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2 மார்ச் ● சாம்பல் புதன் 
 
பைலேோகத்திலே உங்கள் பபோக்கிஷங்கரைச் லேர்த்து ரையுங்கள் 
 
மத்ததயு 6:1-6, 16-21 
 
1. மனுஷர் காணசவண்டுலமன்று அவர்களுக்கு முன்பாக உங்கள் தர்மத்கதச் 
லசய்யாதபடிக்கு எச்சரிக்ககயாயிருங்கள்; லசய்தால், பைசொகத்திெிருக்கிற உங்கள் 
பிதாவினிைத்தில் உங்களுக்குப் பெனில்கெ. 
 
2. ஆககயால் நீ தர்மஞ்லசய்யும்சபாது, மனுஷைால் புகழப்படுவதற்கு, மாயக்காைர் 
ஆெயங்களிலும் வதீிகளிலும் லசய்வதுசபாெ, உனக்கு முன்பாகத் தாகை 
ஊதுவியாசத; அவர்கள் தங்கள் பெகன அகைந்து தீர்ந்தலதன்று லமய்யாகசவ 
உங்களுக்குச் லசால்லுகிசறன். 
 
3. நீசயா தர்மஞ்லசய்யும்சபாது, உன் தர்மம் அந்தைங்கமாயிருப்பதற்கு, உன் வெது 
கக லசய்கிறகத உன் இைது கக அறியாதிருக்கக்கைவது; 
 
4. அப்லபாழுது அந்தைங்கத்தில் பார்க்கிற உன் பிதா தாசம உனக்கு 
லவளியைங்கமாய்ப் பெனளிப்பார். 
 
5. அன்றியும் நீ லெபம்பண்ணும்சபாது மாயக்காைகைப் சபாெிருக்கசவண்ைாம்; 
மனுஷர் காணும்படியாக அவர்கள் லெப ஆெயங்களிலும் வதீிகளின் சந்திகளிலும் 
நின்று லெபம்பண்ண விரும்புகிறார்கள்; அவர்கள் தங்கள் பெகன அகைந்து 
தீர்ந்தலதன்று லமய்யாகசவ உங்களுக்குச் லசால்லுகிசறன். 
 
6. நீசயா லெபம்பண்ணும்சபாது, உன் அகறவடீ்டுக்குள் பிைசவசித்து, உன் கதகவப் 
பூட்டி, அந்தைங்கத்திெிருக்கிற உன் பிதாகவ சநாக்கி லெபம்பண்ணு; அப்லபாழுது, 
அந்தைங்கத்தில் பார்க்கிற உன் பிதா லவளியைங்கமாய் உனக்குப் பெனளிப்பார். 
 
16. நீங்கள் உபவாசிக்கும்சபாது, மாயக்காைகைப்சபாெ முகவாைொய் 
இைாசதயுங்கள்; அவர்கள் உபவாசிக்கிறகத மனுஷர் காணும் லபாருட்ைாக, தங்கள் 
முகங்ககள வாைப்பண்ணுகிறார்கள்; அவர்கள் தங்கள் பெகன அகைந்து 
தீர்ந்தலதன்று லமய்யாகசவ உங்களுக்குச் லசால்லுகிசறன். 
 
17. நீசயா உபவாசிக்கும்சபாது, அந்த உபவாசம் மனுஷர்களுக்குக் காணப்பைாமல், 
அந்தைங்கத்திெிருக்கிற உன் பிதாவுக்சக காணப்படும்படியாக, உன் தகெக்கு 
எண்லணய் பூசி, உன் முகத்கதக் கழுவு. 
 
18. அப்லபாழுது, அந்தைங்கத்தில் பார்க்கிற உன் பிதா உனக்கு லவளியைங்கமாய்ப் 
பெனளிப்பார். 
 
19. பூமியிசெ உங்களுக்குப் லபாக்கிஷங்ககளச் சசர்த்து கவக்கசவண்ைாம்; இங்சக 
பூச்சியும் துருவும் அகவககளக் லகடுக்கும்; இங்சக திருைரும் கன்னமிட்டுத் 
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திருடுவார்கள். 
 
20. பைசொகத்திசெ உங்களுக்கு லபாக்கிஷங்ககளச் சசர்த்து கவயுங்கள்; அங்சக 
பூச்சியாவது துருவாவது லகடுக்கிறதும் இல்கெ; அங்சக திருைர் கன்னமிட்டுத் 
திருடுகிறதும் இல்கெ. 
 
21. உங்கள் லபாக்கிஷம் எங்சகயிருக்கிறசதா அங்சக உங்கள் இருதயமும் 
இருக்கும். 
 
தியோனம் 
லெந்துக் காெமானது, லெபம், உபவாசம், தானதர்மம் என்னும் 
ஒழுங்குமுகறகளுக்கு கவனத்கத ஈர்க்கிறது. இங்கு இகவககளக் குறித்துச் 
லசால்லும் சபாது, இசயசு, நாம் ககைபிடிக்கும் பக்தியுள்ள வழக்கங்கள், மனிதர்கள் 
கண்டுகளிக்கக் கூடிய மத அைங்குகளாக மாறிவிைக்கூைாது என்று எச்சரிக்கிறார் 
(கிசைக்க லமாழியில் முதொம் வசனத்தில் theathēnai, என்னும் பதத்திெிருந்து “theatre”, 
அதாவது அைங்கு என்னும் பதம் பிறக்கிறது). நம்முகைய உண்கமயான 
பார்கவயாளார் சதவன் ஒருவசை என்பகத அங்கீகரிக்க சவண்டும். இதிெிருந்து 
நம்முகைய கவனத்கத சிதற விடுசவாமானால், நாம் உள்ளான அர்த்தம் ஏதும் 
இல்ொமல், லவளிப்பிறகாைமான சைங்காச்சாைங்ககள லகாண்டிருந்த பரிசசயகைக் 
காட்டிலும் சமொனவர்கள் அல்ெ (மத். 23:27). “எனக்கு முன்பாக நை” (ஆதி. 17:1) 
என்று ஆபிைகாகமப் சபான்று நாம் அகழக்கப்பட்டிருக்கிசறாம். நம்முகைய 
முதற்சபைான பார்கவயாளர் சதவன் ஒருவசை, ஏலனனில் நம்கம உருவாக்கி, 
இைட்சித்து அகழத்தவர் அவர் ஒருவசை. அவருக்சக நம்முகைய வாழ்க்ககக்கான 
கணக்கக ஒப்புவிக்க சவண்டும். 
 
