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

நான் உங்க க் க் கட்டைள ட்ட யாைவ ம் அவரக்ள் ைகக்ெகாள் ம்ப  
அவரக் க்  உபேதசம்பண் ங்கள். இேதா, உலகத் ன் பரியந்தம் சகல 
நாடக்ளி ம் நான் உங்க டேன ட இ க் ேறன் என்றார.் ஆெமன். (மத்ேத  28:19–
20) 

 
ேதவ ைடய ள்ைளக க்  ஷத் வம் அவ ைடய இ தயத் ன் வாஞ்ைசயாக இ ந்த  என்ப  
நமக்  எப்ப  ெதரி ம்? மத்ேத  28:19-20 இன் ப  இேய , பரேலாகத் ற்  ஏ ச ்ெசல்வதற்  ன்பாக 
அப்ேபாஸ்தலரக் க்  ெகா த்த கைட  கட்டைள ஷரக்ைள உ வாக் வேத. ம்ப ஷத் வ 
ஊ யங்கள் (FDM) இந்த கட்டைளைய ரமாக எ த் க்ெகாண் , பல ஆண் களாக ேபாதகரக்ள் 
மற் ம் சாதாரண மக்கைள ஆயத்தப்ப த் ற . இந்த  த்தகத் ல் உள்ள எங்கள் ேநாக்கம், 
ேபாதகரக்ள் ஷத் வத் ற்கான தரிசனத்ைதப் ெபற உத வ ம், மற் ம் சரீரமா ய 

வா கைள க த் ல் ெகாண்  வ ைறகைள உ வாக் வ மா ம். கைட யாக, 
ஸ்தவரக்ள் தங்கள் வாசத் ல் ரச்் யைடய ம், மற்றவரக்ைள ஷரக்ளாக மா வதற்  

கற் க்ெகாள்ள ம் உதவ ம் ேறாம், இதன் லம் ரதான கட்டைளைய நிைறேவற் ேறாம். 
 
இந்த த்தகமான , பய ள்ள ஷத் வ வ ைறகளின் க் யம் மற் ம் அவ யம், ஆ யவற்ைற 
ேவதாகம கண்ேணாடட்த்ேதா  எ த் க் காட் ற . இன்ைறய ளி ம், அன மற்ற ஸ்தவ 
கலாசச்ாரத் ல் சைபத ் தைலவரக்ள் சைபகளில் எந்த எந்த ஷத் வ வ ைறக க்  

ன் ரிைம அளித்  ெசயல்ப த் வ  என்பைத ரம்ானிப்ப  க னம் என்பைத நாங்கள் 
அ ேவாம். பல சமயங்களில், சைபத் தைலவரக்ள் ரசங்க டத் ல் இ ந்  ேபா க்கப்ப ம் 
ேபாதைனகைள வா ப்ப  மட் ம் ேபா மான  என்  தவறாக நிைனக் றாரக்ள், அல்ல  
அ க ஊ யங்கள் ெசய்வ  அல்ல  ட் க் க்கைள நடத் வேத இதற்  ப ல் என்  
நிைனக் றாரக்ள், இவற்ைற ப ற்  ெபறாத சாதாரண தைலவரக்ளிடம் ட் றாரக்ள். 

ஷத் வம் உண்ைம ேலேய பய ள்ளதாக இ க்க, உங்கள் சைப ல் உள்ள வா கைள 
ேமம்ப த் வ  மட் மல்லாமல், வா களின் எண்ணிக்ைகைய ம் ரி ப த் ம் ஒ  
ெதளிவான தரிசனம், கம் அல்ல  உத்  மற் ம் ட்டம் இ க்க ேவண் ம்ராஜ் யத்ைத 
ேமம்ப த் வ ம் மற் ம் ரி ப த் வ ம். இ ேவ ேதவனின் ரதான கட்டைள -.  
 

ஷத் வத் ன் இன் யைமயாத க் யத் வம் மற் ம் உங்கள் சைபக்கான ஒ  தரிசன ம், 
ெதளிவான உத் ைய ெசயல்ப த்த ேவண் யதன் அவ யத்ைதப் பற் ய ேதவனின் 
கண்ேணாட்டத்ைத, த ல் உங்கள் தைலவரக் க் ம், ன்னர ்உங்கள் மந்ைதக் ம் இந்த  

த்தகம் ெதரி க்க ேவண் ம் என்  நாங்கள் ெஜபம் ெசய் ேறாம். உண்ைமயான 
ஷத் வத் ற்கான ேதவனின் ப்பம் உங்கள் சைப ன் தரிசனமாக ம் ன்ேன வதற்கான 

உத்ேவகமாக ம் மாற நாங்கள் ெஜபம் ெசய் ேறாம். உங்கள் யற் கைள ம் ட்டங்கைள ம் 
ேதவன் ஆ ரவ் ப்பாராக. 
 
இன்ைறய ஷத் வத் ன் ரசச்ைன  
கரத்்தரா ய இேய  பரேலாகத் ற் ச ் ெசல்வதற்  ன், அவர ் ஷரக்ைள உ வாக்க ம், 
ேதவ ைடய வாரத்்ைத ல் உள்ள அைனத்ைத ம் கைடப் க் ம்ப  பரி த்தவான்க க் க் 
கற் க்க ம் அப்ேபாஸ்தலரக்ைள நிய த்தார.் இந்த ெசயல் ைற த ல் இேய வால் அவர  
ெபா  ஊ யத் ன் ேபா  ெசய்  காட்டப்பட்ட  ன்னர ்அவர  ஷரக்ளால் ஆரம்பகால சைபைய 
உ வாக் ய . 

ஸ்தவரக்ளா ய நமக்  இப்ேபா  இேத கடைம இ க் ற — ஷரக்ைள உ வாக் , ேதவன் யார ்
என்பைத ம், அவ க்காக எப்ப  வாழ ேவண் ம் என்பைத ம் அவரக் க் க் கற் க்க ேவண் ம். 
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இந்த கட்டைளைய கத் ன் இ  வைர அதாவ  உலகத் ல் நாம் வா ம் வைர அைனத்  
வா க ம் ன்பற் வேத நம  பணி என்  அவர ் றார.் ஆனால் தற்ேபா  எத்தைன 

சைபகள் இேய ன் கட்டைளைய ைமயாக ரிந்  ெகாண்  ெசயல்ப ன்றன? 
ர ரஷ்்டவசமாக, பல சைபகள் அப்ப  ெசயல்ப வ ல்ைல. என்ன நடக் ற ? யார ்அல்ல  எைத 
ற்றம் ெசால்வ ? சைப தைலைமயான  இந்த நிைலக்  காரணம் வா களின் 

ேசாம்ேப த்தனம் என்  ைற வாரக்ள் அல்ல  நாம் வா ம் உல ன் ேசாதைனகள் மற் ம் 
கவனச் தறல்கைள எ ரெ்காள் ம் ேபா  ேதவ ைடய ப்பத் ற்  ழ்ப்ப ய ம்பாதைத 

ற்றம் சாட்டலாம். ஆனால் உண்ைமயான ரசச்ைன என்னெவன்றால் அ கமான 
ேசாம்ேப த்தனேமா அல்ல  நம  சைபகள் மற் ம் க க்  ெவளிேய நடக் ற காரியங்கள் 
அல்ல - இ  நம  சைபகள் மற் ம் க க் ள் நடக்காத காரியங்கேள ரசச்ைனயாக இ க் ற . 
 
இன்ைறய ஷத் வத் ல் உள்ள ரசச்ைனகைள ன்  க் ய ரசச்ைனகளாக க்  
உள்ேளாம்:   

1. நம  உற க க்கான ேதவனின் ன் ரிைம ஒ ங்ைகப் பற் ய ரிதல் 
இல்லாைம;   

2. ெபா வாக உண்ைமயான ஷத் வத்ைதப் பற் ய ரிதல் இல்லாைம;   
3. நம் ெசாந்த சைபகள் மற் ம் க க் ள் உள்ேநாக்கம் இல்லாத .  
 

தற்ேபா  இைவகைள பற்  பாரே்பாம்.  
  
ேதவனின் உற க க்கான ன் ரிைம ஒ ங்ைகப் பற் ய ரிதல் இல்லாைம  

ேசஷ சைபகள் ((Evangelical churches) மத்ேத  28:19-20ஐ ேசஷத்ைதப் 
ரசங் ப்பதன் லம் மக்கைளத் ேத ச ் ெசல்வதற் ம் அவரக்ள் இரட் க்கப் 

ப வதற் ம், இேய ன் ரதான கட்டைளைய ஏற் க்ெகாள் ன்றன. ஆனால் 
ஸ் ன் சரீரத் ல் உள்ள பல வா கள் மற் ம் அவரக்ள  ம்பங்களின் 

ஆ க் ரிய நிைல, ஒ  ல ஸ்தவரக்ள் மட் ேம ைறயாக 
ஷராக்கப்பட் ள்ளனர ்என்ற ேசாகமான யதாரத்்தத்ைத ர ப க் ற . ேதவன் 

தங்க க்  ெகா த்த ஷயங்கைள சரியான ன் ரிைம வரிைச ல் 
கைடப் ப்ப  என்றால் என்ன என்  அவரக் க்  ெதரியா . , அதனால் அவரக்ள் 
ேதவேனா ம், மைன ேயா ம், ள்ைளகேளா ம் மற் ம் மற்ற மனிதேரா ம் 
ெவற் கரமாக வாழ ம், அவரில் நிைலத் க்க நான் உங்க க் க் 
கட்டைள ட்ட யாைவ ம் அவரக்ள் ைகக்ெகாள் ம்ப  அவரக் க்  
உபேதசம்பண் ங்கள்”.  

 
இன்  பல ஸ்தவரக்ள் ேதவ ைடய வல்லைம ல் நடக்க ல்ைல, ஏெனன்றால் ன ம் 
இேய ல் நிைலத் ப்பதன் க் யத் வத்ைதேயா, அவ யத்ைதேயா அவரக்ள் அ ய ல்ைல 
(ேயாவான் 15:7). இதன் காரணமாக, ஸ்தவ ம்பங்கள் இந்த றக்கணிப் ன் எ ரம்ைறயான 
பலைன அ வைட ெசய் ன்றன. வாகரத்  தங்களில் நாம் அைதக் காணலாம், இ  

ஸ்தவர ்அல்லாதவரக்ளின் வாகரத்  தங்கைள ைரவாகப் த் க்ெகாள் ற , ேம ம் 
அைத நம் ள்ைளகளிட ம் காணலாம். ஸ்தவ களில் இ ந்  அ கமான ள்ைளகள் 
ேபாைதப்ெபா ள், ம ைவ ஷ் ரேயாகம் ெசய்தல், பா யல் பாவம் மற் ம் ஆேராக் யமற்ற 
உற களில் ஈ ப ன்றனர.் ெபற்ேறாரக்ள் மற் ம் அ காரத் ற்  எ ரான ளரச்்  மற் ம் 
அவமரியாைத ஆ யைவெயல்லாம் இப்ேபா  சைபகளில் ட ெபா வான வா ப ப வ நடத்ைத 
என்  க தப்ப ற . உண்ைம என்னெவனில், அேநக ஸ்தவரக்ள் ஆ க் ரிய ரீ ல் 
பல னமாக உள்ளனர,் ேம ம் நம் ம்பங்கள் க ைமயான ரசச்ைன ல் உள்ளன. 
 
ஆரம்பத் ல், ேதவன் ஆதாம், ஏவாைள பைடத்த ற , அவர ் ம்பத்ைத வ வைமத்தார.் ம்பம் 
அவ க்  க் யம் என்ப ம், சைபக ைடய ஷத் வத் ன் வ ைறக க்  அ  

தன்ைமயாக இ க்க ேவண் ம் என்ப ம் ெதளிவா ற . இன்  சைப ல் பல ம்பங்கள் 
ேதால் யைடந்  வ ன்றன. ஆேராக் யமான ம்பத்ைதக் கட்  எ ப்ப ம் பராமரிக்க ம் 
ேதவன் ஸ்தவரக் க் க் ெகா த்த அ ைரகைள அ யாதவரக்ளாக இ க் ன்றனர.் சைபகள் 
இந்த ரசச்ைனகைள ேவண் ெமன்ேற றக்கணிக்க ல்ைல என்றா ம், ம்ப 
ஊ யத் ற் ரிய ஷத் வத் ன் மா ரிக்கான தரிசனம் அவரக் க்  இல்ைல மற் ம் 

வா கைள ெவற் க்  ஆயத்தப்ப த் ம் ேவதாகம உத் கைள வைரய க்க ல்ைல.  ேவைல 
ெசய்வ , ெபா ேபாக் வ  அல்ல  சைப ல் ேசைவ ெசய்வைத ட ம் நம் ம்பங்கைள 
பராமரிப்பைத ேதவன் க க் யமானதாக க றார.் இன் ம் ெப ம்பாலான வா கள் 
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இந்த வ ல் வாழ ல்ைல மற் ம் ம்ப வாழ்க்ைகக்  ெபா ந் ம் ேவதாகம சத் யங்களில் 
ஒ ேபா ம் வ நடத்தப்பட ல்ைல. ம்ப அைமப்  என்ப  கணவன் மற் ம் மைன க க்கான 
ஊ யத் ன் ன்வரிைசயா ம், ேம ம் இந்த க் யமான ெபா ப் கைள எவ்வா  
நிைறேவற் வ  என்ப  த்  அவர ் நமக்  வழங் ய ேவத வ ைறகைள நாம் அ ந்  

ன்பற்ற ேவண் ம் என்  ேதவன் ம் றார.் இ  ம்பத் டன் ெதாடங் ற . இங் தான் 
ெதாடங்கப்பட ேவண் ம்.  
  
ெபா வாக, உண்ைமயான ஷத் வத்ைதப் பற் ய ரிதல் இல்லாைம 

ஷத் வத்ைத வைரய க் ம்ப  நீங்கள் ஒ  ஸ்தவரிடம் ேகடட்ால், அவர ் ய 
வா க க்  வ ப்  எ த் , அங்  அவரக்ள் வாசத் ன் அ ப்பைடக் ேகாட்பா கைளக் 

கற் க்ெகாள்வர ்என்  வார.் இ , நிசச்யமாக க க் யமான , ஆனால் இ  அைத ட க 
க் யமான . ஷராவ  என்ப  இேய ைவப் ேபால் இ ப்ப  எப்ப  என்பைதக் 

கற் க்ெகாள்வ -அவர ்நமக் க் ெகா த்த மற் ம் அவ ைடய ைபயால் ெசய்ய அ த் ய 
அைனத்ைத ம் எவ்வா  சரியாகச ் ெசய்வ  என்பதா ம். எ ரப்ாரப்்  என்னெவன்றால் ஒ  

ப் ட்ட ரச்் ன் ேபா , மாணவர ்மற்றவரக்ைள ஷராகத் ெதாடங் வார.் 
 
” ரதான கட்டைளயாக” இ க்க ேவண் ெமன் , மத்ேத  28:19-20 ல், சைப ன் க் ய 
ேநாக்கத்ைத ம் ன் ரிைமைய ம் இேய  ெவளிப்ப த் றார.் இந்த உண்ைம ன் 
ெவளிசச்த் ல், நாம் ஒ  க் யமான ேகள் ையக் க த் ல் ெகாள்ள ேவண் ம். ஷரக்ைள 
உ வாக் வேத சைப ன் தன்ைம ேநாக்கமாக ம் ன் ரிைமயாக ம் க தப்பட 
ேவண் மானால்.  இன்ைறய வா களில் பலர ் ஷர ்என்றால் என்ன? ஷத் வம் என்றால் என்ன 
என்  ஏன் அ யாம க் றாரக்ள்? அவரக்ள் அவ்வா  ெசய் ந்தால், ஏன் ஐக் யமாக இ க்க 
ேவண் ம் என்ற அைழப் க்  ப லளிக்க ல்ைல? 
 
நம் ைடய கரத்்தரின் ழ்ப்ப தல் அவ ைடய தா ன் தத்த் ற்  ைமயானதாக இ ந்த . 
இேய ன் ரதான கட்டைள ன் இன்ைறய ப ப்  என்னெவன்றால், "நாம் ேவைல ெசய்ய 
ேவண் ம்! ஸ்  இல்லாமல் றஜா கள் மரித்  ெகாண் க் றாரக்ள்; நாம் ேபாய் அவைரப் 
பற்  அவரக்ளிடம் ெசால்ல ேவண் ம்" என்பதா ம். இ  ற் ம் உண்ைம, ஆனால் த ள்ள 19, 20 
ஆ ய வசனங்கள் "ேபாதைன" பற்  என்ன ெசால் ற ? ஸ் ைவ வா க் றவரக்ளாக ம் 

ன்பற் பவரக்ளாக ம் நாம் ேதவ ைடய  ப்பத் ற் க் ழ்ப்ப ந் , அவ ைடய 
வாரத்்ைத ன் மாணவரக்ளாக மா , வாசத் ல் ன ம் த் யைடந் , ேதவ ைடய 
" ன் ரிைமகள்" நமக் ள் தனிப்பட்ட ைற ல் மற் ம் உள்ேள ெசயல்ப றதா என்  நம்ைம 
நாேம ஆராய்ந்  பாரக்்க ேவண் ம். அவ டனான நம் உற . நம் ைடய ேதைவகைளப் ரத்்  
ெசய் ம்ப  ேதவைன நம் , நம் ைடய ன் ரிைமகள் அவ ைடய த்தத் ற்  ஏற்ப 
அைமந்த டன், அவர ் மற்றவரக்ைளச ் ஷராக் ம் வ ையத் றப்பார.் ஸ் ன் ரதான 
கட்டைள ன் ைமயப்ெபா ள் இ தான். 
 
நம் ெசாந்த சைபகள் மற் ம் க க் ள் உள்ேநாக்கம் இல்லாத   

 
ஷராவ  ப்பத் ேதரவ்ல்ல. எல்லா சைபக ம், வா க ம் நமக்  ஷரா ம் ெபா ப்  

ெகா க்கப்பட் ள்ள  என்பைத ரிந்  ெகாள்ள ேவண் ம், இ  ேதவ ைடய உண்ைமயான 
அைழப் , ஆனால் அவரக்ள் அவ்வா  ெசய்யாம க் றாரக்ள். ஏன் ெசய்யாம க் றாரக்ள்? 
ஏெனன்றால், இந்த " ஷத் வ" ெசயல் ைற ன் உண்ைமயான ேநாக்கம் மற் ம் தன்ைமைய 
அவரக்ள் ரிந்  ெகாள்ள ல்ைல. அ  என்ன என்பைத மத்ேத  28வ  அ காரத் ல் இேய  

றார.்  அைத சற்  ஆழமாகபாரப்்ேபாம். 
 

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

நான் உங்க க் க் கட்டைள ட்ட யாைவ ம் அவரக்ள் ைகக்ெகாள் ம்ப  
அவரக் க்  உபேதசம்பண் ங்கள். இேதா, உலகத் ன் பரியந்தம் சகல 
நாடக்ளி ம் நான் உங்க டேன ட இ க் ேறன் என்றார.்  

 
இந்த வசனப்ப  த ல் ேரக்க ெமா ல் எ தப்பட்ட , அ  க ம் ப்பாக " ஷரக்ைள 
உ வாக் தல்" என்ற ைனசெ்சால் ன் ெமா ெபயரப்்பா ம், த ள்ள வாக் யம் இந்த ெசயைல 
ஆதரிக் ற . "ேபாங்கள்", "ஞானஸ்நானம்" மற் ம் "கற் த்தல்" ஆ யைவ ஷரக்ைள 
உ வாக் வைதக் க் ற . ேம ம், இேய  ஸ் ைடய கட்டைள ன் க் ய 
வ த்தலான  ஒ  கட்டாய ைனசெ்சால் ஆ ம், அதாவ  ஒ  கட்டைள அல்ல  கட்டைளைய 
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வழங் தலா ம், இ  "ெசய்வைத ம் ெதாடரந்்  ெசய்வைத ம்" க் ற . எனேவ, 
ஷத் வத்ைதப் பற்  ெகாண் க்க ேவண் ெமன்  ேதவன் கட்டைள றார ் அல்ல  

அ த் றார.் எல்லா காலத் ம் ஒவ்ெவா  சைப ம் உள்ள ஒவ்ெவா  வா ம் 
ெசன் , ஞானஸ்நானம் ெகா க்க, கற் க்க இந்த கட்டைள வழங்கப்பட் ள்ள . ஆனால் இ  இன்  
வழக்கத் ல் இல்ைல.      
 
