தாடம் 1
க ாதத்த கற்க ாள்பல்
ஒபை ம்திிணர் ஒபைகாகடாபைர் சத்ிட்டுக்க ாண்டணர். அர் ளுதட
டடிக்த க ாடூா வும் க ாதத்ிணால் அர் ளுதட ப ங் ள் சிந்தும்
ாப்தட்டது. அர் ளுதட சிநி  ள் அழுதுக ாண்டிபைந்தடிால் அளுதட பத்
சக ான் அதப இறு
ட்டிதத்துக்க ாண்டதடி பன் அதநிலிபைந் கசாதாவுக்குப்
தின்ணால் இபைபைம் கதாய் ஒிந்துக ாண்டார் ள். அன த்ிணால் அக்கூக்குதனபெம்
அழுத தபெம் க ட் க்கூடிாிபைந்து. ணினும், அர் ளுக்கு அில் தனிட
அசிற்நிபைந்து. இறுிா , அந்ிசாபெம் கதபில்  ப்தன் க ா வீட்டிலிபைந்து
கபிகநி வீிக்குச் கசன்நார். ாய் தடுக்த தநக்கு ஓடிச்கசன்று, டுஞ்சீற்நத்துடன்
தனதணத குத்ிதடி உதடக் ப்தட்டபா
ட்டிலின்கல் ிழுந்து ண்ீர்
ிட்டாள். சண்தட படிந்த உறுிப்தடுத்ின்க ாண்டர் பா திள்தப ள் கதுா
கசாதாின் தின்ணாலிபைந்து உற்றுப் தார்த்ண்ம் கபிக ந்ணர். இது அவ்வீட்டில்
சாாா ாந்காறும் டக் ிந சம்தாகும்.
க ாதம் ன்தது தல்கறு ித்ிாசாண சந்ர்ப்தங் பில் ற்தடும் ஓர் லித ாய்ந்
உர்வுபூர்ாண ிர் கசல் அல்னது திி கசனாகும். க ாதாணது ாழ்க்த தப
வீாக்கு ின்நது. க ாதம் ன்தது தாா? க ாதத்தக் ட்டுப்தடுத்க் கூடுா? ண
ஒபைர் க ட் னாம். இந்ப் தாடாணது க ாதத்த புாிந்துக ாள்ளுற் ாண கா க்
க ாத்த உங் ளுக்கு அபிக் ின்நது.

தாடத்ின் பக் ி அம்சங் ள்
க ாதத்ின் தக் ங் ள்
க ாதத்த த ாளுல்
அன்தின் ட்டதப
கனுதட ீிபெள்ப க ாதம்

தாடத்ின் காக் ங் ள்
1. க ாதத்ின் கர்ாநாண ற்றும் ிர்நாண காற்நத்த ிபக்குல்.
2. க ாதத்த த ாளுற் ாண ிபதந தப சுட்டிக் ாண்தித்ல்.
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3. ாம் க ாதா இபைக்கும்கதாது அன்தின் ட்டதப வ்ாறு
கசற்தடு ின்நகன்தத குநித்து னந்துதாடுல்.
4. கனுதட ீிபெள்ப க ாதத்ின் காற்நத்த ிதாித்ல்.

