  ெபற்ற ள்ைள ப் கரமான ைள கைளச ் ெசய்ய ல்ைல 
 என்றால், உங்கள் ள்ைள அைதச ் சரியாகச ் ெசய்ய ேவண் ம் அல்ல  அவரக்ள் 
 அைதச ்சரியாகச ்ெசய்யத் தயாரா ம் வைர ங்கள். 

 
8. ெபற்ேறாரக்ள் தங்கள் ள்ைளகள் ேவைலகைள ெசய்த டன் அந்த ெபட் ன்  
  ள்ைளகள் ேபாட யாத ஒ  அைடயாளத்ைத இ ங்கள்  

 
9. ெபற்ேறாரக்ள் தங்கள் ள்ைளகள் ேவைலகைள ெசய்த டன் அந்த ெபட் ன்  
 உங்கள் ள்ைளகள் ேபாட யாத ஒ  அைடயாளத்ைத இ ங்கள்  
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10. உங்கள் ள்ைளகள் பட் யைல த்த டன், ஆரம்பத் ந்  ண் ம் 
 ெதாடங்க ம். ஒ  ெபற்ேறார ் இந்த பட் ய ல் எைத ம் எப்ேபா ம் பட் ய ல் 
 ேசரக்்கலாம், ஆனால் உங்கள் ள்ைளைய ஒ ங் ப த் ம் ேபா  ெபா ட்கைள 
 ேசரக்்க ேவண்டாம். மற்ற ெபற்ேறா டன் கலந் ைரயா ய ற  ெசய் ங்கள். 
 
ேவைலகள் லம் ப ற்  
 

ேவைலகள் ஒ  சக் வாய்ந்த ப ற்  க யா ம், இ  ஒ  றந்த பணி ெந ைறைய 
ஊக் க் ற  மற் ம் தன்ைம, தனிப்பட்ட ெபா ப்  மற் ம் ய கட் ப்பாட்ைட உ வாக்க 
உத ற .  
  
இந்த ஐந்  வ காட் தல்களின் அ ப்பைட ல் ேவைலகைள சரியாகப் பயன்ப த்த ம்:  
  
1. ேவைலகைள நியாயமாக ெசய் ங்கள். உங்கள் ப ேனா  வய  மகள் வாரத் ற்  
 ஐந்  இர கள் பாத் ரங்கைளக் க னால், உங்கள் பத்  வய  மகன் வாரத் ற்  
 ஒ  ைற ஒ  ய ல்ைல ெவட் னால், அ  நியாய ல்ைல. உங்கள் மகன் 
 சைமயல் அைற ல் உண கைளச ்சைமக்க கற் க்ெகாள்ளலாம்.  
 
2. ேவைலகைள வய க்  ஏற்ப ெசய் ங்கள். ஒ  ள்ைள என்ன ைகயாள ம் 
 என்பைதப் பற்  உணர் றன் உைடயவராக இ ங்கள். எட்  வய  ள்ைளைய 
 உங்கள் காைரக் க வச ் ெசால்வ  அவரக்ளின் ற க்  அப்பாற்பட்டதாக 
 இ க்கலாம். ஆனால் அவரக்ள் காரி ள்ள ெபா டக்ைள எ க்க ம்.  

 
 

3. ேவைலகைள எ ங்கள். ைறகைளப் ேபாலேவ, ேவைலகைள ம் எ த 
 ேவண் ம்.  
 
4. க் ம் நாள் மற் ம் ேநரத்ைத எ த் ப் ரவ்மாக எ ங்கள். தன் ழைம இர  
 ப்ைப ெவளிேயற ேவண் ம் என்றால் ேசகரிப்  யாழக் ழைம காைல என்பதால், 
 நிைற  ேநரம் தன் ழைம ப க்ைகக்  ன் அல்ல  இர  உண ற் ப் ற ம் 
 என்பைத உ ப்ப த் க் ெகாள் ங்கள். அல்ல  அ காைல 5:45 மணிக்  யாராவ  
 எ ந் ப்பாரக்ள்.  
 
5. உதாரணமாக, நீங்கள் ப்ைப 7:00 மணிக் ள் ெவளிேயற ேவண் ம்.  என்   
 ெசய்தால், தன் ழைம, உங்கள் ள்ைள 7:00 மணிக்  ன்னதாகச ் ெசய்ய ல்ைல 
 என்றால் ஒ  சரியான ைளைவப் ெப றான். சரியான ேநரத் ல் ெசய்ய ல்ைல 
 என்றால், அவரக்ள் அந்த ைளைவ உடன யாகச ் ெசய்ய ேவண் ம், ன்னர ்
 பட் ய ல் இ ந்  ஒ  உ ப்ப ைய ெதரி  ெசய்ய ேவண் ம்.  அைத நிைறேவற் ம் 
 ேநரத்ைத அவரக்ள் யமாக ந் க்க ேவண் ம், ேநரத்ைத கண்காணிக்க ேவண் ம் 
 மற் ம் இந்த ேவைலைய ெசய்ய மற்ற காரியங்க க்  ேவண்டாம் என்  ெசால்ல 
 ேவண் ம். இைவ ரந்்த வய  வந்ேதாரின் ணத்ைத வளரக்் ன்றன. 

 
6. ப ற் க்ெகா ங்கள் - நசச்ரிக்க ேவண்டாம். வாக் வாதம், நசச்ரித்தல் மற் ம் 
 அச் த் வைத நி த் ங்கள். உங்கள் ட்டத்ைத அைமத்  ெதாடரந்்  
 ன்பற் ங்கள்.  
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ெசயல் ட்டம் 3  
 

உங்கள் ம்ப ேவைலகளின் பட் யைல உ வாக் ங்கள், அவற்ைற சரியான ேநரத் ல் 
ெசய்வதால் அல்ல  சரியான ேநரத் ல் ெசய்யாததால் ஏற்ப ம் ர் த்தங்கைள 
உ வாக் ங்கள். ன் இைணப்  : ேவைல பட் ய ல் எ த் க்காட் கள் மற் ம் ெவற்  
பணித்தாள் ஆ யவற்ைற ம ப்பாய்  ெசய் ங்கள்.  
  
பரி ரணவா க்  ஒ  ப் : எந்த ள்ைள ம் அைதச ் சரியாகச ் ெசய்யப் ேபாவ ல்ைல, 
எனேவ அைதச ் சரியாகச ் ெசய்வ ல் நியாயமாக இ ங்கள். அைதச ் சரியாகச ் ெசய்ய 
அவரக் க் க் கற் த்தைல ெதாடங் வதற்  ஒ  நல்ல வ யா ம். 
 
ச ைககைள த் ?  
 
ச ைககள் தனிப்பட்ட பணிக டன் இைணக்கக் டா . இல்ைலெயனில், மளிைகப் 
ெபா டக்ைள ெகாண்  வர நீங்கள் உத  ேகட் ம்ேபா , உத க்  எவ்வள  பணம் 

ைடக் ம் என்  அவரக்ள் ேகடக்லாம்.  
  
நீங்கள் அவரக் க்  ஒ  ச ைகைய வழங்க ட்ட ட்டால், ஒ  வார காலத் ல் அவரக்ள் 
எத்தைன மணிேநர ேவைலகைளச ் ெசய் றாரக்ள் என்  ேயா த் , தம்ப னராக நீங்கள் 
ஒப் க்ெகாள் ம் பாய் (டாலர)் ெதாைகையக் ெகாண்  வா ங்கள். ற  அவரக் க்  
உத  ெசய்வதற்காக ம் (அேநகமாக வாரத் ற்  ஐந்  டாலரக்ள்) நீங்கள் அவரக் க்  
உத செ்சய்வதற்காக ம் அவரக்ைள ேந ப்பதற்காக ம் அவரக் க்  பணம் ெகா ங்கள். 
இந்த காரணங்கைள ளக் ங்கள், அ  அவரக்ள் ெசல  ெசய் ம் பணம்.  
  
நிக் எப்ேபா ேம தல் பணம் சம்பா க்க ம் னான், ஏெனன்றால் அவன் எப்ேபா ம் 
வாங்க ம் ம் ஒன்ைற ைவத் ந்தான். அவன  வழக்கமான ேவைலக டன் 
ெதாடர் ல்லாத ல ட்டங்க க்  அவ ைடய ச ைகக்  ேமல் பணம் சம்பா க்க ஒ  
வ யாக டாலர ்ெதாைககைள நான் ஒ க் ேவன். 
 

ள்ைளகள் எப்ப  ேவைல ெசய்ய ேவண் ம் என்பைத கற் க்ெகாள்ள ேவண் ம், ஆனால் 
அவரக்ைள அ ைமகள் ேபால் நடத்த ேவண்டாம். ஒ  றப் த் ட்டத் ல் எனக்  உத  
ேதைவப்ப ம்ேபா , நாங்கள் எப்ேபா  ேவைல ெசய்ேவாம் என்பைத ன் ட் ேய என் 

ள்ைளக க் ச ் ெசால்ேவன். நாள், ெதாடக்க ேநரம் மற் ம் கால அள  பற்  நான் 
ப் ட் ப்ேபன். ல ேநரங்களில் நான் அவரக் க்  பணம் ெச த் ேவன், ஆனால் மற்ற 

ேநரங்களில் நான் ெச த்த மாட்ேடன். பணம் எ ரப்ாரக்்காமல் ட்ைட பராமரிப்ப ல் 
பங்ேகற்க ள்ைளக க்  கற் ப்ப  நல்ல   
  

ேசாம்ேப ைடய ஆத் மா ம் ம் ஒன் ம் ெபறா ; 
ஜாக் ரைத ள்ளவரக் ைடய ஆத் மாேவா ஷ் யா ம் (நீ ெமா கள் 13: 4)  

  
ட்டத்ைத உ வாக் ங்கள்  

 

ேதவன் நம் ள்ைளகைள ெமன்ைமயான கண்டனத் டன் ப ற் க்க ெசால் றார ்
(எேப யர ் 6: 4). ெபற்ேறார ் மற் ம் ள்ைளகள் இ வ ம் ன்பற்ற ேவண் ய ட்டங்கைள 
வ ப்பதன் லம், ைறந்தபடச்ம் நாடகம் மற் ம் உணரச்் டன் ப ற் ல் ன்ேனற்றம் 
அைடயலாம். தகவல்ெதாடர் , அ க்ைக தல் மற் ம் மன்னிப்  ேகட்பதன் லம் 
ேதால் கைள ைரவாக அகற்ற ம்.  
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ப ற் த் ட்டத் ல் எ த் க்களில் ெதளிவாக வைரய க்கப்பட்ட ைறகள், 
ர் த் ம் ைள களின் ஆதாரம் (ெபட் , பட் யல், கட் ப்பா ) மற் ம் கலகம் ெசய் ம் 

ேபா  அவற்ைற ஊக் ப்பதற்கான வ  ஆ யைவ அடங் ம் (அ த்தல், பணிநி த்தம்). 
நிைலத்தன்ைம அவ யம்.  
  
உங்கள் ப ன்ம வய னர ்மற் ம் இளம் வய  ள்ைளகைளப் பற் ய ஆழமான ரிதைலப் 
ெபற, ன் இைணப்  ேக: வா பரக் க்கான ேகள் த்தாள் (வய  வந்ேதா க்கான 
அவரக்ளின் ரிதைலத் ரம்ானிக்க) ன் இைணப்  ேக காண ம் மற் ம் ய 
ெபரியவரக் க்கான ேகள் த்தாள் (அவரக்ள் ப ெனட்  வயதா ம்ேபா  மாற்றங்கைளப் 
பற்  ந் க்க) ன் இைணப்  ஆர ்ஐ காண ம்.  
 
அ த்த பாடத் ல், நீங்கள் வாங் ய தகவைலப் பயன்ப த் ேவாம், அைத உங்கள் ட் ல் 
ெசயல்ப த்தத் ெதாடங் ேவாம் 
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பாடம் 11 

ண் ம் ெதாடங் தல் 

 
ண் ம் ெதாடங் வ  என்ப  அவ்வள  ெபரிதான ஒன்றல்ல. தாகப் ெபற்ற சத் யங்கள், 

உபகரணங்கள் மற் ம் ெபற்ேறாரின் ெகாள்ைககைள எ த்  அவற்ைற ஒ  ய ம்பச ்
ழல் மற் ம் ஒ ங்  ட்டத்ைத உ வாக்கப் பயன்ப த் ங்கள். இந்தத் ெதாடர ் வ ம், 

ேதவன் தன  ப்பப்ப  நீங்கள் எங்  இயங்க ல்ைல என்பைதக் காண் ப்பதன் லம் 
உங்கள் தற்ேபாைதய ெபற்ேறார ் ைறகள் மற் ம் ேமலாண்ைம பாணி ல் மாற்றத் ன் 
ேதைவைய ெவளிப்ப த் க்கலாம். 
 
நாம் ேதவ ைடய வாரத்்ைதையப் ப க் ம்ேபாெதல்லாம், அவ ைடய வாரத்்ைத ம் 
நம்ைமப் ப க் ற . இ  நம  தவறான வ கைள ம் அவற்ைற 
நைட ைறப்ப த் வதற்கான நம  ேநாக்கங்கைள ம் ெவளிப்ப த் ற .  
  

ேதவ ைடய வாரத்்ைத ன் 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 ரிக்கத்தக்க உ வக் 

த் றதா ம், இ தயத் ன் நிைன கைள ம் ேயாசைனகைள ம் 
வைகய க் றதா ம் (எ ெரயர ்4:12) 

 
நம் வாழ் ல் ேவதாகம சத் யத்ைதப் பயன்ப த் வதன் லம் நாம் ேதவ க்  

ழ்ப்ப ைக ல், அவ ைடய வாரத்்ைத நம்ைம தண்ணீர ் ேபால் க , அைனத்  
அ த்தங்கைள ம் த்தம் ெசய் ற . த் கரிப்பாளரின் அக் னிையப் ேபாலேவ, 
ேதவ ைடய வாரத்்ைத ம், நம் வாழ் ல் அவைர ம ைமப்ப த்தாத ஷயங்கைள ம், அவர ்
அகற்ற ம் வைத அம்பலப்ப த் ற . ஒ  பட்டயதைதப் ேபால, வாரத்்ைத நம் 
இ தயங்களின் க னத்தன்ைமைய ஊ ற . இ யாக, வாரத்்ைத நம் இ தயத் ல் 

ைதக்கப்படட் நல்ல ைதையப் ேபான்ற , தாழ்ைம டன் ஏற் க்ெகாள் ம்ேபா , 
ஆழமான ேவரக்ள் வளரந்்  ேதவ ைடய ம ைமக்காக ம் மற்றவரக்ைளக் கட் ெய ப்ப ம் 
பலன் த ற .  
  

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 ம்,  
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). 

  
நம் ைடய கள் மற் ம் ம்பங்கள் எங்க க்  க ம் க் யம் என்பதால், நாம் எந்த 

தத் ம் ேதால் யைடந்ேதாம் என்ற உண்ைமைய எ ரெ்காள்வ  ஊக்கமளிக்கா . 
ஒவ்ெவா  காைல ம் கரத்்த ைடய ைப ய  என்ற வாரத்்ைத நம்ைம 
ஊக் க்க ம்.  
  
ப களில் ஆழமாகத் ேத ங்கள்   
 

ேதவ ைடய வாக் த்தத்தம் மற் ம் அைவ உங்க க்  என்ன அரத்்தத்ைத த ற  என்  
பட் ய ங்கள்.  
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நாம் நிர் லமாகா க் ற  கரத்்த ைடய ைபேய, அவ ைடய 
இரக்கங்க க்  ல்ைல. அைவகள் காைலேதா ம் யைவகள்; உம  
உண்ைம ெபரிதா ள்ள . ( லம்பல்கள் 3: 22-23) 

 
________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
ஆனா ம் ஆண்டவேர, நீர ் மன க்க ம் இரக்க ம், நீ ய ெபா ைம ம், 

ரண ைப ம், சத் ய ள்ள ேதவன் (சங் தம் 86:15) 
 
________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
நம்ைம உண்ைமயாக ேந க் ம் ஒ  ெபரிய, இரக்க ள்ள ேதவன் நம்ேமா  இ ப்பதால், 
அவ ைடய ெப ம் வல்லைம, ஞானம், அன்  மற் ம் ணப்ப த் த டன் நம் பக்கத் ல் 
இ ப்பார ் என்  அவ ைடய வாக் த்தத்ைத நம்பலாம். ேதவன் நம் கைள ஆ ரவ் க்க 
வல்லவர,் ஆயத்தமாக இ ப்பவர,் ஆனால் நாம் அைத ம்ப ேவண் ம் மற் ம் அவர ்
நம் டம் ேகா ம் அைனத்ைத ம் ெசய்ய யற்  ெசய்ய ேவண் ம். 
 
நான் அெமரிக்கா ம் ெவளிநாட் ம் உள்ள ெபற்ேறாரக்ளிடம் ேப ம்ேபா , இந்த 
தகவ க்கான ெபா வான ப ல், "நான் ஏன் இந்த ஷயங்கைள இ வைர 
ேகள் ப்பட்ட ல்ைல? நான் இ ப  ஆண் களாக ஸ்தவனாக இ க் ேறன். நான் ஏன் 
இந்த வசனங்கைள என் ள்ைளகேளா  நைட ைறப்ப த் வ ல் ரிந் க்ெகாள்ள ல்ைல 
இல்ைல? 
 
உங்களில் பலர,் "நாங்கள் ண் ம் ெதாடங்க ேவண் ம்" என்  ரக்ள். இளம் 

ள்ைளகைளக் ெகாண்ட ெபற்ேறா க்  இ  அச் த்தலாக இ ந்தா ம், வயதான 
ள்ைளகைளக் ெகாண்ட ெபற்ேறார ்ஏற்கனேவ ட்ைட ட்  ெவளிேய யவரக்ைளப் பற்  

கவைலப்ப றாரக்ள். இந்தத் ெதாடரின் ெகாள்ைககைளப் ப த்த ற , அவரக்ள் என்னிடம் 
ேகாபப்ப வ ல் ஆசச்ரிய ல்ைல. எங்கள் உற  க ம் ேமாசமாக இ ப்ப ல் 
ஆசச்ரிய ல்ைல. என  ெபற்ேறாரின் பாணி அவரக்ைள எப்ப  பா த்த  என்பைத இப்ேபா  
என்னால் பாரக்்க ற . 
 
உங்கள் ள்ைளகள் ப ன்ம வய னராக இ ப்பதால் அல்ல  நீங்கள் ட் ல் வய  வந்த 

ள்ைளகைளக் ெகாண் ப்பதால் நீங்கள் ேசாரவ்ைடந்தால், " ைளயாட் ன் ற்ப ல் 
இந்த உத் கைள ம் உபகரணங்கைள ம் நான் எவ்வா  ெசயல்ப த்த ம்?"  
  
இைதக் கவனி ங்கள்: ேதவன் இந்த ஷயத்ைத உங்க க்  ெவளிப்ப த்த இப்ேபா  வைர 
காத் ந்தார.் நாம் ெசயல்ப ம் அேத ேநரத் ல் அவர ் ெசயல்ப வ ல்ைல. ேதவன் ஏன் 
இ வைர காத் ந்தார?் நீங்கள் ேதாற்க க்கப்ப வைத ம் கண்டனம் ெசய்வைத ம் உணர 

யா  என்  உ யாக இ ங்கள். ேதவ ைடய பாரை்வ ல், அவ ைடய ன் ட் ய 
அ ன் ப , இ  சரியான ேநரம், உங்கள் ள்ைளக டனான உங்கள் உறைவ மாற்ற நீங்கள் 
தயாராக இ ப்பைத அவர ்அ ந் ந்த ேநரம் இ .  
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ப களில் ஆழமாகத் ேத ங்கள்  ‘ 
 

நம் வாழ் ல் ேதவ ைடய ஈ பா  பற்  இந்த வசனங்கள் என்ன ெசால் ன்றன?  
  

ேம ம் ஸ் ன்ேமல் ன்ேனற்ற நம் க்ைக டன் இ ந்ேதாம், 
அவ ைடய ம ைமக் ப் கழ்ச் யா க் ம்ப  (எேப யர ்1:11)  

 
________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
அன் ம், அவ ைடய ரம்ானத் ன் அ ப்பைட ல் அைழக்கப்பட்டவரக்ளாய்த் 
ேதவனிடத் ல் அன் றவரக் க் ச ் சகல ம் நன்ைமக்  ஏ வாக 
நடக் றெதன்  அ ந் க் ேறாம் (ேராமர ்8:28).  

 
________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
எனேவ உங்கள் ள்ைளகள் உங்கள் டை்ட ட்  ெவளிேய இ ந்தா ம், நீங்கள் எ க்க 
ேவண் ய ல க் யமான ப கள் உள்ளன. ெவளிப்பைடயாக, நீங்கள் அவரக்ைள ட் ற்  
அைழத்  வந்  ஒ க்கத் டன் ெதாடங்க யா . இ ப் ம், உற க க் ள் வ ம்ேபா , 
ஒவ்ெவா  நா ம் ஒ  ய நாள், ஒ  ய ஆரம்பம்.  
  
நீங்கள் தான் ெசன்றைடய ேவண் ம். நிைன ல் ெகாள் ங்கள், உங்கள் ெசாந்த 
ெபற்ேறா டன் நீங்கள் ெகாண் ந்த உற  உங்கள் ள்ைளக டன் நீங்கள் ெதாடர்  
ெகாள் ம் தத்ைத பா க் ம். நான் தன் த ல் ஸ் டம் வந்தேபா , என் 
தந்ைதைய மன்னிப்ப  ேதவன் என்னிடம் ேகட்ட க ம் க னமான ஒன்றாக இ ந்த . இ  
க னமாக இ ந்ததா ம், ஆனால் அ  ம ப் க் ரிய .  
  

ண் ம் ெதாடங் வதற்கான ேவதாகம ப கள்  
எ ரம்ைறயான, பயனற்ற மற் ம் ஒ ேவைள அ கரமான ெபற்ேறாரிட ந்  ல ச ்
ெசன் ந்தால் ண் ம் ெதாடங்க தற்   நீங்கள் ேதவ ைடய வாரத்்ைத ல் ேகா ட் க் 
காட்டப்பட் ள்ள  
ன்  ப கைளப் ன்பற்ற ேவண் ம்:  
  
1. கரத்்தரிடம் உங்கள் பாவத்ைத அ க்ைக ங்கள்.  
2. மன்னிப்ைப ேக ங்கள்.  
3. மற்றமவரக்ைள மன்னி ங்கள்.  
  
