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முன்னுரை 

 

இப்படி நான் அவகையும்…. அவருகைய பாடுகளின் ஐக்கியத்கதயும் அறிகிறதற்கும்…  
(பிெிப்பியர் 3:4b-14) 
 

லெந்து காெம் எனப்படுவது சுய பரிசசாதகனச் லசய்து, உபவாசித்து, தவமிருந்து, 
கிறிஸ்துவின் உயிர்த்லதழுதகெ லகாண்ைாடும் உயிர்த்லதழுந்த / ஈஸ்ைர் திருநாள் 
வகையிலும் உள்ள காெகட்ைமாகும். மனுகுெத்தின் நிகெகய உணர்ந்தவர்களாக 
நமக்கு இைட்சகர் ஒருவர் சதகவ என்பகத வெியுறுத்தும் காெமிது. 
 
இவ்வருடத்திற்கான லெந்துக்காெ தியானத்திற்கான கருப்லபாருள் “சாம்பெில் 
இருந்து நம்பிக்கக எழும்.” வவதாகமத்தின்படியும், பண்கடய வழக்கத்தின்படியும், 
சாம்பல் என்பது லபரும்பாலும் லபரும் வருத்தத்கதயும் துக்கத்கதயும், குறிக்கும். 
நாம் அகனவரும் அறிந்தப்படி வாழ்க்கக என்பது மெர்களின் மஞ்சமல்ெ, நம்மில் 
பெருக்கு இகையற்ற வபாராட்டங்களும், லபரும்பாடுகளும் நிகறந்ததாகவவ 
காைப்படுகிறது. 
 
எனினும், இருளான நாட்களில் சூரியன் எவ்வளவு லதளிவாக பிரகாசிக்கின்றவதா 
அப்படிவயதான், பிரகாசமான நாட்களிலும் பிரகாசிக்கின்றது. சிெ மக்கள் 
நம்பிக்கககய ஒரு உைர்வாக கருதுகின்றனர், “நாங்கள் நம்பிக்கககய 
உைருகிவறாம்” என்று லசால்லுகிறார்கள். ஆனால் மாறாக அதின் உண்கமயான 
விளக்கம் என்னலவன்றால், அது ஒரு ஒழுங்குமுகற. நம்கமச் சுற்றியுள்ள உெகம் 
நிகெகுகெந்தாலும், வதவன் மீது ஸ்திரமான நம்பிக்கக லகாண்டிருப்பவத. இதுவவ 
நம்பிக்ககயின் வல்ெகமயின் அழகாகும். தன்னுகடய பார்கவத் திறனும், 
லசவியாற்றலும் இழந்த நிகெயிலும் லெென் லகல்ெர் திடமாக நின்று இப்படி 
கூறுகிறார், “உெகத்திலுள்ள சிறந்த, மிகவும் அழகான லபாருட்ககள எல்ொம் 
பார்க்கவும், லதாட்டுைரவும் முடியாது, அகவககள மனதினால் மட்டுவம உைர 
வவண்டும்.” வதவவனாடிருக்கும் ஜவீியம், துன்பத்திற்லகதிரான தடுப்பாற்றல் அல்ெ. 
மாறாக, துன்பத்தின் மத்தியிலும் நிெவும் அகமதிவய. 
 
இந்த லெந்துக் காெத்தில், கிறிஸ்து கல்வாரிச் சிலுகவயில் நமக்காக லசய்தகதயும், 
மரைத்தின் மீது லஜயலமடுத்தகதயும் நிகனவுக்கூறுவவாமாக. வவதாகமத்தின்படி 
யாரும் தனியாய் ஜீவிப்பதில்கெ. வதவனுகடய ஆசிர்வாதங்ககள தனக்குத்தாவன 
தக்க கவத்துக் லகாள்ளும் சுய நெவாதிகளாக நாம் இருக்கக் கூடாது. 
மற்றவர்களுக்கு ஆசிர்வாதமாக இருக்கவவ நாம் ஆசிர்வதிக்கப்பட்டிருக்கிவறாம் 
(ஆதி. 12:2). வதகவ உகடயவர்ககள நாம் சந்திக்கும் வபாது, இவயசுவின் 
உவகமயிலுள்ள ஆசாரியகனப் வபாலும் வெவியகனப் வபாலும் இல்ொமல், 
மாறாக இரக்கமுள்ளவனாக வழிவபாக்கனுக்கு உதவிச் லசய்த நல்ெ சாமாரியகன 
லவளிப்படுத்த வவண்டும். 
 