இசயசுவுகைய பார்கவக்கு முன்பாக நம் வாழ்க்கக வாழ்வகத உறுதி லசய்வது 
மட்டுமல்ொமல், அவர் நமது உண்கமயான எெமானர் என்பகதயும் நாம் 
அங்கீகரிக்க சவண்டும். பணம், லசல்வம் சபான்று குகறவான யாலதான்றும், 
நம்கம வழி விெகவும், சவட்கையாடி, உெக லபாக்கிஷங்ககள 
பதுக்குகிறவர்களாக மாறச் லசய்திடும். இத்தககய லபாக்கிஷங்கள் அழுகி, 
லதாகெந்து அழிவிற்கு ஏதுவாக இருக்கிறது. பைசொகத்தின் லபாக்கிஷங்கள் 
இதற்கு மாறாக ஆவிக்குரிய தன்கமயுகையது, பூமிக்குரிய லபாக்கிஷங்ககளக் 
சபால் இல்ொமல் வித்தியாசமானது. சவண்ைாலமன்று நாம் விட்டுவிடுவது 
எல்ொம் பைசொக லபாக்கிஷமாகிறது, அங்சக அகவகள் துருவும், அழுகியும் 
சபாவதில்கெ. இசயசு, ஐசுவரியமுள்ள இளம் அதிபதிகய தனக்குள்ள  
யாவற்கறயும் விற்று ஏகழகளுக்கு லகாடுக்கும் படியாகச் லசான்னார், அப்சபாது 
“பைசொகத்திசெ உங்கள் லபாக்கிஷங்ககளச் சசர்த்து” (மத். 19:20) கவப்பரீ்கள்.  
நம்முகைய லபாக்கிஷங்கள் எங்சக இருக்கிறசதா அங்சக நம் இருதயமும் 
இருக்கும் என்று சதவன் கற்றுக் லகாடுக்கிறார் – அந்தப் லபாக்கிஷங்கள் ஒன்று 
பூமிக்சகதுவானகவகளாக இருக்கொம் அல்ெது சமொனகவகளாக இருக்கொம் 
(லகாசொ. 3:1-2). 
 
இைண்டு முக்கிய சகள்விகள் என்னலவன்றால்: என்னுகைய பக்திக்சகதுவான 
எல்ொ லசயல்களுக்கும் பார்கவயாளர் யார்? நான் சசவிக்கும் உண்கமயான 
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எெமானன் யார்? இந்த இைண்டு சகள்விகளுக்கான பதில்கள் நம்முகைய 
ஆன்மீகமும், அன்றாை வாழ்க்ககயும் ஸ்திைமானதாக சதவனுக்கும், 
சதவனுக்காகவும்  நம்முகைய ெவீியம் உள்ளதா என்பகத தீர்மாணிக்கும். 
 
பெபம் 
பைம பிதாசவ, என்னுகைய தியானமும், பக்தியும் உம்கம சநாக்கிசய இருக்க 
சவண்டும் என்று நான் அறிந்துக் லகாள்ளும்படி எனக்கு உதவிச் லசய்யும். உெகம் 
லமச்சிக் லகாள்ள சவண்டும் என்கிற எதிர்பார்ப்பின் சசாதகனயிெிருந்து என்கன 
காப்பாற்றும். உம்முகைய அங்கீகாைத்கத நாடித்சதை சவண்டும். என்னுகைய 
இருதயத்தின் அந்தைங்கத்தில் உம்சமாடு உகையாை எனக்கு உதவிச் லசய்யும். 
உம்கம சசவிக்க, உம்கம மாத்திைம் சசவிக்க சவண்டும் என்று லெபிக்கிசறன். 
உம்முகைய லதய்வகீ சிங்காசனத்திற்கு முன்பாக எல்ொ காரியங்களும் 
தள்ளப்பட்டு சபாவதாக. இந்த லெந்துக் காெத்தில் என்னுகைய இருதயத்திலும், 
ெவீியத்திலும் உம்முகைய ஆளுகக உறுதியாக ஸ்தாபிக்கப்பை சவண்டும் என்று 
லெபிக்கிசறன்.  
 
பேயல் 
உபவாசிக்கவும், லெபிக்கவும், ஏகழகளுக்கு உதவிச் லசய்யவும்,  நீங்கள் லசய்வகத 
ைசிக்க ைசிகர்கூட்ைமில்ொமல், பிறர்பார்த்து லமச்சிக் லகாள்ளாமலும் இருக்க 
நாடுங்கள். இக்காரியங்ககள இைகசியமாய் லசய்யும் வாய்ப்புககள கண்டுபிடிக்க 
முற்படுங்கள். பூமிக்குரிய லபாக்கிஷங்ககள சவட்கையாடி, 
பதுக்குகிறவர்களாயிைாமல் இருக்க முடிவுச் லசய்யுங்கள். அதற்கு பதிொக, 
உங்களுகைய உகைகமககள பகிர்ந்து, சதகவயில் உள்ளவர்களுக்கு லகாடுக்கும் 
வழிககள சதடுங்கள்.  
 
 
சபைாயர் எமரிட்ைஸ் முகனவர் ைாபர்ை சாெலமான் 
சிங்கப்பூர் லமதடிஸ்ட் திருச்சகப 
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3 மார்ச்  ●  சாம்பல் புதனுக்கு பின் வரும் வியாழக்கிழமம 
 
அமைவரும் காணும்படியாக இருந்தது 
 
உபாகமம் 30:15-20 
 
15. இசதா, ெவீகனயும் நன்கமகயயும், மைணத்கதயும் தீகமகயயும் இன்று 
உனக்கு முன்சன கவத்சதன். 
 