ப  1: கரத்்தரிடம் உங்கள் பாவத்ைத 
அ க்ைக ங்கள்.   
உங்கள் ள்ைளக டன் சரியான உறைவ 

டெ்ட ப்பதற்கான தல் ப  உங்கள் ெசாந்த 
பாவங்கைள கரத்்தரிடம் ஒப் க்ெகாள்வதா ம்.  
  
 

 

உண்ைம ேகாப்   
 

அ க்ைக தல் — நீங்கள் 
அ யாமேலா அல்ல  ேவண்  
ெமன்ேறா ெசய்த  தவ  மற் ம் பாவம் 
என்பைத கட டன் ஒப் க்ெகாள்வ .  
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நம் ைடய ேதால் கள், தவ கள் மற் ம் ேதவ க் ம் மற்றவரக் க் ம் எ ரான 
பாவங்கைள மனத்தாழ்ைம டன் ஒப் க்ெகாள்வதன் லம் அல்ல  அ க்ைக வதன் 

லம் ண் ம் ெதாடங் வ  அவ க்  ன்பாக ேநரை்மயாக இ க்க ேவண் ம். நாம் 
பா கள் என்  ேதவ க் த் ெதரி ம். இேய  தன  பாவ ல்லா இரத்தத்ைத ைவ ல் 

ந் னார,் ஏெனன்றால் எல்லா மனித இன ம் ேதவ க்  ன்பாக ற்றவாளிகளாகளாக 
இ க் றாரக்ள் ேம ம் அவரக்ள் தங்கைள இரட் த் க்ெகாள்ள இயலா . நாம் ஸ் ைவ 
இரடச்கராக ம், கரத்்தராக ம் ஏற் க்ெகாள் ம்ேபா , நாம் உடன யாக பாவத்ைத 
நி த்தமாட்ேடாம். பரி த்தமாக் ம் ெசயல் ைற (பாவத் ந்  ரித்தல்), இதன் லம் 
நாம் ஸ் ன் சாய க்  இணங் ேறாம், இ  நம் வாழ்நாள் வ ம் நைடெப ற . 
 
நாம் ேதவனிடம் அ க்ைக டட்ப்ேபா , அவ க்  ஏற்கனேவ ெதரியாத ஒன்ைற நாம் 
அவரிடம் ெசால்ல ல்ைல. அவர ் ஒவ்ெவா  எண்ணத்ைத ம் அ ந் ந்தார,் ஒவ்ெவா  
ேநாக்கத்ைத ம் அ ந் ந்தார,் ேபசப்ப ம் ஒவ்ெவா  வாரத்்ைதைய ம் ேகடட்ார,் நம் 

களில் எ க்கப்பட்ட ஒவ்ெவா  ெசயைல ம் கண்டார.்  
 
நாம் ேதவைனச ் சாரந்்  இ க் ேறாம் என்பைத ம், அவர ்  நம் க்ைக ைவக் ேறாம் 
என்பைத ம் ெஜபம் அங் கரிக் ற . அ க்ைக தல் என்ப  நாம் என்ன ெசய்ேதாம், 
அல்ல  ெசய்ய தவ ட்ேடாம் என்  ேதவனிடம் ெசால்வ  மட் மல்ல, நாம் தவ  
ெசய்ேதாம் என்பைத ம் அவரிடம் ஒப் க்ெகாள்வதா ம். 
 

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

  
ேதவன் க ம் பலைகைய த்தம் ெசய் றார,் நாம் ண் ம் ெதாடங் வைத 
சாத் யமாக் றார.் ஆனால் "if" என்ற உட் ரிைவக் கவனி ங்கள். நம் ைடய எல்லா 

ப்ைபகேளா  அவரிடம் வர நாம் தயாராக இ க்க ேவண் ம்.  
 
நாம் நம் பாவங்கைள அ க்ைக ம்ேபா  என்ன நடக் ற , நாம் அ க்ைக டாதப்ேபா  
என்ன நடக் ற  என்பைத அைடயாளம் காண ம்.  
  

தன் பாவங்கைள மைறக் றவன் வாழ்வைடயமாட்டான்; அைவகைள அ க்ைக 
ெசய்  ட் றவேனா இரக்கம் ெப வான் (நீ ெமா கள் 28:13)  

 
________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

என் இ தயத் ல் அக் ரம ந்ைத ெகாண் ந்ேதனானால், ஆண்டவர ் எனக் ச ்
ெச ெகாடார ்(சங் தம் 66:18)  
 
________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
நான் என் அக் ரமத்ைத மைறக்காமல், என் பாவத்ைத உமக்  அ த்ேதன்; என் 

தல்கைளக் கரத்்த க்  அ ைக ேவன் என்ேறன்; ேதவரீர ்என் பாவத் ன் ேதாஷத்ைத 
மன்னித் ர.் (ேசலா) (சங் தம் 32: 5).  
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________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
இந்த ஷயத்ைதப் ப க் ம்ேபா , ேதவன் உங்கள் ஒ க்க வழக்கத் ல் உங்கள் மன ன் 
நடத்ைதகைளக் ெகாண் வந் க்கலாம், நீங்கள் இப்ேபா  பாவம் என்  உணர் ரக்ள். 
நிைன ல் ெகாள் ங்கள், ேதவன் உங்கள்  ேகாபப்பட ல்ைல. இந்த கட்டத் ல் அவர ்
உண்ைமைய ெவளிசச்த் ற்  ெகாண்  வ றார,் அதனால் நீங்கள் மாறலாம். 
 
நீங்கள் அவைர அங் கரிக்க ேவண் ம், "ேதவேன, அ  பாவம் என்  நான் பாரக்் ேறன். தய  
ெசய்  என்ைன மன்னித்  ம்." ேதவன் உங்க க்  ெவளிப்ப த் ய ஒவ்ெவா  பாவமான 
வாரத்்ைத ம் ெசயல்பா ம் (நீங்கள் ெசய்யாத ஷயங்கைள ட நீங்கள் ெசய் க்க 
ேவண் ம்), அவற்ைற கரத்்தரிடம் ஒப் க்ெகாள் ங்கள். ெதளிவற்றவரக்ளாக இ க்க 
ேவண்டாம். கரத்்த டன் ப் டட்வரக்ளாக இ க்க யற்  ெசய் ங்கள். நிைன ல் ைவத்  
ெகாள் ங்கள், நாம் ெசய்யாத ஷயங்கள், சரியாக வ நடத்தாத , நம் ள்ைளகைள 
ஒ ங் ப த்தாத  அல்ல  நம் ட்ைச டன் ஒத் ப்ேபாகாத  ேபான்ற அைனத் ம் 
அ க்ைக டப்பட ேவண் ம்.  
  
ப களில் ஆழமாகத் ேத ங்கள்  
 

அ க்ைக டப்படாத பாவத் ன் ைவ வரிக்க ம். சங் தக்காரன் எவ்வா  
ப லளித்தான்? ேதவனின் ப ல் என்ன?  
  
நான் அடக் ைவத்தமட் ம், நித்தம் என் கத த னாேல என் எ ம் கள் உலரந்் ேபா ற் . 
இர ம் பக ம் என்ேமல் உம் ைடய ைக பாரமா ந்த னால், என் சாரம் உஷ்ணகால 
வறட் ேபால வறண் ேபா ற் . (ேசலா). நான் என் அக் ரமத்ைத மைறக்காமல், என் 
பாவத்ைத உமக்  அ தே்தன்; என் தல்கைளக் கரத்்த க்  அ ைக ேவன் என்ேறன்; 
ேதவரீர ்என் பாவத் ன் ேதாஷத்ைத மன்னித் ர.் (ேசலா) (சங் தம் 32: 3-5)  
 
________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
ெசயல் ட்டம்  
 
உங்கள் ேதால் கைள வரித்  அவற்ைற கரத்்தரிடம் அ க்ைக ங்கள். ன்னர ்
மாற்றத் ற்கான அரப்்பணிப் ன் ெஜபத்ைத எ ங்கள்.  
 
________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

ண் ம் ெதாடங் வதற்கான ேவதாகம ப கள் அ த்த இரண்  பாடங்களில் ெதாட ம்.  
 

பாடம் 12 
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அ க்ைக த ம் மன்னிப் ம் 

 
ந்ைதய பாடம் ண் ம் ெதாடங் வதற்கான ன்  ேவதாகம ப கைள வழங் ய . நம் 

பாவங்கைள கரத்்தரிடம் அ க்ைக ம் தல் ப ைய நன்  ரிந் ெகாள்ள, நாம் 
அ க்ைக த ன் அ ப்பைட ஷயங்கைள ஆழமாக ஆராய ேவண் ம்.  
  
அ க்ைக த ன் அ ப்பைட ேதைவகள்  
 
ேகாட்பா  1: வாசத் ன் லம், உங்கள் பாவத் ற்  மன்னிப்ைபப் ெப ங்கள் 
மற் ம் ேதவன் உங்கைள அவ ைடய ள்ைளயாக மாற் னார் என்  வா கள்.  
 
 ப களில் ஆழமாகத் ேத ங்கள்  

வாசத்ைதப்பற்  இந்த வசனங்கள் என்ன 
ெசால் ன்றன?  
 

வாச ல்லாமல் ேதவ க் ப் ரியமா 
ப்ப  டாதகாரியம்; தலாக, 

ேதவனிடத் ல் ேச றவன் அவன் 
உண்ெடன் ம், அவன் தம்ைமத்   ேத றவர ்
க க் ப் பலன் அளிக் றவெரன் ம் 

வா க்க ேவண் ம். (எ ெரயர ்11: 6)  

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

  
தாவானவர ் எனக் க் ெகா க் றயா ம் என்னிடத் ல் வ ம்; என்னிடத் ல் வ றவைன 

நான் றம்ேப தள் வ ல்ைல. (ேயாவான் 6:37)  
 
_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 
 

ேகாட்பா : மனந் ம் ங்கள், அல்ல  பாவத் ந்  ல , அன்றாடம் 
ஸ் க் க் ழ்ப்ப ந்  நடக்க ேவண் ம்.  

              உண்ைம ேகாப்   
 

வாசம்- ஸ் -Pisteuo  ( ேரக்கம்). 
பற் , நம் க்ைக; ப்பாக, 
ஏதாவ  ஒன்ைறஉ யாக 

ன்ெதா வ .19 இ  ஒ  மன ஒப் தைல 
வழங் வைத ட அ கம், இ  
நம்பப்ப வைதச ்
ெசயல்ப த் வதா ம். 
மனந் ம் ங்கள் - ரை்வத வ ; 
ஒ வரின் பாவங்க க்கான 
மனக்கசப் ன் ைளவாக ஒ வரின் 
வாழ்க்ைகைய த் வ ; ேதவ க்  

ன்பாக ஒ வர ் ெசய்த அல்ல  
ெசய்தைத நிைனத்  வ த்தப்ப வ . 

ம்ப ம் மற்ெறா  ைச ல் 
ெசல்வ ; ஒ வரின் மனைத ம், 

ப்பத்ைத ம், வாழ்க்ைகைய ம் 
மாற் வ  , இதன் ைளவாக 
நடத்ைத ல் மாற்றம் ஏற்ப ம்; 

ஷயங்கைள ேவ  வ ல் ெசய்வ  
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ப களில் ஆழமாக ேத ங்கள்  
 

மனந் ம் தைலப் பற்  இந்த வசனங்கள் வெதன்ன? 
 

ன்  தமஸ் ம் எ சேல ம் ேதய ேதசெமங் ள்ளவரக்ளிடத் ம், 
ன்  றஜா யாரிடத் ம் நான் ேபாய், அவரக்ள் ேதவனிடத் ற்  

மனந் ம் க் ணப்பட ம், மனந் ம் த க்ேகற்ற ரிையகைளச ் ெசய்ய 
ேவண் ம் என்  அ த்ேதன் (அப்ேபாஸ்தலர ்26:20).  

______________________________________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

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

 
________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

அ ேபால, மனந் ம்ப அவ ய ல்லாத ெதாண் ற்ெறான்ப  
நீ மான்கைளக் த் ச ் சந்ேதாஷம் உண்டா றைதப்பாரக்் ம் 
மனந் ம் ற ஒேர பா னி த்தம் பரேலாகத் ல் ந்த சந்ேதாஷம் 
உண்டா க் ற  என்  உங்க க் ச ்ெசால் ேறன். ( க் 15: 7). 

 
________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

கரத்்தைரக் கண்டைடயத்தக்க சமயத் ல் அவைரத் ேத ங்கள்; அவர ்
ச பமா க்ைக ல் அவைர ேநாக் க் ப் ங்கள். ன்மாரக்்கன் தன் 
வ ைய ம், அக் ரமக்காரன் தன் நிைன கைள ம் ட் , கரத்்தரிடத் ல் 

ம்பக்கடவன்; அவர ் அவன்ேமல் மன வார;் நம் ைடய 
ேதவனிடத் ற்ேக ம்பக்கடவன்; அவர ் மன்னிக் றதற் த் தைய 
ெப த் க் றார.் (ஏசாயா 55: 6-7)  

 
________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

ேகாட்பா  3: நீங்கள் அ க்ைக ட்ட ன்  மற் ம் மனந் ம் ய ன் , உங்கள் 
மைன , ேபாதகர் அல்ல  உங்கள் ஆ க் ரிய நண்ப க்  கணக்  ஒப் ப்பவராக 
இ ங்கள்.  
 

ஸ் ன் சரீரத் ன் அங்கத் னரக்ளாக, நாம் ஊக்கமளித்தல், பா காப் , அ த்தல் 
மற் ம் ர் த்தம் ஆ யவற் க்காக கட க் ம், ஒ வ க்ெகா வர ் ெபா ப்ேபற்க 
ேவண் ம். பாவமான நடத்ைதைய மாற் வதற்கான உங்கள் உ ப்பாட்ைட மற்றவ டன் 
ப ரந்்  ெகா 
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ள்வதன் லம், நீங்கள் உங்கைள 
இரக யத் ந்  ெவளிேய ெகாண்  வந் , 
நீங்கள் நம்பக் ய ஒ வரின் ஆதரைவ ம் 
ெஜபத்ைத ம் றக் ரக்ள்.  இ  பாவத்ைத 
ெவளிசச்த் ற்  ெகாண்  வர உத ற .  
  
 

ப களில் ஆழமாகத் ேத ங்கள்  
 

கணக்  ஒப் த்தைல பற்  இந்த வசனங்கள் என்ன ெசால் ன்றன?  
  

ஆதலால் நம் ல் ஒவ்ெவா வ ம் தன்ைனக் த்  ேதவ க் க் 
கணக்ெகாப் ப்பான். (ேராமர ்14:12)  

 
________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

நீங்கள் ெசாஸ்தமைட ம்ப க் , உங்கள் ற்றங்கைள ஒ வ க்ெகா வர ்
அ ைக ட் , ஒ வ க்காக ஒ வர ் ெஜபம்பண் ங்கள். நீ மான் ெசய் ம் 
ஊக்கமான ேவண் தல் க ம் ெபல ள்ளதா க் ற . (யாக்ேகா  5:16) 

 
________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

சேகாதரேர, ஒ வன் யாெதா  ற்றத் ல் அகப்படட்ால், 
ஆ க் ரியவரக்ளா ய நீங்கள் சாந்த ள்ள ஆ ேயாேட அப்ப ப்பட்டவைனச ்

ரெ்பா ந்தப்பண் ங்கள்; நீ ம் ேசா க்கப்படாதப க்  உன்ைனக் த்  
எசச்ரிக்ைகயா . (கலாத் யர ்6: 1)  

 
________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

ன்வ ம் பரிந் ைரக்கப்படட் ெஜபத்ைத ஏெற ங்கள்:  
  
கரத்்தரா ய இேய ேவ, என் பாவங்க க்காக ைவ ல் மரித்ததற்  நன் . நீர ் என் 
வாழ்க்ைக ல் ெதாடங் ய ேவைலைய ப்ேபன் என்ற உம் ைடய வாக் த்தத் ற்  நன் . 
என் ள்ைளக டன் என்ைன ஆ ரவ் தத்தற்  நன் . அவரக்ள் உம் ட ந்  ைடத்த 
ஈ கள் என்பைத நான் இப்ேபா  ரிந் ெகாள் ேறன். இந்த ள்ைளகைள ஈவாக 
க தாததற்காக ம், அவரக்ைள வளரப்்ப ல் நான் ெசய்த தவ க க்காக ம் என்ைன 
மன்னி ம். என் வாழ்க்ைக ல் உம்ைம த ல் ைவக்க உத ம், ற  உம் ப்பம் மற் ம் 
வ க க்  ஏற்ப நீர ் தந்த ள்ைளகைள ேந க்க ம் ப ற்  ெசய்ய ம் எனக்  
உத ம்.உம் ைடய நாமத் ல் ெஜ க் ேறன். ஆெமன்  
  
ப  2: மன்னிப்  ேகட்க ம்.  
 

ண் ம் ெதாடங் ம் ேபா , நீங்கள் த ல் ேதவனிடம் அ க்ைக ட்  மன்னிப்  
ேகட் ரக்ள், ற  உங்கள் வாரத்்ைதகள், ெசயல்கள் அல்ல  ெசயல்களின் 

 

உண்ைம ேகாப்   
 

கணக்  ஒப்ப த்தல்- ஒ  கணக் ற்  
உட்பட் , ப லளிக்கக் ய, ஒ வரின் 
நடத்ைதைய ளக் ம் அ க்ைக. 
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ைற ப்பாடட்ால் பா க்கப்பட்ட மற்றவரக்ளிடம் மன்னிப்  ேக ங்கள். (இ  உங்கள் 
ள்ைள வளரப்்  பாணிக்  ெபா த்தமாக இ க் ம்.)  

 
ேதவன் நம்ைம ஆள்வதற்  ஆ க் ரிய ெகாள்ைககைள வழங் ள்ளார.் நாம் 

ஸ்தவரக்ளாக இ ந்தா ம் அல்ல  ஸ்தவரக்ளாக இல்லா டட்ா ம், ேதவ ைடய 
ெகாள்ைககைள நம் ேறாேமா அல்ல  அவற்ைற நிராகரிக் ேறாேமா, இந்த ஆ க் ரிய 
ெகாள்ைககள் நம் வாழ்க்ைகைய நிரவ் க் ன்றன. அத்தைகய ஒ  ெகாள்ைக மன்னிப்  
மற் ம் நல் ணக்கம் ஆ ம். ந்தவைர, நாம் ண்ப த் யவரக்ளிடம் ெசல் ம்ப  ேதவன் 
கட்டைள றார,் ேம ம் அவரக்ளிடம் மன்னிப்  ேகட்  மனத்தாழ்ைம டன் இ ங்கள்.  
  

ர ரஷ்்டவசமாக, ெபற்ேறாரக்ள் தங்கள் ள்ைளக க்  எ ரான ற்றங்கைள அரிதாகேவ 
ஒப் க்ெகாள் றாரக்ள். "நான் இைத ெசய்த  தவ , மன்னிக்க ம். தய ெசய்  என்ைன 
மன்னிப் ரக்ளா?" என்ற வாரத்்ைதகள் அரிதாகேவ ேபசப்ப ன்றன, ஆனால் அைவ 
ெபற்ேறாரக் க் ம் ள்ைளக க் ம் இைட ல் ஆேராக் யமான உற ற் ம் 
நல் ணக்கத் ற் ம் க ம் ஆற்றல் வாய்ந்த வாரத்்ைதகள்.  
  
உங்கள் ள்ைளக்  ப ெனட்  மாதங்களாக இ க்ைக ல் ெவளிப்பைடயாக 
ேப ன னா ம், ழந்ைதத்தனமான நடந் க்ெகாண்டதா ம் ேகாபமாக அல்ல  சத்தமாக 
கத் னால்? நீங்கள் ேதால் யைட ரக்ள் நீங்கள் ஏன் தவ  ெசய் ரக்ள் என்பைத ளக்  
அவரக்ளிடம் மன்னிப்  ேகடக் ேவண் ம். 
 
நீங்கள் உங்கள் காணிக்ைகைய ப டத் ற்  ெகாண்  வ ம்ேபா  (இன்  இ  ேதவைனப் 

கழ்வதற் ம், ஊ யம் ெசய்வதற் ம் அல்ல  அவ ைடய ஆ ரவ்ாதத்ைதக் ேகட்பதற் ம் 
அரத்்தம் என்  இேய  ளக் னார)் ேம ம் பரி த்த ஆ யானவர ்மற்ெறா  நபைரப் பற்  
உங்கள் மன ல் ஒ  ரசச்ைனையேயா அல்ல  ற்றத்ைதேயா ெகாண் வ றார ்என்றால் 
ஒ ேவைள உங்கள் ம்பத்தாராக இ ந்தால்), நீங்கள் த ல் அந்த உறைவ டெ்ட க்க 
ேவண் ம். நாம் ஒ வ க்ெகா வர ் சமாதானம் ெசய் க் ெகாள் வ  ேதவ க்  எவ்வள  

க் யம் என்பைத இ  காட் ற . அவ டனான நல்ல தய  மற்றவரக் டனான நம  
உற டன் ேநர யாக ெதாடர் ைடய  என்  அவர ் றார.்  
இைத அ ந்த நாம் ற்றங்கைள ைரவாக அ க்க ேவண் ம். ப ற் டன், இந்த வாழ்க்ைக 

ைற ஆ ரவ்ாதத்ைத ம் சமாதானதை்த ம் த ற  என்பைத நீங்கள் காண் ரக்ள். 
 
ஆைகயால், நீ ப டத் னிடத் ல் உன் காணிக்ைகையச ் ெச த்த வந் , உன்ேபரில் உன் 
சேகாதர க் க் ைற உண்ெடன்  அங்ேக நிைன வாயா ல், அங்ேகதாேன 
ப டத் ன் ன் உன் காணிக்ைகைய ைவத் ட் ப் ேபாய், ன்  உன் சேகாதரேனாேட 
ஒப் ரவா , ன்  வந்  உன் காணிக்ைகைய ெச த்  (மத்ேத  5: 23-24).  
  
