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கருத்து : தந்ததயர்களின் எளிதில் உதையக்கூடிய உள்ளங்கள்  

உள்ளங்கள்       ஜூன் 2020 

ஆரம்ப ஜஜபம் :  

 தந்ததயாம் இதைவா, எங்களுக்குத் தந்ததயாய் இருப்பதற்காக நன்ைி, 

நன்ைி, குைிப்பாக எங்களின் ஜபாிய தததவகளில் நாங்கள் பலத்திற்காக உம்தை 

பலத்திற்காக உம்தை தநாக்கும் தபாது. உைது ஒதர ைகன் இதயசு கிைிஸ்துதவ, 

கிைிஸ்துதவ, உம்தை தநாக்கி வரும் பாதததய காட்டுவதற்காக எங்களுக்காக 

எங்களுக்காக அனுப்பினீர். எங்கதள உைது தியாக கருதையினால் ைீட்ைதற்காக 

ைீட்ைதற்காக நாங்கள் எப்தபாதும்  உைக்கு கைதைப்பட்டுள்தளாம்.  

 நீங்கள் எங்கதள உற்று தநாக்கும்தபாது,  எங்கள் தந்ததயர்கதளயும் ஆன்ைீக 

ஆன்ைீக தந்ததயர்களாகிய எங்கள் குருவானவர்கதளயும் பாதுகாக்கும்படி 

பாதுகாக்கும்படி தகட்டுக்ஜகாள்கிதைாம். அவர்கதள வழிநைத்தி, நீதியின் பாததயில் 

நீதியின் பாததயில் இட்டுச் ஜெல்லுங்கள். அவர்கள் பல வழிகளில் ொியானவர்களாக 

ொியானவர்களாக இல்லாவிட்ைாலும், அவர்கதள அன்தபாடு பார்க்கவும், அவர்களின் 

பார்க்கவும், அவர்களின் கைதைகளில் அவர்களுக்கு ஆதரவளிக்கவும் எங்களுக்கு 

எங்களுக்கு உதவுங்கள். ஒரு ெமூகைாக, தததவயில் இருக்கும் குடும்பங்கதளக் 

குடும்பங்கதளக் குைிப்பாக குடும்பத் ததலவர் தனது ஜபாறுப்தபக் குதைவாகக் 

குதைவாகக் தகயாளும் குடும்பங்கதளப் பார்ப்பதற்கான இதயத்தத எங்களுக்குக் 

எங்களுக்குக் ஜகாடுங்கள், அன்தபக் காண்பிப்தபாம். இனி தந்ததகள் இல்லாத 

இல்லாத குடும்பங்கதளயும் நாங்கள் நிதனவில் ஜகாள்கிதைாம். அன்தபக் 

அன்தபக் காண்பிப்தபாம். நீர் எங்களுக்குத் தாராளைாய் காண்பித்த அன்தப 

அன்தப அவர்களுக்குக் காண்பிப்தபாம். இன்தைய கூட்ைத்தில் எங்கள் 

அதனவருக்கும் உங்கள் வழிகாட்டுததலயும் ஞானத்ததயும் தருைாறு 

தவண்டுகின்தைாம். இதயசுவின் வலிதைைிக்க ைற்றும் ெக்திவாய்ந்த ஜபயாில் நாங்கள் 

ஜபயாில் நாங்கள் ஜஜபிக்கிதைாம். ஆஜைன். 

உங்களிைம் தந்ததயின் பங்கு என்ன என்பதத வதரயறுக்க ஒரு தகள்வி 

தகள்வி தகட்கப்பட்ைால், உங்கள் பதில் என்னவாக இருக்கும்? பாதுகாப்பவர், 

பாதுகாப்பவர், வழங்குநர், அதிக ஜெல்லம் ஜகாடுப்பவர் என்று ைக்கள் ஜொல்வதத 

ஜொல்வதத நீங்கள் அடிக்கடி தகட்பீர்கள்.  தாய் வீட்டில் கண்டிப்பானவராக 

கண்டிப்பானவராக வழிநைத்தி வந்தாலும் தந்தத அதிக ஜெல்லம் ஜகாடுத்து 



 