நாம் இப்ெபா  கண்ட வ , ெபா வாக ம்ெபா , மற்றவரக் க்  இரட் ப் ன் 

ேசஷத்ைத வதற்காகேவ ேவதம் கற் க்கப்ப ன்ற , அத் டன் ஸ்தவ பணிதளத்ைத 
ஸ்தவ ேசைவ ன் ஒ  ப யாகக் க த மக்கைள ஊக் க் ன்ற . பாவத் ல் அ ந்  

வ பவரக் க்  நற்ெசய் ையப் ப ரந்்  ெகாள்ள பல நா க க் ச ் ெசல் ங்கள் என்  
வா கைள சைபக ம் ஷன் ேபார் க ம் ேவண் ெமன்ேற ஆதரிக் ன்றன, இ  நல்ல ! 

ஆனால் இந்த வசனத் ல் ெவளிப்ப த்தப்பட்ட மற்ெறா  சம அள  க் யமான சத் யம் ஒன்  
உள்ள  -இ  இன்  வா கள் மற் ம் சைபகளின் மத் ல் ஓரள  ெதாைலந்  ட்ட .  
நம் ைடய ெசாந்த சைபகள் மற் ம் க க் ள்ேளேய ேபாரா க்ெகாண் க் ம் மக்கள் 
நம் டம் உள்ளனர,் அவரக் க்  இந்த அள லான உள்ேநாக்கம் ேதைவப்ப ற . இேய ன் 
கட்டைள ெதாைல ர நா களில் உள்ளவரக்ைள மட் மல்ல, நம  உள் ர ் மண்டலத் ல் 
உள்ளவரக்ைள ம் உள்ளடக் ய .   
 
இந்த க்கல்கள் ஆழமானைவ மற் ம் கனமானைவ. அதனால் தான் FDM இந்த க்கல்கைளத் 

ரப்்ப ல் கவனம் ெச த் ம் ஒ  ஷத் வ ெசயல் ைறைய ஒன்றாக இைணத் ள்ள . நம் ைடய 
ேதவாலயங்கள் மற் ம் ம்பங்களில் நீங்கள் எவ்வா  ரதான கட்டைளைய கனித்த ம் தமாக 
ெகாண் வரலாம் என்பைத நாம் பாரப்்ேபாம்.  

                                                               
FDM ஷத் வ ெசயல் ைற மற் ம் ட்டம்  
ேதவன் தம் ைடய ள்ைளகளில் காண ம் ம் வளரச்் க்  இந்த ஷத் வம் இன் யைமயாத  
என்  நாங்கள் வா ப்பதால், அவர ் எங்கைள வ நடத் ய தத் ல் த்தகங்கைள நாங்கள் 
உ வாக் ள்ேளாம். வாசத் ன் அ ப்பைடகைள ளக் ம் நல்ல, ேவதாகம ஷத் வ ப ற்  

த்தகம் உங்கள் சைப ல் இல்ைலெயன்றால், ஸ்தவ அ ப்பைட சத் யங்கள், ஷ க்கான 
உ யான அஸ் பாரம் ேபான்ற தைலப் களில் ெதாடக்கப் ப ற்  த்தகங்கைள 
வழங் ேறாம், இ  எங்கள் www.FDM.world அல்ல  www.discipleshipworkbooks.com என்ற இைணய தளத் ல் 
இலவசமாகக் ைடக் ற .  உண்ைமயான ஷத் வத் ற்கான FDM இன் அ ைற ன்  

ரிவாக இ க் ற : 
 

ப  1: உற களின் ன் ரிைமகைள ரைமத்தல் 
ப  2: உண்ைமயான ஷ்யத்ைதப் ரிந் ெகாள்வ  
ப  3: ப்பப்பட்  இைணப்பதன் லம் ஸ் ன் ன்மா ரிைய ஏற் க்ெகாள்வ : 
               ஒவ்ெவா  தைலவ ம் ஷர ்

                                   ஒவ்ெவா  வா ம் ஷர ்
 
ப  1: உற களின் ன் ரிைமகைள ரைமத்தல் 

வா கைள ஒ வேராெடா வர ் இைணத்  ெபா ப் ணரே்வா  ைவத் க் ம் தேம 
உண்ைமயான ஷத் வத் ன் தன்ைமயான பலன்களில் ஒன்றாக இ க் ற , இ  ேவத 
ேபாதைனக க்  ஏற்ப இ க் ற . நாம் ேதவ ைடய வாரத்்ைதையக் ேகடக் ேவண் ம் என்  
அவர ் ம் வ  மட் மல்லாமல், ேவதவசனங்கைள ஆரா ம்ப க்  அவர ் நமக்  
அ த் றார,் அதனால் மற்றவரக்ளின் வாசப் பயணத் ல் உதவ நாம் தயாராக இ க்க 

ம். நம் ைடய பாவங்கைள ஒ வ க்ெகா வர ் அ க்ைக ட ம், ஒ வ க்காக ஒ வர ்
ெஜ க்க ம், ஸ் ைவப் ன்பற் பவரக்ளாக இந்த வாழ்க்ைக ல் ஒ வ க்ெகா வர ்
ஆதரவளிக் ம்ப க் ம் ேதவன்   நமக் ச ் றார.் இைதச ் றப்பாகச ்ெசய்ய, ஐக் யம் அல்ல  

ண் ம் ண் ம் ஒன்றாக வதன் லம் வளரக்்கப்ப ம் தனிப்பட்ட உற கள் ேதைவ. 
இ ப் ம், ஒ  உறைவச ்ெசய்ய சரியான வ  உள்ள . நம் வாழ் ல் உள்ள எல்லா மக்க ம் ஒேர 
அ த்தத்ைத அல்ல  ன் ரிைமையக் ெகாண் ப்ப ல்ைல. நாம் நம  ன் ரிைம 
உற கைள ேதவ ைடய த்தத் டன் ஒத் ப்ேபா க்க ேவண் ம். ன் ரிைம ேதவனில் 
ெதாடங் , ன்  யா க்  த டம் ெகா க்க ேவண் ம் என்பைதக் த்  ேவதம் ெதளிவாக 
இ க் ற .  
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பலர ் கல் ரிக் ச ் ெசல்வதற் ம், ப ப்பதற் ம், ஒ  ெதா க்காக வ காட்டப்ப வதற் ம் பல 
ஆண் கள் ெசல றாரக்ள். அவரக்ள் ன்ேனற்றத் ற்கான வ கைளத் ேத றாரக்ள், 
அதனால் அவரக்ள் பத  உயர்  மற் ம் அ க சவாலான ேவைலகைள எ ரப்ாரக்்கலாம். 

ைளயாட் , ெபா ேபாக் களில் றந்  ளங்க ம், நம  உடல் ஆேராக் யத்ைதப் 
பா காப்பதற்கான தகவல்கைளப் ப க்க ம் ப ற்  ெசய் ேறாம். ஆனால், இந்த உலகத் ல் 
வா ம் உ ரக்ளின் ஒவ்ெவா  ப கைள ம் ஆ ைக ெசய் ற நம்ைமப் பைடத்த ேதவைனப் 
பற்  அ ந் ெகாள்வதற்  நாம் எவ்வள  ேநரத்ைத ம் யற் ைய.12 ம் ெசல ேறாம்? 
 

ஸ் ன் ஷரக்ளாக, நம  உற களின் சரியான ன் ரிைம ஒ ங்ைக நாம் ரிந்  
ெகாள்ளவ  ேதைவயாக இ க் ற , ன்னர ்அந்த ஷயங்கைள ேநரை்மயான வ ல் ெசய்ய 
கற் க்ெகாள்ள ேவண் ம். “ேத தல்" என்ப  எைதயாவ  அல்ல  ஒ வைர அதன் ேதைவகள், 
ேநாக்கம் மற் ம் ன் ரிைமக்  ஏற்ப பராமரிப்ப  அல்ல  நிரவ் ப்பதா ம். 
 
ேதவ ைடய வாரத்்ைத ன் மாணவராக இ ப்ப , ேதவன் நமக் க் ெகா த் க் ம் எல்லாப் 
ெபா ப் கைள ம் எவ்வா  சரியாகச ்ெசய்வ  என்பைதக் கற் க்ெகாள்வைத உள்ளடக் ற . 
ஆகேவ, வா க க் க் ேதவன் ெகா த் ள்ள க க் யமான நபரக்ள் யார?் நம  
உற க க்கான சரியான ன் ரிைம வரிைச என்ன? இைத இப்ேபா  பாரக்்கலாம். 
 
ேதவ டன் நாம் ைவத் க் ம் உற தான் நம  தல் ன் ரிைம. 
 

ன ம் அவ டன் ஐக் யம் ெகாண் , நிைலத் ந் , ேம ம் அவ க்காக ேநரத்ைத ஒ க் வதன் 
லம் இந்த உறைவ பலப்ப த் ேறாம். இேய ன் மரணத் ற் ப் ற , ேதவாலய ைர 

ேம ந்  ழாகக் க்கப்பட்ட , இ  ேதவ க் ம் மனித க் ம் இைட லான 
ரி ைனயான  சரி ெசய்யப்படட்ைதக் க் ற . ஒ  தனி மனிதன் ேதவ டன் ேநர  அ கல் 

மற் ம் ஐக் யம் ெபற ம், ஆனால் ஸ் ன் மரணத்தால் ெபறப்பட்ட மன்னிப் ன் லம் 
மட் ேம (மத் 27:50-51). ஒ  ழந்ைத தன் தந்ைதைய அ வ  ேபால நா ம் ேதவைன அ கலாம் 
என்பேத இதன் ெபா ள். 
 
ேயாவான் 17ல், இேய  தம் தா டன் ெகாண் ந்த அேத ெந ங் ய உறைவ தம் ஷரக் ம் 
ெகாண் க்க ேவண் ம் என்  ெஜ த்தார.் அவர  ள்ைளகளா ய நாம் அவைர "அப்பா" என்  
அைழக்க ம் என்பைத ம், ஊக்கம், ஐக் யம் மற் ம் அன் க்காக ஒ  தந்ைத ன் ம ல் 
தவ ம் ழந்ைதயாக அவரிடம் வர ம் என்பைத ம் இந்த ெமா நைட க் ற . 
கற் க்ெகாள்வதன் லம் ஸ்தவரக்ள் இைதச ்ெசய்யலாம்: 

• ேதவ டன் இ க்க ஒவ்ெவா  நா ம் ேநரத்ைத ஒ க் வதன் க் யத் வம்.  
• ேதவ டன் ேப வ , நன்  ெச த் வ , அவைர ப்ப  மற் ம் அவ ைடய உத ையக் 

ேகட்ப .  
• அவரிட ந்  அ த்தல் மற் ம் ஐக் யம் ெப ம் ேநாக்கத் ற்காக அவ ைடய 

வாரத்்ைதைய வா ப்ப . 
• ப த்தைத யானிக்க ம், கற் க்கப்ப ம் க த் க்கைள நம் மன ல் நி த் ரக்  
        ெகாள்ள ம் க த் ல் ெகாள்ள ேவண் ம்.  
 

“நீங்கள் என்னி ம், என் வாரத்்ைதகள் உங்களி ம் நிைலத் ந்தால், நீங்கள் 
ேகட் க்ெகாள் வெத ேவா அ  உங்க க் ச ் ெசய்யப்ப ம்” என்  ேயாவான் 15:7 நமக்  

ற . ெவற் கரமான ஸ்தவ வாழ்க்ைகக்  ேதவனில் நிைலத் ப்ப  க ம் 
க் யமான . இதன் ெபா ள் “ெதாடரந்்  உற ல் ெந ங் , சாரந்்  நிைலத் ப்ப " 

என்பதா ம். ஸ்தவரக்ள் இைதச ் ெசய் ம்ேபா , அவரக்ள் ந்த கனிையக் ெகா ப்பாரக்ள் 
என்  ேதவன் வாக்  அளித் க் றார!் இயற்ைகயாகேவ ெகா ல் கனி ேதான் வ  ேபால, 
அவரக்ள் ஆ க் ரிய வாழ் ல் வள வாரக்ள்.  “நாேன ராட்சசெ்ச , நீங்கள் ெகா கள். ஒ வன் 
என்னி ம் நான் அவனி ம் நிைலத் ந்தால், அவன் ந்த கனிகைளக் ெகா ப்பான்; 
என்ைனயல்லாமல், உங்களால் ஒன் ம் ெசய்யக் டா ” என்  ேயாவான் 15:5 ற . 
இேய தான் ராடை்சச ் ெச , நாம் ைளகள். ெகா  ெச ல் இ ந்  தனியாக ரிக்கப்ப ம் 
ெபா  கனி ெகா க்க மா? "என்னாேல அல்லாமல்[இேய ], உங்களால் ஒன் ம் ெசய்யக் 

டா " என்  வசனம் ற . அவர ் இல்லாமல் நாம் ஆ க் ரிய வாழ் ல் எவ்வள  வளர 
ம்? நாம் ெசாந்தமாக எைத ம் உற்பத்  ெசய்ய யா . ேதவ ைடய பரி த்த ஆ யானவர,் 

அவ ைடய வாரத்்ைத மற் ம் அவ ைடய வல்லைமைய நாம் ைமயாகச ்சாரந்் க் ேறாம். 
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ேதவன் நமக் க் ெகா த்த ெபா ப் கைள நாம் கைடப் க்க ேவண் மானால், ஸ் ல் நாம் 
நிைலத் ந்  கற் க்ெகாள்ள ேவண் ம். 
 

மணமா ந்தால், ேதவ க் ப் ற  எல்லா உற களி ம் நம் மைன க்  இரண்டாவ  
ன் ரிைம உண்   

 
மணம் என்ப  ேதவ க்  தன்ைமயான  என்  ேவதத் ல் கத் ெதளிவாக றப்பட் ள்ள , 

ஆனால் ெப ம்பாலான ஸ்தவ தம்ப கள் ேதவ ைடய வாரத்்ைத ன்ப  ஒ வைரெயா வர ்
கவனித் க்ெகாள்வைத பற்  அ யாதவரக்ளாக இ க் ன்றனர.் சைப ல் உள்ள வாகரத்  

தம் இந்த உண்ைமக்  சாட் யமளிக் ற . எேப யர ்5 ஆம் அ காரம் கணவ ம் மைன ம் 
ஒ  ெவற் கரமான மணத்ைத நடத்த ேவண் மானால், எப்ப  ஒ வேரா  ஒ வர ் உறவாட 
ேவண் ம் என்பைதப் பற்  ெதளிவாகப் ேப ற .  
  

மைன கேள, கரத்்த க் க் ழ்ப்ப ற ேபால, உங்கள் ெசாந்தப் ஷ க் க் 
ழ்ப்ப ங்கள். ஸ்  சைபக் த் தைலயா க் ற  ேபால, ஷ ம் 

மைன க் த் தைலயா க் றான்; அவேர சரீரத் ற் ம் இரட்சகராய் 
இ க் றார.் ஆைகயால், சைபயான  ஸ் க் க் ழ்ப்ப ற  ேபால 
மைன க ம் தங்கள் ெசாந்தப் ஷரக் க்  எந்தக் காரியத் ேல ம் 

ழ்ப்ப ந் க்க ேவண் ம் (எேப யர ்5:22-24). 
 

ஷரக்ேள, உங்கள் மைன களில் அன் ங்கள்; அப்ப ேய ஸ் ம் சைப ல் 
அன் ரந்் , தம்ைமத்தாேம அதற்காக ஒப் க்ெகா த்தார.் (எேப யர ்5:25, 27)  
  

ேதவன் மற் ம் வாழ்க்ைகத் ைணக்  அ த்தப யாக தன்ைமயான உற கள் நம் ழந்ைதகள்.  
 
நம  ம்பங்கைளக் கவனிப்ப  ேதவ க்  க ம் க் யமான , ஏெனன்றால் 
ஆேராக் யமான ம்பம் என்ப  ச தாயத் ன் அ த்தளம் என்  ேதவன் அ ந் க் றார.் பல 
ெபற்ேறாரக்ள் தங்கள் ள்ைளக டன் ைவத் க் ம் உற கைள தங்கள் மைன ேயா  
ைவத் க் ம் உறைவ ட க் யமாக க றாரக்ள், இ  தவறான ன் ரிைம வரிைசயா ம். 
உ யான மண உற கள் இல்லாமல், ம்பம் ழப்பத் ல் உள்ள . ம்பத் தைலவனாக, 
கரத்்த ைடய வ களில் ள்ைளகைளப் ப ற் க் ம்ப  ேதவன் தகப்பன்மாரக் க் க் 
கட்டைள ட் க் றார ் (எேப யர ் 6:4). நான் பல ஆண் களாக பல ஆண்கள் க்க டன் 
ேப க் ேறன். நம் ம்பங்கைள பராமரிப்ப  சம்பந்தமாக ேதவ ைடய த்தத்ைத 
கற் ப்ப ல் இ ந்  நாம் எவ்வள  ரம் ல  இ க் ேறாம் என்பைத ெவளிப்ப த்த நான் 
ெபா வாக ன்வ ம் ேகள் கைள அவரக்ளிடம் ேகட் க் ேறன்: 

• எத்தைன ஆண்கள் பத்  வ டங்க க் ம் ேமலாக ேவைல ல் இ க் றாரக்ள்? அந்த 
ேவைலையச ் ெசய்ய எத்தைன ேபர ் பள்ளிக் ச ் ெசன்றனர ் அல்ல  ப ற்  ெபற்றனர?் 
(ெப ம்பாலானவரக்ள் ப க்  ைகைய உயரத்் றாரக்ள்.)  

• உங்கள் ேவைலையச ் ெசய்ய இன்ெனா  மனிதைனப் ப ற் ப்ப ல் எத்தைன ேபர ்
நம் க்ைக டன் இ க் றாரக்ள்? ( ண் ம், ெப ம்பாலானவரக்ள் ைகைய 
உயரத்் வாரக்ள்.)  

• எத்தைன ேப க்  மணமா  பத்  வ டங்க க்  ேமலா ற ? (வழக்கமாக, 75 
சத தத் ற் ம் அ கமாேனார ்ைகைய உயரத்் றாரக்ள்.)  

• ேதவ ைடய வாரத்்ைத ன்ப  கணவனாக அல்ல  ெபற்ேறாராக இ ப்ப  எப்ப  
என்பைத இன்ெனா  மனித க் க் கற் க் ம் அள க்  எத்தைன ேபர ்நம் க்ைக டன் 
இ க் றாரக்ள்? (ெப ம்பா ம், ஒ  ைக ட உயரத்்தப்பட ல்ைல.)  

 
க்கமாக, நான் இன்ெனா  ேகள் ையக் ேகடே்டன். "உங்கள் ேவைலத் றன்கைளப் பற் ேயா 

அல்ல  கரத்்த ைடய ள்ைளகளில் ஒ வரான உங்கள் மைன டம் நீங்கள் எவ்வள  நன்றாகப் 
பழ ரக்ள் என்பைதப் பற் ேயா கரத்்தர ் அ க அக்கைற காட் றார ் என்  நீங்கள் 
நிைனக் ரக்ளா?" ேதவன் நமக் க் ெகா த்த ெபா ப் கைள நாம் எவ்வள  றப்பாகச ்
ெசய்ேதாம் என்பைத ஒ  நாள் நாம் அைனவ ம் கணக்ெகாப் க்க ேவண் ம்.  
 
உங்கள் தைலவரக் க் ம் சைப ல் உள்ளவரக் க் ம் அவரக் ைடய உற களின் சரியான 

ன் ரிைம வரிைசையப் ரிந் ெகாள்ள உத வ  ஷத் வத் ன் தல் ப யா ம். ஏன் 
ரிந் க்ெகாள்ள ேவண் ம்? ஏெனன்றால், உற களின் ன் ரிைம வரிைச ன் உ யான 
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ேபாதைன இல்லாமல், ேதவன் ம் ஷயங்கைள த ரத்் , அவ்வள  க் ய ல்லாத 
ஷயங்களில் மக்கள் எல்லா வைகயான ஆற்றைல ம் ேநரத்ைத ம் ெசல வாரக்ள். இந்த 

ப ைய நாம் சரியாகப் ரிந் க்ெகாண்டால், நம் வாழ் ன் மற்ற ப கள் அைனத் ம் 
வரிைசயாக இ க் ம். நம் ல் பல க்  இ  க னமான ஷயம். ஆனால் இதன் லம் நான் 
உங்கைள ஊக் க் ேறன்: 

 
நான் அைடந்தா ற் , அல்ல  ற் ம் ேத னவனாேனன் என்  எண்ணாமல், 

ஸ்  இேய னால் நான் எதற்காகப் க்கப்பட்ேடேனா அைத நான் 
த் க்ெகாள் ம்ப  ஆைசயாய்த் ெதாட ேறன் ( ப் ர ்3:12). 