”ேபாய்” என்ற ெசால் ஒ  கட்டாய ைனசெ்சால், ஒ  கட்டைள. நாம் நம் ள்ைளக க்  
எ ராக பாவம் ெசய்ேதாம் என்  ெதரிந்தால், அவரக்ளிடம் ெசன்  மன்னிப்  ேகடக் 
ேவண் ம். ெசல்வ  நிபந்தைனயற்ற  என்பைத கவனிக்க ம். "என்றால்" என்ற ரி க்  
இடம் இல்ைல. எ ரி ம் நம் ெசாந்த மாம்ச ம் நம்ேமா  சண்ைட ட்  ேதவ ைடய 

ட்டத்ைத ன்பற்றாததற்  பல சாக் ப்ேபாக் கைள வழங் ம்.  
  
ேமேல உள்ள வசனத் ல், ேதவன் நான்  கடைமகைள அைடயாளம் காட் னார:்  
  

1. அவைர ைறயாக ஆரா க்க, நீங்கள் மற்றவரக்ைளப் பற்  த்தமான இ தயத்ைதக் 
ெகாண் க்க ேவண் ம். அவர ்உற க க்  அ க ன் ரிைம அளிக் றார.்  

2. நல் ணக்கத் ன் ப் ெபா ப்  உங்க ைடய , ண்ப த்தப்பட்டவர ்அல்ல.  
3. நீங்கள் க் ரம் ெசயல்பட ேவண் ம் என்  ேதவன் எ ரப்ாரக்் றார.்  
4. த ல் ற்றத்ைத நீக் , ன் ம்  வந்  அவைர வணங் ங்கள்.  
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நீங்கள் இைதச ் ெசய் ம்ேபா , நீங்கள் கரத்்த க் க் ழ்ப்ப வ  மட் மல்லாமல், 
உங்க க் ம் உங்கள் ள்ைளக் ம் இைட ல் ஆேராக் ய மா தல் ெகாண் வ ரக்ள். 
அ க்கை தல் மற் ம் மன்னிப்  வழங்கப்ப ம் ேபா  ேதவன் உங்கள் இ வரில் ேவைல 
ெசய் றார.் இ  இயற்ைகக்  அப்பாற்பட்ட . 
 
ெசயல் ட்டம்  
 

ன ம் மன்னிப்ைபப் ப ற்  ெசய்ய ேதவனிடம் பலம் ேகட் ம் ெஜபத்ைத எ ங்கள்.  
 
________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
மாற்றம் ஒ  ெசயல் ைற  
 
இந்த ெசயல் ைறைய நீங்கள் ப ற்  ெசய் ம்ேபா , எளிதாக உங்கள் ள்ைளக்  
ேதவ ைடய வ ல் ப ற்  அளிக் ம் ஆ ரவ்ாதத்ைத அ ப க்கத் ெதாடங் ரக்ள். 
நீங்கள் பாவத்ைத அ க்ைக ட்  மனந் ம் ம்ேபா , உங்கள் மனசாட்  அ க உணர் றன் 
அைட ம், ேம ம் நீ ல் நடப்பதற்கான உங்கள் றன் அ கரிக் ம். ேதவ ைடய 

ட்டத்ைதப் ன்பற் வ  உங்க க்  சக் ையக் ெகா க் ம், ேம ம் நீங்கள் ய 
கட் ப்பாட்ைடப் ெபற் , அன் ல் ப லளிக்கக் கற் க்ெகாள்வதால் உங்கள் பாவ நடத்ைத 

ைற ம். 
 

“நீங்கள் ேகாபங்ெகாண்டா ம் பாவஞ்ெசய்யா ங்கள்; ரியன் 
அஸ்த க் றதற்  ன்னதாக உங்கள் எரிசச்ல் தனியக்கடவ ” (எேப யர ்4:26)  

 
ேகாபம் இயற்ைகயான  ஆனால் பாவத் ற்  வ வ க்கா . அ  நடந்தால், நாம் ன ம் 
மன்னிப்  ேத ம் ெசயல் ைறைய ப ற்  ெசய்ய ேவண் யதாக இ க் ம். ெவ மேன 
நீங்கள் ண்ப த் ய நபரிடம் ெசன் , ற்றத்ைத (ங்கைள) ப்பாகக் , மன்னிப்  
ேகட் ங்கள். "தய ெசய்  நான் சத்தமாக கத் னதற்  மன்னி ங்கள். தய ெசய்  அந்த 
க ைமயான வாரத்்ைதகைள ெசான்னதற்காக என்ைன மன்னி ங்கள். ராக இல்லாததற்  
தய ெசய்  என்ைன மன்னி ங்கள்.  
  
ேகாபமான ற்றங்கள் அ ரச்் கரமானைவ மற் ம் அ க்க  சங்கடமானைவ. எனேவ நாம் 
அப்ப ச ் ெசய்தால் நம் ைடய பாவமான நடத்ைத மற் ம் வளரந்்  வ ம் கசப்ைப ெதாடர 
அ ம க் ேறாம், எனேவ நாங்கள் ரசச்ைனைய ம பரி லைன ெசய்ய ம்ப ல்ைல. 
" ரியன் மைறவதற்  ன்" என்  ேதவன் ம்ேபா , அவர ்ஒ  நாள் ட நம் ேகாபத்ைத 
நீ க்க டக் டா  என்  அரத்்தம் ெகா க் றார.் அேத நா க் ள் நாம் உ வாக் ம் வ  
மற் ம் அ ைவ நாம் ைடக்க ேவண் ம். இைதச ் ெசய்வதன் லம், ண்ப த்தப்பட்ட 
நபைரப் ேபால நா ம் நம்ைம த் க் ெகாள் ேறாம்.  
  
ஒவ்ெவா  ைற ம் நீங்கள் உங்கள் ள்ைளகைளக் சத்த ட்  கத் ம் ேபா , அ  
அவரக்ளின் இ தயங்கைள கத் யால் ெவட் வ  ேபான்ற . நீங்கள் மன்னிப்  ேகடக் ல்ைல 
மற் ம் ணப்ப த் ம் உ ழ்நீைரப் பயன்ப த்தா ட்டால் (அதாவ  மன்னிப்  ேகட்ப ), 
இ தயத் ற் ள்ேள ெதாற்  ஏற்ப ம், ன்னர ் மனக்கசப்  ஏற்பட்  ப வாங் ம். நீங்கள் 
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ஏற்கனேவ ேகாபமாக ம், கசப்பாக ம், காயமைட ம் ள்ைளகைளக் ெகாண் க்கலாம், 
ஏெனன்றால் நீங்கள் அவரக்ைள ண் ம் ண் ம் ெவட் னீரக்ள், மன்னிப்  என்ற உ ழ் நீைர 
ஒ ேபா ம் பயன்ப த்த ல்ைல. 
 

நீங்கள் மன்னிப்  ேகட் ம்ேபா , ேதவன் அவரக்ளின் இ தயத்ைதக் த்ெத ம் 
ம ந்ைதக் ெகா க் ரக்ள், நீங்கள் ஆேராக் யமான உற ன் ெசயல் ைறையத் 
ெதாடங் ரக்ள். இ  க ம் க் யமான . இைத நாம் ன ம் நம் ள்ைளக டன் 
ப ற்  ெசய்யா ட்டால், அ  நம  ெசாந்த ஆ க் ரிய வளரச்்  மற் ம் மாற்றத்ைத 
த க் ம். நாம் ேவண்டாம் என்  ேதர்  ெசய்தால், நம் ள்ைள ன் இ தயத்ைத 
க னமாக் ம் இ  சத் ன் றந்த உபகரணங்களில் ஒன்றாக நாம் மாறலாம். ேம ம் 

ஷத் வம் மற் ம் ட்ைச ன் ைதகள் இ தயத் ல் ஊ  ேவ ன்றா .  

  
நம் பாவமான நடத்ைதக்  எந்த நியாயப்ப த் த ம் ைடயா  இல்ைல. நாம் அதன் ப் 
ெபா ப்ைப ஏற்க ேவண் ம்.  
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பாடம் 13 

மன்னிப்  வழங் தல் 

 
கடந்த இரண்  பாடங்களில் நாம் கற் க்ெகாண்ட  ேபால், ண் ம் ெதாடங் தலான  
அ க்ைக தல் மற் ம் மன்னிப்  ேகடப்  ஆ யவற் ல் ெதாடங் ற . ன்ேன வதற்  

ன் ன்றாவ  மற் ம் இ  ப யான  மற்றவரக்ைள மன்னிப்பைத ேநாக்  ெசல்வதா ம்.  
  
ப  3: மற்றவரக்ைள மன்னித்தல்  
 

நாம் மன்னிக்க ேவண் ம், இ  நிசச்யமாக நம் ள்ைளகைள உள்ளடக் ய . ஒ ேவைள 
நீங்கள் என் ள்ைளகள் என்ைன காயப்ப த் னால் என்ன ெசய்வ ? 
நிைனத் க்ெகாண் க்கலாம், 800 டாலர ் (60 ஆ ரம் இந் ய பாய்) ைல ெகாண்ட 
ம ழ்ச் யான பயணத் ல் காைர எ த் ச ்ெசன்றதற்  உங்கள் மகன் ம், அல்ல  உங்கள் 
மகள் உங்கைளப் பாரத்்  நீங்கள் அவ ைடய வாழ்க்ைகைய அ க் ரக்ள், அவள் உங்கைள 
ெவ க் றாள் என்  னதற் ம் நீங்கள் இன் ம் ேகாபமாக ம் இ க்கலாம்.  
  
மன்னிப்  என்  வ ம்ேபா , அள ம் சாதனம் ஸ்  நம்ைம எவ்வள  
மன்னித் க் றார ் என்பைத ெபா த் க் ற  (ெகாேலாெசயர ் 3:13). அவர ் எவ்வள  
மன்னித்தார,் ெதாடரந்்  மன்னிக் றார ்என்பைத நம்மால் அள ட யா .  
  
ப களில் ஆழமாக ேத ங்கள்  
 

மன்னிப்  பற்  ேதவன் என்ன ெசால் றார?் உங்கள் ண்பட்ட உணர் க க்  ஏேத ம் 
நிபந்தைன உள்ளதா?  
  

ஆைகயால், நீங்கள் ேதவனால் ெதரிந் ெகாள்ளப்பட்ட பரி த்த ம் 
ரிய மாய், உ க்கமான இரக்கத்ைத ம், தயைவ ம், மனத்தாழ்ைமைய ம், 

சாந்தத்ைத ம், நீ ய ெபா ைமைய ம் தரித் க் ெகாண் ; 
ஒ வைரெயா வர ் தாங் , ஒ வர ் ேபரில் ஒ வ க் க் ைறபா  
உண்டானால், ஸ்  உங்க க்  மன்னித்த ேபால, ஒ வ க்ெகா வர ்
மன்னி ங்கள் (ெகாேலா யர ்3: 12-13).  

 
________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

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)  

 
________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________ 
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மன்னித்தைல ெதரி ச ்ெசய் ங்கள்  
 

நீங்கள் அவ ைடய ள்ைளக க்  ஸ் ன் ஊ யராக இ க் ரக்ள், எனேவ, நீங்கள் 
ெதாடரந்்  மன்னிக் ம் மனநிைலையக் ெகாண் க்க ேவண் ம். அ  எ வாக இ ந்தா ம் 
அைத இன்ேற ட்  ங்கள். நம் ள்ைளகள் ெசய் ம் ல தவ கள் ெபரியதாக 
இ க்கலாம், ேம ம் அைவ ம ப்  உயரந்்ததாக இ க்கலாம். ஆனால் நீங்கள் அைத ட்  ட 
ேவண் ம். இ  ஒ  ேதர் , ேதவ க் க் ழ்ப்ப தல். நீங்கள் நிைனக் ம் வைர காத் க்க 
ேவண்டாம். 
 
நம் ள்ைளகள் ழ்ச் யைடந்த இயல் ம் பாவம் ெசய்யக் யவரக்ளாக ம் 
இ க் றவரக்ள். நாம் அவரக்ளின் ேதவனால் நிய க்கப்பட்ட அ காரம் என்பதால், ள்ைள 
ப வ ளரச்்  ெப ம்பா ம் நம்ைம ேநாக்  இயக்கப்ப ற . நாம் அவரக்ைள 
ேந ப்பதா ம், அவரக்ளின் நல்வாழ் க்  ெபா ப்பாக இ ப்பதா ம், அவரக்ளின் பாவம் 
நம்ைம காயப்ப த் ற . ஆனால் நாம் ஒவ்ெவா  நா ம் நம் ள்ைளகளிடம் மன்னிப்  
மற் ம் ஒப் ரவாக் ம் ெகாள்ைகையப் பயன்ப த்த ேவண் ம். 
 
நம் ள்ைளகளின் ேதால் கைள நாம் தனிப்பட்ட ைற ல் எ த் க் ெகாள் ம்ேபா , 
அவரக்ளின் தவ கைள மன்னிக்க ம் மறக்க ம் ம க் ம் ேபா  (அவரக்ள் ஒேர தவைற 
டஜன் கணக்கான ைற ெசய் ந்தா ம் ட), நாங்கள் டட்ாள்களாக இ க் ேறாம். 
வள ம் ள்ைளகளின் ெபற்ேறாரக்ளாக, நாம் சரியான கண்ேணாடட்த்ைத ைவத் , 
அவரக்ளின் ேதால் கைள அவரக்ள் நடக்கக் கற் க் ெகாண்டைதப் ேபாலேவ நடத்த 
ேவண் ம். அவரக்ள் ஆதரிக்கப்பட ேவண் ம், நிைலநி த்தப்பட ேவண் ம் மற் ம் 
ஊக் க்கப்பட ேவண் ேமெயா ய கற்றலான  ஊக்கம ப்பதாக இல்லாமல் இ க்கக் 

டா  
 
நாம் கற் க்ெகாண்டப , ள்ைள ன் ழ்ப்ப யாைமைய ைறகள், ர் த் ம் 

ைள கள் மற் ம் தண்டைன (ேதைவப்ப ம்ேபா ) ேபான்ற ப ற் யால் சரி ெசய்ய 
ேவண் ம். ஆனால் அவரக்ளின் ட்டாள்தனமான அல்ல  கலகத்தனமான நடத்ைதக்காக 
அவரக்ைள மன்னிப்பதன் லம் அன்பான ெபற்ேறார-் ள்ைள உறைவ வளரப்்பதற்கான 
சவாைல ம் நாம் எ ரெ்காள் ேறாம். அன்  கப்ெபரிய உந் தலாக இ ப்பதால், அ  
உங்கள் அ காரத் ற்  ப லளிக்க ஒ  ள்ைளைய வ நடத் ம். 
 
நம்  ஒ  ப ற்  ைமதானம், மற் ம் ள்ைள வளரப்்  ஒ  ஊ யமா ம். நாம் ேதவ க்  
ேசைவ ெசய் ேறாம், அவ ைடய ள்ைளக க்  ப ற்  அளிக் ேறாம். மன்னிப்  என்ப  
ஒ  ேப  வா க்க யாத ேதைவ. ல ள்ைளகள் இயற்ைகயாகேவ அ க உணர் றன் 
உைடயவரக்ள் மற் ம் உங்கள் மன்னிப்ைப நாடலாம், மற்றவரக்ள் மற்றவரக்ளின் 
உணர் க க்  ெவளிப்பைடயான அக்கைற இல்லாமல் வாழ்க்ைகைய என் ம் 
நிலத்ைதஉ றாரக்ள். ஆ ைமையப் ெபா ட்ப த்தாமல், உங்கள் ெசயல்கள் மற் ம் 
அ த்தல்கள் எந்த வைகயான ள்ைளைய ம் ெதய் க ரச்் க்  இட் ச ் ெசல் ம். 
ேம ம் நாம் நம் ள்ைளக க்  ப ற்  அளிக்ைக ல், ேதவன் நமக்  ப ற்  அளிக் றார.் 
மாற்றம் ல ேநரங்களில் வ ந்த ெசயலா ம். நாம் அவைர நம் னால், ேதவன் நம் 

ள்ைளகளின் ேதால் கள் மற் ம் தவ களி ந்  நாம் அ ப க் ம் ஏமாற்றங்கைள ம் 
சவால்கைள ம் பயன்ப த்  அவ ைடய சாய க்  ஏற்ப நம்ைமப் பயன்ப த் வார.் 
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ப களில் ஆழமாக ேத ங்கள்  
 

இந்த வசனங்கள் மன்னிப்  பற்  என்ன ெசால் ன்றன?  
  
நீங்கள் நின்  ெஜபம்பண் ம்ேபா , ஒ வன்ேபரில் உங்க க்  யாெதா  ைற 
உண்டா க் மானால், பரேலாகத் க் ற உங்கள் தா உங்கள் தப் த்தங்கைள 
உங்க க்  மன்னிக் ம்ப , அந்தக் ைறைய அவ க்  மன்னி ங்கள். நீங்கள் 
மன்னியா ப் ரக்ளானால், பரேலாகத் க் ற உங்கள் தா ம் உங்கள் தப் தங்கைள 
மன்னியா ப்பார ்என்றார.் (மாற்  11: 25-26)  
 
________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

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

 
________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
மன்னிப் ன் நான்  அத் யாவ யங்கள்  
ேகாட்பா  1: மன்னிப்  தவ கள் பற் ய ஒ  ப ைவ ைவத் க்கா .  
 
உங்கள் ள்ைளகள் உட்பட மற்றவரக்ைள நீங்கள் மன்னித்த டன், நீங்கள் அ ப த்த 
தவ கைள ப  ெசய்ய யா .  
 

[அன் ] அேயாக் யமானைதச ்ெசய்யா  (தவ கைள ப  ெசய்யா  என்  
ஆங் ல NIV ெமா ெபயரப்் ல் றப்பட் ள்ள ) (1 ெகாரிந் யர ்13: 5) 
 

இதன் ெபா ள் உங்கள் ள்ைளகளின் ேதால் கைள நீங்கள் ப ல் ெதாடரந்்  ெகாண்  வர 
யா . ல ெபற்ேறாரக்ள் கடந்த காலத் ல் நடந்தவற்ைற ெதாடரந்்  ப வாக ெகாண்  

வ றாரக்ள், இ  அ வான  மற் ம் உண்ைமயான மன்னிப்  அல்ல. உங்களிடம் அந்த 
ெகட்ட பழக்கம் இ ந்தால், அ ந்  ப வ  க் யம். உங்கள் ய ள்ைள 
வளரப்் ன் ன்ேனாக் , உபகரணங்கள் மற் ம் உத் கள் லம், நீங்கள் கடந்த காலத்ைத 
ஒ ங் ப த் வைதக் கற் க்ெகாண் ரக்ள், கடந்த காலத்ைத ண் ம் இ க்கா ரக்ள். 
 

ய-பரிேசாதைன 1  
 

இ  உங்கள் நைட ைறயாக இ ந்ததா? அப்ப யானால், அ க்ைக தைல எ ங்கள். 
கடந்த காலதை்த மன ல் ெகாண்  வ ம்ேபா  உங்கள் இ தயத்ைத மாற்  உங்கைள 
உணரத்் ம்ப யாக ேதவனிடம் ேக ங்கள். 
 
________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________ 
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ேகாட்பா  2:  மன்னிப்  க்கைள நீக் ற .  
 
உங்கள் ள்ைளகளின் ேதால் கள் அல்ல  பாவங்கைளப் பற்  மற்றவரக்ளிடம் 

க்கா ரக்ள். ெவளிப்பைடயாக, கணவன் -மைன க்  இைடேயயான டை்ச 
ரசச்ைனகைளப் பற்  வா ப்ப  ஏற்கத்தக்க , ஆனால் உங்கள் ள்ைளக க்  
ன்னால் இ க்க டா . உங்க ைடய ேபாதகர ் அல்ல  உங்க க்  உத  ெசய் ம் ஒ  

ஆேலாசக டன் தனிப்படட் ைற ல் ேப வ ம் ெபா த்தமாக இ க் ம்.  
  
உங்கள் ள்ைள நாள் வ ம் தவறாக நடந்  ெகாண்டால், அப்பா ெவளி ல் வந்த டன் 

ட்  வாச ல் அவைர வரேவற்காமல் உடன யாக, “இன்  நடந்தைத நீங்கள் நம்ப 
மாட் ரக்ள். . . ” என்  அம்மா வதற்  ப லாக, எப்ப  நாள் ெசன்ற  என்பைத அப்பா டம் 
ப ர ேநரம் ஒ க் ங்கள், ஆனால் ள்ைளகளின் ன்னால் ெசால்லக் டா .  
  
ஒ  நாள், என் மைன ம் மக ம் ேசரந்்  ஒ  ேமாசமான ட் ப் பள்ளிக்  (அெமரிக்கா ல் 

ட்  ைற நைட ைற ல் இ க் ற ) ெசன்றனர.் அன்  இர  நான் ட் ற்  வந்தேபா , 
அ  க னமான இரவாக இ ந்த  என்  என்னால் ெசால்ல ம். அன்  மாைல, என் 
மைன  என்ன நடந்த , அவள் ரச் ைனகைள எப்ப  ைகயாண்டாள் என்ற அைனத்  

வரங்கைள ம் ளக் னாள்.  
  
அன்  இர  ப க்ைக ல், நான் ேகட் டன் ெஜபம் ெசய்தேபா , அவள் ேதவனிடம், 
"அம்மா க் ம் எனக் ம் நாைள நல்ல நாள் அைமய ெஜ க் ேறன்" என்  ெசான்னாள்.  
  
நான் அவைள த்த ட் , "ஆமாம், உங்க க்  ஒ  க னமான நாள் என்  ேகள் ப்பட்ேடன்." 
"உனக்  ெதரி மா?"என்  அவள் ஆசச்ரியப்பட்டாள். 
"நிசச்யமாக எனக்  ெதரி ம்," என்ேறன். 
"அவ க்  ைபத் யமா?" என்  அவள் நிைனப்பைத என்னால் பாரக்்க ந்த .  
  
நான் ெவ மேன ெசான்ேனன், "நாைள உங்க க்  ஒ  நல்ல நாள் அைம ம் என்  நான் 
நிைனக் ேறன். நான் உன்ைன ேந க் ேறன், அன்ேப,”என்  அவ க்  ஒ  த்தம் 
ெகா த் ப் ன் அவள் ெவளிேய ெசன்றாள்.  
 
நிைலைம ைகயாளப்படட் , மற் ம் என் மகள் ேகட்  தன  அம்மா தன  ைறபா கைள 
ெவளி வைத தன் கா ல் ேகட் ம் அவமானத்ைத உணர ல்ைல.  
  