16. நீ பிகழத்துப் லபருகும்படிக்கும், நீ சுதந்தரிக்கப்சபாகிற சதசத்தில் உன் 
சதவனாகிய கர்த்தர் உன்கன ஆசீர்வதிக்கும்படிக்கும், நீ உன் சதவனாகிய கர்த்தரில் 
அன்புகூைவும், அவர் வழிகளில் நைக்கவும், அவர் கற்பகனககளயும் 
கட்ைகளககளயும் நியாயங்ககளயும் ககக்லகாள்ளவும், நான் இன்று உனக்குக் 
கற்பிக்கிசறன். 
 
17. நீ சகளாதபடிக்கு, மனம் சபதித்து, இழுப்புண்டுசபாய், சவசற சதவர்ககளப் 
பணிந்து, அவர்ககளச் சசவிப்பாயானால், 
 
18. நீங்கள் சுதந்தரிக்கிறதற்கு சயார்தாகனக் கைந்துசபாகிற சதசத்தில் லநடுநாள் 
வாழாமல், நிச்சயமாய் அழிந்துசபாவரீ்கள் என்பகத இன்று உங்களுக்கு 
அறிவிக்கிசறன். 
 
19. நான் ெவீகனயும் மைணத்கதயும், ஆசீர்வாதத்கதயும் சாபத்கதயும் உனக்கு 
முன் கவத்சதன் என்று உங்கள்சமல் வானத்கதயும் பூமிகயயும் இன்று 
சாட்சிகவக்கிசறன்; ஆககயால், நீயும் உன் சந்ததியும் பிகழக்கும்படிக்கு, நீ 
ெவீகனத் லதரிந்துலகாண்டு, 
 
20. கர்த்தர் உன் பிதாக்களாகிய ஆபிைகாமுக்கும் ஈசாக்குக்கும் யாக்சகாபுக்கும் 
லகாடுப்சபன் என்று அவர்களுக்கு ஆகணயிட்டுக் லகாடுத்த சதசத்திசெ 
குடியிருக்கும்படிக்கு, உன் சதவனாகிய கர்த்தரில் அன்புகூர்ந்து, அவர் சத்தத்திற்குச் 
லசவிலகாடுத்து, அவகைப் பற்றிக்லகாள்வாயாக; அவசை உனக்கு ெவீனும் 
தீர்க்காயுசுமானவர் என்றான். 
 
தியோனம் 
சிங்கபூரில், இைண்டு பதின்ம வயது சிறுவர்கள், லபாது சசதம் திருட்டு சபான்ற 
காரியங்களில் ஈடுப்பட்ைது லசய்தியானது. சாதாைணமாக இந்த சிறிய குற்றங்கள் 
கவனிக்கப்பைாமல் சபாயிருக்கும். டீவியஸ் ெிக்ஸ் என்னும் டிக்ைாக் சவாலுக்காக 
இந்த துணிகைமான காரியத்கத லசய்தார்கள். இதில் பங்குக் லகாள்ளுகிறவர்கள் 
குற்றம் புரிகிை சபாது எடுக்கப் படுகிற தங்களுகைய வடீிசயாகவ சமூக 
வகெதளங்களில் தங்களுகைய திறகமகய நிரூபிக்க லவளியிடுவார்கள். அவர்கள் 
லசய்த குற்றங்கள் யாவரும் காணும்படியாக லவளியிைப்பட்ைதால், நீங்களும் 
இக்காரியத்கத சுத்த முட்ைாள் தனம் என்று கூறியிருக்கொம்.  
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உபாகமம் 30-ம் அதிகாைத்தில், இஸ்ைசவெர் சயார்தானுக்கு கிழக்கில், வாக்குத்தத்தம் 
பண்ணப்பட்ை சதசத்தில் பாகளயமிைங்கி இருந்தார்கள். சீக்கிைத்தில் அகத 
சுதந்தரித்து விடுவார்கள். அவர்களுக்காக அசநக ‘டீவியஸ் ெிக்ஸ்’ காத்துக் 
லகாண்டிருக்கிறகத சதவன் அறிவார். இஸ்ைசவல் இங்கு கானாகன சுதந்தரிக்க 
சபாவது மட்டுமில்ொமல், அவர்களுகைய வாழ்க்ககயும் ெீவியமும் அந்நிய 
சதசத்தில் நன்றாக இருந்தாலும் அல்ெது சமாசமாக சபானாலும், அது அகனவரும் 
காணும்படியாக இருந்தது. 
 
ஆதொல், அவர்கள் தன்னுகைய ெனங்களாக இருக்கும்படிக்கு நிச்சயமான 
நிபந்தகனககள லகாடுக்கிறார். “என் வழிகளில் நைக்கவும், என் கற்பகனககளயும் 
கட்ைகளககளயும் நியாயங்ககளயும் ககக்லகாள்ளவும், நான் இன்று உனக்குக் 
கற்பிக்கிசறன்” என்று சதவன் அவர்களுக்கு நிகனவுப்படுத்தினார். இந்தப் பகுதி ஒரு 
எச்சரிப்பாக மட்டும் இல்ொமல், “அவசை உனக்கு ெவீனும் தீர்க்காயுசுமானவர்” 
என்று சதவ ெவீியத்தில் பங்கு லகாள்ளும்படியான அகழப்கபயும் விடுக்கிறார். 
 
வாக்குத்தத்தம் பண்ணப்பட்ை சதசத்தில் இருந்த லபரிய வாக்குத்தத்தம் நிெம் அல்ெ, 
சதவன் தம்கமசய லகாடுத்தது தான். அவருக்குள் இருக்கும் பூைண நிகறவு 
மட்டுசம, வாழ்க்ககயில் எடுக்கும் பெ முயற்சிகளில் நிகெ நிற்கச் லசய்யும். 
சதவசனாடிருக்கும் ெவீியம் எத்தககயது என்று முழுகமயாக காட்டிய 
ஆண்ைவைாகிய இசயசுவின் மீது கண்ககள பதிக்க சவண்டும் என்று ஒவ்லவாரு 
லெந்துக் காெம் நிகனவூட்ைொக அகமகிறது. 
 
