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1. பபண்கள் வேலலக்குச் பசல்ேது சரியா?

"பபண்கள் யவனலக்குச் பசல்வது சரி ோ?" என்ற தனலப்பில் நோன்
முதலில் யபச விரும்பி யபோது, "இந்த விஷ த்னதப் பற்றிப் யபச
நீங்கள் தகுதிபபற்றவர் என்று எப்படி நினனக்கிறீர்கள்?" என்று என்
மனனவி ஏமி என்னிடம் யகட்டோள். அதற்கு நோன் அவளிடம், “இது
குறித்த
எனது
அணுகுமுனற
மிகவும்
எளிது!
ஏபனனில்,
ஆதி ோகமம்
முதல்
பவளிப்படுத்துதல்
வனை
யவதோகமம்
இனதப்பற்றி என்ற பசோல்கிறது என்று படிக்கப் யபோகியறன். அதன்
அடிப்படி ில்
என்
கருத்துக்கனள
மக்கள்
முன்
னவக்கப்
யபோகியறன். எனயவ, நோன் பசோல்லப்யபோவது என் பசோந்த கருத்து
அல்ல, மோறோக, யவதோகமத்தின் அடிப்பனட ிலோன என் கருத்து”
என்று நோன் அவளிடம் பசோன்யனன். எனயவ இப்யபோது நோம்
எடுத்துக்பகோண்டிருக்கும்
இந்த
தனலப்னப
யவதோகம
பவளிச்சத்தில்
போர்த்து,
அனத
நம்
வோழ்வில்
எப்படிப்
ப ன்படுத்தலோம் என்று கற்றுக்பகோள்யவோம்!
பபண்கள் யவனலக்குச் பசல்வது சரி ோனதோ? என்பது பற்றி,
மக்களுக்களிடம் மோறுபட்ட கருத்துக்கள் உள்ளன. சிலர், “சரி”
என்றும், யவறு சிலர் “சரி ில்னல! பபண்கள் வட்டில்தோன்
ீ
இருக்க
யவண்டும்,
பவளிய
யவனலக்கு
பசல்லக்கூடோது”
என்றும்
கருத்துக்கனளத்
பதரிவிக்கின்றனர்.
தோங்கள்
பசோல்லும்
கருத்துக்கள் சரி ோனதுதோன் என்று, இைண்டு கூட்டத்தோர்களும்,
யவதோகம
வசனங்கனளக்கூட
யமற்யகோள்
கோட்டலோம்.
அப்படி ோனோல், பரிசுத்த யவதோகமம் உண்னம ியலய
என்ன
பசோல்கிறது என்று பின்வரும் பகுதிகளில் ஆைோய்ந்து போர்க்கலோம்.

பபண்கள் பற்றிய வேதாகமத்தின் பார்லே
ஆதியாகமம் 2:18
பின்பு, நித்தியக் கடவுள் “மனிதன் தனிலமயாயிருப்பது நல்லதல்ல; ஆகவே
அேனுக்குப் பபாருத்தமான துலணலய நான் உண்டாக்குவேன்” என்றார்.
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பபண் ஏன் பனடக்கப்பட்டோள்? என்றோல், பபண்னண இைண்டு எளி
கோைணங்களுக்கோக கடவுள் பனடத்தோர். ஒன்று, துனணக்கோக,
இன்பனோன்று, உதவிக்கோக. பபண், ஆணுனட
“யதனவன
சந்திப்பவள்” (help meet). எபியை
பமோைி ில் இதன் பபோருள் “எதிர்
பகுதி” (opposite part) அல்லது “எதிர் தைப்பு” (counterpart). ஆகயவ, பபண்
ஆணின்
அடிபணிந்த
துனணப்பகுதி ோக
இருக்க
உருவோக்கப்படவில்னல;
மோறோக,
ஆணுனட
எதிர்பகுதி ோக
அல்லது எதிர் பதமோக இருக்க உருவோக்கப்பட்டோள். அதோவது,
இருவரும்
யசரும்பபோழுது
ஒரு
முழுனம,
சமநினல
ஏற்படும்படி ோக.
ஆணும்
பபண்ணும்
இவ்வோறு
சமமோக
பனடக்கப்பட்டனர்.
எனயவ,
ஆணுக்கும்
பபண்ணுக்கும்
இனட ிலோன உறவு இ ற்னக ில் ஒருவனை ஒருவர் சோர்ந்து
வோழ்வனதய
யநோக்கமோக
பகோண்டிருந்தது.
அவர்கள்
ஒருவருக்பகோருவர் "உதவி ோக மற்றும் துனண ோக" இருக்கப்
பனடக்கப்படோர்கள்.
ஆனோல்,
வழ்ச்சி
ீ
ின்
யபோது,
இனவ
அனனத்தும் மோறிவிட்டன.
ஆதியாகமம் 3:16
பின்பு, கடவுள் அந்தப் பபண்ணிடம், "உன் கர்ப்ப காலத்தில், உன்
வேதலனலய மிகவும் அதிகரிக்கப்பண்ணுவேன்; நீ உன் கணேலன
கட்டுப்படுத்த
ஆலசப்படுோய்;
ஆனால்,
அேன்
உன்லன
ஆளுலக
பசய்ோன்" என்றார்.

கடவுள்
ஆைம்பத்தில்
ஆனணயும்
பபண்னணயும்
சமமோன
இருவைோகயவ வடிவனமத்தோர். ஆனோல் வழ்ச்சி
ீ
ின் நோளிலிருந்து
பபண்
ஆணுக்கு
அடிபணிந்தோள்;
அவளுனட
விருப்பமும்
ஏக்கமும் கணவனன சோர்ந்ததோக மோறி து. ஆகயவ, அவன்
அவனள
ஆளுனக
பசய்தோன்.
இவ்வோறு,
மனுக்குலத்தின்
வழ்ச்சி
ீ
ின்
கோைணமோக,
ஆண்கயள
ஆதிக்கம்
பசலுத்தும்
வழ்ச்சி
ீ
னடந்த
உலகத்தில்
இன்று
நோம்
உள்யளோம்.
இது
வழ்ச்சி
ீ
னடந்த
நினலய
தவிை
கடவுளுனட
பனடப்பின்
யநோக்கம் அதுவல்ல. ஆனோல் ஒரு நல்ல பசய்தி என்னபவன்றோல்,
சிலுனவ
மைணத்தின்
மூலம்
மனுக்குலத்னத,
கிறிஸ்து
மீ ட்கும்பபோழுது, பபண்னண ஆணுக்கு சமமோக மீ ட்படடுத்தோர்.
கிறிஸ்துவோல்
மீ ட்கப்பட்டவர்களுக்குள்,
ஆண்
பபண்
என்ற
யபதங்கள்
இல்னல.
அப்படிப்பட்ட
நமக்குள்,
இஸ்ையவல் சமுதோ த்தோர்கள்,
மற்ற
சமுதோ த்தோர்கள்
என்ற
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வித்தி ோசயமோ; உ ர்ந்தவர், தோழ்ந்தவர், பணக்கோைர், ஏனை என்ற
வித்தி ோசயமோ; ஆண்கள், பபண்கள் என்ற வித்தி ோசங்கள்கூட
இல்லோதபடி
இய சு
கிறிஸ்துவுக்குள்
ஒருவைோகிறோர்கள்”
(கலோத்தி ர் 3:28).
கிறிஸ்து மூலம் கடவுள் மனுக்குலம் மீ து கோட்டி
ஆணும்
பபண்ணும்
அவர்
பனடப்பில்
சம
இருக்கிறோர்கள்.

த வினோல்,
வோரிசுகளோக

1 வபதுரு 3:7
அப்படியாக, கணேன்மார்கவள! உங்கலளப் வபால, உங்கள் மலனேி
பபலமுள்ளேள்
இல்லல
என்பலத
உணர்ந்து,
கடவுளிடமிருந்து
உங்களுக்குக் கிலடத்த புதுோழ்ேில் அேளுக்கும் சமமான பங்கு உள்ளது
என்பலத
அறிந்து,
அேளுக்கு
பகாடுக்கவேண்டிய
மரியாலதலயக்
பகாடுத்து, கடவுளிடம் நீ ங்கள் வேண்டுதல் பசய்ேதற்கு எந்தத் தலடயும்
ேராதபடி ோழுங்கள்.

கடவுளின் கண்யணோட்டத்திலும், கோரி ங்களிலும் பபண் என்பவள்
ஆணுக்குச் சமமோன ஒரு பகுதி என்பனத ஆண் இப்யபோது புரிந்து
பகோள்ள
யவண்டும்.
இருப்பினும்,
போவ
சோபத்திலிருந்து
முழுனம ோக விடுவிக்கப்படோத இந்த உலகில், ஆண் ஆதிக்கம்
உள்ள சமூகத்னதய
இன்னும் நோம் பிைதோனமோகக் கோண்கியறோம்.
இந்த உலகம் இன்னும் முழுனம ோக விடுவிக்கபடோததோல், இந்த
அனமப்புமுனற பதோடர்கிறது.

வேதாகமத்தின் பபண்கள்
யவதோகம ஆய்வில், வைலோறு முழுவதும் போர்க்கும்பபோழுது, வட்டு
ீ
யவனலகனளத் தோண்டி, பபண்கனள அவர்களின் திறனுக்கு ஏற்ப
பவவ்யவறு
நினலகளில்
கடவுள்
ப ன்படுத்தி ிருப்பனதக்
கோண்கியறோம். எடுத்துக்கோட்டுகள்:
தீர்க்கதரிசி மிரியாம்
யாத்திராகமம் 15:20
ஆவரானின் தங்லகயான மிரியாமும், அேவளாடு அவநக பபண்களும் தங்கள்
லககளில் வமளதாளங்கலள எடுத்து, தாளம்வபாட்டுக்பகாண்டு, ஆடிப்பாடிக்
கடவுலளப் வபாற்றிப் புகழந்தார்கள். கடவுள் மனதில் உள்ளலத அறிந்து,
மக்களுக்குப் புத்திபசால்லுகிறேளாகிய அந்த மிரியாம் பாடிய பாடல்…
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கடவுலள ேணங்கும் கூடாரத்லத கட்ட பபண்கள்
உதேினார்கள்
யாத்திராகமம் 35:22,25-26

22 கடவுளுக்குக் காணிக்லக பகாடுக்க ேிரும்பிய ஆண்களும், பபண்களும்

தங்க ஊசிகள், தங்க கம்மல்கள், தங்க மாலலகள், தங்க ேலளயல்கள்,
தங்க வமாதிரங்கள் வபான்ற ேிலலயுயர்ந்த பலேித தங்க ஆபரணங்கலளக்
காணிக்லககளாக பகாண்டுேந்தார்கள்.

25 லகத்தறி ஆலடகலள தயாரிக்கும் திறலமயுள்ள பபண்கள் நீ லம், சிேப்பு,
சிேப்புக் கலந்த நீ லம் வபான்ற நூல்கலளக் பகாண்டுேந்து பகாடுத்தார்கள்.
26 அதுவபாலவே,

எந்பதந்த

பபண்களுக்பகல்லாம்

ஆடு

முடிகலள

நூல்களாக நூற்க்கும் திறலமலய கடவுள் பகாடுத்திருந்தாவரா அேர்கள்
அலனேரும், அந்த நூல்கலளத் தயாரித்துக்பகாடுத்தார்கள்.

கடவுளின் ோர்த்லதலய பபண்களும் கற்பிக்க வேண்டும்
என்பவத அேர் ேிருப்பம்
உபாகமம் 31:12
ஆண்கள், பபண்கள், பிள்லளகள், மற்றும் உங்கள் ஊரில் ேசிக்கும் மற்ற
சமுதாய மக்கள் என அலனேலரயும் கூப்பிட்டு, கடவுள் பசால்லிக்பகாடுத்த
நீ தி
நியாயங்கலள
எல்லாம்
அேர்களுக்குச்
பசால்லிக்பகாடுங்கள்.
ஏபனனில், அலேகலள அேர்கள் வகட்டு, கடவுளுக்குப் பயந்து, அதின்படி
எப்படி ோழவேண்டும் என்று அேர்கள் பதரிந்துபகாள்ள வேண்டும்.

பதவபாராள்
அந்த கோலகட்டத்தில், லபியதோத் என்பவரின் மனனவி ோகி
பதயபோைோள் என்பவள், கடவுள் மனதில் உள்ளனவகனளத் பதரிந்து,
இஸ்ையவல் சமுதோ
மக்களின் நீதி நி ோங்கனள விசோைனண
பசய்து, பிைச்சனனகனள தீர்த்து வந்தோள் (நி ோ ோதிபதிகள் 4:4).
யாவகல்
இல்லத்தைசி ோன
ோயகல்
என்ற
பபண்,
ஒரு
மனிதனின்
தனல ில் ஆணின ப் போய்ச்சி இஸ்யைல் சமுதோ
மக்களுக்கு
ஒரு மகத்தோன பவற்றின த் யதடிக் பகோடுத்தோள் (நி ோ ோதிபதிகள்
4:21).
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எருசலேமின் சுவர்களை புனரளமக்க கடவுள் பெண்களைப்
ெயன்ெடுத்தினார்

பநவகமியா 3:12
எருசவலமின் பாதி நகரத்திற்கு அவலாவகஸ் என்பேன் தலலேனாக
இருந்தான்.
அேனுலடய
மகன்
சல்லூம்
என்பேனும்,
அேனுலடய
மகள்களும் வசர்ந்துதான் அந்தப் பகுதியில் இடிந்துகிடந்த பாதுகாப்புச்
சுேர்கலளச் சீர்படுத்திக் கட்டினார்கள்.

எஸ்தர்
எஸ்தர் என்ற ஒரு ைோணி மூலம்தோன் இஸ்ையவல் சமுதோ
தங்கள் எதிரிகளிடமிருந்து விடுதனல பபற முடிந்தது.

