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வாலிபர்களும், திருமணமும் 
	 இந்த	 சிற்றேட்டை	 வாசிக்கும்	 வாலிபர்களாகிய	 நீங்கள்	
அ்ே்கர	திருமணத்திற்கா்க	ஆயத்்தமாகிக்	க்காண்டிருப்பீர்கள்	என்று	
நி்ைக்கி்றேன்.	 இன்்றேய	 சமு்கத்தில்	 நி்கழ்நது	 க்காண்டிருக்கும்	
மி்கவும்	்மாசமாை	நி்கழ்வு	என்ைகவன்று	கசான்ைால்	திருமணக்	
்கடடை்மப்பு	 சீரக்கு்ைக்்கப்படுகிறேது.	 திருமணத்்்தக்	 குறித்து	
மக்்கள்	 மத்தியில்	 ேல்ை	 ஒரு	 சிந்த்ைப்்பாக்கு	இல்்ை.	 ேல்ை	
குடும்பங்கள்	ேம்	சமு்கத்தில்	பாரக்்க	முடியவில்்ை.	திருமணத்்்தக்	
குறித்து	 சமு்கம்	 கு்றேவாை	 மதிப்பீடு	 கசய்கிறேது.	 இப்படியாை	
சூழ்நி்ையில்	 வாலிபர்களாகிய	 நீங்கள்	 உங்கள்	 எதிர்காைத்்்தக்	
குறித்து	 எப்படியா்க	 ஆயத்்தம்	 கசய்து	 க்காண்டிருக்கிறீர்கள்?	
உங்கள்	 எதிர்காைத்்்தக்	 குறித்து	 எவ்வி்தமா்க	 சிநதித்துக்	
க்காண்டிருக்கிறீர்கள்?	நீங்கள்	ஒருோள்	திருமண	நி்கழ்்வ	்கடைநது	
கசல்ைப்	்பாகிறீர்கள்,	அ்தறகு	நீங்கள்	எவ்வி்தமா்க	ஆயத்்தமாகிக்	
க்காண்டிருக்கிறீர்கள்?	 இநநி்ையில்	 திருமணத்்்தக்	 குறித்து	
்வ்தம்	என்ை	கசால்லுகிறேது?	இ்்த	ோம்	ஆராய்நது	பாரப்பது	
மி்கவும்	ேைகமன்று	நி்ைக்கி்றேன்.	
	 இ்்தப்பறறி	சிநதிப்ப்தறகு			முன்ை்தா்க	உங்கள்	முன்	ஒரு	
்்கள்வி்ய	்வக்கி்றேன்,	 நீங்கள்	இரடசிக்்கப்படடிருக்கிறீர்களா?		
அடிப்ப்டையா்க	 இரடசிப்்பக்	 குறித்து	 உங்கள்	 மைதில்	
சிந்த்ைப்	் பாக்கு	்காணப்படை	் வண்டும்.	இந்த	உை்கத்தில்	பிறேந்த	
எல்்ைாரும்,	அ்தாவது	ஆ்தாமின்	சந்ததி	முழுவதுமா்க	பாவத்தில்	
மரித்திருக்கிறோர்கள்.	 ஆ்க்வ்தான்	 இந்த	 உை்கத்தில்	 பிறேக்கும்	
ஒவ்கவாரு	மனி்தனும்	பாவம்	கசய்கிறோன்.	மு்தல்	கபற்றோர்களாகிய	
ஆ்தாம்-ஏவாள்	பாவத்தில்	வீழ்ந்ததின்	வி்ளவு	முழு	மனுக்குை்ம	
பாவத்திைால்	பாதிக்்கப்படடுள்ளது.	அவர்கள்	கசய்்த	பாவத்தின்	
வி்ளவா்க	்்தவ்ைாடு	க்காண்டிருந்த	உறேவு	முறிநது	்பாயிறறு,	
்்தவ	்்காபாக்கி்ை்ய	சுமநது	க்காண்டிருக்கிறேது.	பாவத்்்தாடு	
மரிக்கிறே	 எவனும்	 ்்தவனு்டைய	 நீதியாை	 சடடைப்படி	 அவன்	
ேர்கத்திறகு	பாத்திரவாைா்கக்	்காணப்படுகின்றோன்.	இந்த	புவியில்	
பிறேக்கிறே	ஒவ்கவாரு	மனி்தனும்	ேர்கத்திற்்க	பாத்திரவான்.	அந்த	
மனி்த்ை	்கடைவுள்	்்தடி	வநது,	பாவ	மன்னிப்்ப	ஏறபடுத்திைார,	
அந்த	 மன்னிப்பின்	 மூைம்	 மனி்தன்	 மீண்டுமா்க	 ்்தவ்ைாடு	
உறேவுக்காள்ளும்படியாை	 வழி்ய	 உண்டைாக்கிைார.	 இ்யசு	
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கிறிஸ்துவாைவர	்தன்	கசாந்த	இரத்்தத்தின்	மூைம்	பாவ	மன்னிப்்ப	
கபறறுத்்தநது	 ேமக்கு	 மீட்ப	 ஏறபடுத்திைார.	 அந்த	 இ்யசு	
கிறிஸ்து	 இல்ைாமல்	 ோம்	 எவரு்ம	 இரடசிக்்கப்படை	 முடியாது,	
பாவ	மன்னிப்்பப்	கபறறுக்க்காள்ள	முடியாது.	இரடசிக்்கப்படைா்த	
ஒவ்கவாரு	 மனி்தனுக்கும்	 இ்யசு	 கிறிஸ்து	 மி்க	 அவசியமா்க	
இருக்கிறோர	என்ப்்த	ோம்	நி்ைவில்	க்காள்ள்வண்டும்.	
திருமணத்திற்கான ஆயத்்தம்:

	 நீங்கள்	 எ்தற்கா்க	 திருமணம்	 கசய்துக்காள்ளப்	
்பாகிறீர்கள்?	 ோன்	 (ஆசிரியர)	 திருமணம்	 கசய்யும்்பாது	
எைக்கு	வயது	29.	ோன்	எ்தற்கா்க	திருமணம்	கசய்்்தகைன்றோல்,	
என்னு்டைய	 ேண்பர்கள்	 எல்ைாருக்கும்	 திருமணமாயிறறு.	 என்	
குடும்பத்திைரும்	 திருமணம்	 கசய்துக்காள்	 உைக்கு	 வய்தாகிக்	
க்காண்்டை	்பாகிறே்்த	என்று	அறிவுறுத்்த	ஆரம்பித்்தைர.	ஆைால்	
எைக்்்கா	்வ்ை்யதுமில்்ை.	்வ்ை்ய	இல்ைாமல்	எவ்வாறு	
திருமணம்	கசய்வது	என்று	சிநதித்துக்க்காண்டிருந்்தன்.	பிறேகு	ஒரு	
ஒரு	 ்வ்ையி்ை	 ்சரந்்தன்,	 அதின்	 வருமாைம்	 கவறும்	 300	
ரூபாய்	மடடு்ம.	இருந்த்பாதிலும்	ஒரு	விசுவாசி்ய	திருமணம்	
கசய்்்தன்.	 ஆைால்	 திருமணத்்்தக்	 குறித்து	 ்வ்தம்	 என்ை	
கசால்லுகிறேது	என்ப்்தப்	பறறி	ஒரு	க்தளிவறறே	நி்ையி்ை	வாழ்நது	
வந்்தன்.	 பிறேகு	 திருமணத்்்தக்	 குறித்து	 அதி்கமா்க	 வாசிக்கும்	
படியாை	 சூழ்நி்ை	 45	 வயதி்ை	 ஏறபடடைது.	 அப்கபாழுது	
ோன்	 படிக்கிறேகபாழுது	 ்வ்தம்	 கசால்லுவ்தறகும்	 ேம்மு்டைய	
வாழ்க்்்கக்கும்	 மி்கவும்	 வித்தியாசமா்க	 ்காணப்படுகிறே்்த	 என்று	
க்தரிந்த	 ்பாது,	 ோன்	 மி்கவும்	 வருத்்தப்பட்டைன்.	 அப்்பாது	
்தான்	இனிவரும்	சந்ததியிைர	திருமணத்்்தக்	குறித்து	ஒரு	ேல்ை	
அறி்வாடு	 திருமணம்	 கசய்ய்வண்டும்	 என்று	 தீரமானித்்்தன்.	
இன்்றேக்கு	கபண்பிள்்ள்க்ளக்	குறித்து	அ்ே்கப்	கபற்றோர்கள்	
அதி்கமா்கக்	 ்கவ்ைப்படுகிறோர்கள்.	 அவர்கள்	 ஒரு	 குறிப்பிடடை	
வயதி்ை	 அ்டையும்கபாழுது	 கபற்றோர்களால்	 நிம்மதியா்க	
இருக்்கமுடிவதில்்ை.	என்ை	கசய்வது,	ஏது	கசய்வது	என்றே	ஒரு	
அசசம்.	ஆண்பிள்்ள்க்ளக்	குறித்தும்	ஒரு	பயம்,	வய்தாகிவிடடை்்த	
திருமணத்்்த	கசய்திடை	்வண்டு்ம	என்றே	ஒரு	எண்ணம்.	
	 இப்படியாை	ஒரு	நி்ையில்	் வ்தம்	திருமணத்்்தக்	குறித்து	
என்ை	கசால்லுகிறேது	என்ப்்த	ோம்	ஆராய்நது	பாரப்பது	ேல்ைது.	
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1. அன்பு என்்கால் என்ன?

	 திருமணத்திறகு	 முன்ை்தா்க	 அன்பு	 என்றோல்	 என்ை	
என்ப்்தக்	 குறித்து	 ோம்	 அறிநதுக்காள்ளவது	 அதிமுக்கியமாை	
ஒன்றோகும்.	 “அன்பு	 நீடிய	 சாந்தமும்	 ்தயவுமுள்ளது;	அன்புக்குப்	
கபாறோ்மயில்்ை;	அன்பு	்தன்்ைப்	பு்கழாது,	இறுமாப்பாயிராது,	
அ்யாக்கியமாை்்தச	 கசய்யாது,	 ்தறகபாழி்வ	 ோடைாது,	
சிைம்டையாது,	 தீஙகு	 நி்ையாது,	 அநியாயத்தில்	
சந்்தாஷப்படைாமல்,	சத்தியத்தில்	சந்்தாஷப்படும்.			ச்கைத்்்தயும்	
்தாஙகும்,	 ச்கைத்்்தயும்	 விசுவாசிக்கும்,	 ச்கைத்்்தயும்	 ேம்பும்,	
ச்கைத்்்தயும்	சகிக்கும்”	 (1க்காரி	13:4-7)	என்று	பவுல்	அன்பின்	
குணாதிசயங்க்ள	 விவரிக்கின்றோர.	 	 அன்்பக்	 குறித்து	 ோம்	
அடிப்ப்டையா்க	ஒன்்றேத்	க்தரிநதுக்காள்ள்வண்டும்.	அறிவறறே,	
கவறும்	உணரசசிப்பூரவமாை		அன்்பக்	குறித்து	் வ்தம்	ஒருக்்காலும்	
்பாதிக்்கவில்்ை.	திருமணம்	என்பது	ஒரு	 ஆ ண் / க ப ண்	
மரிக்கின்றே	 வ்ரக்கும்	 இருவரும்	 ்கணவனும்	 ம்ைவியுமா்க	
ஒன்றோ்க	 வாழ்வண்டும்.	 அ்தறகு	 மி்கவும்	 இன்றிய்மயா்தது	
அன்பு.	 அன்பு	 இல்ைாமல்	 வாழமுடியாது.	 அன்்பக்	 குறித்து	
ோம்	 அதி்கமா்க	 க்தரிநதுக்காள்ள	 ்வண்டுமாயின்,	 ்வ்தப்	
புத்்த்கத்திலுள்ள	 ோன்கு	 சுவி்சஷங்க்ளயும்	 திரும்ப	 திரும்ப	
வாசிக்்க	 ்வண்டும்.	 இ்யசுகிறிஸ்துவினு்டைய	 வாழ்்வ	 ோம்	
புரிநதுக்காள்ள்வண்டும்.	
	 இ்யசுகிறிஸ்து	 யா்ர	 ்ேசித்்தார	 என்ப்்த	 ோம்	
்ராமருக்கு	எழுதிை	நிருபத்தில்	5	ஆம்	அதி்காரத்தில்	பாரக்கி்றோம்.	
இஙகு	 மூன்று	 குறிப்பு்க்ள	 பவுல்	 குறிப்பிடுகிறோர.	 1.	 ோம்	
கபைைறறேவர்களா்க	 இருக்கும்்பாது,	 2.	 பாவி்களாய்	 இருக்கும்	
கபாழுது,	 3.	 சத்துருக்்களாய்	இருக்கும்்பாது	 (்ராமர	 5:6,8,10)	
கிறிஸ்து	ேமக்்கா்க	மரித்்தார	என்று	கசால்லுகிறோர.	இ்யசுகிறிஸ்து	
சத்துரு்வ	்ேசித்்தார.
	 சத்துரு்வ	ோம்	் ேசிக்்கமுடியுமா?	உங்களுக்கு	யார்மைாவது	
ஒரு	 ்தவறோை	 அபிப்பிராயம்	 ஏறபடடைது	 என்று	 கசான்ைால்	
நீங்கள்	அந்த	ேப்ர	எப்கபாழுதும்	அ்்த	்கண்்ணாடடைத்தில்்தான்	
பாரப்பீர்கள்.	“அந்த	ேபரா	அவர	அப்படி்தான்”	என்கிறே	எண்ணம்	
உங்க்ளவிடடு	நீங்காதிருக்கும்.	எப்்பா்்தா	ேடைந்த	ஒரு	நி்கழ்்வ	
நீங்கள்	எப்்பாதும்	நி்ைத்துக்	க்காண்்டையிருப்பீர்கள்.	ஆைால்	
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இ்யசுகிறிஸ்து	 ேம்்ம	அப்படி	 பாரப்ப்்த	 கி்டையாது.	 அன்பு	
என்பது	நித்திய	அன்பு	(Everlasting	Love).	அது	எப்கபாழுதும்	
மாறோ்தது.	நீங்கள்	திருமணம்	கசய்துவிடடைால்	உங்கள்	து்ண்ய	
வாழ்ோள்	முழுவதும்	்ேசித்துக்க்காண்்டை	இருக்்க்வண்டும்.	
 அன்பு	ச்கை்்தயும்	்தாஙகும்,	ச்கைத்்்தயும்	விசுவாசிக்கும்,	
ச்கைத்்்தயும்	 ேம்பும்,	 ச்கைத்்்தயும்	 சகிக்கும்	 என்று	 ்வ்தம்	
கசால்லுகிறேது.	 அன்பு	 என்பது	 உணரசசி்ய	 சாரந்த்தல்ை.	
இ்யசுகிறிஸ்து	 ேம்்ம	 எப்படி	 ்ேசிக்கிறோர	 என்று	 பாரத்்தால்,	
ோம்	என்ை	நி்ையில்	இருக்கி்றோ்மா	அ்்த	நி்ையில்	ேம்்ம	
ஏறறுக்க்காண்டு,	 ேம்்ம	 எப்கபாழுதும்	 ்ேசித்துக்காண்்டை	
இருக்கிறோர.	 இ்்த	 நீங்கள்	 திருமணம்	 கசய்வ்தறகு	 முன்ை்தா்க	
ஆழமா்க	 ்யாசிக்்க்வண்டும்.	 நீங்கள்	 கிறிஸ்துவின்	 அன்்ப	
கவளிப்படுத்்த	 ்வண்டும்.	 நீங்கள்	 எந்த	 நி்ையில்	 உங்கள்	
து்ண்ய	 ஏறறுக்க்காள்ளுகிறீர்க்ளா	அ்்த	 நி்ையில்	மரணம்	
மடடுமா்கக்	 ்காணப்படை்வண்டும்.	 இன்்றேக்கு	 திருசச்ப்கள்	
இ்த்ைக்	 ்கறறுத்	 ்தருவதில்்ை.	 இ்வ்க்ள	 நீங்கள்	 ஆழ்நது	
சிநதிக்்க்வண்டும்.	ஒரு	வாழ்க்்்கத்	து்ண்ய	நீங்கள்	திருமணம்	
கசய்்த	 பிறேகு	 ்வகறோருவ்ரயும்	 நீங்கள்	 நி்ைத்துப்	 பாரக்்கக்	
கூடைாது.	 இன்்றேக்கு	 சமு்கம்	 மி்கவும்	 சீரக்கடடை்தா்க	 திருமணம்	
கசய்யாமல்	்சரநது	வாழ்வது	(Living	together)	என்றே	நி்ைக்கு	
்பாய்விடடைது.	கபரிய	ே்கரங்களில்	இது	சா்தாரணமாகிவிடடைது.	
அன்பாைவர்க்ள!	 ்வ்தம்	 என்ை	 கசால்லுகிறே்்தா	 அ்்த்ய	
கசய்யுங்கள்.	 அன்்பக்	 குறித்து	 ்வ்தம்	 என்ை	 கசால்லுகிறேது	
என்ப்்த	ஆராய்நதுப்	பாருங்கள்.	கிறிஸ்துவின்	அன்பு	உங்களில்	
்காணப்படுவது	திருமணத்திறகு	மி்க	அவசியமாைது.	
2. யகார் திருமணம் செயயவேண்டும்? 