ஜகாடுத்து குழந்ததகதளக் ஜகடுத்துவிடுகிைார் என பல குடும்பங்கதளப் பற்ைி நீங்கள் 

குடும்பங்கதளப் பற்ைி நீங்கள் தகள்விப்பட்டிருக்கலாம். எப்படியிருந்தாலும், 

எப்படியிருந்தாலும், குடும்பத்தில் ைற்ை எல்லா பாத்திரங்கதளயும் தபாலதவ 

தபாலதவ தந்ததயின் பாத்திரத்திலும் ஒரு ைாதிாியான கருத்து உள்ளது. அதுைட்டும் 

உள்ளது. அதுைட்டும் அல்லாைல் வீட்டின் ததலவன் ஜபாறுப்பற்ைவனாகத் 

ஜபாறுப்பற்ைவனாகத் திகழ்வதும்;  ைற்றும் அவனது துதைக்கு ஆதரவாக நிற்காததது 

ஆதரவாக நிற்காததது அல்லது குடும்பத்திற்கு அவன் ைிகவும் தததவப்படும் தநரத்தில் 

தததவப்படும் தநரத்தில் அங்கு வராத கததகதளயும் நீங்கள் தகள்விப்பட்டிருக்கலாம். 

தகள்விப்பட்டிருக்கலாம். இந்த வீடுகளில் ஜபண், தாய் ைற்றும் தந்ததயின் 

தந்ததயின் கைதைகதளத் தாதன ஆற்றுவததயும் கண்டிருக்கலாம். ொி, உண்தை 

ொி, உண்தை என்னஜவன்ைால், தந்ததைார்கள்கள் பாிபூரைைாக இல்தல, நாம் 

இல்தல, நாம் அவர்கதள எவ்வாறு உைர்ந்துள்தளாம், நீங்கள் ஒரு தந்ததயாக 

தந்ததயாக இருந்தால், குடும்பத்தில் நீங்கள் உங்கள் பங்தக எவ்வாறு உைர்கிைீர்கள் 

உைர்கிைீர்கள் என்பததப் பற்ைி ெிந்திக்க அதழக்கப்படுகிதைாம். ஆதியாகைம் 

ஆதியாகைம் 18: 19 கூறுகிைது: “ஏஜனனில், நீதி, தநர்தை வழி நின்று எனக்குக் 

எனக்குக் கீழ்ப்படியும்படி தன் புதல்வருக்கும், தனக்குப்பின் தன் வழி ைரபினருக்கும் 

ைரபினருக்கும் கற்றுத்தருைாறு ஆண்ைவராகிய நான் ஆபிரகாமுக்கு வாக்களித்ததத 

வாக்களித்ததத அவன் நிதைதவற்றுவான் என்று தைக்குள் ஜொல்லிக்ஜகாண்ைார். 

ஜொல்லிக்ஜகாண்ைார். 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

நதைமுதை Vs உண்தை 

 

நாம் முரண்பாடுகள் நிதைந்த உலகில் வாழ்கிதைாம். நம் வாழ்க்தகயின் 

தயாெிப்பதற்கான தநரம் 

தந்ததயர்களின் பங்கு என்ன என்று நீங்கள் நிதனகின்ைீர்கள்? 
 

1) எந்த அனுபவம் உங்கதள அவ்வாறு நிதனக்க தூண்டுகிைது? 
 

2) நீங்கள் தந்ததயாக இருந்தால், உங்கள் தந்தததயப் தபான்று 

ைாறுவீர்களா? 
 

3) ைதனவிைார்கதள, நீங்கள் உங்கள் கைவதரயும் உங்கள் தந்ததயதரயும் 

தந்ததயதரயும் ஒப்பீடுகின்ைீர்களா? 

 

தந்ததயின் பங்கு குைித்த உங்கள் கருத்து என்ன? 

 

1) அந்த உைர்தவ உருவாக்க உங்களுக்கு உதவிய அனுபவம் என்ன? 

 

2) நீங்கள் ஒரு தந்ததயாக இருந்தால், நீங்கள் உங்கள் தந்தததயப் தபால 

ைாைிவிட்டீர்களா? 