  
இந்த நிைன ட்டல் யாைர ம் ர ப்பதற்காக அல்ல, ஏெனன்றால் நம் ல் யா ம் ேத னவனாக 
இ க்க மாட்ேடாம். ஆனால் ப ல் ேமேல உள்ள இந்த வசனத் ல், "ெதாட ேறன்" என்  றார,் 
அதாவ  ேதவ ைடய த்தத்ைத இ தயத் ல் எ த் க்ெகாண்  அைத நம் ைடய 
எ ரக்ாலத் ற்  ன்ேனற்றம் ெகாண்  வ ம்ப க்  நைட ைறப்ப த்த ேவண் ம். ேதவன் 
அவ ைடய வாரத்்ைத ன்ப  ெசய்யச ் வைத நாம் அைனவ ம் ெதாடரந்்  கற் க்ெகாண்  
ெசயல்பட ேவண் ம். ஒ  ஷர ்தன  ைவப் ேபால் ஆக ேவண் ம் என்ற ப்பத் டன் அவைர 

ன்பற் பவர,் ேம ம் ஸ்தவரக்ைளப் ெபா த்தவைர, ஸ் ைவப் ேபால மா வேத 
க்ேகாள், இைதத் தான் FDM ஷத் வ ட்டத் ன் இரண்டாம் ப  க் ற .  

 
ப  2: உண்ைமயான ஷத் வத்ைதப் ரிந் ெகாள்வ   

 
மத்ேத  28:19-20 ன் கட்டைளைய நிைறேவற் வதற்  ஷத் வம் என்றால் என்ன என்பைதப் பற்  
சைப ல் உள்ள தைலவரக்ள் மற் ம் வா க க்  கற் ப்ப  க க் யமான . ேம ம், 
அவரக் டன் நற்ெசய் ையப் ப ரந்் ெகாள்வதற்  அப்பாற்பட் , நம  ெசாந்த மக்களிடம் 

ரதான கட்டைளைய எ த் ச ்ெசல்வ ல் சைபயான  க ம் பல னமாக உள்ள . ேதவ ைடய 
வாரத்்ைதைய அ ந் , அதற்  ழ்ப்ப வதற்  ேபாதைனக ம் அ த்தல்க ம் மற் ம் 

ட்ைசக ம் ேதைவப்ப ற . ஒ  மனிதன் த ல் ஸ் க்  தங்கள் வாழ்க்ைகைய 
ஒப்பைடத்த ன்னேர ஷராக இ க்க ம் என்பைத கவனத் ல் ெகாள்ள ேவண் ம்; மத்ேத  
28:19-20 பரி த்தவான்கைள ேமம்ப த் வைத வ த் ற . அந்த பரி த்தவான்கேள நம  
இலக்  மக்கள். ஷன் என்ற வாரத்்ைத ன் ன்வ ம் வைரயைறையப் பாரப்்ேபாம்.  
 

ஷன் (Disciple, “Mathētḗs ம ெடஸ்,”) என்ற ெபயரச்ெ்சால்லான  ஒ  மாணவர,் கற்பவர ்
ஆ யவற்ைற ப் ட்டா ம், ய ஏற்பாட் ல் இவற்ைற ட ேமலான ெபா ைளத் 
த ற . தனக் க் ெகா க்கப்படட் அ ைரைய ஏற்  அைதத் தன் நடத்ைத யாக 
மாற் க்ெகாண்  அவற்ைற ன்பற் பவேன. ஷன் ளா க் ேரக்க ெமா ல், 
“ம ெடஸ்" என்பவைன “ஒ  ப ற் ெப பவன்" என்  அைழக்கப்ப றான், அவன் 
ஆ ரியரிட ந்  சத் யங்கைள மட் மல்ல, அவ ைடய அ ைறகள் மற் ம் 
தத் வங்கள் ேபான்ற ற ஷயங்கைள ம் கற் க்ெகாள் றான். இதன்ப , “ம ெடஸ்" 
என்பவைன “மாணவன்-ேதாழன்" என்  நாம் அைழக்கலாம், அவன் ரி ைரகைளக் ேகட்  
வ ப் ல் உடக்ாரந்்  ெகாள்வ  மட் மல்லாமல், வாழ்க்ைகைய ம் சத் யங்கைள ம் 
கற் க்ெகாள்வதற் , ப ப்ப யாக ன்ேன வதற் ம் ஆ ரியரின் தன்ைமகைள 

ன்பற் பவன். 
  

க்கமாகச ் வெதன்றால், ஒ  ஷன் என்பவன் கற்பவன், ஒ  ப ற் ெப பவன், அவன் 
ம் னால், ஆ ரியரின் ணா சயத்ைத எ த் க்ெகாள்வ  அவ ைடய க்ேகாள். ஆகேவ, 
ஸ் ன் ஷர ் என்றால், அவரக்ளின் மனப்பான்ைமகள், ணா சயங்கள், தத் வங்கள், 

கண்ேணாட்டங்கள் மற் ம் ெசயல்களில் ஸ் ைவப் ேபால் மாற யற்  ெசய்பவர.் ய 
ஏற்பாட் ல் " ஷர"் என்ற வாரத்்ைத 269 ைற ப் டப்பட் ள்ள , இ  ஒ  ஸ்தவ ஷைர 
நான்  ெவவ்ேவ  வ களில் வரிக் ற : 
 
1. ஒ  ஷன் இேய  ஸ் ைவ ஆண்டவராக ம் இரட்சகராக ம் ஏற் க்ெகாண்டவன்.  

அவ ைடய நாமத் ன் ேமல் வாசம் உள்ளவரக்ளாய் அவைர ஏற் க் 
ெகாண்டவரக்ள் எத்தைன ேபரக்ேளா, அத்தைன ேபரக் ம் ேதவ ைடய 

ள்ைளகளா ம்ப , அவரக் க்  அ காரங்ெகா த்தார.் (ேயாவான் 1:12)   
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ேவதாகமத் ன்ப , ஒ  ஷனானவன் இேய ைவ வா த் , அவ க்  ஒப் க்ெகா த்  
ன்பற் றவன். ஒ  ஷனாக ம் றவன். ேதவ ைடய நியாயத் ரப்் ன் ழ் தான் ஒ  பா  

என்பைத த ல் உணர ேவண் ம் (ேராமர ்3:23; 6:23); அவன் தன் பாவத்ைத ேதவனிடம் அ க்ைக ட 
ேவண் ம் (1 ேயாவான் 1:9); அவன் மனந் ம்ப ேவண் ம் அல்ல  தங்கள் பாவத் ந்  லக 
ேவண் ம் (மத்ேத  3:2, 8; 4:17; அப்ேபாஸ்தலர ்2:38); ேம ம் இேய ன் ைவ மரணம் அவரக்ளின் 
பாவத் ற்  ஈடாக ெகா க்கப்பட்ட  என்  அவரக்ள் வா க் றாரக்ள். ஒ  மனிதன் இேய ைவ 
உண்ைமயாக வா த்தால், அவர ் தன் பாவங்க க்காக ைவ ல் அைறயப்பட் , அடக்கம் 
ெசய்யப்பட் , ேவதத் ல் வரிக்கப் பட் ப்ப ப் ேபால மரித்ேதாரி ந்  உ ரத்்ெத ந்தார ்
என்  ஏற் க் ெகாள் ம்ேபா , அவரக்ள் ேதவ டன் ஒ  உறைவ டெ்ட க் றாரக்ள் மற் ம் 
அவ ைடய ச கத் ல் நித் ய வைன ெப றாரக்ள் (ேராமர ் 10:9– 10; 2 ெகாரிந் யர ் 5:21; 1 
ேயாவான் 2:1-2). இரட் ப் ன் த ணத் ல், பரி த்த ஆ யானவர ்ஒ  மனித க் ள் ரேவ க் றார,் 
ேம ம் இதைன ஸ் ன் ந்ைதையக் ெகாண் ப்பதாக ேவதம் வரிக் ற  (அப் 2:38). 
ேதவ ைடய ட்டத் ன்ப  இரட் ப்  இல்லாமல் எந்த மனித ம் அவ ைடய உண்ைமயான 

ஷராக ம் ள்ைளயாக ம் இ க்க யா . ேம ம் இந்த ேபாதைனயான  ஷராகத் 
ெதாடரவ்தற்  இன் யைமயாத , ஏெனன்றால் "ெஜன்ம பாவ ள்ள" அல்ல  இரட் க்கப்படாத 
மனிதன் ேதவ ைடய ஷயங்கைளப் ரிந் ெகாள்ள யா  என்  ேவதம் ற  (1 
ெகாரிந் யர ்1:14, 18). 
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2. ஒ  ஷன் ேவத வாரத்்ைத ன் மாணவன்.  
நீ ெவட்கப்படாத ஊ யக்காரனா ம் சத் ய வசனத்ைத நிதானமாய்ப் ப த் ப் 
ேபா க் றவனா ம் உன்ைன ேதவ க்  ன்பாக உத்தமனாக நி த் ம்ப  
ஜாக் ரைதயா . (2 ேமாத்ேத  2:15).  
 
ேம ம் இேய  தம்ைம வா த்த தரக்ைள ேநாக் : நீங்கள் என் உபேதசத் ல் 
நிைலத் ந்தால் ெமய்யாகேவ என் ஷரா ப் ரக்ள்; என்  னார ்(ேயாவான் 8:31).  
  
ேவ  வாரத்்ைதகளில் வதானால், ஒ  ஷன் வாழ்க்ைக ன் ஒவ்ெவா  அம்சத் ற் ம் 
ேதவனின் த்தத்ைதக் கற் க்ெகாள்ள ேதைவயான ேநரத்ைத ெசல றான். ஒவ்ெவா  

வா ம் ழ் காண்பவற்ைற கற்ப  ேதவனின் ப்பம்:  
• இேய  யார ்மற் ம் அவர ்என்ன ெசய்தார ்என்ப  பற் ய சத் யம். 
• ஒவ்ெவா  நா ம் இேய  ஸ் ல் நிைலத் ப்ப  எப்ப . 
• நம  ஸ்தவ வாசத் ன் அ ப்பைடக் ேகாட்பா கள்.  
• அவ ைடய ள்ைளகளா ய நமக்  வாக் கள்.  
• நீ யாக எப்ப  நடக்க ேவண் ம்.   

  
ேவதத்ைதப் ப ப்பதன் லம் மட் ேம நாம் இவற்ைறக் கற் க்ெகாள்ள ம்.  
  
3. தான் கற் க்ெகாண்டைதக் ழ்ப்ப ந்  மற் ம் கைடப் த்  நைட ைறப்ப த்த ேவண் ம் 

என்ற எண்ணத் டன் ேதவ ைடய வாரத்்ைதையப் ெப பவேன ஷன்.  
அல்லாம ம், நீங்கள் உங்கைள வஞ் யாதப க் த் வசனத்ைதக் 
ேகட் றவரக்ளாய் மாத் ரமல்ல அ ன்ப  ெசய் றவரக்ளா ம் இ ங்கள் 
(யாக்ேகா  1:22). 
  
நீங்கள் என்னி ம், என் வாரத்்ைதகள் உங்களி ம் நிைலத் ந்தால், நீங்கள் 
ேகட் க்ெகாள் வ  எ ேவா அ  உங்க க் ச ் ெசய்யப்ப ம்.  நீங்கள் ந்த 
கனிகைளக் ெகா ப்ப னால் என் தா ம ைமப்ப வார,் எனக் ம் ஷராய் 
இ ப் ரக்ள் (ேயாவான்J 15:7–8). 

  
இன்  எத்தைன ஸ்தவரக்ள் ேதவ ைடய வாரத்்ைதையத் தங்களின் ேதரந்்ெத க்கக் ய 
பரிந் ைரகளின் பட் யலாகக் க றாரக்ள்? ேதவ க்  ம ைம ேசரப்்பேத அவரக்ளின் 
ேநாக்கம் என்பைத எத்தைன ேபர ் ரிந் ெகாள் றாரக்ள்? எத்தைன வா கள் 

ழ்ப்ப யாைமக்காக ேதவனின் ைபைய இலவச சவாரியாக பயன்ப த் றாரக்ள்? நாம் நம் 
பாவத் ற்காக வ த்தப்ப ேறாமா, மனந் ம் தல் மற் ம் ழ்ப்ப தல் பற்  ரமாக 
இ க் ேறாமா அல்ல  நம் அ யாைம மற் ம் பாவமான "தவ க க் " சாக் ப்ேபாக்  
ெசால் ரக்ளா? 
 
இன் , அெமரிக்கா ல், 40 சத தத் ற் ம் அ கமான ஸ்தவரக்ள் மன அ த்த எ ரப்்  
ம ந் கைள உடெ்காள்வதாக ள்ளி வரங்கள் ப் ன்றன. இ ப க் ம் ேமற்பட்ட வ ட 
ஆேலாசைன ஊ யத் ல், மனசே்சாரை்வ அ ப க் ம் ெப ம்பான்ைமயான மக்கள் ேதவன் 
தம் ைடய வாரத்்ைத ல் என்ன வழங் ள்ளார ் என்பைத அ யாதவரக்ளாகேவா அல்ல  
கவனியாதவரக்ளாகேவா இ ப்பைத நான் கண்ேடன். ழ்ப்ப யாமல் வாழ்ந்தால் ைள  உண் . 
மன அ த்தம் உள்ளவரக்ெளல்லா ம் ேதவ ைடய ப்பத் ற்  அப்பாற்பட்டவரக்ள் என்  நான் 

ற ல்ைல, ஆனால் அ ப் , ேகாபம், கசப் , பயம் மற் ம் பலவற் ன் நீண்டகால 
அ ைறகள் மனசே்சார் க்  வ வ க் ம். 
 
வாழ்க்ைக ல சமயங்களில் ெப ம் அ த்தத்ைத தரலாம், ஆனால் ேதவைன க் ம்ேபா  
அவரிடம் ப ல் இ க் ற . கலாத் யர ் 5:22, ஆ ல் நடப்ப  அன் , சந்ேதாஷம் மற் ம் 
சமாதானத் ன் வாழ்க்ைகைய ைள க் ம் என்  ற . இ  ஒேர ேநரத் ல் நடக்கா , 
ஆனால் ஒ  மனிதன் ேதவ ைடய த்தத் ற் க் ழ்ப்ப ய ற்ப ம்ேபா  அ  வள ம். ஒ  

ஸ்தவர,் அ யாைம அல்ல  எ ரத்்  நிற்ப்பதால், ேதவனின் த்தத் ன்ப  நடக்காத ேபா  
என்ன நடக் ம்? அன் , ம ழ்ச்  மற் ம் அைம  ஆ யவற் ற்  ேநரம்ாறாக ழப்பம், சந்ேதகம், 
பதட்டம் மற் ம் இ ல் மனசே்சார் ம் ஏற்ப ற . நாம் அ ப க் ம் ன்பங்கள் நம்ைம 
நாேம பரிேசா க்க ம், ேதவ ைடய த்தத்ைத ம், நாம் வ தவ ப் ேபான இடத் ல் 
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மன்னிப்ைப ம் ெபற ம், அவ ைடய த்தத்ைதச ்ெசய்யத் ெதாடங்க ம் நம்ைமத் ண் ம் என்  
நம் ேறாம். 
 
வாழ்க்ைக ல் ஒ  ப் ட்ட அள  ன்பங்க ம் ரமங்க ம் இயல்பானைவ, எ ரப்ாரக்்கப்பட 
ேவண் யைவ, நம் பாவம், அ யாைம அல்ல  ேதவனிட ந்  ல  நாம் தந் ரமாக இ ப்ப  
ஆ யவற் ந்  நம்ைமத் ப் வதற் ம் நல்ல . பாவத் ற்காக ன்பப்ப வதற்  ேதவன் 
நம்ைம அ ம க் றார,் ேம ம் ழ்நிைலகளில் நம்ைம ஒ ங்  ப த் றார,் ஏெனன்றால் அவர ்
ஒ  நல்ல, அன்பான தகப்பன், நம் ஒவ்ெவா வரிட ம் அவர ்ெதாடங் ய ேவைலைய ப்பதாக 
வாக் த்தத்தம் பண்ணின ல் உண்ைம ள்ளவர.்  
 

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

  
உங்களில் நற் ரிையையத் ெதாடங் னவர ் அைத இேய ஸ் ன் 
நாள்பரியந்தம் ய நடத் வ வாெரன்  நம் , நான் உங்கைள நிைனக் ற 
ெபா  என் ேதவைன ஸ்ேதாத் ரிக் ேறன் ( ப் யர1்:6).  

  
ஒ  ஷன் தான் கைடப் ப்பதற்கான ேதவ ைடய ேநர  அ த்தலாக ேவதத்ைத 
க றான். ேம ம் ழ்ப்ப யாைம பற் ய ப் ணர்  மனந் ம் த க்கான ஒ  
காரியமா ம், ேம ம் நீ ல் நடக்கத் ெதாடங் வதற்  ய ப்பத்ேதா  வாசம், ெஜபம் 
மற் ம் பரி த்த ஆ ன் வல்லைமைய சாரந்்  இ க்க ேவண் ம். 

 
4. ஒ  ஷர ் ணத் ம் நடத்ைத ம் ப ப்ப யாக ம் ரானதாக ம் இேய ன் சாயலாக 
மா வைத ெவளிப்ப த் வார.்  

 
ஷன் தன் க்  ேமற்பட்டவனல்ல, ேத னவன் எவ ம் தன் ைவப் 

ேபா ப்பான் ( க்கா 6:40).  
  

ல மதங்கள் தவறாகக் கற் த்தைதப் ேபால நாம் ஒ ேபா ம் கட ளரக்ளாக இ க்க மாட்ேடாம், 
ஸ் ைவப் ேபால நாம் ஒ ேபா ம் பரி ரணமாக இ க்க மாட்ேடாம். அவர ் நம் பாவத்ைத 
பவராக இ க் றார,் அவ ைடய பரி த்த ஆ யானவர ் நமக் ள் இ க் றார,் நம் 

வாரத்்ைதக ம் ெசயல்க ம் காலப்ேபாக் ல் ேதவைன ெமன்ேம ம் ம ைமப்ப த்த ேவண் ம். 
கற்றல், அரப்்பணிப்  மற் ம் நீ ைய அப் யாசப்ப த் தல் ஆ யைவ ப ற் ல் 
அடங் ள்ள . 
 

ஷன் என்றால் என்ன, அவரக் க்  என்ன ணா சயங்கள் இ க் ம் என்பைத இப்ேபா  நாம் 
அ ந் க் ெகாண்ேடாம், ஆனால் உண்ைமயான ஷத் வத் ல் ேவ  என்னெவல்லாம் இ க் ற ? 
இைத இப்ேபா  பாரக்்கலாம்.  
  

ஷராக் பவர் என்பவர் யார்?  
கரத்்தர ் தம்ைமப் ன்பற் பவரக் க் ப் பல தமான வரங்கைளத் த றார ் - லர ்
ேபாதகரக்ளாக ம், வா பர ் மத் ல் ஊ யம் ெசய்பவரக்ளாக ம், இைச இயக் நரக்ளாக ம், 
இன் ம் பலவா  அைழக்கப்ப றாரக்ள், ஆனால் ஒவ்ெவா  வா ம் ஷராக் பவராக 
அைழக்கப்ப றாரக்ள். அதாவ , ஒவ்ெவா  ஸ்தவ ம், ேதவ ைடய வாரத்்ைதைய மற்ற 

வா களின் ேதைவக க்  ஏற்ப அப் யாசப்ப த்  ஒ  ெந ங் ய உற ற்  ெகாண்  வந் , 
இேய  ெசய்த  ேபால் ஒ  ேநாக்கத் டன் ெதாடரந்்  ெசய் ம் ரச்் யைடந்த ஒ  நிைலக்  வர 
ேவண் ம். ஷத் வம் என்ப  வாழ்க்ைக ன் ஒ  ப வத் ல் மற்ெறா வ டன் அல்ல  
மற்றவரக் டன் ேநரத்ைத ெசல வ , அவரக் க்  ஒ  ன்மா ரியாக இ ப்பதற்  
ஊக் ப்பதன் ல ம், அ ைர வழங் வதன் ல ம், ேதவ ைடய வாரத்்ைதையப் ரிந்  
ெகாள்ள ம் ழ்ப்ப ய ம் அவரக் க்  உத வதா ம். “சகல ஜா கைள ம் ஷராக் ங்கள்” என்  
மத்ேத  28:19 ற  என்பைத நிைன ல் ைவ ங்கள். இந்த ஷயத் ல், சகல ஜா கைள ம் 
என்ப  எல்லாைர ம் க் ற , அ தான் இதன் அரத்்தம்! 
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ேபாதகரக்ள், ஆராதைனத் தைலவரக்ள், ேவதப்பாட தைலவரக்ள் அல்ல  மற்ற சாதாரண 
ஊ யரக் க்  இந்த அைழப் ந்  லக்  அளிக்கப்பட் ள்ளதா? இல்ைல. உண்ைம ல், 
வ நடத் பவரக்ளிட ந்  ேதவன் அ கம் எ ரப்ாரக்் றார.் இைதப் பற்  ேவதம் வைதப் 
பா ங்கள்:  
 

"ெமய்யாகேவ ெமய்யாகேவ நான் உங்க க் ச ் ெசால் ேறன், ஊ யக்காரன் 
தன் எஜமானி ம் ெபரியவனல்ல, அ ப்பப்பட்டவன் தன்ைன அ ப் னவரி ம் 
ெபரியவனல்ல" என்  இேய  றார ்(ேயாவான் 13:16) 
 
"நீேய எல்லாவற் ம் உன்ைன நற் ரிையக க்  மா ரியாகக் காண் த் " 
என்  அப்ேபாஸ்தலனா ய ப ல் றார ்( த்  2:7).  
  