இந்த தியானத்தின் மூெமாக வதவன் நம்கம பெப்படுத்தி, அவருகடய முடிவில்ொ 
அன்பிவெ நம்கம நடத்தி அவர் நமக்காகச் லசய்தகத நிகனவுக்கூர 
பண்ணும்படியாக லஜபிக்கிவறன். நம்முகடய ஆண்டவரும் இரட்சகருமாகிய 
கிறிஸ்துவின் மூெமாக நாம் வமற்லகாண்டவர்கள் என்பகத நிகனவுக்கூற 
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வவண்டும். நாம் அவகர அறிந்து, அவரது பாடுகளில் பங்கு லகாள்ளும்சபாது 
இக்காெம் நம் வாழ்க்கககய மாற்றும் மாற்றத்கத லகாண்டுவரட்டும். 
இதுமுதற்லகாண்டு சதாகாெங்களிலும் வதவனுக்சக மகிகமயுண்டாவதாக.  
 

 

அருட்லபருந்திரு டி கைைஸ் சுங்க் 
ஆயர், சிங்கப்பூர் ஆங்கிெிகன் மகறமாவட்ைம் 
தகெவர், சிங்கப்பூர் சதவாெயங்கள் சதசிய சங்கம் 
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“நீங்கள் எதிர்பார்த்திருக்கும் முடிகவ உங்களுக்கு லகாடுக்கும்படிக்கு நான் 
உங்கள்சபரில் நிகனத்திருக்கிற நிகனவுககள அறிசவன் என்று கர்த்தர் 

லசால்லுகிறார்; அகவகள் தீகமக்கல்ெ, சமாதானத்துக்சகதுவான நிகனவுகசள. 
அப்லபாழுது நீங்கள் கூடிவந்து, என்கனத் லதாழுதுலகாண்டு என்கன சநாக்கி 

விண்ணப்பம்பண்ணுவரீ்கள்; நான் உங்களுக்குச் லசவிலகாடுப்சபன். உங்கள் முழு 
இருதயத்சதாடும் என்கனத் சதடினரீ்களானால், என்கனத் சதடுககயில் 

கண்டுபிடிப்பீர்கள்.” எசைமியா 29:11-13 
 

முகவுரை 

 

வனாந்திைத்தில், கிறிஸ்து தான் சசாதிக்கப்பட்ை சவகளயில் சசாதகனயின் சமல் 
லெயங்லகாண்ைகத மாதிரியாக லகாண்டுள்ள 40 உபவாச நாட்ககளசய லெந்து 
காெம் என்கிசறாம். இப்பயணம் ஆண்ைவைாகிய இசயசு கிறிஸ்துவின் 
மைணத்திெிருந்து அைக்கம் லசய்யப்படுவது வகையில் சுட்டி காட்டினாலும், 
அவருகைய உயிர்த்லதழுதெின் லகாண்ைாட்ைம் வகையிலும் நம்கம வழி 
நைத்துகிறது. சதவனுகைய வார்த்கதகய வாசித்து, அகத தியானித்து புனித 
லவள்ளிக்கும், ஈஸ்ைர் ஞாயிறுக்கும் நம்கம ஆயத்தப்படுத்தும் சவகளயில், 
நம்முகைய பாவங்களுக்காக மனஸ்தாபப்பட்டு, அந்தகாைத்தின்  மீது லெயத்கத 
லகாடுத்த அவருகைய இைத்தத்தின் சமல் நம்முகைய நம்பிக்கககய புதுப்பித்துக் 
லகாள்கிசறாம். முந்கதய ஆண்டுககளப் சபாெசவ, இவ்வாண்டிலும் சதவனுகைய 
சித்தத்கத நிகறசவற்ற இயொமல் நம்கம பிரிக்கின்ற சபாைாட்ைங்ககள 
சமற்லகாள்ளுவதற்காக கிறிஸ்துவிற்குள்ளிருக்கும் ஒவ்லவாரு சசகாதை 
சசகாதரிக்குள்ளும் ஆழமான தியானத்கதயும், உள்ளான மறுரூபத்கத 
லசயல்படுத்துவதற்காசவ இந்த லெந்துக் காெ தியானம் 
ஒருமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. 
 
