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இந்த சிற்றேட்டின் செய்தி உங்களுக்கு ஆசீர்வாதமாக இருந்தால்
எங்கள�ோடு பகிந்துக�ொள்ளுங்கள். இதனை உங்களுக்கு தெரிந்த
நண்பர்களுக்கும் அறிமுகப்படுத்தி வையுங்கள்.
நன்றி!!!

சீர்திருத்த சத்தியங்கள்
# சீர்திருத்த பாப்டிஸ்ட் வெளியீடு

வேதாகமத்தில் குடும்பம்
ப�ொதுவாக
இன்றைய
சமுகம்
மற்றும்
குடும்ப 
சூழ்நிலைகள்  பயங்கரமான நிலையில் காணப்படுகிறது.
கனவன்  மனைவி உறவுகளில் உண்மையான ஐக்கியமில்லை.
இவ்விதமான சூழ்நிலைகளில் வேதம் என்ன ச�ொல்லுகிறது
என்று பார்க்கலாம். பரிசுத்த  ஆவியானவர்  உங்கள�ோடு
பேசுவார்  என்று விசுவாசிக்கிறேன். உங்களுடைய குடும்பம்
கட்டப்பட  வேண்டுமென்றால் வேதத்தின்   அடிப்படையில்
கட்டப்பட வேண்டும். இல்லையென்றால் நாம் பலவிதங்களில்
நம்முடைய
ஞானத்தைக் க�ொண்டு செயல்பட  நாம்
ய�ோசிப்போம். ஆனால் நிச்சயமாக அவைகள் நாம் எதிர்பார்த்த 
விதமாய் நடைபெறுவதில்லை. ஏனென்றால் தேவன்  அங்கு
இல்லையென்றால் அங்கு உண்மையான ஆசீர்வாதம் இருக்காது
என்பதை நாம் விளங்கிக்கொள்ள வேண்டும்.
முதலாவது வேதத்தில் குடும்பத்தை பற்றிச் ச�ொல்லுகிறதை 
நாம் பார்போம். ப�ொதுவாக இன்றைக்கு குடும்பத்தில் வேதம்
ச�ொல்லுகிறபடி கணவன்  மனைவி வாழ்கிறதில்லை. இதுவே 
உண்மையான நிலை. அநேக குடும்பங்களில் கணவன் மனைவி
ஒருவருக்கொருவர்  அன்பில்லாமல் வேற  வழியின்றி சேர்ந்து
வாழ்ந்து க�ொண்டிருக்கிறார்கள். ஆனால் வேதம் என்ன 
ச�ொல்லுகிறதென்றால், ஒரு கிறிஸ்துவக் குடும்பம் என்பது  ஒரு
அழகான வாழ்க்கையாக சித்தரிக்கிறது.
குடும்பமே தேவனுடைய முதலாவது திட்டம்:
இது எங்கு சிதைந்து ப�ோகிறத�ோ  அங்கு அழிவும்
நாசமும் தான் ஏற்படுகிறது. வேதத்திற்குப் புறம்பான பல புதிய
கலாச்சாரம் பல குடும்பங்களைச் சிதைத்துக்கொண்டிருக்கிறது.
ஆகவே  உலகம் அழிவை ந�ோக்கி ஓடிக்கொண்டிருக்கிறது.
