2018 லெந்துகாெ அனுதின தியானம்
கருப்ப ொருள்: அவரது முடிவில்லொ உண்மைத்துவம்
தேேி: 19 பிப்ரவரி - முேல் வாரத்ேின் ேிங்கள்கிழமை
ேமைப்பு: கர்த்தருடைய நியாயப்பிரமாணத்தினால் பாவத்தின் மமல் வவற்றி
தவேப்பகுேி: சங்கீ தம் 19:7-14
7. கர்த்தருமைய மவதம் குடறவற்றதும், ஆத்துமாடவ

உயிர்ப்பிக்கிறதுமாயிருக்கிறது; கர்த்தருமைய சாட்சி சத்தியமும், மபடதடய
ஞானியாக்குகிறதுமாயிருக்கிறது.
8. கர்த்தருமைய நியாயங்கள் வசம்டமயும், இருதயத்டதச்

சந்மதாஷிப்பிக்கிறதுமாயிருக்கிறது; கர்த்தருமைய கற்படன தூய்டமயும், கண்கடைத்
வதைிவிக்கிறதுமாயிருக்கிறது.
9. கர்த்தருக்குப் பயப்படுகிற பயம் சுத்தமும், என்டறக்கும்

நிடைக்கிறதுமாயிருக்கிறது; கர்த்தருமைய நியாயங்கள் உண்டமயும், அடவகள்
அடனத்தும் நீதியுமாயிருக்கிறது.
10. அடவகள் வபான்னிலும், மிகுந்த பசும்வபான்னிலும் விரும்பப்பைத்தக்கதும்,
மதனிலும் மதன்கூட்டிைிருந்து ஒழுகும் வதைிமதனிலும் மதுரமுள்ைதுமாய்
இருக்கிறது.
11. அன்றியும் அடவகைால் உமது அடிமயன் எச்சரிக்கப்படுகிமறன்; அடவகடைக்
டகக்வகாள்ளுகிறதினால் மிகுந்த பைன் உண்டு.

12. தன் பிடைகடை உணருகிறவன் யார்? மடறவான குற்றங்களுக்கு என்டன
நீங்கைாக்கும்.
13. துணிகரமான பாவங்களுக்கு உமது அடிமயடன விைக்கிக்காரும், அடவகள்
என்டன ஆண்டுவகாள்ை ஒட்ைாதிரும்; அப்வபாழுது நான் உத்தமனாகி,
வபரும்பாதகத்துக்கு நீங்கைாயிருப்மபன்.
14. என் கன்மடையும் என் மீ ட்பருமாகிய கர்த்தொவவ, என் வாயின் வார்த்டதகளும்,
என் இருதயத்தின் தியானமும், உமது சமுகத்தில் பிரீதியாயிருப்பதாக.

தியானம்
மவதவாக்கியத்தின்

இந்த

வசனத்தில்,

சங்கீ தக்காரன்

மதவனுடைய

நியாயப்பிரமாணத்தின் நற்குணத்டத வவைிக்காட்டுகிறார் (சங்கீ தம் 19:7-9). அவர்
நியாயப்பிரமாணத்டத

பூரணமானது,

உறுதியானது

(நம்பகமானது),

சரியானது,

பரிசுத்தமானது, தூய்டமயானது, மற்றும் உண்டமயானது என்று கூறுகிறார்.
சிை
அடத

கிறிஸ்தவர்கள்
நற்வசய்திக்கு

மவதாகமம்

அடதக்

நியாயப்பிரமாணத்திற்கு
வபாருத்தமற்றதாக
கற்பிப்பதில்டை.

எதிர்மடறயானவர்கள்.

இருப்படதக்

காணைாம்.

நியாயப்பிரமாணத்தின்
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அவர்கள்
ஆனாலும்,

கிரிடயகைினாமை

2018 லெந்துகாெ அனுதின தியானம்
கருப்ப ொருள்: அவரது முடிவில்லொ உண்மைத்துவம்
அல்ைாமல்
(மராமர்

விசுவாசத்தினாமை

3:28,

கைா.