ய-பரிேசாதைன 2  
 

உங்கள் ள்ைளகளின் தவ கைள ம் ேதால் கைள ம் நண்பரக் டேனா அல்ல  ற 
ம்ப உ ப் னரக் டேனா ப ரந்் ெகாள் ரக்ளா? அப்ப யானால், ேதவனிடம் 

மன்னிப்  ேகடக் ஒ  ெஜபத்ைத எ ங்கள். ற  நீங்கள் த்தவரக்ளிடம் மன்னிப்  
ேக ங்கள், அந்த ஷயங்கைள நீங்கள் ப ரந்்  ெகாண்ட  தவ  என்  ளக் ங்கள்.  
 
________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________ 
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ப களில் ஆழமாக ேத ங்கள்  
 

நாம் என்ன ேபச ேவண் ம் என்  இந்த வசனங்கள் என்ன ெசால் ன்றன?  
  

என் வா ன் வாக் கெளல்லாம் நீ யானைவகள்; அைவகளில் ரட் ம் 
பரதீ ம் இல்ைல. (நீ ெமா கள் 8: 8) 

 
_____________________________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________________  
 

தன் வாைய ம் தன் நாைவ ம் காக் றவன் தன் ஆத் மாைவ 
இ க்கண்க க்  லக் க் காக் றான். (நீ ெமா கள் 21:23)  

 
_____________________________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________________  
 

ஆேராக் ய ள்ள நா  வ ட்சம்; நா ன் மா பாேடா ஆ ைய 
ெநா க் ம். (நீ ெமா கள் 15: 4)  

 
_____________________________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________________  
 
ேகாட்பா  3: மன்னிப்  ற்றங்களில் வாசம் ெசய்யா .  
 

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

 
யாராவ  உங்கைள ண்ப த் ம் ேபா , அவரக்ள்  கசப்பான உணரை்வ ஏற்ப த்த 

டா ரக்ள். அ  ேபாகட் ம் என்  ங்கள், உங்களால் யா ட்டால், சமாதானத்ைத 
நா , தாழ்ைம டன் அவரக்ளிடம் ெசல் ங்கள் என்  ேதவன் றார.் இ  நம் 

ள்ைளக க் ம் ெபா ந் ம். அவரக் ைடய கடந்தகால தவ கைள உங்கள் தற்ேபாைதய 
அ ைறைய உ வாக்க அ ம க்கா ரக்ள். உண்ைமயான மன்னிப்  ெபற்ேறாரின் 
அ ைறைய உ வாக் ற , ஒ  ள்ைள ந்  றந்தைத ம், ெஜபம் 
ெசய்வைத ம் எ ரப்ாரக்் ற . அப்ப  எ ரப்ாரப்்ப  ட, அ த்த தவ  நடக் ம் என்  
ஆவ டன் காத் க்கா . 
 

மானால் உங்களாலானமட் ம் எல்லா ம ஷேரா ம் 
சமாதானமா ங்கள்.  (ேராமர ்12:18)  

  
உங்கள் ள்ைளகள் உங்கள்  ஆழ்ந்த கசப்  மற் ம் ேகாபத்ைத ெவளிப்ப த்தலாம். 
நீங்கள் ேகாபமைடந்த ப ன்மைர எ ரெ்காள்ள ேவண் க்கலாம். உங்கள் றந்த 
ேநாக்கங்கள் இ ந்தேபா ம், நீங்கள் மன்னிப்  ேகட் ம்ேபா  அவரக்ள் ஒத் ைழக்காமல் 
இ க்கலாம். நீங்கள் உங்கள் ள்ைளகைள அ க ேவண் ம், ஆனால் அவரக்ள், "சரி, நன் " 
என்   உங்கைள அரவைணப்பாரக்ள் என்  எ ரப்ாரக்்க ேவண்டாம். அவரக்ள் 
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உங்கைளப் பாரத்்  உங்கைளச ் ேசா க்கப் ேபா றாரக்ள். இ  சாதாரணமான . 
ெபா ைமயாக ம் அன்பாக ம் இ க்க ேதவ ைடய ைபையத் ேத ங்கள். 
 
ெசயல் ட்டம்  
 

உங்கள்  ெவ ப்  அல்ல  மனக்கசப்ைபக் ெகாண் க் ம் ஒ  ள்ைள உங்க க்  
இ ந்தால், ேதவனிடம் ஒ  ெஜபத்ைத எ ங்கள், அவர ் அவரக்ளின் இ தயத்ைத 
ெமன்ைமயாக் , சத் ன் ரிையைய கட்ட ேவண் ம்  
 
________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
இைத ன ம் ெஜபத் ல் ஈ ப த் ங்கள்.  
  
ேகாட்பா  4: மன்னிப்  வரம் ன்  வழங்கப்ப ற .  
 

அப்ெபா , ேப  அவரிடத் ல் வந் : ஆண்டவேர, என் சேகாதரன் எனக்  
ேராதமாய்க் ற்றஞ்ெசய் வந்தால், நான் எத்தைனதரம் 

மன்னிக்கேவண் ம்? ஏ தரமட் ேமா என்  ேகட்டான். அதற்  இேய : 
ஏ தரமாத் ரம் அல்ல, ஏெழ ப தரமட் ம் என்  உனக் ச ்ெசால் ேறன். 
(மத்ேத  18: 21-22) 

 
ஊ யரக்ளா ய நாம், நம் ள்ைளகைள மன்னிப்பைத ஒ ேபா ம் நி த்த யா . 
அவரக்ள் ேவண் ெமன்ேற நம்ைம காயப்ப த் னா ம், அவரக்ள் என்ன ெசய்தா ம், நாம் 
அவரக்ைள ெதாடரந்்  மன்னிப்ேபாம் என்ற மனநிைல நம் டம் இ க்க ேவண் ம். அவரக்ைள 
ேந ப்ப ம் ப ற் யளிப்ப ம் நம் ைடய ேவைல. ஆம், க னமான  தான்.  இதற்  
ேதவ ைடய வாரத்்ைத ல் நின்  பரி த்த ஆ ன் வல்லைமைய அைழப்பதான் நாம் 
ெவற் ெபற ஒேர வ .  
  

ள்ைள வளரப்்ப  க னமான  தான். இ  நிசச்யமாக ேகாைழக க்  அல்ல.  
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பாடம் 14 

 ம்ப சந் ப்   

 
நீங்கள் கற் க்ெகாண்டைத உங்கள் ள்ைளக க்  ளக்க, ஒப் ரவாக் தைல ஏற்ப த்த 
ேவண் ய ேநரம் இ . இரண்  ெபற்ேறாரக்ள் ெகாண்ட ம்பத் ல், கணவ ம் மைன ம் 

த ல் ெஜபம் ெசய்  ைறகள், ர் த் ம் ைள கள், ெபா த்தமான 
தண்டைனகள், மற் ம் ஒவ்ெவா  ள்ைளக் ம் ேவைலகைள ம் ஏற்ப த்  அைவகைள 
எ த ேவண் ம்.  
  
உங்கள் ள்ைளகளின் நடத்ைத மற் ம் மனப்பான்ைமயால் ஏற்பட்ட ரக் யால் அல்ல  
அந்த ழப்பத் ல் நீங்கள் ேநாய்வாய்ப்படட்தால் இைதச ் ெசய்யக் டா . இ  ேதவ ைடய 

ப்பமாக இ க் றப்ப யால் நீங்கள் இைதச ்ெசய்ய ேவண் ம். அவர ்தம  சத் யத்ைத ம் 
உங்கள் ம்பத் ன் தான அவர  ப்பத்ைத ம் ெவளிப்ப த் ள்ளார,் எனேவ நீங்கள் 
கற் க்ெகாண்டவற் ற்  ப ல் நீங்கள் மாற்றங்கைளச ்ெசய்ய ேவண் ம். 
 
உங்கள் ள்ைளகளில் ஒ வ க்  ெபற்ேறா டன் க ைமயான உற  ரசச்ைன இ ந்தால், 

ம்ப சந் ப்  நைடெப வதற்  ன்  இ  ெபற்ேறாரக் ம் அந்த ள்ைள டன் 
தனித்தனியாக சந் க்க ேவண் ம். இல்ைலெயனில், நீங்கள் த ல்  ைவ ம் 
சந் த்  நீங்கள் என்ன ெசய்யப் ேபா ரக்ள் என்பைத ளக்கத் ெதாடங் னால், அந்தக் 

ப் டட் ள்ைள ன் அ ைற மற்ற ள்ைளகளின் ப ைலத் த க்கலாம்.  
  
ெஜபத் டன் இந்த தனிப்பட்ட சந் ப்ைபத் ெதாடங்க ம், ன்னர ்கடந்த க்கைல பணி டன் 
ஒப் க் ெகாள் ங்கள், நீங்கள் ெசய்த தவ க க்  மன்னிப்  ேக ங்கள் அந்த ள்ைள டன் 
ஒப் ரைவ ேத ங்கள். ப் ட்  ங்கள். தந்ைத ஆரம் க்க தாய் அ த்  ெதாடர அதன் 

ன்னர ் உங்கள் ள்ைளக்  ப லளிக்க வாய்ப்பளி ங்கள். இ ப் ம், அவரக்ள் 
அைம யாக இ ந்தால் வ த்தப்பட ேவண்டாம்.  
  
ஆயத்தமாக இ ங்கள்  
நீங்கள் ஒ  ம்பச ் சந் ப்ைப அைமப்பதற்  ன் உங்கள் ைறகள், ர் த் ம் 

ைள கள், ெபா த்தமான தண்டைனகள் மற் ம் ேவைலப் பட் யல்கள் எ தப்பட் ள்ளதா 
என்பைத உ ப்ப த் க் ெகாள் ங்கள். ப க்க யாத ள்ைளகைளத் த ர, உங்கள் 
ஒவ்ெவா  ள்ைளக க் ம் ஒ  நகைல வழங் ங்கள். உங்கள் இைளய ள்ைளக க்  
பட் யல்கைளக் காட் ங்கள்.  
  
என  அ வலகத் ல் பல ஒப் ரவாக் ம் சந் ப் கைள நடத் ள்ேளன். அந்த சந் ப் களில் 
ேதவன் ெகாண் வ ம் கண்ணீரக்ைள ம் ஒற் ைமைய ம், பரி த்த ஆ யானவர ்
அவரக்ைள எவ்வா  ஆ ரவ் க் றார ்என்பைதப் பாரக்்க ம் க் ேறன். ஆனால் அ  
எப்ேபா ேம அந்த வ ல் ெசல்வ ல்ைல. பல ைற ள்ைள உடன யாக ேநரம்ைறயாக 
ப லளிக்கா . ஆனால் அ  பரவா ல்ைல.  
  

த ல், ெஜபத் டன் சந் ப்ைபத் ெதாடங் ங்கள், உங்கள் ட் ல் ேதவ ைடயஉத ைய ம் 
வ காட்டைல ம் ேக ங்கள்.தகப்பன்மாரக்ேள, நீங்கள் உங்கள் ள்ைளக க்  ன்னால் 
ெஜபம் ெசய்யா ட்டா ம், ெஜபத்ைத வ நடத் ங்கள். ஆமாம், நீங்கள் ஒ ேவைள 
அவரக்ளிடம் ம்  ெசய்யலாம், ஆனால் எப்ப யாவ  ெசய் ங்கள். இந்த மாற்றங்கைளச ்
ெசய்ய நீங்கள் ேதவ ைடய உத ையக் ேகட் ரக்ள் என்பைத அவரக் க்  நி க்க ம்.  
  
இரண்டாவதாக, ஒ  வாக உங்கள் ள்ைளகளிடம் மன்னிப்  ேக ங்கள். உங்கள் 
தவ கள், உங்கள் பாவங்கள் மற் ம் சரியான ள்ைள வளரப்்ைபப் பற் ய உங்கள் ரிதல் 
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இல்லாைம ஆ யவற் ற்காக உங்கைள மன்னிக் ம்ப  அவரக்ளிடம் ேக ங்கள். நீங்கள் 
ஏற்கனேவ ள்ைளகளில் ஒ வரிடம் தனித்தனியாக மன்னிப்  ேகட் ந்தா ம், உங்கள் மற்ற 

ள்ைளகள் அைதப் பாரக்் ம்ப  ண் ம் ெசய் ங்கள். ண் ம் மன்னிப்  ேகட்ப , ட்டாக, 
மனத்தாழ்ைமையக் காட் ற . உங்கள் நடத்ைதயால் நீங்கள் அவரக்ைள 
காயப்ப த் வைத மற்ற ள்ைளகள் பாரத்் க்கலாம். எல்லா ள்ைளக க் ம் ன்னால் 
உங்கள் அ க்ைக தல் உங்கள் ேநரை்மைய வ த் ற .  
  

ழ் கா ம் ேபால் ல காரியங்கள் ேதான்றலாம்: " ல ஷயங்கள் அம்மா மற் ம் என் 
கவனத் ற்  ெகாண்  வரப்பட் ள்ளன, ெபற்ேறாரக்ளா ய நாங்கள் தவறாக ெசய்  
ெகாண் க் ேறாம். நாங்கள் ஏற்கனேவ ேஜாஷ டன் அமரந்் , எங்கைள மன்னிக் ம்ப  
ேகடே்டாம் என்  றலாம். 
 

ன்றாவதாக, உங்கள் ள்ைளக க்  அவரக்ளின் உணர் கைள ெவளிப்ப த்த ஒ  
வாய்ப்ைபக் ெகா ங்கள், ஆனால் அ  க் யமான  அல்ல. அவரக்ள் எைதயாவ  ப ரந்்  
ெகாண்டால், தகப்பன்மாரக்ள், ேதவன் அவரக்ள் லம் ெவளிப்ப த் ம் ப் டட் 
பாவங்க க்காக ெதாடரந்்  மன்னிப்  ேக ங்கள். தாய்மாரக்ேள, நீங்க ைம் மன்னிப்  
ேகடக் ம் ஆயத்தமாக இ ங்கள். நிைன ல் ெகாள் ங்கள், தகப்பன்மாரக்ள், நீங்கள் இந்த 

வாதத்ைத வ நடத் ரக்ள் மற் ம் ஷயங்கைள சமாதானமாக 
ைவத் க்ெகாள் ங்கள்.    
  
கைட யாக, ட்ைசக்கான ய ட்டத்ைத உங்கள் ள்ைளக க்  அ கப்ப த் ங்கள், 

ள்ைள வளரப்் ற்கான இந்த ய வ க்கான உங்கள் காரணங்கள் மற் ம் ேநாக்கங்கைள 
ைமயாக ளக் ங்கள். ைறகள், ர் த் ம் ைள களின் ேநாக்கம் மற் ம் 

எப்ப , ஏன் தண்டைன நடக் ம் என்பைத ளக் ங்கள். ைள க டன் ேவைல பட் யைல 
ம ப்பாய்  ெசய் ங்கள். இந்த மாற்றங்கள் ேமாசமாக இ ப்பதால் நடக்க ல்ைல என்பைத 
நீங்கள் ெதரி ங்கள். நீங்கள் ெரன்  இரா வச ் சடட்த்ைத 
அமல்ப ப்ப த்தப்ேபாவ ல்ைல.  
  
பாடம் 8, “ டட்த் ல் அ க் ம் ெகாள்ைககள்” மற் ம் பாடம் 9, “ேநரம்ைற மற் ம் ர் த்தம்
” ஆ யவற்ைற ம ப்பாய்  ெசய் ங்கள்.  
  

ட்ைசைய ளக் வதற்கான வ காட் தல்கள்  
 
உங்கள் சந் ப் க் த் தயாராவதற்  ன்வ ம் வ காட் தல்கள் உத கரமாக இ க் ம். 
நீங்கள் என்ன ெசால்லத் ட்ட ரக்ள் என்பைதத் ரம்ானிக் ம்ேபா , அதன் 
ெகாள்ைககைள அ ந்  ெகாள்ள பாடங்கைள ம ப்பாய்  ெசய்ய ம். நீங்கள் ஆயத்தமா ம் 
ேபா  ேதவனிடம் ஞானத்ைதக் ேக ங்கள். ேதைவக்ேகற்ப உங்கள் ெசாந்த ப் கைள 
உ வாக் க் ெகாள் ங்கள்.  
  

1. ட் ப்ப  ேவதத்ைத அ ப்பைடயாக ெகாண்ட  என்பைத ளக் ங்கள், உங்கள் 
 ள்ைளகைள நீங்கள் ப ற் க் ம் தத் ல் ேதவன் உங்கைள கணக்  ேகட்பார.் 

2. ர் த் ம் ைள க க் ம் தண்டைனக க் ம் உள்ள த் யாசம் மற் ம் 
 ஒவ்ெவான் ற்கான காரணங்கைள ம் ளக் ங்கள். (பாடம் 4 ஐப் பாரக்்க ம்.) 

3. வய  வந்தவரின் வைரயைறைய ளக் ங்கள். உங்க க்  ேதவன் ெகா த்த 
ெபா ப்   அவரக்ைள அந்த வய  வந்த ெபரியவரக்ளாக ஆக் வதற்  அன் டன் ப ற்  
அளிப்ப   என்பைத ளக் ங்கள். (பாடம் 2 ஐப் பாரக்்க ம்.) 

4. ம்பம் ஒ   என்பைத ளக் ங்கள், அைனவ ம் ஒன்றாக ேவைல ெசய்ய 
 ேவண் ம், அதனால்  அைனத்  ம்ப உ ப் னரக் க் ம் ஒ  க டமாக ம் 
 அைம யான இடமாக ம் இ க் ம். 



ேரக் காஸ்டர ்  
 

ேவதாகம ட்ைச          177 

5. வாராந் ர ம்ப ேவத ஆராய்ச் ன் ேதைவ மற் ம் உங்கள் ப்பத்ைத 
 ளக் ங்கள். அ  நடக் ம் நாள் மற் ம் ேநரத்ைத அவரக் க்  ெதரியப்ப த் ங்கள். 
 (“வாராந் ர ேவத ஆராய்ச் ன் ஏ  ப கள்” ெதா  3, பாடம் 10 ஐப் பாரக்்க ம்.)  
 
ெசயல் ட்டம்  
 

ன்வ ம் வைரயைறகைள உங்கள் ெசாந்த வாரத்்ைதகளில் எ ங்கள். மணமானால், 
இைத ஒன்றாக இைணந் ச ்ெசய் ங்கள். இதன் லம் அவசரப்பட ேவண்டாம். ேதவ ைடய 

ள்ைள வளரப்்  ட்டத்ைத நீங்கள் உங்கள் ள்ைளக க்  ெதளிவாக ளக்க ேவண் ம். 
ேதைவக்ேகற்ப பாடம் 2 ஐ ம ப்பாய்  ெசய் ங்கள்.  
  
ஒ க்கங்கள் மற் ம் ம ப் கள்  
________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

தனிப்பட்ட ெபா ப்   
 
________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

ய-கட் ப்பா  
 
________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
ம்ப ேவத ஆராய்ச்   

 

வாராந் ர ேவத ஆராய்ச்  ெசய்வ  உங்கள் ம்பத்ைத ண் ம் ெதாடங்க உத ம். 
ந்தால், உங்கள் ள்ைளக க்  ஐந்  தல் பத்  வய  வைர லான ஒன்  மற் ம் 

ெபரிய ள்ைளக க்  ேவ  ஒன்  என்  ைவத் க்ெகாள் ங்கள். ல களில், 
தாய்மாரக்ள் இைளய ள்ைளக க்  நடத் றாரக்ள், அேத சமயம் தந்ைத 
ெபரியவரக் க்  நடத் றாரக்ள். ஆனால் கவனமாக இ ங்கள், தகப்பன்மாரக்ேள. 
அம்மாைவ வ மாக நடத் ச ் ெசல்ல இைத ஒ  வாய்ப்பாக பயன்ப த்த ேவண்டாம். 
நீங்கள் உங்கள் ட்  ஆசாரியன். நீங்கள் அந்தப் ெபா ப்ைப க ம் கவனமாக எ த் க் 
ெகாள்ள ேவண் ம். ஆ க் ரியத் தைலவராக உங்கள் பங்ைக நிைறேவற் வ  உங்கள் 
மைன ன் ேதாழைம கடைமகளில் ேதைவகளில் மற் ம் ேதவனிட ந்  உங்க க்  
ெகா க்கப்பட்ட ஒ  கட்டைள (எேப யர ்6: 4).  
  
என் மைன  எங்கள் மக க்  ட் ப்பள்ளிைய நடத் னாள், ேவத ஆராய்ச்  அவரக்ளின் 
அன்றாட வழக்கத் ன் ஒ  ப யாக இ ந்த . நான் ன ம் மாைல ல் எங்கள் ெஜப 
ேநரத் ல் அவ டன் ேவத ஆராய்ச் க்  ெசல்ேவன். அவரக்ள் எங்கள் டை்ட ட்  
ெவளிேய ம் வைர என் ள்ைளக டன் வாராந் ர ேவத ஆராய்ச் ம் ெசய்ேதன்.  
  
மாற்றத்ைத உ வாக் தல்  
சைமயலைற ேபான்ற உங்கள் ட் ன் அத் யாவ யமான ப ல் ைறகள் மற் ம் 

ட்ைச ன் பட் யைல ஒட் ங்கள், ஆனால் கண் க் ப் லப்படாத ( ளிரச்ாதன ெபட் ன் 
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ேமல்) இடத் ல் ைவ ங்கள். உங்கள் ள்ைளகளின் நண்பரக்ள் வந்  அைதப் பற்  
ேகட் ம்ேபா , உங்கள் ள்ைளக க்  சங்கடத்ைத ஏற்ப த்தலாம். நீங்கள் எங்  
இ ைக ரக்ள் என்பைத ய ள்ைளகள் ெபா ட்ப த்த மாட்டாரக்ள், ஆனால் 
அவரக்ள் வயதா ம்ேபா , இ ேபான்ற ஷயங்கைளப் பற்  அ க உணர் றன் 
ெகாண் ப்பாரக்ள்.  
  