முதலாவது நாம் தேவனுடைய சிருஷ்டிப்பில் குடும்பத்தை 
குறித்துப் பார்போம். (ஆதியாகமம் 1:27). தேவன்  தாம்
உண்டாக்கின முதலாவது குடும்பத்தை  ஏதேன் த�ோட்டத்தில்
வைத்து
இந்தக்
குடும்பத்தை  மிகவும்
ஆசீர்வதித்தார் 
(ஆதியாகமம் 1:24). குடும்பம் என்பது கணவனும் மனைவியும்  
பிரிக்கப்படாத ஒரே  மாம்சமாக இருப்பார்கள். அவர்கள்
இருவரும் இணைந்து தேவனுடய திட்டத்திற்கு ஒப்புக்கொடுத்து
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வாழ்கின்ற  வாழ்கையை தேவன்  இந்த  ஏதேன் த�ோட்டத்தில்
உண்டாக்கினார். வேதத்தின்  இந்தக் குடும்ப  அமைப்பில்
பிறக்கும் பிள்ளைகளும்கூட  ஒருவ�ொருக்கொருவர்  அன்பும்
பாசமுமாய் வாழ்வதே தேவனுடைய   திட்டம். ஆனால்
இன்றைக்கு சக�ோதரர்க்குள்ளே   சண்டையும் பிரிவினையும்
காணப்படுகிறது. ஆதியாகமம் 4:9 -ல் கர்த்தர்  காயினைப் 
பார்த்து உன் சக�ோதரனான ஆபேல் எங்கே என்று கேட்டார்.
குடும்பத்தில் ஒருவரைய�ொருவர் பாதுகாக்கவும் பராமரிக்கவும்
ஒரு அமைப்பை  எற்படுத்தினதால் தான் தேவன்  காயினை 
பார்த்து அவ்விதம் கேட்டார். இன்றைக்கு குடும்பத்தில் அநேக
பிரிவினைகள் காணப்படுகிறது. ஆனால் வேதம் இவ்விதமான
காரியத்தை நமக்குப் ப�ோதிக்கவில்லை. தேவனுடைய அமைப்பு
என்பது ஒரு உன்னதமான காரியமாக இருக்கிறது. தேவன் 
ஏற்படுத்தின இந்த  திட்டம்   நிறைவேறிய சில  குடுமபங்களை 
நாம் வேதத்திலிருந்து பார்க்கலாம்.
1. முதலாவது நாம் ந�ோவாவின்  குடும்பத்தைப் பார்போம்.
ந�ோவாவின்  காலத்தில் அந்த  ஜனங்கள் பெண் க�ொண்டும்
பெண் க�ொடுத்தும்
புசித்தும்
குடித்தும் வெள்ளம்  
வாரிக்கொண்டு ப�ோகுமட்டும் உணராதிருந்தார்கள். ஜனங்கள்
தேவ பயமற்றவரகளாய்
வாழ்ந்து க�ொண்டிருந்தார்கள்.
இவ்விதமான ஜனங்கள் மத்தியில் தேவன்  ஒரு குடும்பத்தை 
மட்டும் தெரிந்துக�ொண்டு
அவர்களைப் பாதுகாப்பதை 
நாம் பார்க்கிற�ோம். அந்தக் குடும்பம் ந�ோவாவின்  குடும்பம்.
ஆதியாகமம் 6:18-ல் தேவன் ந�ோவாவின்  குடும்பத்தோடு
ஒரு உடன்படிக்கை செய்வதை  நாம் பார்க்கிற�ோம். ஆம்
இந்த  உலகத்தில் தேவன்  இரட்சிக்கப்பட்ட  ஒவ்வொரு
குடும்பத்தோடும் தனி நபர�ோடும் உடன்படிக்கை செய்கிறார்.
ஆகவே  தான்  ஆண்டவர் ச�ொல்லுகிறார்  ‘நீங்கள் என் 
ஜனமாயிருப்பீர்கள் நான்  உங்கள் தேவனாய் இருப்பேன்’
என்று. இந்தப்  ப�ொல்லாத உலகத்தில் அழிவின் பாதையில்
செல்லுன்கின்ற இந்த உலகத்தில் தேவன் உங்கள் குடும்பத்தோடு
உடன்படிக்கை  ஏற்படுத்த  முடியுமா? ந�ோவா, தேவனுடைய
வார்த்தைக்குக் கீழ்ப்படிந்து அந்தப்  ப�ொல்லாத ஜனங்கள்
மத்தியிலும் தன்  குடும்பத்தைக் காத்துக�ொண்டான். அவன் 
ஒரு நீதியின்  பிரசங்கி என்று வேதம் ச�ொல்லுகிறது. அவன் 
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தேவனுடைய வார்த்தையை  அந்த  மக்களுக்குச் ச�ொன்னான்.