2006 ஆம் ஆண்டில் சிங்கப்பூர் சதவாெயங்களின் சதசிய மன்றம் 
லதாைங்கப்பட்ைதிெிருந்து, சிங்கப்பூர் சவதாகம சங்கம் ஆண்டுசதாறும் 
தவக்காெத்திற்கான வாசிப்பு மற்றும் பிைதிபெிப்புககள உருவாக்குவதற்கு 
நியமிக்கப்பட்டுள்ளது. இவ்வாண்டிற்கான லெந்துக் காெ தியானம், 17 ஆம் 
பதிப்பாகும். இத்தகன ஆண்டுக்காெமும், இங்குள்ள சகபகளில் எல்ொ 
தைப்பினருக்கும் கிகைக்கும்படியாகவும், லசன்றகையத் தக்கதாகவும் பிையாசப்பட்டு 
வருகிசறாம். சுமார் 11,000 “பயத்திெிருந்து விசுவாசத்திற்கு” பதிப்புககள 
ஆங்கிெத்திலும், சீனத்திலும், தமிழிலும் தயாரித்து வினிசயாகம் லசய்திருக்கிசறாம். 
(ஆங்கிெத்திலும், சீனத்திலும், பஹாச இந்சதாசனசியாவிலும், தமிழிலும் 
வகெதளத்தில் கிகைக்கும்படியாக லசய்திருக்கிசறாம், ஒெிப் பதிப்புகளாக 
சஹாக்கியன் லமாழியிலும் தயாரித்து வழங்கிசனாம்). கிறிஸ்துவின் 
அங்கத்தினருக்கு லதாைர்ந்து ஆசிர்வாதமாகவும், மகிகமயாகவும் இருக்க 
எங்களுக்கு கிகைத்த இந்த வாய்ப்பிற்காகவும், எங்கசளாடு இகணந்து பங்களித்து 
வரும் பங்காளர்களுக்காகவும் ஸ்சதாத்தரிக்கிசறன். 
 
இவ்வாண்டிற்கான கருப்லபாருள் “சாம்பெில் இருந்து நம்பிக்கக எழும்” என்பதாகும். 
கைந்த ஆண்டு சகாவிட்-19 தடுப்பூசி லபருமளவில் தயாரிக்கப்பட்டு, நகைமுகறப் 
படுத்தப்பட்ைதின் நிமித்தம் தற்காெிகமாக கட்டுக்குள் கவக்கப்பட்ைது. 
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துைதிஷ்ைவசமாக, இது குறுகிய காெத்திற்கு  மட்டுசம நிவாைணமாகியது: 
சாவிற்சகதுவான, வரீிய லதாற்றுள்ள திரிபுகள் பூமிலயங்கும் பைவியது, கவைகை 
கட்டுப்படுத்த முடியாமல் நாடுகள்  தடுமாறின. அகமதெின்றி ஏற்ற இைக்கமுள்ள 
உணர்வுககளக் லகாடுத்த இந்த லபருந்லதாற்று இந்த உெக பிைகாைமான காரியங்கள் 
ஸ்திைத்தன்கம இல்ொதது என்பகத மறுபடியுமாக உறுதிப்படுத்தியது. 
சர்வத்கதயும் தன் ஆளுககயின் கீழ் கவத்திருக்கிறவர் மீது பூைணமாக 
சார்ந்திருக்க சவண்டிய சதகவகய வெியுறுத்தியது. சவசை எப்சபாதிருந்தகதக் 
காட்டிலும், இப்சபாது கிறிஸ்தவர்கள் சதவனுைனான தங்களுகைய உறவில் 
தற்சபாதுள்ள நிகெகய தாழ்கமயாய் ஆைாய்ந்துப் பார்க்க சவண்டும். உெக 
பிைகாைமாக உள்ளவர்ககளப் சபான்று, மற்றவர்களுக்கு  நம்முகைய இருதய 
அகைப்பட்ைவர்களாக தன்னுகைய சுயத்கத பாதுகாக்கிறவர்களாக இருக்கிசறாமா? 
அல்ெது கிரிஸ்துவின் பிள்களயாக சதவகனச் சார்ந்து, அவருகைய உன்னத 
சபாஷிப்பிற்காக நம்முகைய இருதயத்கதத் திறந்து கவத்திருக்கிசறாமா? 
 