க ாதத்ின் தக் ங் ள்

காக் ம் 1:
க ாதத்ின் கர்ாநாண ற்றும் ிர்ாநாண காற்நத்த ிபக்குல்.
உட்புநா வும் கபிப்புநா வும் க ாதம் ம்த தாிக் ின்நது. க ாதம் பன்று
அங் ங் தபக் க ாண்டது: உர்வுப்பூர்ம் (உட்தகுிில் ீங் ள் வ்ாறு
உர் ின்நீர் ள்), அநிாற்நல் (ீங் ள் ன்ண ிதணக் ின்நீர் ள்), ற்றும் உங் ளுதட
டத்த (ீங் ள் ன்ண கசய் ின்நீர் ள்). சிந்தணாலும் ார்த்தாலும் அல்னது
கசனாலும் கசய்ப்தடு ின்ந க ாதத்ின் கபிப்தாடு ள் கய்ா க தாா
இபைப்தினும், க ாத உர்வு பாணது தாம் இல்னாலுிபைக் னாம். அில் ஒபை உிாில்
சார்ந் க ாதத்ின் அங் பம் உண்டு. ாம் இத குந்த பிடம் ாண் ின்கநாம்.
குந்த தப ங் ள் இஷ்டத்ிற்கு டக் ிடாகதாது அர் ளுக்கு
க ாதபண்டா ின்நது. குந்த ள் க ாதப்தடுது ப்தடி ன்ததக் ற்றுக்க ாள்பத்
கதில்தன கணணில், அழுத்ம் ற்றும் ாற்நத்ின் இற்த ாண
திிபெத்ா க க ாதம் ாப்தடு ின்நது. கதாிர் பில் இந் உர்வு கனுதட
டிதப்தின் ஒபை தகுிா இபைக் க்கூடும். ணக, இந் உள்ப அதப்தாணது
ஷ்டாண அல்னது ஆதத்ாண கதனத ிதநகற்றுற்கு கண்டி கசல்
ஊக் த்தபெம் உந்துிதசதபெம் ணினுக்குத் பை ின்நது.
க ாதம் ன்தது ற்றுக்க ாள்பப்தட்ட ாறுத்ா தனப்தட்ட ாி பிலும்
ங் ிபெள்பது. உாா கதற்கநார் ள் உட்தட ற்நர் ள் க ாதத்காடு கசற்தட்ட
ித்தப்கதான ாபம் ிாித கசய்னாம். ீிகாி ள் 22:24-25 இவ்ாறு
ச்சாிக் ின்நது, “க ாதக் ானுக்குத் காணா ாக; உக் ிபள்ப னுகணாகட டாக.
அப்தடிச் கசய்ால் ீ அனுதட ி தபக் ற்றுக்க ாண்டு, உன் ஆத்தூாவுக்கு
ண்ித பைிப்தாய்.” ஆ ிலும் ல்னா க ாதபம் தாம் அல்ன. கா ம் ம்த
க ாதத்ிலிபைந்து ின ிிபைக்கும்தடி உற்சா ப்தடுத்து ின்நது. சங் ீம் 37:8 கூறு ின்நது
“க ாதத்த க ிழ்ந்து உக் ித்த ிட்டுிடு; கதால்னாப்புச் கசய் துாண ாிச்சல்
உணக்கு கண்டாம்.” சானகானும் இவ்ாறு ழுது ின்நார், “படாின் கஞ்சிகன க ாதம்
குடிக ாள்ளும்.” (திசங் ி 7:9). ீிகாி பின் ழுத்ாபர் இவ்ாறு கூறு ின்நார்
“உக் ிம் க ாடுதபெள்பது, க ாதம் ிஷ்டூபள்பது.” (ீிகாி ள் 27:4).
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க ாதத்ின் ிர்ாநாண தக் ம்
க ாதத்ின் திிதலிப்தாணது ாிச்சல், கறுப்பு, தத த, சு-அனுாதம்,
டுங்க ாதம், கால்ி, ன்தண குதநத்து ிப்திடல், ம்திக்த ற்ந ிதன, அககதப
ாய் பனகா அல்னது சாீ ாீிா சண்தடிடுல் ஆ ி உர்வு தப உள்படக் ின்நது.
அக ா க் ள் க ாதத்த வ்ாறு த ாளுகன்தத அநிாதுள்பணர். தத த
உர்வுள்ப ணிர் ள் சினர் ஒன்றுகசபைம்கதாழுது அங்க அர் பால் அி க ாதத்த
உபைாக் படி ிநது. ாம் இத அக ா கசய்ி அநிக்த பில் ாக்கூடிா
இபைக் ின்ந அககதப ண்டணம் காிிப்கதாாின் கசல் ள் உச்ச ட்டாகும்கதாது
அன் திிதனன் த்தபெம் ாத்தபெம் ற்தடுத்து ின்நது.
சின க ாஷ்டி ள் அல்னது ீிா குழுக் ள் க ாதத்தபெம் தத ததபெம் ிப்தா
பைது ின்நணர். ஆணால் அில் வ்ி உண்தபெம் ிப்பும் ாப்தடாட்டாது. திகர்
ிபைதத்ின் ழுத்ாபர் இவ்ாறு கூறு ின்நார் “ாகாடும் சாாணாிபைக் வும் .....
ாகாபை சப்தாண கர் பதபத்கழும்திக் னக் பண்டாக்கு ிநிணால் அக ர்
ீட்டுப்தடாதடிக்கும்” (12:14-15). ம்பதட க ாதத்த ிட்டுக்க ாடுத்து ன்ணிக்கும்தடி
இகசு ம்த உற்சா ப்தடுத்து ின்நார். ீர்க் ப்தடா க ாதம் ன்ணிக் படிாத
ஆ ித ள் புாிந்துக ாள்பக்கூடி தித ளுக் ாண சாா ாறுத்ங் ள் அல்ன.
ஆணாலும் அது ககணாடுள்ப து உநத ாப்தடுத்தும் ஒபை கதபைத
ணப்தான்தாகும்.
ஆிா ம் 4:1-16 க ாதத்தக் குநித் ஒபை லிதாண தத க்குக்
ாண்திக் ின்நது. பல் ணிர் பாண ஆாம் ாளுக்கு இபை புத்ிர் ள் இபைந்ணர்.
ஒபைன் கதர் ாபன் ற்நன் ஆகதல். ஒபைாள் இவ்ிபை புத்ிர் ளும் கனுக்கு
ாிக்த கசலுத்ிணர். ஆகதலுதட தலி கதண திாிப்தடுத்ிது. ஆணாலும்
ாபனுதட தலிில் இபைந் ஓர் நிணால் அது கதண திாிப்தடுத்ில்தன.
ாபனுதட தலிில் ாப்தட்ட குற்நம் ன்ணகன்று கா ம் க்கு துல்லிா
காிிக் ாகதாிலும் இந் பழு ாாித்தக் குநித்தும் ாபன் ி வும் க ாதப்தட்டான்
ன்தத ாம் அநிகாம். ஆிா த்ில் 4:6-7 ாபனுதட க ாதத்தக் குநித்து கன்
ப ப ா : “உணக்கு ன் ாிச்சல் உண்டாிற்று? உன் ப ாடி ன் கறுதட்டது? ீ
ன்த கசய்ால் கன்த இல்தனகா? ீ ன்த கசய்ாிபைந்ால் தாம் ாசற்தடிில்
தடுத்ிபைக்கும்; அன் ஆதச உன்தண தற்நிிபைக்கும் ீ அதண ஆண்டுக ாள்ளுாய்
ன்நார்.” இற்குப் தின், ாபன் ன் சக ாதண ல்கபிக்கு அதத்துச்கசன்று
அதண க ாதன கசய்ான். சாித்ித்ில் பனாது திவுகசய்ப்தட்ட
க ாதனக்குபனக் ாம் க ாதாகும்.