ஆனால் ஒருவரும் அதை கேட்கவில்லை. ந�ோவாவைப் 
ப�ோல  நாம் நம்முடைய குடும்பத்தை  இந்த பாவம் நிறைந்த 
உலகத்திலிருந்து காத்துக்கொள்ள  வேண்டும். நீ உன்னுடைய
குடும்பத்தை பாதுகாப்பதே தேவனுடைய திட்டம். எல்லாவற்றை
பார்க்கிலும் நம் குடும்பத்தை பாதுகாக்க தவறினால் நம்முடைய
வாழ்க்கையே வீண்.
2. இரண்டாவதாக, ஆபிரகாமின்  குடும்பத்தைப் பார்போம்.
ஆபிரகாமை தேவன்  அழைத்தப�ோது அவன்  தன்  குடும்ப 
மக்களையும் கூடிக்கொண்டு ப�ோனான். தன்  குடும்பமும்  
தேவனைச் சேவிக்க  வேண்டும் என்று அவன்  எண்ணினான்.
நம் குடும்பத்தின் மீது இவ்விதமான பாரம் இல்லையென்றால்
நாம் நம் ச�ொந்தக் கைகளால் நம் குடும்பத்தை  இடித்துப் 
ப�ோடுகிறவர்களாய்
இருக்கிற�ோம்.
இன்றைக்கு
அநேகர் 
இவ்விதமாக தங்கள் ச�ொந்தக் குடும்பங்களைத்  தாங்களே 
இடித்துக் க�ொண்டிருக்கிறார்கள். அதற்குக் காரணம் அவர்கள்
தேவனைத் தேடுவதில்லை. நீங்களும்  அவ்வாறு செய்துக�ொண்டு
இருப்பீர்கள்
என்றால்
மனந்திரும்புங்கள்.
ஆபிரகாமை 
தேவன்  அழைத்தப�ோது
அவன்  தன்  குடும்பத்தையும்
கூட்டிக்கொண்டு செல்கிறான்  (ஆதியாகமம்12:5). ஜீவனுள்ள 
தேவனை நம்பினவர்கள் ஒருவரும் கைவிடபட்டதில்லை. தேவ
குமாரனை  இந்த  உலகத்தில் க�ொண்டுவரும்படியாக தேவன் 
அவனை  ஆசீர்வதித்தார். தேவன்  அவனை  அழைத்தப�ோது
தான் ப�ோகிற  இடத்தை  அறியாமல் அவன்  புறப்பட்டான் 
என்று வேதம் ச�ொல்லுகிறது. இது விசுவாசத்தின் உன்னதமான
செயல்பாடு. ஆபிரகாம் கானான் தேசத்திற்கு வந்த ப�ோது
தேவன் அவனைப் பார்க்கிறார். அவன் எவ்விதமாக நடக்கிறான் 
என்பதையும் பார்க்கிறார். மேலும் தேவன்  அவனை  குறித்து
எவ்விதமாய் சாட்சி க�ொடுக்கிறார்  என்பதை  ஆதியாகமம்16:19
இல் பார்க்கலாம். விசுவாச வழியை  உங்கள் குடும்பத்திற்கு
ப�ோதிக்கவில்லை என்றால் நீங்கள் பல கஷ்டங்களை சந்திக்க 
நேரிடும். தேவன்  ஆபிரகாமைக் குறித்து ஒரு உன்னதமான
சாட்சியைச் ச�ொல்லுகிறார். குடும்பம் ஒரு உன்னதமான
அமைப்பு. ம�ோசேயை  கர்த்தர்  அழைத்து இந்த  எகிப்து
தேசத்தில் அடிமைகளாய் இருந்த மக்களை அழைத்துக�ொண்டு
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வரும்படி ச�ொன்னார். அவ்வாறு அவன்  அந்த  மக்களை 
அழைத்துக�ொண்டு வரும்பொழுது சீனாய் மலையில் கர்த்தர் 
ம�ோசேக்கு பத்துக் கட்டளைகளை க�ொடுத்தார். இந்தப் பத்துக்
கட்டளைகளில் இரண்டு கட்டளை  குடும்பத்தை  சார்ந்ததாக
இருக்கிறது. முதலாவது யாத்திராகமம்20:12. இரண்டாவது
யாத்திராகமம் 20:16. நம்முடைய குடும்பத்தின் பரிசுத்தத்தைக்
காத்துக்கொள்ள வேண்டும்.