ேதவவசனத்ைத உங்க க் ப் ேபா த்  உங்கைள நடத் னவரக்ைள நீங்கள் 
நிைனத் , அவரக் ைடய நடக்ைக ன் ைவ நன்றாய்ச ் ந் த் , 
அவரக் ைடய வாசத்ைதப் ன்பற் ங்கள். (எ ெரயர ்13:7)  

  
இேய  றந்த ேபாதகர,் ஆனால் ஷரக்ள் அ க்க  அவ ைடய ேபாதகத்ைத நி த் , "நீங்கள் என்ன 
ெசான்னீரக்ள்?"  என்  ளக்கங்ேகடக் ம், அவரக்ளின் ேகள் க க் ப் ப லளிக்க ம் அவர ்

ம் ன , அவரக்ைளச ் ஷராக் வைத ட, கப்ப த் தல் அல்ல  ரசங் த்தல் ேபான்ற 
ஊ யத் ன் மற்ற அம்சங்கள் க் யமானைவ அல்ல என்பைத நி த்த ! இேய ன் வாழ்க்ைக, 
மற்றவரக்ைள ஷராக் வ ல் ேதவன் ெகா க் ம் ம ப்ைப ம் ன் ரிைமைய ம் 
ெவளிப்ப த் ய . மத்ேத  9:35-38 இல், ேவைலயாடக்ைள அ கமாக அ ப் வதற்காக 
ெஜ க் ம்ப  இேய  அப்ேபாஸ்தலரக்ளிடம் னார:் 
 

“ ன் , இேய  சகல பட்டணங்கைள ம் ராமங்கைள ம் ற்  நடந் , ெஜப 
ஆலயங்களில் உபேத த் , ராஜ்யத் ன் ேசஷத்ைதப் ரசங் த் , 
ஜனங்க க்  உண்டா ந்த சகல யா கைள ம் சகல ேநாய்கைள ம் நீக் , 
அவரக்ைளச ் ெசாஸ்தமாக் னார.்அவர,் ரளான ஜனங்கைளக் கண்டெபா , 
அவரக்ள் ேமய்ப்பனில்லாத ஆ கைளப் ேபாலத் ெதாய்ந்  ேபானவரக் ம் 

தற க்கப்பட்டவரக் மாய் இ ந்தப யால், அவரக்ள் ேமல் மன , தம் ைடய 
ஷரக்ைள ேநாக் : அ ப்   ேவைலயாடக்ேளா ெகாஞ்சம்; ஆதலால், 

அ ப் க்  எஜமான் (அ வைட ன் எஜமான்) தம  அ ப் க்  ேவைலயாடக்ைள 
அ ப் ம்ப  அவைர ேவண் க்ெகாள் ங்கள்” என்றார.் 
 

ஒ  அ வைட ேவைலக்காரன் என்பவன் ஆ க் ரிய ேவைல ெசய்பவன் மட் மல்லாமல் அவன் ஒ  
ஷ ம் ஒ  ஷைன உ வாக் பவ மாக இ க் றான். ஒவ்ெவா  வா ம் இந்த அ வைட 

ேவைல ன் ேகாட்பாட் ல் த  ெப றாரக்ள். ஆனால், எத்தைன வா கள் ஸ் ைவ 
க ம் உண்ைமயாகப் ன்பற் றாரக்ள்? அவரக்ளில் எத்தைனப் ேபர ் ய வா கைள 

வ நடத்த, கற் க்க அல்ல  ன் மா ரியாக இ க்க த ைடயவரக்ள்? ஒவ்ெவா  ஸ்தவ ம் 
இந்த உைழப்  ஆற்ற க்  ஏற்றெதா  ேவைலக்காரன். இேய  அப்ேபா  மனந் ம் த க்ேகற்ற 
மன க்கத்ைத, இப்ேபா ம் ெகா க் றார.் இேய  ஸ்  ஒ  நபைர இரட் க் றார,் அங் தான் 
நம  ேவைல ெதாடங் ற , அவர ் ெசய்த  ேபால் அவரக்ைள ஷராக ரச்் யைடயச ்
ெசய் றார.் ஆம், நாம் நற்ெசய் ைய அ க்க ேவண் ம் மற் ம் இேய  ஸ் ைவ 
ஏற் க்ெகாள்ள அைழப்  ெகா க்க ேவண் ம், ஆனால் ஷரக்ைள உ வாக் வ ம் சமமாக 

க் யமான ! இைத எப்ப  ெசய்வ ? 
 
" ஷரக்ைள உ வாக் வ " என்ப  ஸ் ைவப் ேபால மா வதற்  உத வ . இ  
தைலைமத் வத் டன் ெதாடங் ற ,  
  

பரி த்தவான்கள் ரெ்பா ந் ம் ெபா ட் , ேசஷ ஊ யத் ன் ேவைலக்-
காக ம், ஸ் ன் சரீரமா ய சைபயான  பக் த்  அைடவதற்காக ம், 
அவர,் லைர அப்ேபாஸ்தலராக ம், லைரத் ரக்்கதரி களாக ம், லைரச ்

ேசஷகராக ம், லைர ேமய்ப்பராக ம் ேபாதகராக ம் ஏற்ப த் னார.் 
(எேப யர ்4:11–12)  

  
ேகாட்பா  என்னெவனில் சைபத் தைலவரக்ள் இேய  ஸ் ன் ேபாதைனகைளப் ெந க்கமாக 

ன்பற் வதன் லம் ஸ்தவ வாழ்க்ைக வாழ்ந் , ேதவன் அவரக்ள  வாழ்க்ைக ன் 
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அ பவத் ன் லம் கற் க்ெகா த்த காரியங்கைள மற்றவரக் க்  கற் க் ெகா த்  
அவரக்ைள கற் க் ெகா ப்பவராக அவர ்மாற் வார.் (2 ேமாத்ேத  2:2). ன்வ ம் வைரயைறைய 
நீங்கள் ப க் ம்ேபா , ஷரக்ைள உ வாக் வதற்கான அ க் ேகா ட்ட ப் கைள ேசஷமாக 
கவனி ங்கள். நீங்கள் உற்  ேநாக் னால், ஸ்  தம் ஷரக் க் த் ெதரி த்த ேநாக்கம் மற் ம் 
ெசயல் ைறைய இந்த வைரயைற வரிக் ற  என்பைத கவனிப் ரக்ள். இந்த வைரயைறைய 

யானிக்க இந்த ேநரத்ைத எ த் க் ெகாள் ங்கள்.  
ஷைர உ வாக் தல்:  ஒ  ைனசெ்சால், “Matheteuo, மதெ்தெடஸ்” என்ப  இதன் 
ேரக்க வாரத்்ைத, ஷராக் ம் ேநாக்கத் டன் ஒ வைர உ வாக் வேத இதன் 

ெபா ள் (மத்ேத  28:19; அப்ேபாஸ்தலர ்14:21; மத்ேத  13:52).  இ  "மன மாற்றம்" என்ற 
வாரத்்ைதக்  சமமான வாரத்்ைத இல்ைலெயன்றா ம், ஆனால் அ  நிசச்யமாக 
அைத ம் க்கப்ப ற . " ஷரக்ைள உ வாக் " என்ற ெசால்1  

வா கள் எவ் தம் ஸ் ைவ ன்பற்ற ேவண் ம், ஸ் ன் 
ஆ ைகக்  ஒப் க்ெகா ப்ப , அவ ைடய மன க்கத் ன் ேசைவைய 
அவ ைடய பணியாக ஏற் க்ெகாள்வ  என்பைத    கற் க்ெகாண்  மனைத ம், 
இ தயத்ைத ம் ய த்தத்ைத ம் ேதவ க்காக ஆண் ெகாள் ற 
உண்ைமைய வ த் ற .2 இேய ஸ் ேவா  மக்கைள உற க் ள்ளாக 
ெகாண்  வந் , ேபா க்க ம், அவ ைடய கத்ைத தங்கள்  உரிைமேயா  
ஏற் க் ெகாண்  அவ ைடய சரியான த்தத் க்  தங்கைள ஒப் ப்ப .  
(மதே்த  11:29).3 

  
ப ல் தன   ஊ யத் ம் இந்த நடத்ைதைய உண்ைமயாகேவ எ த் க்காட் னார.் அவர ்
எேப ல் ன்  ஆண் கள் க த்தார,் ேம ம் வா கள் ஷத் வத் ல் ச் யைட ம் 
ப யாக னப்பட்ட தத் ல் அவர,் "ேதவனின்  ஆேலாசைனைய", அளித்தார.் (அப்ேபாஸ்தலர ்20: 
27-31).  மற்ற வா க க்  கற் ப்ப ல் தங்கள் ஆற்றல் மற் ம் ேநரத்ைத ெசல ட ேவண் ம் 
என்  அவர ்தைலவரக்ைள ஷராக்  மற் ம் அைதேய ெசய்ய அவரக் க் க் கற் க் ெகா த்தார ்
(2 ேமாத்ேத  2: 2). ப ம் பரன்பா ம் ஸ்த்ரா, இக்ேகானியா மற் ம் அந் ேயாக் யா ல் உள்ள 
" ஷரக்ளின் ஆத் மாக்கைள டப்ப த்த ம், வாசத் ல் நிைலத் க் ம்ப க்  அவரக் க்  

த் ச ்ெசால் ம்ப க் ம்" ண் ம் வந்தாரக்ள் (அப்ேபாஸ்தலர ்14: 21-22). டப்ப த் தல் என்றால் 
 வா கள் கரத்்த ைடய கட்டைளகளில் நிைலத் ந்  ழ்ப்ப ம்ப க்  உற்சாகப்ப த்  

ரிதப்ப த் தல் ஆ ம். 
 
இப்ேபா  நாம் FDM ஷத் வ ட்டத் ன் உள்ளான ேநாக்கத் டன் இைணக்கப்பட்ட ஸ் ன் 
பரிமாற்றத்ைத மாற் யைமத்தல் என்ற ன்றாம் ப க்  வ ேறாம். 
  
ப  ன் : உள்ளான ெதாடர் னி த்தம் ஸ் ன் மா ரிைய 
ஏற் க்ெகாள் தல்.  
மற்றவரக்ைள ஷராக் வ  எப்ப  என்பதற்  இேய  ஸ்  றந்த உதாரணத்ைத 
ெகா த்தார!் இேய  னார,்  
  

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

இேய  பன்னிரண்  ேபைரத் ேதரந்்ெத த்  அவரக் க்  தனிப்பட்ட ைற ல் கற் த்தார;் 
அவ ைடய வாக் த்தத்தத் ன்ப  பரி த்த ஆ யானவர ் அவரக் க் ள் வாசம்பண்ணின ற  
அவரக்ள் அவ ைடய சைபைய ஸ்தா த்தாரக்ள். இந்த அப்ேபாஸ்தலரக்ள் இேய  அவரக் க் க் 
கற் த்த அைனத்ைத ம் மற்றவரக் க்  ேபா ப்பதற்  உண்ைம ள்ள தைலவரக்ளாக ம் 
ேபாதகரக்ளாக ம் தங்கைள அரப்்பணித் க் ெகாண்டாரக்ள்.  
 

ஷத் வம் அல்ல  ஷரா தல் என்ப  மக்கள் ஸ் ைவப் ர ப ப்பவரக்ளாக மா வதற்  
நாம் ன்பற் ம் ெசயல் ைறயா ம். இந்தக் ப் ட்ட வாரத்்ைத ேவதத் ல் 
பயன்ப த்தப்பட ல்ைல என்றா ம், இேய  தம்ைமப் ன்பற் பவரக் க் ப் ேபா த்த தம், 
மத்ேத  28:19-20 மற் ம் ய ஏற்பாட் ன் ற வசனங்களில் இந்தக் க த்  ெதளிவாகத் 
ெதரி க்கப்ப ற .  நாம் இப்ேபா  கற் க்ெகாண்ட வைரயைறக க் ம், ஷத் வ 
ெசயல் ைறக் ம் இைடேய உள்ள ெதாடரை்ப இந்த ஆய்  காண் க் ம், ப்பாக இ  உங்கள் 
மண்டலத் ல் உள்ளவரக் டன் ெதாடர் ைடய . ஷராக் வ ன் இந்த வைரயைற ம், சைபத் 
தைலவரக்ள் மற் ம் வா களாக நாம் பயன்ப த்த ேவண் ய ேவதாகம க த் க்கைள ம் 

ெரக் ஆக்டன் என்பவ ம் வரிக் றார.் 
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ஷராக் தல் அல்ல  ஷத் வம்: “ ஷராக் தல் என்ப  ஒ  ப்பத் டன் 

ஏற்ப த்தப்ப ம் உறவா ம், இ ல் ஸ் ல் ரச்் ைய ேநாக்  
வள ம்ப க்  அன் ல் ஒ வைர ஒ வர ் ஊக்கப்ப த்த ம், ஆயத்தப்ப த்த ம் 
மற் ம் சவால் ட ம் மற்ற ஷரக் டன் ேசரந்்  நடக் ேறாம். மற்றவரக் க் க் 
கற் க்க ஷைரத் தயாரப் த் வ ம் இ ல் அடங் ம்”. 
  

இந்த வைரயைற அைனத்  ஷத் வத் க் ம் ெதாடர் ைடய  என்றா ம், நான் அைத ப்பாக 
சைப ள்ள தைலவரக் க் ம் சைப டனான அவரக்ளின் உற க் ம் ெதாடர் ப த்த 

ம் ேறன். ஷத் வமான  ஒ  சைப என்ன ெசய்ய ேவண் ம் என்பைத வரிக் ற , ேம ம் 
ஸ்  தம  ஷரக் டன் என்ன ெசய்தார ்என்பைத வைரய க் ற . சைப ல் உண்ைமயாக 
வா களான ஷரக்ள் என்ப  அவரக் டன் ப்ப டன் ெதாடர் க்ெகாள்வைதக் க் ற . 

இ  நம  ெபா ப் . இேய  தம்ைமப் ன்பற் மா  அல்ல  தம் டன் நடக்க ேவண் மா , 
ஷரக்ைள அைழத்தார,் ஆனால் அவர ் தல் ப ைய எ த்  ப்பத் டன் ெசய்தார.் ட்ட ட்ட 

உற கள் தற்ெசயலாக நிகழ ல்ைல என்பைத நாம் உணர ேவண் ம்; ன்னேர ரம்ானிக்கப்பட்ட 
ட்டம் பராமரிக்கப்பட்  ரானதாக இ க்க ேவண் ம். இந்தச ்  த்தகம் அைதப் பற் ய  - 
ஷத் வ ெசயல் ைறையத் ெதாடங்க உங்க க்  உத ம் ஒ  ட்டத்ைத உங்க க்  

வழங் ற .  
 
கற்ற ல் ேநரத்ைத ம் கவனத்ைத ம் ெசல டாமல் ஒ  ஷன் தன  வாசத் ல் ன்ேனற 

யா .  பல ம்பங்கள் இன்  க்க ல் உள்ளன, ஏெனன்றால் அவரக் க்  உத ம்ப க்  
ைடக்கக் ய அைனத்  தகவல்கைள ம் அவரக்ள் அ ந் க்க ல்ைல, அல்ல  ேதவ ைடய 

வாரத்்ைதையக் கற் க்ெகாண்  ன்பற் வ ல் அவரக்ள் அ த்தம் ெகா க்க ல்ைல. பல 
ஸ்தவ தம்ப கள் ேதவன் தங்களிடம் ம் வைத ட கக் ைறவான உற களில் 
ப் யைட றாரக்ள். தங்க க் த் ேதைவயான உத கைள எங்  ெப வ  என்  

ெதரியாதவரக்ள் எத்தைன ேபர?் வார இ க் ைககள் ஓய் கள், த்தகங்கள் மற் ம் 
ஆேலாசைனக ம் ட ரச் ைனகைள ரக்்காத ப்ேபான்  காணப்ப ற .  

த்தகங்களி ம் ைககளி ம் றந்த ப ல் இ க் ம் என்  இேய  ப் டட்ாரா? அவர ்அப்ப  
ற ல்ைல.  

   
நான் உங்க க் ச ் ெசய்த ேபால நீங்க ம் ெசய் ம்ப  உங்க க்  மா ரிையக் 
காண் தே்தன் என்  அவர ் றார ்(ேயாவான் 13:15). 

  
ைககள் மற் ம் ஆேலாசைனகள் உத யாக இ க் ம் என்பைத சைப ரிந்  ெகாள்ள 

ேவண் ம், ஆனால் ஸ்தவ வாழ் ல் ெவற் ெபற மக்கைள தயாரப் த் ம் ேபா  அைவ 
ஷத் வத் ற்  மாற்றாக இ ப்ப ல்ைல.  

  
இேய  எப்ெபா ம் தனிப்பட்ட ன்மா ரி மற் ம் தனிப்பட்ட உறைவ பாவத் ற்  எ ரான தல் 
ேபார ்களமாக பரிந் ைரக் றார.் ஆ க் ரிய வளரச்்  மற் ம் மற்ெறா வரின் ன்ேனற்றத் ல் 
தங்கைள த  ெசய்யத் தயாராக இ க் ம் ஒ வ டன் உற ல் ேநரம் ெசலவ க்க 
ேவண் யதாக இ க் ற .  ன்பம் மற் ம் ேசாதைன ன் லம் யற்  ெசய்யப்பட்  

ழ்ப்ப தைலக் கற் க்ெகாண்ட ஒ  வா ன் யற் —இப்ேபா  மற்ெறா வ டன் அல்ல  
மற்றவரக் டன் ேசரந்்  வர ம், வ காட்ட ம், கற் க்க ம் மற் ம் பலப்ப த்த ம் தயாராக உள்ள 
ஒ  நபராக இ க் றார.் இ ேவ ஷத் வம் 
 
இேய  எப்ப  மற்றவரக்ைள ஷராக் னார ்என்பைத அ ய அவ ைடய வாழ்க்ைகையப் பாரக்்க 
ேவண் ம். அவர ் தம்ைமச ் ற் ந்தவரக் க் த் ெதாடரந்்  ஊ யம் ெசய்தார;் அவ ைடய 
அப்ேபாஸ்தலரக் ம்—ேதவ ைடய த்தத்ைதப் ேபா த் , ன்மா ரியாகக் காட் , தங்கள் 
வாழ்க்ைகையத் ெதாடரந்்  மற்றவரக் க்  அரப்்பணித்தாரக்ள். இந்த எ த் க்காட் களின் 
பட் யேல இதற்  ஆதாரமாக இ க் ற ; ஷத் வம் என்ப  இேய ன் உண்ைம ள்ள 

ஷரக்ளால் ெதாடரப்பட ேவண் ய ஒ  ன்மா ரி. 
 
