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இந்த சிற்றேட்டின் செய்தி உங்களுக்கு ஆசீர்வா்தமவா்க இருந்தவால் 
எங்க்�வாடு பகிநதுச்கவாள்ளுங்கள். இ்தனை உங்களுக்கு ச்தரிந்த 
நணபர்களுக்கும் அறிமு்கபபடுத்தி ன்யுங்கள். 

நன்றி!!! 

சீர்திருத்த சததியங்கள் 

# சீர்திருத்த பாப்டிஸ்ட் வெளியீடு



வேதாகமத்தில் குடும்பம
	 ப�ொதுவொக	 இன்றைய	 சமுகம்	 மற்றும்	 குடும்�	
சூழ்நி்ைகள்	 	 �யஙகரமொன	 நி்ையில்	 கொணப�டுகிறைது.	
கனவன	 ம்னவி	 உறைவுகளில்	 உண்மயொன	 ஐக்கியமில்்ை.	
இவ்விதமொன	 சூழ்நி்ைகளில்	 வவதம்	 எனன	 பசொல்லுகிறைது	
எனறு	 �ொரக்கைொம்.	 �ரிசுதத	 ஆவியொனவர	 உஙகவ�ொடு	
வ�சுவொர	 எனறு	 விசுவொசிக்கிவறைன.	 உஙகளு்ைய	 குடும்�ம்	
கடைப�ை	 வவணடுபமனறைொல்	 வவதததின	 	 அடிப�்ையில்	
கடைப�ை	வவணடும்.	இல்்ைபயனறைொல்	நொம்	�ைவிதஙகளில்	
நம்மு்ைய	 ஞொனத்தக்	 பகொணடு	 பசயல்�ை	 நொம்	
வயொசிபவ�ொம்.	ஆனொல்	நிசசயமொக	அ்வகள்	நொம்	எதிர�ொரதத	
விதமொய்	 ந்ைப�றுவதில்்ை.	 ஏபனனறைொல்	 வதவன	 அஙகு	
இல்்ைபயனறைொல்	அஙகு	உண்மயொன	ஆசீரவொதம்	இருக்கொது	
என�்த	நொம்	வி�ஙகிக்பகொள்�	வவணடும்.	

	 முதைொவது	வவதததில்	குடும்�த்த	�ற்றிச	பசொல்லுகிறை்த	
நொம்	�ொரவ�ொம்.	ப�ொதுவொக	இன்றைக்கு	குடும்�ததில்	வவதம்	
பசொல்லுகிறை�டி	 கணவன	 ம்னவி	 வொழ்கிறைதில்்ை.	 இதுவவ	
உண்மயொன	நி்ை.	அவநக	குடும்�ஙகளில்	கணவன	ம்னவி	
ஒருவருக்பகொருவர	 அனபில்ைொமல்	 வவறை	 வழியினறி	 வசரந்து	
வொழ்ந்து	 பகொணடிருக்கிறைொரகள்.	 ஆனொல்	 வவதம்	 எனன	
பசொல்லுகிறைபதனறைொல்,	ஒரு	கிறிஸ்துவக்	குடும்�ம்	என�து		ஒரு	
அழகொன	வொழ்க்்கயொக	சிததரிக்கிறைது.	

குடும்ப்ம ்்த்னுனைய மு்தலவா்து திட்ைம்:

	 இது	 எஙகு	 சி்தந்து	 வ�ொகிறைவதொ	 அஙகு	 அழிவும்	
நொசமும்	தொன	ஏற்�டுகிறைது.	வவதததிற்குப	புறைம்�ொன	�ை	புதிய	
கைொசசொரம்	�ை	குடும்�ஙக்�ச	சி்தததுக்பகொணடிருக்கிறைது.	
ஆகவவ	 உைகம்	 அழி்வ	 வநொக்கி	 ஓடிக்பகொணடிருக்கிறைது.	
முதைொவது	 நொம்	 வதவனு்ைய	 சிருஷ்டிபபில்	 குடும்�த்த	
குறிததுப	 �ொரவ�ொம்.	 (ஆதியொகமம்	 1:27).	 வதவன	 தொம்	
உணைொக்கின	முதைொவது	குடும்�த்த	ஏவதன	வதொடைததில்	
்வதது	 இந்தக்	 குடும்�த்த	 மிகவும்	 ஆசீரவதிததொர	
(ஆதியொகமம்	 1:24).	குடும்�ம்	என�து	கணவனும்	ம்னவியும்		
பிரிக்கப�ைொத	 ஒவர	 மொம்சமொக	 இருப�ொரகள்.	 அவரகள்	
இருவரும்	இ்ணந்து	வதவனுைய	திடைததிற்கு	ஒபபுக்பகொடுதது	
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வொழ்கினறை	வொழ்்க்ய	வதவன	இந்த	ஏவதன	வதொடைததில்	
உணைொக்கினொர.	 வவதததின	 இந்தக்	 குடும்�	 அ்மபபில்	
பிறைக்கும்	 பிள்்�களும்கூை	 ஒருபவொருக்பகொருவர	 அனபும்	
�ொசமுமொய்	 வொழ்வவத	 வதவனு்ைய	 	 திடைம்.	 ஆனொல்	
இன்றைக்கு	 சவகொதரரக்குள்வ�	 	 சண்ையும்	 பிரிவி்னயும்	
கொணப�டுகிறைது.	 ஆதியொகமம்	 4:9	 -ல்	 கரததர	 கொயி்னப	
�ொரதது	உன	சவகொதரனொன	ஆவ�ல்	எஙவக	எனறு	வகடைொர.	
குடும்�ததில்	ஒருவ்ரபயொருவர	�ொதுகொக்கவும்	�ரொமரிக்கவும்	
ஒரு	 அ்மப்�	 எற்�டுததினதொல்	 தொன	 வதவன	 கொயி்ன	
�ொரதது	அவ்விதம்	வகடைொர.	இன்றைக்கு	குடும்�ததில்	அவநக	
பிரிவி்னகள்	கொணப�டுகிறைது.	ஆனொல்	வவதம்	இவ்விதமொன	
கொரியத்த	நமக்குப	வ�ொதிக்கவில்்ை.	வதவனு்ைய	அ்மபபு	
என�து	 ஒரு	 உனனதமொன	 கொரியமொக	 இருக்கிறைது.	 வதவன	
ஏற்�டுததின	இந்த	திடைம்		நி்றைவவறிய	சிை	குடும�ஙக்�	
நொம்	வவதததிலிருந்து	�ொரக்கைொம்.	

1.	 முதைொவது	 நொம்	 வநொவொவின	 குடும்�த்தப	 �ொரவ�ொம்.	
வநொவொவின	 கொைததில்	 அந்த	 ஜனஙகள்	 ப�ண	 பகொணடும்	
ப�ண	 பகொடுததும்	 புசிததும்	 குடிததும்	 பவள்�ம்		
வொரிக்பகொணடு	வ�ொகுமடடும்	உணரொதிருந்தொரகள்.	ஜனஙகள்	
வதவ	 �யமற்றைவரக�ொய்	 வொழ்ந்து	 பகொணடிருந்தொரகள்.	
இவ்விதமொன	 ஜனஙகள்	 மததியில்	 வதவன	 ஒரு	 குடும்�த்த	
மடடும்	 பதரிந்துபகொணடு	 அவரக்�ப	 �ொதுகொப�்த	
நொம்	 �ொரக்கிவறைொம்.	 அந்தக்	 குடும்�ம்	 வநொவொவின	 குடும்�ம்.	
ஆதியொகமம்	 6:18-ல்	 வதவன	 வநொவொவின	 குடும்�தவதொடு	
ஒரு	 உைன�டிக்்க	 பசய்வ்த	 நொம்	 �ொரக்கிவறைொம்.	 ஆம்	
இந்த	 உைகததில்	 வதவன	 இரடசிக்கப�டை	 ஒவ்பவொரு	
குடும்�தவதொடும்	தனி	ந�வரொடும்	உைன�டிக்்க	பசய்கிறைொர.	
ஆகவவ	 தொன	 ஆணைவர	 பசொல்லுகிறைொர	 ‘நீஙகள்	 என	
ஜனமொயிருபபீரகள்	 நொன	 உஙகள்	 வதவனொய்	 இருபவ�ன’	
எனறு.	 இந்தப	 ப�ொல்ைொத	 உைகததில்	 அழிவின	 �ொ்தயில்	
பசல்லுனகினறை	இந்த	உைகததில்	வதவன	உஙகள்	குடும்�தவதொடு	
உைன�டிக்்க	 ஏற்�டுதத	 முடியுமொ?	 வநொவொ,	 வதவனு்ைய	
வொரத்தக்குக்	 கீழ்ப�டிந்து	 அந்தப	 ப�ொல்ைொத	 ஜனஙகள்	
மததியிலும்	 தன	 குடும்�த்தக்	 கொததுபகொணைொன.	 அவன	
ஒரு	 நீதியின	 பிரசஙகி	 எனறு	 வவதம்	 பசொல்லுகிறைது.	 அவன	
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வதவனு்ைய	வொரத்த்ய	அந்த	மக்களுக்குச	பசொனனொன.	
ஆனொல்	 ஒருவரும்	 அ்த	 வகடகவில்்ை.	 வநொவொ்வப	
வ�ொை	 நொம்	 நம்மு்ைய	குடும்�த்த	இந்த	 �ொவம்	 நி்றைந்த	
உைகததிலிருந்து	 கொததுக்பகொள்�	 வவணடும்.	 நீ	 உனனு்ைய	
குடும்�த்த	�ொதுகொப�வத	வதவனு்ைய	திடைம்.	எல்ைொவற்்றை	
�ொரக்கிலும்	நம்	குடும்�த்த	�ொதுகொக்க	தவறினொல்	நம்மு்ைய	
வொழ்க்்கவய	வீண.	