எல்சொரும் பார்க்கும்படியாக சிலுகவயில் தூக்கப்பட்ைாலும் கூை ஊழிய 
அகழப்பிற்கு கீழ்படிந்து, சதவசனாடு இகசந்திருக்கும் ெீவியம் மாத்திைசம 
சதவனிைத்திெிருந்து உண்கமயான நிகறகவ கண்ைகையும். புனித லவள்ளி 
இறுதியானது அல்ெ, உயிர்த்லதழுந்த திருநாள் என்ற ஒன்று லதாைர்ந்தது. 
மகிகமயான கிறிஸ்துவின் இைண்ைாம் வருகக மறுபடியுமாக எல்சொரும் 
பார்க்கும்படியாக இருக்கிறது. ஆனால் மிகவும் முக்கியமாக, அவர் 
நம்லமல்சொருகைய ெவீியத்கதயும் பார்ப்பார். உங்களுகைய வாழ்க்ககயில் அவர் 
எகதப் பார்ப்பார்? 
 
பெபம் 
அன்புள்ள சதவசன, நீர் ஒருவசை யாவற்கறயும் அறிந்திருக்கிறரீ், பார்த்துக் 
லகாண்டும் இருக்கிறரீ். சங்கீதக்காைன் அழுதகதப் சபான்று நானும் அழுகிசறன், 
“சதவசன, என்கன ஆைாய்ந்து, என் இருதயத்கத அறிந்துலகாள்ளும்; என்கனச் 
சசாதித்து, என் சிந்தகனககள அறிந்துலகாள்ளும்” (சங். 139:23-24). லமய்யாகசவ, 
என்கனப் பார்க்கிற ெனங்கள், உம்முகைய ஆவியானவர் என்னில் 
லசயல்படுவகதயும், வசிக்கிறகதயும் காணுவார்களாக. உம்கமசய எல்சொரும் 
பார்க்கும்படியாக என்னுகைய ெவீியத்கத உருவாக்கும். 
 
பேயல் 
லெந்தின் இைண்ைாம் நாளான இன்று, நம்முகைய வாழ்க்கககய கூர்ந்து, 
ஆைாய்ந்துப் பார்சபாம். இகத நான் உள்ளங்கககய இறுக்கி பிடிக்கும் சசாதகன 
என்சபன். உங்கள் வாழ்க்ககயின் எத்தகன காரியங்ககள உள்ளங்ககக்குள்ளாக 
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இறுக்க பிடித்துள்ளரீ்கள்? விைல்ககள தளர்த்தி உள்ளங்கககய திறவுங்கள். 
பிரியமில்ொத காரியங்ககள எடுத்துப் சபாடும் படி சதவனிைத்தில் சகளுங்கள். 
நித்திய ெவீனிற்கு உங்ககள அகழத்துச் லசல்ெ பைம பிதாவிற்கு, உங்களுகைய 
உள்ளங்கககய பிடித்துக்லகாண்டு லசல்வது சுெபமாக இருக்கும், இறுக்கி மூடிய 
கககய விை.   
 
 
அருட்திரு முகனவர் ஆல்பி யிப் 
மூத்த சபாதகர் 
சிசயான் பிஷான் கபபிள் பிைஸ்கபடிரியன் சர்ச் 
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4 மார்ச்    ●  சாம்பல் புதனுக்கு பின் வரும் வவள்ளிக்கிழமம  
 
ததவரீர் ஒருவருக்தக வித ாதமாய் நான் பாவஞ்வசய்ததன் 

சங்கீதம் 51:1-5, 17-18 

1. சதவசன, உமது கிருகபயின்படி எனக்கு இைங்கும், உமது மிகுந்த 
இைக்கங்களின்படி என் மீறுதல்கள் நீங்க என்கனச் சுத்திகரியும். 
 
2. என் அக்கிைமம் நீங்க என்கன முற்றிலும் கழுவி, என் பாவமற என்கனச் 
சுத்திகரியும். 
 
3. என் மீறுதல்ககள நான் அறிந்திருக்கிசறன்; என் பாவம் எப்லபாழுதும் எனக்கு 
முன்பாக நிற்கிறது. 
 
4. சதவரீர் ஒருவருக்சக விசைாதமாக நான் பாவஞ்லசய்து, உமது கண்களுக்கு 
முன்பாகப் லபால்ொங்கானகத நைப்பித்சதன்; நீர் சபசும்சபாது உம்முகைய நீதி 
விளங்கவும், நீர் நியாயந்தீர்க்கும்சபாது உம்முகைய பரிசுத்தம் விளங்கவும் இகத 
அறிக்ககயிடுகிசறன். 
 
5. இசதா, நான் துர்க்குணத்தில் உருவாசனன்; என் தாய் என்கனப் பாவத்தில் 
கர்ப்பந்தரித்தாள். 
 
17. சதவனுக்சகற்கும் பெிகள் லநாறுங்குண்ை ஆவிதான்; சதவசன, 
லநாறுங்குண்ைதும் நருங்குண்ைதுமான இருதயத்கத நீர் புறக்கணியரீ். 
 
18. சீசயானுக்கு உமது பிரியத்தின்படி நன்கமலசய்யும்; எருசசெமின் மதில்ககளக் 
கட்டுவைீாக. 
 
19. அப்லபாழுது தகனபெியும் சர்வாங்க தகனபெியுமாகிய நீதியின்பெிகளில் 
பிரியப்படுவரீ்; அப்லபாழுது உமது பைீத்தின்சமல் காகளககளப் பெியிடுவார்கள். 
 
தியோனம் 
உயர் ஸ்தானத்தில் இருப்பதினால் உண்ைான லகௌைவமும் பதவியும் 
தகெகனமாகியசதா. அம்சமானியர்களுக்கு எதிைாக தன் வைீர்ககள சபாரில் 
வழிநைத்திச் லசல்ெ சவண்டிய இைாொவாகிய தாவதீு, எருசசெமிசெசய தங்கிவிை 
முடிவுச் லசய்தார். ஒரு மாகெப் லபாழுதில், அைண்மகன வாழ்வின் 
சுகசபாகங்ககள அனுபவித்துக் லகாண்டிருந்த சவகளயில், பத்சசபாள் குளித்துக் 
லகாண்டிருப்பகதப் பார்த்து விட்ைார். அவளது சரீைம் அவருக்குள் இச்கசகயத் 
தூண்டியது இது சவசித்தனத்திற்கு வழிவகுத்தது. தனக்கு விசுவாசமான 
சசவகனாகிய உரியாவின் மகனவி என்று லதரிந்திருந்தும் பத்சசபாசளாடு 
சயனித்தான். சவசித்தனம் லகாகெபாதகத்திற்கு வழிவகுத்தது. உரியா தன் உைன் 
சசவகர்கசளாடு ஒரு மனதாய் இருந்ததினிமித்தம், தன்னுகைய சவசித்தனத்கத 
தாவதீால் மகறக்க இயொமல் சபானபடியினால், உரியாகவ லகாகெ லசய்ய 
முற்பட்ைார். 
 