 “விவா்கமில்ைா்தவர்க்ளயும்,	 ்்கம்கபண்்க்ளயும்குறித்து	
ோன்	கசால்லுகிறேது	என்ைகவன்றோல்,	அவர்கள்	என்்ைப்்பாை	
இருநதுவிடடைால்	அவர்களுக்கு	ேைமாயிருக்கும்.	ஆகிலும்	அவர்கள்	
விரத்்தராயிருக்்கக்கூடைாதிருந்தால்	 விவா்கம்பண்ணக்்கடைவர்கள்;	
்வகிறே்்தப்பாரக்கிலும்	 விவா்கம்பண்ணுகிறேது	 ேைம்”	 (1க்காரி	
7:8-9).
	 அப்்பாஸ்்தைைாகிய	பவுல்	இஙகு	திருமணம்	கசய்யாமல்	
இருப்பது	ேைம்	என்று	கசால்லுகிறோர.	ஆைால்	அடுத்்த	வசைத்தில்	
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விரத்்தராயிருக்்கக்கூடைாதிருந்தால்	 விவா்கம்பண்ணக்்கடைவர்கள்	
என்று	 கசால்லுகிறோர.	 அ்தாவது	 யாகரல்ைாம்	 திருமணம்	
கசய்துக்காள்ள்வண்டும்	என்று	ஆ்சப்படுகிறீர்க்ளா		அவர்கள்	
எல்்ைாரும்	 திருமணம்	 கசய்துக்காள்ள	 ்வண்டும்	 என்று	
கசால்லுகிறோர.	வி்சஷித்்த	வரங்க்ளப்	கபறறே	ேபர்க்ளத்	்தவிர	
மறறேவர்கள்	எல்்ைாரும்	திருமணம்	கசய்ய்வண்டும்	என்று	் வ்தம்	
கசால்லுகிறேது.	 இது	 ்்தவன்	 ஏறபடுத்தி	 ்வத்திருக்கும்	 ஒழுஙகு	
மு்றேயாகும்.	 அந்த	 ஒழுஙகுமு்றே்ய	 ோம்	 ்வண்டைாகமன்று	
கசான்ைால்	அது	முரண்பாடைாை்தாகும்.	
	 ஏன்	திருமணம்	்வண்டைாம்	என்று	ோம்	கசால்லு்வாம்,	
வீடடில்	பிரசச்ை	அல்ைது	ோன்	ேல்ை	்வ்ைக்கு	கசன்றேபிறேகு	
கசய்துக்காள்ளுகி்றேன்	 என்று	 ்தடடிக்	 ்கழிக்கி்றோம்.	
உ்தாரணமா்க,	இநது	ம்தத்திலிருநது	நீங்கள்	ஆண்டைவருக்குள்ளா்க	
வநதிருப்பீர்களாைால்	 உங்கள்	 கபற்றோர்கள்	 மி்கவும்	 எதிரப்பு	
க்தரிவிப்பார்கள்.	 இப்படியாை	 சூழ்நி்ையில்	 உங்களு்டைய	
சிந்த்ைப்	 ்பாக்கு	 என்ைவா்க	 இருக்்க்வண்டுகமன்றோல்,	
அடிப்ப்டையா்க	 ்்தவனு்டைய	 சரவ	 ஏ்காதிபத்தியத்்்த	
்ோக்கிப்பாரக்்க	 ்வண்டும்.	 ்கடைவுள்	 ஆளுகிறோர,	 அவர	
ச்கைத்்்தயும்	 ஆளுகிறே்பாது	 உங்களுக்கு	 எதிரா்க	 என்ை	
ேடைக்்க	 முடியும்?	 இது	 அவரு்டைய	 உை்கம்,	 ோம்	 அவரு்டைய	
ப்டைப்பு,	 அவரு்டைய	 பிள்்ள்களா்க	 ோம்	 இருக்கும்கபாழுது	
ேமக்கு	எதிரா்க	என்ை	ேடைக்கும்?	மத்்்தயு	7	ஆம்	அதி்காரத்தில்	
“உங்களில்	 எந்த	 மனுஷைாைாலும்	 ்தன்னிடைத்தில்	 அப்பத்்்தக்	
்்கடகிறே	 ்தன்	 ம்கனுக்குக்	 ்கல்்ைக்	 க்காடுப்பாைா?	 மீ்ைக்	
்்கடடைால்	 அவனுக்குப்	 பாம்்பக்	 க்காடுப்பாைா?	 ஆ்்கயால்,	
கபால்ைா்தவர்களாகிய	 நீங்கள்	 உங்கள்	 பிள்்ள்களுக்கு	 ேல்ை	
ஈவு்க்ளக்	க்காடுக்்க	அறிநதிருக்கும்்பாது,	பர்ைா்கத்திலிருக்கிறே	
உங்கள்	 பி்தா	 ்தம்மிடைத்தில்	 ்வண்டிக்க்காள்ளுகிறேவர்களுக்கு	
ேன்்மயாை்வ்க்ளக்	 க்காடுப்பது	 அதி்க	 நிசசயம்	 அல்ைவா?” 
என்று	இ்யசு	கிறிஸ்துவாைவர	்்கடகிறோர.	ோம்	்்தவனு்டைய	
சரவ	 ஏ்காதிபத்தியத்்்த	 ேம்புகி்றோம்	 ஆைால்	 ்்தவன்	 ேமக்கு	
ேன்்மயாை்்த	கசய்வார	என்றே	ேம்பிக்்்க	கு்றேவா்க	இருக்கிறேது.	
“ஆண்டைவ்ர!	எைக்கு	இந்த	பிரசச்ை்கள்	இருக்கிறேது,	இதில்	ோன்	
எப்படி	கசயல்படுவது,	இ்த்ை	்கடைநது்பா்க	உ்தவி	கசய்யுங்கள்	
ஆண்டைவ்ர!”	 என்று	 ோம்	 ்்கடகும்	 கபாழுது	 ்்தவன்	 அ்்த	
ேமக்கு	கசய்வார.	
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	 இன்கைாரு	 பிரசச்ை	 என்ைகவன்று	 கசான்ைால்,	
என்்ைகயல்ைாம்	 யாராவது	 திருமணம்	 கசய்வார்களா?	 என்றே	
ஒரு	 ்தாழ்வு	 மைப்பான்்ம்ய	 உருவாக்கிக்	 க்காள்ளுகிறீர்கள்.	
நீங்கள்	சிவப்பா்க	இருந்தாலும்	சரி,	்கருப்பா்க	இருந்தாலும்	சரி,	
நீங்கள்	 படித்திருந்தாலும்	 சரி,	 படிக்்கவில்்ை	 என்றோலும்	 சரி	
ஒரு	 விஷயத்்்த	 நி்ைவில்	 ்வத்துக்க்காள்ள்வண்டும்.	 நீங்கள்	
்கடைவுளு்டைய	பார்வயில்	அறபு்தமாைவர்கள்.	நீங்கள்	எ்தறகும்	
பயப்படை	்்த்வயில்்ை.	நீங்கள்	என்ை	கசய்ய்வண்டுகமன்றோல்,	
“ஆண்டைவ்ர!	 ோன்	 பாவியாகிய	 மனுஷன்,	 உம்மு்டைய	
திடடைங்க்ள	என்ைால்	புரிநதுக்காள்ள	முடியவில்்ை,	என்னு்டைய	
வாழ்க்்்கயில்	 ்தவறோை	 எண்ணங்களும்,	 பயங்களும்	 நி்றேநது	
்காணப்படுகின்றேது	இ்்தகயல்ைாம்	நீக்கிப்்பாடும்	ஆண்டைவ்ர!” 
என்று	 கெபிக்்க்வண்டும்.	 நீங்கள்	 எதிர்காைத்்்தக்	 குறித்து	
பயப்படை்வண்டிய	அவசியமில்்ை.	உங்களு்டைய	வாழ்க்்்கயில்	
இ்யசு	 கிறிஸ்து	 இருந்தால்	 அந்த	 வாழ்க்்்க	 எப்கபாழுதும்	
சந்்தாஷமும்,	 மைநி்றேவு்ம	 ்காணப்படும்.	 இ்யசுவாைவர	
பர்மறுவ்தறகு	 முன்ை்தா்க,	 வாைத்திலும்	 பூமியிலும்	 ச்கை	
அதி்காரங்களும்	 எைக்குக்	 க்காடுக்்கப்படடிருக்கின்றேது	 என்று	
கசான்ைார.	 எல்ைா	 அதி்காரமும்	 அவரு்டையது.	 ்ராமர	 8	
ஆம்	 அதி்காரத்தில்	 ்்தவன்	 ேம்	 படசத்தில்	 இருந்தால்	 ேமக்கு	
வி்ரா்தமாய்	இருப்பவன்	யார	என்று	கசால்லுகிறோர.	கிறிஸ்துவின்	
அன்்பவிடடு	உன்்ை	யாராவது	பிரிக்்க	முடியுமா?	இ்யசுகிறிஸ்து	
உன்்ைாடிருக்கும்கபாழுது	 எ்தற்கா்க	 எதி்காைத்்்தக்	 குறித்துப்	
பயப்படை்வண்டும்?	 ஆ்க்வ	 நீங்கள்	 அவசியம்	 திருமணம்	
கசய்துக்காள்ள்வண்டும்.	
3. திருமணம் என்்பது உடன்்படிக்்