 நாம் நற்ெசய்  ல்கைளப் ப க் ம்ேபா , ஸ்  தம்ைமத் ேத  வந்த மற் ம் அவைரப் 

ன்பற்ற ஒப் க்ெகாண்ட பன்னிரண்  ப் ட்ட மனிதரக் க்  எவ்வா  தம  வாழ்க்ைகைய 
அரப்்பணித்தார ்என்பைத நாம் காண் ேறாம் - அவர ் ப்பத் டன் ன்  வ ட காலப்ப ல் 
அவரக்ைள ஷராக் னார.் அவரக்ள் கற் க்ெகாண்டாரக்ள், பாரத்்தாரக்ள், ேகள் கைளக் 
ேகட்டாரக்ள், அவ ைடய ேபாதைனகைளக் ேகட்டாரக்ள், அவ ைடய நடத்ைதையப் ன்பற்ற ம் 
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ஆரம் த்தாரக்ள். அவர ்எங்  ெசன்றா ம் அ தான் அவரக்ளின் வ ப்பைறயாக இ ந்த . அவரக்ள் 
ஒ  வாழ்க்ைகப் பாடத் ந்  இன்ெனா  பாடத் ற் ச ்ெசல் ம்ேபா  இேய  அவரக் க் க் 
கற் த்தார;் அவரக்ள் எைதயாவ  ரிந்  ெகாள்ளாத ேபாெதல்லாம், அவர ் நி த்  நிதானமாக 

ளக் னார ் (மாற்  4:34), ெதளி ப த் னார ் (மாற்  8:15-21); ேதைவப்ப ம்ேபா  அவரக் ைடய 
வாசக் ைறபாடை்டக் கண் த்தார ்(மாற்  9:19-29).  

  
இேய  தம் ைடய ஊ யத் ற் ச ்ெசன்ற டன், “என்ைனப் ன்பற் ங்கள், என்னிட ந்  கற் க் 
ெகாள் ங்கள், என் ஷராக இ ங்கள்” என்ற அ ைரக டன் தம் டம் வந்த அைனவைர ம் 

ன்பற் ம்ப  அைழத்தார.் அேதேபால, எல்லா வா க ம் ஸ் ன் ன்மா ரிையப் 
ன்பற் ம்ப  அ த்தப்ப றாரக்ள், அதாவ  மற்றவரக்ைள ரெ்சய்வதற் ம், அவரக் க் க் 

கற் ப்பதற் ம், வாசத் ல் பலப்ப த் வதற் ம் அரப்்பணிக்கப்பட்ட இ தயத் டன் 
அவரக்ைள அ க ேவண் ம்.  
 
இதன் அ த்த ப ல், நம  ேநாக்கம் ேதைவப்ப ம் மனிதரக்ளின் ப் ட்ட இரண்  

க்கைளப் பற் ப் பாரக்் ேறாம்- ேபாதகரக்ள், கண்காணிகள், ஊ யரக்ள் மற் ம் ெபா த் 
தைலவரக்ைள உள்ளடக் ய சைப ன் தைலைம, ன்னர ் இரண்டாவ  -மந்ைதயா ய 
ஒவ்ெவா  வா . அவரக் க்கான இந்த ஷத் வ ேதைவைய நாம் எப்ப  ரத்்  ெசய்ய 

ம்? என்பைத ெதாடரந்் ப் பாரக்்கலாம்.  
  
ஒவ்ெவா  தைலவ ம் ஒ  ஷன்  
பய ள்ள ஊ யம் எ ல்லாமல் நடந்  மா? அப்ப  நடக்கா ! ஒ  தரிசன ம் (நீ ெமா கள் 
29:18) ஒ  ப் ட்ட ட்ட ம் இ க்க ேவண் ம். ழப்பத் ற்  எ ராக ேதவன் நம்ைம 
எசச்ரிக் றார ்(1 ெகாரிந் யர ்14:33); தைலைமப் பத ல் இ ப்பவரக் க்  நன்  ெதரி ம், நல்ல 
ேநாக்கங்கள் ட ப்பான ெசயல்கள், த் சா த்தனமான ட்டங்கள் மற் ம் பல 

யற் கள் ேதவ ைடய ட்டத் ந்  ைசத் ப்  ேமாசமைடயக் ம். நம் ைடய 
சைபக க் ள் ஷராக ேவண் ம் என்ற ேதவ ைடய அைழப்ைப நாம் நிைறேவற்ற 
ேவண் மானால், ெதாைலேநாக் , லமாய் ட்ட டல் மற் ம் நைட ைறச ் ெசயல்ப த்தல் 
இ க்க ேவண் ம்.  
  
சைப ள்ள ஒ  தைலவர ் ேதவனின் வாரத்்ைதைய அ ந் க்க ேவண் ம் மற் ம் 

ழ்ப்ப த ம் வல்லைம ம் வாழ உ ண் க்க ேவண் ம். யா ம் எப்ேபா ம் 
பரி ரணமாக இ க்க மாட்டாரக்ள், எனேவ ஒ  வா  ஷனின் வாழ்க்ைகையப் 

ரிந் ெகாண்  மற்றவைர வ நடத்த அந்த வ ல் நடக்க ேவண் ம். எங்க ைடய த்தகங்கள் 
நி க் றப , ஷத் வ ஊ யத் ற்  ஒ  ெசயல் ைற மற் ம் ஒ ங்  உள்ள . பல 

ஸ்தவரக்ள், சைப ல் உள்ள தைலவரக்ள் ட, னசரி யானத் ன் க் யத் வம், 
ஸ் ல் நிைலத் ப்ப , வாசத் ன் அ ப்பைட உண்ைமகள் மற் ம் வாழ்க்ைகத் ைண 

மற் ம் ழந்ைதகைள பராமரிப்பதற்கான ேவதாகம அ த்தல்கள் ஆ யவற் ற்  தங்கைள 
ஷராக் க் ெகாள்ள ல்ைல. எனேவ, தைலவரக்ள் த ல் இந்தப் ப ற் ைய ேமற்ெகாள் மா  

பரிந் ைரக் ேறாம். 
 
தைலவரக்ள் ஏன் த ல் ப ற் யளிக்கப்பட ேவண் ம்? ஏெனன்றால், தாங்கள் ரிந் ெகாள்ளாத 
மற் ம் தங்கைளப் பயன்ப த் க்ெகாள்ளாத ஒ  வாழ்க்ைக ைறக்  வா கைள வ நடத்த 

யா . தைலவரக்ள் தங்கள் ெசாந்த வாழ்க்ைக ல் ேதவ ைடய ப்பத்ைத ம் வ கைள ம் 
அ ந்  ன்பற்றாத ேபா  அவரக்ளின் கள் ஒ ங்காக இல்லாததால் உட க்  க ைமயான 

ைள கள் ஏற்ப ம் ( த்  2:7; 1 ேமாத்ேத  3:4-12).  
  
நாங்கள் வழங் ம் ப ற் ப் த்தகங்கைளப் ப க்க ம், இந்த ஆய் ன் பலைனத் தனிப்பட்ட 

ைற ல் அ ப க்க ம் ேபாதகரக்ள் ஊக் க்கப்ப றாரக்ள். ன்னர,் வாசத் ட ம் 
நம் க்ைக ட ம், உங்கள் ைவ தைலைமத்தாங்  ஷத் வத்ைத ெதாடங்கலாம். FDM இல் 
நாங்கள் எங்கள் ன்  ப ற் ப் த்தகங்கைளப் ப க்க பரிந் ைரக் ேறாம்: 
 

ஸ்தவ அ ப்பைட சத் யங்கள்: ஷ க்கான உ யான அ த்தளம், 
மணம் ஓர ் ஊ யத் ெதாடர,் மற் ம் ள்ைள வளரப்்  ஒர ் ஊ யத் ெதாடர.் 

ன்ன  ப ப் கள் www.discipleshipworkbooks.com இல் அல்ல  அச்  ப ப் கள் 
www.fdm.world இல் இலவசமாக ைடக் ம். 
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த்தகத்ைதப் ப த்த ப்பெரா வர ் அல்ல  தைலவெரா வர,் ெகாள்ைககைள உண்ைமயாகப் 
பயன்ப த் ம்ேபா , மற்றவரக்ைள ஷராக்க ஆயத்தமாக இ க் றார.் கடந்த பத்  வ டங்களாக, 
உள் ரி ம், ேத ய அள ம், ெவளிநாட் ம் சைபகளில் இந்த இயக்க ழற் ைய நாங்கள் 
கண் க் ேறாம். இ  நம் க்ைகைய ம், மாற்றத்ைத ம், ஈ பட் ள்ள வா களில் 
ேதவ ைடய மாெப ம் வல்லைம ம் ம ைமப்ப த் ற . 
 
இந்தப் ப ற் ப் த்தகங்கைளக் ெகாண்  மற்றவரக்ைள ஷராக் ம்ேபா  ேபா , அவரக்ள் 
தங்கள் வாழ்க்ைக ம் களி ம் இந்த உபேதசங்கைளப் பயன்ப த் றாரக்ளா என்பைத 
உ ப்ப த்த ன்ெதாடரத்ல் க் யமான . நிைலத்தன்ைம இல்லாமல் ெபா ப்பாக இ ப்ப  
க னம்; பல ஸ்தவரக்ள், சைப ன் தைலைமப் ெபா ப் ல் உள்ளவரக்ள் ட, ேதவ ைடய 
அ த்தல்களா ய இந்தப் ப கைள உண்ைம ல் ரிந் ெகாள்வ ல்ைல. ஒ  ேபாதகர ்

க ம் டா யற் டன் இ க்க ேவண் ம் மற் ம் ேதவ ைடய வாரத்்ைதகள் ெவ ம் 
பரிந் ைரகள் அல்ல என்பைத ெதளிவாகத் ெதரி க்க ேவண் ம்.  
  

“இஸ்ரேவ ன் பரி த்தரா க் ற உன் டப்ரான கரத்்தர ் ெசால் றதாவ : 
ரேயாஜனமா க் றைத உனக் ப் ேபா த் , நீ நடக்கேவண் ய வ ேல 

உன்ைன நடத் ற உன் ேதவனா ய கரத்்தர ் நாேன. ஆ, என் கற்பைனகைளக் 
கவனித்தாயானால் நலமா க் ம்; அப்ெபா  உன் சமாதானம் ந ையப் 
ேபா ம், உன் நீ  ச த் ரத் ன் அைலகைளப் ேபா ம் இ க் ம். அப்ெபா  
உன் சந்த  மணல் அத்தைனயாக ம், உன் கரப்்பப் றப்  அ ன் அ க்கள் 
அத்தைனயாக ம் இ க் ம்; அப்ெபா  அ ன் ெபயர ் நம்ைம ட்  அற் ப் 
ேபாகாம ம் அ க்கப்படாம ம் இ க் ம்.” (ஏசாயா 48:17–19)  

  
ேதவன் அவ ைடய ஒவ்ெவா  ள்ைளகளி ம், ள்ைளகளா ம் ம ைமப்ப த்தப்பட 

ம் றார.் பற்பல காரியங்களில் ப்பாக இ ப்ப , நம்ைம ேதவ க்காக றந்த 
ஊ யக்காரராக மாற் வ ல்ைல, ேதவ ைடய த்தம் ெசய்வ  மட் ேம றந்த 
ஊ யக்காரரக்ளாக மாற் ம்.  
(1 சா ேவல் 15: 22-23)   யாைர தைலைமத் வ பண் ைடயவரக்ளாக க தலாம் என்ப  பற்  
ேபாதகரக் க்  ேதவன் அ த் றார.் 
 

ஒ வன் தன் ெசாந்தக் ம்பத்ைத நடத்த அ யா ந்தால், ேதவ ைடய சைபைய 
எப்ப  சாரிப்பான்? (1 ேமாத்ேத  3:5). 

  
ேம ம், இவரக்ள் ன்னதாகச ் ேசா க்கப்பட ேவண் ம்; ற்றஞ்சாட்டப் 
படாதவரக்ள் ஆனால் உத க்காரராக ஊ யஞ்ெசய்யலாம் (1 ேமாத்ேத  3:10). 
 
அம்ப்ளிைப  ேவதாகமம் ற , 
 

த ல் நீங்கள் அவரக்ைளச ் ேசாதைன ெசய் ங்கள் அவரக்ளில் எ ம் ற்றம் 
இல்லா டட்ால் ற  அவரக்ள் ேசஷ உத யாளரக்ளாக ேசைவெசய்ய ம். (1 

ேமாத்ேத  3:10). 
 
  

ேமேல உள்ள வசனங்களில் ஒன்  " ன்னதாகச ்ேசா க்கப்பட ேவண் ம்" என்  ற , அதாவ  
ப் ட்ட ப களில் ேதவ ைடய ப்பத்ைத நிைறேவற் ற உண்ைம ள்ள ழ்ப்ப த ன் 

காலம். ஒ  ேபாதகர ் தன் ைடய தைலைமத் வத்ைத ஷராக் வதற்  அ காரத்ைத ம், 
ேதவனால் கட்டைள ம் ெபற் க் றார.்  ஸ் ன் சரீரமா ய மந்ைத பக் த் யைடய 
ெசய் ம்ப க்  கரத்்தர ்தந்த தனித் வமான வரங்களால் த ல் ஷராக்கப்பட் க்க ேவண் ம் 
மற் ம் அவரக் க்  ழ்ப்ப த க்கான ெவளிப் ப த் வதற்கான காலம் ெகா க்கப்பட 
ேவண் ம்.  இந்த அ த்தல்கைள அவரக்ளின் வாழ்க்ைக ல் ெசயல்ப த்த ேவண் ய 
அவ யமான ன் ரிைமகளாகப் பாரக்்க ேபாதகர ் தன  தைலைமத் வத் ல் அ த் வ  

க ம் க் யமான . 
 

“உன் இளைமையக் த்  ஒ வ ம் உன்ைன அசடை்ட பண்ணாதப க் , நீ 
வாரத்்ைத ம், நடக்ைக ம், அன் ம், ஆ ம், வாசத் ம், 
கற் ம், வா க க்  மா ரியா ” (1 ேமாத்ேத  4:12). 
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“உங்களி ள்ள ப்ப க்  உடன் ப்ப ம், ஸ் ன் பா க க் ச ்
சாட் ம், இனி ெவளிப்ப ம் ம ைமக் ப் பங்காளி மா க் ற நான் த்  
ெசால் றெதன்னெவன்றால்: உங்களிடத் ள்ள ேதவ ைடய மந்ைதைய 
நீங்கள் ேமய்த் , கட்டாயமாய் அல்ல, மனப் ரவ்மா ம். அவலடச்ணமான 
ஆதாயத் ற்காக அல்ல, உற்சாக மனேதா ம். தந்தரத்ைத இ மாப்பாய் 
ஆ றவரக்ளாக அல்ல, மந்ைதக்  மா ரிகளாக ம், கண்காணிப்  ெசய் ங்கள். 
அப்ப ச ்ெசய்தால் ரதான ேமய்ப்பர ்ெவளிப்ப ம் ேபா  ம ைம ள்ள வாடாத 

ரீடத்ைதப் ெப ரக்ள்” (1 ேப  5:1–4).  
 

“என்னில் நிைலத் ங்கள், நா ம் உங்களில் நிைலத் ப்ேபன்; ெகா யான  
ராடச்செ்ச ல் நிைலத் ரா ட்டால் அ  தானாய்க் கனிெகா க்கமாட்டாத  

ேபால, நீங்க ம் என்னில் நிைலத் ரா ட்டால், கனிெகா க்கமாட் ரக்ள். 
 
நாேன ராட்சசெ்ச , நீங்கள் ெகா கள். ஒ வன் என்னி ம் நான் அவனி ம் 
நிைலத் ந்தால், அவன் ந்த கனிகைளக் ெகா ப்பான்; என்ைனயல்லாமல் 
உங்களால் ஒன் ம் ெசய்யக் டா . ஒ வன் என்னில் நிைலத் ரா ட்டால், 
ெவளிேய எ ண்ட ெகா ையப்ேபால அவன் எ ண்  உலரந்் ேபாவான்; 
அப்ப ப்பட்டைவகைளச ் ேசரத்் , அக் னி ேல ேபா றாரக்ள்; அைவகள் 
எரிந் ேபா ம். நீங்கள் என்னி ம், என் வாரத்்ைதகள் உங்களி ம் 
நிைலத் ந்தால், நீங்கள் ேகட் க் ெகாள் வ  எ ேவா அ  உங்க க் ச ்
ெசய்யப்ப ம். நீங்கள் ந்த கனிகைளக் ெகா ப்ப னால் என் தா 
ம ைமப்ப வார,் எனக் ம் ஷரா ப் ரக்ள்”. (ேயாவான் 15:4–8)  
  

ேபாதகரக்ள் இந்தப் ப ற்  த்தங்கைளத் தங்கள் தைலைமத் வத் ல் அ கப்ப த் ம்ேபா  
ல எ ரப்் கைளச ்சந் ப்ப  வழக்கம். லர ்ஆசச்ரியமாக உணரலாம், லர ்அச் த்தப்படலாம், 

மற்றவரக்ள் அைத ேதைவயற்றதாக க தலாம் அல்ல  தங்க க்  உத  ேதைவ ல்ைல என்  
நிைனக்கலாம். 1 ேமாத்ேத  3:1-12 மற் ம் த்  2:7 இல் உள்ள ேதவனின் அ ைரகைள நீங்கள் 

ன்பற் ரக்ள் என்  சந்ேத ப்பவரக் க்  உ யளி ங்கள். தைலவரக்ளாக, ஒ வ க்  
அ ைர வழங் வதற் ம், ஷரக்ளாக் ம் ஒவ்ெவா  வாய்ப் க் ம் அவர ் ேதவனால் 
ெபா ப்பாளியாக இ க் றாரக்ள். ஒ  ேபாதகர ் அவ ைடய ஒப் த ன் ழ் பணியாற் வதால், 
அவரக்ளின் வாரத்்ைதகள் மற் ம் ெசயல்க க் ப் ெபா ப்ேபற்ப  ெதளிவாக இ க் ற .  
  

யவரக்ள் சைப ன் தைலைமத் வத் ல் ஈ பட ம் னால், ேபாதகர ்அல்ல  நிய க்கப்பட்ட 
மனிதன் அவரக்ைள இந்த ப ற்  த்தங்கள் லம் ஷனாக மாற் , அவரக்ைள அவதானிக்க ஒ  
காலத்ைத அ ம க்க ேவண் ம். அவரக்ள் ேகாட்பா கைள உண்ைமயாக அப் யாசப்ப த்  
ெவளிப்ப த் ன் லம் மற் ம் பத  வழங்கப்ப வதற்  ன்  அவரக்ள் கற் க்ெகாண்ட 
சத் ங்கைளப் ரிந் ெகாண்டைத நி க்க ேவண் ம். அவரக்ள் மணமாகா ட்டா ம் 
அல்ல  ழந்ைதகள் இல்லா ட்டா ம், ன்  ப ற் ப் த்தகைள ம் கற் க்ெகா க் மா  
ேகட் க்ெகாள் ேறாம். இைவகள் மந்ைதயான  ேபாரா ம் ப களில் ஊ யம் ெசய்ய அல்ல  

ஷராக அவரக்ைள ஆயத்தப்ப த் ற . 
 
பல ேபாதகரக்ள் இன் ம் ஷரக்ளாக மாறாமல் இ க் றாரக்ள், ேம ம் ஒ  ரந்்த 

வா யானவன் ஒ  ப் ட்ட காலம் வைர இேய  தம் ஷரக்ளிடம் ரி ப் ப த் ய 
மா ரிையக் காண் ப்பதன் லம் அவரக் க் ள் உள்ள தாக்கத்ைத ேபாதகரக்ள் 
அ ப க்க ல்ைல. ஒ வ க்  த்தகம் ெகா த் ட் , அவரக்ள் என்ன கற் க் ெகாண்டாரக்ள் 
என்பைத ேகட்பதற்காக எேதசை்சயாக அவரக்ைளச ் சந் ப்ப ப்ேபான்றதல்ல இ . அல்ல  
அவரக்ள் ஒ  வ ப் ற்  வந் /அல்ல  அவரக்ள் தாங்களாகேவ ஒ  ேயா ெதாட க்  வந்  
ெசல்வ மல்ல. ஷத் வம் என்ப  ேவத சத் யங்கைளத் தவறாமல் வா ப்ப ம் யானிப்ப ம், 

ரசச்ைனக் ரிய ப கைளக் கண்ட ந்  இலக் கைள நிரண் ப்ப ம், 
உக் ராணத் வத் ற்கான அ ப்பைடைய நி தல் ஆ யைவ அடங் ம்.  இந்த வைகயான 
ஐக் யம், கற் த்தல் மற் ம் ன்ெதாடரத்ல் ஆ யவற்ைற நிைறேவற் வதற்காகேவ எங்கள் 
ப ற் ப் த்தகங்கள் அைமக்கப்பட் ள்ளன. இந்த ஷயத்ைத அ கப்ப த் , அைத 
உண்ைமயாகப் பயன்ப த் வதன் லம், ஒ  ேபாதகர ் இேய ன் ன்மா ரிையப் ன்பற் , 

ஷரக் க் க் கற் த் ம் ப ற் ைய ம் அளிக் றார.் இப்ப  ெசய் ம் ேபாதகரக்ள் தங்கள் 
மந்ைத ல் அற் தமான ஆ க் ரிய வளரச்் ையக் கண்  இ க் றாரக்ள் என்பைத நாங்கள் 
எங்கள் அ பவத் ன் லம் அ ந் க் ேறாம். ஏற்கனேவ அ வல் நிைறந்த வாழ்க்ைக 
அ ம ப்பைத ட இந்த ெசயல் ைற அ க ேநரம் எ க் ம் என்  பலர ்உணரக் ெமன்பைத 



                                                                                                                                            ேரக் காஸ்டர ்

17 
ஷத் வத் ன் தரிசனம் மற் ம் கம் 

நாங்கள் ரிந் ெகாள் ேறாம், ஆனால் இந்த வாழ்க்ைக ைற ம், இந்த நைட ைற ம் 
இ ந்  வ ம் ேவதாகம சத் யங்கள் வாழ்க்ைகைய ற் ம் மாற்  ம் என்பைத நாம் 
ேபா மான அள  வ த்த யா ! வா கள் ேதவ ைடய வ கைள ம் த்தத்ைத ம் 
அ ந்  ன்பற்ற உத வதற்காக நம  ஆண்டவ ம் அப்ேபாஸ்தலரக் ம் இந்த ர் த்த 

ைறையப் பயன்ப த் னாரக்ள் என்றால், இதற்  ேநரத்ைத ஒ க்காமல் இ ப்பைத நாம் எப்ப  
நியாயப்ப த்த ம்? நிைன ல் ெகாள் ங்கள், ஷைர உ வாக் வ  என்ப  ஒவ்ெவா  

வா க் மான ம் ேதவனால் கட்டைள டப்பட்ட மா ம். ேம ம் தைலவரக்ள் ன்மா ரியாக 
இ க்க ேவண் ம். 
 