2 சாமுசவல் 11 இல் உள்ள தாவதீின் சுயநெ கண்சணாட்ைம், சங்கீதம் 51 இல் 
உள்ள அவைது தவம் லசய்யும் சதாைகணக்கு முைணாக உள்ளது. 
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சாக்குப்சபாக்குககளயும், சுய விளக்கங்ககளயும் லகாைாமல், தாவதீு தன் 
குற்றத்கத சநைாக ஒப்புக்லகாண்ைார், “சதவரீர் ஒருவருக்சக விசைாதமாக நான் 
பாவஞ்லசய்து, உமது கண்களுக்கு முன்பாகப் லபால்ொங்கானகத நைப்பித்சதன்” 
(வசனம் 4). தன்னுகைய பாவ அறிக்ககயில், இைண்டு முக்கியமான காரியங்கள் 
சீஷத்துவத்திற்கான சபாதகனயாக அகமந்திருக்கின்றன. 
 
முதொவதாக, தாவதீு தான் சதவன் ஒருவருக்சக விசைாதமாய் பாவஞ்லசய்தார் 
என்பகத அறிக்ககயிடுகிறார். மற்லறாருவருக்கு விசைாதமாக தான் லசய்ததற்கு 
மனஸ்தாபப்படுவசதாடு மட்டும் நிறுத்திக் லகாள்ளாமல்,  அந்த பாவத்தின் உள்ளான 
கருத்கத லவளிப்படுத்துகிறார். நம்முகைய சரீைங்கள் சதவனுக்கு லசாந்தமானது, 
நம்முகைய அண்கை அயெகத்தாரும் சதவ சாயெில் உருவாக்கப்பட்ைவர்கள். 
சவசித்தனமும், லகாகெயும் மற்ற பாவங்ககளப் சபான்சற சதவனுக்கு 
விசைாதமான குற்றங்களாகும். 
 
இைண்ைாவதாக, தாவதீு குற்றம் இகழத்தது சதவனுக்கு விசைாதமாக, அவர் 
சதவனிைத்திசெசய மன்னிப்பும் சகட்கிறார். தன்னுகைய நீதியின்படி சதவன் 
பாவத்திற்காக தண்டிக்கிறார். சற்றும் தகுதியில்ொதிருந்தும் தன்னுகைய 
இைக்கத்தினால் பாவிகய மன்னிக்கிறார். பாவஞ் லசய்து மனம் வருந்தி 
சதவனுகைய கிருபாசனத்கத கிட்டிச் சசரும் ஒரு பாவியின் லசயல் அெட்சியமான 
லசயொக அல்ெ, ஆழ்ந்த மனவருத்தமாகசவ பார்க்கப்பை சவண்டும். பாவ 
படுகுழிகுள் எவ்வளவு ஆழமாக நாம் விழுந்து கிைப்பினும், மன்னிப்பும், சுகமும் 
சதவனால் மட்டுசம முடியும்.   
 
பெபம் 
பூைண நீதியின் சதவசன 
என்கன இன்று ஆைாய்ந்து, என் இருதயத்கத அறிந்துக் லகாள்ளும். நான் அறிந்சதா, 
அறியாமசொ லசய்த என் பாவங்ககள நான் ஒப்புக் லகாள்கிசறன். 
 
சர்வ இைக்கத்தின் சதவசன.  
உம்முகைய நீடிய அன்பினால், என்னுகைய எல்ொ பாவங்ககளயும் மன்னியும், 
என்னுகைய இருதயத்திலும், மனதிலும் உள்ள எண்ணங்களிலும் என்கன 
பரிசுத்தமாக்கும். உம்மில் அன்புகூைவும், ககறயற்றவர்களாக உம்முகைய எல்ொ 
வழிகளிலும் நைக்க உம்முகைய கிருகபகயத் தாரும்.  
 
என்கன சநசித்து, தன்கனசய எனக்காக லகாடுத்த இசயசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் 
ஆலமன். 
 
பேயல் 

1. சிந்கதயிலும், வார்த்கதயிலும், லசய்ககயிலும் பாவங்கள் லசய்திருந்தால், 
அகத உங்களுக்கு லதரியப்பண்ணும்படிக்கு, உங்களுகைய தியான சநைத்தில் 
ஆவியானவரிைம் சகளுங்கள்.  

 
2. சதவனுகைய பிைசன்னத்தில், உங்களுகைய பாவங்ககள ஒப்புக் 

லகாள்ளுங்கள் 
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3. சமசெ உள்ள லெபத்கத உங்களுகைய தியானத்கத முடிக்கும் தருவாயில்  

லெபியுங்கள். 
 
 
அருட்திரு முகனவர் எட்வின் சை 
முதல்வர் 
டிரினிட்டி இகறயியல் கல்லூரி 
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5 மார்ச்   ●  சாம்பல் புதனுக்கு பின் வரும் சைிக்கிழமம 
 
தவதம் எல்லாம ம் பாவத்தின் கீழ் ஏகமாய் அமைத்துப் தபாட்ைது  
 
கலாத்தியர் 3:15-22 
 
15. சசகாதைசை, மனுஷர் முகறகமயின்படி லசால்லுகிசறன்; மனுஷர்களுக்குள்சள 
உறுதிபண்ணப்பட்ை உைன்படிக்கககய ஒருவனும் தள்ளுகிறதுமில்கெ, 
அதிசனாசை ஒன்கறயும் கூட்டுகிறதுமில்கெ. 
 
16. ஆபிைகாமுக்கும் அவனுகைய சந்ததிக்கும் வாக்குத்தத்தங்கள் பண்ணப்பட்ைன; 
சந்ததிகளுக்கு என்று அசநககைக்குறித்துச் லசால்ொமல், உன் சந்ததிக்கு என்று 
ஒருவகனக்குறித்துச் லசால்ெியிருக்கிறார், அந்தச் சந்ததி கிறிஸ்துசவ. 
 