மக்கள்

இவயசுவுக்கு, பபண்களும் ஊழியம் பசய்தார்கள்
இய சுவுக்கு
ஊைி ம்
பசய்த
ஏற்போட்டிலும் நோம் வோசிக்கியறோம்

பபண்கனளப்

பற்றி

புதி

மாற்கு 15:41
இேர்கள் அலனேரும் இவயசு கலிவலயாேில் இருந்தபபாழுது, அேருக்கு
உதேிபசய்து அேவராடு வசர்ந்திருந்தேர்களாகும். இேர்கள் அல்லாது
வமலும் சில பபண்களும் இவயசுவோடு வசர்ந்து எருசவலம் நகரத்திற்கு
ேந்திருந்தார்கள்.
லூக்கா 8:1-3
1 அதற்குப்
பின்பு
இவயசு
தன்னுலடய
12
சீடர்கவளாடு,
பல்வேறு
கிராமங்களுக்கும்,
நகரங்களுக்கும்
பசன்று, கடவுளுலடய
நாட்லடப்
பற்றியும், அேருலடய ஆளுலகலயப் பற்றியுமான நல்ல பசய்திலய
பசால்லி ேந்தார்.
2 மனிதர்களுக்குக் பகடுதலல ேிலளேிக்கும் வபய்களின் பிடிகளிலிருந்து
இவயசுோல் ேிடுதலல பபற்ற சில பபண்களும், அேரால் வநாய்கள் நீ ங்கி
குணமான
சில
பபண்களும்,
ஏழு
வபய்களின்
பிடியில்
ோழ்ந்து,
அலேகளிடமிருந்து அேரால் ேிடுதலல பபற்ற மகதவலனா ஊலரச் சார்ந்த
மரியாளும்;
3 ஏவராது ராஜாேின் அரண்மலனயில் அதிகாரியாக வேலல பசய்த கூசா
என்பேரின் மலனேி, வயாேன்னாளும், சூசன்னாள் வபான்ற வமலும் பல
பபண்களும் இவயசுவுக்கும் அேருலடய சீடர்களுக்கும் பபாருளுதேிகள்
பசய்து ேந்தார்கள்.
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லீதியாள்
அப்வபாஸ்தலர் 16:14
அவ்ோறு, நாங்கள் வபசுேலத வகட்டுக்பகாண்டு இருந்த ஒரு பபண்ணின்
பபயர், லிதியாள். அேள் தியாதிரா ஊலரச் வசர்ந்தேள், கடவுள் மீ து
பக்தியுள்ளேள். சிேப்பும் நீ ல நிறமும் கலந்த ேிலல உயர்ந்த துணி
ேிற்பலன
பசய்கிறேள்,
அேள்.
பவுல்
பசால்ேலத
ஏற்றுக்பகாள்ளும்படியாக, கடவுள் அேள் உள்ளத்லதத் தூண்டினார்.

பிலிப்பு நகைத்தில் சிவப்பு நீல நிற வினலயு ர்ந்த துணி வி ோபோைம்
பசய்யும் ஒரு பதோைில் அதிபதி, லீதி ோள். அவள் தன் வட்டில்
ீ
திருச்சனப
மக்கள்
யசர்ந்து
ஆைோதிக்க
கடவுள்
அவனள
ப ன்படுத்தினோர்.
“பின்பு,
பவுலும்
சீலோசும்
சினற ிலிருந்து
பவளிய றி, லீதி ோள் வட்டிற்குப்
ீ
யபோய்த் தங்கி, அந்த நகரில்
இய சுனவ நம்பி வோழ்ந்தவர்கயளோடு, "இய சு மூலம் கடவுள்
பசய்தனத
நீங்கள்
உறுதி ோக
நம்பி
வோழுங்கள்"
என்று
புத்திபசோன்னோர்கள். பின்பு, அந்த பிலிப்பி நகனைவிட்டுக் கிளம்பிப்
யபோனோர்கள்” (அப்யபோஸ்தலர்கள் 16:40).
ஆக்கில்லா மற்றும் பிரிஸ்கில்லா
அப்வபாஸ்தலர்கள் 18:1-4
1 அதற்குப் பிறகு, பவுல் அத்வதவன நகரத்திலிருந்து கிளம்பி, பகாரிந்து
நகருக்குப் வபானார்.
2 அந்தக் பகாரிந்து நகரில் ோழ்ந்து ேந்த, ஆக்கில்லாலேயும் அேருலடய
மலனேி பிரிஸ்கில்லாலேயும் அங்கு பவுல் சந்தித்தார். அேர்கள் பபாந்து
நகலரச் வசர்ந்த யூதர்களாகும். இத்தாலி நாட்டிலுள்ள, வராம் நகரத்தில்
ேசிக்கிற, யூதர்கள் அலனேரும் தங்கள் தங்கள் பசாந்த ஊர்களுக்குப்
வபாகவேண்டும் என்று கிலாவுதிய இராஜா கட்டலள வபாட்டபடியால்,
அேர்கள் அங்கிருந்து ேந்து, பகாரிந்து நகரில் தங்கியிருந்தார்கள். பவுல்
அேர்கள் ேட்டுக்குப்
ீ
வபானார்.
3 அேர்கள், கூடார ேடுகள்
ீ
பசய்யும் பதாழில் பசய்து ேந்தபடியாலும்,
பவுலுக்கும் அந்தத் பதாழில் பதரிந்திருந்தபடியாலும், பவுல், அேர்கவளாடு
தங்கி, ஒன்றாகத் பதாழில் பசய்து ேந்தார்.
4 யூதர்கள் ஓய்ந்து இருக்கும் ஒவ்போரு ோர நாட்களிலும், கடவுலள
ேணங்க அேர்கள் கூடிேரும் இடத்திற்குப் பவுல் வபாய், அங்கு ேரும்
யூதர்களிடமும், மற்ற சமுதாய மக்களிடமும், இவயசுலே நம்பி ோழும்படி
புத்திபசால்லி ேந்தார்.

ஆக்கில்லோவும்
பிரிஸ்கில்லோவும்
கூடோைம்பசய்யும்
பதோைில்
பசய்துவந்தனர். பவுலின் ஊைி த்தில் பங்கோளர்களோக இருந்த ஒரு
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வணிக தம்பதி ோக அவர்கள் இருந்தோர்கள். ஆகயவ, குனறந்த
பட்சம்
மூன்று
இடங்களில்
பவுல்
அவர்கனள தனது
சக
யவனலக்கோைர்கள்
என்று
குறிப்பிடுகிறோர்
(யைோமர்
16:3;
1
பகோரிந்தி ர் 16:19; 2 தீயமோத்யதயு 4:19)
பபவபயாள், யூனியா மற்றும் இதர பபண்கள்
வராமர் 16:1-7
1 பபபயாலளப் பற்றி நான் கூறுேது என்னபேன்றால், இவயசு கிறிஸ்துோல்
சவகாதரியான
அேலள
நான்
அனுப்புகிறபடியால்,
என்லன
ஏற்றுக்பகாள்ேது வபாலவே, அேலளயும் நீ ங்கள் ஏற்றுக்பகாள்ளுங்கள்.
அேள்,
பகங்கிவரயா
ஊரில்
கூடிேரும்
திருச்சலப
மக்களுக்கு
உதேிபசய்கிறாள்.
2 ஆகவே, அேள் கடவுளுக்கு உரியேளானபடியாலும், இவயசு கிறிஸ்து
பசய்த பசயல் மூலம், கடவுளால் உங்கலளச் சுத்தமானேர்கள் என
அறிேித்தபடியாலும்,
அேலள
நீ ங்கள்
ஏற்றுக்பகாள்ளுங்கள்.
அதுமாத்திரமல்ல, அேளுக்கு என்பனன்ன வதலேகள் உள்ளவதா, அலேகள்
அலனத்லதயும் பசய்துபகாடுங்கள். ஏபனனில், அேள் அவநகருக்கு பல்வேறு
உதேிகலளச்
பசய்தேள்;
எனக்கும்
அேள்
பல
உதேிகலளச்
பசய்திருக்கிறாள்.
3 அதுமாத்திரமல்ல,
என்வனாடு
வசர்ந்து
இவயசு
கிறிஸ்துேிற்கு
வேலலபசய்த பிரிஸில்லாலேயும், அேள் கணேன் ஆக்கில்லாலேயும்
நான் வகட்டதாகக் பசால்லுங்கள்.
4 அப்பபாழுது, என் உயிலரக் காப்பாற்றுேதற்காக, அேர்கள் இருேரும்
ஆபத்லதச் சந்திக்க வநர்ந்தது ஆகவே, நான் மட்டுமல்ல, இஸ்ரவேலர்கள்
அல்லாத அலனத்து சமுதாய மக்கள் மத்தியிலுள்ள பல்வேறு திருச்சலப
மக்கள் அேர்களுக்கு நன்றி கூறுகிறார்கள்.
5 அேர்கள் ேட்டில்
ீ
ஒரு சலபயாக கூடிேருகிற மக்கலள நான் வகட்டதாகக்
பசால்லுங்கள். எனக்கு பநருங்கிய நண்பனான எப்பானாத்லத நான்
வகட்டதாகச் பசால்லுங்கள். ஆசியா லமனர் நாட்டில் நான் கடவுளுக்கு
வேலல பசய்தபபாழுது அேர்தான் முதன்முதலாக இவயசு கிறிஸ்துலே
ஏற்றுக்பகாண்டேராகும்.
6 உங்களுக்காக கடினமாக கடவுளுக்கு வேலல பசய்த மரியாலளயும் நான்
வகட்டதாகக் பசால்லுங்கள்.
7 எனக்கு முன்பாகவே இவயசு கிறிஸ்துலே ஏற்றுக்பகாண்ட என்னுலடய
சமுதாயத்லதச்
வசர்ந்த
அன்வறான ீக்லகயும்,
அேர்
மலனேி
யூனியாலளயும், நான் வகட்டதாகச் பசால்லுங்கள். அேர்கள் இருேரும்
அப்வபாஸ்தலர்களால்
மிகவும்
வபாற்றப்படுகிறேர்கள்
ஆகும்.
அதுமாத்திரமல்ல, அேர்கள் என்வனாடு கூட சிலறயில் இருந்தேர்களாகும்.

பபயப ோள், யதவோல த்தின் யபோதகருக்கு அடுத்த நினல ிலும்
யதவோல த்தின் சில வணிகங்களுக்கு பபோறுப்போகவும் இருந்தோள்.
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யூனி ோ, ஒரு பபண் அப்யபோஸ்தலர். பவுலுடன் ஒரு சக
ஊைி க்கோரி ோக இருந்தோள். பவுலுடன் யசர்ந்து யதவனுக்கு
ஊைி ம் பசய்ததில் மற்ற பபண்களும் இருந்தோர்கள். அவர்கனள
பவுல், “நற்பசய்தி பணி ில் என்னுடன் உனைத்த பபண்கள்“ என்று
குறிப்பிட்டுள்ளோர் (பிலிப்பி ர் 4:3).
பண்னட
கோல போைம்பரி மோன குடும்ப அனமப்பின் சூைலிலும்,
பவளிய
பபண்கனளப் ப ன்படுத்துவதன் மூலம் கடவுள் தனது
யவனல ில் அவர்கனள எவ்வோறு ஈடுபடுத்தினோர் என்பதற்கோன
ஒரு போர்னவ தோன் இது.

ஒரு பபண்ணின் முதன்லம அலழப்பு
ஒரு
பபண்ணின்
முதன்னம
அனைப்பு
கணவருக்கு
நல்ல
மனனவி ோகவும்,
குைந்னதகளுக்கு
ஒரு
நல்ல
தோ ோகவும்,
இல்லைத்னத கோத்துக்பகோள்வதும் தோன் என்பதில் யவதோகமம்
மிகவும் பதளிவோக உள்ளது.
1 தீவமாத்வதயு 5:14
ஆகவே, அப்படிப்பட்ட இளம்ேயது ேிதலேகள் மறுமணம் பண்ணி,
பிள்லளகலளப்
பபற்பறடுத்து,
அேர்கலளப்
பபாறுப்வபாடு
ேளர்ப்பது
நல்லது என்று அேர்களுக்குப் புத்தி பசால். அப்பபாழுது, அேர்கலள
பேறுக்கிறேர்களால், அேர்கள் மீ து ேணான
ீ
பழிச்பசால் ேராது.

‘ஒய்பகோபடஸபபோபடோ என்ற கியைக்க பதத்திற்கு “குடும்பத்னத
வைிநடத்துங்கள்” அல்லது குடும்பத்தின் தனலவி ோக ஆளுனக
பசய்
யவண்டும் என்பதோகும்.
தீத்து 2:4-5
4 வமலும் அேர்கள் ோழ்வு இளம் பபண்களுக்கு மாதிரியாய் இருக்கும்படி
புத்திபசால்லு. எப்படிபயன்றால், நல்லது எது? பகட்டது எது? என்பலத
அேர்கள் புரிந்து, தங்கள் ோழ்லே சுத்தமாக காத்துக்பகாள்ளவும், தங்கள்
கணேலனயும், பிள்லளகலளயும் வநசித்து, தங்கள் குடும்பத்தார்கலள நன்கு
பராமறிக்கத்தக்கதாகவும், பபண்கள் தங்கள் கணேன்மார்கலள வநசித்து,
கணேன்மார்கள் பசால்லுக்குக் கட்டுப்பட்டு ோழவும், நாம் பசால்லிக்
பகாடுக்கிறபடி கடவுலளப் பற்றிய உண்லமகளின்படி அேர்கள் தங்கள்
ோழ்லே அலமத்துக்பகாள்ளவும் புத்திபசால்லு.
5
இல்லலவயல்,
மற்றேர்கள்
அேர்கள்
ோழ்லேப்
பார்த்து
நாம்
பசால்லிக்பகாடுக்கும் கடவுளுலடய உண்லமகலள ஏளனம் பசய்யக்கூடும்.
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“ஒய்பகோஸ்” என்ற கியைக்கச் பசோல்லிற்கு “வசிப்பிடம்
குடும்பம்” என்றும் “யுயைோஸ்” என்ற கியைக்கச் பசோல்லிற்கு
அல்லது
பைோமரிப்போளர்”
என்றும்
அர்த்தமோகிறது.
“ஒய்பகோபைோஸ்”
என்ற
கியைக்கச்
பசோல்லிற்கு
பைோமரிப்போளர்” என்று அர்த்தமோகிறது.