உண்டமதான்.

ஆனால்

பவுமை

பரிசுத்தமுள்ைதுதான்,
பிரச்சடன

2:16);

பாவம்தான்

நல்ைது

கூறுகிறார்,

நன்டமயாயும்

பாவத்தில்

வமய்யாயிருக்கிறது

நியாயப்பிரமாணம்

இப்படி

நீதியாயும்,

நம்முடைய

ஏவனன்றால்,

நீதிமான்கைாக்கப்படுவது

உள்ைது,

என்பதும்

"நியாயப்பிரமாணம்

இருக்கிறது"

(மராமர்

நியாயப்பிரமாணத்தில்

நியாயப்பிரமாணத்தால்

கிடைக்கும்

7:12).
அல்ை;

வாய்ப்டபப்

பற்றிக்வகாண்டு நம்டமக் குற்றப்படுத்துகிறது (மராமர் 7:7-9). நியாயப்பிரமாணத்டத
நிடறமவற்றுவதற்காகமவ

வந்மதன்,

அடத

ஒைிப்பதற்கு

அல்ை

என்று

கிறிஸ்துமவ கூறுகிறார் (மத். 5:17).
ஆடகயால்,

மதவனின்

கிறிஸ்தவர்கள்

வதாைர்ந்து

பரிசுத்தத்டத

நமக்கு

நம்முடைய

நியாயப்பிரமாணத்தின்
கற்றுக்வகாள்ை

அறிவுறுத்துகிறது,

இரட்சிப்டப

மபாதடனகைிைிருந்து

மவண்டும்,
நம்டம

சம்பாதிப்பதற்காக

நாம்

இது

மதவனுடைய

ஞானமாக

அதன்

ஆக்குகிறது.

மதடவகடை

பூர்த்தி

வசய்ய மவண்டியதில்டை; ஆனால் அதன் கற்படனகளும் கட்ைடைகளும் நல்ைது,
நம்முடைய வாழ்க்டகடய சரியாக வாை நமக்கு ஞானத்டத அைிக்க முடிகிறது.
இதுமவ வசனங்கள் 10-11ல் சங்கீ தக்காரன் கூறுவது.
ஆயினும், சங்கீ தக்காரனின் தியானம் வசனங்கள் 12-13ல் ஒரு வியத்தகு முடற
எடுக்கிறது.

நியாயப்பிரமாணத்டத

மீ றி,

பாவங்கைிைிருந்து

விடுபைவில்டை

இடறவன்

தன்டன

தாமம

அவன்

என்று

இன்னும்

திடீவரன்று

பாவத்திைிருந்து

மடறந்திருக்கும்

உணர்ந்துவகாள்கிறான்.

காத்துக்வகாள்வார்

என்று

அவன்

வெபம் வசய்கிறான்.
கிறிஸ்தவர்கைான நாம் அடத கவனத்தில் டவத்துக்வகாள்ை மவண்டும். எல்ைா
மதாற்றங்கைிலும், நாம் நன்றாகவும் நன்டமயாகவும் இருக்கைாம். ஆனால் நம்
வாழ்வில்

மடறந்திருக்கும்

பாவங்கள்

நம்

கவடையாக

இருக்க

மவண்டும்.

யாருக்கும் வதரியாது என்ற சிை இரகசிய பாவ பைக்கங்கள். நம் இதயங்கைின்
உள்ைார்ந்த இடைவவைிகைில் வசிக்கும் சிை அழுக்கு மற்றும் வகட்ை எண்ணங்கள்.
அடவ ஒருமபாதும் வவைிப்பை மாட்ைாது என்று நாம் நிடனக்கிமறாம்.
இருப்பினும், அதில்தான் சங்கீ தக்காரன் மிகவும் அக்கடறக் வகாள்கிறான். மதவன்
மட்டுமம தம்முடைய வாழ்க்டகயில் பாவத்தின் மமைாதிக்கத்திைிருந்து தன்டன
விடுவிக்க