2.	 இரணைொவதொக,	 ஆபிரகொமின	 குடும்�த்தப	 �ொரவ�ொம்.	
ஆபிரகொ்ம	 வதவன	 அ்ழததவ�ொது	 அவன	 தன	 குடும்�	
மக்க்�யும்	 கூடிக்பகொணடு	 வ�ொனொன.	 தன	 குடும்�மும்		
வதவ்னச	வசவிக்க	வவணடும்	எனறு	அவன	எணணினொன.	
நம்	குடும்�ததின	மீது	இவ்விதமொன	�ொரம்	இல்்ைபயனறைொல்	
நொம்	 நம்	 பசொந்தக்	 ்கக�ொல்	 நம்	 குடும்�த்த	 இடிததுப	
வ�ொடுகிறைவரக�ொய்	 இருக்கிவறைொம்.	 இன்றைக்கு	 அவநகர	
இவ்விதமொக	 தஙகள்	 பசொந்தக்	 குடும்�ஙக்�த	 தொஙகவ�	
இடிததுக்	பகொணடிருக்கிறைொரகள்.	அதற்குக்	கொரணம்	அவரகள்	
வதவ்னத	வதடுவதில்்ை.	நீஙகளும்		அவ்வொறு	பசய்துபகொணடு	
இருபபீரகள்	 எனறைொல்	 மனந்திரும்புஙகள்.	 ஆபிரகொ்ம	
வதவன	 அ்ழததவ�ொது	 அவன	 தன	 குடும்�த்தயும்	
கூடடிக்பகொணடு	 பசல்கிறைொன	 (ஆதியொகமம்12:5).	 ஜீவனுள்�	
வதவ்ன	நம்பினவரகள்	ஒருவரும்	்கவிை�டைதில்்ை.	வதவ	
குமொர்ன	 இந்த	 உைகததில்	 பகொணடுவரும்�டியொக	 வதவன	
அவ்ன	 ஆசீரவதிததொர.	 வதவன	 அவ்ன	 அ்ழததவ�ொது	
தொன	 வ�ொகிறை	 இைத்த	 அறியொமல்	 அவன	 புறைப�டைொன	
எனறு	வவதம்	பசொல்லுகிறைது.	இது	விசுவொசததின	உனனதமொன	
பசயல்�ொடு.	 ஆபிரகொம்	 கொனொன	 வதசததிற்கு	 வந்த	 வ�ொது	
வதவன	அவ்னப	�ொரக்கிறைொர.	அவன	எவ்விதமொக	நைக்கிறைொன	
என�்தயும்	 �ொரக்கிறைொர.	 வமலும்	 வதவன	அவ்ன	 குறிதது	
எவ்விதமொய்	சொடசி	பகொடுக்கிறைொர	என�்த	ஆதியொகமம்16:19	
இல்	 �ொரக்கைொம்.	 விசுவொச	 வழி்ய	 உஙகள்	 குடும்�ததிற்கு	
வ�ொதிக்கவில்்ை	எனறைொல்	நீஙகள்	�ை	கஷ்ைஙக்�	சந்திக்க	
வநரிடும்.	 வதவன	 ஆபிரகொ்மக்	 குறிதது	 ஒரு	 உனனதமொன	
சொடசி்யச	 பசொல்லுகிறைொர.	 குடும்�ம்	 ஒரு	 உனனதமொன	
அ்மபபு.	 வமொவச்ய	 கரததர	 அ்ழதது	 இந்த	 எகிபது	
வதசததில்	அடி்மக�ொய்	இருந்த	மக்க்�	அ்ழததுபகொணடு	
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வரும்�டி	 பசொனனொர.	 அவ்வொறு	 அவன	 அந்த	 மக்க்�	
அ்ழததுபகொணடு	வரும்ப�ொழுது	சீனொய்	ம்ையில்	கரததர	
வமொவசக்கு	�ததுக்	கடை்�க்�	பகொடுததொர.	இந்தப	�ததுக்	
கடை்�களில்	இரணடு	கடை்�	குடும்�த்த	சொரந்ததொக	
இருக்கிறைது.	 முதைொவது	 யொததிரொகமம்20:12.	 இரணைொவது	
யொததிரொகமம்	 20:16.	 நம்மு்ைய	குடும்�ததின	�ரிசுததத்தக்	
கொததுக்பகொள்�	வவணடும்.	