நீங்கள் என்ைனப் ேபாதகெரன் ம், ஆண்டவெரன் ம் ெசால் ரக்ள், நீங்கள் 
ெசால் ற  சரிேய, நான் அவரத்ான். ஆண்டவ ம் ேபாதக மா ய நாேன 
உங்கள் கால்கைளக் க ன ண்டானால், நீங்க ம் ஒ வ ைடய கால்கைள 
ஒ வர ்க வக்கட ரக்ள் (ேயாவான் 13:15–17).  

  
ஒவ்ெவா  வா ம் ஒ  ஷர்  
“ஆைகயால், நீங்கள் றப்பட் ப்ேபாய், சகல ஜா கைள ம் ஷராக் ” என்ற இேய ன் ரதான 
கட்டைள” (மத்ேத  28:19–20) அைனத்  வா க க் ம் ெபா ந்தக் யதாக இ க் ற . 
இ ப் ம், ெப ம்பாலான ஸ்தவரக்ள் ஷராக இ ப்பேதா  
ெதாடர் ப த் க்ெகாள்ளவ ல்ைல, ஏெனனில் ெப ம்பாலானவரக்ள் அைத ஒ  உயர க்  

வாகக் க ன்றனர,் அதற்  அவரக்ள் த  ெபற ல்ைல என்  எண் ன்றனர.் ஷர ்என்ற 
ரி னர ் ஸ்தவ வாசத் ன் அ ப்பைடகைளக் கற் க் ெகாள் ம் ஒ  ரி  என்  பலர ்

நம் றாரக்ள், ஆனால், “ ஷராக் ங்கள்” என்  இேய  ெசான்னதன் ெபா ள் இ வல்ல. அவர ்
நம் ைடய ன்மா ரி, அவ ைடய அ ைற க ம் தனிப்படட்  மற் ம் ப் ட்ட 
ேநரத்ைத எ த்த . ஸ்  தம்ைமப் ன்பற் பவரக்ள் ஒ வைரெயா வர ் கற் த்தல், 
ஊக் த்தல் மற் ம் ஒ வ க்ெகா வர ்ெபா ப்பாக இ ப்ப  ஆ யவற் ன் லம் ஒ வேரா  
ஒ வர ்ஈ பா  ெகாண் க்க ேவண் ம் என்  எண்ணினார.் இைணந்  ெஜ ப்பைதப் பற் ம், 
நம் ைடய பாவங்கைள ஒ வ க்ெகா வர ் அ க்ைக வைதப் பற் ம் ேவதம் ேப ற . 
எத்தைன வா கள் இந்த வாழ்க்ைக ைற ல் வாழ் றாரக்ள், அல்ல  இ  அவரக் க்கான 
ேதவ ைடய ட்டம் என்  அ ந் க் ரக்ளா? ஸ்  அவரக்ைள ஒ  ஷனாக இ க்க 
அைழத் ள்ளார ்என்பைத ஒவ்ெவா  ஸ்தவ ம் அ ந்  ெகாள்ள ேவண் ம். ேம ம் ஒவ்ெவா  

ஸ்தவரக் ம் " ஷரக்ளாக்க" அைழக்கப்பட்டவரக்ள் என்பைத அ ந்  ெகாள்ள ேவண் ம். 
ேசஷம் வ ம் மற் ம் ேதவ ைடய ள்ைளகைள ஆயத்தப்ப த் வ ம் சைபயான  

ஆற்றல் வாய்ந்தாக இ க்க ேவண் ம்.  
  

த்  2:1-10ல், ப ல் த் க்  சைபக் ள் ஷராக் வதற்கான ஆேலாசைனைய வழங் றார;் 
பைழய வா கள் ய வா க்  கற் க்க ம், த் ெசால்ல ம் ேவண் ம், அவரக்ளின் 
ெசாந்த நடத்ைதயான  எப்ேபா ம் பரி த்தம், உ யான ேகாட்பா  மற் ம் யக்கட் ப்பாட் ன் 
அ ப்பைட ல் நற் ரிையக க்  ஒ  எ த் க்காட்டாக இ க்க ேவண் ம். ேம ம் எ ேரயர ்5:12-14 
இல், வா கள் ழந்ைதகளாக இ க்காமல், ரச்் யைடய ேவண் ம், அப்ேபா  தான் 
ேதவ ைடய வாரத்்ைதயா ய பலமான ஆகாரத்ைத உண்ண ம் என்  ஆ ரியர ்

ப் றார.் இந்த வைகயான ஆ க் ரிய ன்ேனற்றம் ஷத் வத் ன் அைடயாளம். 
மற்றவரக்ளின் வாழ்க்ைக ல் ஈ பா க்ெகாள்ள ம், ேநரத்ைத ஒ க்க ம், அவரக்ளின் 
வாழ்க்ைக ல் ேதவ ைடய த்தத்ைத எவ்வா  ெசயல்ப த் வ  என்பைத அ ய அவரக் க்  
உதவ ம் அைழப்  க்கப்பட் ள்ள . இந்த அைழப்  ஒ  ேபாதக க் ம், அவ ைடய 
ஊ யரக் க்  மட் ம் அல்ல என்பைத ம் நாம் காண் ேறாம். 
 

ஷத் வத் ற்கான இந்தத் ட்டத்ைதச ்ெசயல்ப த் க்ெகாண் ப்பேத ேபாதக ம் அவ ைடய 
ஊ யரக் ம் மந்ைதக் க் கடைமபட் ப்ப  அவரக் ைடய ெபா ப்பா ம். ஒவ்ெவா  

வா ம் தங்கள் கரத்்தரா ய இேய  ஸ் ன் உ யான ஷராக மா வதற்கான 
வாய்ப் ல் உற்சாகமாக இ க்க ேவண் ம். தைலைம இைத எ த் க்காட்ட ேவண் ம், ஆனால் 
ேபாதகர ்ெதளி ப த் ய ெதாைலேநாக்  மற் ம் உத் கள் இல்லாமல், அ  நடக்கா . நாங்கள் 
வழங் ம் இந்த ப ற் ப் த்தகங்கள், ஆ க் ரிய வளரச்் க்காகப் பயன்ப த் வதற்கான 
உபகரணங்கள், அவரக்ளின் வாழ்க்ைக ல் ேதவன் ெகா த் ள்ள ன்  ன் ரிைமக க் ச ்
ெச சாய்க் ம் மற் ம் பரி த்தவான்கைள ஆயத்தப்ப த் ம் ேதவனின் வாரத்்ைதகளா ம், 
சத் யங்களா ம் நிரப்பப்பட் ள்ளன. ேதவன் தம் வாரத்்ைத ன் லம் ஒ க்கமான 
வாழ்க்ைக ன் அவ யத்ைத ம் ம ப்ைப ம் பற்  ேப றார.் ப ற்  த்தங்களில் 

ப் டப்பட் ள்ள வ ைறகைள ம் ப கைள ம் நீங்கள் ன்பற் னால், ய வ வங்கள் 
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உ வா ம், ேம ம் வாழ்க்ைக மா ம். ன்ெதாட வ  ெசயல் ைற ன் அல்ல  உத் ன் 
இன் யைமயாத ப யா ம், ேம ம் இ  ேவதத்ைத அ ப்பைடயாகக் ெகாண்ட ; ஷத் வம் 

ன்ேன வைதப் ன்ெதாடரத்ல் உ  ெசய் ற . 
 
பல சைபகள் தங்கள் உடன்ேவைலயாடக்ளின் ஒவ்ெவா  வாழ்க்ைக நிைலைய ம் ைவத்  

ப் ட்ட ட்டங்கள் அல்ல  ஊ யகங்கைளக் ெகாண் ள்ளன. இ  றந்த  தான், ஆனால் 
அவற் ல் என்ன கற் க்கப்ப ற  என்ப  உண்ைம ல் க் யமான . க ம் ெபா வான ல 
ஊ யங்கள் மற் ம் இந்த ப களில் உங்கள் ஷத் வ ெசயல் ைறக்  FDM இன் 
ப ற் ப் த்தகங்கைள எவ்வா  பயன்ப த்தலாம் என்பைதப் பாரப்்ேபாம். உங்கள் மந்ைத 
இ க் ம் இடத்ைத அைடவேத க்ேகாள்.  
  

மணம் மற் ம் ள்ைளவளர்ப்  வ ப் கள் 
  
இந்தப் ப ல் ஷத் வத்ைதத் ெதாடங் வதற்கான ஒ  றந்த வ , ஒவ்ெவா  த்தகத் ம் 
ெபா ந் ம் வைக ல், காலாண்  வ ப் கைள வழங் வதா ம். இதன் லம், உடன யாக உத  
ேதைவப்ப ம் தம்ப கள் க்கல்கள் ரமைடவதற்  ன்  ய வ ப் ல் ேசரலாம். தைலவர ்
என்பவர ் ஏற்கனேவ இந்த த்தகங்கைள நன்  அ ந்தவராக ம், தங்கள் ெசாந்த வாழ்க்ைக ல் 
ெகாள்ைககைள ெசயல்ப த் பவரக்ளாக ம் இ க்க ேவண் ம். சைப ேலா அல்ல  களிேலா 
இதற்கான இடத்ைத தங்கள் ப்ப  அைமத் க்ெகாள்ளலாம். இந்த வ ப் கள் மணத் ன் 
அைனத்  வய  மற் ம் நிைலக க் ம், மணத் ற்  ந்ைதய ேஜா க க் ம் றந்த . 
 
தம்ப கள் வ ப் களில் ஈ பா  ெகாள் ம்ேபா ,  பட்டதாரிகைள மண வ காட் களாக ம் 
மற்ற ேஜா க க்  ஷரக்ளாக ம் எ ப்ப ேவண் ம் என்ப  தைலவரக்ளின் ெஜபமாக இ க்க 
ேவண் ம். ல ேநரங்களில் ஆேலாசைன த வ ம், தனிப்பட்ட தத் ல் ஒ வ க்  ஒ வர ்

ஷத் வத்ைத கற் ப்ப ம் ேபான்ற அ க கவனம் ெச த் ம் ல ழ்நிைலகள் வரலாம் என்  
எ ரப்ாரக்்கலாம். இப்ேபா , உங்கள் மந்ைதக்  ஊ யம் ெசய்ய இ  ஒ  பய ள்ள மற் ம் 

ரிவான வ யா ம் என்ற பாரை்வைய நீங்கள் ெபற ேவண் ம் என்  நாங்கள் ெஜ க் ேறாம். 
வா கள் அ க ஈ பா  ெகாள் ம்ேபா , ஸ் ன் சரீரத்த்ைத கட் ெய ப் வதற்காக 

பரி த்த ஆ யானவர ் தங்க க் க் ெகா த்த வரங்கைள அவரக்ள் கண் ப்பாரக்ள். 
ேதவ ைடய ள்ைளகளாக அவ ைடய ப்பத்ைத மக்கள் ரிந் ெகாள்வதால், ஊ யம் 
ெப ம், அவ ைடய ஷரக்ளா ம் அைழப் க்  ப லளிப்பவரக்ளிைடேய ம ழ்ச் ைய ம் 
ெவற் கரமான வாழ்க்ைகைய ம் நீங்கள் காண் ரக்ள். 
 

ன்ெதாடரத்ல் ெசயல் ைற ன் ஒ  ப யாக, ப் ட்ட நபரக்ள் அ கப் ெபா ப்ைப 
ஏற் க்ெகாள்வதால் ஏற்ப ம் ெபா வான ரசச்ைனைய உண ங்கள். மற்றவரக்ைள ஷராக் ம் 
பழக்க ல்லாத பணிைய ெசய் ம் ய மனிதரக்ள்  ேதவ ைடய ஆ ன் அைசவா தைல 
ேத ங்கள். இந்தத் மணம் மற் ம் ள்ைள வளரப்்  ஊ யத்ைத நீங்கள் ெசயல்ப த் ய டன், 
தம்ப க க்  கடந்தகால வ கள் பல ற்ேபாக் த்தனமாக இ ந்தன என்ப  ெதளிவா ற ; 
மக்கள்  ெந க்க  நிைல ல் வந்த ற  தைல வ  அல்ல, அந்நிைலக்  வ வதற்  ன்ேப 
த ப்பேத க்ேகாள். ஆேலாசைன அைற ல் நீண்டகால எ ரம்ைறகைள ம், 
அ ைறகளின் க்கைலகைள ம் ரப்்பைத ட ரான மண ஷத் வத் ன் ேதைவ 
உண்ைமயான  என்பைத இந்த த்தகங்கைளப் பயன்ப த் ம்ேபா  உங்க க்  உணரத்் ம். 
 
ஆேலாசைன  

 
எங்கள் ேவதாகம ப ற் ப் த்தகங்கைள மற்றவரக் க்  அ கப்ப த் வதற்  ஆேலாசைன 
ஒ  றந்த வாய்ப்பா ம். உதாரணமாக, ஒ  தம்ப னர ்உள்ேள வ றாரக்ள், மைன  க ம் 
ெவ ப்பாக உணர் றாள் அல்ல  கணவன் ஒ  ேவைலக்  அ ைமயானவன் என்ப  
ெவளிப்பைடயாக ெதரி ற . ஒ  நபர ் ஆேலாசகரிடம் வ ம்ேபா , அவரக்ள் தங்கள் 

ரச் ைனகைளத் ரப்்பதற்  ல தனிப்பட்ட ேவைலகைளச ்ெசய்யத் தயாராக இ க் றாரக்ள். 
ஷத் வத்ைத ைமயமாகக் ெகாண்ட ஆேலாசைன ெசயல் ைறகள் ஒ  ரசச்ைன ன் 

ஆ க் ரிய ல காரணத்ைத ம் ெவளிப்ப த் ம்; அ  அவரக்ள் உ வாக் ய அ யாைம மற் ம் 
பாவப் பழக்கங்கைள அம்பலப்ப த் ற . அ கைளத் ரத் வ  அல்ல  டட்ாள்தனமான 
காழ்ப் ணரச்் ையக் ேகட்  ேநரத்ைத ண ப்ப  யா க் ம் உதவா . ெப ம்பாலான மண 

ரசச்ைனக க்  ல காரணம், ேதவ ைடய த்தத்ைத ம், மணமத் ற்கான வ கைள 
அ யாமல் இ ப்ப ம் மற் ம் யநலத் ன் ைளவா ம். 
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ஷத் வ ஆேலாசகரின் பங் :  

• இரட் ப் , ணப்ப த் தல் மற் ம் அ த்த க்காக அவரக்ைள இேய ைவ ம் அவர  
வாரத்்ைதைய ம் ட் க்காட் ங்கள்.  

• ஒ  மனிதரின் வாழ்க்ைக ல் ஏன், எப்ப  ரச் ைனகள் இ க் ன்றன என்பைதப் 
ரிந் ெகாள்ள உத ங்கள்.  

• நீ ன்ப  நடக்க அவரக் க் க் கற் க்ெகா ங்கள் மற் ம் ேதவன் அவரக் க் க் 
ெகா த் ள்ள காரியங்கைள எல்லாம் அவ ைடய வாரத்்ைத ன்ப ேய கைடப் க்க 
ேவண் ெமன்  ங்கள்.  

• ேதைவப்ப ம் இடத் ல் மன்னிப்ைப ம் ஒப் ரவா தைல ம் நா ங்கள். 
• அன் , ஊக்கம், அ ைர, கண் த்தல் ஆ யவற்ைற வழங் ங்கள்.  

  
எங்கள் ப ற் ப் த்தகங்கள் ஆேலாசகர ் மற் ம் ஆேலாசைனப் ெப றவரக்ள் ஆ ய 
இ வ க் ம் பய ள்ளதாக இ க் ம். அவரக்ள் கற் க்ெகாள்வைதப் ரிந் ெகாள்ள ம், 
பயன்ப த்த ம் உத ம் தனிப்பட்ட பயன்பா கள் மற் ம் நிய ப் க டன் ேதவ ைடய 
சத் யத்ைதப் ேபா க் ம் தத் ல் அைவகள் ஒ ங்கைமக்கப்பட் ள்ளன. உண்ைமயாகேவ மாற 

ம் ம் மனிதரக்ள் ஒவ்ெவா  வார ம் ேவைலையச ் ெசய்ய ேநரம் ஒ க் வாரக்ள். 
ழ்ப்ப தலால் நாம் ெசய்ய ேவண் யைத ேதவன் அற் தத்தால் ெசய்யமாட்டார ் என்பைத 

நிைன ல் ெகாள் ங்கள். அவரக்ள் ட் ப்பாடம் ெசய்ய ல்ைல என்றால், நீங்கள் அவரக் க்  
ேவ  என்ன ெசய்ய ம்? ேதவ ைடய வாரத்்ைத ம் அவ ைடய த்தத்ைதப் 

ன்பற் வதற்கான அவரக்ளின் ப்ப ம் மாற்றத்ைதக் ெகாண் வ ற .  
  
தங்கள் ட் ப் பாடங்கைளச ் ெசய்ய ம்பாத ஒ வர,் மற்றவரக்ைள ைற , 
நியாயந் ரப்்பதன் லம் அல்ல  ேதவன் ெதளிவாகச ் வைத அவரக்ளால் ஏன் ெசய்ய யா  
என்பைதப் பற்  சாக் ப்ேபாக்   உங்கள் ேநரத்ைதச ்ெசலவ க்க ம் பவரக்ள், ேதவைன 
மைற கமாக ேக  ெசய் றாரக்ள். ேதவன் ெபாய்யர ் அல்ல; அவ ைடய வாரத்்ைத, பரி த்த 
ஆ யானவர ்மற் ம் ழ்ப்ப வதற்கான ப்பம் அைனத் ம் ஒ வ க்  அளிக்கப்பட்  தங்கள் 
வாழ்க்ைகைய ஒ ங்கைமக்க ேவண் ம். அந்த சத் யத் ன்  நீங்கள் நிற்க ேவண் ம்.  
  