 “இதினிமித்்தம்	புருஷன்	்தன்	்த்கப்ப்ையும்	்தன்	்தா்யயும்	
விடடு,	்தன்	ம்ைவி்யா்டை	இ்சநதிருப்பான்;	அவர்கள்	ஒ்ர	
மாம்சமாயிருப்பார்கள்”	(ஆதி	2:24).	
	 திருமணம்	 என்பது	 ஓர	 உடைன்படிக்்்க.	 இது	 ்கடைவுள்	
ஏறபடுத்திைது.	இந்த	உடைன்படிக்்்க்ய	 நீங்கள்	மீறே்வகூடைாது.	
திருமணம்	கசய்யும்்பாது	திருசச்பயில்	்கரத்்தர	முன்பா்க	எடுக்கும்	
உறுதிகமாழி்ய	 என்்றேக்கும்	 நி்ைவில்	 க்காள்ள்வண்டும்.	
இன்்றேக்கு	உங்களு்டைய	மைதில்	இந்த	சமு்கம்	்கறறுக்க்காடுத்்த	
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அ்ே்க	 ்காரியங்கள்	 நிரம்பிக்	 ்காணப்படுகின்றேது.	 உன்னு்டைய	
கபற்றோர்கள்,	 ேண்பர்கள்,	 க்தா்ை்காடசி்கள்	 ்கறறுக்க்காடுத்்த	
்காரியங்களிைால்	 நீங்கள்	 பாதிக்்கப்படடிருக்கிறீர்கள்.	 என்ை	
்காரியம்	அது?	சாதி,	வர்தடச்ண.	இ்வ்களால்	நீங்கள்	ஆழமா்க	
பாதிக்்கப்படடிருக்கிறீர்கள்.	 அதிலிருநது	 உன்ைால்	 மீண்டு	
வர்வமுடியாது.	நீங்கள்	அதிலிருநது	கவளி்ய	வர்வண்டும்	என்று	
நி்ைத்தீர்களாைால்	உங்கள்	கபற்றோர்கள்	கசால்லுவார்கள்,	உைக்கு	
க்தரியுமா	ோகமல்ைாம்	யாகரன்று,	ோகமல்ைாம்	உயரந்தவர்கள்	
அல்ைது	ோகமல்ைாம்	்தாழ்த்்தப்படடைவர்கள்	இக்தல்ைாம்	ேமக்கு	
்வண்டைாம்	என்பார்கள்.	இவ்வி்தமாை	கபால்ைா்த	சமு்கத்்்தவிடடு	
கவளி்ய	 வாருங்கள்.	 அக்தல்ைாம்	 சத்தியமா?	 அக்தல்ைாம்	
்வ்தமா?	 நீ	 ்வ்தத்திறகு	 முழு்மயா்க	 கீழ்ப்படியும்	 ்பாது	
மாத்திர்ம	இதிலிருநது	நீங்கள்	கவளி்ய	வரமுடியும்.	இன்்றேக்கு	
அ்ே்க	வாலிபர்கள்	மை	அழுத்்தத்திறகுள்ளா்க	கசல்வ்தறகு	்காரணம்	
என்ைகவன்று	 பாரத்்தால்,	 இந்த	 சமு்கத்திைால்	 திணிக்்கப்படடை	
்காரியங்களா்க	இருக்கிறேது.	