அல்லது
“கோவலர்
ஆகயவ,
“குடும்ப

எனயவ,
‘ஒய்பகோபைோஸ்’
என்றோல்,
வட்டில்
ீ
தங்கி ிருபவர்,
அதோவது,
வட்னடச்
ீ
சோர்ந்திருப்பவர்
அதோவது,
நல்ல
ஒரு
குடும்பக்கோப்போளர், குடும்ப பைோமரிப்போளைோகும்.
பபண் தனது குடும்ப விவகோைங்கனள நிர்வகிக்க யவண்டும்
அதோவது வட்னட
ீ
வைிநடத்துபவைோக இருக்க யவண்டும். ஆகயவ,
பவளிய யவனலக்குச் பசன்றோலும், சரி ோன சமநினல ில் அவள்
தன் குடும்பத்னதயும் பைோமரிக்க யவண்டும். அப்படிப ன்றோல் ஒரு
பபண் பவளிய
யவனலக்குச் பசல்வது சரி ோனதோ...? என்றோல்,
பதில் “ஆம்” என்பதோகும்.

பணியிடத்தில் பபண்கள் இருப்பது
குறித்துப் பார்க்கலாம்
•

பபண்கள்
பவளிய
யவனலக்குச்
பசல்லக்கூடோது
இருக்கக்கூடோது என்று யவதோகமத்தில் எங்கும் திட்டவட்டமோகக்
கூறவில்னல.
யவதோகமத்னத
விளக்கும்பபோழுது,
யவதோகமத்தில் ஏதோவது ஒரு பகுதி ில் ஒரு பச னல
பவளிப்பனட ோக மறுக்கவில்னல என்றோல், அந்த பச யலோடு
பதோடர்புனட
மற்ற யவதவசனங்களின் அடிப்பனட ில், அந்த
பச லுக்கோன அனுமதின க் கடவுள் தருகிறோர் என்று அர்த்தம்.

உதோைணமோக, "நோன் உன்னன குணமோக்குகிற கர்த்தர்" என்று
கடவுள் பசோன்னோர், ஆனோல் மருந்துகனள உட்பகோள்வனதய ோ
அல்லது மருத்துவரிடம் பசல்வனதய ோ தவிர்க்கும்படி அவர்
நம்மிடம் பசோல்லவில்னல. ஆனோல் சிலர் அனத தவறோகப் புரிந்து
பகோண்டு யவறு விளக்கம் அளிப்பர். குணமனட
நோம் கடவுனளப்
யநோக்கிப்
போர்க்க
யவண்டும்.
ஆனோல்,
அயதயவனள ில்
யநோய்வோய்ப்பட்டிருக்கும்யபோது
மருந்துகனள
உட்பகோள்வது
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அல்லது மருத்துவனைச் சந்திப்பது தவறல்ல. அயதயபோல், ஒரு
பபண்ணின்
முதன்னம
அனைப்பு
தன்
கணவனுக்கு
மனனவி ோகவும், குைந்னதகளுக்கு ஒரு தோ ோகவும், வட்னடப்
ீ
பைோமரிப்பவளோகவும்
இருக்க
யவண்டும்
என்று
கடவுள்
பசோல்லியுள்ளோர். ஆனோல், பபண் வணிகத்தியலோ, பவளிய
யவனலக்குச்
பசல்லயவோ
கூடோது
என்று
அவர்
எங்கும்
பசோல்லவில்னல.
எனயவ
யவத
வசனங்களுக்கு
தவறோன
விளக்கங்கனளக் பகோடுக்கோதீர்கள்.
•

கிருனப ின்
வைங்கனளக்
கடவுள்
நமக்குக்
பகோடுக்கும்பபோழுது ஆண் பபண் என்ற வித்தி ோசம் போர்த்துக்
பகோடுப்பதில்னல

வராமர் 12:6-8
6 வமலும், நம் ஒவ்போருேர் மீ தும் கடவுள் காட்டுகிற தயவுயின்படி,
பேவ்வேறு வேலலகலளயும், திறலமகலளயும் ேரமாக தந்துள்ளார்.
ஆகவே, ஒருேருக்குக் தன்மீ து எந்த அளவு கடவுள் நம்பிக்லகலய
தந்துள்ளாவரா, அந்த அளவு அேர் கடவுளுலடய மனலத அறிந்து, மக்கள்
எப்படி
ோழவேண்டும்
எனச்
பசால்லிக்பகாடுக்கிற
வேலலலயச்
பசய்யவேண்டும்.
7 உதேியற்றேர்களுக்கு உதேி பசய்கிறேரும் தன் வேலலலய அவ்ோவற
பசய்யவேண்டும்; கடவுளுலடய ோர்த்லதகலளச் பசால்லிக்பகாடுக்கிற
வேலல பசய்கிறேரும் அவ்ோவற மற்றேர்களுக்குச் பசால்லிக்பகாடுக்க
வேண்டும்:
8 வசார்வோடு
இருக்கிறேர்கலள
உற்சாகப்படுத்துகிறேரும்
அவ்ோவற,
உற்சாகப்படுத்த
வேண்டும்;
தங்களுக்குறியலேகலள
மற்றேர்களுக்கு
பகாடுத்து
உதவுகிறேர்களும்,
அவ்ோவற
தாராளமாகக்
பகாடுத்து
உதேிபசய்ய
வேண்டும்.
கடவுளுலடய
காரியத்தில்
மக்கலள
ேழிநடத்துகிறேர்களும் அவ்ோவற பபாறுப்வபாடு மற்றேர்லள ேழிநடத்த
வேண்டும். அதுவபாலவே, இரக்கம் காட்டுகிறேர்களும், சந்வதாசத்வதாடு
மற்றேர்களுக்கு இரக்கம் காட்டவேண்டும்.

தனலனமப்
பபோறுப்பு,
நிர்வோகப்
பபோறுப்பு,
கற்பித்தல்,
தீர்க்கதரிசனம் பசோல்லுதல் மற்றும் பண உதவிகள் சம்பந்தமோன
திறன்கனளக் பகோண்ட பபண்கள் நிச்ச ம் இருப்போர்கள். இந்த
வைங்கனள
ஆண்களுக்கு
மட்டும்
என
ஆண்டவர்
பகோடுக்கவில்னல. யமலும், இந்த வைங்களில் ஒன்றோவது பபண்
வட்டிற்கு
ீ
பவளிய
யவனல பசய்யும் இடங்களில் ப ன்படுத்த
யவண்டி து யதவ யநோக்கமோக இருக்கும்.
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நீதிபமோைிகள்
31
இல்,
ஒரு
பபண்
தனது
திறனமகனள
வட்டிற்குள்யள
ீ
மட்டுமல்ல, வட்டிற்கு
ீ
பவளிய
யவனல பசய்யும்
இடத்தில் ப ன்படுத்துவனதயும் போர்க்கியறோம். அவற்றில் சில
வணிகத்தில் அவள் ஈடுபடுவனதயும் பதளிவோகக் கோணலோம்.
ஏபனன்றோல், அனதச் பசய்
அவளுக்குரி
வைங்கள் கடவுளோல்
அவளுக்குப் பரிசோக பகோடுக்கப்பட்டிருக்கிறது.
நீ திபமாழிகள் 31:16,19,24
16 ஒரு ேயலல ேிசாரித்து அலத ோங்குகிறாள்; தன் லககளின்
சம்பாத்தியத்தினால் திராட்சத்வதாட்டத்லத நாட்டுகிறாள்.
19 தன் லககலள இராட்டினத்தில் லேக்கிறாள்; அேள் ேிரல்கள் கதிலரப்
பிடிக்கும்.
24 பமல்லிய புடலேகலள உண்டுபண்ணி ேிற்கிறாள்; கச்லசகலள
ேர்த்தகரிடத்தில் ஒப்புேிக்கிறாள்.
⚫

ஒரு குடும்பத்தில் ஆண் தனது பபாறுப்லப லகேிட்டுேிட்ட
சூழ்நிலல

ஒருயவனள ஒரு குடும்பத்தின் ஆண், இல்லோமயலோ, கோணோமயலோ
யபோ ிருக்கலோம். அதுயபோன்ற சந்தர்ப்பங்களில், அந்த பபண்ணுக்கு
குைந்னதகள்
இருந்தோல்
அவர்கனள
கவனிக்க
யவண்டும்,
குடும்பத்னத வைிநடத்தி பசல்வதற்கோன சுதந்திைத்னத பபற்று,
பவளிய
யவனலக்குச் பசல்லவும், சம்போதிக்கவும், பிள்னளகனள
வைிநடத்தவும், வட்னட
ீ
நிர்வகிக்கவும் யவண்டி து உள்ளது.
“ஆகயவ,
அப்படிப்பட்ட
இளம்வ து
விதனவகள்
மறுமணம்
பண்ணி, பிள்னளகனளப் பபற்பறடுத்து, அவர்கனளப் பபோறுப்யபோடு
வளர்ப்பது நல்லது என்று அவர்களுக்குப் புத்தி பசோல். அப்பபோழுது,
அவர்கனள
பவறுக்கிறவர்களோல்,
அவர்கள்
மீ து
வணோன
ீ
பைிச்பசோல் வைோது” (1 தீயமோத்யதயு 5:14) என்று, அந்தப் பபண்ணுக்கு
நோம் பவுலின் அறிவுறுத்தனல யமற்யகோள் கோட்ட முடி ோது. அவள்
வட்டில்
ீ
தங்கி ிருந்து கோக்னககளோல் யபோஷிக்கப்பட யவண்டும்
என்று நோம் எதிர்போர்க்கவும் முடி ோது!
•

நிதி நினலனம கோைணமோக
பசல்ல யநரிடலோம்

பபண்

பவளிய

யவனலக்குச்

கணவர் வட்டில்
ீ
இருக்கிறோர், ஏயதோ கோைணத்திற்கோக யவனலக்கு
யபோவதில்னல
அல்லது
அவர்
சம்போதிப்பது
வட்டிற்கு
ீ
யபோதுமோனதோக
இல்லோவிட்டோல்,
அந்தப்
பபண்
பவளிய
11
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யவனலக்குச் பசன்று குடும்பத்தின் நிதி யதனவன
வட்னட
ீ
நிர்வகிக்கவும் யவண்டி ிருக்கும்.

சமோளிக்கவும்

இதின் அடிப்பலடயில் உங்கள் கருத்து என்ன?
1. ஒரு பபண் பவளிய
யவனலக்குச் பசல்வது சரி
என்று நீங்கள் எப்படி முடிவுக்கு வருவர்கள்?
ீ
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2. பேளிவய வேலலக்கும் பசல்லவேண்டும்,

குடும்பத்லதயும் பராமரிக்க வேண்டும், பசாந்த

ஆேிக்குறிய ோழ்லேயும் கேனிக்க வேண்டும்,
இலேயலனத்லதயும் சரிேரச் பசய்ேது எப்படி?

குடும்பம், யவனல மற்றும் அவர்களின் பசோந்த ஆவிக்குறி
வோழ்வு இனவ னனத்னதயும் சரிவைச் பசய்வதில், ஆண்கனள
விட பவளிய
யவனலக்குச் பசல்லும் பபண்களுக்கு பபரி
சவோலோக இருக்கிறது. ஆண்கள் யவனலன
முடித்து வடு
ீ
திரும்புகிறோர்கள்,
அயதோடு
அவர்களது
அன்னற
யவனல
முடிகிறது. ஆனோல் யவனலக்குச் பசல்லும் பபண் பவளிய
பசன்று யவனல பசய்வது மட்டுமல்லோமல், வடு
ீ
திரும்பி தும்
தனது
கணவர்
மற்றும்
குைந்னதகளுக்கும்
யவனல
பசய் யவண்டி து உள்ளது.

கடவுள் பபண்கலளயும் அேர்களின் தனித்துேத்லதயும்
மதிக்கிறார்
பபண்கள் ஒன்னற நினனவில் பகோள்ள யவண்டும், போலின
யவறுபோட்னட கடந்து கடவுள் அவர்கள் ஒவ்பவோருவனையும்
மதிக்கிறோர். ஆதி ோகமம் 3:16 ன் படி, மனுக்குல வழ்ச்சி
ீ
ில்
கினடத்த சோபங்களில் ஒன்று, பபண்ணின் ஆனச தன் கணவனன
பற்றி ிருக்கும். அதன் வினளவோக, ஒவ்பவோரு பபண்ணும் தனது
அனட ோளத்தின் ஆதோைமோக கணவனனய
போர்க்கிறோள். அவள்
இ ல்போகயவ அவனின் பப னை தனது கனடசி பப ருடன்
இனணத்துக் பகோள்கிறோள். அவளுனட
சு
மதிப்பு உட்பட
அவளுனட
முழு
உலகமும்
பபோதுவோக
அவனிடமிருந்து
வருகிறது.
பபண்கயள, நீங்கள் ஒவ்பவோருவரும் உங்கள் கணவன் மீ துள்ள
போர்னவன
எடுத்து,
உங்கள்
போர்னவன
கடவுள்
மீ து
பசலுத்துங்கள். ஏபனன்றோல் அவர் உங்கள் ஒவ்பவோருவனையும்
13
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தனித்தனி ோக மதிக்கிறோர். உங்கள் வோஞ்னச கடவுனள யநோக்கி
இருப்பதோக. உங்கள் மதிப்பு மற்றும் அனட ோளத்திற்கோக அவனை
யநோக்கிப் போருங்கள்.
1 பகாரிந்தியர் 11:3,11-12
3 வமலும், இவயசு கிறிஸ்துேிற்கு கடவுள் தலலயாக இருக்கிறதுவபால,
திருமணமான ஒவ்போரு பபண்களுக்கும், அேர்கள் கணேவன தலலயாக
இருக்கிறார்
என்ற
உண்லமலய
நீ ங்கள்
நன்கு
புரிந்துபகாள்ள
ேிரும்புகிவறன்.
11
இருந்தவபாதிலும்,
இவயசு
கிறிஸ்துவுக்குள்
ோழ்கிற,
ஆணிற்கு
பபண்ணின் உதேியும்; பபண்ணிற்கு ஆணின் உதேியும் வதலே இருக்கிறது.
12 எப்படிபயனில், முதல் பபண், ஒரு ஆணிலிருந்து பலடக்கப்பட்டான்;
ஆனால், அதன் பின்பு பிறக்கும் ஆணாக இருந்தாலும் சரி, பபண்ணாக
இருந்தாலும் சரி, அலனேரும் பபண்ணிலிருந்தல்லோ பிறக்கிறார்கள்?
ஆகவே, ஆணாகப் பிறந்தாலும், பபண்ணாகப்
பிறந்தாலும், நாம் அலனேருவம கடவுளுக்குரியேர்கள்.