17. ஆதொல் நான் லசால்லுகிறலதன்னலவனில், கிறிஸ்துகவ முன்னிட்டு 
சதவனால் முன் உறுதிபண்ணப்பட்ை உைன்படிக்கககய நானூற்றுமுப்பது 
வருஷத்திற்குப்பின்பு உண்ைான நியாயப்பிைமாணமானது தள்ளி, வாக்குத்தத்தத்கத 
வியர்த்தமாக்கமாட்ைாது. 
 
18. அன்றியும், சுதந்தைமானது நியாயப்பிைமாணத்தினாசெ உண்ைானால் அது 
வாக்குத்தத்தத்தினாசெ உண்ைாயிைாது; சதவன் அகத ஆபிைகாமுக்கு 
வாக்குத்தத்தத்தினாசெ அருளிச்லசய்தாசை. 
 
19. அப்படியானால், நியாயப்பிைமாணத்தின் சநாக்கலமன்ன? 
வாக்குத்தத்தத்கதப்லபற்ற சந்ததி வருமளவும் அது அக்கிைமங்களினிமித்தமாகக் 
கூட்ைப்பட்டு, சதவதூதகைக்லகாண்டு மத்தியஸ்தன் ககயிசெ 
கட்ைகளயிைப்பட்ைது. 
 
20. மத்தியஸ்தன் ஒருவனுக்குரியவனல்ெ, சதவசனா ஒருவர். 
 
21. அப்படியானால், நியாயப்பிைமாணம் சதவனுகைய வாக்குத்தத்தங்களுக்கு 
விசைாதமா? அல்ெசவ; உயிகைக் லகாடுக்கத்தக்க நியாயப்பிைமாணம் 
அருளப்பட்டிருந்ததானால், நீதியானது நியாயப்பிைமாணத்தினால் 
உண்ைாயிருக்குசம. 
 
22. அப்படியிைாதபடியால், இசயசுகிறிஸ்துகவப் பற்றும் விசுவாசத்தினாசெ 
பெிக்கிற வாக்குத்தத்தம் விசுவாசமுள்ளவர்களுக்கு அளிக்கப்படும்படி சவதம் 
எல்ொகையும் ஏகமாய்ப் பாவத்தின்கீழ் அகைத்துப்சபாட்ைது. 
 

தியோனம் 
நாம் லெந்து பருவத்கத புதன்கிழகமயில் லதாைங்குகிசறாம், லபரும்பாலும் சாம்பல் 
புதன் என்று அகழக்கப்படுகிறது. பெருக்கு, லெந்து அனுசரிப்பின் ஒரு பகுதி 
"ஒழுக்கத்துைன்" லதாைர்புகையது, சமலும் லபரும்பாலும், ஒழுக்கம் 
"நியாயப்பிைமாணத்துைன்" லதாைர்புகையது. எனசவ, இந்தப் பத்திகய நாம் இன்று 
சிந்திக்க சவண்டும் என்பது லபாருத்தமானதாகத் லதரிகிறது. 
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இந்தப் பகுதி சற்று லதளிவற்றகதப் சபால் உங்களுக்குத் லதரியொம், உங்களுக்கு 
மட்டுமல்ெ, பவுல் எழுதிய பெ நிருபங்களிலுள்ள வசனங்களில் இது அதிக 
லதளிவில்ொமல் இருக்கின்ற ஒன்று. நன்கு பயிற்ச்சி லபற்ற ைபியான பவுல், 
நியாயப்பிைமாணத்கதக் குறித்து உயர்ந்தக் கருத்கத உகையவர். அதனால் 
நியாயப்பிைமாணத்கதக் காக்க பிையாசம் எடுப்பார். பவுெின் வாதம் என்னலவன்றால், 
நியாயப்பிைமாணம் சமாசமானதாக இல்ொவிட்ைாலும், முழுகமயகையாதது 
மற்றும் ஒருசபாதும் விசுவாசத்கத மாற்றும் சநாக்கம் லகாண்ைதல்ெ. 
கொத்தியர்களுைனான பிைச்சகன என்னலவன்றால், நியாயப்பிைமாணத்கதக் 
ககைப்பிடிப்பது தங்ககளக் காப்பாற்றும் என்று அவர்கள் நிகனத்தார்கள், ஆனால்  
நியாயப்பிைமாணம் லசய்யக்கூடியது அவர்களின் பாவங்ககள 
அம்பெப்படுத்துவதாகும். இதனால் அவர்கள் ஒரு இைட்சகரின் சதகவகய 
ஒப்புக்லகாள்வார்கள். நியாயப்பிைமாணம் நித்திய ெவீகனக் லகாடுக்க முடியாது, 
ஏலனன்றால் “உயிகைக் லகாடுக்கத்தக்க நியாயப்பிைமாணம் 
அருளப்பட்டிருந்ததானால், நீதியானது நியாயப்பிைமாணத்தினால் 
உண்ைாயிருக்குசம.” (வ. 21) 
 
"அப்படியிைாதபடியால்" என்று பவுல் 22ஆம் வசனத்கதத் லதாைங்கும்சபாது, நீதிகய 
நியாயப்பிைமாணத்தால் லபற முடியாது என்ற கருத்கத வெியுறுத்துகிறார். "சவதம் 
அகனத்கதயும் பாவத்தின் கீழ் சிகற கவத்தது" - சகாவிட்-19 உட்பை. சவதம் 
என்பது சமல்முகறயடீு இல்ொத நீதிமன்றம். சவதம் துர்லசய்திகய நமக்கு 
லசால்ெிவிட்டு, கிருகப, எல்ொவற்றிற்கும் சமொக உள்ள சதவ வல்ெகம மற்றும் 
இசயசு கிறிஸ்துவின் மீதிருக்கும் விசுவாசத்தால் கிகைக்கும் இைட்சிப்பின் 
நற்லசய்திகய பகறசாற்றுகிறது. ஆம், நாம் சவதத்கத நம்பொம்; அது தவறாத, 
ஈர்க்கப்பட்ை, பிகழயற்ற, சதவனின் நித்திய வார்த்கத. கிறிஸ்துவில் நாம் 
விசுவாசம் கவக்கும்சபாது, அவரில் நித்திய ெவீகனப் லபறுவதற்கான நிச்சயத்கத 
இங்சக லபறுகிசறாம். ஆகசவ, சதவனுகைய விகெமதிப்பற்ற வார்த்கதயில் 
காணப்படும் லபாக்கிஷங்ககளப் படிப்சபாம், குறிப்சபாம், கற்றுக்லகாள்சவாம், 
உள்சநாக்கி ெைீணித்து, அவற்கறப் பயன்படுத்துசவாம். 
 