	 இன்்றேக்கு	 திருமணம்	 என்று	 கசான்ைால்	 எல்்ைாரும்	
கூடடுக்	குடும்பம்	என்று	கசால்லுவார்கள்.	கூடடுக்	குடும்பத்்்த	
்வ்தம்	 ஒருக்்காலும்	 ஏற்கவில்்ை.	 திருமணம்	 கசய்வீர்களாகில்	
உங்கள்	 கபற்றோர்க்ளாடு	 இருக்்கக்கூடைாது.	 நீங்கள்	 திருமணம்	
கசய்்தபிறேகு	வீட்டைாடை	மரும்கைா்க்வா,	வீட்டைாடை	மரும்களா்க்வா	
்பா்கக்கூடைாது.	 நீங்கள்	 உங்கள்	 ்கணவனுக்கு	 ம்ைவியா்கவும்,	
உங்கள்	ம்ைவிக்கு	்கணவைா்கவும்	கசல்ை்வண்டும்.	அ்தற்கா்க	
உங்கள்	கபற்றோர்க்ளாடு	்பசக்கூடைாது	என்று	கசால்ைவில்்ை.	
நீங்கள்	 பிரித்க்தடுக்்கப்படடைவர்கள்.	 ்தனியா்கத்்தான்	 குடும்பம்	
ேடைத்்த்வண்டும்.	 அது்தான்	 உடைன்படிக்்்க.	 நீங்கள்	 இருவரும்	
உங்கள்	 குடும்பத்திலிருநது	 பிரிநது	 ஒன்றோ்க	 இ்ணநது	
வாழ்வண்டும்.	இ்்தத்்தான்	்வ்தம்	்பாதிக்கின்றேது.	இஙகு	ோன்	
ஏ்்தா	என்னு்டைய	்தனிப்படடை	்கருத்்்த்யா,	அனுபவத்்்த்யா	
எழு்தவில்்ை.	 இது்தான்	 ்வ்தம்	 கசால்லுகிறேது,	 இது்தான்	
ோம்	 கசய்ய்வண்டும்,	 இது்தான்	 சீரதிருத்்தம்,	 இ்்த	 மீறி	
ோம்	 ்வகறே்்தயும்	 சிநதிக்்கக்கூடைாது.	 இந்த	 சமு்கம்	 அ்ே்க	
்காரியங்க்ள	 ேம்மில்	 உடபுகுத்தியிருப்ப்தால்,	 ோம்	 ஒவ்கவாரு	
்காரியத்்்தயும்	் வ்தத்்்தாடு	ஒப்பிடடுப்	பாரக்்க்வண்டும்.	நீங்கள்	
கசய்கின்றே	 சிறிய	 ்காரியத்்்தயும்	 ்வ்தத்்்தாடு	 இ்்தக்	 குறித்து	
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்வ்தம்	என்ை	கசால்லுகிறேது,	அந்த	்காரியத்்்தக்	குறித்து	்வ்தம்	
என்ை	கசால்லுகிறேது	என்று	ோம்	ஆராய்நதுப்	பாரக்்க்வண்டும்.	
்வ்தம்	என்ை	கசால்லுகிறே்்தா	அ்்த	கசய்ய	ோம்	ஒவ்கவாரும்	
ஆயத்்தமா்க	 இருக்்க்வண்டும்.	 இது்தான்	 ஒரு	 கமய்யாை	
சந்்தாஷமாை	கிறிஸ்்தவ	வாழ்க்்்கயா்க	இருக்்கமுடியும்.	

4. ்ணேன்/ம்னவி என்்பேர்்ள் வ்தேன் அருளும் ஈவு 

 “வீடும்	ஆஸ்தியும்	பி்தாக்்கள்	் வக்கும்	சு்தந்தரம்;	புத்தியுள்ள	
ம்ைவி்யா	்கரத்்தர	அருளும்	ஈவு”	(நீதி	19:14).	
	 ம்ைவி	 என்பவள்	 ்கரத்்தர	 அருளும்	 ஈவு.	 ோம்	 என்ை	
நி்ைக்கி்றோம்,	ோன்	்கண்டுபிடித்்்தன்.	இல்்ை	அவர்கள்	் ்தவன்	
க்காடுத்்த	 ஈவு.	 உங்கள்	 வாழ்க்்்கத்	 து்ணக்்கா்க	 அதி்கமா்க	
கெபிக்்க்வண்டும்.	“ஆண்டைவ்ர!	ஏறறே	ஒரு	து்ண்ய	்தாருங்கள்,	
என்னு்டைய	 ஞாைம்	 கு்றேவறறேது,	 என்னு்டைய	 க்தரிவு	 வீண்.	
உமக்கு	சித்்தமாை	ஒரு	து்ணத்	்தாருங்கள்	ஆண்டைவ்ர!	 ோன்	
்காத்திருக்கி்றேன்”	என்று	ோம்	்கரத்்தரிடைத்தில்	மன்றோடை்வண்டும்.	
்்தவன்	அருளும்	ஈவுக்்கா்க	கபாறு்மயா்க	்காத்திருங்கள்.	

5. எதிர்்கால ேகாழக்்க்கா் ஆயத்்தப்படவேண்டும்:

 “கவளியில்	 உன்	 ்வ்ை்ய	 எத்்தைப்படுத்தி,	 வயலில்	
அ்்த	ஒழுங்காக்கி,	பின்பு	உன்	வீட்டைக்	்கடடு”	(நீதி	24:27).	
	 வாலிபர்கள்	எதிர்காை	வாழ்க்்்கக்்கா்க	இப்கபாழுதிருந்்த	
ஆயத்்தப்படை	்வண்டும்.	ேல்ை	்கடிைமா்க	உ்ழத்து,	சம்பாதித்து	
குடும்பத்்்தக்	்கடடுங்கள்	என்று	் வ்தம்	கசால்லுகிறேது.	ேம்மு்டைய	
அடிப்ப்டை	பிரசச்ை	என்ைகவன்று	பாரத்்தால்,	சரியாை	வயதில்	
சரியாை	 ்கடை்ம்ய	 கசய்யாமல்	 இருப்ப்்த.	 உ்தாரணமா்க,	
படிக்்க்வண்டிய	 வயதில்	 ேண்பர்களுடைன்	 ்சரநதுக்காண்டு	
்தவறோை	 கசயல்்களில்	 ஈடுபடுவது,	 ்வ்ைக்கு	 ்பா்க்வண்டிய	
வயதில்	 கவடடியா்க	 வீடடில்	 இருப்பது	 ்பான்றே	 ்காரியங்கள்	
ேம்மு்டைய	அடிப்ப்டை	வீழ்சசியா்க	்காணப்படுகிறேது.	நீங்கள்	படிக்்க	
்வண்டிய	வயதில்	்கவைமா்க	படிக்்க்வண்டும்.	ேன்றோ்க	படித்து	
ஒரு	 உயரந்த	 நி்ைக்கு	 வரும்படியா்க	 உ்ழக்்க்வண்டும்.	 ஏன்	
உங்களுக்கு	படிக்கிறே	பழக்்கம்	எதுவும்	இல்ைாமல்	இருக்கிறீர்கள்?	
ஏன்	 உங்களு்டைய	 அறி்வ	 வளரத்துக்க்காள்ள	 மறுக்கிறீர்கள்?	
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இன்்றேக்கு	வாசிக்கின்றே	பழக்்கம்	உங்களிடைத்தில்	இல்்ைகயன்றோல்	
உங்கள்	பிள்்ள்கள்	புத்திசாலி்களா்க	இருக்்கமாடடைார்கள்.	சீரதிருத்்த	
வாதியாை	ஸ்பரென்,	“சட்டை்ய	விறறோவது	புத்்த்கத்்்த	வாஙகு” 
என்று	கசான்ைார.	ோ்மா	்வ்தத்்்த்ய	வாசிப்பது	கி்டையாது.	
இப்படியா்க	வாழ்ந்தால்	எப்படி	ோம்	முன்்ைறே	முடியும்?	சீரழிநது	
க்காண்டிருக்கிறே	இந்த	சமு்கத்்்த	எவ்வாறு	ோம்	சீரப்படுத்துவது?	
நீங்கள்	அதி்கமாை	ஆவிக்குரிய	புத்்த்கங்க்ள	வாசிக்்க்வண்டும்	
என்பது	என்னு்டைய	்வண்டு்்காளா்க	இருக்கிறேது.	

	 நீங்கள்	 ேன்றோ்க	 படித்து,	 புதிய	 ்கண்டுபிடிப்பு்க்ள	
்கண்டுபிடித்து	எவ்வள்வா	ேன்்ம்க்ள	கசய்யைா்ம.	அறி்வ	
வளரத்துக்காண்டு	உயரந்த	ஒரு	நி்ைக்கு	நீங்கள்	கசல்லும்கபாழுது		
உங்கள்	 திருசச்ப	 வளரசசிக்கு	 உ்தவைாம்,	 சமு்கத்திறகு	
ேன்்ம்ய	 நீங்கள்	 கசய்யைா்ம,	 ஏன்	 நீங்கள்	இ்்தகயல்ைாம்	
கசய்வதில்்ை?	 ்்தவன்	உங்களுக்கு	அறி்வயும்,	ஞாைத்்்தயும்	
க்காடுக்்கவில்்ையா?	 க்தளிந்த	 புத்தியுள்ளவர்களா்க	 இருங்கள்.	
ஆ்க்வ்தான்	்வ்தம்	கசால்லுகிறேது,	“கவளியில்	உன்	்வ்ை்ய	
எத்்தைப்படுத்தி,	வயலில்	அ்்த	ஒழுங்காக்கி,	பின்பு	உன்	வீட்டைக்	
்கடடு”.	 உங்களு்டைய	 ்ேரங்க்ள	 எவ்வாறு	 கசைவிடுகிறீர்கள்?	
உங்களில்	 எத்்த்ைப்	 ்பர	 வகுப்பில்	 மு்தல்	 மதிப்கபண்	
எடுத்திருக்கிறீர்கள்?	சிநதியுங்கள்.	நீங்கள்	அலுவை்கத்தில்	்வ்ை	
கசய்யும்கபாழுது,	 எல்்ைாரும்	 உங்க்ளப்	 பாரத்து	 பிரமித்துப்	
்பா்க்வண்டும்,	 ்கடிைமா்க	 உ்ழக்்க்வண்டும்.	 எப்கபாழுதும்	
ஒன்்றே	 நி்ைவில்	 க்காள்ளுங்கள்,	 ஊதியத்திற்கா்க	 ்வ்ை	
கசய்யக்கூடைாது.	நீங்கள்	கசய்கிறே	்வ்ை்ய	்ேசிக்்க	்வண்டும்	
அப்கபாழுது்தான்	அந்த	் வ்ை்ய	சந்்தாஷமா்க	கசய்யமுடியும்.	
எந்த	 ஒரு்வ்ை்யயும்	 ்ேரத்தியா்க	 கசய்ய்வண்டும்.	
ஏ்ைா்தா்ைாகவன்று	 எந்த	 ்வ்ை்யயும்	 கசய்யக்கூடைாது.	
புத்திக்	கூர்ம்யாடு	கசயல்படை்வண்டும்.	இன்்றேக்கு	சமு்கத்தில்	
ைஞசம்	 வாஙகி	 சமு்கத்்்த	 சீரழித்துக்	 க்காண்டிருக்கிறோர்கள்.	 நீ	
ஏன்	அவர்கள்	மத்தியில்	ஒழுக்்கமுள்ளவைா்க,	்ேர்மயுள்ளவைா்க	
உன்	 பணி்ய	 நீ	 கசய்யக்கூடைாது?	 நீங்களும்	 சமு்கத்்்த	
க்கடுக்்காதீர்கள்.	 இ்வ்கள்	 எல்ைாம்	 திருமணத்திற்காை	 ஒரு	
ஆயத்்தமாகும்.	இன்்றேக்கு	அ்ே்க	 குடும்பங்கள்	 ்கஷடைப்படடுக்	
க்காண்டிருக்கின்றேை.	ம்ைவி	்வ்ைக்கு	கசல்லுகிறோள்,	அவள்	
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்தனியா்க	 கசல்லும்்பாது	 சமு்கத்திைால்	 பாதிக்்கப்படுகிறோள்.	
இ்தறக்கல்ைாம்	யார	கபாறுப்பு?	நீ	ேன்றோ்கப்	படித்து	ேல்ை	் வ்ைக்கு	
கசல்லும்கபாழுது	 குடும்பமா்க	 எப்படிகயல்ைாம்	 மகிழ்சசியா்க	
வாழைாம்.	 ஏன்	 நீங்கள்	 இ்்தகயல்ைாம்	 சிநதிக்்கமாட்டைாம்	
என்கிறீர்கள்?	கவளியில்	உன்	் வ்ை்ய	எத்்தைப்படுத்்த	் வண்டும்.	
்வ்ை்ய	 இல்ைா்த	 ்சாம்்பறி்ககளல்ைாம்	 திருமணத்திறகு	
்தகுதியறறேவர்கள்.	 உங்களுக்கு	 திருமணம்	 கசய்ய்வண்டும்	
என்கிறே	 ஆ்ச	 இருந்தால்	 ்கடடைாயமா்க	 நீங்கள்	 ்வ்ைக்கு	
கசல்ை்வண்டும்.	 ்வ்ையில்ைாமல்	 திருமணம்	 கசய்்தால்,	
வாழ்வ்தறகுரிய	 அடிப்ப்டைத்	 ்்த்வ்க்ள	 உங்களால்	 பூரத்தி	
கசய்யமுடியுமா?	உன்்ை	ேம்பி	வந்த	ம்ைவி்ய	சந்்தாஷமா்க	
பாரத்துக்க்காள்ளுவீர்களா?	ஏன்	கபற்றோர்கள்	்கஷடைப்படுகிறோர்கள்?	
ஏன்	நீ	இன்்றேக்கு	்கஷடைப்படுகிறீர்கள்?	சிறு	வயதினில்	ேன்றோ்க	
படிக்்காமல்	இருந்த்்த	்காரணம்.	மைநதிரும்பு்கள்,	்்தவனிடைத்தில்	
ஞாைத்்்தக்	 ்்கடடுப்	 கபறறுக்க்காள்ளுங்கள்.	 ்்தவனு்டைய	
கபைத்திைா்ை	எல்ைாவற்றேயும்	கசய்யுங்கள்.