வாழ்க்ககயின் சசாதகனககள துறந்து, சதவனுகைய கிருகப எங்லகல்ொம் 
இழந்சதாம் என்று ஆைாய்ந்து மனம்வருந்த இந்த சமயத்கதப் பயன்படுத்துசவாமாக. 
இந்த லபருந்லதாற்று, திருச்சகபகளில் கூடிவந்து சசகாதை ஐக்கியத்கத இழந்துப் 
சபாகச் லசய்தாலும், ஒருவகை ஒருவர் சதற்றி வெிகமயான குடும்ப உறவிகன 
வளர்த்து ஒசை ஐக்கியமாக இருப்சபாம். “சமலும், அன்புக்கும் நற்கிரிகயகளுக்கும் 
நாம் ஏவப்படும்படி ஒருவகைலயாருவர் கவனித்து…” (எபிசையர் 10:24) என்ற 
வார்த்கதககளக் லகாண்டு பவுல் நமக்கு உபசதசித்திருக்கிறார். 
 
லெந்துக் காெத்தில் பயணிக்கும் இவ்சவகளயில், நம்முகைய பார்கவகய 
சிலுகவயின் மீதும், இசயசு நமக்காக லசய்து முடித்த இைட்சிப்பின் பக்கமாகவும் 
திருப்புசவாம். எங்குமுள்ள கிறிஸ்தவர்கள் சதவகன கனத்துைனும் பயத்துைனும் 
சசவித்து, சுவிசஷசத்தின்படி விசுவாச வாழ்க்கககய வாழ்ந்து, ெவீனுள்ள 
வார்த்கதகய இறுக்கமாய் பற்றிக் லகாள்ள சவண்டும் என்பசத நம்முகைய 
லபாதுவான விருப்பமாக இருக்கிறது. எங்குமுள்ள மக்களுக்கு, இசயசுவின் ஒளிகய 
பிைகாசிக்கச் லசய்து, வாக்களிக்கப்பட்ை அவைது  வருகக நிகறசவற 
துரிதப்படுத்துசவாமாக. எதிர்காெம் எவ்வாறாக மங்கியும் நிச்சயமற்றதுமாகக் 
காணப்பட்ைாலும், நம்முகைய கண்கள் தீகமக்கல்ொமல், சமாதானத்துக்சகதுவான 
நிகனவுககள கவத்திருக்கிற இசயசுவின் மீது மட்டுசம பதித்திருக்கும் படியாக 
லெபிப்சபாமாக (எசை. 29:11). 
 
 
அருட்திரு எசசகிசயல் ைான் 
லபாது லசயொளர் 
சிங்கப்பூர் சவதாகமச் சங்கம் 
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அறிமுக குறிப்புகள் 
 
லெந்துக் காெ ஒழுங்குமுகறகளான தானம், லெபம் மற்றும் உபவாசத்தின் 
மூெமாக (மத். 6:1-18) ஆண்ைவரும் இைட்சருமாகிய இசயசு கிறிஸ்துவின் சாயெில் 
திருச்சகபயானது புதுப்பித்துக் லகாள்ள நாட்ைம் லகாள்கிறது. இப்படியாக 
புதுப்பித்துக் லகாள்ளுதகெ கிறிஸ்துவின் சீஷர்களிகைசய ஊக்குவிப்பதற்காக 
லதாைர் வாசிப்புககளயும் தியானங்ககளயும் குறிப்பாக லெந்துக் காெ 
கருப்லபாருகள முக்கியப்படுத்துகிறது இந்த புத்தக லதாகுப்பு.  
 
2022 லெந்து ஆண்டிற்கான தின தியானத்தின் சவதாகம பகுதிகள், ரிகவஸ்ட் காமன் 
லெக்ஷனரியின் ஞாயிற்றுக் கிழகமயின் சவத வாசிப்சபாடு கருப்லபாருள் 
லபாருந்தியிருப்பதினால் த ரிகவஸ்ட் காமன் லெக்ஷனரியிெிருந்து எடுக்கப்பட்ைது 
(அக்ஸ்ப்ர்க் சபார்ைைஸ் 2005) RCLெின் ஞாயிற்றுக் கிழகமயின் சுவிசசஷ பாைங்கள், 
நம்முகைய வாை நாட்களின் கமய கவனமாக லெந்து தியான வாசிப்புகள் சுட்டிக் 
காட்டுகிறது. வாசிப்பவர்கள் Revised Common Lectionary and RCL Daily Readings for Lent-ல் 
உள்ள முக்கிய கருப்லபாருகளயும் உவகமககளயும் படிக்கும் சபாது கவனத்தில் 
லகாள்ள சவண்டும். 
 