க ாதத்ின் கர்நாண தக் ம்
ிச்சா க ாதத்ிற்கு ிர்ாநாண தக் ம் இபைப்ததுகதான, அற்கு கர்ாநாண
தக் பம் உண்டு. உர்வுபூர்ா தித ற்தடும்கதாது க ாதம் ச்சாிக்த கசய்பெம்
ிா கசற்தடு ின்நது. ாற்நம், கால்ிக் ாண தம், ீர்க் ப்தடா
குற்நஉர்ச்சி ள் ற்றும் சாீத்ின் தபப்பு ஆ ித க ாதத்ின் அநிகுநி பா க்
ாப்தடனாம்.
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க ாதத்ின் கர்ாநாண பனக்கூற்தந டுத்துக் ாட்ட 2 க ாாிந்ிர் 11:29, “ஒபைன்
தனவீணணாணால் ானும் தனவீணணா ிநில்தனகா? ஒபைன் இடநிணால் ன் ணம்
ாிாிபைக்குகா?” ிகசா
ள்பப்கதா ர் ள் ற்றும் ாக் ார் பால் ஜணங் ள்
தாத்ிற்கு கா ிடத்ப்தடும்கதாது தவுல் க ாதங்க ாண்டார். இவ்த ாண
க ாதம் அக ா “ீிாண க ாதம்” ன்று ிதாிக் ப்தடு ின்நது. ீிாண க ாதம்
ப்கதாழுதும் ட்டுப்தாட்தட ீநிச்கசல்னாது; அது ஒபைகதாதும் ம்த தாத்ிற்கு கா
ிடத்ாது. அப்தடிப்தட்ட சின அாிாண ி ழ்வு பில் அவ்ாறு டக்த ில் ம்தச்
சுற்நிலும் ாம் ாடம் ஒழுக் க்க ட்டின் ிித்ம் ீிாண க ாதம் ம்த கணிடம்
ிட்டிச் கசர்ப்தற் ாண ாா ிிடு ின்நது. அணால் ீததபெம் தாடு தபபெம்
ிர்த்து ிற்கும்தடி ணிர் தபதூண்டிிடக ாதத்ால்படி ின்நது.
இகசுவும் க ாதத்த கபிப்தடுத்ிணார். ாற்கு 3:5 “அர் ளுதட
இபைக் டிணத்ிணிித்ம் [சின பேர் ள்] அர் [இகசு] ிசணப்தட்டு, க ாதத்துடகண
சுற்நிலும் இபைந்ர் தபப் தார்த்து.” ஓய்வுாபில் இகசு சூம்திண த தபெதட
ணிதண குாக் ிது பேர் ளுக்கு திச்சிதணா ஒபை இபைந்து. ாற்கு 11:15-17 இல்
இன்னுகாபை சம்தத்ில் இகசு க ாதப்தட்டார் ன்தத திவுகசய்துள்பது.
இகசு பைசகனிற்கு ந்து,கானத்ில் திகசித்து, ஆனத்ில்
ிற் ின்நர் தபபெம் க ாள்ளு ிநர் தபபெம் துத்ி ிட்டு ாசுக் ாபைதட
தனத தபபெம், புநா ிற் ிநர் ளுதட ஆசணங் தபபெம் ிழ்த்து, ஒபைதணபெம்
கானத்ின் ிா ாகாபை தண்டத்தபெம் க ாண்டுகதா ிடால். “ன்னுதட
வீடு ல்னா ஜணங் ளுக்கும் கஜவீடு ன்ணப்தடும் ன்று ழுிிபைக் ில்தனா? ீங் கபா
அதக் ள்பர் குத ாக் ிணீர் ள் ன்று அர் ளுக்கு கசால்லி உதகசித்ார்.”
க ாதாணது ணினுதட சாாாண திிபெத்ம் ன்நால், அக கா 
தங் ள் அத று ன்று ன் கூறு ின்நது? உாா , க ாகனாகசர் 3:8 இல் தவுல்
இவ்ாறு ழுது ின்நார், “இப்கதாழுகா க ாதபம் பர்க் பம் கதாநாதபெம், உங் ள்
ாில் திநக் னா ா தூபம் ம்பு ார்த்த ளுா ி இத தபகல்னாம்
ிட்டுிடுங் ள்.” தவுல் ீண்டும் அநிவுறுத்து ிநார், “ச னிாண சப்பும், க ாதபம்,
கூக்குலும், தூபம், ற்ந ந்த் துர்குபம் உங் தப ிட்டு ீங் க் டது” (கதசிர்
4:31). க ாதாணது தாத்ின்தால் ணிதண ிடத்ிச் கசல்னக்கூடிது. ணகான்
பழு கா த்ின் தின்ணிிலும் க ாதாணது கதாதுா ிர்ாநா
ாண்திக் ப்தட்டுள்பது.
தின்பைம் சின ி ழ்வு ள் க ாதத்த உண்டாக்கும் திச்சிதண பாகும்:
1. ஒபை தபைதட கதனகசய்பெம் சூழ்ிதன அல்னது அி ாத்துடணாண க ள்ி
அதண அல்னது அதப க ாதப்தடுத்து ின்நது.
2. ா ணத்த கசலுத்தும் அசாண கத்ில் கதாக்குத்துகாிசனாணதுஅன்
அல்னது அளுக்கு க ாத ாிச்சதன அல்னது டுஞ்சீற்நத்த உண்டாக் னாம்.
3. உடல் னக்குதநவு க ாதத்த அி ாிக் னாம்.
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4. து தாதண க ாதத்த அி ாிக் னாம்.
5. குதநாண சு-ீப்பீடு க ாதத்த ற்தடுத்னாம்.
6. அி ாத்ின் ீது ஆதச அல்னது உநவு பின் ீது ட்டுப்தாடாணது க ாதத்ிற் ாண
தானத்த உபைாக் னாம்.
7. பழுததடகண்டும் ன்ந ஆல் க ாதத்ிற்கு கா ிடத்னாம்.
8. கால்ி, தட்டம் ற்றும் உர்ச்சிசப்தடல் கதான்ந சூழ்ிதன ள் ிபர்ச்சிபெள்ப
க ாதத்த உபைாக் னாம்.
9. ண அழுத்ம் க ாதத்த அி ாித்ிடனாம்.