அைத ஒ  சைமயலைற அலமாரி ல், அைறெபட் ல் அல்ல  ஒ   ைவக் ம் இடத் ல் 
ைவத் , ள்ைளக க்  அவரக்ளின் ெசாந்த நகல்கைளக் ெகா ங்கள். உங்கள் ப ன்மரக்ள் 
அைத தங்கள் அைற ல் ைவத் க்ெகாள்ள ம்ப மாட்டாரக்ள். அைத கட்டாயப்ப த்த 
ேவண்டாம். ெவ மேன அவரக் க்  ஒ  நகைலக் ெகா ங்கள். ஒ ேவைள அவரக்ள் அைத 
இழந் வாரக்ள் அல்ல  க்  எ வாரக்ள், அதனால்தான் நீங்கள் உங்கள் ெசாந்த நகைல 
ைவத் க்ெகாள் ங்கள்.  
 
இதற்  ன் உங்கள் ட் ல் ய கட்டைமப்ைப ைவத் ந்தால், உங்கள் ய ட்டத் ல் 
உங்கள் ள்ைளகள் ம ழ்ச் ேயா  ஈ பட மாட்டாரக்ள் என்பைத ன்ன ந் ங்கள். தல் 
வாரத் ல் உங்கள் ட்ைசைய அமல்ப த் வ ல் இரக்கம் காட் ங்கள். கடந்த காலத் ல் 
நீங்கள் வாக் வாதம் மற் ம் வாதத்ைத அ ம த் ந்தால், ேவைலகைள ப்ப ல் 
அவரக்ள் ெகாஞ்சம் ப யட் ம். ெகட்ட பழக்கங்கைள உைடக்க சற்  ேநரம் எ க் ம். அ த்த 
ஐந்  நாடக் க்  அவரக்ள் ஒவ்ெவா  நா ம் ஒ  நிைன ட்டைலப் ெப றாரக்ள் என்பைத 
அவரக் க் த் ெதரியப்ப த் ங்கள், ஆனால் அதன் ன்னர ் நிைன ட்டல்கள் இ க்கக் 

டா . 
 
நீண்ட ேநரம் வாதாட நீங்கள் அ ம த் ந்தால், நீங்கள் தல் ப ற் ைய வழங்க 
ேவண் ம். இப்ேபா  நீங்கள் மரியாைதைய வைரய த் , சரியான ர் த்த ைள கைளச ்
ெசயல்ப த் ள்ளீரக்ள், சமாதானமாகச ் ெசால்வதன் லம் டான உைரயாடைல 
நி த்தலாம், "காத் , அன்ேப. இ  நாங்கள் ன்  ெசய்த ஒன்  என்  எனக் த் ெதரி ம், 
ஆனால் இ  அவமரியாைதக் ரிய ப  என்பைத நிைன ல் ெகாள். நான் இப்ேபாேத 
எசச்ரிக் ேறன் என ங்கள்.  
 
அைத ஒன்றாக எ த் செ்சன்றப் ன்ன ம். "அவரக்ள் அப்ப ேய ெதாடரந்்தால், நீங்கள் 
அவரக்ைள ன் ெதாடர ேவண் ம் மற் ம் அவரக் க்  ன்னேர ரம்ானிக்கப்பட்ட 

ர் த் ம் ைள கைள ெகா க்க ேவண் ம்.  
  
ச ைகக் காலதை்த அ ம ங்கள். ஆனால் ஐந்  நாடக் க் ப் ற , அவரக் க்  எந்த 
எசச்ரிக்ைக ம் ைடக்கா  என்பைத நிைன ட் ங்கள்.  
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ேதைவக்ேகற்ப ம  ம ப்  ெசய் ங்கள்  
 

ய கட்டைமப்   ேநரம் ெசயல்பாட் ல் வ ம்ேபா , உங்கள் ல ைறகள் மற் ம் 
ட்ைசகள் நியாயமற்றைவ அல்ல  க ம் க ைமயானைவ என்பைத நீங்கள் 

கண்ட யலாம். கட்டைமப்  எவ்வா  ெசயல்ப ற  என்பைத நீங்கள் ம ப்  
ெசய் ம்ேபா  ேதவ ைடய வ காட் த க்  உணர் றன் ெகாண் ங்கள்..  
  
ெபற்ேறாரக்ள் அ க்க  என்ைனத் ெதாடர் ெகாண் , எ  ெபா த்தமான , எ  ெபா ந்தா  
என்பைதத் ரம்ானிக்க யற் க் றாரக்ள். ஒ  ப ேன  வய ைடயவனின் தந்ைத இர  9:00 
மணிக்  ப க்ைகக்  ெசல்வ  சரியா என்  ேகட்டார.்  இ  ெபா த்தமற்ற ப க்ைக ேநரம், 
அவ ைடய வய ற்  க ம் க் ரம் என்  அவரிடம் ெசான்ேனன், அவன் எவ்வள  
தாமதமாக எ ந் க்க ேவண் ம் என்  அவரிடம் ேகடே்டன். அவ ைடய மகன் பத்  
மணிக்  என்  ெசான்னப்ேபா  ேகட்டேபா , அவன் தந்ைத பரவா ல்ைல என்  
நிைனத்தார.் அப்ேபா  இந்த ைறைய மாற் வ  நல்ல  என்  நான் அவரிடம் 
ெசான்ேனன். 
 

ள்ைளகள் க ைமயாக ஆட்ேசபைன ெசய்தாேலா, அல்ல  ைறகள் க ம் 
க ைமயானதாக இ க்கலாம் என்  நீங்கள் நிைனத்தாேலா, ேதவைனத் ேத  ஆேலாசைன 
ெப ங்கள். தந்ைதகேள, உங்கள் மைன ன் க தை்த ேகட்க ம் க த் ல் ெகாள்ள ம் 
தயாராக இ ங்கள். ைற க ம் க ைமயான  என்  நீங்கள்  ெசய்தால், அைத 
மாற் ங்கள்., உங்கள் ம்பம் ஒ   என்பைத நிைன ல் ெகாள் ங்கள். 
  
அவ்வப்ேபா  நடக் ம் ம்பச ்சந் ப் கள்  
அ த்த ஆ  மாதங்க க்  ஒவ்ெவா  இரண்  மாதங்க க் ம் ஒ  ன்ெதாடரத்ல் 
சந் ப்ைப நடத் ங்கள். அவரக்ளின் க த் க்கைளப் ெப வ  க் யம். பைழய 
பழக்கங்க க்  ம்பத் ெதாடங் ய ப கைள நீங்கள் இ க் ப் க்க ேவண் ய  
அவ யம். ஒ  ம்பமாக இைணந்  இந்த ஷயங்கைளப் பற்  வா ங்கள். எனி ம், 
இைத ேபச் வாரத்ை்த ேநரமாக மாற்றா ரக்ள். நீங்கள் இன் ம் ெபா ப் ல் இ க் ரக்ள்.  
  
மகள் ேகட் டனான அவள  க னமான ட் ப் பள்ளி நாள் மற் ம் அவள் அைத எவ்வா  

ரத்்தாள் என்  என் மைன  என்னிடம் ெசான்ன  ேபால, கணவ ம் மைன ம் 
ஷயங்கள் எவ்வா  ன்ேன ன்றன என்பைதப் பற்  தவறாமல் ேப வ  க ம் 
க் யம். ஆனால் நிைன ல் ெகாள் ங்கள், தாய்மாரக்ள், அந்த நாளில் நடந்த அைனத்  

ெகட்ட ஷயங்க டன் தந்ைதமாரக்ள் ட் ற்  ைழந்த டன் வாச ேலேய அவரிடம் 
ெகாட் த் ரக்்கா ங்கள்.  அைனவ க் ம் க டமாக இ க்க ேவண் ம். தகவைல 
வழங்க றந்த ேநரம் எப்ேபா  என்  அவ டன் வா ங்கள்.  
  
உங்கைள அ க்க  ஆராய்ந் ப் பா ங்கள் 
 

ெபற்ேறாரக்ள் ெதாடரந்்  தனிப்பட்ட ன்ேனற்றத்ைத ம ப்  ெசய்ய ேவண் ம். த ல், 
இேய  இன் ம் உங்கள் வ வான அ த்தளத் ன் லக்கல்லாக இ க் றாரா? என்  
பாரப்்ப  அவ யம். நீங்கள் அ ந்தப்ப , உங்கள் ஆ க் ரிய அ த்தளம் ( னசரி பக்  
ேநரம்) ஒ  ஊ யராக உங்கள் ேவைலைய நிைறேவற் வதற்கான க க் யமான 
அம்சமா ம்.  
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இரண்டாவதாக, ஒவ்ெவா  ள்ைள டனான உங்கள் உற ன் தரத்ைத ெதாடரந்்  
அ ந் ங்கள். ஒவ்ெவான் ம் தனித் வமான  மற் ம் அவரக்ளின் ப் ட்ட ஆ ைமத் 
ேதைவக க்  உ ம் டை்ச ம் ேதைவ. உங்கள் ள்ைளைய மற்றவரக் டன் 
ஒப் டா ரக்ள்.  
  

ன்றாவதாக, ன்வ ம் ப களில் உங்கள் ன்ேனற்றத்ைத ம ப்  ெசய்ய ம்:  
 
 நீங்கள் அன்பாக அல்ல  ேகாபத் ல் ப லளிக் ரக்ளா? 
 

 நீங்கள் ேநரத்ைத ம் சரியான பாசத்ைத ம் ெகா த்  அன்ைப   
 ெதரி க் ரக்ளா? 
 

 நீங்கள் உண்ைமயாக ட் க் ரக்ளா? 
 

 உங்கள் ட் க் ம் ைற கட ளின் ேமலாண்ைம ைறைய  
 அ ப்பைடயாகக் ெகாண்டதா? 

 

 நீங்கள் ஒ  வாக ேவைல ெசய் ரக்ளா?  
 

 நீங்கள் ப ற் த் ட்டத் டன் ெதாடரந்்  இ க் ரக்ளா? 
 
இந்த ேகாட்பா களில் ஏேத ம் ஒன்ைறப் பற்  உங்க க் த் ெதரியா டட்ால், ஒ  

த் ணரச்் க்கான பாடங்க க் ச ்ெசல் ங்கள். ம ப்  ெசய்வ  க் யம், ஏெனன்றால் 
ஒ வர ் ட ஒ ங் ல்லாமல் இ ந்தால், ட்டம் கட்ட ழ்க்கப்பட ெதாடங் ம். நீங்கள் எப்ப  
ெசய் ரக்ள் என்பைத றம்பட ம ப்  ெசய்ய, ன் இைணப்  S: ெபற்ேறார ் ய 
ம ப் ட்ைட ம ப்பாய்  ெசய்ய ம்.  
  
இ  அ த்தல்  
 

ேதவன் ழ்ப்ப தைல ஆ ரவ் க் றார ் என்பைத நிைன ல் ெகாள் ங்கள். நீங்கள் 
கற் க்ெகாண்ட ெகாள்ைககைள ெதாடரந்்  பயன்ப த் வதன் லம், அவ ைடய 
தைல ட்ைட உங்கள் ட் ற் ள் ெகாண்  வ ரக்ள். நீங்கள் அவ ைடய வ கைளப் ரிந்  
ெகாள்ளத் ெதாடங் ரக்ள், ேம ம் ேதவ ைடய ப்பத் ற்  ஏற்ப நீங்கள் உங்கள்  
எப்ப  ெசயல்பட ேவண் ம், உங்க க்  என்ன ைறகள் இ க்க ேவண் ம், மற் ம் 
ஒவ்ெவா  ள்ைள ன் ப் டட் ேதைவகள் பற் ம் அவர ் ேப வைத நீங்கள் ேகடக் 

ம்.  
  
உங்கள் ள்ைளக க்  அவரக்ள் ெசல் ம் பாைத ல் நீங்கள் ப ற்  அளிக்க ேவண் ம் 
என்  ேதவன் ம் றார.் இந்தத் ெதாடரில் நீங்கள் கற் க்ெகாண்ட ெகாள்ைககள் மற் ம் 
க கள் அந்த இலக்ைக அைடய உங்க க்  உத ம் என்ப  என  ஆழ்ந்த நம் க்ைக. 
ெதா  1 ந்  ேதவன் உங்கைள ழ்ப்ப தலால் ெசய்ய அைழத்தைத அ சயத்தால் 
ெசய்ய மாட்டார ்என்பைத நிைன ல் ெகாள் ங்கள்.  
  

தல் தகவல் மற் ம் ெபா டக்ள் அல்ல  எங்கைள ெதாடர்  ெகாள்ள தய ெசய்  எங்கள் 
வைலத்தளம், FDM.World ஐப் பாரை்வ ட ம். இந்தக் ேகாட்பா கைளச ்ெசயல்ப த்த உத ம் 

த்தகங்கள் மற் ம் ேயாக்கள் இந்தத் ெதாடரில் உள்ளன. ய அல்ல  ெபரிய 
க்க க்  ஒ  தைலவரின் வ காட்  ைடக்கப் ெப ற .  

  
இப்ேபா  ெசன்  உங்கள் ள்ைளக க்  ஊ யஞ் ெசய் ங்கள். அவரக்ள் உண்ைம ல் 
ேதவன் உங்க க்  அளித்த ஈ கள். நீங்கள் கற் க்ெகாண்ட ஷயங்களில் மற்றவரக்ைள 

ட் ப்பைதப் பற்  ெஜ க்கத் ெதாடங் ங்கள். 
ன் இைணப்  வளங்கள் 
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இந்த ற்ேசரக்்ைககள் தல் ஆதாரங்களாக ேசரக்்கப்பட் ள்ளன.  அைவ நான்  
ெதா களி ம் காணப்ப ன்றன, ஆனால் ஒவ்ெவா  ெதா ப் ம் அைனத்  

ற்ேசரக்்ைகக 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  எஃப்  

 

பய ள்ள ெச க்ெகா க் ம் ய ம ப்  

 

உங்கள் ெச க்ெகா க் ம் பழக்கத்ைதப் பற்  ேம ம் அ ய உத ம் இந்த ய 
ம ப் ட்ைட ங்கள். ஒவ்ெவா  ேகள் க் ம் ந்தைன ட ம் ேநரை்ம ட ம் 
ப லளி ங்கள். ெவளிப்ப த்தப்பட்ட தகவல் ெதாடர்  பழக்கம்   
 

# நீங்கள் ன்வ வனவற்ைற ெசய் ரக்ளா? 
ெப ம்பாலா

ன ேநரம் 
அ க்க  

எப்ேபாதா
வ  

எப்ேபா ம் 
இல்ைல 

1 உங்கள் ள்ைள டன் நீங்கள் உடன்படாதேபா
அல்ல  ேகடக் ம்பாதேபா  அவற்ைற
சரிெசய்ய ம்?  

        

2 நீங்கள் உண்ைம ல் ஆரவ்ம் காடட்ா ட்டா ம்
ட என்ன ெசால்லப்ப ற  என்ப ல் கவனம்

ெச த் ரக்ளா?  

        

3 உங்கள் ள்ைள என்ன ெசால்லப்ேபா ற
என்  உங்க க் த் ெதரி ம் என்  நிைனத் , 
ேகடப்ைத நி த் ரக்ளா?  

         

4 உங்கள் ள்ைள இப்ேபா  ெசான்னைத உங்கள்
ெசாந்த வாரத்்ைதகளில் ண் ம்
ெசால் ரக்ளா?  

        

5 உங்க ைடய பாரை்வ ல் இ ந்
ேவ பட்டா ம், உங்கள் ள்ைள ன்
பாரை்வைய ேகட் ரக்ளா?  

        

6 அவரக்ளிட ந்  ஏதாவ  கற் க்ெகாள்ள, 
அற்பமானதாகத் ேதான் னா ம் றந்த
மன டன் இ க் ரக்ளா?  

        

7 உங்க க்  அ க ல்லாத வ களில்
வாரத்்ைதகள் பயன்ப த்தப்ப ம்ேபா  என்ன
அரத்்தம் என்  கண் க் ரக்ள்?  

        

8 உங்கள் ள்ைள ேப க்ெகாண் க் ம்ேபா
உங்கள் தைலைய அைசத் ஒ  ம ப்ைப
உ வாக் ரக்ளா?  

        

9 நீங்கள் இல்லாதேபா  ெச க்ெகா க் ம்
ேதாற்றத்ைத அளிக் ரக்ளா?  

        

10 உங்கள் ள்ைள ேப ம் ேபா  பகல் கன க்
காண் ரக்ளா?  

        

11 உண்ைமகைள மட் மல்ல, க் ய
ேயாசைனகைள ம் ேகட் ரக்ளா?  
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12 ெவவ்ேவ  நபரக் க்  வாரத்்ைதகள்
எப்ேபா ம் ஒேர ெபா ைளக் க்கா
என்பைத அங் கரிக் ரக்ளா?  

        

13 நீங்கள் ேகடக் ம் வைத மட் ம் ேகட் , 
உங்கள் ள்ைள ன்  ெசய் ைய
அ க் ரக்ளா?  

        

  
 ெவளிப்ப த்தப்பட்ட தகவல் ெதாடர்  பழக்கம் (ெதாடரச்் ) 
 

#  நீங்கள் ன்வ வனவற்ைற
ெசய் ரக்ளா  

ெப ம்பா
லான ேநரம் 

அ க்க   எப்ேபாதாவ
  

எப்ேபா ம் 
இல்ைல  

14  உங்கள் ள்ைளகள் ேப ம் ேபா
அவரக்ைளப் பாரக்் ரக்ளா?  

        

15  உங்கள் ள்ைள ன் ெபா ளில்
கவனம் ெச த் வைத ட அவன்
அல்ல  அவள்
ேதாற்றத் ல்கவனம் 
ெச த் ரக்ளா?  

        

16  எந்த வாரத்்ைதகள் மற் ம்
ெசாற்ெறாடரக்ைள நீங்கள்
உணரச்் ரவ்மாக ப லளிக்க

ைன ரக்ள் என்  ெதரி மா?  

        

17  உங்கள் தகவல்ெதாடர்  லம்
நீங்கள் என்ன சா க்க

ம் ரக்ள் என்
ேயா க் ரக்ளா?  

        

18  நீங்கள் என்ன ெசால்ல
ம் ரக்ள் என்பைதச்

ெசால்ல றந்த ேநரத்ைதத்
ட்ட ரக்ளா?  

        

19  நீங்கள் ெசால்வதற்  மற்றவர்
எப்ப  நடந் ெகாள்வார ் என்

ந் க் ரக்ளா?  

        

20  ெதாடர் ெகாள்வதற்கான றந்த
வ யாக (எ தப்பட்ட, ேபசப்பட்ட
மற் ம்/அல்ல  ேநரம்) 
ஆ வற்ைற க ரக்ளா?  

        

21  அவரக்ளிடம் ேப ம் ேபா  உங்கள்
ள்ைள ன் உணரச்்  நிைலைய

எப்ேபா ம் கவனித் க்
ெகாள் ரக்ளா (அவரக்ள் மன
அ த்தம், ேசாகமாக, கவைலயாக, 

ேராதமாக, ஆரவ் ன் , 
அவசரப்பட் , ேகாபமாக, 

த யன இ ந்தால்)?  
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22  ஒவ்ெவா  ள்ைள ன்
ஆ ைமக் ம் உங்கள் ெதாடரை்ப
சரிெசய் ரக்ளா?  

        

23  நீங்கள் எைதத்
ெதாடர் ெகாள் ரக்ள் என்பைத
உங்கள் ள்ைள அ ந் ப்பான்
மற் ம்/அல்ல  

ரிந் ெகாள் றான் என்
ெதரிந்  
ைவத் க்ெகாள் ரக்ளா?  

        

24  தற்காப்  இல்லாமல்
எ ரம்ைறயான உணர் கைள
மரியாைத டன் ெவளிப்ப த்த
உங்கள் ள்ைளைய
அ ம க் ரக்ளா?  

        

25  உங்கள் ெச க்ெகா க் ம்
றைன அ கரிக்க ெதாடரந்்
யற்  ெசய் ரக்ளா?  

        

26  உங்க க்  நிைன ல் ைவக்க
உத ம் ேபா  ப் கைள
எ க் ரக்ளா?  

        

27  ற் ப் றத்தால் 
ைச ப்பப்படாமல் 

உன்னிப்பாகக் ேகட் ரக்ளா?  

        

28  ரப்்பளிக்காமல் அல்ல
மர் க்காமல் உங்கள்
ள்ைளக்  

ெச க்ெகா க் ரக்ளா?  

        

  
ெவளிப்ப த்தப்பட்ட தகவல் ெதாடர்  பழக்கம் (ெதாடரச்் ) 

 

#  நீங்கள் ன்வ வனவற்ைற 
ெசய் ரக்ளா  

ெப ம்பா
லான ேநரம் 

அ க்க   எப்ேபாதாவ
  

எப்ேபா ம் 
இல்ைல  

29 நீங்கள் சரியாகப் 
ரிந் ெகாண் ரக்ள் என்பைத 

உ ப்ப த்த 
அ த்தல்கைள ம் 
ெசய் கைள ம் ண் ம் 
ெசால் ரக்ளா?  

        

30 உங்கள் ள்ைள ஏன் அப்ப  
உணர் ற  என்பைதப் பற்  
கவைலப்ப ரக்ளா?  

        

  
ப்ப  ேகள் க க்  ப லளித்த ற , அ த்த பக்கத் ல் ம ப்ெபண் ட்ைட ெசய்  

க்க ம்.  
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பய ள்ள ெச ெகா க் ம் ய ம ப் ட்  ம ப்ெபண்  
பய ள்ள ெச ெகா க் ம் ய ம ப் ட் ன் ஒவ்ெவா  உ ப்ப ம் நீங்கள் ேசா த்த 
வைகைய க் ம் எண்ைண வடட் ங்கள் அல்ல  ன்னிைலப்ப த் ங்கள்.  
 
#  ெப ம்பாலான ேநரம் அ க்க   எப்ேபாதாவ   எப்ேபா ம் ைடயா   

1  1  2  3  4  

2  4  3  2  1  

3  1  2  3  4  

4  4  3  2  1  

5  4  3  2  1  

6  4  3  2  1  

7  4  3  2  1  

8  1  2  3  4  

9  1  2  3  4  

10  1  2  3  4  

11  4  3  2  1  

12  4  3  2  1  

13  1  2  3  4  

14  4  3  2  1  

15  4  3  2  1  

16  4  3  2  1  

17  4  3  2  1  

18  4  3  2  1  

19  4  3  2  1  

20  4  3  2  1  

21  4  3  2  1  

22  4  3  2  1  

23  1  2  3  4  

24  4  3  2  1  

25  4  3  2  1  

26  4  3  2  1  

27  4  3  2  1  

28  4  3  2  1  

29  4  3  2  1  

30  4  3  2  1  

Subtotal          
  

ேழ உங்கள் ைணத்ெதாைககைளக் கணக் ட் , ன்னர ் அவற்ைற ெமாத்தமாகச ்
ேச ங்கள். உங்கள் ெச ெகா க் ம் அளைவ அ த்த பக்கத் ல் ரம்ானி ங்கள்.  
 ெமாத்தம் __________  
 
ெச ெகா க் ம் அள   
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உங்கள் ேகட் ம் அளைவ ரம்ானிக்க ேழ உள்ள ெபா த்தமான வரி ல் உங்கள் 
ம ப்ெபண்ைண எ ங்கள். 
 