 

3) ைதனவிகதளப் ஜபாறுத்தவதர, நீங்கள் உங்கள் கைவதர உங்கள் தந்ததயுைன் 



 

வாழ்க்தகயின் சூழ்நிதலகளுக்கான நைது கருத்து ைற்றும் பதில்கள் இந்த 

இந்த முரண்பாடுகளில் நாம் தவக்கும் முக்கியத்துவத்தின்  அளதவப் ஜபாறுத்தது. 

ஜபாறுத்தது. நாம் அதனவரும், நல்ல கிைிஸ்தவர்களாக, நாம் வாழும் வழியில் 

வழியில் நல்லவர்களாகவும், நீதியுள்ளவர்களாகவும் இருக்க முயற்ெிக்கிதைாம், ெில 

முயற்ெிக்கிதைாம், ெில ெையங்களில், நம்முதைய தராதரங்களின்படி ைற்ைவர்கதள 

ைற்ைவர்கதள நியாயந்தீர்க்க முதனகிதைாம். குழந்ததகள் தங்கள் தந்ததயதர 

தந்ததயதர நியாயந்தீர்க்கும்தபாதும், ைதனவிகள் தங்கள் கைவர்கதள தந்தத 

கைவர்கதள தந்தத பாத்திரத்தில் தீர்ப்பளிப்பதும் இதததபால் நைக்கிைது. 

நைக்கிைது. 

 

 

தந்ததயர்களின் பாத்திரத்தில் உள்ள முரண்பாடுகதளக் கவனியுங்கள். உங்கள் 

கவனியுங்கள். உங்கள் இதயத்தில், உங்கள் தந்தததயப் பற்ைிய உங்கள் கருத்து 

உங்கள் கருத்து எங்குள்ளது என்பதத ைதிப்பிடுங்கள்: 

 

நதைமுதை 

 என் தந்தத என்தனப் பாதுகாக்கின்ைார். 

பாதுகாக்கின்ைார். 

 என் தந்தத எனக்கு தததவயானததக் 

தததவயானததக் ஜகாடுக்கின்ைார். 

ஜகாடுக்கின்ைார். 

 என் தந்தத இதை பயம் ஜகாண்ைவர். 

ஜகாண்ைவர். 

 என் தந்தத ஜபாறுப்பானவர். 

 என் தந்தத பை வெதி ஜகாண்ைவர். 

ஜகாண்ைவர். 

 என் தந்தத என் தாயாாிைம் அன்பு 

அன்பு காட்டுபவர். 

 என் தந்தத என்னுைன் தநரத்ததச் 

தநரத்ததச் ஜெலவழிப்பவர்.  

உண்தை 

 என் தந்தத என் தாய் அல்லது 

ைற்ைவர்களுக்குதான் அதிகம் முக்கியத்துவம் 

முக்கியத்துவம் ஜகாடுப்பார். 

 என் தந்தத எனக்கு தபாதுைானததத் 

தபாதுைானததத் தருவதில்தல. 

 என் தந்தத ொதாரை நம்பிக்தகக் 

ஜகாண்ைவர். 

 என் தந்தத சுயநலவாதி (தனக்காக ைட்டுதை 

ைட்டுதை உதழப்பவர்) 

 என் தந்தத என் தாயாதர ைதிப்பதில்தல. 

ைதிப்பதில்தல. 

 என் தந்தத அவருதைய நண்பர்களுைந்தான் 

நண்பர்களுைந்தான் அதிக தநரத்தத 

ஜெலவழிப்பார். 
 

 

 

இதத நாம் எவ்வாறு பார்க்க தவண்டும்? 