க ாதத்த த ாளுல்

காக் ம் 2:
க ாதத்த த ாளுற் ாண ிபதந தப சுட்டிக் ாண்தித்ல்.
ாம் ம்பதட க ாதத்த ட்டுப்தடுத் படிபெம். ம்பதட ாழ்க்த தபெம்
கனுடணாண து உநதபெம் அிக்கும்தடிக்கு ாம் க ாதத்ிற்கு இடம்க ாடுக் த்
கதில்தன. க ாதத்த த ாளுது ப்தடி ன்தற் ாண தடபதந அநிவுத ள்
கா த்ில் ிதநந்துள்பது. கதசிர் 4:26-27 இல், தவுல் ிநிஸ்ர் ளுக்கு இவ்ாறு
கூறு ின்நார் “ீங் ள் க ாதங்க ாண்டாலும் தாஞ்கசய்ாிபைங் ள்; சூாின்
அஸ்ிக் ிநற்கு பன்ணா உங் ள் ாிச்சல் ிக் டது; திசாசுக்கு இடங்க ாடாலும்
இபைங் ள்.”
ம்பதட க ாதாணது ம்த தாத்ிற்கு கா ிடத்க்கூடாது
க ாதாணது ம்த தாத்ிற்கு கா க ாண்டு கசல்லுாின் அது ீிாண க ாதம்
அல்னக. க ாதத்ிணால் சின கங் பில் ஜணங் ள் க ாடூாண கசதன கசய் ின்நார் ள்
அல்னது கசால்தன கசால்லு ின்நார் ள். அக கங் பில் க ிணா ி ானும்,
க ாதத்ின் ிித்ம் கசய் று தபக் குநித்து தாிசுத் ஆிாணர் தின்கணாபை ாபில்
அக்குற்நங் தபக் குநித்து உர்த்ிிபைக் ின்நார். ான் புண்தடுத்ி ணிர் பிடம்
ன்ணிப்பும் க ட்டுள்கபன். தன கங் பில் ான் இவ்ாறு கசய்பெம்தடி கன்
இடபித்காடு தடசிா க ாதா இபைக்கும்கதாது அதிா இபைப்தது இனகு
ன்தத ான் ற்றுக்க ாண்கடன்.
உங் ளுக்கு க ாதம் பை ிநகன்று ீங் ள் உபைம்கதாது, அங் ிபைந்து சற்று கபிகநி
அதிாகுங் ள். படிந்ால் கறு ாாிங் தபக் குநித்துச் சிந்ிபெங் ள். ல்னாற்நிற்கும்
கனா , க ாதத்துடன் ாறுத்ம் கசய்ாீர் ள். கணணில் அது ககுா உங் தப
தாத்ிற்கு கா ிடத்தும்.
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சூாின் அஸ்ிக்கும் த க ாதத்த தத்ிபைக் ாீர் ள்
தவுல் இவ்ாறு ழுது ிநார், “சூாின் அஸ்ிக் ிநற்கு பன்ணா உங் ள் ாிச்சல்
ிக் டது” (கதசிர் 4:26). ிதா ன்ணித்து அடுத் ாாிங் ளுக்கு
டந்துகசல்லுங் ள். க ாதத்த உங் ள் ணில் தநத்து தத்துக்க ாள்ப ீங் ள்
அனுிப்பீர் ள் ன்நால், அது ப்கதாழுதும் சப்தத பர்க்கும். அக கதப
ஊிங் பில்பைம் ி
டிணாண திச்சிதண ன்ணகணில் அக பைடங் ளுக்கு பன்பு
டந் ாாிங் தபக் குநித்து இன்னும் க ாதா இபைப்ததுான். உர்ாலும் ஆிக்குாி
ித்ாலும் ிதில் ன்ணிக் ின்ந ஒபை தா இபைப்தது ஆகாக் ிாணாகும்.
திசாசுக்கு இடங்க ாடாிபைங் ள்
ாம் க ாதா இபைக்கும்கதாது திசாசுக்கு சற்கநனும் இடங்க ாடுக் க்கூடாது ண தவுல்
கூறு ின்நார். க ாதம் ன்தது திசாசு க்கு ிா உதகா ி க்கூடி ஒபை ல்னதாண
பைிாகும். ம்பதட ாழ்க்த த திசாசின் ட்டுப்தாட்டிலிபைந்து பற்நிலும்
ிடுதனாணா ன்று ாம் இதடிடால் ணிக் கண்டும். அத்காடு ாம் ம்பதட
ஜாணாின் ிட்டத்ில் ங் ிிபைக் வும்கண்டும். ாம் தாம் கசய்த ிர்த்து,
ிதில் ன்ணித்து, திசாசுக்கு ம்பதட ாழ்க்த ில் சற்கநனுகாபை இடத்த
க ாடுக் றுத்ால், அப்கதாழுது ாம் க ாதத்த தனுள்ப ிா த ாபபடிபெம்.
க ாதத்த த ாளுற் ாண தண தடபதநசார்ந் ி ள்
ீங் ள் ககு ானங் ள் ிநிஸ்ர் பா இபைப்பீர் கபன்நால் பட்டாள்ணாண
அல்னது அசிற்ந த ினாண திச்சிதணக்குள் திகசிக்கும் சந்ர்ப்தங் ள் குதநா
ாப்தடும். உங் ள் ணப்தான்த ற்றும் டத்த இகசுதப்கதானாகுக இற்குக்
ாாகும். ஆ ிலும் இன்னும் ஒபைபைம் அந் பைத்துகறுதாடு பிலிபைந்து
ிடுதனா ில்தன. ஒபைர் திச்சிதண தப கடிக்க ாள்ளுில்தன ன்நாலும்
திச்சிதண ள் அர் தப காக் ி பை ின்நது. ஆ ிலும் ல்னா திச்சிதண ளும் ீத
அல்ன ன்தக ற்கசய்ிாகும். கய்ா க, சின திச்சிதண ள் ற்தந
திச்சிதண தபத் ீர்க் ிா உள்பது.
வ்ாநாினும், க ாதத்த ப்தடி த ாளுகன்தத அநிந்ிபைத்ல் கண்டும்.
ிகசடா ற்நர் ளுடணாண பைத்து கறுதாடு ளுக்கு ப ங்க ாடுக்கும்கதாது இது
அசிா ின்நது. க ாதாணது பர்ந்து ட்டுப்தடுத் படிா ிதனக்குட்தட்டுிடும்