முதல் ஞாயிறு – 40 நாட்களாக பிசாசினால் சசாதிக்கப்படுதல் (லூக். 4:1-13) 
இைண்ைாம் ஞாயிறு – சதடும் சதவன் (எசை. 17:5-10) 
மூன்றாம் ஞாயிறு – அகவகள் நம்கம அறிவுறுத்த எழுதப்பட்டிருக்கிறது (1 லகாரி. 
10:1-13) 
நான்காம் ஞாயிறு - கிறிஸ்துவும் உங்களுக்காகப் பாடுபட்டு, உங்களுக்கு 
மாதிரிகயப் பின்கவத்துப்சபானார் (1 சபது. 2:16-25) 
ஐந்தாம் ஞாயிறு – நான் அவகையும் அவருகைய பாடுகளின் ஐக்கியத்கதயும் 
அறிய சவண்டும் (பிெி. 3:4b-14) 
குருத்சதாகெ ஞாயிறு – வடீு கட்டுகிறவர்கள் ஆகாலதன்று தள்ளின கல்செ 
மூகெக்கு தகெக்கல்ொயிற்று (சங். 118:1-2, 19-29) 
 
RCL தின தியானத்தின் சுவகை பின்பற்றி வரும் இந்த புத்தக லதாகுப்பில், வியாழன், 
லவள்ளி, சனிக் கிழகமகளுக்கான வாசிப்புகள் “ஞாயிற்றுக்கிழகமக்கான 
ஆயத்தமாகவும்”, திங்கள், லசவ்வாய் மற்றும் புதனுக்கான வாசிப்புகள் 
“ஞாயிற்றுக்கிழகமக்கான சிந்தகனகளுமாக” அகமந்திருக்கிறது. முன்னாள் குழு 
முன்னதாகவும், பிந்தின குழு பின்னரும் சநாக்குவதாக அகமந்துள்ளது. (புனித 
வாைத்திற்கான வாசிப்புகள் இதற்கு விதிவிெக்காக அகமந்துள்ளது. 
அவ்வாைத்திலுள்ள அகனத்துசம புனித லவள்ளிகயயும் உயிர்த்லதழுந்த 
திருநாளுக்கான ஆயத்தமாகசவ அகமந்துள்ளது.) இப்படியாக அகமந்திருப்பது ஒரு 
விதமான ஒற்றுகமகயயும், ஒருமுகத்கதயும் அளித்து ஞாயிற்றுக்கிழகமக்கான 
வாசிப்பிலுள்ள சவதாகம பின்னனியும் விளக்கமாக தந்து உற்சாகப்படுத்துகிறது. 
 
“சாம்பெில் இருந்து, நம்பிக்கக எழும்” என்ற இந்த புத்தக லதாகுப்பின் ஒட்டுலமாத்த 
கருப்லபாருளானது, சதவனுைனான நமது நைக்கககயக் குறித்து இைண்டு 
சவால்ககள நம் முன் நிறுத்துகிறது: முதொவதாக, சதவ வார்த்கதயின் 
லவளிச்சத்தில், அவருகைய கிருகபக்கான மற்ற வழிகள் அதாவது, லெபம், 
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ஐக்கியம், சைங்குகள், சாட்சி இகவகளின் மூெமாக, சதவனுைனான நம்முகைய 
தற்சபாதுள்ள நிகெகய பரிசுத்த பயத்துைன் – அதாவது கனத்துைனும் 
அச்சத்துைனும் (எபி. 12:29, பிெி. 2:12) சவால்ககள சந்திக்கும் சவகளயில் 
வாழ்க்ககயின் சசாதகனககள (சுயம், உெகம், பிசாசு) லவறுத்து சயாசித்து 
மனஸ்தாபப்பட்டு எங்சக வழீ்ந்துப் சபாசனாம் என்பகத தாழ்கமயுைன் நிகனத்துக் 
லகாள்ளுங்கள். இைண்ைாவதாக, ஒருவகைலயாருவர் உற்சாகப்படுத்தி 
ஊக்கப்படுத்துங்கள். ஒரு மனப்பட்டு, சதவனுகைய வார்த்கதகய அறிந்து, (எபி. 
10:23-25, பிெி. 2:16, சைாம. 15:4) சுவிசசஷத்கத விசுவாசத்சதாடு வாழுங்கள் 
(அவருகைய சித்தத்திலும், அவருகைய சபைானந்தத்திற்காக (பிெி. 2:13) அவருகைய 
மகிகம பிைகாசத்கத பிைசித்தம் பண்ணுங்கள் (பிெி. 2:15. லகாசொ. 1:27) எல்ொ 
ெனங்களும் கனி லகாடுக்கும்படியாக வாக்குத்தத்தம் பண்ணப்பட்ை அவருகைய 
வருகககய துரிதப்படுத்துங்கள் (சைாம. 15:12, மத். 24:14, பிெி. 2:10-11, லவளி. 22:30).  
 