3. ய�ோசுவா தன்னுடைய குடும்பத்தை குறித்து என்ன சாட்சி
க�ொடுத்தார் என்பதை நாம் வேதத்தில் பார்க்கலாம் (ய�ோசுவா 
24:15). ‘நானும் என்  வீட்டாரும் கர்த்தரையே சேவிப்போம்’
என்று ச�ொல்லுகிறார். இன்றைக்கு நீங்கள் யாரைத் தெரிந்து
க�ொள்ளுகிறீர்கள்? இன்றைக்கு கணவன்  மனைவியிடத்தில்
ஏற்படும் சண்டைகளுக்குக் காரணம் நம்முடைய பாவங்கள்.
இயேசு கிறிஸ்து குடும்பத்தைக் குறித்து புதிய ஏற்பாட்டில்
ச�ொல்லுகிறது என்னவென்றால் மத்தேயு 19:4,5 இல் நாம்
பார்க்கலாம். குடும்ப  அமைப்புச்  சிதறிப் ப�ோகிறதை  இயேசு
கிறிஸ்து விரும்பவில்லை. ஆகவே  தான்  அவர் ச�ொல்லுகிறார் 
தேவன் இணைத்ததை மனிதன் பிரிக்காதிருக்கக்கடவன் என்று
ச�ொல்லுகிறார்.
4. பிலிப்பு பட்டணத்தில் லீதியாளின் குடும்பத்தைப் பார்க்கிற�ோம்.
பவுல் ஒரு கடற்கரையில் பிரசங்கித்து க�ொண்டிருக்கும்போது
இவள் ஆண்டவருடைய வார்த்தையைக் கேட்டப�ொழுது
தேவன்  அவளுடைய இருதயத்தைத்  திறந்தார். அப்பொழுது
அவள் ஆண்டவரை  விசுவாசித்து தன்னுடைய வாழ்கையை 
தேவனுக்கு ஒப்புக�ொடுத்தாள். அவள் தன்  குடும்பத்தையும்
ஆதாயப்படுத்திக்கொண்டாள்.
உங்கள்
குடும்பத்தை 
தேவனுக்கென்று ஆதாயப்படுத்துவதே நீங்கள் செய்கின்ற மிகப் 
பெரிய காரியம். லீதியாள் தன் வியாபாரத்தில் மிகச் செழிப்பாய்
வாழ்ந்து வந்தாள். (அப்போஸ்தலர்  16:14,15) அவள் தன் 
குடும்பத்தையும் ஆதாயப்படுத்திக் க�ொண்டாள். பின்னர் பிலிப்பு
சபை  உருவாகுவதற்கு இவளும் ஒரு காரணமாய் இருந்தாள்.
நீங்கள் தேவனுக்கு முன்பாக உண்மையாய் இருந்தால் தேவன் 
உங்கள் குடும்பத்தை  ஆதாயப்படுத்துவார். உங்கள் மூலமாக
ஆண்டவர்  நிச்சயமாக பெரிய காரியங்களை செய்ய  முடியும்.