ன்தால் க ாதத்த அடக் ிக்க ாள்ளுதும் அத புதத்துிடுதும் ஆதத்ாண
ஒன்நா ிிடு ின்நது. க ாதத்த சாிா கபிப்தடுத் ற்றுக்க ாள்ளுனாணது
ன்த தபக் க ாண்டு பை ின்நது. கய்ா க, ற்ந தாின் உாிததபெம்
கதறுிதபெம் குநித்து அன்புடனும் ிிப்புர்வுடனும் க ாதம் ட்டுப்தாட்டிற்குள்
க ாண்டுப்தடுாின் ஒபை உநில் ாற்நத்ிற்கும் பர்ச்சிக்குாண உடன்தாடாண
ிா க ாதம் அதபெம்.க ாதத்த த ாபக்கூடி ஆறு பதந ள் தின்பைாறு.
உங் ளுதட உர்வு தபக் குநித்துப்கதசுங் ள்
ற்நர் ளுதட தநப் தற்நி கதசுதப் தார்க் ிலும் உங் ளுதட உர்வு தபக்
குநித்து கதசுது ல்னது. ணிர் ள் ாங் ள் ிர்க் ப்தடும்கதாது ன்பதநா
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கசற்தடுார் ள் அல்னது க ாதப்தடுார் ள். ிர்ாநா திிதலிப்புக் ளுக்கு
ின ிிபைங் ள்.
ஒபை சத்ில் ஒபை பைத்து கறுதாட்தட ாத்ிம் சார்ந்ிபைங் ள்
தத ண சப்பு தபக் குநித்து கதசுதப் தார்க் ிலும் திச்சிதணத
ீர்த்துக்க ாள்ளுது ி வும் ல்னது. திச்சிதண ள் பைம்கதாது ாம் அற்தந
த ாளுத ில் இற்த ாய் பை ின்ந க ாதத்த அடக் ிக்க ாள்து ன்று.
ற்நர் தினபிக் இடபிபெங் ள்
ிாங் பின்கதாது அவ்ிடம்ிட்டு கபிகறுதர் ள் ீ சண்தடாபர் ள்!
ீங் ள் உங் ள் துதபெடன் அல்னது ண்தபைடன் க ாதாிபைக்கும்கதாது அத
கபிப்தடுத்துற்கு உங் ளுக்கு உாிதபெண்டு. ாநா , ீங் ள் ற்ந தபைக்கும்
கசிக ாடுக் கண்டும். இது ஒபை ீர்தகா அல்னது உடன்தாட்தடகா க ாண்டுபைம்.
உர்ச்சி தப கபிப்தடுத்துத இனக் ாக் ிக்க ாள்ளுங் ள். ீழ்ப்தடுத்துத அல்ன
க்கு அன்தாணர் பிடத்ில் ம்பதட க ாதத்த கபிக் ாட்டுது து
உர்ச்சி தப கபிப்தடுத்துற்க ன்நி, அர் தப சதடச் கசய்ற் ா அல்ன.
இண்டுகதர் ங் ளுதட உர்ச்சி தப கபிப்தடுத்துற் ா ஈடுதடுத ில் அக ந்
ம் அது அச்சூழ்ிதனத கபிாக்கு ின்நது. அர் ளுதட க ாதம் கபிகநி
தின்ணர் ீண்டும் இபைபைம் அன்புகசய்த் காடங்குர்.
ி அன்கதாடுகூடி சிதனாண ிர்சணம் (ல்னது க ட்டது குநித்துக் கூநல்)
ிகுந் அன்திணால் ாாிங் தப கபிப்தடுத்துன் பனம் சிதனதப்
கதடவீர் பாணால் க ாதத்ிணால் உண்டா ின்ந அக காிிப்புக் தப
ிர்த்துக்க ாள்பபடிபெம். அன்கத ி ப்கதாி ற்தண்தாகும்.
கனுக்கு பன்தா உங் ள் க ாதத்த அநிக்த ிடுங் ள்
ீங் ள் ந்க் ாத்ிற் ா க ாதம் க ாண்டிபைந்ாலும் சாி, க ாதத்த கனுக்கு
பன்தா அநிக்த கசய்பெங் ள். “ான் வ்பவு க ாதா இபைக் ிகநன் ன்தத கன்
அநி இடபிக் ாட்கடன். அர் அத ிபைம்தாட்டார்!” ண ீங் ள் சினகதப
ிதணக் னாம். கன் ற் ணக உங் ள் க ாதத்த அநிந்துள்பார். ன்நகதாிலும்
ீங் ள் அாிடம் அற்தந அநிக்த கசய்தக அர் ிபைம்பு ின்நார். சத்துபைக் பின்
ீது ணது ண்த்த சங் ீக் ான் இவ்ாறு கபிப்தடுத்து ிநார். “ககண, அர் ள்
ாிலுள்ப தற் தபத்  ர்த்துப்கதாடும்; ர்த்ாக, தானசிங் ங் பின் டாய்ப் தற் தப
காறுக் ிப்கதாடும். டந்காடு ிந ண்ீதப்கதால் அர் ள் ிழ்ந்துப்கதா ட்டும்;
அன் ன் அம்பு தபத் காடுக்கும்கதாது அத ள் சின்ணதின்ணாய்ப் கதா க் டது.
தந்துகதா ிந த்ததப்கதால் ஒிந்துகதாார் பா ; ஸ்ிாிின் பிாப்
திண்டத்தப்கதால் சூாிதணக் ாாிபைப்தார் பா ” (சங் ீம் 58:6-8). அத
டுஞ்கசாற் பா இபைந்ாலும்கூட, உண்தபெள்ப புண்தட்ட இபைம் கணிடத்ில் ன்
உள்பத்த கபிப்தடுத்துதக் ானாம். ன் ிாி தப திாங்குற்கு தினா
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சங் ீக் ான் ன்னுதட க ாதத்த கணிடம் கபிப்தடுத்து ிநார்.
சங் ீக் ாதணப்கதான ாபம் து உர்வு கபாகடகூட கணிடத்ில் க் டகாம்.
கன் க ாதத்ிணாலும் சப்திணாலும் ிதநந் இபைத்த ாற்ந ல்னாிபைக் ிநார்.
அபைதட ல்னதால் ாம் து ிாி தப கசிக்
ற்றுக்க ாள்ளுகாம்.