ஒரு
மனிதன்
தோன்
மனமுவந்து
தன்னன
கிறிஸ்துவின்
தனலனம ின்
கீ ழ்
பகோண்டுவருவனத
யபோல,
அல்லது
கிறிஸ்துனவப்
யபோல,
அவர்
பிதோவுக்கு
சமமோனவைோக
இருந்தோலும்,
இந்த
பூமிக்கு
வந்து
பிதோவின்
சித்தத்னத
நினறயவற்ற மனமுவந்து தன்னன பிதோவுக்கு கீ ழ்ப்படித்தினோர்,
அயதயபோல் ஒரு பபண்ணும் மனமுவந்து தன்னனக் கணவரின்
தனலனமக்கு கீ ழ் பகோண்டுவைலோம். இது எந்த வனக ிலும் அவள்
ோர் என்பனதக் குனறத்துக்கோட்டோது, அல்லது அது அவனள
ஆணுக்கு முன் தோழ்ந்தவளோக்கோது. ‘இய சு கிறிஸ்துவுக்குள்
வோழ்கிற, ஆணிற்கு பபண்ணின் உதவியும்; பபண்ணிற்கு ஆணின்
உதவியும் யதனவ இருக்கிறது (1 பகோரிந்தி ர் 11:11). ஆணும்
பபண்ணும்
தங்களின்
வோழ்விற்கோன
அனட ோளம்
மற்றும்
எல்லோவற்னறயும் கடவுளிடமிருந்துதோன் பபறுகிறோர்கள்!

உங்கள் முதன்லமயான அன்பு கடவுள் மீ து இருக்கட்டும்
பபண்கயள, உங்கள் முதல் அன்புக்குரி வர் உங்கள் கணவர்
அல்ல! கடவுளுடன் பநருக்கமோன உறனவ ஏற்படுத்துவயத உங்கள்
முதன்னம யநோக்கமோக இருக்கட்டும்.
லூக்கா 10:38-41
38 அவ்ோறாக இவயசுவும், அேருலடய சீடர்களும் எருசவலம் நகலர
வநாக்கிப் பயணம் பண்ணும்பபாழுது, எருசவலம் நகருக்கு அருகில் இருந்த
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ஒரு கிராமத்திற்கு ேந்தார்கள். அங்வக, மார்த்தாள் என்பேள் இவயசுலே தன்
ேட்டுக்குேரும்படி
ீ
கூப்பிட்டாள்.
39 அேளுக்கு
மரியாள் என்ற
ஒரு
தங்லக
இருந்தாள்.
மார்த்தாள்
ேிருந்தாளிகலள
உபசரிக்க
பல
வேலலகலளச்
பசய்துபகாண்டு
இருக்கும்பபாழுது, அேள் தங்லக மரியாவளா, இவயசுேின் காலடியில்
உட்கார்ந்து, அேர் வபசுகிறலேகலளக் வகட்டுக்பகாண்டிருந்தாள்.
40 அப்பபாழுது,
ேட்டு
ீ
வேலலகள்
ஏராளம்
இருந்தபடியால்,
மார்த்தாள் கஷ்டப்பட்டு ஒவ்போரு வேலலகளாக பசய்து, வேலலகள்
முடிேலடயாமல்,
வசார்ேலடந்தேளாக,
இவயசுேிடம்
ேந்து,
"நான்
ஒருத்தியாக இவ்ேளவு வேலலகலளயும் பசய்து பகாண்டிருக்கிவறன்;
இேள் இங்வக சும்மா உட்கார்ந்து இருக்கிறாவள? எனக்கு உதேிபசய்ய
இேலள அனுப்பவேண்டும் என்று உங்களுக்குத் வதான்றேில்லலயா?"
என்றாள்.
41 அதற்கு இவயசு, "மார்த்தாவள, மார்த்தாவள, எத்தலனவயா காரியங்கலளக்
குறித்த கேலலகள், உன் மனதில் நிலறந்து காணப்படுகிறது;

யமற்கண்ட இந்த வசனங்களின்படி, மோர்த்தோள் ஒரு வைக்கமோன
இல்லத்தைசி. சனம ல்கனளயும் மற்ற எல்லோ யவனலகனளயும்
பசய்து இய சுவுக்கும் யசனவ பசய்வதில் கவனம் பசலுத்துகிறோள்.
ஆனோல் இய சு அவனள யநோக்கி, “மரி ோள் என் போதபடி ில்
அமர்திருப்பனத யபோல, நீயும் வந்து நிதோனமோக என் அருகில்
உட்கோர்”
என்று
பசோல்கிறோர்.
பபண்கயள!
நீங்கள்
ஒரு
“மோர்த்தோள்”ஆக இருப்பதற்கு முன்பு “மரி ோள்” ஆக இருக்க
யவண்டும். நிச்ச மோக, நீங்கள் மரி ோனளப் யபோல இய சுவின்
கோலடி ில் உட்கோர்ந்துபகோண்டு வட்டு
ீ
யவனலன ச் பசய் ,
உங்கள் கணவனை மோர்த்தோள் ஆக்க யவண்டும் என்பது இதன்
அர்த்தம் அல்ல. அப்படி இருந்தோல் நீங்கள் உங்கள் பபோறுப்பில்
யதோல்வி னடகிறீர்கள் என்பதோகும். நீங்கள் “மரி ோள்” ஆகவும்
இருக்க யவண்டும், “மோர்த்தோள்“ஆகவும் இருக்க யவண்டும்.

தாய், மலனேி, மற்றும் இல்லத்தரசியாக உங்கள்
முதன்லம அலழப்லப ஆர்ேமாய்ச் பசய்யுங்கள்
பவளிய
யவனலக்குச் பசல்லும் பல பபண்களுக்கு இது ஒரு
பபரி
சவோலோக இருக்கும். அலுவலகத்தில், பபண்கள் தங்கள்
பணிக்கோக
ஒவ்பவோரு
மோதத்தின்
முடிவிலும்
சம்பளம்
பபறுகிறோர்கள் மற்றும் பவகுமதிகள், அங்கீ கோைம் அல்லது பதவி
உ ர்வு ஆகி வற்னறப் பபறுகிறோர்கள். இது அவர்களுக்கு ஏயதோ
சோதித்த உணர்னவத் தருகிறது. மறுபுறம், வட்டில்,
ீ
பபண்களுக்கு
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இனவ எதுவும் கினடக்கோது. ஆனோல் இந்த முதன்னம அனைப்பில்
பபண்கள் யதோல்வியுற்றோல், பணி ிடத்தில் பவற்றி என்பது வண்.
ீ
குறிப்பு: கண்டிப்போக, நீங்கள் திருமணம் பசய்து பகோள்ளவில்னல
என்றோல், இது உங்களுக்குப் பபோருந்தோது. அல்லது நீங்கள்
திருமணமோகி
பல
ஆண்டுகளோ ிருந்தோல்,
இனத
நீங்கள்
ஏற்கனயவ நினறயவற்றி ிருக்கலோம்.

கிறிஸ்துேின் சரீரத்தில் உங்களின் அலழப்பின்
பபாறுப்புக்கலள நிலறவேற்றுதல்
பபண்கயள,
உங்கள்
பணி ிடங்களின்
பபோறுப்புக்கனள
நினறயவற்றுவதற்கு
முன்பு,
ஒவ்பவோரு
பபண்ணுக்கும்
கிறிஸ்துவின் சரீைத்தில் இடம் உண்டு என்பனத நீங்கள் நினனவில்
பகோள்ளயவண்டும். பபண்களில் பலர் அனத புறக்கணிக்கிறோர்கள்
அல்லது
மறந்துவிட்டு
யவனலக்கு
வினைந்யதோடுகிறோர்கள்.
கிறிஸ்துவின் சரீைத்தில் இன்று கோணோமல் யபோன பல தோய்மோர்கள்
உள்ளனர். இனள
பபண்களுக்கு பரிசுத்த முன்மோதிரி ோக இருக்க
யவண்டி
மூத்த பபண்கள் பவளி ில் யவனலக்கு வினைவதோல்
கடவுளின்
வட்டில்
ீ
அவர்கனள
கோணவில்னல.
ஒவ்பவோரு
பபண்ணுக்கும் கிறிஸ்துவின் சரீைத்தில் கடவுளோல் நி மிக்கப்பட்ட
ஊைி ம் உள்ளது. கிறிஸ்துவின் உடலில் உங்கள் ஊைி ம் எது
என்று கண்டுபிடித்து அனத நினறயவற்றுங்கள்!

நலடமுலற புத்திமதிகள்
•

•

உங்கள் இத ம் எங்யக அதிகம் சோர்ந்து இருக்கிறது என்பனதப்
புரிந்து பகோள்ளுங்கள்—உங்கள் இருத ம் வட்டுப்
ீ
பபோறுப்பில்
திருப்தி அனடந்தோல், அதில் தவறில்னல. உங்கள் இருத ம்
பணி ிடத்தில் ஒரு அனட ோளத்னத உருவோக்க வோஞ்சித்துக்
பகோண்டு இருந்தோல், ஒருயவனள நீங்கள் கவனத்தில் பகோள்ள
யவண்டி
ஒன்று இது.
உங்களுக்குக்
கடவுள்
பகோடுத்த
வைங்கனளயும்,
அனைப்புகனளயும்
அறிந்து
பகோள்ளுங்கள்.
பவளிய
யவனலக்குச் பசல்லதோன் கடவுள் உங்களுக்குப் ப ிற்சியும்
வைங்களும் அளித்தோைோ? அப்படி ோனோல், அவர் உங்கனள நம்பி
ஒப்பனடத்தனத பபோறுப்புக்கனள கவனமோகச் பசய்யுங்கள்.
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நீங்கள் எதற்கு அதிக முக்கி த்துவம் பகோடுக்க யவண்டும்
என்று அறிந்து பகோள்ளுங்கள். பணி ிடத்தில் ஒன்னறச் சோதிக்க
யவண்டும் என்று உங்கள் இருத ம் வோஞ்சிக்கலோம். அனத
பசய் க்கூடி
திறனமயும்
உங்களுக்கு
வைமோகக்
பகோடுக்கப்பட்டிருக்கலோம். அயதயநைத்தில், பகோஞ்ச கோலத்திற்கு
உங்கள் முன்னுரினமகள் உங்கள் பிள்னளகள் மீ து இருக்கும்.
குறிப்போக அவர்கள் சிறுபிள்னளகளோக இருந்தோல், உங்கள்
வோழ்வின் அந்த பகுதின
பணிக்கு பசல்வனத விட்டு, உங்கள்
குைந்னதகளுக்கோக தி ோகம் பசய்
நீங்கள் அனதத் யதர்வு
பசய் லோம்.
உங்களோல்
பசய்
முடியும்
பபோறுப்புக்கனள
நன்கு
பதரிந்துனவத்துக்
பகோள்ளுங்கள்,
ஏபனனில்,
நோம்
ஒவ்பவோருவரும்
பவவ்யவறு
திறன்கனளக்
பகோண்டிருக்கியறோம். உங்களின் திறண்கள் எனவகள், எந்த எந்த
பபோறுப்புக்கனள
எந்த
அளவு
பசய்
முடியும்
என்று
தீர்மோனித்துக் பகோள்ளுங்கள். ஒரு தோ ோய், மனனவி ோய்
அல்லது இல்லத்தைசி ோய் இருந்துபகோண்டு பவளிய
யவனல
பசய்வது ஒரு பபண்ணுக்கு மிகவும் சவோலோனதோக இருக்கும்.
அவற்னறப ல்லோம் யசர்த்து சமோளிக்கூடி
திறன் உங்களிடம்
இருந்தோல், அதற்குச் பசல்லுங்கள்! இல்னலப னில், உங்களோல்
எது முடியுயமோ அனத மட்டும் பசய் த் தீர்மோனியுங்கள்!