3.	வயொசுவொ	தனனு்ைய	குடும்�த்த	குறிதது	எனன	சொடசி	
பகொடுததொர	என�்த	நொம்	வவதததில்	�ொரக்கைொம்	(வயொசுவொ	
24:15).	 ‘நொனும்	 என	 வீடைொரும்	 கரதத்ரவய	 வசவிபவ�ொம்’	
எனறு	 பசொல்லுகிறைொர.	 இன்றைக்கு	 நீஙகள்	 யொ்ரத	 பதரிந்து	
பகொள்ளுகிறீரகள்?	 இன்றைக்கு	 கணவன	 ம்னவியிைததில்	
ஏற்�டும்	 சண்ைகளுக்குக்	 கொரணம்	 நம்மு்ைய	 �ொவஙகள்.	
இவயசு	 கிறிஸ்து	 குடும்�த்தக்	 குறிதது	 புதிய	 ஏற்�ொடடில்	
பசொல்லுகிறைது	 எனனபவனறைொல்	 மதவதயு	 19:4,5	 இல்	 நொம்	
�ொரக்கைொம்.	 குடும்�	அ்மபபுச	 சிதறிப	 வ�ொகிறை்த	இவயசு	
கிறிஸ்து	விரும்�வில்்ை.	ஆகவவ	தொன	அவர	பசொல்லுகிறைொர	
வதவன	இ்ணதத்த	மனிதன	பிரிக்கொதிருக்கக்கைவன	எனறு	
பசொல்லுகிறைொர.	

4.	பிலிபபு	�டைணததில்	லீதியொளின	குடும்�த்தப	�ொரக்கிவறைொம்.	
�வுல்	ஒரு	கைற்க்ரயில்	பிரசஙகிதது	பகொணடிருக்கும்வ�ொது	
இவள்	 ஆணைவரு்ைய	 வொரத்த்யக்	 வகடைப�ொழுது	
வதவன	 அவளு்ைய	 இருதயத்தத	 திறைந்தொர.	 அபப�ொழுது	
அவள்	ஆணைவ்ர	 விசுவொசிதது	 தனனு்ைய	 வொழ்்க்ய	
வதவனுக்கு	 ஒபபுபகொடுததொள்.	 அவள்	 தன	 குடும்�த்தயும்	
ஆதொயப�டுததிக்பகொணைொள்.	 உஙகள்	 குடும்�த்த	
வதவனுக்பகனறு	ஆதொயப�டுததுவவத	நீஙகள்	பசய்கினறை	மிகப	
ப�ரிய	கொரியம்.	லீதியொள்	தன	வியொ�ொரததில்	மிகச	பசழிப�ொய்	
வொழ்ந்து	 வந்தொள்.	 (அபவ�ொஸ்தைர	 16:14,15)	 அவள்	 தன	
குடும்�த்தயும்	ஆதொயப�டுததிக்	பகொணைொள்.	பினனர	பிலிபபு	
ச்�	 உருவொகுவதற்கு	இவளும்	 ஒரு	 கொரணமொய்	இருந்தொள்.	
நீஙகள்	வதவனுக்கு	முன�ொக	உண்மயொய்	இருந்தொல்	வதவன	
உஙகள்	 குடும்�த்த	 ஆதொயப�டுததுவொர.	 உஙகள்	 மூைமொக	
ஆணைவர	நிசசயமொக	ப�ரிய	கொரியஙக்�	பசய்ய	முடியும்.	
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5.	 ஒரு	 சி்றைசசொ்ை	 அதிகொரியின	 குடும்�த்தக்	 குறிதது	
நொம்	 அபவ�ொஸ்தைர	 16:25-34	 இல்	 �ொரக்கினவறைொம்.	 அந்த	
சி்றைசசொ்ை	அதிகொரி	�வு்ையும்	சீைொ்வயும்	கூடிக்பகொணடு	
வ�ொய்	அவரகள்	கொயஙக்�	கழுவி	அவரகளுக்கு	வ�ொஜனம்	
பகொடுததொன.	 அவன	 வதவனு்ைய	 ஊழியக்கொரரக்�	
கனப�டுதினொன.	 ஆனொல்	 இன்றைக்கு	 ஊழியஙக்�க்	
கனப�டுததக்	கூடிய	கொரியஙகள்	கு்றைந்து	விடைது.	