110-120: றந்த ெச ெகா ப்பவர ்__________ 

99-109: சராசரி ெச ெகா ப்பவ க்  ேமேல __________ 

88-98: சராசரி ெச ெகா ப்பவர ்__________ 

77-87: நியாயமான ெச ெகா ப்பவர ்__________ 

<77: ைறவான மற் ம் க ேமாசமான ெச ெகா ப்பவர ்__________ 

  
உங்கள் ெச ெகா க் ம் அளைவ ரம்ானித்த ற , மாற்ற ேவண் ய ப கைள நீங்கள் 
அைடயாளம் காண ேவண் க்கலாம். ன் இைணப்  G இல் ைண பணித்தாைள 

க்க ம்: உங்கள் அன்பான தகவல்ெதாடர் கைள ேமம்ப த் தல், அன்பற்ற 
தகவல்ெதாடர்  காட் ப்ப த்தப்ப வைத நீங்கள் கா ம்ேபா  இந்த ய ம ப் ட் ல் 
பயன்ப த்த ேவண் ம்.  
  

ஸ் ன் உண்ைமயான ஷன் அ வாரந்்த அ ைவப் ெபற யற் க்க ல்ைல என்பைத 
நிைன ல் ெகாள் ங்கள். ஒ  உண்ைமயான ஷன் கற் க் ெகாள்ள ம், ேதவன் தம  
வாரத்்ைத ல் கற் க் ம் ெகாள்ைககளின்ப  வாழ ம் தன்ைன த டை்ட ம் ெசய் றான். 
இந்த பாடங்களின் லம் ேதவன் உங்க க்  ெவளிப்ப த் ம் ெகாள்ைககளின் ப  கற்றல் 
மற் ம் வாழ்வதற்கான உங்கள் த  ேதவன் ம் யப  உங்கள் வாழ்க்ைகைய 
மாற் ம்.   
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இைணப்    

உங்கள் அன்பான ெதாடர் கைள ேமம்ப த் தல் 

  
தனித்தனியாக ெசய்  க்க ம், ஒ ேவைள மணமானவராக இ ந்தால் 
தம்ப னராக ம பரி லைன ெசய்  வா ங்கள். 
  

ன் இைணப்  எஃப்: பய ள்ள ய ம ப்  மற் ம் உங்கள் ம ப்ெபண்ைண ெசய்  த்த 
ற , நீங்கள் மாற்ற ேவண் ய ப கைள ன் ரிைம அ ப்பைட ல் பட் ய ங்கள்.  

 
1. ________________________________________________________________________________________________________________________  

2. _______________________________________________________________________________________________________________________  

3. _______________________________________________________________________________________________________________________  

4. ________________________________________________________________________________________________________________________  

5. ________________________________________________________________________________________________________________________  

6. ________________________________________________________________________________________________________________________  

7. ________________________________________________________________________________________________________________________  

  

ெதா  2, பாடல்கள் 4-10 இல் அன்  என்றால் என்ன என்பைத ம பரி லைன ெசய் ங்கள். 
உங்கள் ட் ல் நீங்கள் கைடப் த்  வ ம் ேவதம் சராத எந்த தகவல்ெதாடர்  
பழக்கங்கைள ம் ன் ரிைம அ ப்பைட ல் பட் ய ங்கள். இவற்ைற மாற்ற 
ேதவ ைடய ைப மற் ம் வல்லைமக்காக ெஜ ங்கள்.  
 

1. _______________________________________________________________________________________________________________________  

2. ________________________________________________________________________________________________________________________  

3. ________________________________________________________________________________________________________________________  

4. _______________________________________________________________________________________________________________________  

5. ________________________________________________________________________________________________________________________  
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 ஒப் ரவா தல்  

உங்கள் ள்ைளக க்  (அல்ல  மற்ெறா  நப க் ) அன்பான ெதாடரை்ப நீங்கள் 
ெவளிப்ப த்த ல்ைல என்  நீங்கள் நம் னால், ஒப் ரவாக ேழ உள்ள வ ைறகைளப் 

ன்பற் ங்கள்.  
 
1. இைத கரத்்தரிடம் அ க்ைக ட் , அவ ைடய ள்ைள/ ள்ைளக க்  அன்ைப 
ெதரி க்காததற்காக உங்கைள மன்னிக் ம்ப  அவரிடம் ேக ங்கள்.  
நம் ைடய பாவங்கைள நாம் கண்ட ந்தால், பாவங்கைள நமக்  மன்னித்  அைனத்  
அநியாயத்ைத ம் நீக்  நம்ைமச ் த் கரிப்பதற்  அவர ் உண்ைம ம் நீ ம் 
உள்ளவரா க் றார.் (1 ேயாவான் 1: 9)ʼ 
 
2.  உங்கள் ள்ைள/ ள்ைளக க்கான ப் க்கப்பட்ட அன்பால் உங்கள் இ தயத்ைத நிரப்ப 
ேதவனிடம் ேக ங்கள்.  
 
ேம ம் நமக்  அ ளப்பட்ட பரி த்த ஆ னாேல ேதவ அன்  நம் ைடய இ தயங்களில் 
ஊற்றப்பட் க் றப யால், அந்த நம் க்ைக நம்ைம ெவட்கப்ப த்தா  (ேராமர ்5: 5).  
 
 3. உங்கள் ள்ைள/ ள்ைளகளிடம் ெசன்  வய க்  ஏற்றவா  அ க்ைக ங்கள்   
உதாரணமாக, "நான் உன்ைன ேந க் ேறன், ஆனால் என் வாரத்்ைதகளால் அந்த அன்ைப 
நான் உனக் க் எ த் க்காட்ட ய ல்ைல என்ப  எனக் த் ெதரி ம். நான் 
ெபா ைமயற் ந்ேதன் (இரக்கமற்ற, த யன), நான் மன்னிப்  ேகடக் ேவண் ம். தய  
ெசய்  என்ைன மன்னித்  . நான் உன்ைன ேந க் ேறன், உனக்  
அம்மாவாக/அப்பாவாக இ ப்ப ல் நான் க ம் ம ழ்ச் யைட ேறன்.”  
 
4. உங்கள் ள்ைளகேளா  ெஜ ங்கள்.  
  
அரப்்பணிப்   
 

இந்த ப கைள மாற் வதற் ம் ேதவன் ம் ம் ெபற்ேறாராக மா வதற் ம் கரத்்த ைடய 
வல்லைமக்காக அரப்்பணிப் டன் ஒ  ெஜபத்ைத எ ங்கள்.  
 
________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________ 
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ன் இைணப்  எம்  

ட் க் ம் நடத்ைத 

  

மணமானவரக்ளாக இ ந்தால் தம்ப னராக ம பரி லைன ெசய்  வா ங்கள். 
 

ெபற்ேறாரக்ள் ெகட்ட மனப்பான்ைமைய எப்ப  எ ரெ்காள்ள ேவண் ம் என்ப ல் நிைறய 
ழப்பங்கள் உள்ளன. உங்கள் ள்ைளகளின் ெகட்ட மனப்பான்ைமைய எவ்வா  ைகயாள்வ  

என்ப  த்த றந்த ன்ேனாக்ைகப் ெபற என்ன ெசய்ய ேவண் ம் என்ன ெசய்யக் டா  
என்பதற்  இந்த இைணப்  உங்க க்  உத ம்.  
 
அவரக்ள் உண ம் தத் ல் நம் ள்ைளகைள 
உணர நாம் அ ம க்க ேவண் ம். எல்லாவற் ற் ம் 
ேமலாக, ேதவன் நமக்  உணரச்் கைளக் 
ெகா த் க் றார.்  
நீங்கள் ேகாபங்ெகாண்டா ம், பாவஞ் 
ெசய்யா ங்கள் (சங் தம் 4: 4)  
  

இ தயத்ைத அைடதல்  
 

நடத்ைத என்ப  நாம் ெசய் ன்ற அல்ல  ெசய்யாத 
ஒன் , ஒ  ைறைய வதன் லம் அல்ல  
நம் டம் எ ரப்ாரப்்பைத ெசய்யாமல் இ ப்ப . 

ட்ைச/ப ற் ன் லம் நடத்ைதகைள 
மாற்றலாம், இ  ஒ  சரியான ைள .  
  
அ ைறகள் இ தயத் ந்  உ வா ன்றன. நம் ைடய அ காரதை்த 
ஏற் க்ெகாள்ள ம், ஸ் ன் அன்ைப ம் அவரக் க்கான ேதவ ைடய 
அ ைரகைள ம் நம் ட ந்  ெபற் க் ெகாள்ள ம் மட் ேம ள்ைள ன் இ தயத்ைத 
மாற்ற ம்.  
  

ரட்டாட்டமான இ தயம் ஒ  யரமான இ தயம். அ ல் ேதவ ைடய வ வைமப்பால் 
வ ற சமாதானம், ம ழ்ச் , மனநிைற  அல்ல  நீ த்த இன்பம் ைடயா . உங்கள் 

ள்ைள உங்க க்  கசப் ணரை்வ ஏற்ப த் றான் அல்ல  அவரக்ளின் வாழ்க்ைகக்கான 
ேதவ ைடய ட்டத் ற்  எ ராக கலகம் ெசய் றான் என்ப  உங்க க் த் ெதரிந்தால், 
அதற்  நீங்கள் ஒப் ரவாகமல் ெஜபம் மற் ம் ெபா ைமக்கான உங்கள் அரப்்பணிப்  ேதைவ. 
ஒப் ரவா வ  என்ப  ெபற்ேறா க்  பல ஷயங்கைள த ற : ‘ 
 

 ள்ைள ன் ெகட்ட அ ைற உங்கைள ேகாபப்ப த்தேவா அல்ல  ெவ ப்பைடயேவா 
அ ம க் ரக்ள். நீங்கள் உங்கள் ள்ைளைய நடத் ம் தத் ல் ேதவைன தவறாக 

த்தரிக் ரக்ள். 
 ள்ைள ன் ேமாசமான மனப்பான்ைம உங்கள் உள் சமாதானத்ைதக் ெகாள்ைளய க்க 

அ ம க் ற . 
 நீங்கள் ஒப் க்ெகாண்ட ர் த்த ைள கைள நீங்கள் எவ்வா  ன்பற் ரக்ள் என்  

கட்டைள ட ள்ைள ன் ேமாசமான அ ைறைய நீங்கள் அ ம க் ரக்ள் - அல்ல  
நீங்கள் அைதச ்ேசரக்் ரக்ள். 
 

  

 

உண்ைம ேகாப்   
 

அ ைற — ஒ  ேதாரைண அல்ல  
நிைல; உணர் ; க த்  அல்ல  
மனநிைல. 
நடத்ைத - நடத்ைத அல்ல  நடத்ைத. 
ைகயா தல் - கைல, நியாயமற்ற 
அல்ல  நயவஞ்சக வ ைறகளால் 
கட் ப்ப த்த ம் அல்ல  

ைளயாட ம், ப்பாக ஒ வரின் 
ெசாந்த நன்ைமக்காக. 
ப வாங் தல் - அவம ப் க் ப் 
ப லாக காயத்ைத ஏற்ப த் தல்.  
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ல ள்ைளகள் தங்கள் உணர் கைள ைகயா தல் அல்ல  ப வாங் வதற்கான ஒ  
வ வமாக பயன்ப த் ன்றனர.் அவரக்ள் ெபற்ேறாைர ைகயா வதற்  யற்  
ெசய் றாரக்ள், அதனால் அவரக்ள் சரியான ைள கைளப் ன்பற்ற மாட்டாரக்ள். 

ள்ைளகள் ெபற்ேறாைர ற்றவாளியாக்க யற்  ெசய்யலாம், அவரக்ள் சாதாரணமாக 
அ ம க்காத ஒன்ைறச ்ெசய்ய அ ம க் றாரக்ள்.  
 

மற்ற ள்ைளகள் ேமாசமான நடத்ைதைய ெவளிப்ப த் னால் அ  அவரக்ளின் 
ெபற்ேறாைரத் ெதாந்தர  ெசய் றாரக்ள் ெதரி ம், இ  இந்த நடத்ைதையத் ெதாடர 
அவரக்ைளத் ண் ற . ப வாங் வேத நம  பாவ இயல் . அவரக் ைடய ேகாபம், 
மனநிைல அல்ல  ேமாசமான மனப்பான்ைம உங்கைள ேகாபத் ற்  அல்ல  ேசாகத் ற்  

ண் ம்ேபா , இந்த ழந்ைதத்தனமான, ைகயா தல் நைட ைற ல் ெதாடர நீங்கள் 
அவரக்ைள ஊக் க்கலாம். இந்த ைளயாடை்ட ைளயாட இரண்  காரியங்கள் 
அவ யம்.  
 

நாம் ேகாபப்ப ம்ேபா , அ  நம் ள்ைளக க்  ப்  அளிக் ற , இ  அவரக்ளின் 
ணநலன், உங்கள் நம் க்ைக மற் ம் உங்கள் அ காரதை்த ேசதப்ப த் ம். நம் 
ள்ைளகைளத் ர் த் ம்ேபா  அல்ல  ஒ  சரியான ைள கைளத் த ம்ேபா  எந்த 

உணரச்் ைய ம் காட்டாமல் இ ப்ப  க் யம். ஒட் ெமாத்த ட்ைச ன் ட்டத் ல் 
இ ங்கள். அவரக்ள் ம் ம் தத் ல் நீங்கள் ப லளிக்க ல்ைல என்றால், நீங்கள் 
அவரக் க்  பந்ைத ப்  அளிக்க ல்ைல என்றால், அவரக்ள் இந்த ைளயாடை்ட 

ைளயா வைத ட் வாரக்ள்.  
  
நீங்கள் இந்த பாவமான ைளயாட்ைட  ேநரம் ைளயா க்ெகாண் ந்தால், உங்கள் 
இ வ க் ம் ெகட்ட பழக்கத்ைத உைடக்க  ேநரம் ஆகலாம். ெபா ைமயாக இ ங்கள் 
மற் ம் அதன் ேபாக் ல் இ ங்கள், கரத்்த க்  ெவற்  ைடக் ம். 
 

ெகட்ட அ ைற உங்கைளக் கத் வ , ெகட்ட வாரத்்ைத, வைர உைதப்ப  அல்ல  
கதைவத் தட் வ  ேபான்ற ேமாசமான நடத்ைத ேதரவ்ாக மா னால், நீங்கள் அந்த 
நடத்ைதக்கான சரியான ைள கைளப் ன்பற் ரக்ள், அ ைறைய அல்ல 
என்பைத நிைன ல் ெகாள் ங்கள்.  
  
நம் ள்ைளகளின் ழந்ைதத்தனமான மற் ம் ட்டாள்தனமான ேதர் க க்  
எ ர் ைனயாக காயங்கைள ஏற்ப த்தாமல், நம் ள்ைளகைள ப ற் க் ம்ப  கரத்்தர ்
நமக்  அ த் ள்ளார.் நம் மனப்பான்ைம அவரக் டன் பழக ம் வதாக இ ந்தால் 
அல்ல  அவரக்ைள ஏேதா ஒ  தத் ல் காயப்ப த்த ேவண் ம் என்றால் நாம் ேகட்பைத 
அவரக்ள் ெசய்ய மாட்டாரக்ள் என்றால், இ  நம் ைடய ரசச்ைன, நம் ள்ைளகளின் தவ  
அல்ல. கரத்்தர ் இந்த ள்ைளகைள நமக் க் ெகா த்தார,் ல சமயங்களில் அவர ் ம் ம் 
வ ல் அவரக்ைள வளரப்்ப  க னமானதாக இ க் ம். அவரக் க்  ஒ  ர் த்தம் 

ைளைவக் ெகா க் ம் ேபா  உங்க க்  தவறான உள்ேநாக்கம் இ ந்தால், நீங்கள் 
உடன யாக மனந் ம்  உங்கள் ள்ைள மற் ம் கரத்்தரிடம் மன்னிப்  ேகடக் ேவண் ம்.  
  

ப வாங் தல் நம் ள்ைளக க் ப் ப ற்  அளிக்கா  மாறாக அவரக்ள் வதற்  
காரணமா ம். இ  ெபற்ேறாரக் க் ம் ள்ைளக க் ம் இைட ல் ரி ைன 
ஏற்ப த் ம். 
 

ப ற்  நம் ள்ைளக க்  கற் க் ற . இ  நியாயமானதாக ம், ேகாபம் அல்ல  
ப வாங்கலால் ண்டப்படாததாக ம் இ க் ற . இ  நம் ள்ைளகளின் தன்ைமைய 
மாற்றேவா அல்ல  வ வைமப்பதாகேவா இல்லாமல், ெபற்ேறாரக் க் ம் ள்ைளக க் ம் 
இைடேய ரிைவ ஏற்ப த் ம்.  
 
ப ற்  = ஒ க்கம் (இ  ஒ  சரியான ரத்் த் ம் ைள )  
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ட்ைச ன் நடத்ைத ெபற்ேறார் வாதம் ட் ப்பாடம் 
 

  
தலாவதாக, ெதா  4, பாடம் 5 இல் உள்ள "ப ற்  நடத்ைதகள் -அ ைறகள் அல்ல" 

என்ற ப ைய ( மணமானால்) ஒன்றாக ம ப்பாய்  ெசய்  வா ங்கள்.  
  
உங்கள் ஒவ்ெவா  ள்ைள ம் ெவளிப்ப ம் ெபா வான ேமாசமான அ ைறகள் 
என்  நீங்கள் நம் வைத பட் ய ங்கள். (இந்த ப ற் க்காக நீங்கள் ஒவ்ெவா வ ம் 
தனித்தனி தாைள பயன்ப த்த ம்பலாம்.) இைத ைகயாள்வதற்கான உங்கள் ட்டத் ல் 
ஒ  கணவன் மற் ம் மைன யாக நீங்கள் ஒற் ைமயாக இ ப்ப  க் யம். அவரக்ளின் 
மனப்பான்ைமக் ம் இந்த மேனாபாவத் ந்  எ ம் நடத்ைதக க் ம் உள்ள 

த் யாசத்ைத ெதளி ப த்த யற்  ெசய் ங்கள்.  
  

ள்ைள ன் ெபயர:்     
 
________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

ள்ைள ன் ெபயர:்   
 
________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

ள்ைள ன் ெபயர:்     
 
________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

ள்ைள ன் ெபயர:்     
 
________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

கணவன் மைன யாக நீங்கள் கற் க்ெகாண்டைவ நீங்கள் ஏற்கனேவ நி க் ம் எந்த 
ைறகைள ம் மாற்றலாம் என்பைத ஒன்றாக வா ங்கள். நீங்கள் ஏதாவ  

மாற் ரக்ளா? ஏன் அல்ல  ஏன் இல்ைல? ம் னால் ப் கைள எ ங்கள்.  
 
________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________ 
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ன் இைணப்   

என் ைறகள் மற் ம் ைள கள் 

 

எல்லா வய  ள்ைளக க்  ெதளிவாக வைரய க்கப்பட்ட ைறகள் மற் ம் 
ைள கள் அவ யம். உங்கள் ம்பப் பட் யைல உ வாக் ம்ேபா  உங்க க்  

ஞானத்ைதக் ெகா க்க ேதவனிடம் ேக ங்கள். உங்க ைடய ெசாந்தத்ைத உ வாக் வதற்  
இங்ேக ல எ த் க்காட் கைள ம் அ த்த பக்கத் ல் ஒ  மா ரிகைள ம் ேசரத்் ள்ேளாம். 
உங்கள் ம்பத் ற்  எ  றந்த  என்பைத ெஜபத்ேதா  க ங்கள், ேம ம் உங்கள் 

ள்ைளகளின் வய  மற் ம் ெபா ப் ன் அ ப்பைட ல் தனிப்பட்ட ைறகைள 
சரிெசய் ங்கள்.  
 

ைற 1: எல்லா ேநரங்களி ம் ஒ வைர ஒ வர ்ம ங்கள். 
ைள : ைள  ெபட்  அல்ல  பட் ய ந்  ஒ  உ ப்ப ைய வைர ங்கள். 

  
ைற 2: உடல் ரீ யான சண்ைட அல்ல  வாய்ெமா  வாதம் இல்ைல. 

ைள : ைள  ெபட்  அல்ல  பட் ய ந்  ஒ  உ ப்ப ைய வைர ங்கள். உடல் 
ரீ யாக இ ந்தால், அைர நாள் அைற கட் ப்பாட்ைடச ்ேச ங்கள். 
  

ைற 3: காைல 7:15 மணிக்  பள்ளிக்  தயாரா ங்கள். 
ைள : ம நாள் காைல 5:00 மணிக்  எ ந் ங்கள் அல்ல  அைர மணி ேநரம் 
ன்னதாகேவ ப க்ைகக் ச ்ெசல் ங்கள். 

  

ைற 4: உங்கள் ெசாந்த ழப்பங்கைள உடேன த்தம் ெசய் ங்கள். 
ைள : ைள  ெபட்  அல்ல  பட் ய ந்  ஒ  உ ப்ப ைய வைரந்  ழப்பத்ைத 

த்தம் ெசய் ங்கள். 
  

ைற 5: அங் கரிக்கப்பட்ட ெவளி ரி ந்  ப் ட்ட ேநரத் ற்   ம்ப ம். 
ைள : இரண்  நாடக் க்  ட்  கட் ப்பா . 

  
ைற 6: ெசல்ேபான் ச ைககள் இர  8:00 மணி வைர. (ஒப் த டன் இளம் வய ன க் ). 

ைள : இரண்  நாடக் க்  ெதாைலேப  ச ைககள் இல்ைல. 
  