உங்களுகைய தின தியானத்திற்கான சிெ பரிந்துகைகள்: 

1. இகையூறு அல்ெது கவனச்சிதறல்கள் இல்ொத ஒரு அகமதியான 
இைத்கத லதரிந்லதடுங்கள்.  

 
2. குறிப்பிட்ை சநைத்கத லதரிந்லதடுத்து சிறிய பாமாகெ அல்ெது 

பாைகெப் பாடி ஆைாதித்து சதவனுகைய வார்த்கதகய 
லபற்றுக்லகாள்வதற்கு உங்களுகைய இருதயத்கத ஆயத்தப் 
படுத்துங்கள். 

 
3. சவதப்பகுதியிலுள்ள சத்தியத்கத சநைலமடுத்து தியானியுங்கள். 

சவதப்பகுதிகய இைண்டு முகறயாவது வாசித்து, சதவனுகைய 
வார்த்கதயிலுள்ள வாழ்க்கககய மாற்றியகமக்கும் சத்தியத்கத 
தியானியுங்கள். 

 
4. சதவனிைத்தில் உண்கமயுள்ள தீர்மானம் ஒன்கற எடுத்து லெபத்தில் 

சநைத்கத லசெவிடுங்கள் (பரிந்துகைக்கப்பட்ை தீர்மானத்கத 
மாற்றியகமக்கொம் அல்ெது உங்களுக்காக ஒன்கற நீங்களாக 
ஏற்படுத்திக் லகாள்ளொம்). 

 
5. அன்கறய தின வாசிப்பிெிருந்து ஏதாவது அம்சத்தினால் 

லதாைப்படுவரீ்கள் எனில் அந்த உள்ளுணர்கவ சவலறாரு நபருைன் 
பகிர்ந்துக் லகாள்ளுங்கள். 

 
6. முக்கியமான உள்ளுணர்கவ பதிவுச் லசய்ய பதிசவடு ஒன்கற 

கவத்துக் லகாள்ளுங்கள். 
 
7. ஒவ்லவாரு “ஆயத்த” பாைங்களின் லதாைகை நீங்கள் துவங்கும் 

சபாது, ஞாயிற்றுக் கிழகமக்கான பாைத்கதயும் வாசிக்க 
முற்படுங்கள். இப்படியாக உங்களுக்கு “முழுகமயான பரிமாணம் 
கிகைக்கும். 

  



2022 லெந்துகாெ அனுதின தியானங்கள்                                                                            
சாம்பெில் இருந்து, நம்பிக்கக எழும்                                                                                          

8. “பிைதிபெிப்புகள்” லதாைகை உங்களுகைய ஆெயத்திலுள்ள லெபக் 
குழுவிலும், சவகெ ஸ்தெத்திலும் துவங்கும் சபாது 
ஞாயிற்றுக்கிழகமயின் பாைத்கத மறுபரிசீெகன லசய்யுங்கள். 

 
நீங்கள் கர்த்தைாகிய இசயசுகவ பரிசுத்த ஆவியினாலும் அவருகைய 
வார்த்கதயினாலும் லநருங்கி, பிதாவின் சபைார்வத்தால் நிைப்பப்பட்டு (2 சபது. 3:9), 
அவருகைய வாக்குறுதியால் (பிெி. 2:10-11) உறுதியகைந்து, சமலும் அவருகைய 
அழியாத உண்கமத்துவத்தால், ஒரு கதரியமான, உண்கமயுள்ள மற்றும் 
பெனளிக்கும் சீைைாக இருக்க சவால் லசய்யப்படுவரீ்கள். உெகில் கிறிஸ்து "அவைது 
ஆத்துமாவின் பிையாசத்தின் பெகனக் கண்டு திருப்தி அகையக்கூடிய" பைம 
கட்ைகளகய நிகறசவற்றும் சமூகத்கத அனுப்புங்கள் (ஏசா. 53:11; மத். 24:14).  
 
 
கசனான் எமரிட்ைஸ் லூயிஸ் சை 
துகண ஆசாரி 
லசயின்ட் ஆண்ட்ரூ சதவாெயம் 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