அன்தின் ட்டதப

காக் ம் 3:
ாம் க ாதா இபைக்கும்கதாதுஅன்தின் ட்டதப வ்ாறு கசற்தடு ின்நகன்ததக்
குநித்து னந்துதாடுல்.
காான் 13:34-35 இல் இகசு இவ்ாறு கூறு ின்நார் “ீங் ள் ஒபைாிகனாபைர்
அன்தாிபைங் ள்; ான்உங் பில் அன்தாிபைந்துகதான ீங் ளும் ஒபைாிகனாபைர்
அன்தாிபைங் ள் ன் ிந புிாண ட்டதபத உங் ளுக்குக் க ாடுக் ிகநன். ீங் ள்
ஒபைாிகனாபைர் அன்புள்பர் பாிபைந்ால், அிணால் ீங் ள் ன்னுதட சீர் கபன்று
ல்னாபைம் அநிந்துக ாள்ார் ள் ன்நார்.” காான் 15:12 இல் அர் ீண்டுா அந்க்
ட்டதபத கூறு ின்நார் “ான் உங் பில் அன்தாிபைக் ிநதுகதான ீங் ளும்
ஒபைாிகனாபைர் அன்தாிபைக் கண்டுகன்தக ன்னுதட ற்ததணாிபைக் ிநது.”
ாம் க ாதா இபைக்கும்கதாதும் ாம் ற்நர் தப கசிக் க் ற்றுக்க ாள்பகண்டும்.
இகசுின் சீர் கபண ம்த ாண்திக் க்கூடி ி வும் தனுள்ப ி இதுாகும்.
ம்பதட ஆித்ாண க ாதத்த ிடவும் ம்பதட அன்பு லிதாிபைத்ல்
கண்டும். த்தண க ாதத்துடன் ாப்தடினும் ாம் ணிர் தப அன்புகசய்
கண்டும். ிகசடா
ிநிஸ்துவுக்குள் ம்பதட சக ா சக ாாி தப
அன்புகசய்கண்டும். க ாதப்தடு ிநற்கு ாித்கன க்குபிலிபைக்கும் கனுதட
அன்தின் குாிசாகும். ாம் கய்ா க ணிர் தப கசிப்கதாாணால், ாம்
அர் பிடத்ில் கதாறுதாபெிபைப்கதாம்.
க ாகனாகசர் 3:14 இவ்ாறு கூறு ின்நது, “இத ல்னாற்நின்கலும், பூ
சற்குத்ின் ட்டா ி அன்ததத் ாித்துக்க ாள்ளுங் ள்.” அன்பு ஒற்றுதத
உபைாக்கு ின்நது. க ாதம் திாிிதணத உண்டாக்கு ின்நது. கனுதட திள்தப பா
ாம் ஒற்றுதா வும் சாாணா வும் ாழும்தடிா க அதக் ப்தட்டிபைக் ிகநாம். ம்
ஒபைத ிட்டு ஒபைதப் திாிக் க் ாாிபைக்கும் க ாதத்ிற்கு அங்கு இடில்தன.
ாம் ட்டாா அன்புகசலுத்வும் ஒன்நா கதனகசய்வும் ன்ணிக் வும் கண்டும்.
அத்காடு ற்நர் ளுதட குதநதாடு ளுக்கும் இடபிக் கண்டும்.
ஒபைபைம் தாிபூாணர் ள் அல்ன. ீங் ளும்கூட. உங் ள் று தப ற்நர் ள்
கதாபைட்தடுத்ாது அத ன்ணிக் உங் ளுக்கு கண்டிாிபைக்கும்கதாது, ீங் ளும்
ற்நர் ளுதட று தப கதாபைட்தடுத்ாிபைக் கண்டும்.1 காான் 3:14-16 இல்
ற்ந க திள்தப தப கசிக் றும் ிநிஸ்ர் ளுக் ாண லிதாண
ார்த்த தபக் க ாண்டுள்பது.
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ாம் சக ாாிடத்ில் அன்புகூபை ிநதடிால், த்த ிட்டு ீங் ி
ஜீனுக்குட்தட்டிபைக் ிகநாகன்று அநிந்ிபைக் ிகநாம்; சக ாணிடத்ில்
அன்புகூான் த்ிகன ிதனக ாண்டிபைக் ிநான். ன்
சக ாதணப் தத க் ிந னும் னு க ாதனதா ணாிபைக் ிநான்;
னு க ாதனதா கணகணா அனுக்குள் ித்ி ஜீன் ிதனத்ிாது
ன்று அநிவீர் ள். அர் ம்பதட ஜீதண க் ா க ாடுத்ிணாகன
அன்பு இன்ணகன்று அநிந்ிபைக் ிகநாம்; ாபம் சக ாபைக் ா
ஜீதணக்க ாடுக் க்கூட டணாபி பாிபைக் ிகநாம்.
க ாதன கசய்து தாா இபைப்ததுகதானக தத தபெம் தாாகும். ீங் ள் ற்ந
ததப் தத த்து கதண கசிக் படிாது. ீங் ள் கறுக் ின்ந ஒபைபைக் ா உங் ள்
ஜீதணக் க ாடுப்தது இனா ஒபை ிடாகும். அணால் கனுதட க் ள் த்ிில்
உண்த அன்தத உபைாக்குற் ா ல்னாக் க ாதத்தபெம் ிட்டுிடுகாம்.
இந் அன்தின் ிாப்திாாணது ிநிஸ்ர் ளுக் ாண திாணாண
ிபதநாகும். கார் 13:8 இவ்ாறு கூறு ின்நது, “ஒபைாிடத்ிகனாபைர் அன்புகூபை ிந
டகணல்னால், ற்கநான்நாலும் ஒபைனுக்கும் டன்தடாிபைங் ள்; திநணிடத்ில்
அன்புகூபை ிநன் ிாப்திாத்த ிதநகற்று ிநான்.” ிநிஸ்ர் ள்
தின்தற்நகண்டி புி திாம் இதுக.
கன் ிபைம்பு ிநதடி ாம் ஒபைதகாபைர் கய்ா கசித்ால், க ாதம் ஒபை
திச்சிதணா இாது. 1 கததுபை 4:8 க்கு இத ஞாத ப்தடுத்து ிநது, “ல்னாற்நிற்கும்
கனா ஒபைாிகனாபைர் ஊக் ாண அன்புள்பர் பாிபைங் ள்; அன்பு ிபாண
தாங் தப படும்.” அன்பு ம்த ன்ணிப்திற்கு கா ிடத்து ின்நது. ாம்
ஒபைதகாபைர் சாிா கசித்ால், ற்நர் தபிதா ன்ணிப்தில் வ்ி
திச்சிதணபெம் க்கு இாது. கன் ன்ணிப்பு க ாடுத்தன இன்நிதாகான்நா க்
ாண் ின்நார்.
ாக்க ாபு 1:19 “ஆத ால் ன் திாிாண சக ாக, ாபைம் க ட் ிநற்குத்
ீிாபெம், கதசு ிநற்குப் கதாறுதாபெம், க ாதிக் ிநற்குப் ாாபெம்
இபைக் க் டர் ள்.” ாம் க ட் ிநற்குத் ீிாபெம் கதசு ிநற்கு கதாறுதாபெம்
இபைந்ால் க ாதம்க ாள்ளுற் ா
ாங் ள் குதநா
ாப்தடும். அக ா ற்ந
தபைக்கு கசிக ாடுக் த் றுாகனக க ாதம் உண்டா ின்நது. ாம் ப்கதாழுதும்
ற்ந தபைதட க ாத்ிலிபைந்து தார்ப்தற்கு பற்சிக் கண்டும். ஆ க கதசுதப்
தார்க் ிலும் அி ா கசிக ாடுத்ல்கண்டும்.
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கனுதட ீிபெள்ப க ாதம்