 

நம்  தந்ததயர்கள் நதைமுதை வதகக்குள் வருவார்கள் என்று நாம் அதனவரும் 

அதனவரும் எதிர்பார்க்கின்தைாம், ஆனால் அது அப்படி இருக்கக்கூைாது. ஆனால் 



 

இருக்கக்கூைாது. ஆனால் இங்குதான் நாம் கைவுளிைம் திரும்புதவாம். நம் 

நம் தந்ததயர்கள்  பாிபூரைைாக இருக்க தவண்டும் என்பதில்தல. கைவுள் தான் 

கைவுள் தான் நம்முதைய பாிபூரை பிதா. ஆனால், கைவுள் உங்கள் தந்தததய 

தந்தததய குடும்பத்தின் ஜபாறுப்பில் தவத்ததபாது, அவர் என்ன ஜெய்கிைார் 

ஜெய்கிைார் என்பதத அவர் அைிந்திருந்தார். நாம் இதைவதன பாிபூரை 

பாிபூரை தந்ததயாகவும் நம்முதைய தந்ததயர்கதள வழிநைத்தும் நண்பராகவும் 

நண்பராகவும் காை தவண்டும் என்று அவர் விரும்பினார். நம் தந்ததயர்கள்  

தந்ததயர்கள்  ொியானவர்களாக இல்லாததபாது, அவர்களுக்காக ஜஜபிக்க நைக்கு 

ஜஜபிக்க நைக்கு ஜபான்னான வாய்ப்பு கிதைக்கிைது. கைவுளின் அன்தப நாம் 

அன்தப நாம் அனுபவித்ததபாது, நம் தந்ததயர்கள் எவ்வளவு பலவீனைானவர்கள் 

பலவீனைானவர்கள் என்பததக் காண்கிதைாம், தைலும் நம்ைால் அவர்கள் கைவுளின் 

அவர்கள் கைவுளின் அன்தபக் கண்ைைிய அவர்களுக்கு உதவ அவர்களுைன் 

அவர்களுைன் இதைந்து பைியாற்ை விரும்புகிதைாம். ஆகதவ, உங்கள் தந்தத 

உங்கள் தந்தத “உண்தை” பட்டியலில் இருந்தால், இதயசுவுக்கு நன்ைி கூைி, 

கூைி, அவருைன் இதயசுதவ தநாக்கி நைக்க பயைத்ததத் ஜதாைங்குங்கள். நீங்கள் 

ஜதாைங்குங்கள். நீங்கள் ஒரு ைதனவியாக இருந்தால், உங்கள் கைவர் தனது 

தனது பாத்திரத்தத வகிக்கவில்தல என்று நிதனத்தால் இதயசுவுக்கு நன்ைி கூைி 

நன்ைி கூைி அவருைன் இதயசுதவ தநாக்கி நைக்கத் ஜதாைங்குங்கள்.  

 

ைதனவி அல்லது பிள்தளகள் பதிலளிக்க தவண்டியதவ:  

1: ைிகக் குதைவு, 2: குதைவு, 3: நடுத்தரம், 4: நன்று, 5: ைிக நன்று 

விளக்கம் புள்ளி 

என் கைவர் தனது ஜபாறுப்தபச் ஜெய்யாததபாது நான் ைிகவும் 

ைிகவும் ஜபாறுதையாக இருப்தபன். 

 

ெவர் இதைவனுைன் ஆழைான உைதவக்ஜகாள்ள நான் தினமும் 

தினமும் ஜஜபிப்தபன். 

 

என் கைவாின் குதைப்பாடுகதளக் கதளய சுய ஜகளரவம் பாராைல் 

ஜகளரவம் பாராைல் உதவுதவன். 

 

என் பிள்தளகள் முன்னிதலயில் அவதரச் ெிறுதைப்படுத்துவததத் 

ெிறுதைப்படுத்துவததத் தவிர்ப்தபன்.  

 

நான் எப்தபாதுன் தபசுவதற்கு முன் தயாெிப்தபன், கவனைாக 

கவனைாக வர்த்ததகதளப் பயன்படுத்துதவன். 

 

அவாின் தவைான முடிவுகளால் நானும் குழந்ததகளும் 

பாதிக்கப்படும்தபாது நான் அவதர புண்படுத்த ைாட்தைன். 

ைாட்தைன். 

 



 

விதை ஜதாியா என் பிரச்ெதனகதள கைவுளிைம் அளித்து அவாின் 

அவாின் பதில்களுக்காக காத்திருப்தபன்.  

 

தங்கள் கைவர்களுைன் பிரச்ெதனயில் இருக்கும் ைற்ை ஜபண்கதளப் 

ஜபண்கதளப் புாிந்துக்ஜகாள்தவன். 