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5. ஒரு சிறைச்சாலை அதிகாரியின்  குடும்பத்தைக் குறித்து
நாம் அப்போஸ்தலர்  16:25-34 இல் பார்க்கின்றோம். அந்த 
சிறைச்சாலை அதிகாரி பவுலையும் சீலாவையும் கூடிக்கொண்டு
ப�ோய் அவர்கள் காயங்களை கழுவி அவர்களுக்கு ப�ோஜனம்
க�ொடுத்தான்.
அவன் தேவனுடைய
ஊழியக்காரர்களை 
கனப்படுதினான்.
ஆனால்
இன்றைக்கு
ஊழியங்களைக்
கனப்படுத்தக் கூடிய காரியங்கள் குறைந்து விட்டது.
6. வேதத்திலிருந்து இன்னொரு அழகான குடும்பத்தை  நாம்
பார்போம். அப்போஸ்தலர் 18:2,3 இல் ஆக்கில்லா பிரிஸ்கில்லா 
என்பவர்களைக்
குறித்துப் பார்கின்றோம்.
அவர்கள்
ஊழியத்திற்கென்று தங்கள் வீட்டைத்  திறந்து க�ொடுத்தார்கள்.
இன்றைக்கு இவ்விதமான காரியங்கள் குறைந்து விட்டது.
குடும்பம் வேதத்தின் மையமான ப�ோதனை. குடும்பத்தைக்
க�ொண்டுதான் தேவன் 
ஊழியங்களை 
இன்றைக்கும்
கட்டிக்கொண்டு வருகிறார்.
7. நாம் மற்றொரு குடும்பத்தை  வேதத்திலிருந்து பார்ப்போம்.
அது தீம�ோத்தேயுவின்  குடும்பம். 2திம�ோத்தேயு 1:4,5 இல்
ச�ொல்லப்பட்டிருக்கிறது. தீம�ோத்தேயுவின் பாட்டியும் அவன் 
தாயும் அவனைக் கர்த்தருக்குள் வளர்த்தார்கள். பிள்ளைகளின் 
இரட்சிப்பிற்கு அவர்கள் பெற்றோர்களே முக்கிய ப�ொறுப்பாய்
இருக்கிறார்கள். தீம�ோத்தேயுவுக்கோ  அவன்  தன்  சிறு வயது
முதல் ஆண்டவருடைய காரியங்களைத்  தன் பாட்டியின் 
மூலமாகவும் தன் தாயின் மூலமாகவும் ப�ோதிக்கப்பட்டிருந்தான்.
ஒரு குடும்பத்தில் கணவனும் மனைவியும்   எவ்வாறு
நடந்துக�ொள்ள  வேண்டும் என்பதை பவுல் எபேசியர்  5:2231 இல் ச�ொல்லுகிறார். ஆனால் இன்றைய கிறிஸ்தவக்
குடும்பங்களில் இந்தக் காரியங்களை நாம் அதிகமாகப் பார்க்க 
முடியவில்லை. கணவன் தன் மனைவியிடத்தில் உண்மையாய்
அன்பு செய்வதில்லை.
மனைவியும்
தன்  கணவனுக்கு
கீழ்ப்படிந்து நடப்பதில்லை.
மேலும் பிள்ளைகள் எவ்வாறு நடந்துக�ொள்ள வேண்டும்
என்று  எபேசியர் 6:1 இல் ச�ொல்லப்பட்டிருகிறது. க�ொல�ோசெயர் 
3:19 இல் ‘புருஷர்களே உங்கள் மனைவிகளில் அன்புகூருங்கள்,
அவர்கள் மேல் கசந்துக�ொள்ளாதீர்கள்’ என்று ச�ொல்லுகிறது.