ைற 7: பள்ளி ல், கார ் ஓட் ம் ேபா , ட் ப்பாடம் ெசய் ம்ேபா , மற் ம் இர  9:00 
மணிக் ள் ெசல்ேபான் அைணக்கப்பட ேவண் ம். மற் ம் காைல 6:00 

ைள : ன்  நாடக் க்  ெசல்ேபான் ச ைககள் இல்ைல. (நீங்கள் உடல் ரீ யாக 
ெதாைலேப ைய ைவத் க்க ல்ைல என்றால், ெதாைலேப  பயன்ப த்தப்பட்ட 
ேநரங்க க்  ெசல்ேபான் ல்ைலச ்சரிபாரக்்கலாம்.) 
  

ைற 8: ெசல்ேபான் ஞ்ெசய் , ைகப்படங்கள் அல்ல  ேயாக்களின் 
ெபா த்தமற்ற பயன்பா . (ெபரிய ள்ைளக டன் தல் வரங்கைளப் பற்  

வா க்க ம்.) 
  

ைற 9: ேக ங் ச ைககள் காைல 9:00 மணி வைர. 
ைள : இரண்  நாடக் க்  ேக ங் ச ைககள் இல்ைல. 

  
ைற10: பள்ளிக் ச ் ெசல்வதற்  ன் மற் ம் வார இ  நாடக்ளில் காைல 11:00 

மணிக் ள் அைறைய த்தம் ெசய்ய ேவண் ம்: ப க்ைககள், தைர ல் இ ந்  றம்பான 
ெபா டக்ள், மற் ம் ஆைடகள் ெவளி ல் ைவப்ப . 

ைள : ைள  ெபட்  மற் ம் த்தமான அைற ந்  ஒ  உ ப்ப ைய வைரய ம்.  
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ைறகள் மற் ம் ைள கள்:  
 

நம் ம்பத் ன் பட் யல் 
  

ைற 1: 

____________________________________________________________________________________________________________ 

ைள : 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

  

ைற 2: 

____________________________________________________________________________________________________________ 

ைள : 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

  

ைற 3: 

____________________________________________________________________________________________________________ 

ைள : 

________________________________________________________________________________________________________________ 

  

ைற 4: 

____________________________________________________________________________________________________________ 

ைள : 

________________________________________________________________________________________________________________ 

  

ைற 5: 

____________________________________________________________________________________________________________ 

ைள : 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

  

ைற 6: 

____________________________________________________________________________________________________________ 

ைள : 

________________________________________________________________________________________________________________ 

  

ைற 7: 

____________________________________________________________________________________________________________ 

ைள : 

________________________________________________________________________________________________________________ 
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ைற 8: 

____________________________________________________________________________________________________________ 

ைள : 

________________________________________________________________________________________________________________ 

  

ைற 9: 

____________________________________________________________________________________________________________ 

ைள : 

________________________________________________________________________________________________________________ 

  

ைற 10: 

___________________________________________________________________________________________________________ 

ைள : 

________________________________________________________________________________________________________________ 

 

  



ேரக் காஸ்டர ்  
 

ேவதாகம ட்ைச          195 

ைறகள் மற் ம் ைள கள்: 
 

ர் த் ம் ைள களின் பட் யல் 
 

இ  ப ன்ம வய ன க்கான மா ரி ைள  பட் யல். அைத அப்ப ேய பயன்ப த்த ம் 
அல்ல  அ த்த பக்கத்ைதப் பயன்ப த்  உங்கள் ெசாந்தமாக ேவைலகைள உ வாக் ங்கள்.  
 

  

ர் த் ம் ைள கள் 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. ப் ட்ட அைற (கைள) ெவற் டமாக் .                      

2. அைனத்  ளியலைற கண்ணா கைள ம் 
த்தம் ெசய்ய ம்.  

                    

3. ளியலைற ம , ெதாட் கள் மற் ம் மைழ 
ஆ யவற்ைற த்தம் ெசய்ய ம். 

                    

4. க ப்பைறகைள த்தம் ெசய்ய ம்.                      

5. 5. ப க்ைக மற் ம்  ன்னால் த்தம்.                      

6. ெகால்ைலப் றத் ல் நாைய த்தம் 
ெசய்வ .  

                    

7. உள் ற்றத்ைத ெப க் தல்.                      

8. ன் ற்றத் ல் கைளகைள 15 நி டங்கள் 
ங் தல்.  

                    

9. ெகால்ைலப் றத்ைத ெவட் தல்.                      

10. ன் ற்றத் ல் 15 நி டங்கள் தண்ணீர ்
ஊற் தல்.  

                    

11. நான்  ஜன்னல்கைள உள்ேள ம் 
ெவளிேய ம் க தல்.  

                    

12. காைர க தல்.                      

13. காரில் உள்ள ெபா டக்ைள கா  ெசய்தல்                      

14. ேகேரைஜ ைடத்தல்.                     

15. ளிரச்ாதன ெபட் ைய த்தம் ெசய்தல்.                     

    
 
 

ைறகள் மற் ம் ைள கள்: ர் த் ம் ைள களின் பட் யல் மா ரி: 
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ர் த் ம் ைள கள் 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1.                       

2.                       

3.                      

4.                       

5.                       

6.                       

7.                       

8.                       

9.                       

10.                       

11.                       

12.                       

13.                       

14.                       

15.                       
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ன் இைணப்  ஓ  

ேநர்மைற வ ட்டல் 

 
 ேநரம்ைறயான வ டட்ல் என்ப  ஒ  ள்ைள ன் நடத்ைதையப் ப  ெசய்ய 

வைரபடங்கள், வைரபடங்கள் அல்ல  ேவ  ல அைமப் கைளப் பயன்ப த் ற , நல்ல 
நடத்ைதக்கான ெதாடரச்் யான பரி க டன். ன்வ ம் காரணங்க க்காக வ ைமயான 

ள்ைளக்  இ  க ம் பய ள்ளதாக இ க்கா  அல்ல  இணக்கமான ள்ைளக்  
பயனளிக்கா . மணமானவரக்ளாக இ ந்தால் தம்ப யாக ம பரி லைன ெசய்  

வா ங்கள்.  பரி கள் அல்ல  த்ைதகள் க ம் சக் வாய்ந்த உந் தல் மற் ம் ய 
ம ப்ைப உ வாக்கா  அன்ேப க ம் சக் வாய்ந்த வ   
 

 ெபற்ேறாரக்ள் தங்கள் ள்ைளகைள ன ம் பாராட்ட ேவண் ம், ஏெனன்றால் அவரக்ள் 
ேதவ ைடய ஈ , ெசயல் ற டன் ைணக்கப்பட்டவரக்ளல்ல.  
 

 நல்ல நடத்ைதேய எ ரப்ாரக்்கப்ப ற , பரி  அல்ைல. அவரக்ள் தான நம  அன் ம் அைத 
எப்ப  காட் ேறாம் என்பைத ம் அவரக்ளின் ேதால் களின் காரணமாக மாறக் டா .  

 
 ஒ  ப் டட் பல னம் அல்ல  தனிப்பட்ட சவால்கைள சமாளிக்க ேபாரா ம் ள்ைளக்  

ெபற்ேறாரக்ள் றப்  ஊக்கத்ெதாைகையப் பயன்ப த் வ  நன்ைம பயக் ம். 
உதாரணமாக, ள்ைள டன் ஒ  றப் ப் பயணம் அல்ல  ெபா ள் பரி  அவரக்ள் ஒ  

ப் டட் ப ல் யற்  ெசய்  ேமம்பட்டால், நிரந்தர நடத்ைதக்கான ெதாடரச்் யான 
பரி  த வ .  

 
 உங்க க்  இணக்கமான ள்ைள இ ந்தால், அம்மா மற் ம் அப்பாைவ ம ழ் க்க 

இயற்ைகயாக வைளந் க்ெகா த்தால், அவரக்ள் இந்த அைமப்ைப க ம் 
கவரந்் ப்பாரக்ள். இ ப் ம், அவரக் க்  இணங்காத ஆனால் உ யான ப்ப ள்ள 
(வ வான ப்ப ள்ள ள்ைள) ஒ  சேகாதரர ்அல்ல  சேகாதரி இ ந்தால், அவரக்ள் தங்கள் 
இணக்கமான உடன் றப்ைப ேகாபப்ப த் , தங்கள் ய ம ப் டன் ேபாராடத் 
ெதாடங் வாரக்ள். அவரக்ள் இணக்கமான உடன் றப்  அ க பரி கள் அல்ல  
உ ப்பாட்ைடப் ெப வதால் அவரக்ள் எளி ல் ேசாரவ்ைடயலாம்.  

 
 ஒ  இளம் இணக்கமான ள்ைளக்  ட நல்ல நடத்ைதக்கான நிரந்தர பரிச அைமப்  அவன் 

அல்ல  அவள் வளர வளர ஒ  உரிைம மனநிைலக்  ேமைட அைமக்கலாம். பரி கள் 
நி த்தப்பட்ட டன் அல்ல  ப் யற்றதாக மா ய டன், இணக்கமான ள்ைள தன  
நன்ைமக்காக பரி  ைறைய ண் ம் நிைலநி த் தல் அல்ல  ேமம்ப த் வ ல் 
ைகயா வதற்கான யற் ல் கலகம் ெசய்யலாம். ள்ைள யநலத் டன் த ல் 
பரிைசப் ெபற கற் க்ெகாண்ட , நல்ல நடத்ைத ஒ  பரி க்கான வ ைறயாக மட் ேம 
மா ள்ள . பரி  இல்லா டட்ால் எளிய ேவைலகள் ெசய்யப்படாமல் ேபாகலாம். இ  

ள்ைளக்  தனிப்பட்ட நன்ைம இ க் ம்ேபா  மட் ேம ேசைவ ெசய்ய கற் க்ெகா க் ற .  
  

ள்ைள ன் ேதால் கைளப் பற் ய ெபற்ேறாரின் அ ைற ள்ைள த ல் நடக்கத ்
ெதாடங் யைதப் ேபாலேவ இ க்க ேவண் ம்: அவரக்ள் த ல் தனித்  நின்  தல் 
நடவ க்ைககைள எ த்தேபா  ெப தம் மற் ம் உற்சாகமாக இ க்க ேவண் ம். அவரக்ள் 

ந்தேபா , காலப்ேபாக் ல் அவரக்ள் வள ம், ரச்் யைடந் , தாங்களாகேவ நடக்கக் 
கற் க்ெகாள்வாரக்ள் என்ற நம் க்ைக டன் ெபற்ேறாரக்ள் அவரக்ைள அன் டன் அைழத் ச ்
ெசன்  ண் ம் யற்  ெசய்ய ஊக் க்க ேவண் ம்.  
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ன் இைணப்    
ேநர்மைற வ ட்டல் 

 

எந்த வய ன க் ம் இ  ஒ  மா ரி ேவைல பட் யல். அைத அப்ப ேய பயன்ப த்த ம் 
அல்ல  அ த்த பக்கத்ைதப் பயன்ப த்  உங்கள் ெசாந்தமாக ேவைல உ வாக்க ம். ‘ 
 
ேவைல 1: நாய்க்  உண  நாய்க்  உணவளிக்க ம். 

ன ம் ேநரமம்: ன ம் மாைல 5:00 மணிக்  
ள்ைள ன் ெபயர:் __________________________________ 
ைள : ைள  ெபட்  அல்ல  பட் யல் 

 
ேவைல 2: ப்ைபைய ெவளிேய எ க்க ம். 
நாள் மற் ம் ேநரம்: தன் ழைம மாைல 6:00 மணிக்  

ள்ைள ன் ெபயர:்   ______________________________ 
ைள : ைள  ெபட்  அல்ல  பட் யல் 

 
ேவைல 3: பாத் ரங்க  கா . 
நாள் மற் ம் ேநரம்: ன ம் காைல 7:00 மணிக்  

ள்ைள ன் ெபயர:்   _______________________________ 
ைள : ைள  ெபட்  அல்ல  பட் யல் 

 
ேவைல 4: பாத் ரங்க  ஏற்ற ம். 
நாள் மற் ம் ேநரம்: ன ம் காைல 7:00 மணிக்  

ள்ைள ன் ெபயர:்   _______________________________ 
ைள : ைள  ெபட்  அல்ல  பட் யல் 

 
ேவைல 5: ளியலைறைய த்தம் ெசய் ங்கள். 
நாள் மற் ம் ேநரம்: சனிக் ழைமகளில் மாைல 5:00 மணிக்  

ள்ைள ன் ெபயர:்   _______________________________ 
ைள : ைள  ெபட்  அல்ல  பட் யல் 

 
ேவைல 6: ல்ைல ெவட் ங்கள். 
நாள் மற் ம் ேநரம்: சனிக் ழைமகளில் மாைல 5:00 மணிக்  

ள்ைள ன் ெபயர:்   _______________________________ 
ைள : ைள  ெபட்  அல்ல  பட் யல் 

 
ேவைல 7: ம்ப அைற ல் கா  ெசய்வ  மற் ம்  தட் வ . 
நாள் மற் ம் ேநரம்: சனிக் ழைமகளில் காைல 8:00 மணிக்  

ள்ைள ன் ெபயர:்   _______________________________ 
ைள : ைள  ெபட்  அல்ல  பட் யல் 
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நம் ம்ப ேவைலகளின் பட் யல் 
 
ேவைல 1: _____________________________________________________ நாள் ______________________ ேநரம் ______________ 

ள்ைள ன் ெபயர:் _____________________________  ைள கள் _____________________________________________ 

 

ேவைல 2: _______________________________________________________ நாள் ____________________ ேநரம் ______________ 

ள்ைள ன் ெபயர:் _____________________________  ைள கள் ______________________________________________ 

 

ேவைல 3: ______________________________________________________ நாள் ______________________ ேநரம் ______________ 

ள்ைள ன் ெபயர:் _____________________________  ைள கள் ______________________________________________ 

ேவைல 4: _____________________________________________________ நாள் ______________________ ேநரம் ______________ 

ள்ைள ன் ெபயர:் _____________________________  ைள கள் ______________________________________________ 

 

ேவைல 5: ______________________________________________________ நாள் ______________________ ேநரம் ______________ 

ள்ைள ன் ெபயர:் _____________________________  ைள கள் ______________________________________________ 

  

ேவைல 6: ______________________________________________________ நாள் ______________________ ேநரம் ______________ 

ள்ைள ன் ெபயர:் _____________________________  ைள கள் ______________________________________________ 

 

ேவைல 7: ______________________________________________________ நாள் ______________________ ேநரம் ______________ 

ள்ைள ன் ெபயர:் _________________________  ைள கள் ______________________________________________ 

  

ேவைல 8: ______________________________________________________ நாள் ______________________ ேநரம் ______________ 

ள்ைள ன் ெபயர:் ____________________________  ைள கள் ______________________________________________ 
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ன்இைணப்  க்   

 
இைளஞரக் க்கான ேகள் த்தாள் 

 
ன்வ ம் ேகள் கைளக் ேகடக், உங்கள் ப ன்ம க்  ஒ  நிதானமான மனநிைல ல் 

இ க் ம்ேபா , இர  உண ன் ேபா  அல்ல  ஒன்றாக ைளயா ம் ேபா  ெபா த்தமான 
ேநரத்ைதத் ேதர் ெசய்ய ம். சாதாரணமாக இ ங்கள், க ைமயாக இ க்க ேவண்டாம்.  
 
உங்கள் ள்ைளகள் ெசாந்தமாக க்க ேகள் த்தாைள ஒப்பைடக்கா ரக்ள். நீங்கள் 
அவரக்ைள ெகாஞ்சம் ஊக் க்க ேவண் க்கலாம். உதாரணமாக, "எனக் த் ெதரியா " 
என்ற ேகள் க்  அவரக்ள் ப லளித்தால், "உன் வய ல் நீ இப்ேபா  என்ன ெசய் றாய், 
உனக்  என்ன க் யம்?" என்  ேகட்  அ த்தம் ெகா ங்கள்.  
 
அவரக் க்  ப லளிக்க ேநரம் ெகா க்க நிைன ல் ெகாள் ங்கள். அவரக்ள் என்ன 
ப லளிக்க ேவண் ம் என்  நீங்கள் நிைனக் ரக்ள் என்  அவரக்ளிடம் ெசால்லா ரக்ள், 
அவரக்ைள ைறத்  ம ப் டா ரக்ள்.ʼ 
 

1. இளைமப் ப வத் ன் ெபா ள் என்ன? 

2. இளைமப் ப வம் எப்ேபா  ெதாடங்  வைட ற ? 

3. ப ன் ன்  மற் ம் ப ெனட்  வய க்  இைடப்பட்ட ஆண் கள் என்ன ெசய்வ ? 

4. ஒ  வய  வந்தவர ் பற் ய உங்கள் வைரயைற என்ன, ஒ வர ் எப்ேபா  வய  வந்தவராக 

ஆ றாரக்ள்? 

5. நீ தற்ேபா  என்ன ெசய்  ெகாண் க் றாய் என்  நிைனக் றாய், அ  உன்ைன வய  

வந்தவராக மாற உத ற ? 

6. இப்ேபா  உன் வாழ்க்ைக ல் உன் ெபற்ேறார ்என்ன பங்  வ க் றாரக்ள்?  
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ன் இைணப்  ஆர்  

 

தாக வய  வந்தவரக் க்கான ேகள் த்தாள் 

  
இந்த ேகள் த்தாள் ஒ  ள்ைள ன் சாத் யமான மாையக்  எ ராக ெபற்ேறாரின் 
யதாரத்்தத்ைத ெவளிப்ப த் ற . ேகள் கள் உங்கள் ள்ைள ன் ப ெனட்டாவ  

றந்தநா க்  ன்பாக ம், ப ெனட்  வய க்  ேமற்படட் ள்ைளகைள ட் ல் 
ைவத் க் ம் ெபற்ேறா ட ம் வா க்க வ வைமக்கப்பட் ள்ள . தளரவ்ான ழ ல் 

வா க் ம்ேபா  அைவ க ம் பய ள்ளதாக இ க் ம்.  
  
ேநாக்கம் உங்கள் ள்ைளைய ந் க்கத் ண் வ ம், உங்கள் ள்ைள வய க்  வ ம் 
ேபா  அவரக் டன் வய  வந்த உறைவ அ கமாக ஊக் ப்ப ம் ஆ ம். உங்க டனான 
உற  மற் ம் அவரக் க்  உங்கள் ஆதர ல் என்ன மாறப்ேபா ற  அல்ல  மா ட்ட  
என்  அவரக்ள் நம் றாரக்ள் என்பைத ம் இ  ெவளிப்ப த் ம்.  
  
இந்தக் ேகள் கைளப் பற்  வா க்க உங்கள் ள்ைளைய சந் க்க ேத  மற் ம் ேநரத்ைத 
அைமக்க ம். த ல், உங்கள் ள்ைள டம் ேகள் கைளக் ேகட்  அவரக்ளின் ப ல்கைளக் 
கவனமாகக் ேக ங்கள். உங்கள் ள்ைள ன் ப ல்களில் அெசௗகரியத்ைத 
ஏற்ப த்தாதவா  கவனமாக இ ங்கள், நீங்கள் எப்ப  ம் ரக்ள் என்  அவரக்ள் 
நிைனப்பாரக்ள் என்  ப லளிக்க அவரக்ைள ஊக் க்கா ரக்ள். அவரக்ள் எல்லா 
ேகள் க க் ம் ப லளித்த டன், உங்கள் ப ல்கைள (யதாரத்்தம்) அவரக் டன் ப ரந்்  
ெகாள் ங்கள். உங்கள் ப ல்க க்  இைட லான ேவ பா கைளப் பற்  வா ங்கள், 
உங்கள் ள்ைளக்  காரணங்கைளப் ரிந் ெகாள்ள உத ங்கள். வய  வந்ேதார ்ெபா ப்ைப 
ஊக் க்க இ  அன்பான ஆனால் உ யான ைற ல் ெசய்யப்பட ேவண் ம்.  
 

1. ப ெனட்  வய ல் அம்மா ம் அப்பா ம் தங்கள் அன்ைபத் த ர உங்க க்  என்ன 
கடன்பட் க் றாரக்ள்? 
 

2. அவரக்ள் உங்க க்  உதவ காரணம் அவரக்ள் உங்கைள ேந ப்பதால் என்  நீங்கள் 
நம் ரக்ளா? ளக்க ம். 

 
3. அவரக்ள் தற்ேபா  ெசய்வைத ட அவரக்ள் உங்க க்காக அ கம் ெசய்ய ேவண் மா? 

ளக்க ம். 
 

4. நீங்கள் ெதாடரந்்  உங்கள் ட் ல் வ ப்பதற்  ப க்  உங்களில் ஏதாவ  ேகார 
அவரக் க்  உரிைம உள்ளதா? ளக்க ம். 

 
5. அவரக்ள் உங்களிடம் ேகட் ம் அல்ல  ேதைவப்ப ம் ஒன்ைற நீங்கள் ஏற்க ல்ைல என்றால், 

நீங்கள் என்ன ெசய்ய ேவண் ம்? 
 

6. நீங்கள் அவரக்ளின் ேகாரிக்ைகைய றக்கணித் , அவரக்ள் ெசய்யக் டா  என்  
ெதளி ப த் ய ஒன்ைறச ் ெசய்தால், அவரக்ள் என்ன ெசய்ய ேவண் ம் என்  நீங்கள் 
நிைனக் ரக்ள்? நீங்கள் என்ன ெசய்ய ேவண் ம்? 
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ன்இைணப்  எஸ்  

ெபற்ேறார் ய-ம ப்  

 
இப்ேபா  நீங்கள் உங்கள் ெபற்ேறா க்கான கட்டைமப்ைப நி ள்ளரீக்ள், இ ல் அன் ல் 
அமல்ப த்தப்படட் ப ற் ன் நான்  உபகரணங்கள் (பாடம் 4), நீங்கள் ேதால்  அல்ல  

ரக் ன் ேநரங்கைள அ ப க்கலாம் மற் ம் இந்த ெபற்ேறாரின் பாணி உங்கள் 
ம்பத் ற்  ேவைல ெசய்யா  என்  நிைனக்கலாம். இ  நடந்தால், யைடய ேவண்டாம் 

மற் ம் உல ன் ைறகைளப் பா ங்கள். பைழய பழக்கங்களில் இ ந்  ன்வாங்கா ரக்ள். 
அதற்  ப லாக, இந்த ம ப் ட்ைடப் பயன்ப த்  ரசச்ைன ன் உண்ைமயான 
ஆதாரதை்தக் கண்ட ங்கள், ன்னர ் ஒவ்ெவா  ேவைலப் த்தகத் ம் உள்ள 
ெகாள்ைககைள ம ப்பாய்  ெசய் ங்கள். மணமா ந்தால் ஒ  தம்ப னராக 
ம பரி லைன ெசய்  வா ங்கள்.  
  