பெபம் 
அன்புள்ள சதவசன, என் பைசொகத் தந்கதயாக இருப்பதற்கு நன்றி. சவதத்தில் 
உங்களின் அற்புதமான வார்த்கதகளுக்காகவும், உமது குமாைனாகிய எங்கள் 
இைட்சகைாகிய இசயசு கிறிஸ்துவில் பாவங்கள் மன்னிக்கப்பட்டு நித்திய 
இைட்சிப்பின் நிச்சயத்திற்காகவும் நன்றி. உமது வார்த்கத உண்கமயாக இருப்பகதப் 
பாைாட்ை எனக்கு உதவுங்கள். இது உங்களின் ெவீனுள்ள வார்த்கத என்பகத நான் 
இப்சபாது அறிசவன். இசயசுவின் நாமத்தில் நான் லெபிக்கிசறன். ஆலமன். 
 
பேயல் 
இது இன்னும் உங்கள் தினசரி நகைமுகறயாக இல்ொவிட்ைால், தினமும் 
சதவனுகைய வார்த்கதகய வாசிப்பகத வழக்கமாக்குங்கள். கடினமான 
பத்திககளசயா அல்ெது உங்களுக்குப் பிடிக்காதவற்கறசயா தவிர்க்க 
முயற்சிக்காதீர்கள். அவருகைய லசய்திகயப் புரிந்துலகாள்ளவும் லபறவும் 
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சதவனிைம் உதவி சகளுங்கள். சதகவப்பட்ைால், ஒரு நண்பரின் உதவிகய 
நாடுங்கள். 
 
 
அருட்லபருந்திரு ைத்சதா ைனால்ட் அக் ெூட் 
கூச்சிங் பிஷப் (சைவாக் மற்றும் புருசன தருஸ்ைொம்) 
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06 மார்ச்   ●  வலந்தின் முதல் ஞாயிறு  
 
40 நாட்கள் சாத்தாைால் தசாதிக்கப்பட்டு 
 
லூக்கா 4:1-13 
 
1. இசயசு பரிசுத்த ஆவியினாசெ நிகறந்தவைாய் சயார்தாகன விட்டுத் திரும்பி, 
ஆவியானவைாசெ வனாந்தைத்திற்குக் லகாண்டு சபாகப்பட்டு, 
 
2. நாற்பதுநாள் பிசாசினால் சசாதிக்கப்பட்ைார். அந்த நாட்களில் அவர் ஒன்றும் 
புசியாதிருந்தார்; அந்த நாட்கள் முடிந்தபின்பு அவருக்குப் பசியுண்ைாயிற்று. 
 
3. அப்லபாழுது பிசாசு அவகை சநாக்கி: நீர் சதவனுகைய குமாைசனயானால், 
இந்தக் கல் அப்பமாகும்படி லசால்லும் என்றான். 
 
4. அவர் பிைதியுத்தைமாக: மனுஷன் அப்பத்தினாசெமாத்திைமல்ெ, சதவனுகைய 
ஒவ்லவாரு வார்த்கதயினாலும் பிகழப்பான் என்று எழுதியிருக்கிறசத என்றார். 
 
5. பின்பு பிசாசு அவகை உயர்ந்த மகெயின்சமல் லகாண்டுசபாய், உெகத்தின் 
சகெ ைாஜ்யங்ககளயும் ஒரு நிமிஷத்திசெ அவருக்குக் காண்பித்து: 
 
6. இகவகள் எல்ொவற்றின்சமலுமுள்ள அதிகாைத்கதயும் இகவகளின் 
மகிகமகயயும் உமக்குத் தருசவன், இகவகள் எனக்கு 
ஒப்புக்லகாடுக்கப்பட்டிருக்கிறது; எனக்கு இஷ்ைமானவனுக்கு இகவககளக் 
லகாடுக்கிசறன். 
 
7. நீர் என்கனப் பணிந்துலகாண்ைால் எல்ொம் உம்முகையதாகும் என்று 
லசான்னான். 
 
8. இசயசு அவனுக்குப் பிைதியுத்தைமாக: எனக்குப் பின்னாகப்சபா சாத்தாசன, உன் 
சதவனாகிய கர்த்தகைப் பணிந்துலகாண்டு, அவர் ஒருவருக்சக 
ஆைாதகனலசய்வாயாக என்று எழுதியிருக்கிறசத என்றார். 
 
9. அப்லபாழுது அவன் அவகை எருசசெமுக்குக் லகாண்டுசபாய், சதவாெயத்து 
உப்பரிககயின்சமல் அவகை நிறுத்தி: நீர் சதவனுகைய குமாைசனயானால், 
இங்சகயிருந்து தாழக்குதியும். 
 
10. ஏலனனில், உம்கமக் காக்கும்படிக்குத் தம்முகைய தூதர்களுக்கு 
உம்கமக்குறித்துக் கட்ைகளயிடுவார் என்றும், 
 
11. உமது பாதம் கல்ெில் இைறாதபடிக்கு, அவர்கள் உம்கமக் கககளில் 
ஏந்திக்லகாண்டுசபாவார்கள் என்றும், எழுதியிருக்கிறது என்று லசான்னான். 
 
12. அதற்கு இசயசு: உன் சதவனாகிய கர்த்தகைப் பரீட்கச பாைாதிருப்பாயாக 
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என்று லசால்ெியிருக்கிறசத என்றார். 
 
13. பிசாசானவன் சசாதகனலயல்ொம் முடித்தபின்பு, சிெகாெம் அவகை விட்டு 
விெகிப்சபானான். 
 