6.	 வவதததிலிருந்து	 இனபனொரு	 அழகொன	 குடும்�த்த	 நொம்	
�ொரவ�ொம்.	அபவ�ொஸ்தைர	18:2,3	இல்	ஆக்கில்ைொ	பிரிஸ்கில்ைொ	
என�வரக்�க்	 குறிததுப	 �ொரகினவறைொம்.	 அவரகள்	
ஊழியததிற்பகனறு	தஙகள்	வீட்ைத	திறைந்து	பகொடுததொரகள்.	
இன்றைக்கு	 இவ்விதமொன	 கொரியஙகள்	 கு்றைந்து	 விடைது.	
குடும்�ம்	 வவதததின	 ்மயமொன	 வ�ொத்ன.	 குடும்�த்தக்	
பகொணடுதொன	 வதவன	 ஊழியஙக்�	 இன்றைக்கும்	
கடடிக்பகொணடு	வருகிறைொர.	

7.	 நொம்	 மற்பறைொரு	குடும்�த்த	 வவதததிலிருந்து	 �ொரபவ�ொம்.	
அது	 தீவமொதவதயுவின	 குடும்�ம்.	 2திவமொதவதயு	 1:4,5	 இல்	
பசொல்ைப�டடிருக்கிறைது.	 தீவமொதவதயுவின	 �ொடடியும்	அவன	
தொயும்	அவ்னக்	கரததருக்குள்	வ�ரததொரகள்.	பிள்்�களின	
இரடசிபபிற்கு	அவரகள்	ப�ற்வறைொரகவ�	முக்கிய	ப�ொறுப�ொய்	
இருக்கிறைொரகள்.	 தீவமொதவதயுவுக்வகொ	 அவன	 தன	 சிறு	 வயது	
முதல்	 ஆணைவரு்ைய	 கொரியஙக்�த	 தன	 �ொடடியின	
மூைமொகவும்	தன	தொயின	மூைமொகவும்	வ�ொதிக்கப�டடிருந்தொன.	
ஒரு	 குடும்�ததில்	 கணவனும்	 ம்னவியும்	 	 எவ்வொறு	
நைந்துபகொள்�	வவணடும்	என�்த	�வுல்	எவ�சியர	 5:22-
31	 இல்	 பசொல்லுகிறைொர.	 ஆனொல்	 இன்றைய	 கிறிஸ்தவக்	
குடும்�ஙகளில்	இந்தக்	கொரியஙக்�	நொம்	அதிகமொகப	�ொரக்க	
முடியவில்்ை.	கணவன	தன	ம்னவியிைததில்	உண்மயொய்	
அனபு	 பசய்வதில்்ை.	 ம்னவியும்	 தன	 கணவனுக்கு	
கீழ்ப�டிந்து	நைப�தில்்ை.	

	 வமலும்	பிள்்�கள்	எவ்வொறு	நைந்துபகொள்�	வவணடும்	
எனறு		எவ�சியர	6:1	இல்	பசொல்ைப�டடிருகிறைது.	பகொவைொபசயர	
3:19	இல்	‘புருஷரகவ�	உஙகள்	ம்னவிகளில்	அனபுகூருஙகள்,	
அவரகள்	வமல்	கசந்துபகொள்�ொதீரகள்’	எனறு	பசொல்லுகிறைது.	
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சீர்திருத்த சததியங்கள் 