6. ஆவியின் ்னி்ள் ்காணப்படவேண்டும்: 

 “ஆவியின்	 ்கனி்யா,	 அன்பு,	 சந்்தாஷம்,	 சமா்தாைம்,	
நீடியகபாறு்ம,	 ்தயவு,	 ேறகுணம்,	 விசுவாசம்,	 	 சாந்தம்,	
இச்சயடைக்்கம்;”	(்கைாத்தியர	5:22-23)
	 திருமணத்திறகு	 முன்ை்தா்க	 உன்	 இரு்தயத்்்த	
ஆயத்்தப்படுத்்த்வண்டும்	 என்று	 ்வ்தம்	 கசால்லுகிறேது.	 இந்த	
வசைங்க்ள	 ஆராய்நதுப்	 பாரத்்தால்	 மி்கவும்	 உன்ை்தமாை	
ஒன்றோகும்.	உ்தாரணமா்க	மு்தலில்	இருப்பது	அன்பு.	இந்த	அன்பு	
என்பது	உணரசி்களால்	ஏறபடும்	இச்ச்யக்	குறிப்பிடைவில்்ை.	
அன்பு	 என்பது	 தியா்கம்	 கசய்வது,	 இழப்பது,	 க்காடுப்பது	
்பான்றேவற்றேக்	 குறிப்பிடுகிறேது.	 இந்த	 வசைத்தில்	 ்காணப்படும்	
ஒவ்கவான்றும்	 உன்ை்தமாைது.	 இ்வ்ககளல்ைாம்	 இரு்தயத்தின்	
கவளிப்பாடைா்க	 உள்ளது	 என்ப்்த	 நி்ைவில்க்காள்ளுங்கள்.	
வீழ்நது்பாை	மனி்தனிடைத்தில்	இ்வ்களில்	ஒன்றும்	்காணப்படைாது.	
நீங்கள்	 ்்தவனு்டைய	 பிள்்ள்களாைால்	 உங்கள்	 சுபாவம்	
மாறறேப்படடிருக்கும்.	ஆராய்நதுப்	பாருங்கள்.	
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7. ஞகானமகா் ச்தரிவு செயயவேண்டும்: 

 “்்காபக்்காரனுக்குத்	 ்்தாழைா்கா்்த;	 உக்கிரமுள்ள	
மனுஷ்ைா்டை	ேடைவா்்த”	(நீதி	22:24).	
	 ஒரு	்கணவ்ை்யா	அல்ைது	ம்ைவி்ய்யா	ஞாைமா்க	
க்தரிவு	 கசய்ய்வண்டும்.	 அவன்	 மு்தலில்	 ்்காபப்படுபவைா்க	
இருக்்கக்கூடைாது.	 நீங்கள்	 விசுவாசி்களா்க	 இருப்பீர்களாகில்	
்்காபப்படைக்கூடைாது.	 சரியாை	 ்காரணத்திற்கா்க	 மடடு்ம	
்்காபப்படை்வண்டும்.	 சத்தியத்திறகு	 எதிரா்க	 சூழ்நி்ை்கள்	
மாறும்்பாது	 மாத்திர்ம	 ்்காபம்	 வர்வண்டும்,	 ்வகறேந்த	
்காரணத்திற்கா்கவும்	 ்்காபப்படைக்கூடைாது.	 இ்யசு	 கிறிஸ்து்வ	
பாருங்கள்,	அவ்ர்ய	உங்களுக்கு	முன்மாதியா்க	் வத்துக்க்காள்ள	
்வண்டும்.	எப்கபாழுதும்	்ேசித்துக்க்காண்்டை	இருக்்க்வண்டும்.	
இ்யசு்வ	் ேசியுங்கள்	ச்கைமும்	உங்களுக்கு	பிடிக்கும்.	கிறிஸ்்தவன்	
்்காபப்படைக்கூடைாது,	 ்்காபப்படடைால்	 அடித்துவிடுவீர்கள்,	
அடிப்பீர்களாகில்	 நீங்கள்	 மூடைன்	 என்று	 ்வ்தம்	 கசால்லுகிறேது.	
மூடைன்	 என்பவன்	 ்கடைவுளறறேவன்	 ஆவான்.	 நீங்கள்	 யா்ரயும்	
கவறுத்து	 ்்காபப்படடு	 அடித்துவிடைக்கூடைாது.	 வாழ்க்்்க	
து்ண்ய	க்தரிவு	கசய்ய	்்தவனு்டைய	ஞாைம்	்்த்வ.	அதி்க	
்கவைமா்க	கெபத்துடைன்	முடிகவடுங்கள்.	
8. உ்ைப்பேனகா் இருக்வேண்டும்:

 “்சாம்்பறியின்	 வய்ையும்,	 மதியீைனு்டைய	
திராடசத்்்தாடடைத்்்தயும்	்கடைநது்பா்ைன்.	இ்்தா,	அக்தல்ைாம்	
முள்ளுக்்காடைாயிருந்தது;	 நிைத்தின்	 மு்கத்்்தக்	 ்காஞகசாறி	
மூடிைது,	 அதின்	 ்கறசுவர	 இடிநது	 கிடைந்தது.	 அ்்தக்	 ்கண்டு	
சிந்த்ைபண்ணி்ைன்;	 அ்்த	 ்ோக்கிப்	 புத்திய்டைந்்தன்.	
இன்னுஙக்காஞசம்	 உறேங்கடடும்,	 இன்னுஙக்காஞசம்	
்்கமுடைக்கிக்க்காண்டு	 நித்தி்ர	 கசய்யடடும்	 என்பா்யா?	
உன்	 ்தரித்திரம்	 வழிப்்பாக்்க்ைப்்பாலும்	 உன்	 வறு்ம	
ஆயு்தமணிந்தவ்ைப்்பாலும்	வரும்”	(நீதி	24:30-34).	
	 இன்்றேக்கு	 பிரசச்ை்களுக்கு	 ்காரணம்	 என்ைகவன்றோல்	
்சாம்பைா்க	 இருப்பது்தான்.	 நீங்கள்	 திருமணம்	 கசய்்தால்	
ஒழுக்்கமுள்ளவர்களா்க	 இருக்்க்வண்டும்.	 ஒரு	 திடடைம்	
வகுக்்க்வண்டும்.	இந்த	்ேரத்தில்	இ்்த்தான்	கசய்ய	்வண்டும்	
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என்றே	அடடைவ்ண	(Work	Schedule)	் பாடடு	பின்பறறே்வண்டும்.	
இது்பான்றே	ஒழுக்்க	மு்றே்க்ள	் ்கயாள்வண்டும்.	் சாம்்பறி்கள்	
திருமணம்	 கசய்துக்காள்ளாமல்	 இருப்ப்்த	 ேைகமன்று	
ோன்	 ்கருதுகி்றேன்.	 வாலிபத்தில்	 அதி்கமாை	 ்வ்ை்க்ள	
கசய்ய்வண்டும்.	்கடிைப்படடு	உ்ழக்்க	்வண்டும்.	
9. குணெகாலியகா் இருக்வேண்டும்: 
 “குணசாலியாை	 ஸ்திரீ்யக்	 ்கண்டு	 பிடிப்பவன்	 யார?	
அவளு்டைய	 வி்ை	 முத்துக்்க்ளப்பாரக்கிலும்	 உயரந்தது”	 (நீதி	
31:10).	
	 உங்கள்	 வாழ்க்்்க	 து்ண்ய	 க்தரிவு	 கசய்யும்	 ்பாது	
குணசாலியாை	ேப்ர	்்தரநக்தடுக்்க்வண்டும்.	இந்த	அதி்காரம்	
முழுவதுமா்க	 வாசிப்பீர்களாகில்	 குணசாலியின்	 பண்பு்க்ள	
அறிநதுக்காள்ளைாம்.	 “கசௌந்தரியம்	 வஞச்ையுள்ளது,	 அழகும்	
வீண்,	 ்கரத்்தருக்குப்	பயப்படுகிறே	ஸ்திரீ்ய	பு்கழப்படுவாள்”	 (நீதி	
31:30)	என்று	்வ்தம்	க்தளிவா்க	கசால்லுகிறேது.	கவளிப்புறேமாை	
்்தாறறேத்தின்	 அடிப்ப்டையில்	 வாழ்க்்்கத்	 து்ண்ய	 க்தரிவு	
கசய்யக்கூடைாது.	 ்கரத்்தருக்கு	 பயநது	 வாழுகிறே	 வாழ்க்்்க்யக்	
க்காண்டிருக்கிறோர்களா	என்ப்்த	ஆராய்நதுப்	பாரக்்க்வண்டும்.	
10. விசுேகாசியகா் இருக்வேண்டும்: 
 “அநநிய	 நு்கத்தி்ை	 அவிசுவாசி்களுடைன்	
பி்ணக்்கப்படைாதிருப்பீர்களா்க;	நீதிக்கும்	அநீதிக்கும்	சம்பந்த்மது?	
ஒளிக்கும்	இருளுக்கும்	ஐக்கிய்மது?	கிறிஸ்துவுக்கும்	் பலியாளுக்கும்	
இ்ச்வது?	அவிசுவாசியுடை்ை	விசுவாசிக்குப்	பங்்கது?”	(2க்காரி	
6:14-15)
	 நீங்கள்	 க்தரிநக்தடுக்கும்	 வாழ்க்்்க	 து்ண	
விசுவாசியா்க	 இருக்்க்வண்டும்.	 நீங்கள்	 அவிசுவாசி்ய	
திருமணம்	 கசய்வீர்களாைால்	 ்கரத்்தரால்	அருவருக்்கப்படுவீர்கள்.	
்்தவனு்டைய	 ்்காபமும்,	 சாபமும்	 உங்களுக்கு	 பைைா்கக்	
கி்டைக்கும்.	 இன்்றேக்கு	 அ்ே்க	 கிறிஸ்்தவ	 வாலிபர்கள்	 ்தங்கள்	
வாழ்க்்்கயில்	 கசய்கிறே	 மி்கப்கபரிய	 பாவம்	 அவிசுவாசி்ய	
திருமணம்	 கசய்வது்தான்.	 ய்தாரத்்தமா்க	 சிநதித்துப்பாருங்கள்,	
நீங்கள்	ஒரு	அவிசுவாசி்ய	திருமணம்	கசய்யும்்பாது	அவர்கள்	
ஜீவனுள்ள	 கிறிஸ்து்வ	 க்தாழுதுக்காள்ளுவார்களா?	 ஒன்றோ்க	
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்சரநது	 குடும்ப	 ஆரா்த்ையில்	 ்்தவ்ை	 ஆராதிப்பீர்களா?	
அவர்கள்	 பத்துக்	 ்கடடை்ள்க்ள	 பின்றுவார்களா?	 ச்பக்கு	
கீழ்ப்படிநது	வாழ்வார்களா?	இன்னும்	எவ்வள்வா	்்கள்வி்க்ள	
அடிக்கிக்க்காண்்டை	்பா்கைாம்.	இல்்ை,	 ோன்	திருமணத்திறகு	
பிறேகு	 அவர்க்ள	 ்்தவனிடைத்திறகு	 வழிேடைத்து்வன்	 என்று	
நீங்கள்	 நி்ைத்்தால்,	 அன்பாை	 வாலிபர்க்ள!	 ்தவறு	
கசய்கிறீர்கள்.	 ்்தவனு்டைய	 சத்தியத்்்த	 அறிநதும்	 துணி்கரம்	
க்காள்ளுவீர்களாைால்	 ்்தவ	 ்்காபாக்கி்ை்ய	 சுமப்பீர்கள்	
என்று	 ்தாழ்்ம்யாடு	 எசசரிக்கி்றேன்.	 நீங்கள்	 ஒன்றும்	 ்கடைவுள்	
கி்டையாது,	 அவர்க்ள	 ஆண்டைவருக்குள்ளா்க	 வழிேடைத்து்வன்	
என்று	 கசால்லுவ்தறகு.	 இரடசிப்பு	 ்கரத்்தரு்டையது.	 ்்தவன்	
உங்கள்	முன்	ஆசீரவ்தாத்்்தயும்	 ்வத்திருக்கிறோர,	 சாபத்்்தயும்	
்வத்திருக்கிறோர	 நீங்கள்	 எ்்த	 க்தரிவு	 கசய்கிறீர்க்ளா	 க்தரிவு	
கசய்யுங்கள்.	 உங்களு்டைய	 வாழ்க்்்கயின்	 திருப்புமு்ை்ய	
இதில்்தான்	 அடைஙகியிருக்கிறேது	 என்ப்்த	 அறிநதுக்காள்ளுங்கள்.	
ஒருோள்	 நீங்கள்	 ்கணக்கு	 ஒப்புவிக்்க்வண்டும்	 என்ப்்த	
நி்ைவில்க்காள்ளுங்கள்.	
11. ஆவலகாெ்ன்ய நகாடவேண்டும்: 

	 ்க்டைசியா்க,	 உங்கள்	 வாழ்க்்்கத்	 து்ண்ய	 க்தரிவு	
கசய்யும்்பாது	 அவசியம்	 ்பா்த்கரிடைத்தில்	 ஆ்ைாச்ை்ய	
ோடை்வண்டும்.	அவ்ர	உங்கள்	்மய்ப்பர.	“ஆ்ைாச்ையில்ைா்த	
இடைத்தில்	 ெைங்கள்	 விழுநது்பாவார்கள்;”	 (நீதி	 11:14)	 என்று	
்வ்தம்	கசால்லுகிறேது.	ஆவிக்குரிய	வாழ்க்்்கயில்	முதிரசசிப்கபறறே	
மூப்பர்களிடைத்தி்ைா,	 ்பா்த்கரிடைத்தி்ைா	 ்கடடைாயம்	
்கைந்தா்ைாசிக்்க	்வண்டும்.	

கர்த்தர ்தாமே இந்த வார்த்்தக்ை ஆசீரவதிப்ாராக! ஆமேன்!
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