நீங்கள் பவளிய
யவனலக்குச் பசல்ல அனைக்கப்பட்டோல், குற்ற
உணர்ச்சி யவண்டோம். ஏபனன்றோல் கடவுள் உங்களுக்கு அனதச்
பசய்
கிருனப
பகோடுத்திருக்கிறோர்.
அதோவது
நீங்கள்
பணி ிடத்தில் இருக்க அவர் விரும்புகிறோர். எனயவ, அந்த
வோய்ப்னபப் ப ன்படுத்திக் பகோள்ளுங்கள். ஒருயவனள நீங்கள்
இல்லத்தைசி ோய் இருக்க அனைக்கப்பட்டோல், எனக்கு ‘யமலோளர்‘
அல்லது
‘தனலனம நிர்வோக அதிகோரி‘
யபோன்ற பபோறுப்புக்
கினடக்கவில்னலய
என்ற தோழ்வு எண்ணம் பகோள்ள யவண்டோம்.
உங்களுக்கோன பபோறுப்பு, மனனவி மற்றும் தோய் மட்டுயம. ஆனோல்
உங்கள் முதல் அன்புக்குறி
கடவுனளயும் உங்கள் முதன்னம
அனைப்னபயும் தழுவினோல், உங்களுக்கோன பவகுமதி மிகச்
சிறந்ததோக இருக்கும். அவர் இனதத்தோன் உங்களிடம் யகட்கிறோர்.
அவ்வளவுதோன்.
நினனவில்
பகோள்ளுங்கள்,
கடவுள் உங்கள்
ஒவ்பவோருவர் வோழ்விலும் எதிர்போர்க்கும் அவரின் தனிப்பட்ட
அனைப்னபயும் அவருனட
விருப்பத்னதயும் நீங்கள் நினறயவற்ற
யவண்டும்.
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இதின் அடிப்பலடயில் உங்கள் கருத்து என்ன?
1. ஒரு பபண் தனது அனட ோளத்னதக் கடவுளிடமிருந்து பபற்று,
தன் வோழ்வில் முன்யனறிச் பசல்ல, எனவப னவகனளச்
பசய்
யவண்டும்?
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3. பணியிடங்களில் சந்திக்கும் சோல்கலள
பபண்கள் எவ்ோறு லகயாள்கிறார்கள்?

மன அழுத்தம்
இந்த பகுதி ஆண்கள் மற்றும் பபண்கள் இருவருக்கும் பபோருந்தும்.
நோம்
அனனவரும்
வட்டிலும்
ீ
பணி ிடத்திலும்
பபோறுப்புகனள
ஏற்றதிலிருந்து
மன
அழுத்தத்னத
அனுபவிக்கியறோம்.
என்னன
எடுத்துக் பகோள்ளுங்கள், நோன் சனப மற்றும் எனது வட்னட
ீ
நிர்வகிக்க
யவண்டி னத போர்க்கும்யபோது, எனக்கு யவனல ிலும் மனதிலும்
ஏற்படும் அழுத்தத்னத சமோளிப்பதற்கும் அதிலிருந்து விடுபடுவதற்கும்
எனக்கு உதவி னவகள் இைண்டு:
•

கர்த்தனை சோர்ந்திருப்பதற்கு கற்று பகோள்ளுதல்

ஏசாயா 26:3
உம்லம
உறுதியாய்ப்
பற்றிக்பகாண்ட
மனலதயுலடயேன்
உம்லமவய
நம்பியிருக்கிறபடியால், நீ ர் அேலனப் பூரண சமாதானத்துடன் காத்துக்பகாள்ேர்.
ீ

"பிைச்சனன ோன சூழ்நினலகள்" இருப்பனத மறுக்கோமல்—அனவகளின்
மீ து நம் மனனத னவப்பதற்கு பதிலோக - அனவகனள விட பபரி
கடவுள் மீ து நம் மனனத னவக்க யவண்டும். அவர் பு ல்களுக்கு
யமயல இருக்கும் ைோஜோ, எனயவ அனலகள் மற்றும் பு ல்களின் மீ து
உங்கள் போர்னவ இைோமல், அனவகளுக்கு யமயல வற்றிருக்கும்
ீ
ைோஜோனவப் நோம் போர்க்கும்யபோது, அவர் நம்னம சமோதோனத்துடன்
னவத்திருப்போர். சில யநைங்களில் நோன் என் பபோறுனமன
இைந்து
ஆத்திைமனடகியறன், ஆனோல் நோன் அந்த நினல ியலய
அதிக யநைம்
இருப்பதில்னல. நோன் அதிலிருந்து என்னன இழுத்து பு ல்களுக்கு
யமயல வற்றிருக்கும்
ீ
கர்த்தர் மீ து என் மனனத னம ம் பகோள்ள
னவக்கியறன்.
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கடவுளின் வோர்த்னத

ில் தி

ோனமோய் இருக்க கற்றுக்பகோள்ளுதல்

கடவுளின் வோர்த்னத ில் தி ோனமோய் இருப்பது மன அழுத்தத்னதப்
யபோக்கும் ஒரு சிறந்த மருந்து. ஒரு குறிப்பிட்ட பகுதி உங்களுக்கு மிகுந்த
மன
அழுத்தத்னதயும்
பதோந்தைனவயும்
ஏற்படுத்தினோல்,
அந்த
சூழ்நினலன ப்
பற்றி
கடவுளுனட
வோர்த்னத ில்
என்ன
பசோல்லி ிருக்கிறது என்று தி ோனியுங்கள், நீங்கள் அனதச் பசய்யும்யபோது,
அது ப த்திற்குப் பதிலோக விசுவோசத்னத உங்களுக்கு பகோடுக்கும். ப ம் மன
அழுத்தத்னத உருவோக்குகிறது. விசுவோசம் நம்பிக்னகன
உருவோக்குகிறது,
சமோதோனத்துடன் ஓய்பவடுக்க உங்களுக்கு உதவுகிறது.

வபாட்டி
⚫

ஆயைோக்கி

மோன யபோட்டி ஒரு நல்ல விஷ

ம்

ஒரு
உதோைணத்திற்கு,
நீங்கள்
100
மீ ட்டர்
ஓட்டப்பந்த த்தில்
ஓடுகிறீர்கள் என னவத்துக்பகோண்டோல், நீங்கள் மறுபடி பிறந்து,
ஆவி ில் நினறந்து, அன்னி போனஷ யபசி, பிசோசுனகத் துைத்தும் சக்தி
அனனத்தும் பபற்ற கிறிஸ்தவைோக இருந்தோலும், ஒரு ஓட்டப்பந்த ம்
என வந்தோல், அதில் மற்ற யபோட்டி ோளர்களுனட
னககனளப்
பிடித்துக்பகோண்டு
ஒரு
யபோதும்
ஓட
முடி ோது!
பந்த த்தின்
இறுதிக்யகோட்னட பதோட துவக்கத்திலிருந்து இறுதி வனை உங்களின்
முழு சக்தின யும் பகோடுக்க யவண்டும். இப்படி ோன ஆயைோக்கி மோன
யபோட்டி நமக்குள் உள்ள சிறப்னப பவளிக்பகோண்டு வருகிறது.
அயதயபோல், பணி ிடத்தில் நீங்கள் யபோட்டி யபோட்டு யவனல பசய்வது
நல்லதுதோன். ஆனோல் அது சரி ோன யபோட்டி ோக, உங்களுக்கோன
பரிசுப்பபோருனளக் கடவுளிடமிருந்து எதிர்போர்த்த யபோட்டி ோக இருக்க
யவண்டும்.
பகாவலாபசயர் 3:22-24
22 வேலலக்காரர்கவள! எல்லா சூழ்நிலலகளிலும், உங்கள் எஜமான்/முதலாளி
பசால்லுகிறலேகளுக்கு கீ ழ்படிந்து வேலலகலளச் பசய்யுங்கள். அேர்களிடம்
நல்ல
வேலலக்காரன்
என்று
பபயர்
எடுக்க
நிலனத்து,
அேர்கள்
கேனிக்கும்பபாழுது
மட்டும்
நன்றாகவும்,
கேனிக்காதபபாழுது
ஏவனாதாவனாபேன்றும் வேலலபசய்யாமல், கடவுள் உங்கலள கேனித்துக்
பகாண்டிருக்கிறார் என்பலத நிலனேில்லேத்து, எப்பபாழுதும் கேனமாக
வேலல பசய்யுங்கள்.
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23 ஆகவே, நீ ங்கள் என்ன வேலல பசய்தாலும், அலத ஒரு மனிதனுக்கு
பசய்ேதாக நிலனக்காமல், இவயசு இராஜாவுக்குச் பசய்ேதாக நிலனத்து,
முழுமனவதாடு பசய்யுங்கள்.
24 ஏபனனில், எல்வலாருக்கும் முதலாளியாகிய கடவுள் ோக்குக் பகாடுத்தலத,
நாம்
பசய்த
பசயலுக்குத்தக்க
பலனாக
இவயசு
இராஜாேிடமிருந்து
பபறப்வபாகிவறாம் என்பலத நிலனேில் லேத்து முழுமனவதாடு உங்கள்
வேலலகள் எல்லாேற்லறயும் பசய்யுங்கள். பணியிடத்தில் வநர்லம மற்றும்
ஒழுக்கம் தேராமல் வபாட்டியிடுேதில் தேறில்லல. வநர்லம எந்த எதிர்ப்லபயும்
எதிர்பகாள்ளும்!

ஆண் பபண் பாகுபாடும், ஆணின் ஆதிக்கமும்
பல
நிறுவனங்களில்
மற்றும்
அனமப்புகளில்
ஆண்கனள
மட்டுயம
முன்னினல படுத்தும் எழுதப்படோத சட்டம் உள்ளது. பல பபண்கள் இந்த
போகுபோடுகனள அனுபவிக்கலோம். யமலும், ஒரு ஆணுக்கு நிகைோக ஒயை
பதவி ில் உள்ள ஒரு பபண்ணுக்கு அந்த ஆனணவிட ஊதி ம் குனறவோக
இருக்கலோம். நீங்கள் அத்தனக
சூழ்நினல ில் இருந்தோல், அதற்கோக
சண்னட ிட
யவண்டோம்.
கடவுனள
யநோக்கிபோர்த்து,
பதவி
உ ர்வு
அவரிடமிருந்து வருகிறது என்பனதயும், உங்கள் னககளின் யவனலன
கடவுளோல் ஆசீர்வதிக்க முடியும் என்பனதயும் நினனவில் னவயுங்கள்.
உங்கள் வைி ில் இனடயூனை ஏற்படுத்தும் அந்த நபனை விலக்கி உங்கனள
பதவி உ ர்வுக்கு பகோண்டுவை அவருக்குத் பதரியும்.
சங்கீ தம் 75:6-7
6 கிழக்கிலும் வமற்கிலும் ேனாந்தர திலசயிலுமிருந்து பஜயம் ேராது.
7 வதேவன நியாயாதிபதி; ஒருேலனத் தாழ்த்தி, ஒருேலன உயர்த்துகிறார்.

பாலியல் அத்துமீ றல்
உங்கள்
முதலோளிக்கு
நீங்கள்
போலி ல்
ரீதி ோக
ஒத்துனைப்பு
அளிக்கோவிட்டோல், பதவி உ ர்வு பபற வோய்ப்பில்னல என்ற சூழ்நினலன
நீங்கள் சந்திக்கிறீர்களோ? அந்த மோதிரி ோன அழுத்தங்கள் உள்ள யவனள ில்,
உங்கள் தனலன
உ ர்த்தி நிமிர்ந்து நின்று “இல்னல! முடி ோது” என்று
பசோல்லுங்கள். அதற்கு பணி யவோ, சமைசம் பசய் யவோ யவண்டோம்.
தூய்னம ோக இருங்கள். சுத்தமோக இருங்கள். திருமணமோனவர்கள், எந்த
சூழ்நினல வந்தோலும், உங்கள் கணவருக்கு உண்னம ோக இருங்கள்.
⚫

உங்கனள பணி

ிடத்தில் கோக்கிறவர் நம் கடவுள்

சங்கீ தம் 3:3
ஆனாலும் கர்த்தாவே, நீ ர் என் வகடகமும், என் மகிலமயும், என் தலலலய
உயர்த்துகிறேருமாயிருக்கிறீர்.
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சங்கீ தம் 27:1
கர்த்தர் என் பேளிச்சமும் என் இரட்சிப்புமானேர், யாருக்குப்
பயப்படுவேன்? கர்த்தர் என் ஜீேனின் பபலனானேர், யாருக்கு அஞ்சுவேன்?
⚫

அடக்கத்துடன் உனட அணியுங்கள், பிறர் பரிந்துனைக்கும் ஆனடகனள
அணி
யவண்டோம், கண்ணி மோக உங்கனள பவளிப்படுத்துங்கள்.

தீத்து 2:4-5
4 வமலும் அேர்கள் ோழ்வு இளம் பபண்களுக்கு மாதிரியாய் இருக்கும்படி
புத்திபசால்லு. எப்படிபயன்றால், நல்லது எது? பகட்டது? என்பலத அேர்கள்
புரிந்து, தங்கள் ோழ்லே சுத்தமாக காத்துக்பகாள்ளவும், தங்கள் கணேலனயும்,
பிள்லளகலளயும்
வநசித்து,
தங்கள்
குடும்பத்தார்கலள
நன்கு
கேனிக்கத்தக்கதாகவும்,
பபண்கள்
தங்கள்
கணேன்மார்கலள
வநசித்து,
கணேன்மார்கள்
பசால்லுக்குக்
கட்டுப்பட்டு
ோழவும்,
நாம்
பசால்லிக்
பகாடுக்கிறபடி
கடவுலளப்
பற்றிய
உண்லமகளின்படி
அேர்கள்
தங்கள்
ோழ்லே அலமத்துக்பகாள்ளவும் புத்திபசால்லு.
5
இல்லலபயன்றால்,
மற்றேர்கள்
அேர்கள்
ோழ்லேப்
பார்த்து
நாம்
பசால்லிக்பகாடுக்கும் கடவுளுலடய உண்லமகலள ஏளனம் பசய்யக்கூடும்.