முடியும்

பிரார்த்திக்கிறான்.
முடிக்கிறான்,

என்று

அவன்

அப்மபாதுதான்,

"என் கன்மடையும்

வார்த்டதகளும்,

என்

அறிந்திருக்கிறான்,

தம்முடைய

சங்கீ தத்டத

என் மீ ட்பருமாகிய

இருதயத்தின்

பிரீதியாயிருப்பதாக."
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அதற்காக
இப்படி

அவன்
வசால்ைி

கர்த்தாமவ, என் வாயின்

தியானமும்,

உமது

சமுகத்தில்

2018 லெந்துகாெ அனுதின தியானம்
கருப்ப ொருள்: அவரது முடிவில்லொ உண்மைத்துவம்
என் நண்பர்கமை, நீங்கள் இன்று மதவனிைம் என்ன வசால்வர்கள்?
ீ
உங்கள் வாயின்
வார்த்டதகளும்

(மதவடன

ஆராதிப்பது),

உங்கள்

இருதயத்தின்

தியானமும்

மதவனுக்குப் பிரியமாயிருக்கிறதா? இந்த மநாக்கத்திற்காகத் தான் நமக்கு புனித
வவள்ைிக்கிைடம

இருக்கிறது.

நம்முடைய

பாவங்கள்

ஒருமுடற

மற்றும்

எல்ைாவற்றிற்கும் தீர்க்கப்படும்படி இமயசு கிறிஸ்து இந்த உைகத்திற்கு வந்தார்.
நாம்

நம்

பாவ

வைிகைில்

இருதயத்மதாடும்

முழு

இருக்கும்

மனமதாடும்

நிடையிமைமய,
நாம்

நம்டமயும்

அவரிைத்தில்

நம்

திறந்து

முழு

வகாடுக்க

மவண்டும்!
லெபம்
கர்த்தாமவ,

என்

வாயின்

வார்த்டதகளும்,

என்

இருதயத்தின்

தியானமும்,

உம்மிைத்தில் பிரியமாயிருப்பதாக. என் இதயத்டதக் கண்ைறிந்து, மடறந்திருக்கும்
இரகசியப்

பாவங்கடைக்

டகயாளும்.

உம்முடைய

அன்பினாலும்

நீதியினாலும்

என்டன நிரப்புங்கள்; என் பாவத்டத விைக்க எனக்கு உதவும், அப்வபாழுது நான்
உமக்கு முன்பாக பரிசுத்தமும் குற்றமற்றவனாயிருக்க முடியும். ஆவமன்.
லெயல்
இன்டறய தினம் கர்த்தருடைய பைிபீைத்திற்கு முன்பாக நீங்கள் டவக்கமவண்டிய
மடறந்திருக்கும்

பாவம்

(இது

உங்களுக்கு

மிக

வநருக்கமானவர்களுக்குக்

கூை

வதரியாது) ஏதாவது உங்கள் வாழ்க்டகயில் இருக்கிறதா? உங்கள் இதயத்டதத்
திறந்து வகாடுங்கள், ஆண்ைவர் அடதக் டகயாைட்டும்! உங்கள் வாழ்க்டகயில்
இருக்கும்

பாவங்கடை

எதிர்படுங்கள்,

அனுமதிக்காதீர்கள்.

அருட்திரு முடனவர் ைிமயானார்டு வ ீ
புதிய ஏற்பாட்டு விரிவுடரயாைர்
திரித்துவ இடறயியல் கல்லூரி
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சாத்தான்

உங்கடைப்

பின்வதாைர

2018 லெந்துகாெ அனுதின தியானம்
கருப்ப ொருள்: அவரது முடிவில்லொ உண்மைத்துவம்
தேேி: 20 பிப்ரவரி - முேல் வாரத்ேின் வசவ்வாய்க்கிழமை
ேமைப்பு: மதவனின் பிள்டைகள் நீதிடய நடைமுடறப்படுத்துகின்றனர்
தவேப்பகுேி: 1 மயாவான் 3:1-10
1. நாம் மதவனுடைய பிள்டைகவைன்று அடைக்கப்படுவதினாமை பிதாவானவர்
நமக்குப் பாராட்டின அன்பு எவ்வைவு வபரிவதன்று பாருங்கள்; உைகம் அவடர
அறியாதபடியினாமை நம்டமயும் அறியவில்டை.
2. பிரியமானவர்கமை, இப்வபாழுது மதவனுடைய பிள்டைகைாயிருக்கிமறாம், இனி
எவ்விதமாயிருப்மபாவமன்று இன்னும் வவைிப்பைவில்டை; ஆகிலும் அவர்