கணவன	தன	ம்னவிக்கொக	வொழ	வவணடும்,	ம்னவி	தன	
கணவனுக்கொக	வொழ	வவணடும்.	இதுவவ	வதவன	ஏற்�டுததின	
குடும்�ததின	அ்மபபு.	ஒரு	குடும்�ததில்	கணவவனொ	அல்ைது	
ம்னவிவயொ	 இரடசிக்கப�ைவில்்ைபயனறைொல்	 அபவ�ொது	
அவரகள்	எவ்வொறு	நைந்துபகொள்�	வவணடும்	என�்த	வவதம்	
நமக்கு	1பகொரிந்தியர	7:13	இல்	வ�ொதிக்கிறைது.	இரடசிக்கப�ைொத	
கணவவனொ	 ம்னவிவயொ	 ஒரு	 குடும்�ததில்	 இருக்கும்வ�ொது	
அவரக்�	அற்�மொக	எணணக்	கூைொது	அவரக்�	அைடசியம்	
�ணணவும்	 கூைொது.	 மொறைொக	 அவரக்�க்	 கரததருக்பகனறு	
ஆதொயப�டுததிக்	பகொள்�	வவணடும்.	

கிறிஸ்துேக் குடும்பஙகளில் பிள்ளைகள ஏன் 
விசுோசத்தில் காணப்படுேதில்்லை?

	 பிள்்�கள்	ஏன	பகடடுவ�ொகிறைொரகள்	அல்ைது	அவரகள்	
ஏன	 விசுவொசததின	 வழி்ய	 விடடு	 விைகி	 வ�ொகிறைொரகள்	
என�்த	குறிதது	நொம்	�ொரபவ�ொம்.

1.	முதைொவது	 கொரியம்	இன்றைக்கு	முழு	வநரத	 தொய்மொரகள்	
கு்றைந்துபகொணவை	வ�ொகிறைொரகள்.	அதொவது	ஒரு	குடும்�ததில்	
முழு	 வநரமும்	 ஒரு	 தொய்	 இருந்து	 தன	 பிள்்�க்�யும்	
குடும்�த்தயும்	 �ரொமரிப�தில்	 கு்றைந்துபகொணவை	
வ�ொகிறைொரகள்.	 இதற்குக்	 கொரணம்	 அந்தக்	 குடும்�ததில்	
திருபதியில்ைொ்மயொல்	 தொய்மொரகளும்	 வவ்ைக்குச	
பசல்கிறைொரகள்.	ப�ணகள்	வவ்ைக்கு	பசல்ைக்கூைொது	எனறு	
வவதம்	பசொல்லுகிறைதொ?	இல்்ை.	ப�ணகள்	வவ்ைக்கு	பசல்ைக்	
கூைொது	 எனறு	 வவதம்	 பசொல்ைவில்்ை.	 வவதததிவைவய	 சிை	
ப�ணகள்	வவ்ை	பசய்வ்த	நொம்	�ொரக்கினவறைொம்.	ஆனொலும்	
வவதம்	 பசொல்லுகிறைது,	 ஒரு	 ப�ணணின	 சிறைந்த	 வொழ்க்்க	
மு்றை	என�து,	அவள்	தன	வீடடிலிருந்து	தன	பிள்்�க்�ப	
�ரொமரிதது	அவரக்�ச	சததியததிற்குள்	வழிநைததுவது	தொன.	
ப�ணகள்	தஙகள்	பிள்்�களின	விசுவொச	வொழ்க்்கக்கு	மிகவும்	
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ப�ொறுபபு்ையவரக�ொய்	 இருக்கிறைொரகள்.	 ஆனொல்	 அவநக	
தொய்மொரகள்	 தஙகளுக்குக்	 பகொடுக்கப�டடிருக்கினறை	 இந்த	
கை்மகளில்	 தவறி	 விடுகிறைொரகள்.	 இதனொல்	 பிள்்�களின	
விசுவொச	வொழ்க்்க	மிகவும்	�ொதிக்கப�டுகிறைது.	ஒரு	பிள்்�யின	
விசுவொச	வொழ்்கயின	ஆரம்�ம்	அதின	வீடடிலிருந்து	 தொன	
பதொைஙகுகிறைது	(உ�ொகமம்	6:6-8).				