தியோனம் 
இசயசு வனாந்திைத்திசெ பிசாசினால் நாற்பது நாட்கள் சசாதிக்கப்பட்ைார். அவர் 
இறுதிவகை உறுதியுைன் இருந்தசத அதற்கு தகெயாக அகமந்தது. பிசாசு அவகை 
மூன்று முகற மாமிசத்தின் இச்கசயினாலும், கண்களின் இச்கசயினாலும், 
ெவீனத்தின் லபருகமயினாலும் அவகை சசாதித்தான். ஆனாலும் இசயசு பிசாசின் 
ஒவ்லவாரு திட்ைத்கதயும் அகையாளங்கண்டு, அகவககள சமற்லகாண்ைார். 
 
முதல் சுற்றில், இசயசு பசியாக, சரீைத்தின் சதகவசயாடு இருந்த சபாது, பிசாசு 
அவரிைம், கற்ககள அப்பங்களாக்கி அவருகைய சரீைத்தின் சதகவகய பூர்த்திச் 
லசய்துக் லகாள்ளும்படியாக சவால் விட்ைான். ஆண்ைவகைப் சபான்று பிசாசின் 
திட்ைங்ககள நாம் அகையாளங்கண்டு, சதவனுகைய சபாஷிப்கப விசுவாசிக்காமல், 
நம்கமசய அதிகமாய் நம்பி சசாதகனக்கு விழாமல் இருக்கிசறாமா? 
 
பிறகு, அவர் இன்னும் பசியினால் தவிக்கும் சபாது, பிசாசு, இசயசுவிைம் என்கனப்  
பணிந்துக் லகாண்ைால் உெகத்திலுள்ள மகிகமகய லகாடுப்சபன் என்றான். பார்க்கக்  
கூடிய லபாருட்களின் மீது நாட்ைம் உகையவர்களாக ஓடுகிசறாமா அல்ெது 
பிதாவினுகைய சித்தத்கத அறிந்து அதற்குக் கீழ்படிய சவண்டும் என்று 
ஆண்ைவகைப் சபான்று லதள்ளந்லதளிவாக அறிந்திருக்கிசறாமா? 
 
இறுதியாக, இசயசு சதவனுக்கு மட்டுசம சசகவ லசய்வதில் உறுதியாக நின்றசபாது, 
பிசாசு இசயசுகவ தனது குமாைனுக்கு பிதாவின் பாதுகாப்கப நிரூபிக்க சகாவிெின் 
உச்சியில் இருந்து குதிக்கும்படி சவால் விடுத்தான். அப்படியானால், கபபிளில் 
உள்ள சதவனின் வார்த்கதகய, இசயசு உறுதியாக விசுவாசித்ததுப் சபால், 
சதவகன பரிட்கச பாைாமல்  விசுவாசிக்க முடியுமா? 
 
இசயசு, பிசாசின் சசாதகனகய பரிசுத்த ஆவியானவரின் துகணசயாடும், 
சதவனுகைய வார்த்கதயின் துகணசயாடும் சமற்லகாண்ைார். இத்தககய 
சசாதகனககள நாள்சதாரும் சந்திக்கிசறாம், பெ முகற சதாற்றுப் சபாகிசறாம். 
இகதசய லகாண்டு பிசாசு நம்முகைய விசுவாசத்கத தாக்குகிறான், சதவனுகைய 
பிள்களகளாக நமக்கிருக்கும் அகையாளத்கதயும், சதவனுகைய அன்கப சகள்விக் 
குறியாக்கி, சதவன் தம்முகைய பிள்களகளுக்கு தகய லசய்கிறாைா என்று சகட்க 
கவக்கிறான். நம்முகைய இருதயங்களில் அவிசுவாசம் என்னும் தீங்கக விகதத்து, 
இைக்கமுள்ள நம்முகைய சதவனிைத்திெிருந்தும், நம்கம திகச திருப்பி விடுகிறான். 
 
எனசவ, சதவனுகைய பிள்களகளான  நாம், எப்லபாழுதுசம நிகனவில் லகாள்ள 
சவண்டியது என்னலவன்றால் ஞானஸ்நானத்தின் மூெமாக, நாம்  
நம்முகைய கிரிகயகளால் அல்ெ விசுவாசத்தினால் கிறிஸ்துவின் மூெமாக 
சதவன் நம்கம தம்முகைய பிள்களகளாக முன்னசை அறிவித்திருக்கிறார். அவர் 
நமக்கு பரிசுத்த ஆவியானவகைக் லகாடுத்து நம்முகைய ஆவியுைசனகூை 
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சாட்சிலகாடுக்கிறார் (சைாமர் 8:16). கிறிஸ்துவுைன் முன்னசை ஐக்கியமாயிருக்கும் 
நமக்கு அவருகைய லெயம், நம்முகைய லெயமாயிருக்கிறது. ஆலமன்.   
 
பெபம் 
பிதாவாகிய சதவசன, உம்முகைய சநசகுமாைனாகிய இசயசு கிறிஸ்து லசய்து 
முடித்த யாவற்றிற்காகவும், அவகைசய  உறுதியாக சநாக்கிப் பார்ப்பதற்கான 
விசுவாசத்கத தாரும். அவர் சசாதகனககள சமற்லகாண்ைதினிமித்தம்  நானும் 
அவருக்குள்ளாக லெயலமடுப்சபன். இசயசுவின் பரிசுத்த நாமத்தில் லெபிக்கிசறன், 
ஆலமன். 
 
பேயல் 
பிசாசின் சசாதகனககள நாம் சந்திக்கும் சபாது, அவனிைத்தில் கதரியமாக நாம் 
லசால்ெசவண்டியது என்னலவன்றால், “எனக்கு பின்னாக சபா சாத்தாசன! நான் 
ஞானஸ்நானம் லபற்று கிறிஸ்துசவாடு ஐக்கியத்திலுள்ள சதவனுகைய பிள்கள. 
அவருகைய  லெயத்தின் மூெமாக நாங்களும் லெயத்கதப் லபற்சறாம்," என்பசத. 
 
 
பிஷப் லு குவான் சஹா 
சபைாயர்,  சிங்கப்பூர் லுத்திைன் திருச்சகப 