காக் ம் 4:
கனுதட ீிபெள்ப க ாதத்ின் காற்நத்த ிதாித்ல்.
சின ணிர் ள் கனுதட குாிசாண அன்தத குநித்து ட்டுக
சிந்ித்துக்க ாண்டிபைக் ின்நணர். ஆணாலும், கா ம் கனுதட ீிாண
க ாதத்தபெம் கபிப்தடுத்து ின்நது. கனுதட க ாதத்ின் குாிசங் ள்
சினற்தந ாம் தார்ப்கதாம்.

கன் க ாதப்தடு ிநற்குத் ாிக் ின்நார்
பனாா , கன் ிதா க ாதம் க ாள்ளுில்தன ன்று கா ம் க்கு
கூறு ின்நது. கன் ம்பதட க ாதத்த கபிப்தடுத்துத ில், அது ிாாணதும்
ததநக்குட்தட்டதுாகும்; அர் ப்கதாழுதும் ட்டுப்தாட்தட ீறுில்தன.
அத்காடு, கனுதட க ாதாணது அன்பும் ிபைததபெம் கசர்ந்ா க இபைக் ின்நது.
சங் ீம் 86:15 இல், ஆணாலும்ஆண்டக, ீர் ணவுபைக் பம், இக் பம், ீடி
கதாறுதபெம், பூ ிபைததபெம், சத்ிபபள்ப கன்.” சங் ீம் 103:8-9 கனுதட
க ாதத்ின் த்தக் குநித்துச் கசால்லு ின்நது: “ ர்த்ர் உபைக் பம், இக் பம், ீடி
சாந்பம், ிகுந் ிபைததபெபள்பர். அர் ப்கதாழுதும்; டிந்துக ாள்பார்
ன்கநன்தநக்கும் க ாதம் க ாண்டிார்.” கலும் “ ர்த்ர் இக் பம் ண உபைக் பம், ீடி
சாந்பம் ிகுந் ிபைததபெபள்பர்.” ன்று சங் ீம் 145:8 கூறு ின்நது.
க ாதப்தடு ிநற்கு ாாதக் குநித்து ற்றுக்க ாள்ளுது ம்த ஆிக்குாி
பர்ச்சிக்கும் பிர்ச்சிக்கும் கா டத்து ின்நது. அது க்கு ப்தடி திச்சிதணதத்
ீர்த்துக்க ாள்பனாம் அல்னது ப்தடி க ாதத்த கபிப்தடுத்னாம் ன்தற் ாண
கத்தபெம் சுந்ித்தபெம் பை ின்நது. ீக க ாடுக் ப்தட்டுள்ப கா ப் தங் ள்
ாம் க ாதப்தடு ிநற்கு ாாகும்தடி ம்த உற்சா ப்தடுத்து ின்நது:


“தனாதணப் தார்க் ிலும் ீடி சாந்பள்பன் உத்ன்; தட்டத்தப்
திடிக் ிநதணப் தார்க் ிலும் ன் ணத அடக்கு ிநன் உத்ன். (ீிகாி ள்
16:32)



உன் ணில் சீக் ிாய்க் க ாதம் க ாள்பாக; படாின் கஞ்சிகன க ாதம்
குடிக ாள்ளும்.” (திசங் ி 7:9)



ஆத ால், ன் திாிாண சக ாக, ாபைம் க ட் ிநற்குத் ீிாபெம்,
கதசு ிநற்குப் கதாறுதாபெம், க ாதிக் ிநற்குத் ாாபெம் இபைக் க் டர் ள்.
னுபைதட க ாதம் கனுதட ீித டப்திக் ாட்டாக.” (ாக்க ாபு 1:1920)



“கதுாண திிபெத்ம் உக் ித்தாற்றும்; டுஞ்கசாற் கபா க ாதத்த
ழுப்பும்.” (ீிகாி ள் 15:1)
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“க ாதக் ான் சண்தடத ழுப்பு ிநான்; ீடிசாந்பள்பகணா சண்தடத
அர்த்து ிநான். (ீிகாி ள் 15:18)