பதாழிலல வதர்வு பசய்தல்
சில பபண்கள் நிகழ்ச்சி யமலோண்னம, பபோழுதுயபோக்கு, யபஷன் டினசனிங்
யபோன்ற பதோைில்களில் ஈடுபட்டுள்ளனர். இந்த மோதிரி ோன பதோைில்கனளச்
சுற்றி போவம் இருப்பதோல் நீங்கள் இத்தனக
பதோைில்கள் யவண்டோம் என
அதிலிருந்து
ஓட
யவண்டி தில்னல.
நீங்கள்
விரும்பினோலும்
விரும்போவிட்டோலும்,
கிட்டத்தட்ட
எல்லோ
பதோைில்களிலும்,
நிறுவனங்களிலும்
தீனமகள்
உண்டு!
இய சு
நமக்கோக
கடவுளிடம்
யவண்டுதல் பசய்யும்பபோழுது, இந்த உலகில் இருந்து எடுத்துக்பகோள்ளும்படி
யகட்கோமல், தீனமகளுக்கு விலக்கிக் கோத்துக்பகோள்டும்படிய
யகட்டோர்.
ஆகயவ, எதிலிருந்தும் ஓடோதீர்கள். இருப்பினும், கீ ழ்கண்ட பகோள்னகன
உங்கள் பதோைிலில், யவனல பசய்யும் இடங்களில் ப ன்படுத்துங்கள்:
வயாோன் 17:14-18
14 ஏபனனில், இந்த உலகத்லதப் பிரதானமாக நிலனத்து ோழ்கிற மக்கலளப்
வபால நான் எப்படி ோழேில்லலவயா, அதுவபாலவே இேர்களும் ோழேில்லல;
ஆகவேதான், இந்த உலக ோழ்லே பிரதானமாக நிலனத்து ோழ்கிற மக்கள்,
இேர்கலள பேறுக்கிறார்கள்.
15 ஆகவே, இேர்கலளயும் இந்த உலகத்திலிருந்து எடுத்துக்பகாள்ளுங்கள் என்று
நான் உங்களிடம் வேண்டுதல் பசய்யாமல், இேர்கலள அழிக்க நிலனக்கிற
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பகட்ட
சக்திகளிடமிருந்து
இேர்கலளப்
பத்திரமாகப்
பாதுகாத்துக்
பகாள்ளுங்கள்.
16 நான்
எப்படி
இந்த
உலக
ோழ்லேப்
பிரதானமாக
நிலனத்து
ோழேில்லலவயா,
அதுவபாலவே
இேர்களும்
இந்த
உலக
ோழ்லேப்
பிரதானமாக நிலனத்து ோழேில்லல.
17 நீ ங்கள் வபசுேபதல்லாம் உண்லமயாலகயால், உங்கள் உண்லமயினாவல
அேர்கலளச் சுத்தமுள்ளேர்களாக ோழலேயுங்கள்.
18 ஏபனனில்,
இந்த
உலகத்தில்
ோழ
நீ ங்கள்
எப்படி
என்லன இங்கு
அனுப்பின ீர்கவளா, அதுவபாலவே நானும் அேர்கலள அனுப்புகிவறன்.

உங்களின் விசுவோசம், நன்நடத்னத, நற்பண்பு, நல்பலோழுக்கம் மற்றும்
ஒற்றுனம ஆகி வற்றில் சமைசம் பசய்
உங்கள் பதோைியலோ, நீங்கள்
யவனல பசய்கிற இடயமோ உங்கனளத் தூண்டினோல், நீங்கள் அந்த
பதவி ிலிருந்து உங்கனள விலக்கிக்பகோண்டு, யவபறோரு யவனலன
அல்லது
பதோைினலத்
யதடுங்கள்.
இய சுவுக்கோகவும்
உங்கள்
நல்ல
பகோள்னகக்கோகவும்
துணிந்து
நில்லுங்கள்.
ஒரு
வித்தி ோசத்னத
உண்டோக்குங்கள். உங்கள் நிறுவனத்தில் நீங்கள் இதுயபோன்ற மோற்றங்கனளக்
பகோண்டுவை துவக்கமோக இருங்கள் .
மக்கள் கூட்டம் எங்கு இருக்கிறயதோ அங்கு தோன் கடவுளுக்கு நீங்கள் யதனவ.
ஏபனன்றோல், அவர்களிடம் உங்கள் குைல் மூலமோக யபசுவதற்கு, அவர்கனள
உங்கள் னககளோல் பதோடுவதற்கும் மற்றும் தன் அன்னப உங்கள் மூலம்
அவர்களிடம் பவளிப்படுத்தி கோட்ட நீங்கள் அவருக்கு அங்கு யதனவ. எனயவ,
சூைலும் களமும் தோர்மீ க ரீதி ோக சவோலோனதோக இருந்தோலும், நீங்கள்
அங்யகய
இருந்து ஒரு வித்தி ோசத்னத ஏற்படுத்துங்கள். இருப்பினும்,
அத்தனக
களத்தில் உங்களோல் மற்றவர்கள் கவைப்பட யவண்டுயம அன்றி
மற்றவர்களோல் நீங்கள் கவைப்படோமல் உங்கள் ஆவிக்குறி
வோழ்வில்
உங்கனள உறுதிப்படுத்திக் பகோள்ளுங்கள்.

இதின் அடிப்பலடயில் உங்கள் கருத்து என்ன?
1. ஒரு பபண்ணோக, நீங்கள் யவனல பசய்யும் இடத்தில் இதுயபோன்ற
பபோதுவோன சவோல்கனள நீங்கள் எவ்வோறு சமோளிப்பீர்கள் என
சிந்திக்கவும்.
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4. கணேன், மலனேி இருேரும் சம்பாதிக்கும்

குடும்பங்களில் உள்ள பிரச்சலனகளும், அலேகலள
தேிர்த்தலும்

கணேன், மலனேி இருேரும் வேலலக்குச் பசல்ேதால் குடும்பங்களில்
வநரிடும் பிரச்சலனகளும், சிக்கல்களும்

பிரச்சலனகளும், சிக்கல்களும்
ஒருேலர ஒருேர் சார்ந்து ோழ்ேதற்குப் பதிலாக தனித்துச்
பசயல்படுதல்
கணவனுக்கும் மனனவிக்கும் தனிப்பட்ட வங்கிக் கணக்குகள், வோகனங்கள்,
கடன் அட்னடகள் மற்றும் இன்னும் பலவற்னறக் பகோண்டிருக்கும்யபோது,
அவர்கள் ஒருவனைப ோருவர் சோர்ந்து வோழ்வதற்குப் பதிலோக மிகவும்
சுதந்திைமோக தனித் தனி ோகச் பச ல்படுகிறோர்கள்.

கணேன் மலனேிக்கு இலடயிலான வபாட்டி
ஒயை பதோைிலில் பணிபுரியும் தகுதிநினறந்த கணவனும் மனனவியும்
அவர்களுனட
சம்பளம்
மற்றும்
பதவிகனள
ஒப்பிட்டுப்போர்த்து
யபோட்டி ிடத் பதோடங்கலோம்.

பணியிடத்லத திருமணம் பசய்கிறேர்கள்
சில
கணவன்மோர்கள்
திருமணத்தின்
யபோது
“நோன்
உன்யனோயடய
இருப்யபன்” என்று யபோதகர் முன்பு, வோக்குறுதி பகோடுத்திருப்போர்கள். ஆனோல்,
மறுநோள்
“நோன்
யவனலயும்
பசய்கியறன்”
என்று
பணி ிடத்திற்குக்
கிளம்புகிறோர்கள்.
அவர்கள்
தங்களின்
அதிக
யநைத்னத
யவனல ில்
பசலவைித்து, தங்கள் பணி ிடங்கனளய
திருமணம் பசய்து பகோண்டது
யபோன்று வோழ்கிறோர்கள்!
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அதிக பணம் ஆனால் குலறந்த வநரம்
குடும்பத்தில் முக்கி மோன விஷ ங்கனள ஒன்றோக இனணந்து பசய் அதிக
பணம் யவண்டுமோ? அல்லது அதிக யநைம் யவண்டுமோ? என்பனத, கணவனும்
மனனவியும் யசர்ந்து முடிவு பசய்
யவண்டும். பணத்தோல் ஒருயபோதும்
வோங்க முடி ோத சில விஷ ங்கள் உள்ளன. பணத்தோல் ஒரு அற்புதமோன
கணவனனய ோ, மனனவின ய ோ அல்லது சிறந்த பிள்னளகனளய ோ வோங்க
முடி ோது. ஒன்றோக யநைத்னத பசலவிடுவதன் மூலம் குடும்பத்தில் ஒரு
நல்ல பந்தம் கட்டனமக்கப்படுகிறது. மற்றும் குைந்னதகள் ஓழுங்கோக
கற்பிக்கப்படுகிறோர்கள், வளர்க்கப்படுகிறோர்கள், ப ிற்றுவிக்கப்படுகிறோர்கள்.

அளவுக்கு அதிகமாக வேலல பசய்யும் பபண்கள்
இைண்டு சம்பளங்கள் வோங்கும் குடும்பத்தில், பபரும்போலும் அந்தப் பபண்
வட்டிலும்
ீ
பவளிய யும் யவனலபசய்து முடிக்கும்யபோது, அதிக யவனலபழு
கோைணமோக வோழ்க்னக ில் உனடந்துயபோய்விடுகிறோள். கணவன், மனனவி
இருவரும் பணி ில் ஈடுபடும்யபோது, கணவரும் கணிசமோன அளவு வட்டு
ீ
யவனலகனளச் பசய்
யவண்டும். இதனோல் அவைது மனனவி அதிக
சுனம ிலிருந்து தப்புவோள்.

இரண்டு சம்பளங்கள் பபறும் குடும்பங்களுக்கான
பசயல்பாட்டு திட்டங்கள்
எதற்கு உண்லமயான மதிப்புக் பகாடுக்கவேண்டும் என்று புரிந்து
பகாள்ளுங்கள்
நீங்கள் உலகம் முழுவனதயும் சம்போதித்து, உங்கள் வடு,
ீ
குடும்பம் மற்றும்
குைந்னதகனள
இைந்தோல்,
நீங்கள்
உண்னம ோன
மதிப்புமிக்கனத
இைந்துவிட்டீர்கள்.
நம்முனட
நோட்களில்
மிகவும்
யபோற்றப்பட்ட
பதோைிலதிபர்களில் பலர் விவோகைத்து பபற்றவர்கள்; இைண்டோவது மற்றும்
மூன்றோவது
திருமணங்கள்
பசய்தவர்கள்.
அவர்கள்
அந்த
பதோைில்
துனறன ய கூட பவகுவோக முன்யனற்றி ிருக்கலோம், பபரி
பபரி
நிறுவனங்கனள
உருவோக்கி ிருக்கலோம்
மற்றும்
உலகப்
புகழ்
அனடந்திருக்கலோம்.
ஆனோல்,
அவர்கள்
தங்கள்
குடும்பங்கனள
உருவோக்குவதில் யதோல்வி னடந்திருக்கிறோர்கள். ஒயை ஒரு மனனவின க்
பகோண்ட திருமணம் என்று அனைக்கப்படும் அந்த ஒரு "அனமப்னப"
அவர்களோல்
ஏன்
நிர்வகிக்க
முடி வில்னல
என்று
ஒருவர்
ஆச்சரி ப்படுகிறோர்!
அவர்களோல்
பசோந்த
வடுகனள
ீ
நிர்வகிக்க
முடி வில்னல என்பது வருத்தமளிக்கிறது. எது உண்னம ோன பசோத்து
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என்று சரி ோக யதர்பதடுங்கள். உலகத்தோல் பகோண்டோடப்படுவனத விட, ஒரு
அருனம ோன திருமணம் வோழ்வு மற்றும் கடவுளுக்கு ப ந்த பிள்னளகனள
பபற்றிருப்பது யமலோனது.

வநரத்லத சரியாக பயன்படுத்த பதளிந்த மனதுடன் முயற்சி
பசய்யுங்கள்
சவோல்களும் அழுத்தங்களும் மிகச் சிறந்தனவ என்றோலும், நம்முனட
யநைத்னதயும் சக்தின யும் சரி ோன முனற ில் பசலவைிக்க, ஒரு பதளிந்த
மனமும், நினல ோன மு ற்சின யும் யமற்பகோள்ள யவண்டும். அப்யபோது
தோன் கடவுயளோடோன யநைம், வட்டிற்கோன
ீ
யநைம், மற்றும் பணி பசய்யும்
யநைம் ஆகி வற்னற நிர்வகிக்க முடியும். என் மனனவி எமி இனத எனக்குத்
பதோடர்ந்து
நினனவூட்டுகிறோள்.
ஆகயவ,
இனத
எப்யபோதும்
கட்டுப்போடுகயளோடு கனடப்பிடிக்க மு ற்சிக்கியறன்.

கணேன் மலனேி இருேரும் இலணந்து, சக்திலய
உருோக்குங்கள்
பிரசங்கி 4:9-12
9
ஒண்டியாயிருப்பதிலும்
இருேர்
கூடியிருப்பது
நலம்;
அேர்களுலடய
பிரயாசத்தினால் அேர்களுக்கு நல்ல பலனுண்டாகும்.
10
ஒருேன்
ேிழுந்தால்
அேன்
உடனாளி
அேலனத்
தூக்கிேிடுோன்;
ஒண்டியாயிருந்து
ேிழுகிறேனுக்கு
ஐவயா,
அேலனத்
தூக்கிேிடத்
துலணயில்லலவய.
11 இரண்டுவபராய்ப் படுத்துக்பகாண்டிருந்தால் அேர்களுக்குச் சூடுண்டாகும்;
ஒண்டியாயிருக்கிறேனுக்குச் சூடுண்டாேது எப்படி?
12 ஒருேலன யாதாபமாருேன் வமற்பகாள்ள ேந்தால் இருேரும் அேனுக்கு
எதிர்த்து நிற்கலாம்; முப்புரிநூல் சீக்கிரமாய் அறாது.