ரக்்கதரிசன ல்லாத இடத் ல் ஜனங்கள் ரெ்கட் ப்ேபாவாரக்ள்; ேவதத்ைதக் 
காக் றவேனா பாக் யவான். (நீ ெமா கள் 29:18)  
 
அம்ப்ளிைப  ேவதாகமம் ற , 
 
ஒ  நா  ேதவனால் வ  நடத்தப்பா டட்ால் அந்நாட் ல் சமாதானம் இ க்கா . ஆனால் 
ேதவ ைடய சட்டங்க க்  ழ்ப்ப ம் நா  ம ழ்ச்  அைட ம். (நீ ெமா கள் 29:18) 

  
மற்றவரக் க்  அ ைர வழங் வதற் ம் ஷரக் க்  உத வதற் ம் மற்றவரக்ைள ஷரக்ளாக 
மாற் வதற் ம் கரத்்த ைடய வ காட் த க்காக ெஜ ங்கள், ேத ங்கள். ஆேலாசகரக்ள் 

ஷத் வ உபகரணங்கள் மற் ம் ெபா த்தமான ப ற் ப் த்தகங்க டன் 
த ப்ப த்தப்பட் க்க ேவண் ம், எ த் க்காட்டாக, ெவ ப் , ேகாபம் அல்ல  தகவல் ெதாடர்  

றன்கைள ட பரந்த ப ைய இ  உள்ளடக் க் ற . ெப ம்பா ம், ப் ட்ட 
ரசச்ைனகள் மணம், ழந்ைத வளரப்்  அல்ல  மன்னிப்  உட்பட வாழ்க்ைக ன் ற 

ப களில் அ யாைம ன் அ களா ம். ஒ  க்கைலக் ைகயாள்வ  (ேம ம்) ெசய ழந்த 
ஆன் க வாழ்க்ைக ன் ல காரணங்கைளத் ரக்்கா . ெப ம்பாலான ரசச்ைனகள் அ யாைம, 
எ ரக்் ம் தன்ைம அல்ல  ஆ க் ரிய காரியங்களில் உ வா ன்றன என்பைத நிைன ல் 
ெகாள் ங்கள். கற் க் ெகாள் ம் மற் ம் அவைரப் ன்பற்ற ம் ம் எவ க் ம் ேதவனிடம் 
ப ல் இ க் ற . 
 
சரியான ஆேலாசைன என்ப :  

1. ரசச்ைன ன் ேதாற்றத்ைதப் பற் ய ரிதைலக் ெகாண்  வா ங்கள்: ழ்ப்ப யாைம, 
ேதவ ைடய வாரத்்ைத ன் ல ப கைள அ யாைம (அல்ல  மன்னிக்காத ) 
ஆ யவற்றால் வ ம் பாவம்.  

2. பாவ மனப்பான்ைம, நடத்ைதகள், தவறான மனநிைல, ேகாபம், ெதய்வபக் யற்ற 
பழக்கங்கள், ேகாட்ைடகள், ேமாசமான ெதாடர்  மற் ம் பல ரசச்ைன ன் ைளவான 
பலைனக் கண்ட ங்கள். 
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3. நல்ல ேவத அ ப்பைட லான ப ற் ப் த்தகங்கைளப் பயன்ப த் வ , ேதவனின் 
ெகாள்ைககைள வைரய ப்பதற் ம், ரசச்ைன ன் (களின்) லத்ைதக் 

ப் வதற் ம், சரியான ந்தைன மற் ம் நடத்ைத பற் ய அ த்தைல 
வழங் வதற் ம் உங்க க்  உத ம். (நிசச்யமாக, இ ல் மணம் மற் ம் 
ெபற்ேறா க் ரிய ரச் ைனக ம் அடங் ம்.)  

 
உங்கள் ஆேலாசைன ல் உங்க க்  உதவ எங்கள் ப ற்  த்தகங்கள் அைமக்கப்பட் ள்ள ; 
இைத த்  ேம ம் அ ய எங்கள் இ  இைணயதளங்கைள ம் நீங்கள் பாரை்வ டலாம்: 
www.fdm.world மற் ம் www.discipleshipworkbooks.com. 
 

ம்ப ஊ யங்கள் 
 

ஒ  ழந்ைதைய ர ஷ்ைட ல், நீங்கள் ஒ  ழந்ைத மற் ம் ம்பத்ைத ஆ ரவ் க் மா  
ேதவனிடம் ேகட் ரக்ள், ஆனால் இ ம் ழந்ைதைய கரத்்த க்  அரப்்பணிக் ம் ேநாக்கத் ல் 
ெபற்ேறா ைடய ெவளிப்பைடயான ஒ  அ க்ைகயா ம் (நீ ெமா கள் 22:6). கரத்்தர ் தம  
வாரத்்ைத ல் அ த் யப  ஒ  ழந்ைதைய வளரப்்ப  இதன் ன்ேனா யா ம். சைபயா ய 
நாம், இந்த ெபா  ர ஷ்ைடைய க் யமானதாக க த ேவண் ம், அப்ப ச ் ெசய்தால், ஒ  

ழந்ைதைய எப்ப  வளரப்்ப  என்ப  பற் ய ேவதாகம அ த்தல்கைள வழங் ம் ஒ  ட்டம் 
எங்களிடம் இ க் ற . எங்கள் ப ற்  த்தகங்களில் இ ந்  நீங்கள் கற் க்ெகாள்வ  ேபால, 
ஞா  பள்ளி, சைப அல்ல  ட் ல் ஆ க் ரிய ஆராதைனகைள நடத் வைதக் காட் ம் இ ல் 
அ கமாக அடங் க் ற . ள்ைளகைள வளரப்்ப  சவாலான , ெபற்ேறாரக்ள் ஒவ்ெவா  
நா ம் இேய ல் ஒ  தம்ப யராக தங்  அவ ைடய ப்பத்ைத நிைறேவற்ற ல்ைல என்றால், 
அவரக்ள் எப்ப  ெவற் ெபற ம்?  
  
நாம் ன்  ப் டட்  ேபால, மக்கள் தங்கள் ெதா ல்க க் ப் ப ற் யளிக் றாரக்ள், லர ்பல 
ஆண் களாகப் ப ற்  ெசய் றாரக்ள், ேம ம் ஒ  ேவைலக்கார க்  அ கப் ெபா ப்ைப 
வழங் வதற்  ன் அதற்  ேநர ம் அ பவ ம் ேதைவப்ப ற . ேதவ ைடய வாரத்்ைத 
ேபாதைனகள் நிைறந்ததாக இ ந்தா ம், ெப ம்பாலான ெபற்ேறா க்  ெபற்ேறா க் ரிய ப ற்  
இல்ைல. ஒ  ழந்ைதைய ர ஷ்ைட ெசய்வதற்  ன், சைபத் தைலவரக்ள் ஒ  ய ைவ 
அைமத்  ெபற்ேறா க் ரிய வ ப்ைப நடத்த ேவண் ம் அல்ல  ள்ைள வளரப்்  
ப ற் ப் த்தகத் ன் லம் அவரக்ைள அைழத் ச ் ெசல்ல ஒ  ஷைர ஏற்ப த்த ேவண் ம். 

ட் ல் அன்பான ழ்நிைலைய எவ்வா  உ வாக் வ , அவரக்ளின் ெசாந்த ழந்ைதகைள 
ஷராக் வ , ெஜப ேநரம் மற் ம் ஒ ங் ைணக்கப்பட்ட மற் ம் சரியான ஒ ங் ைறத் 
ட்டத்ைத ைவத் ப்ப  எப்ப  என்பைத ெபற்ேறா க் க் கற் ப்ப  ழந்ைத ன் வளரச்் க்  

இன் யைமயாத . இன்ைறய ழந்ைதகளில் ெப ம்பாலாேனார ் ட்ைட ட்  
ெவளிேய ம்ேபா , ேதவ நம் க்ைகைய ட்  ல ச ் ெசல்வதாக ள்ளி வரங்கள் 
காட் ன்றன. 
 
இந்த ப களில் ஷத் வத் ன் ஆ ரவ்ாதங்கைள மக்கள் அ ப ப்பதால், மற்றவரக்ைள 

ஷராக் வதற்கான அ த்தள ரிதைல ம் பாரை்வைய ம் இ  அைமக் ற . இந்த ழந்ைத 
ேதவ க்  அரப்்பணிக்கப்பட் ள்ள  என்பைத நீங்கள் ளக் ம்ேபா , அவர/்அவள் உண்ைம ல் 
அவரக்ளின் பராமரிப் ல் ைவக்கப்பட்ட ஒ  பரி , அவ ைடய அ த்த ன்ப  வளரக்்கப்பட 
ேவண் ம், அவரக்ள் ஷராக்கப்பட ேவண் யதன் அவ யத்ைதக் காண்பாரக்ள்.  
  
ேம ம், ெபற்ேறாரக்ள் தனிப்பட்ட பரி த்தத் ற்  ஒ  உதாரணமாக இ க்க ேவண் ம், 
இல்லா டட்ால் ெபற்ேறா க் ரிய ேகாட்பா கைளப் பயன்ப த் வ  பய ள்ளதாக இ க்கா .  

ஷத் வம் என்ப  ேயா ெதாடரக்ைளப் பாரப்்ப னா ம் மற் ம் ப ற் ப் த்தகங்கைள 
தாங்களாகேவ ப ப்ப னா ம் ைடக்கப்ெப ம் ஒன்றல்ல, ஆனால் ஒவ்ெவா  பாடத் ற் ப் 

ற ம் யாராவ  அவரக்ைளப் ன்ெதாடர ேவண் ம். மக்க க்  உத  ைடக்காதேபா , 
அவரக்ள் தங்கள் ேநரத்ைதக் கைடப் ப்ப ல் அ க்க  தவ ைழக் றாரக்ள், ேம ம் ேவதம் 
அல்லாத ஆதாரங்களி ந்  வ ம் தகவல்களால் ைச ப்பப்ப றாரக்ள். ேம ம், ன்பற்ற 
ேவண் ய ப கள் பல இ க் ற  மற் ம் நிைலத்தன்ைம ெப ம்பா ம் க னமாக இ க் ம். 
 
வா பர் ஊ யங்கள் மற் ம் வ காட் தல்  

 
சைப ள்ள வா பர ் ரி ன் ேபாதகர ் ெப ம்பா ம் அவர ் ேமய்க் ம் ழந்ைதகளின் 

ம்பங்கைளப் பற் ய க் யமான ண்ண ைவக் ெகாண் ப்பார.் அவர,் ம்ப ேபாதகர ்
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(ெபா ந் னால்) மற் ம் த்த ேபாதகர ் (அெமரிக்கா ல் வா ப க்  ஒ  ேபாதகர,் 
ம்பங்க க்  ஒ  ேபாதகர ்மற் ம் சைபக்ெகன்  ஒ  ேபாதக ண் ) ஆ ேயா க்  இைடேய 

ரச் ைனகைள எ ரெ்காள்பவரக்ைள அைடயாளம் காண உத ம். ெபற்ேறா க் ரிய 
ரச் ைனக டன் ேபாரா ம் ம்பங்கைளச ் ெசன்றைடவதற்கான யற் க க்  இ  

உத ற . ப ல் எேப  பட்டணத்  ப்பரக்ளிடம் இவ்வா  னார,்  
 

“ஆைகயால், உங்கைளக் த் ம், ேதவன் தம் ைடய ய ரத்தத் னாேல சம்பா த் க் 
ெகாண்ட தம  சைபைய ேமய்ப்பதற் ப் பரி த்த ஆ  உங்கைளக் கண்காணிகளாக 
ைவத்த மந்ைத வைத ங் த் ம், எசச்ரிக்ைகயா ங்கள்.” (அப்ேபாஸ்தலர ்20:28). 

 
இதனால்தான் வா பர ் ேபாதகரக்ள் மற் ம் உத யாளரக் க்  தனிப்பட்ட ஷத் வம் மற் ம் 

ழந்ைதகைள வளரப்்பதற்கான ேதவ ைடய ட்டம் ஆ ய இரண் ம் ப ற்  அளிப்ப  க ம் 
க் யமான . வா பர ்ேபாதகரக் க் , ரச் ைனகைளக் கண்ட ந் , ேவதத் ன்ப  ர் கைள 

வழங் வதன் லம் றம்பட ஊ யம் ெசய்ய இந்தப் ப ற்  ேதைவ. 
 
ஒ  ழந்ைதையக் ைகயாள்வ  த்த ன்ேனாக்  அல்ல  ஆேலாசைனக்காக ெபற்ேறாரக்ள் 
இைளஞர ்ேபாதகைர அைழப்ப ம், அல்ல  சந் ப்ப ம் ெபா வான . ஒ  ழந்ைத கரத்்த ட ம் 
அவரக்ள  ெபற்ேறா ட ம் இைணந் க்க உத ம் வாய்ப்ைப ஒ  வா பர ் ேபாதகர ் அ க்க  
ெப றார.் சைபைய மட் மல்ல, ேதவைன ம் ர நி த் வப்ப த் ம் வா பர ் ேபாதக க்  

த்த ேபாதகர ்ப ற்  அளிக்க ேவண் ம். உத ைய நா ம் இைளஞரக்ள் மற் ம் ெபற்ேறா க்  
அவரக்ள் சரியான ஆேலாசைனகைள வழங் றாரக்ளா என்பைத உ ப்ப த் க் ெகாள்ள 
ேவண் ம். ஷத் வ ெசயல் ைறயான  ஒ  சைபக் ள், தைலைம ம் மந்ைத ம் 
ஆ க் ரிய இைணப்  மற் ம் ஐக் யத் ன் வைலயைமப்ைப எவ்வா  உ வாக் ற  என்பைத 
நீங்கள் பாரக்்க மா? ேதவன் தம் ைடய ள்ைளகைள இப்ப த்தான் வளரக்்க ம் றார.் 
 
ச கத் ல் பல ஒற்ைறப் ெபற்ேறார ் ம்பங்கள் உள்ளன, அேத ேபால் ஸ்தவர ் அல்லாத 
ெபற்ேறாைரக் ெகாண்ட பல இைளஞரக் ம் உள்ளனர.் இந்த ழந்ைதக க்  ஊ யம் ெசய்வேத 
இைளஞர ்வ காட் தல் ஊ யத் ன் அ ப்பைடயாக ம், தன்ைமயான கவனம் ஆ ம், இ  ஒ  

ழந்ைத டன் ஸ் ன் அன்ைபப் ப ரந்்  ெகாள்ள ஒ  றந்த வ யா ம், தந்ைத அல்ல  
தா டன் இல்லாத உற ல் அல்ல  ட் ல் ஸ்தவ ெசல்வாக்  இ ப்ப ல்ைல (யாக்ேகா  1:27). 
இந்த ழந்ைதகைள ெசன்றைடவதற்  ஆ க் ரிய வரங்கள் மற் ம் அரப்்பணிப்  உள்ள 
இ தயத் டன் ஒ  வா பர ்வ காட்  ஒ ங் ைணப்பாளைர உ வாக் வதற்காக கரத்்த ைடய 
வ காட் தைலப் ெபற ெஜபம் ெசய் ங்கள். இந்த ஊ யத்ைத எவ்வா  நி வ  என்ப  த்த 
வ காட் க்  எங்கள் இைணயதள கவரி www.FDM.world ஐப் பாரை்வ ட ம். 
 
ஆண்கள் மற் ம் ெபண்கள் ஊ யம்  

 
“நீேயா ஆேராக் யமான உபேதசத் க்ேகற்றைவகைளப் ேப . ரவ்ய ள்ள 

ஷரக்ள் ஜாக் ரைத ள்ளவரக் ம், நல்ெலா க்கம் உள்ளவரக் ம், ெதளிந்த 
த் ள்ளவரக் ம், வாசத் ம் அன் ம் ெபா ைம ம் ஆேராக் யம் 

உள்ளவரக் மாய் இ க் ம்ப  த் ெசால் . ரவ்ய ள்ள ஸ் ரகீ ம் 
அப்ப ேய பரி த்தத் க்  ஏற்ற தமாய் நடக் றவரக் ம், அவ  
பண்ணாதவரக் ம், ம பானத் க்  அ ைமப்படாத- வரக் மா க்க ம், 
ேதவவசனம் க்கப்படாதப க்  பா ய ஸ் ரகீள் தங்கள் ஷரிடத் ம், 
தங்கள் ள்ைளகளிடத் ம் அன் ள்ளவரக் ம், ெதளிந்த த் ள்ளவரக் ம், 
கற் ள்ளவரக் ம், ட் ல் தரித் க் றவரக் ம், நல்லவரக் ம், தங்கள் 

ஷ க் க் ழ்ப்ப றவரக் மாய் இ க் ம்ப , அவரக் க் ப் ப ப் க்கத் 
தக்க நற்காரியங்கைளப் ேபா க் றவரக் மாய் இ க்க ம் ரவ்ய ள்ள 
ஸ் ரகீ க் ப் த் ெசால் . அப்ப ேய, பா ய ஷ ம் ெதளிந்த 

த் ள்ளவரக்ளா க்க ம் நீ த் ெசால் , நீேய எல்லாவற் ம் உன்ைன 
நற் ரிையக க்  மா ரியாகக் காண் த் , எ ரியானவன் உங்கைளக் 

த் ப் ெபால்லாங்  ெசால் றதற்  ஒன் ல்லாமல் ெவட்கப்படத் 
தக்கதாக, உபேதசத் ேல கற்பம் இல்லாதவ ம், நல்ெலா க்கம் உள்ளவ ம் 

ற்றம் க்கப்படாத ஆேராக் யமான வசனத்ைதப் ேப றவ மாய் 
இ ப்பாயாக.” ( த்  2:1–8)  
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ேவதாகமத் ன் இந்தப் ப , ஒ  சைப ல் ஆண்கள் அல்ல  ெபண்களின் ஊ யத் ற்  ஒ  றந்த 
தரிசனத்ைத வழங் ற . ரச்் யைடந்த ஸ்தவ ஆண்க ம் ெபண்க ம் இைளய மற் ம் 
ஆ க் ரிய வாழ் ல் ெபல னமான வா க க்  நீ ல் நடக்க ம், ேதவன் தம் ைடய 
வாரத்்ைத ல் காணப்ப ம் அ த்தல்களின்ப  அவரக் க் க் ெகா த் ள்ள ஷயங்கைளச ்
ெசய்ய ம் கற் க் ம் த் ரம் இ . ஒ  மைன  மற் ம் ெபற்ேறாராக ஒ  ம்பத்ைத எவ்வா  
நடத் வ  என்பைத அவரக் க் க் கற் ப்பேத ன் ரிைம என்ப  க ம் ெதளிவாக உள்ள .  
  
ஆண்கள் மற் ம் ெபண்கள் ஊ யம் உட்பட சைப ல் உள்ள அைனத்  ஊ யங்களி ம் என்ன 
கற் க்கப்ப றேதா அதற்  ன் ரிைமகைள அைமப்ப  த்த ேபாதகரின் ெபா ப் !  
  
 
ஆரம் த்தல்  

 
ெஜபம். நாம் நம  மாம்சத் ற்  எ ராக மட் மல்ல, ஆ க் ரிய அ காரங்கள் மற் ம் அந்தகார 
சக் க க்  எ ராக ம் ேபாரா ேறாம் என்  ேவதம் ற . ஷத் வத் ன் இந்தப் 
ப களில் சாத்தான் ட் த்தன்ைம, கவனச் தறல் மற் ம் ழப்பத்ைத ஏற்ப த் னான்; நம் 
சைபகளி ம் களி ம் ேதவ ைடய சத் யம் ெவற் ெபற ம், பல ஷரக்ைள எ ப்ப ம் 
ெஜ ங்கள்.  
  
தைலவரக்ைள ப ற் ங்கள். ேபாதகரக்ள் மற் ம் தைலவரக்ேள, இ  உங்களிட ந்  
ெதாடங் ற . உங்கள் சைப ல் ஷராவதற்  ஒ  தரிசனத்ைத ம், உத் ைய ம் வ க் ங்கள். 
ேதவ ைடய உற ைற ன் ரிைம வரிைசையப் பற் ய அ த் வ , உண்ைமயான 

ஷத் வம் என்றால் என்ன, அ  யா க்காக என்பைதப் ரிந் ெகாள்வ  மற் ம் மனப் ரவ்மாக 
மக்க டன் ெதாடர் ெகாள்வதன் லம் ஸ் ன் ன்மா ரிைய ஷராக ஏற் க்ெகாள்வ  
ஆ யைவ ஒ  நல்ல ஷத் வ ட்டத் ன் ஒ  ப யா ம். இரட் ப் க் ப் ற  தன்ைமயான 

ன் ரிைம, அைதத் ெதாடரந்்  ஸ்தவ வாசத் ன் க் யமான அ ப்பைட சத் யங்கைள 
கற் த்தல், மணம் மற் ம் ெபற்ேறா க் த் ெதளிவான ன் ரிைமகள் ஆ யவற் ல் 

ஸ் ல் நிைலத் ப்பைதப் பற்  அவரக் க் க் கற் க்ெகா ங்கள். 1 ேமாத்ேத  3:4-5, ஒ  
ேபாதகரின்  ஒ ங்காக இல்லாதேபா , அவ ைடய ஊ யம் பல னமாக இ க் ம் என்  

ற  என்பைத நிைன ல் ெகாள் ங்கள்.  
  
ஊ யத்ைத ேமற்பாரை்வ ட ஒ  ேபாதகர ்அல்ல  சாதாரண ஊ யைர நிய க்க ம். 