2.	 அவநக	 குடும்�ஙகளில்	 ப�ற்வறைொரகள்	 தஙகள்	
பிள்்�்களிைததில்	 ஆவிக்குரிய	 கொரியஙக்�ப	 �ற்றி	
வ�சுவது	 கி்ையொது.	 ஒரு	 குடும்�ததில்	 ப�ற்வறைொர	 எவ்வொறு	
இருக்கிறைொரகவ�ொ,	அப�டிவய	அந்தக்	குடும்�மும்	கொணப�டும்.	
நீஙகள்	 சரியில்்ை	 எனறைொல்	 உஙகள்	 பிள்்�கள்	 சரியொக	
நைந்து	 பகொள்�வவணடும்	 என�்த	 நீஙகள்	 எதிர�ொரக்கக்	
கூைொது.	 நீதிபமொழிகள்	 22:6	 இல்	 வவதம்	 ப�ற்வறைொரகளுக்கு	
தஙகள்	 பிள்்�க்�	 வழிநைதுவததின	 கொரியத்த	 குறிதது	
பசொல்லுகிறைது.	 அவ்வொறு	 நீஙகள்	 நைக்கத	 தவறிவிடடீரகள்	
எனறைொல்	 இபவ�ொவத	 ஆணைவரிைததில்	 மனந்திரும்புஙகள்.		
ப�ற்வறைொரகள்	 முதைொவது	 தஙகள்	 பிள்்�களுக்கு	
முனமொதிரியொக	 நைந்து	 பகொள்�	 வவணடும்.	 அதன	 பினவ�	
தஙகள்	 பிள்்�களுக்கு	 ஆணைவரு்ைய	 வொரத்த்ய	
வ�ொதிப�துதொன	நியமொன	கொரியம்.	அவநக	ப�ற்வறைொர	தஙகள்	
பிள்�்களின	முன�ொகவவ	 சண்ையிடுகிறைொரகள்.	 இதனொல்	
பிள்்�கள்	அதிகம்	�ொதிக்கப�டுகிறைொரகள்.	

3.	ப�ற்வறைொர	ஆவிக்குரிய	கொரியஙக்�	முக்கியப�டுதுவதில்்ை.	
அ்த	 ஒரு	 இரணைொந்தரமொன	 கொரியமொய்	 ்வக்கிறைொரகள்.		
இதனொல்	 நொம்	 வதவனு்ைய	 உண்மயொன	 ஆசீரவொதத்த	
அனு�விக்க	 முடியவில்்ை.	 முதைொவது	 நொம்	 வதவனு்ைய	
ரொஜியத்த	வதை	வவணடும்	எனறு	வவதம்	பசொல்லுகிறைது.	ஆனொல்	
நொவமொ	முதைொவது	உைகத்தத	வதடிக்பகொணடிருக்கினவறைொம்.	
ஆவிக்குரிய	கொரியஙக்�	நொம்	முக்கியப�டுதுவதில்்ை.

4.	 பிள்்�கள்	பகடடுபவ�ொவதற்கு	அடுதத	முக்கிய	 கொரியம்	
ப�ொரு�ொ்ச.	 இன்றைக்கு	 அவநக	 ப�ற்வறைொர	 தஙகள்	
பிள்்�களிைததில்	ப�ொரு�ொ்ச்ய	வி்தக்கிறைொரகள்.	ப�ரிய	
நிறுவனஙகளில்	 வவ்ைக்குச	 பசனறு	 அதிகம்	 சம்�ொதிக்க	
வவணடும்	எனறை	எணணத்த	வி்தக்கிறைொரகள்.	ஆனொல்	வவதம்	
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பசொல்லுகிறைது,	 உைகததிலும்	 உைகததில்	 உள்�்வகளிலும்	
அனபுகூறைொதிருஙகள்	எனறு.	

5.	பிள்்�கள்	தஙகள்		�டிபபில்	முதைொவது	வர	வவணடும்	
எனறு	அவரக்�க்	 கடைொயப�டுததுகிறை	 கொரியம்.	 இதனொல்	
அவரகள்	மன	அ�வில்	அதிகம்	�ொதிக்கப�டுகிறைொரகள்.

6.	ப�ற்வறைொர	தஙகள்	பிள்்�களிைததில்	வநரம்	பசைவிடுவதில்்ை.	
ப�ற்வறைொரகள்	 தொஙகள்	 பசைவிடும்	 ஒரு	 சிறைந்த	 வநரம்	 அது	
தஙகள்	 பிள்்�களிைததில்	 பசைவிடுவதுதொன.	 ஆனொல்	
இன்றைக்கு	 அவநக	 ப�ற்வறைொர	 தஙகள்	 பிள்்�களிைததில்	
அதிகமொக	 வநரஙக்�ச	 பசைவிடுவதில்்ை.	 அவ்வொறு	
பசய்வது	ஆணைவருக்கு	முன�ொக	பசய்யப�டும்	துவரொகமொகக்	
கொணப�டுகிறைது.	