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கணவன்  தன்  மனைவிக்காக வாழ வேண்டும், மனைவி தன் 
கணவனுக்காக வாழ வேண்டும். இதுவே தேவன் ஏற்படுத்தின
குடும்பத்தின் அமைப்பு. ஒரு குடும்பத்தில் கணவன�ோ அல்லது
மனைவிய�ோ  இரட்சிக்கப்படவில்லையென்றால் அப்போது
அவர்கள் எவ்வாறு நடந்துக�ொள்ள வேண்டும் என்பதை வேதம்
நமக்கு 1க�ொரிந்தியர் 7:13 இல் ப�ோதிக்கிறது. இரட்சிக்கப்படாத
கணவன�ோ  மனைவிய�ோ  ஒரு குடும்பத்தில் இருக்கும்போது
அவர்களை அற்பமாக எண்ணக் கூடாது அவர்களை அலட்சியம்
பண்ணவும் கூடாது. மாறாக அவர்களைக் கர்த்தருக்கென்று
ஆதாயப்படுத்திக் க�ொள்ள வேண்டும்.

கிறிஸ்துவக் குடும்பங்களில் பிள்ளைகள் ஏன்
விசுவாசத்தில் காணப்படுவதில்லை?
பிள்ளைகள் ஏன் கெட்டுப�ோகிறார்கள் அல்லது அவர்கள்
ஏன்  விசுவாசத்தின்  வழியை  விட்டு விலகி ப�ோகிறார்கள்
என்பதை குறித்து நாம் பார்ப்போம்.
1. முதலாவது காரியம் இன்றைக்கு முழு நேரத்  தாய்மார்கள்
குறைந்துக�ொண்டே ப�ோகிறார்கள். அதாவது ஒரு குடும்பத்தில்
முழு நேரமும் ஒரு தாய் இருந்து தன்  பிள்ளைகளையும்
குடும்பத்தையும் பராமரிப்பதில்
குறைந்துக�ொண்டே 
ப�ோகிறார்கள். இதற்குக் காரணம் அந்தக் குடும்பத்தில்
திருப்தியில்லாமையால்
தாய்மார்களும்
வேலைக்குச் 
செல்கிறார்கள். பெண்கள் வேலைக்கு செல்லக்கூடாது என்று
வேதம் ச�ொல்லுகிறதா? இல்லை. பெண்கள் வேலைக்கு செல்லக்
கூடாது என்று வேதம் ச�ொல்லவில்லை. வேதத்திலேயே  சில 
பெண்கள் வேலை செய்வதை நாம் பார்க்கின்றோம். ஆனாலும்
வேதம் ச�ொல்லுகிறது, ஒரு பெண்ணின்  சிறந்த  வாழ்க்கை 
முறை என்பது, அவள் தன் வீட்டிலிருந்து தன் பிள்ளைகளைப் 
பராமரித்து அவர்களைச் சத்தியத்திற்குள் வழிநடத்துவது தான்.
பெண்கள் தங்கள் பிள்ளைகளின் விசுவாச வாழ்க்கைக்கு மிகவும்
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ப�ொறுப்புடையவர்களாய் இருக்கிறார்கள். ஆனால் அநேக
தாய்மார்கள் தங்களுக்குக் க�ொடுக்கப்பட்டிருக்கின்ற  இந்த 
கடமைகளில் தவறி விடுகிறார்கள். இதனால் பிள்ளைகளின் 
விசுவாச வாழ்க்கை மிகவும் பாதிக்கப்படுகிறது. ஒரு பிள்ளையின் 
விசுவாச வாழ்கையின்  ஆரம்பம் அதின்  வீட்டிலிருந்து தான் 
த�ொடங்குகிறது (உபாகமம் 6:6-8).    
2.
அநேக
குடும்பங்களில்
பெற்றோர்கள்
தங்கள்
பிள்ளைகைளிடத்தில்
ஆவிக்குரிய
காரியங்களைப் பற்றி
பேசுவது கிடையாது. ஒரு குடும்பத்தில் பெற்றோர்  எவ்வாறு
இருக்கிறார்கள�ோ, அப்படியே அந்தக் குடும்பமும் காணப்படும்.