 

அவதர ைாற்றுவததவிை என்தன ைாற்ைதவ நான் முயற்ெி ஜெய்தவன். 

முயற்ெி ஜெய்தவன். 

 

 
 

 

தந்ததைார்கள் பதிலளிக்க தவண்டியதவ:  

1: ைிகக் குதைவு, 2: குதைவு, 3: நடுத்தரம், 4: நன்று, 5: ைிக நன்று 

 

விளக்கம் புள்ளி 

என் ைதனவியும் பிள்தளகளும் என் தைல் ைனெங்கைம் படும்தபாது 

படும்தபாது நான் ைிகவும் ஜபாறுதையாக இருப்தபன். 

 

நான் தினமும் இதைவனிைம் ஞானத்ததக் தகட்டு ஜஜபம் ஜெய்தவன்.  

ஜெய்தவன்.  

 

என் ைதனவி ைற்றும் பிள்தளகளின் குதைப்பாடுகதளக் கதளய சுய 

கதளய சுய ஜகளரவம் பாராைல் உதவுதவன். 

 

என் பிள்தளகள் முன்னிதலயில் என் ைதனவிதயச் 

ெிறுதைப்படுத்துவததத் தவிர்ப்தபன். 

 

நான் எப்தபாதும் தபசுவதற்கு முன் தயாெிப்தபன், கவனைாக 

கவனைாக வர்த்ததகதளப் பயன்படுத்துதவன் 

 

என் ைதனவியின் தவைான முடிவுகளால் நான் பாதிக்கப்படும்தபாது 

பாதிக்கப்படும்தபாது நான் அவதர புண்படுத்த ைாட்தைன். 

ைாட்தைன். 

 

விதை ஜதாியா என் பிரச்ெதனகதள கைவுளிைம் அளித்து அவாின் 

அவாின் பதில்களுக்காக காத்திருப்தபன். 

 

தங்கள் ைதனவிைார்களீைமும் பிள்தளகளிைமும் பிரச்ெதனதய 

பிரச்ெதனதய எதிர்தநாக்கும் ைற்ை ஆண்கதளப் புாிந்துக்ஜகாள்தவன். 

புாிந்துக்ஜகாள்தவன். 

 

ஜென் ைதனவிதய ைாற்றுவததவிை என்தன ைாற்ைதவ நான் முயற்ெி 

நான் முயற்ெி ஜெய்தவன். 

 

 



 

தைற்கண்ை சுயைதிப்பீட்டில் நீங்கள் எவ்வாறு உங்களின் ஜநருங்கியவர்கதள 

அணுகுகின்ைீர்கள் என்பததப் பார்த்தீர்களா? ொியான பாததயில் ஜெல்ல நாம் என்ன ஜெய்ய 

நாம் என்ன ஜெய்ய தவண்டும்? 

 

இப்தபாது இந்த காஜைாளிதயக் காண்தபாம். 

https://www.youtube.com/watch?v=CTwiv1nF7Co  

 

 
 
 

காஜைாளியில் நீங்கள் கண்ைைிந்த 4 முக்கியக் கருத்துகதள எழுதுக. 

எழுதுக. 

 

 

 

 

 

இததப் பற்ைி தயாெித்துப் பாருங்கள் ... 