கன் தாத்தக் குநித்தும் ன ம் கசய்தக் குநித்தும் க ாதப்தடு ிநார்
ாத்ிா ம் 32:9 இல், ாம்தின்பைணற்தந ாசிக் ின்கநாம்: “தின்னும் ர்த்ர்
காகசத காக் ி: இந் ஜணங் தபப் தார்த்கன்; இர் ள் ங் ாக் ழுத்துள்ப
ஜணங் ள். ஆத ால் ன் க ாதம் இர் ள் கல் பபவும், ான் இர் தப
அித்துப்கதாடவும் ீ ன்தண ிட்டுிடு.” ணிர் பின் அதக்ி கனுதட க ாதத்ின்
கபிப்தாடாகும்.
கார் 1:18 கூறு ின்நது, “சத்ித்த அிாத்ிணாகன அடக் ிதக் ின்ந
னுபைதட ல்னாி அதக்ிக்கும் அிாத்ிற்கும் ிகாாய், கக ாதம்
ாணத்ிலிபைந்து கபிப்தடுத்ப்தட்டிபைக் ிநது.” பிதா கூறுகாா ில் கன்
தாத்ின் ீது க ாதம் க ாள்ளு ின்நார். ாம் ி வும் ன்நிபெள்பர் பா
இபைக் கண்டும். கணணில், சிலுதின்ீது தாத்ிற்கு ிாண
கக ாதாக் ிதணால் இகசு தாடுதட்டார். ாம் கதந கண்டி ண்டதணத அர்
கதற்றுக்க ாண்டார்.

கனுதட க ாதாணது ததபெள்பதும்ீண்டும் ட்டிகழுப்தக்கூடிதும்
சங் ீம் 78:38 கசால்லு ிநது, “அகா அர் தப அிக் ால், இக் பள்பாய்
அர் ள் அக் ித்த ன்ணித்ார்; அர்து உக் ிம் பழுதபெம் ழுப்தால்,
அக ந்ம் து க ாதத்த ினக் ிிட்டார்.” சாா ழுது ின்நார், “அக் ானத்ிகன ீ
கசால்லுது: ர்த்ாக, ான் உம்தத் துிப்கதன்; ீர் ன்கல் க ாதாிபைந்ீர்;
ஆணாலும் உம்பதட க ாதம் ீங் ிற்று; ீர் ன்தணத் கற்று ிநீர் (சாா 12:1). கன்
ம்பதட க ாதத்த கபிப்தடுத்தும்கதாதும் அது அபவுக்குட்தட்டது அல்னது
ல்தனக்குட்தட்டாகும். அர் ாபைடன் க ாதப்தட்டுள்பாகா அர் தப ீண்டும்
ட்டிகழுப்புதும் கற்றுதுக அபைதட ிபைப்தாகும். தாம் கதண
க ாதப்தடுத்தும் ன்நாலும் ஒபை தாி ணந்ிபைம்பும்கதாது கன் உடணடிா ன்ணித்து
தாித கற்று ிநார். கனுதட க ாதம் தாித ணந்ிபைப்புற்க ன்கந
டிதக் ப்தட்டுள்பது.
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படிவுத
க ாதத்த கற்க ாள்ற் ா உங் ளுக்கு உக்கூடி சின தடபதநாண
சிந்தண ள் இகா.



க ாதத்த ஒத்துக்க ாள்ளுங் ள். ீங் ள் க ாதாிபைக் ின்நீர் ள் ன்று
ற்றுக்க ாள்ளுங் ள்.
உங் ள் ண்ங் தப ட்டுப்தடுத்ிக்க ாள்ளுங் ள். ஒபைபைதடண்ங் ள்
அபைதட உர்வு ளுடன் இதடப்தடு ிநாண திாண ாி பாகும்.
திலிப்திர் 4:8 தவுலின் ார்த தப ிதணவுகூறுங் ள். “ தடசிா சக ாக,









உண்தபெள்பத கபத கபா, ஒழுக் பள்பத கபத கபா,
ீிபெள்பத கபத கபா, ற்புள்பத கபத கபா,
அன்புள்பத கபத கபா, ற் ீர்த்ிபெள்பத கபத கபா, புண்ிம்
துகா, பு ழ் துகா அத தபக சிந்ித்துக்க ாண்டிபைங் ள்.”
க ாதத்ிற் ாண ாங் தபக் ண்டுதிடிபெங் ள். து உங் தப க ாதப்தட
தத்து ன்தத ண்டுதிடிபெங் ள்.
உங் ள் பட்டாள்ணாண ம்திக்த ளுக்கு சாலிடுங் ள். ம்பதட ம்திக்த
பதந ளும் ாம் சிந்ிக் ின்ந ிங் ளும் கறுதட்டதாகும். பைத்துக் ள்
ணிர் தப ற்றும் சூழ்ிதன தப ிாந்ீர்க் வும் ிப்பீடு கசய்வும் க்கு
உிகசய் ின்நது.
ல்னாக் ாாிங் ளும் உங் தப பைத்ப்தடுத்தும்தடி ீங் ள் இடபிக் கண்டாம்.
சாா கால்ி ள் ற்றும் உங் தப கால்தனப்தடுத்து ின்ந ாாிங் தபக்
குநித்து சிாிக் க் ற்றுக்க ாள்ளுங் ள்.
உநவு ளுக் ாண இனக்கு பின் ீது ாிசதணக ாள்ளுங் ள். உநவு பில் ஒபைபைம்
ஒட்டுகாத்ா அப்தாிா வும் அல்னது குற்நாபிா வுிபைப்தில்தன.
ணில் சாாணத்த பர்த்துக்க ாள்ளுங் ள். ீங் ள் க ாதா இபைக்கும்கதாது
உங் ளுக்கும் ற்நர் ளுக்கும்கதாி தாிப்தத ற்தடுத்துவீர் ள். உங் பால்
கசய்படிாத கன் கசய்பெம்தடி ிட்டுிடுங் ள்.

ணணம் கசய்ற்கு ஆகனாசிக் ப்ட்ட சணங் ள்
சங் ீம் 37:8
சங் ீம் 78:38
ீிகாி ள் 15:1
ீிகாி ள் 16:32
ீிகாி ள் 27:5-6
னாத்ிர் 5:22-23
கதசிர் 4:26
திகர் 12:14-15
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