7.	மொறிவரும்	வொழ்க்்க	மு்றைக்கு	கண	மூடி	இருந்தல்.	இன்றைக்கு	
உைகததில்	�ை	புதிய	கைொசசொரஙகள்	புகுந்துவிடைன.	வமலும்	
பிள்்�களின	வொழ்க்்க	மு்றைகளிலும்	�ை	புதிய	மொற்றைஙகள்	
ஏற்�டுகிறைது.	 ஆனொல்	 இத்னப	 ப�ற்வறைொரகள்	 அதிகம்	
கணடுபகொள்வதில்்ை.	 தஙகள்	 பிள்்�கள்	 ஆணைவருக்கு	
முன�ொக	எவ்வொறு	வொழ்ந்துபகொணடிருக்கிறைொரகள்	என�்தயும்	
அவரகள்	அதிகம்	எணணி�ொரப�துமில்்ை.

8.	ப�ற்வறைொரகள்	தஙகள்	பிள்்�க்�க்	குறிதது	அதிகம்	விழிபபு	
உ்ையவரக�ொய்	 இருப�தில்்ை.	 ஆனொல்	 நொம்	 வவதததில்	
�ொரக்கும்ப�ொழுது	வயொபு	தன	பிள்்�க்�க்	குறிதது	எவ்வொறு	
கருததொய்	இருந்தொன	என�்த	வயொபு	1:5	இல்	நொம்	�ொரக்கைொம்.	
அவதவ�ொை	 வதவன	 வசொவதொ்ம	 அழிக்கும்	 வவ்�யில்,	
ஆபிரகொம்	வைொததுக்கொக	வதவ்ன	வநொக்கி	பஜபிததொன.	நொம்	
நம்மு்ைய	 பிள்்�களுக்கொகச	 பசய்யும்	 ஒரு	 மிகபப�ரிய	
கொரியம்	ஆணைவரிைததில்	அவரகளுக்கொக	பஜபிப�து.	 நொம்	
நம்மு்ைய	பிள்்�க்�	�ணததின	மூைமொகவவொ	அல்ைது	
�டிபபின	மூைமொகவவொ	�ொதுகொக்க	முடியொது.	ஆனொல்	நொம்	
அவரகளுக்கொக	பசய்யும்	பஜ�ம்	அவரக்�ப	�ொதுகொக்கும்.

9.	 நொம்	 நம்	 தகுதிக்கு	 மிஞ்சி	 பசயல்�டுவது.	 அவ்வொறு		
குடும்�ததில்	ப�ற்வறைொரகள்	பசயல்�டும்	வ�ொது	முடிவில்	அது	
அவநக	 பிரசச்னக்�	 வி்�விக்கும்.	 வமலும்	 நம்மு்ைய	
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ஆவிக்குரிய	வொழ்க்்க்யயும்	அது	�ொதிக்கும்.	

10.	 ப�ற்வறைொர	 தஙகள்	 பிள்்�க்�	 வீடடு	 வவ்ைக்�ச	
பசய்ய	�ழக்க�டுததத	 தவறிவிடுகிறைொரகள்.	 நீதிபமொழிகள்	 22:6	
இல்	நம்	பிள்்�க்�	நைதத	வவணடிய	வழியில்	அவரக்�	
நைதத	வவணடும்	அபவ�ொது	அவரகள்	தஙகள்	முதிர	வயதிலும்	
அ்த	விைொமல்	இருப�ொரகள்	எனறும்	வவதம்	பசொல்லுகிறைது.	
வமலும்	நொம்	நம்	பிள்்�க்�	மற்றைவரகவ�ொடு	எபவ�ொதும்	
ஒபபிடடுப	 �ொரக்கக்	 கூைொது.	 ஏபனனறைொல்	 ஒவ்பவொருவரும்	
தனிததன்ம	உ்ையவரகள்.

11.	 க்ைசியொக	 பிள்்�கள்	 தஙகள்	 விசுவொசப	 �ொ்தயில்	
இருந்து	விைகிவ�ொவதற்கொன	கொரணம்	ப�ற்வறைொரகள்	தஙகள்	
பிள்்�களுக்கொகத	வதவ்ன	வநொக்கி	பஜபிப�தில்்ை.	வதவன	
உஙகளு்ைய	 பிள்்�களுக்கொக	 உஙகளிைததில்	 கணக்குக்	
வகட�ொர	என�்த	நீஙகள்	அறிந்து	பகொள்�	வவணடும்.	