நீங்கள் சரியில்லை  என்றால் உங்கள் பிள்ளைகள் சரியாக
நடந்து க�ொள்ளவேண்டும் என்பதை  நீங்கள் எதிர்பார்க்கக்
கூடாது. நீதிம�ொழிகள் 22:6 இல் வேதம் பெற்றோர்களுக்கு
தங்கள் பிள்ளைகளை  வழிநடதுவத்தின்  காரியத்தை  குறித்து
ச�ொல்லுகிறது. அவ்வாறு நீங்கள் நடக்கத்  தவறிவிட்டீர்கள்
என்றால் இப்போதே  ஆண்டவரிடத்தில் மனந்திரும்புங்கள்.  
பெற்றோர்கள்
முதலாவது
தங்கள்
பிள்ளைகளுக்கு
முன்மாதிரியாக நடந்து க�ொள்ள  வேண்டும். அதன்  பின்பே 
தங்கள்
பிள்ளைகளுக்கு
ஆண்டவருடைய
வார்த்தையை 
ப�ோதிப்பதுதான் நியமான காரியம். அநேக பெற்றோர் தங்கள்
பிள்ளகைளின்  முன்பாகவே  சண்டையிடுகிறார்கள். இதனால்
பிள்ளைகள் அதிகம் பாதிக்கப்படுகிறார்கள்.
3. பெற்றோர் ஆவிக்குரிய காரியங்களை முக்கியப்படுதுவதில்லை.
அதை  ஒரு இரண்டாந்தரமான காரியமாய் வைக்கிறார்கள்.  
இதனால் நாம் தேவனுடைய உண்மையான ஆசீர்வாதத்தை 
அனுபவிக்க  முடியவில்லை. முதலாவது நாம் தேவனுடைய
ராஜியத்தை தேட வேண்டும் என்று வேதம் ச�ொல்லுகிறது. ஆனால்
நாம�ோ முதலாவது உலகத்தைத் தேடிக்கொண்டிருக்கின்றோம்.
ஆவிக்குரிய காரியங்களை நாம் முக்கியப்படுதுவதில்லை.
4. பிள்ளைகள் கெட்டுப்போவதற்கு அடுத்த  முக்கிய காரியம்
ப�ொருளாசை.
இன்றைக்கு
அநேக
பெற்றோர்  தங்கள்
பிள்ளைகளிடத்தில் ப�ொருளாசையை விதைக்கிறார்கள். பெரிய
நிறுவனங்களில் வேலைக்குச் சென்று அதிகம் சம்பாதிக்க 
வேண்டும் என்ற எண்ணத்தை விதைக்கிறார்கள். ஆனால் வேதம்
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சீர்திருத்த சத்தியங்கள்
ச�ொல்லுகிறது, உலகத்திலும்
அன்புகூறாதிருங்கள் என்று.

உலகத்தில்

உள்ளவைகளிலும்

5. பிள்ளைகள் தங்கள்  படிப்பில் முதலாவது வர வேண்டும்
என்று அவர்களைக் கட்டாயப்படுத்துகிற  காரியம். இதனால்
அவர்கள் மன அளவில் அதிகம் பாதிக்கப்படுகிறார்கள்.
6. பெற்றோர் தங்கள் பிள்ளைகளிடத்தில் நேரம் செலவிடுவதில்லை.
பெற்றோர்கள் தாங்கள் செலவிடும் ஒரு சிறந்த நேரம் அது
தங்கள்
பிள்ளைகளிடத்தில் செலவிடுவதுதான்.
ஆனால்
இன்றைக்கு அநேக பெற்றோர்  தங்கள் பிள்ளைகளிடத்தில்
அதிகமாக நேரங்களைச் செலவிடுவதில்லை.
அவ்வாறு
செய்வது ஆண்டவருக்கு முன்பாக செய்யப்படும் துர�ோகமாகக்
காணப்படுகிறது.