உங்கள் ஆ க் ரிய அ தளம்  
 

 உங்கள் ஆ க் ரிய வாழ்க்ைக எப்ப  இ க் ற ? சங் தம் 1: 1–3 வா ங்கள். 
ேதவ டனான உங்கள் னசரி ெதாடரை்ப வரிக்க ஆரா ப்ப , ெச க்ெகா ப்ப , நன்  
ெசால்வ , அ க்ைக வ  அல்ல  பரிந்  ேப வ  ேபான்ற வாரத்்ைதகைளப் 
பயன்ப த் ரக்ளா?  

 அன்றாடம் அைம யான ேநரத் ல் ேதவ ைடய வாரத்்ைதையப் ப த்  யானிக் ரக்ளா?  
 உங்கள் பணத் ல் நீங்கள் ேதவைன நம் ரக்ளா மற் ம் ெதாடரந்்  தசமபாகம் 

ெகா க் ரக்ளா?  
 உங்க க் ம் உங்கள் ம்பத் ற் ம் ேதவனின் ப்பத் ற்  ஏற்ப உங்கள் 

ன் ரிைமகள் உள்ளதா?  
 இந்த ஆ ன் கனிகள் உங்கள் வாழ்க்ைக ல் காணப்ப றதா (கலாத் யர ்5: 22-23)?  

  
நீங்கள் கரத்்தைரச ் சாரந்் க்க ேவண் ம். க் யமாக உங்கள் ெபற்ேறார ் ைறகளில் 
சாரந்் க்க டா , ஆனால் ேதவ டனான உற ல் சாரந்் க்க ேவண் ம். இந்த ப ல் 
உங்க க்  ைறபா  இ ந்தால் ெதா  1 மாற்றம் த ம் ள்ைள வளரப்்ைப பாரக்்க ம்.  
  
அன் ல் ெதாடர் ெகாள்வ   
 

 உங்கள் ள்ைளக க்  நீங்கள் றம்பட ெச க்ெகா க் ரக்ளா? ன் இைணப்  எஃப்: 
பய ள்ள ெச க்ெகா க் ்  ய ம ப் ைட ம பரி லைன ெசய் ங்கள்.   

 நீங்கள் உங்கள் ள்ைளக க்  மாம்சத் ல் எ ர் ைனயாற் னீரக்ளா அல்ல  அவரக் க்  
அன்பாக ப லளித் ரக்ளா? 

 உங்கள் தகவல்ெதாடர் களில் நீங்கள் ேமம்ப த்த ேவண் ய அல்ல  உங்கள் ள்ைளகளிடம் 
மன்னிப்  ேகடக் ேவண் ய ப கள் உள்ளனவா? ெதா  2, பாடங்கள் 4-10 இல் காணப்ப ம் 
அன்  என்றால் என்ன என்பைத ம ஆய்  ெசய் ங்கள்.  
 
உங்கள் ள்ைள ட ம் நீங்கள் ெதாடர் ெகாள்வ  நீங்கள் அவனிடம் ⁄ அவளிடம் 
ைவத் க் ம் ம ப்ைப ர ப க் ற . இந்த ப ல் நீங்கள் ரமப்ப ரக்ள் 
என்றால், ெதா  2, அன்பான ெதாடரை்ப ம ப்பாய்  ெசய் ங்கள்.  
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ட்ைச மற் ம் ஷத் வம் லம் உங்கள் ள்ைளக க்  ப ற்  அளி ங்கள். Discipline  
 

 ப ற் க்கான றந்த வ  தனிப்பட்ட உதாரணம். நீங்கள் எப்ப  இ க் ரக்ள்? 
 மணமானவரக்ளாக இ ந்தால், நீங்க ம் உங்கள் மைன ம் ஒன்றாக ேவைல ெசய்  

ஒ வ க்ெகா வர ்ஆதரவளிக் ரக்ளா? உங்கள் நிரவ்ாக பாணி எப்ப  இ க் ற ? க் ய 
ட் ப்பவர ்யார?் 

 நீங்கள் உங்கள் ைறகைள கைட த் , ன்னேர ரம்ானிக்கப்பட்ட ைள கள் 
மற் ம் தண்டைனைய மட் ேம பயன்ப த் ரக்ளா அல்ல  நசச்ரித்தல், கத் தல், ெவற்  
அச் த்தல்கள் மற் ம் ரண்பா கள் ண் ம் ஊ றதா? 

 நீங்கள் உங்கள் ள்ைளக டன் தவறாமல் ெஜபம்ெசய் ரக்ளா? 
 வாராந் ர ம்ப ேவம ஆராய்ச் க்காக உங்கள் உ ப்பாடை்ட நீங்கள் ன்பற் னீரக்ளா? 
 உங்கள் ட் ல் ஷரக் டன் ேபாரா ரக்ளா? ெதா  3 ஐ ம ப்பாய்  ெசய் ங்கள், 

உங்கள் ள்ைளக க்  ப ற்  அளி ங்கள். 
 உங்கள் ட் ல் ட் ப்ப ல் க்கல் உள்ளதா? ம ப்பாய்  ெதா  4, ேவதாகம ட்ைச. 

 
மணம், நி  ேமலாண்ைம அல்ல  ேவெறா  ப ல் உங்க க்  ேம ம் ஷரக்ள் 

ேதைவயா? தல் ஆதாரங்க க்  FDM உலகத்ைதப் பாரை்வ ங்கள்.  
ேதவன் உங்கைள ேந க் றார,் அவர ் உங்கள் ள்ைளகைள ேந க் றார.் நீங்கள் அவைர 

வா க்க ேவண் ம். அவர ்உங்க க்  தவறான ள்ைளகைள ெகா க்க ல்ைல. நீங்கள் 
அவைர வா த்  அவ ைடய ப்பத் ற்  ழ்ப்ப வதால் உங்கள் ற க்  
அப்பாற்பட்ட பணிைய அவர ்உங்க க்  வழங்க ல்ைல.  
  
பாைத ல் ண் ம் ெசல் தல்  
 

உங்கள் ம்ப உற களில் நீங்கள் இடம்ெபயரந்்த ப கைள ேதவன் 
ெவளிப்ப த் க் றாரா? அப்ப யானால், உங்கள் ட்ைட ண் ம் கட் ெய ப்ப ேழ 
ெகா க்கப்பட் ள்ள ப கைளப் ன்பற் ங்கள்.  
  

 உங்கள் பல னங்கள், தவ கள் அல்ல  ேதால் கைள ஒப் க்ெகாண்  ேதவனிடம் 
அ க்ைக ங்கள். 

 ேதவ ைடய மன்னிப்ைபப் ெப ங்கள். அன்  மற் ம் ைப ன் கரங்களில் அவர ்
உங்கைள அரவைணக்க அ ம ங்கள். 

 உங்கள் ைழ ந்  ல  மனந் ம் ங்கள் மற் ம் அவ ைடய ப்பத் ற்  
ழ்ப்ப ந்  நடக்க உ யளி ங்கள். 

 ேதைவப்பட்டால் உங்கள் ள்ைளகளிடம் மன்னிப்  ேக ங்கள். 
 ஸ் ல் ேதவன் உங்கைள மன்னித்தைதப் ேபாலேவ, உங்கள் ள்ைளகைள ம் 

மன்னிக்க தயாராக இ ங்கள். 
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ன் இைணப்    

ெ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 . 

  
தற்ெப ைம: தன்ைனப் பற் ேயா, அல்ல  தன்ைனப் பற் ய ஷயங்கைளப் பற் ேயா, 
ெப ைமயாகப் ேப வ ; ெப ைம ெகாள்ளவ . 
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அவரக்ைள அைழத்  வா ங்கள்: Ektrepho ( ேரக்கம்). ஊட் தல், ன், உணவளித்தல் 
(எேப யர ் 6: 4). வளரப்்ப , ன் றம், ள்ைளகள் ேபான்ற ரச்் ையக் ெகாண் வ தல், 
ப ற்  அல்ல  கல்  என்ற அரத்்தத் ல்.  
  

ற்றசச்ாட் , ேவண் தல், வ த்தல்: மார் ேராெமேனாய் ( ேரக்கம்). "சத் யத்ைத 
வழங் தல்" என்பைதக் க் ற  மற் ம் இ  ஒ  தந்ைத ன் அ க வ காட் தல் 
ெசயல்பா கைள ெவளிப்ப த் ற . ஒ  நல்ல தந்ைத ஊக்கப்ப த் றார ் மற் ம் 
வ காட் தைல வழங் றார,் அைத அம்மா ம் ெசய் றார.் 

  
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 . 
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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. 
 
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 தத்ால், 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 , இரட்ைட 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 
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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 
ெ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). 
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சரியான அல்ல  ர்ந்த: ெ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 , த்தப்ப த் வதற்  அதனால் எந்தப் 
ப ம் ைறபா  இல்ைல. 
  

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. 
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  ெவ ம : ஒ  ெபரிய ைலம ப்பற்ற ம ப் . 
  
சரியாகப் ரித்தல்: தச்  ேவைல, ெகாத்  ேவைல, அல்ல  ஒ  ணிைய ெவட் வ  
ேபான்றவற்ைற ேநராக ெவட் வ . 
 

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.் 
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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. 
  
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.  

  
  

இ  ப் கள் 
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1. ஆங் ல ெமா ன் ெவப்ஸ்டரின் ய சரவ்ேதச அகரா , இரண்டாம் ப ப்  தைடயற்ற  

(ஸ் ரிங்ஃ ல்ட், எம்ஏ:  &  ெமரியம் நி வனம், ெவளி ட்டாளரக்ள், 1939). 

2. ெவப்ஸ்டரின் ய சரவ்ேதச அகரா . 

3. எச.்ஏ. இரான்ைசட், நீ ெமா கள் த்தகத் ன் ப் கள் (ெநப் ன், என்ேஜ: ேலாயாக்ஸ் 

ரதரஸ்், 1908), 309. 

4. ெவப்ஸ்டரின் ய சரவ்ேதச அகரா . 

5. ெவப்ஸ்டரின் ய சரவ்ேதச அகரா . 

6. ஸ்ைபேராஸ் ேஜா யாடஸ்், ைமயான வாரத்்ைத ஆய்  அகரா : ய ஏற்பா  

(சட்ட கா, TN: AMG ெவளி ட்டாளரக்ள், 2000), 1372. 

7. ல் யம் ெமக்ெடானால்  மற் ம் ஆரத்ர ் ஃபாரஸ்்டாட், வா ன் ைப ள் வரண்ைன: 

இரண்டாவ  ப ப்  (நாஷ் ல், என்: தாமஸ் ெநல்சன், 2016), 2146. 

8. ஆண்ட்  ரே்ர, னிதத் ன் வா ன் இரக யம் (ெபத்தானி ஹ ஸ் பப்ளிஷர,் 1984), 

கட ளின் க ல அைறகளில் ேமற்ேகாள் காட்டப்பட் ள்ள  ( ல்சா, சரி: ஹானர ் க்ஸ் 1995), 

422. 

9. ஜான் ேமக்ஆரத்ர,்  ேமக்ஆரத்ர ் ய ஏற்பாட்  வரண்ைன: எேப யரக்ள் ( காேகா, ஐஎல்: 

 ரஸ், 1986), 319. 

10. ெஜரஹ்ாரட்் டெ்டல், ெஜஃப்ரி ட ள்  ப்ேரா , மற் ம் ெஜரஹ்ாரட் ் ஃப்ரீட்ரிக், ய 

ஏற்பாட் ன் இைற யல் அகரா , ெதா . 5 ( ராண்ட் ேர ட்ஸ், எம்ஐ: ஈரட்்மன்ஸ், 1964), 596, 

ன்ன  ப ப் . 
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ஆ ரியைரப் பற்  
 
ஒ  காலத் ல் பாஸ்டர ் ேரக் காஸ்டரஒ்  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  ட்டத்ைத ை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 வாரத்்ைதகளான அவ ைடய வாக் த்தத்தங்கைள யானி ங்கள்."  
      
நம் ைடய ேதவ ம் இரடச்க மா க் ற இேய ஸ் ைடய நீ யால் 
எங்கைளப்ேபால அ ைமயான வாசத்ைதப் ெபற்றவரக் க் , இேய ஸ் ன் 
ஊ யக்கார ம் அப்ேபாஸ்தல மா ய ேமான் ேப  எ றதாவ : ேதவைன ம் 
நம் ைடய கரத்்தரா ய இேய ைவ ம் அ ற அ னால் உங்க க் க் ைப ம் 
சமாதான ம் ெப கக்கடவ .  
      
தம் ைடய ம ைம னா ம் கா ணியத் னா ம் நம்ைம அைழத்தவைர அ ற 
அ னாேல வ க் ம் ேதவபக் க் ம் ேவண் ய யாவற்ைற ம். அவ ைடய வ் ய 
வல்லைமயான  நமக் த் தந்த ளின மன் , இசை்ச னால் உலகத் ண்டான 
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ேகட் க் த் தப் , வ் ய பாவத் க் ப் பங் ள்ளவரக்ளா ம்ெபா ட் , மகா ேமன்ைம ம் 
அ ைம மான வாக் த்தத்தங்க ம் அைவகளினாேல நமக்  அளிக்கப்பட் க் ற .  
 
இப்ப க்க, நீங்கள் அ க ஜாக் ரைத ள்ளவரக்ளாய் உங்கள் வாசத்ேதாேட 
ைதரியத்ைத ம், ைதரியதே்தாேட ஞானத்ைத ம்,  
 
ஞானத்ேதாேட இசை்சயடக்கத்ைத ம், இசை்சயடக்கத்ேதாேட ெபா ைமைய ம், 
ெபா ைமேயாேட ேதவபக் ைய ம், ேதவபக் ேயாேட சேகாதர ேநகத்ைத ம், சேகாதர 

ேநகத்ேதாேட அன்ைப ம் ட்  வழங் ங்கள். இைவகள் உங்க க்  உண்டா ந்  
ெப னால், உங்கைள நம் ைடய கரத்்தரா ய இேய ஸ் ைவ அ ற அ ேல 

ண ம் கனியற்றவரக் மா க்கெவாட்டா . (2 ேப  1: 1-8) 
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ம்ப ஷத் வ ஊ யத்ைதப் பற்  

      
ம்ப ஷத் வ ஊ யத் ன் (FDM என்  க்கமாக அைழக்கப்ப ற ) இலக்ைக 

அைடவதற்காக, 1994 இல் இயக் னர ் பாஸ்டர ் ேரக் காஸ்டர ் அவரக்ளால் ஸ் ன் 
சரீரத்ைத ஆதரிக்க ம், கற் க்க ம், ப ற் யளிக்க ம் நி வப்பட்ட ஒ  இலாப ேநாக்கமற்ற 
ஊ யமா ம்,  FDM-ன் லம் ப ற் ப் த்தகங்கள், ம்படங்கள் மற் ம் இைணயதளத் ல் 
தனிப்பட்ட கல் க்கான த்தகங்கள், ய க்கள், ட் -  ஆய்  மற் ம் ஒ வர-் 
ஒ வைர ஷராக் தல் ேபான்றவற்ைற ெசய்  வ ன்றாரக்ள். ேம ம் அவரக்ள் மணம், 
ெபற்ேறாரத்் வம், இளம் வய னைரப் ரிந் ெகாள்வ  மற் ம் சச்ைப ல் 

ஷத் வத்ைத ட்ட டல் ேபான்ற க த்தரங் கைள நடத்  வ றாரக்ள். 
      
FDM ஊ யத் ன் தரிசனம் என்னெவன்றால், ஸ்தவ சச்ைபத் தைலவரக் க் , 
ஆேலாசைன வழங் , ப ற் த்  மற் ம் அவரக்ைள ேதரினவரக்ளாக நி த் , ேம ம் 
அதற்  ேதைவயான ேவதாகமத் ன் அ ப்பைட லான ப ற்  த்தகங்கைள 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.நி வனர ் மற் ம் இயக் னர ்
பாஸ்டர ் ேரக் காஸ்டரால் 1994 இல் நி வப்பட்ட ஒ  இலாப ேநாக்கற்ற அைமப்பான ம்ப 

ஷத் வ ஊ யங்கள் (FDM), ஸ் ன் சரீரமா ய ம்பங்க க்  ேசைவ ெசய்ய 
ஆதரவளிக்க ம், கல்  கற் க்க ம், ப ற்  ெசய்ய ம் பா ப ற . இந்த இலக்ைக 
அைடய, FDM பணிப் த்தகங்கள், ைண ேயாக்கள் மற் ம் தனிப்பட்ட ப ப் , ய 

க்கள், ட் -  ப ப்  மற் ம் ஒ வ க்ெகா வர ் ஷத் வத் ற்கான ஆன்ைலன் 
ெபா டக்ைள வழங் ற . அவரக்ள் மணம், ெபற்ேறாரக்ள், ப ன்ம வய னைரப் 

ரிந் ெகாள்வ  மற் ம் சைப ஷர ் ட்ட டல் பற் ய க த்தரங் கைள நடத் றாரக்ள்.  
  

ஸ்தவ சைபகளின் தைலவரக்ைள ஷரக் க்கான பாரை்வைய வளரத்் க் ெகாள்ள ம், 
ேவதாகம ரீ யாக டமான பணிப் த்தகங்கைள வழங்க ம், அவரக்ளின் சைபக் 

ம்பங்க க்  ேசைவ ெசய்ய உத வதற் ம் FDM இன் ஊ யத் ன் க்ேகாளாக உள்ள . 
1995 தல், ஆ ரக்கணக்கான மக்கள் மணம் மற் ம் ெபற்ேறார ் வ ப் கைள 

த் ள்ளனர,் ேம ம் அெமரிக்கா ம் ெவளிநாட் ம் உள்ள ற் க்கணக்கான 
சைபகள் FDM ெபா டக்ைளப் பயன்ப த்  தங்கள் சைபக க்  ேசைவ ெசய்தன. அவரக்ளின் 
ஊ யம் எஃப். .எம்.உல ல் காணப்ப ம் இலவச ஆன்ைலன் வளங்கள் லம் பல 

ம்பங்க க்  உத ற . 
  
FDM ரஷ்யா, உக்ைரன், பா, ெமக் ேகா, ஆப் ரிக்கா, ங்கப் ர,் ஜப்பான் மற் ம் னா 
இந் யா ேபான்ற நா களில் சரவ்ேதச அள ல் ரமாக ஊ யங்களாக உள்ள . FDM.World 
இல் ேம ம் கண் க்க ம்.  
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ள்ைள வளர்ப்  ஓர் ஊ யம் 

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

தந்ைத மற் ம் தாய் உற ல் ஊ , ள்ைளகளின் ஆ ரவ்ாதங்கைள கண் க் ற . உங்கள் 
ம்பத் ற்  ஷத் வம் மற் ம் ஒ க்கத் ன் லம் எவ்வா  ஊ யம் ெசய்வ  என்பதற்கான 
ப் ட்ட எ த் க்காட் கைள வழங் ற . ேவத வசனங்கள் மற் ம் ந்தைனையத் ண் ம் 

ேகள் களால் இந்தத் ெதாடர் நிரம் க் ன்ற , றந்த ன்மா ரிகள் இல்லாமல் 
இ க்கக் ய ெபற்ேறாரக் க்  வ காட் ற , எல்லா வய  ழந்ைதக க் ம் ப ற்  
அளிக் ன்ற  ேம ம் கள் மற் ம் ைள கைள உள்ளடக் ய ெதய் க ம்பத் டட்த்ைத 
எவ்வா  உ வாக் வ  என்பைத வைரய க் ன்ற . உங்கள் ள்ைளகைள ேந க்க ம், 
வ நடத்த ம் கற் க்ெகாண்  உங்கள் ட் ற்  ஒ ங்ைக ெகாண்  வா ங்கள்.  
 
இந்த நான்  ெதா களில் ஒவ்ெவான் ம் ெதய் க ட்ைட நி வதற்  ந்ைதய 
ப ப் களில் இ ந்  உ வாக்கப்பட்ட . உங்கள் ழ்நிைலக்  க ம் ெபா த்தமான 

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

ள்ைளக க்  எவ்வா  ஊ யம் ெசய்வ  என்  கற் க்ெகாள் ங்கள். 
 
அன்ேபா  ெதாடர் க் ெகாள் தல் (ெதா  2) 
ஒவ்ெவா  ழந்ைதைய ம் ேதவன் ெகா த்த தனித் வமான பரிசாக எப்ப  ேந ப்ப  
மற் ம் ேதவ ைடய னா சயத்ைத எப்ப  ர ப ப்ப  என்பைதக் 
கற் க்ெகாள் ங்கள். 
 
உங்கள் ழந்ைதகைளப் ப ற் க்க ம் (ெதா  3) 
உங்கள் ட் ல் ஷத் வத் ன் க் யத் வத்ைத ம் மற் ம் ம்பமாக ேதவைன 
எவ்வா  ேத வ  என்பைத கற் க்ெகாள் ங்கள். 
 
ேவதாகம ட்ைச (ெதா  4) 
வளரச்் ன் ஒவ்ெவா  கட்டத் ம் ழந்ைதகளின் ரச்் யைடந்த னா சயத்ைத 
வளரக்்க ப ற் ன் ெகாள்ைககைளக் கற் க்ெகாள் ங்கள் மற் ம் ம ப ம் த ல் 
இ ந்  ஆரம் க் ம் ைபைய கண்ட ங்கள்.  
 
தைலவரின் வ காட்  மற் ம் காெணாளிகள் 
அைனத்  அள ல் உள்ள க்க க் ம் இந்த த்தகம் ப ெனா  வாரத் ட்டத்ைத 
வழங் ற  மற் ம் தைலவரக்ள் இந்தத் ெதாடர ் லம் ெபற்ேறா க்  வ காட் , 
ேதவ ைடய வ ல் ள்ைளைய வளரக்்கக் ய உ ப்பாட்ைட ெபற்ேறா க்  
ஊக் க் ம் வைக ல் கட்டைமப்ைப வழங் ற . 
 

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

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