 குடும்பத்தில் ஒருவருக்ஜகாருவர் நன்கு புாிந்துஜகாள்வதற்கான ஜதாைக்கப் புள்ளி, 

ஜதாைக்கப் புள்ளி, குைிப்பாக முதலில் தந்ததயர்கதளப் புாிந்துஜகாள்ளும்தபாது, 

புாிந்துஜகாள்ளும்தபாது, நம்முதைய ஜொந்த அனுபவங்களிலிருந்து நாம் உருவாக்கிய 

நாம் உருவாக்கிய நம்முதைய ஒதர ைாதிாியான கருத்துகதள தவிர்த்து, முதலில் 

தவிர்த்து, முதலில் இதைவனிைம் ைிகுந்த ஜஜபத்தில் ஜென்று ொியான இருதயத்ததாடு 

இருதயத்ததாடு ஜஜபித்து, அவர் நைக்குச் ஜொல்வததக் தகட்பதன் மூலம் ைட்டுதை 

மூலம் ைட்டுதை அததச் ஜெய்ய முடியும். அடுத்து, நம்முதைய ஆதெகதள விை, நம் 

ஆதெகதள விை, நம் வாழ்க்தகக்கான கைவுளின் விருப்பத்தத நம் விருப்பைாக ைாற்ை 

விருப்பைாக ைாற்ை தவண்டும். கண்ைாடியின் முன் நின்று ைற்ைவர்கதள 

ைற்ைவர்கதள ைாற்றுவததவிை நாம் எப்படி ைாறுவது என வினவவும். நாம் நம் 

நாம் நம் தந்ததயர்களுைதனா அல்லது கைவர்களுைதனா தபசும்தபாது, நாம் என்ன 

தபசும்தபாது, நாம் என்ன வார்த்ததகதளப் பயன்படுத்த தவண்டும் என 

என இதைவனிைம் தகட்தபாம், அதனால் தபசுவதற்கு முன் ொியான ஜொற்கதளத் 

ஜொற்கதளத் ததர்ந்ஜதடுப்தபாம். விவிலியம் கூறுகிைது, "கனிவான ைறுஜைாழி 



 

ைறுஜைாழி கடுஞ்ெினத்ததயும் ஆற்ைிவிடும்; கடுஞ்ஜொல்தலா ெினத்தத எழுப்பும்." 

ெினத்தத எழுப்பும்." நீதிஜைாழிகள் 15: 1 .   

 

இறுதி ஜெபம் 

  கர்த்தராகிய இதயசு கிைிஸ்துதவ, ஒவ்ஜவாரு முதையும் நீங்கள் அற்புதங்கதளயும் 

அற்புதங்கதளயும் அதிெயங்கதளயும் ஜெய்ததபாது விண்ைகத்தில் உள்ள உங்கள் 

உள்ள உங்கள் தந்ததயிைம் ஜஜபிக்க அதிக தநரம் ஜெலவிட்டீர்கள். ஆண்ைவதர, 

ஆண்ைவதர, கைவுதளாடு அந்த ஜநருங்கிய உைதவ நாங்கள் ஜபை விரும்புகிதைாம், 

விரும்புகிதைாம், ஏஜனன்ைால் நீங்கள் ெத்தியம் என்றும் வாழ்க்தகயின் வழி என்றும் 

வாழ்க்தகயின் வழி என்றும் எங்களுக்குத் ஜதாியும். பாிசுத்த ஆவியானவதராடு 

ஆவியானவதராடு இன்னும் ஜநருக்கைாக இருக்க எங்களுக்கு உதவுங்கள், தைலும் 

உதவுங்கள், தைலும் அவருதைய ஜைன்தையான தூண்டுதல் குரதலக் தகட்டு 

தகட்டு அவருதைய விருப்பத்ததச் ஜெய்ய எங்கதள வழிநைத்தும். எங்கள் 

எங்கள் தந்ததயர்கதளயும் எங்கள் குருவானவர்கதளயும் முழு இருதயத்தில் 

இருதயத்தில் ைன்னிப்பதன் மூலமும்; எங்கள் வாயில் வரும் கனிவான 

வார்த்ததகளாலும்; எங்கள் ஜெயலின் அன்பினாலும்; நம் கைவுளால் ஈர்க்கப்பட்ை 

ஈர்க்கப்பட்ை நைத்ததயின் மூலமும் எங்கள் தந்ததயர்கள் உங்கதள இன்னும் ஆழைாக 

இன்னும் ஆழைாக அைிந்து ஜகாள்வார்கள். இன்றும், வரவிருக்கும் நாட்களிலும் 

நாட்களிலும் உங்கள் அன்பின் கருவியாக எங்கதளப் பயன்படுத்துங்கள். இவற்தை 

பயன்படுத்துங்கள். இவற்தை இதயசுவின் பாிசுத்த நாைத்தில் ஜஜபிக்கிதைாம்.  

ஜஜபிக்கிதைாம்.  
Closing Hymn: OUR FATHER (Don Moen) 
Song can be found on: https://www.youtube.com/watch?v=ln_eFGIEbsM (with lyrics) 

 
 