இருவரின் சக்தி ஒன்றோகும்யபோது, வலினம பலமடங்கு அதிகரிக்கிறது. இரு
மடங்கு அதிகமோக நோம்மோல் சோதிக்க முடிகிறது. எல்லோ பகுதிகளிலும்
கணவன் மனனவி ஒன்றோக வை முடியுமோனோல், தனி ோக மு ல்வனத விட
ஒன்றோகச் யசர்ந்து பசய்யும்யபோது இன்னும் பலவற்னறச் சோதிக்க முடியும்.
இன்னும் அதிகமோன உ ைங்கனள பதோடமுடியும். குறிப்போக பவளி ில்
பணிக்கு பசல்லும் மனனவி இருக்கும் யபோது, கணவன்மோர்கள் வட்டியலயும்
ீ
தங்கள் பபோறுப்புக்கனள நினறயவற்றக் கற்றுக்பகோள்ள யவண்டும்.
எங்கள் பசோந்த வோழ்க்னக ில், என் மனனவி எமி ஒரு மருத்துவைோகப்
ப ிற்சிபபற்றவள்.
அவள்
தனது
முதுகனலப்
பட்டத்திற்கோக
படித்துக்பகோண்டிருந்தயபோது, எங்கள் குைந்னதகள் யபோதுமோன வ னத
எட்டும் வனை தனது படிப்னப நிறுத்தி னவக்க யவண்டுபமன்று தோனோகயவ
தீர்மோனித்தோள். இது எளிதோனதோக இல்னல, உண்னம ில் சில யநைங்களில்
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பணி

ிடங்களில் பபண்கள்

மிகவும் யவதனன ோனது. எப்படிய ோ, இைண்டு குைந்னதகளும் பள்ளிக்குச்
பசல்ல துவங்கி
யபோது, எமி படிப்படி ோக திரும்பவும் தனது பணிக்குச்
பசல்ல
முடிந்தது.
அவளின்
பணி ில்
தனது
பங்னக
சரி ோக
பசய்துமுடிக்கவும், யதனவப்பட்டோல் தன் குைந்னதகளுக்கோக அனத தி ோகம்
பசய்வதிலும் முழுனம ோக உறுதி ோய் இருந்தோள்.

இதின் அடிப்பலடயில் உங்கள் கருத்து என்ன?
1. கணவன்

மனனவி

எதிர்பகோள்ளும்

இருவரும்

பபோதுவோன

சம்போதிக்கும்

பிைச்சனனகள்

மற்றும்

தவிர்க்க நீ ங் கள் எடுக்கும் தீ ர் மோனங்கள் என்பனன்ன?
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குடும்பங்கள்

சிக்கல்கனளத்

ஆல் ெீெிள்ஸ் சர்ச் பங்கோளர்கயள
ஆல் பீபிள்ஸ் சர்சின் ஊைி
முழுவனதயும்,

குறிப்போக

அவர்களின் முக்கி
ஊைி

த்தில்

ர்கள் உள்ளூர் திருச்சனப என்ற எல்னலன
வட

இந்தி

ோ

முழுவனதயும்

கடந்து இந்தி

ோ

பசன்றனடந்துள்ளனர்.

யநோக்கம், (அ)தனலவர்கனள பலப்படுத்துதல், (ஆ) இனளஞர்களுக்கு

விருப்பம்

ஏற்படச்

பசய்தல்

கட்டனமத்தல். யமலும் இனளஞர்களுக்கோன ப

மற்றும்

(இ)

கிறிஸ்துவின்

சரீைத்னத

ிற்சி கருத்தைங்குகள் மற்றும் கிறிஸ்தவ

தனலவர்களுக்கோன மோநோடுகள் ஆண்டு முழுவதும் நடத்தப்படுகின்றன. கூடுதலோக, பல
ஆ

ிைம்

புத்தகங்களின்

இலவசமோக விநிய
வளை உதவுகிறது.

பிைதிகள்

ஆங்கிலத்திலும்

ோகிக்கப்படுகின்றன, இது, வோர்த்னத

பிற

இந்தி

ிலும் ஆவி

பமோைிகளிலும்

ிலும் விசுவோசிகள்

ஒரு முனற உதவி அல்லது மோதோந்திை நிதி உதவி அனுப்புவதன் மூலம் நிதி ரீதி ோக
எங்களுடன் பங்கோளைோக உங்கனள அனைக்கியறோம். நோடு முழுவதும் நோங்கள் பசய்யும்
இந்த யவனல ில் எங்களுக்கு உதவ நீங்கள் அனுப்பக்கூடி எந்தத் பதோனகயும் பபரிதும்
மதிக்கப்படும். உங்கள் உதவின
"ஆல் பீபிள்ஸ் சர்ச்" க்கு பசலுத்த யவண்டி னத
கோயசோனல / வங்கி வனைவு கோயசோனல மூலம் எங்கள் அலுவலக முகவரிக்கு
அனுப்பலோம். எங்கள் வங்கி கணக்கு விவைங்கனளப் ப ன்படுத்தி வங்கி பரிமோற்றத்தின்
ஊடோக உங்கள் பங்களிப்னப யநைடி ோக அனுப்பலோம்.
கணக்கு பபயர்: All peoples church
கணக்கு எண்: 0057213809
IFSC குறியீடு: CITI0000004
ேங்கி: சிட்டி வங்கி என்.ஏ., எண் 5, எம்.ஜி. சோனல, பபங்களூரு, கர்நோடகோ 560001
த வுபசய்து கவனிக்கவும்: இந்தி ோனவ தளமோக பகோண்ட வங்கிக் கணக்கிலிருந்து
மட்டுயம வங்கி பங்களிப்புகனள ஆல் பீபிள்ஸ் சர்ச்சொல் ஏற்றுக்பகோள்ள முடியும். உங்கள்
பங்களிப்னபச் பசய்யும்யபோது, நீங்கள் விரும்பினோல், உங்கள் பங்களிப்பு குறிப்பிட்ட எந்த
APC ஊைி
பகுதிக்கு அல்லது இடத்திற்கு ப ன்படுத்தப்பட விரும்புகிறீர்கள் என்பனத
குறிப்பிடலோம். கூடுதல் விவைங்களுக்கு apcwo.org/give என்ற இனண ப் பக்கத்னத
போர்னவ ிடவும்
யமலும்,
எப்யபோதுபதல்லோம்
உங்களோல்
முடியுயமோ
எங்களுக்கோகவும்
எங்கள்
ஊைி த்துக்கோகவும் பஜபிக்க மறவோதீர்கள். நன்றி, கடவுள் உங்கனள ஆசீர்வோதிப்போைோக!

இலவச பவளி

டு
ீ கள்

A Church in Revival*

Offenses-Don’t Take Them

A Real Place Called Heaven

Open Heavens*

A Time for Every Purpose

Our Redemption

Ancient Landmarks*

Receiving God’s Guidance

Baptism in the Holy Spirit

Revivals, Visitations and Moves of God

Being Spiritually Minded and Earthly Wise

Shhh! No Gossip!

Biblical Attitude Towards Work

Speak Your Faith *

Breaking Personal and Generational Bondages

The Conquest of the Mind

Change*

The Father’s Love

Code of Honor

The House of God

Divine Favor*

The Kingdom of God

Divine Order in the Citywide Church

The Mighty Name of Jesus *

Don’t Compromise Your Calling*

The Night Seasons of Life

Don’t Lose Hope

The Power of Commitment*

Equipping the Saints

The Presence of God

Foundations (Track 1)

The Redemptive Heart of God

Fulfilling God’s Purpose for Your Life

The Refiner’s Fire

Gifts of the Holy Spirit

The Spirit of Wisdom, Revelation and Power*

Giving Birth to the Purposes of God*
God Is a Good God

The Wonderful Benefits of speaking in
Tongues

God’s Word

Timeless Principles for the Workplace

How to Help Your Pastor

Understanding the Prophetic

Integrity

Water Baptism

Kingdom Builders

We Are Different*

Laying the Axe to the Root

Who We Are in Christ

Living Life Without Strife*

Women in the Workplace
Work Its Original Design

Marriage and Family
Ministering Healing and Deliverance

யமயல குறிப்பிடப்பட்ட அனனத்து புத்தகங்களும் இலவசமோக PDF -ஆக தைவிறக்கம் பசய்
எமது
திருச்சனப வனலத்தளமோன apcwo.org/books போர்க்கவும். இந்த பவளி டு
ீ கள் யவறுபல
பமோைிகளிலும் உள்ளன. இனவகனள புத்தகவடிவில் இலவசமோகப் பபற எமது மின்னஞ்சல்
அல்லது அஞ்சல் முகவரிக்குத் பதோடர்புபகோள்ளவும்.
எமது திருச்சனப வனலத்தளம் apcwo.org-ல் இலவச ஒலி, ஒளி வடிவில் பிைசங்கங்கனளக்
யகட்கலோம், பிைசங்க குறிப்புகனளப் படிக்கலோம், படலிவிஷன் நிகழ்ச்சிகள், யமலும் பலனவகளோல்
நீங்கள் ப னனட லோம்.

ஆல் பீப்புள் சர்ச்லயப் பற்றி
ஆல் பீப்புள் சர்ச்சின் தரிசனம் பபங்களுர் பபருநகைத்திற்கு உப்போக, ஒளி
திகையவண்டும்

என்பதும்,

இந்தி

யதசத்திற்கும்,

மற்ற

யதசங்களுக்கும்

கிறிஸ்துனவப் பற்றி குைல் எழுப்ப யவண்டும் என்பதோகும்.
பரிசுத்த

கடவுளுனட
அனத
பச

ஆவி

ோனவரின்

வோர்த்னத

மக்களுக்குச்

அபியஷகத்யதோடும்,

ில்

எந்தக்கலப்படமும்

பசோல்லும்

ல்பட்டுவருகிறது. பரிசுத்த ஆவி

அதிச

ங்கள்,

வோர்த்னதன

அனட

ோளங்கள்,

இல்லோமல்,

ின்

வைங்கள்

உத்திகயளோ மோற்றோக இருக்க முடி

ம்

வளர்ச்சி

முழுனம

பீப்புள்

பசய்வது

எங்கள்

தனல

னடவயத எங்கள் யநோக்கம்.

ோ

ோக

சர்ச்

ோடு, அற்புதங்கள்,

மூலம்

கடவுளுனட

மக்களுக்கு அறிவிப்பதற்கு மோற்றோக, நல்ல இனசய

ோ, புதுபுதுத்

ோகப் யபசுவயதோ, நவன
ீ
கோல

ோது என்பது எங்கள் நம்பிக்னக (1

பகோரி. 2:4-5; எபியை. 2:3-4). எங்கள் கருப்பபோருள் இய
ஊைி

ஆல்

ோனவரின் வல்லனமய

திறனமகனளக் கோட்டி அறிவிப்பயதோ, திறனம
ஊைி

பவளிப்போடுகயளோடும்

அர்பணிப்யபோடு

ஆவி

ோக

யநோக்கம்,

சு கிறிஸ்து. மக்களுக்கு
கிறிஸ்துனவப்

பபங்களூரர னமய்

மோகக்பகோண்ட ஆல் பீப்புள் சர்ச்சிற்கு இந்தி

உள்ளது

அறி

யபோல

ோவின் பல

இடங்களில் கினள சனபகள் உள்ளது. தற்யபோது எங்பகங்யக கினள சனபகள்
என்பனத

contact@apcwo.org

என்ற

பதரிந்துபகோள்ளலோம்.

www.apcwo.org/locations

முகவரிக்கு

மின்னஞ்சல்

என்ற

வனலத்தளத்தியலோ,

அனுப்புவது

மூலமோகயவோ

கடவுள் உங்கலள வநசிக்கிறார் என்பது
உங்களுக்குத் பதரியுமா?

சுமோர் 2000 வருடங்களுக்கு முன்பு, கடவுள் இவ்வுலகிற்கு ஒரு மனிதனோக வந்தோர். அவர் பப
“இய
பப

சு”. அவர் ஒரு போவமும் பசய் ோத ஒரு பரிபூைண வோழ்க்னக வோழ்ந்தோர். இய

ரில், கடவுள் ஒரு மனித உடலில் வோழ்ந்தபடி ோல், அவர் பசோன்னது, பசய்தது அனனத்தும்

கடவுள் எப்படிப்பட்டவர்? என்பனத நமக்குக் கோட்டி

து. அவர் யபசி

இந்தப்புவி

பசய்தோர்.

கடவுள் யபசி

அவர்

பசவிகனளக்

இய

சு

அயனக

அற்புதங்கனளச்

குணப்படுத்தினோர்.

குருடோன

குணமோக்கினோர்.

பசிய

யகட்கச்

ோதிகனளயும்

பைோட்டின

வோர்த்னதகள் அனனத்தும்,

வோர்த்னதகளோகும். அவர் பசய்தனவகள் அனனத்தும், கடவுள் பசய்த பச

ியல,

அயனகனை
வி

ர்

சு என்ற

பசய்தோர்;

ப் பபருகச் பசய்து, வ

நடக்க

இ

கண்கனளப்

லோ

கோல்கனள

ோடிருந்த

ஆ

ிறோை சோப்பிட பசய்தோர்; பு

ஆச்சரி மோன கோரி ங்கனளச் பசய்தோர்.
அவர் பசய்த அனனத்து பச

கஷ்டகளில்,

போர்க்கச்

நடக்கச்

ிைமோ

வி

பசய்தோர்;

பசய்தோர்;

ல்களோகும்.

ோதிகளிலிருந்து

யகட்க

ிைமோனவர்களுக்கு,

அவருனட
அப்படிப

அற்புதமோக

ல்களுயம, கடவுள் நல்ல கடவுள் என்பனத நோம் புரிந்துபகோள்ளச்

புரிந்துபகோள்ளச்

பசய்தோர்.

விருப்பமோகும்.