ஷத் வம் என்ப  ஒவ்ெவா  வா க் ம் ேதவ ைடய ப்பமாக இ க் ற , ஆனால், பல 
சந்தரப்்பங்களில், இ  ஒ  ய க த்தாக இ க் ற . சைப ன் ன் ரிைம ைமயத்ைத 
நி வதற்கான தரிசனமான  ேபாதகரிடம் இ ந்  ரசங்கம் மற் ம் சைப ன் அ ைர லம் 
வ ற ; ஷத் வத் ன் க் யத் வத்ைத ெதரி க்க ேவண் ம். 
  
எங்கள் ப ற் ப் த்தகங்கைளப் பயன்ப த்த நாங்கள் க ம் பரிந் ைரக் ேறாம்:  ஸ்தவ 
அஸ் பார சத் யங்கள்: ஒ  ஷ க்கான உ யான அஸ் பாரம், மணம் ஓர ்ஊ யத் ெதாடர,் 
மற் ம் ள்ைள வளரப்்  ஓர ்ஊ யத் ெதாடர.் ன்ன  ப ப் கள் www.discipleshipworkbooks.com இல் 
இலவசம் அல்ல  அச்  ப ப் கள் www.fdm.world இல் ைடக் ம். 
 
FDM நி வனர ் ேரக் காஸ்டரிட ந்  ெசயல்ப வதற்கான அைழப்  

 
“அவராேல சரீரம் வ ம், அதற்  உத யா க் ற சகல க க்களினா ம் 
இைசவாய்க் ட்  இைணக்கப்பட் , ஒவ்ெவா  அவயவ ம் தன் தன் அள க் த் 
தக்கதாய்க் ரிைய ெசய் றப ேய, அ  அன் னாேல தனக்  பக் த்  
உண்டாக் றதற்ேக வாகச ்சரீரவளரச்் ைய உண்டாக் ற .” (எேப யர ்4:16)  

  
உங்க க் ப் ரிந் ட்டதா? “ஒவ்ெவா  ப ம் அதன் பங்ைகச ் ெசய் ற ," எனேவ நாம் 
ஒவ்ெவா வ ம் இந்த அைழப்ைப ஏற்  நம் பங்ைகச ் ெசய்ய ேவண் ம். ழ்ப்ப தல் 
ஆ ரவ்ாதத்ைதத் த ற  என்ப  ஒ  வாக் யாக இ க் றப்ப யால், ஒவ்ெவா  வா ம் 
ஆ ரவ் க்கப்பட ம் றாரக்ள். மற்றவரக்ைள ஷராக் ம், ேதவ ைடய வல்லைம மற்ெறா  
நபைர மாற் வைதக் காண ம், ேதவன் ணப்ப த் வைத ம் ம்பங்கைள 
பலப்ப த் வைத ம் பாரப்்ப  ஒ  ெபரிய ஆ ரவ்ாதம்.  
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வ வான ம்பங்கள் க் யமானைவ. ேதவன் உ வாக் ய தல் நி வனம் ம்பம் என்பைத 
ேவதத் ன் தல் இரண்  அத் யாயங்களில் காண் ேறாம். பைழய மற் ம் ய ஏற்பா கள் 
இரண் ம் ம்பக் கைதக டன் ெதாடங் ன்றன. இஸ்ரேவல் ேதசம் ஒேர ம்பத் ல் இ ந்  
வளரந்்த . உண்ைம ல், அன் ன் தல் ப்  ஆ யாகமம் 22:2 இல் காணப்ப ற , அங்  
ஆ ரகாம் தன் மகன்  ெகாண்ட அன்ைபப் பற்  அ ந்  ெகாள் ேறாம். உபாகமம் 6:1-9 இல், ஒ  
ேதசமாக இஸ்ரேவ ன் உ ரவ்ாழ்வதற்  ெபற்ேறாரக்ள் தங்கள் ள்ைளகைள ஷரக்ளாக ம், 
ப ற் க்க ம், அவ ைடய அ த்தல்களின்ப  அவரக்ைள வளரக்்க ம் ேவண் ம் என்  
ேதவன் ெதளி ப த் னார.் நம் இரட்சகர ் ஒ  ம்பத் ன் லம் இந்த உலகத் ற்  வந்தார ்
மற் ம் ஒ  மணத் ல் தன  தல் அற் தத்ைத நிகழ்த் னார.் 
 

மணத் ன் னிதத்தன்ைமயான  எேப யர ் 5:25 இல் ளக்கப்பட் ள்ள , ேதவன் தம  
சைபைய வன் தந்  ேந ப்பைதப் ேபாலேவ தன  மைன ைய ம் ேந க் ம்ப  கணவைன 
அ த் றார.் வசனம் 22 இல், ேதவன் தம் ைடய பரி த்தவான்களிட ந்  அவர ்

ம் வைத உல க்  ெவளிப்ப த் ம்ப யாக, தங்கள் கணவரக்ைள கனப்ப த்த ம், 
அவரக் க்  அ பணிய ம் மைன கைள அைழக் றார.் ம்பம் என்ற நி வனத் ற்  ேதவன் 
ெகா க் ம் க் யத் வத்ைத ட் க்காட் ம் ல எ த் க்காட் கள் இைவ. ேம ம், 

ம்பமான  ேதவ க்  ன் ரிைம என்றால், அ  சைபக் ம் ன் ரிைமயாக இ க்க 
ேவண் ம். 
 
பல ஆண் களாக, சைபகள் ழந்ைதகள் மற் ம் இைளஞரக் க்கான ஊ யத் ல் 
"ஞா ற் க் ழைம பள்ளி" என்பைதத் தாண் , க்கைள உ வாக்  ெசயல்பட வா பர ்
ேபாதகரக்ைள பணியமரத்் ற அள ற்  ன்ேன ள்ளன. இதன் லம் சைபகள் 
இைளஞரக் க்  ன் ரிைம அளித் ள்ளன என்ப  ெதளிவா ற ; இ ப் ம், அந்த 

ழந்ைதகைள உ வாக் ம் ம்பங்கள், மணங்கள், ள்ைள வளரப்்ைப கற் த்தல் மற் ம் 
வளப்ப த் தல் ஆ யவற்ைற இலக்காகக் ெகாண்ட பலர ் தளேவ ெசய் க் றாரக்ள். 
இைளஞரக்ள்  நாம் கவனம் ெச த் வைதப் ேபாலேவ கணவரக்ள், மைன கள் மற் ம் ள்ைள 
வளரப்் ன்  கவனம் ெச த்த ேவண் ம், இப்ப  கவனம் ெச த் ம்ேபா  ம்பங்களி ம் 
சைப அைமப் ம் உண்ைமயான மாற்றத்ைதக் காண்ேபாம். தங்கள் ெசாந்த வாழ் ல் 

ஸ் ைவப் ர ப க் ம் ெபற்ேறாரால் ேவதத் ன் ெகாள்ைககளின்ப  ெபற்ெற க்கப்பட்ட 
ழந்ைதகள் ட்ைட ட்  ெவளிேய ய ன்ன ம் ஸ் க்காக வாழ்வதற்கான வாய்ப் கள் 

அ கம் என்  ள்ளி வரங்கள் காட் ன்றன (அெமரிக்கா ல் ள்ைளகள் வய க்  வந்த டன் 
ட்ைட ட்  ெவளிேய ெசன்  வ  இயல்பான ஒன் ). 

 
இ வைர எ தப்பட்ட த்தகங்களிேலேய ேவதேம றந்த மணம் மற் ம் ள்ைள 
வளரப்் ற் ரிய ைகேய , ஆனால் அ த்தல்கள் அ ல் வ ம் த க் டக் ன்றன. 
ப ப் ற் ம் அ த்த க் ம் ஒ  ப் ட்ட தைலப் ல் கவனம் ெச த் ம்ேபா , ப ற்  

த்தகங்கைள ைக ல் ைவத் ப்ப  க ம் உத யாக இ க் ம். ெகாள்ைககள், கட்டைளகள் 
மற் ம் ல வ காட்டப்பட்ட ேகள் களின் அைமப் , சைபக் ள் மக்கைள ஒ ங் ப த் ம் 
ெசயல் ைறக்  ெப ம் ெவற் ையக் ெகாண் வ ம். இந்தக் உபகரணங்கைளக் ெகாண்ட 

ஸ்தவரக்ள், தங்கள் ெசாந்த வாழ்க்ைக ல் அவற்ைறச ் ெசயல்ப த் ம் காலத்ைதக் 
ெகாண்டவரக்ள், ன்னர ் ஷரக்ளாக மற்றவரக் க் த் மணம் மற் ம் ள்ைள வளரப்் க் ரிய 

ரச் ைனகளில் ேவைல ெசய்ய உதவலாம். ம்பங்கள் ேமம்ப த்தப்பட்  ேதவைன 
ம ைமப்ப த் வைத நாம் காண்ேபாம். பல ஸ்தவ ம்பங்களின் அ கரமான ைசைய 
நாம் உண்ைம ேலேய மாற்ற ம் னால், சைபக்  ெதளிவான ன் ரிைமகள் ெகாண்ட 

ஷத் வத் ன் ய பாரை்வ ேதைவ. 
 
இந்த நிதானமான ேகள் கைள நீங்கேள ேகட் க்ெகாள் ங்கள்:  

• ஷராக இ ப்பதன் அரத்்தம் என்ன, அல்ல  ஒ வர ் ஷராக மா வ  எப்ப  என்  
ெப ம்பாலான ஸ்தவரக்ள் ஏன் ரிந்  ெகாள்ள ல்ைல?  

• பல ஸ்தவரக்ள் இரட் ப் டன் ெப ம் க க் யமான பாக் யத்ைத, ப ப் ம் 
ெஜபத் ம் (பக் டன்) ஒவ்ெவா  நா ம் இேய டன் இ க் ம் வாய்ப்ைப ஏன் 

ம் வ ல்ைல?  
• ஒவ்ெவா  நா ம் ஸ் ல் நிைலத் ப்ப  அவ க் க் ழ்ப்ப வதற்கான 

வல்லைமைய நாம் ெப ம் இடம் என்பைத பல ஸ்தவரக்ள் ஏன் அ யாமல் 
இ க் றாரக்ள்?  

• ஏன் பல ஸ்தவ ம்பங்கள் காயப்பட்  ரசச்ைன ல் உள்ளன?  
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• ஆேராக் யமான ம்பம் எ  என்ப ல் சைபயான  தன  தரத்ைத ைறத் க் றதா?  
• பல ஸ்தவரக்ள் ஸ் ல் ன ம் நிைலத் ப்ப  எப்ப  என்  ெதரியாமல், 

அவரக் ைடய ம்பங்கள் ேதவ ைடய தத்த் ற்  றம்பாக, ேதால் யைட ம் ேபா  
சைபயான  ெவற் கரமாக ெசயல்ப றதா?  

• ஷர,் கணவன், மைன  மற் ம் ெபற்ேறாராக இ ப்பதற்கான ேதவனின் வ வைமப்  
மற் ம் அ த்தல்கைளப் பற்  அதன் மக்களில் ெப ம் ப னர ்அ யாத நிைல ல், 
சைபயான  ெவற் கரமாக ெசயல்ப றதா?  

• மனமாற்றம் என்ப  பரி த்த ஆ ன் ெசயல் என்பைத சைபகள் அங் கரிக் றதா, 
ஷத் வம் என்ப  அவ ைடய மக்கைள ேமம்ப த் வதற்கான ேதவனின் வ வைமப் , 

இ ல் நம் ைடய பங்  எ ?  
• சைப ன் க் ய ேநாக்கம் ஆ க் ரிய வளரச்் ைய- ஷத் வத்ைத எளிதாக் றதா? 

 
இேய  ஸ் ல் இரட் ப்  என்ப  ேசஷத் ன் க்ேகாள் என்  நாம் அைனவ ம் 
ஏற் க்ெகாள்ளலாம். ேம ம் இ  " ஸ் ல் நிைலத் த்தல்" (ேயாவான் 15:1-8) என்  ேவதம் 
அைழக் ம் வாழ்க்ைக ன் ஆரம்பம் என்பைத நாம் அைனவ ம் ஏற் க்ெகாள்ளலாம். இ  

ஸ் ன் ஷரின் வாழ்க்ைக ைற; ஆனால் ேசஷத்ைதப் பரப் வதற்  மனித யற்  
ேதைவப்ப வ  ேபால, ஸ்தவ வளரச்் ன் ெசயல் ைறக் ம் அ  ேதைவப்ப ற . 
இங் தான் ர் த்த ம், இேய ன் ரதான கட்டைள ல் நமக் க் ெகா க்கப்பட்ட ெபா ப்  
இன் யைமயாததா ற . ஷர ் என்ப  ஒ  க்ேகா டன் ய ெசயல் ைற; இேய  

ஸ் டன் ெந ங் ய, நிைலயான உற ல் ைழவதற் ம், ஆ க் ரிய ரச்் ல் 
வள வதற் ம், ேதவன் தம் ைடய வாரத்்ைத ல் நமக் க் ெகா த் ள்ள ஷயங்கைள எப்ப க் 
கைடப் க்க ேவண் ம் என்பைதக் கற் க்ெகாள்வதற் ம் ஒ வைரெயா வர ் ஊக் க் ம் 

வா க க்  இைட லான தனிப்பட்ட உற . இ  ேகாட்பா , அ த்தல், ெஜபம், ஊக்கம், 
ெபா ப் க் றல், கண்டனம், த்தம், ேநரம் மற் ம் அரப்்பணிப்  ஆ யவற்ைற உள்ளடக் ய . 
 
நற்ெசய் ையக் ற ம், ஷரக்ைள உ வாக்க ம் இேய  நம்ைமக் ேகட் றார.் ஸ்தவரக்ள் 

ஸ் ல் நிைலத் ந் , அவ ைடய த்தத் ற் க் ழ்ப்ப ந்  அவ ைடய வாரத்்ைதையப் 
ன்பற் ம்ேபா  வல்லைமயான ேசஷம் ரசங் க்கப்ப ம். அப்ேபா தான் நம் வாழ்க்ைக 

ெமய்யான, வ ள்ள ேதவைன இ ண்ட ம் ெசத் மான உலகத் ற்  ர ப த்  அவைர 
ம ைமப்ப த் ம். ஷத் வம் பற் ய இந்த தகவல் ஒ  சைபயாக உங்கைள ஊக் க் ம், ஒ  

ய அல்ல  ப் க்கப்பட்ட தரிசனத்ைத ெகாண்  வர ேவண் ம், ேம ம் இேய ல் நிைலத்  
நிற் ம் வாழ்க்ைகைய ம் அவ ைடய வாரத்்ைதைய ம் கற் க்க ம், ஊக் க்க ம், 
எ த் க்காட் வதற் ம் ஆயத்தமாக இ க் ம் பல ஷரக்ைள கரத்்தர ்எ ப்ப ேவண் ம் என்பேத 
என  ெஜபம். 
 
இந்த தகவல் உங்கைள ஆ ரவ் த்  உற்சாகப்ப த்த ேவண் ம் என்  நான் 
ெஜ த் க்ெகாள் ன்ேறன். உங்கள் ேதவாலயத் ல் ஒ  ஷத் வ ஊ யத்ைத நி வ உதவ 

மா என்பைத எங்க க் த் ெதரியப்ப த் ங்கள். எங்களின் த்தகங்கள் உலகம் வ ம் 
பயன்ப த்தப்ப ன்றன, ேம ம் தற்ேபா  எங்களிடம் ெப ம்பாலானைவ ஸ்பானிஷ், ரஷ்ய ன 
மற் ம் த ழ் ெமா களில் ெமா ெபயரக்்கப்பட் ள்ளன. எங்கள  ப ற்  த்தகங்களில் உள்ள 
சத் யங்கைளக் ெகாண்  ேதவன் உலெகங் ம் உள்ள மக்கைள ஆ ரவ் த் க் றார,் ேம ம் 

ய நா க க்  ெசன்  ஸ்தவ ட்டங்கைள ெதாடரந்்  நடத் வ மல்லாமல், 
ஒ ங் ைணந்த ஷத் வ மா ரிைய சைபகளில் ஆரம் க்க உத ன்ேறாம்.  
 
கரத்்தர ் உங்கைள ம், உங்கள் ம்பத்ைத ம், ஸ் க் ள் உங்கள் ஊ யத்ைத ம் 
ஆ ரவ் ப்பாராக, 
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தைலமத் வ 
ப ற்  
ேபாதகர ்மற் ம் 
ெபா  ஊ யம். (1 

ேமா 3:4–12) 

ப ற் ன் ஒ  
ப  ஊ யரக்ள் 
வ வதற்  ன் 
அல்ல  ஊ யம் 
ேமற்பாற்ைவ

வதற்  ன் 

90 நாட்க க் ள் 
ட்ட டப்பட்ட 

ப ற் த்தகத்ைத
ம் ஷத் வ 

ப ற் ைய ம்  
கணக் ஒப் த்த

ேலா  க்க 
ேவண் ம் 

 
 
 
 
 

 
இரட் ப்  

மற்றவரக்ைள/ 
தம்ப கைள 

ஷராக் ம் 
உ வாக் பவர்
கைள 
எ ப் வ  

காலாண்  
வ ப்  
நடத் வ  

ய 
வா கள் 

வ ப்  

மணம்/ 
ள்ைள 

வளர்ப்  

ழந்ைத 
வளரப்் க்கான 

றந்த த்தகங்கள் 

காலாண்  
வ ப்  
நடத் வ  
 

ேபாரா க் 
ெகாண் க் ன்ற 
உத  
ெசய்யக் ய  

ஷரக்ைள 
எ ப் வ  

 
ரந்்த 

ஆ க் ய 
நிைலைய அைடய 
உத வ . 

ஆேலாசைனகள் 

ஷத் வத்ைத 
ேநாக் ய 

ஆேலாசைன 

ப் ட்ட ப ல் 
ைமயாக ேதவன் 

ெவளிப்ப த் ம, 
ரப்்ப த் ம் 

ேதைவக க்கான 
அவ யத்ைத 
உணரவ்  

மற்ற தைலப் கள் 
நி , ட் க் 

ம்பம், ஒற்ைறப் 
ெபற்ேறார,் ப ன்ம 
காதல், ப ன்ம 
வய னைர 

ரிந் ெகாள் தல்
. 

ம்ப 
ஊ யங்கள் 

ன் நிபந்தைன 
அற்பணிப் க்  

ன் 
ெபற்ேறா க்
ய வ ப் கைள 

க்க 
ேவண் ம். 

வா பர் 
ஊ யம் 

ெபற்ேறா க் ப் 
ப ற்  
அளிப்பதற்காக 
ெபற்ேறா டன் 
எவ்வா  ெதாடர்  
ெகாள்வ  என்ப  
பற் ய ப ற் , 
ெபற்ேறா க் த் 
தங்கள் ழந்ைதகைள 
எப்ப ச ் ஷராக் வ  
என்  கற் ப்ப  
உள்பட ப ற்  
அளிப்ப   

வா ப க்  
வ காட் ம் 
வாய்ப் கள் 

ம்பத் ற்கான 
ேதவ ைடய 
ட்டத் ல் வா ப 

ேபாதகரக்ள் மற் ம் 
ஊ யரக் க்கான 

ப ற்  

ஆண்கள் 
மற் ம் 

ெபண்கள் 
ஊ யம் 

ஒ வ க்ெகா
வர ்அல்ல   

ற்  
த்தகங்கைளஎ

வ்வா  
பயன்ப த் வ

 என்பதற்கான 
வ ைறகள். 
( த்  2 : 2-3). 

மணம் 
மற் ம் 

ழந்ைத 
வளரப்் ற்கான 

ஸ்தவ 
அ ப்பைடகள்.  



                                                                                                                                            ேரக் காஸ்டர ்

 

 
 

ம்ப ஷத் வ ஊ யங்கள் 
ஷத் வத் ன் தரிசனம் மற் ம் கம் 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                                                                                                           
பாஸ்டர ் ேரக்  காஸ்டர ் அவரக்ள் இ ப  ஆண் க க் ம் ேமலாக 
ஆண்கைள ம் ெபண்கைள ம் ஷரக்ளாக உ வாக் ள்ளார.் ம்ப 

ஷத் வ ஊ யத் ன் (FDM), நி வனராக அவர் பல ஷத் வ 
த்தகங்களின் ஆக் ேயானாக உள்ளார் மற் ம் அெமரிக்கா ம், ரஷ்யா 

உக்ைரன், பா, ெமக் ேகா, ஆப் ரிக்கா ங்கப் ர,் ஜப்பான், னா மற் ம் 
இந் யா ேபான்ற நா களி ம் சைபகளில் ஷத் வத்ைத பற்  
கற் க்ெகா த் ள்ளார்.  ேரக், FDM மற் ம் தல் ஷத் வ 

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

 
 

                                                          
 