7. மாறிவரும் வாழ்க்கை முறைக்கு கண் மூடி இருந்தல். இன்றைக்கு
உலகத்தில் பல புதிய கலாச்சாரங்கள் புகுந்துவிட்டன. மேலும்
பிள்ளைகளின் வாழ்க்கை முறைகளிலும் பல புதிய மாற்றங்கள்
ஏற்படுகிறது. ஆனால் இதனைப்  பெற்றோர்கள் அதிகம்
கண்டுக�ொள்வதில்லை. தங்கள் பிள்ளைகள் ஆண்டவருக்கு
முன்பாக எவ்வாறு வாழ்ந்துக�ொண்டிருக்கிறார்கள் என்பதையும்
அவர்கள் அதிகம் எண்ணிபார்ப்பதுமில்லை.
8. பெற்றோர்கள் தங்கள் பிள்ளைகளைக் குறித்து அதிகம் விழிப்பு
உடையவர்களாய் இருப்பதில்லை. ஆனால் நாம் வேதத்தில்
பார்க்கும்பொழுது ய�ோபு தன் பிள்ளைகளைக் குறித்து எவ்வாறு
கருத்தாய் இருந்தான் என்பதை ய�ோபு 1:5 இல் நாம் பார்க்கலாம்.
அதேப�ோல தேவன் ச�ோத�ோமை  அழிக்கும் வேளையில்,
ஆபிரகாம் ல�ோத்துக்காக தேவனை ந�ோக்கி ஜெபித்தான். நாம்
நம்முடைய பிள்ளைகளுக்காகச் செய்யும் ஒரு மிகப்பெரிய
காரியம் ஆண்டவரிடத்தில் அவர்களுக்காக ஜெபிப்பது. நாம்
நம்முடைய பிள்ளைகளை பணத்தின்  மூலமாகவ�ோ  அல்லது
படிப்பின்  மூலமாகவ�ோ பாதுகாக்க  முடியாது. ஆனால் நாம்
அவர்களுக்காக செய்யும் ஜெபம் அவர்களைப் பாதுகாக்கும்.
9. நாம் நம் தகுதிக்கு மிஞ்சி செயல்படுவது. அவ்வாறு  
குடும்பத்தில் பெற்றோர்கள் செயல்படும் ப�ோது முடிவில் அது
அநேக பிரச்சனைகளை  விளைவிக்கும். மேலும் நம்முடைய
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வேதாகமத்தில் கிறிஸ்தவ குடும்பம்
ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையையும் அது பாதிக்கும்.
10. பெற்றோர்  தங்கள் பிள்ளைகளை  வீட்டு வேலைகளைச் 
செய்ய பழக்கபடுத்தத்  தவறிவிடுகிறார்கள். நீதிம�ொழிகள் 22:6
இல் நம் பிள்ளைகளை நடத்த வேண்டிய வழியில் அவர்களை 
நடத்த வேண்டும் அப்போது அவர்கள் தங்கள் முதிர் வயதிலும்
அதை விடாமல் இருப்பார்கள் என்றும் வேதம் ச�ொல்லுகிறது.
மேலும் நாம் நம் பிள்ளைகளை  மற்றவர்கள�ோடு எப்போதும்
ஒப்பிட்டுப் பார்க்கக் கூடாது. ஏனென்றால் ஒவ்வொருவரும்
தனித்தன்மை உடையவர்கள்.
11. கடைசியாக பிள்ளைகள் தங்கள் விசுவாசப் பாதையில்
இருந்து விலகிப�ோவதற்கான காரணம் பெற்றோர்கள் தங்கள்
பிள்ளைகளுக்காகத் தேவனை ந�ோக்கி ஜெபிப்பதில்லை. தேவன் 
உங்களுடைய பிள்ளைகளுக்காக உங்களிடத்தில் கணக்குக்
கேட்பார் என்பதை நீங்கள் அறிந்து க�ொள்ள வேண்டும்.
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