ன்றோல்,

கடவுள்

ஏன்

மனிதர்களுனட

மனிதனோக

இவ்வுலகில் வோை யவண்டும்?
மனிதர்களோகி

லோ

னல அடக்கினோர் இவ்வோறோக அயனக

பசய்கிறது. மக்கள் நன்றோக, சுகமோக, சந்யதோசமோக வோையவண்டும் என்பயத கடவுளுனட
என்பனதயும்

இ

அனனத்துவித

மோறி

யதனவகனள

இவ்வுலகிற்கு

விரும்பம்

நிவிர்த்திபசய்வயத

வையவண்டும்?

இய

சு

ஏன்

நோம் அனனவரும் நம்னமப் பனடத்த கடவுளுக்குப் பிடிக்கோதனவகனளச் பசய்து

போவிகளோகிப்யபோயனோம்.

போவத்திற்கோன

எதிர்

இனட ில் போவமோனது பதோடர்புபகோள்ள இ

வினளவுகளும்

லோத் தனட

உள்ளது.

கடவுளுக்கும்,

நமக்கும்

ோக இருக்கிறது. இவ்வோறோக, போவம்

நம்னமயும், கடவுனளயும் பிரிக்கிறது. போவம், நம்னமப் பனடத்த கடவுயளோடு நோம் பதோடர்புபகோள்ள
இ

லோது, நோம்மோல் அவனைப் புரிந்துபகோள்ள இ

குனறன

த் தீர்க்க யவறுபல வைிகளில் மு

போவத்தினுனட
கடவுளுனட
நித்தி

மற்பறோரு

வினளவு,

நீதிமன்றத்தியல,

லோது தடுக்கிறது. ஆகயவ, அயனகர்கள் இந்தக்

ற்சி பசய்கிறோர்கள்.

நித்தி

போவத்திற்கோன

மோக

கடவுனளவிட்டுப்

தண்டனன,

மோக அவனைப் பிரிந்து நைகத்தில் வோழ்வதோகும்.

பிரிந்து

மைணமோகும்.

வோழ்வதோகும்.

மைணம்

என்றோல்

ஆனோல், நல்ல பசய்தி என்பது, நோம் அந்த போவத்திலிருந்து விடுபட்டு, கடவுயளோடு பதோடர்புபகோண்டு
அவயைோடு யசர்ந்து வோை இ
மைணம்; யதவனுனட
நித்தி

ஜீவன்”

(யைோமர்

லும் என்பயத

ோகும். யவதோகமம் கூறுகிறது, “போவத்தின் சம்பளம்

கிருனபவையமோ நம்முனட
6:23).

அனனத்திற்குமோன வினலக்கிை

இய

சிலுனவ

கர்த்தைோகி

ில்

இய

சுகிறிஸ்துவினோல் உண்டோன

மரிக்கும்பபோழுது,

இவ்வுலகின்

போவங்கள்

த்னத பசலுத்திவிட்டோர். பின்பு, அவர் மூன்றோம் நோளில் உ

எழுந்திருக்கும்பபோழுது, அவர் உ
பையலோகம் பசல்கிறோர்.

சு

ியைோடு

ியைோடு இருக்கிறனத அயனகருக்கு கோண்பித்து, பின்பு மீ ண்டும்

கடவுள் அன்போகவும் இைக்கமோகவும் இருக்கிறோர். எந்த மனிதனும் நைகத்திற்குச் பசல்லயவண்டும்
என

அவர்

போவத்தின்

விரும்புவதில்னல.

வினளவுகளிலிருந்து

ஆகயவ,

மனிதர்கள்

கோப்போற்ற

வைி

அனனவரும்

ஏற்படுத்தயவ,

போவத்திலிருந்து

அவர்

இந்த

விடுபட்டு,

பூமிக்கு

வந்தோர்.

உங்கனளயும், என்னனயும் யபோன்ற போவ மனிதர்கனள போவத்திலிருந்தும், நித்தி

அைிவிலிருந்தும்

கோப்போற்றயவ அவர் இப்புவிக்கு வந்தோர்.
உங்கள் போவத்திற்குரி
கோரி

மன்னிப்னப இலவசமோக நீங்கள் பபற்றுக்பகோள்வதற்கு நோம் ஒயை ஒரு

த்னதச் பசய் யவண்டும் என யவதோகமம் கூறுகிறது. அது என்னபவன்றோல், நமக்கோக இய

கிறிஸ்து சிலுனவ

ில் பசய்தனத நோம் மனப்பூர்வமோக ஏற்றுக்பகோள்ள யவண்டும்.

சு

“அேலர ேிசுோசிக்கிறேன் எேவனா அேன் அேருலடய நாமத்தினாவல பாேமன்னிப்லபப்
பபறுோபனன்று

தீர்க்கதரிசிகபளல்லாரும்

அேலரக்குறித்வத

என்றான்” (அப்யபோஸ்தலர் 10:43).
“என்னபேன்றால்,
அேலர

கர்த்தராகிய

மரித்வதாரிலிருந்து

இவயசுலே

நீ

உன்

எழுப்பினாபரன்று

இரட்சிக்கப்படுோய்” (யைோமர் 10:9).
ஆண்டவைோகி

இய

சுகிறிஸ்து

உங்களுக்கோகச்

சாட்சிபகாடுக்கிறார்கள்

ோயினாவல

உன்

அறிக்லகயிட்டு,

இருதயத்திவல

பசய்தனத

நம்பி,

வதேன்

ேிசுோசித்தால்

அவனை

நீங்கள்

ஏற்றுக்பகோள்ளும்பபோழுது, நீங்கள் உங்கள் போவத்திற்கு கடவுளிடம் மன்னிப்புப் பபற்று, உங்கள்
போவக்கனறகளிலிருந்து கழுவப்படுகிறீர்கள்.
இய

சு கிறிஸ்து, சிலுனவ

ில் உங்களுக்கோக என்ன பசய்தோர் என்று அவர் மீ து உங்களுக்கு

நம்பிக்னகவரும் தீர்மோனத்னத எடுக்க பின்வரும் மோதிரி பஜபத்னத நீங்கள் பசய்
கிறிஸ்து

உங்களுக்கோகச்

மன்னிப்னபயும்,

பசய்தனவகனள

போவக்கனறகளிலிருந்து

நீங்கள்

சுத்திகரிப்னபயும்

ஏற்றுக்பகோண்டீர்கள்,

லோம். இய

பபற்றுக்பகோண்டீர்கள்

அவருனட

சு

என்பனத

பவளிப்படுத்தவும் இந்த பஜபம் உங்களுக்கு உதவலோம். இந்த பஜபம் நீங்கள் எப்படிச் பஜபிக்கலோம்
என்று உதவுவதற்யக

ோகும். அதன்பின்பு, நீங்கயள பசோந்தமோக பஜபிக்கலோம்.

என் வோழ்னவ ஆளும் இய

சுயவ! நீங்கள் சிலுனவ

ில் எனக்கோக என்ன பசய்தீர்கள் என்பனத இன்று

நோன் புரிந்துபகோண்யடன். நீங்கள் எனக்கோக மரித்தீர்கள். நோன் பசய்த போவங்களுக்கு மன்னிப்னபப்
பபற, உங்களுனட

வினலமதிக்க இ

லோ இைத்தத்னதச் என் போவங்களுக்கு வினலக்கிை

மோகச்

பசலுத்தின ீர்கள். உங்கனள நம்புகிறவர்களுக்கு, போவங்களுக்கோன மன்னிப்பு கினடக்கிறது என்று
யவதோகமம் கூறுகிறது.

ஆகயவ, நீங்கள் எனக்கோக சிலுனவ மைணத்தின் மூலம் பசய்தனவகனளயும், மூன்றோம் நோளில்
உ

பச

ியைோடு எழுந்ததன் மூலம் பசய்தனவகனளயும் இன்று நோன் நம்புகியறன். நோன் என்னதோன் நல்ல
ல்கனளச் பசய்தோலும், என் வோழ்னவ என்னோல் கோப்போற்ற இ

லோது என்பது எனக்குத் பதரியும்.

உங்களிடம் என் போவத்திற்கோன மன்னிப்னப பபற, என்னோல் பகோடுப்பதற்கு எதுவுமில்னல என்பதும்
எனக்குத் பதரியும்.

நீங்கள் எனக்கோக மரித்தீர்கள், என் போவத்திற்கோன வினலன
உ

ச் பசலுத்தின ீர்கள்; மூன்றோம் நோளில்

ியைோடு எழுந்தீர்கள் என்று இன்று நோன் மனதோை நம்புகியறன்; இந்த நம்பிக்னக ின் மூலம், நீங்கள்

என்னன மன்னிக்கிறீர்கள், என் வோழ்னவச் சுத்தமோக்குகிறீர்கள் என்று வோ
நன்றி

இய

சுயவ!

உங்கனளத்த

உங்களுக்கு உண்னம

பதோடர்ந்து

யநசிக்க

ோய் வோை உதவுங்கள். ஆபமன்.

உதவுங்கள்.

ோற அறிக்னக

உங்கனள

யமலும்

ிடுகியறன்.

அறிந்து,
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இந்தி ோவின் பபங்களூரில் உள்ள ஆல் பீபிள்ஸ் சர்ச் னபபிள் கல்லூரி மற்றும் ஊைி
ப ிற்சி
னம ம் (APC-BC), ஆவி ோல் நினறந்து, அபியஷகம் பசய் ப்பட்ட, பரிசுத்த ஆவி ின் அற்புத
வல்லனம ில் ஊைி ம் பசய்வதற்கோன த ோர்படுத்தல் மற்றும் மூல உபயதசத்தில் ஆைமோன
மற்றும் யமதனமத்துவத்னத பவளிப்படுத்தும்படி கடவுளுனட
வோர்த்னதன ப் படிப்பது. நோங்கள்
நம்புவது
என்னபவன்றோல்,
முழுனம ோன
யதவ
மனிதனோக
ஒருவனை
ஊைி த்திற்கு
வளர்த்பதடுப்பது,
கடவுளுனட
வோர்த்னத ில்
ஆைமோக
யவரூன்ற
பசய்வது,
மற்றும்
அனட ோளங்கள், அதிச ங்கள் மற்றும் அற்புதங்கனள நிகழ்த்துவது - இனவ அனனத்தும்
கடவுளுடனோன பநருக்கமோன உறவு மற்றும் பினணப்பிலிருந்து தோன் சோத்தி மோகின்றன என்பது
தோன்.
APC-BC இல் கூடுதலோக ஆைமோன யபோதனனகள், கடவுளின் அன்பு, பரிசுத்த ஆவி ின் அபியஷகம்
மற்றும் பரிசுத்த ஆவி ோனவரின் இருப்பு மற்றும் கடவுளின் அற்புதங்கள் ஆகி வற்னற
நிகழ்த்திக்கோட்டுவதன் மூலம் வலியுறுத்துகியறோம். பல இனளஞர்கள் மற்றும் பபண்கள் தங்கள்
வோழ்க்னக ில் கடவுளின் அனைப்னப நினறயவற்ற ப ிற்சி அளிக்கப்பட்டு அனுப்பப்பட்டுள்ளனர்.
நோங்கள் மூன்று படிப்புகனள வைங்குகியறோம்:
➢
➢
➢

இனற ி ல் மற்றும் கிறிஸ்தவ ஊைி த்தில் ஒரு ஆண்டு சோன்றிதழ் (C.Th.)
இைண்டு ஆண்டு இனற ி ல் மற்றும் கிறிஸ்தவ ஊைி த்தில் டிப்ளயமோ (Dip.Th)
இனற ி ல் மற்றும் கிறிஸ்தவ ஊைி த்தில் மூன்று ஆண்டு இளங்கனல (B.Th.)

ஒவ்பவோரு வோைமும், திங்கள் முதல் பவள்ளி வனை கோனல 9:00 மணி முதல் பிற்பகல் 1 மணி
வனை வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன. தினமும் வந்து பசல்லும் மோணவர்கள், நிறுவனங்களில்
பணிபுரிபவர்கள் மற்றும் இல்லத்தைசிகள் இந்த வகுப்புகளில் கலந்து பகோள்ளலோம் மற்றும் பிற்பகல்
1 மணிக்குப் பிறகு உங்கள் அன்றோட பணின த் பதோடைலோம். தங்கி ப ில விரும்பும் மோணவர்கள்
ஆண்கள் மற்றும் பபண்களுக்கு தனிதனி விடுதி வசதிகள் உள்ளன. வோைம் முழுவதும் ஒவ்பவோரு
நோளும் பிற்பகல் 2 மணி முதல் மோனல 5 மணி வனை மோணவர்கள் களப்பணி, சிறப்பு
கருத்தைங்குகள், பிைோர்த்தனன மற்றும் துதிஆைோதனன அமர்வுகளில் பங்யகற்கின்றனர். பிற்பகல்
அமர்வுகளில் தினம் வந்து பசல்லும் மோணவர்கள் (குடி ிருப்பு அல்லோத மோணவர்கள்) விரும்பினோல்
பங்யகற்கலோம், கட்டோ ம் அல்ல. அனனத்து மோணவர்களும் வோை இறுதி நோட்களில் ஒன்று அல்லது
அதற்கு யமற்பட்ட உள்ளூர் யதவோல ங்களில் யசனவ ோற்ற நோங்கள் அவர்கனள ஊக்குவிக்கியறோம்.
ஆன்னலனில் விண்ணப்பிக்க மற்றும் கல்லூரி, போடத்திட்டம், தகுதிகள், கல்விச் பசலவுகள் பற்றி
பதரிந்துபகோள்ள மற்றும் விண்ணப்பப் படிவத்னதப் பதிவிறக்குவது பற்றி
கூடுதல் தகவல்களுக்கு,
த வுபசய்து எங்கள் இனண
பக்கத்னத போர்னவ ிடவும்: apcbiblecollege.org

APC-BC is accredited by the
Nations Association for Theological
Accreditation (NATA).