வவைிப்படும்மபாது அவர் இருக்கிறவண்ணமாகமவ நாம் அவடரத் தரிசிப்பதினால்,
அவருக்கு ஒப்பாயிருப்மபாவமன்று அறிந்திருக்கிமறாம்.

3. அவர்மமல் இப்படிப்பட்ை நம்பிக்டக டவத்திருக்கிறவவனவனும், அவர்
சுத்தமுள்ைவராயிருக்கிறதுமபாை, தன்டனயும் சுத்திகரித்துக்வகாள்ளுகிறான்.
4. பாவஞ்வசய்கிற எவனும் நியாயப்பிரமாணத்டத மீ றுகிறான்;
நியாயப்பிரமாணத்டத மீ றுகிறமத பாவம்.

5. அவர் நம்முடைய பாவங்கடைச் சுமந்து தீர்க்க வவைிப்பட்ைாவரன்று அறிவர்கள்;
ீ
அவரிைத்தில் பாவமில்டை.
6. அவரில் நிடைத்திருக்கிற எவனும் பாவஞ்வசய்கிறதில்டை; பாவஞ்வசய்கிற
எவனும் அவடரக் காணவுமில்டை, அவடர அறியவுமில்டை

7. பிள்டைகமை நீங்கள் ஒருவராலும் வஞ்சிக்கப்பைாதிருங்கள்; நீதிடயச்
வசய்கிறவன் அவர் நீதியுள்ைவராயிருக்கிறதுமபாைத் தானும்
நீதியுள்ைவனாயிருக்கிறான்.

8. பாவஞ்வசய்கிறவன் பிசாசினாலுண்ைாயிருக்கிறான்; ஏவனனில் பிசாசானவன்
ஆதிமுதல் பாவஞ்வசய்கிறான், பிசாசினுடைய கிரிடயகடை அைிக்கும்படிக்மக
மதவனுடைய குமாரன் வவைிப்பட்ைார்.

9. மதவனால் பிறந்த எவனும் பாவஞ்வசய்யான், ஏவனனில் அவருடைய வித்து
அவனுக்குள் தரித்திருக்கிறது; அவன் மதவனால் பிறந்தபடியினால்
பாவஞ்வசய்யமாட்ைான்.

10. இதினாமை மதவனுடைய பிள்டைகள் இன்னாவரன்றும், பிசாசின் பிள்டைகள்
இன்னாவரன்றும் வவைிப்படும்; நீதிடயச்வசய்யாமலும் தன் சமகாதரனில்
அன்புகூராமலும் இருக்கிற எவனும் மதவனாலுண்ைானவனல்ை.

தியானம்
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இமயசுடவ
பார்த்தால்,

விசுவாசிப்பதில்
உைகில்

மபாக்குவரத்து

மிகப்வபரிய

வாழ்கிற

ஆகியவற்றின்

மாற்றம்

கிறிஸ்தவர்கள்,
அடிப்படை

என்ன?

மமமைாட்ைமாக

உணவு,

விடுதி

ஆடை,

மதடவகளுக்கு

மற்றும்

உட்பட்டிருக்கிறார்கள்,

பிறப்பின் இன்பம் துன்பம், முதுடம, மநாய், மரணம் ஆகியவற்டறக் டகயாளுதல்,
இயற்டக

மபரைிவுகள்

அநியாயங்கள்

மற்றும்

மற்றும்

ஆடசகைிைிருந்து

மனிதனின்

அநீதிகைால்

மபாராடிக்

துன்பத்டத

பாதிக்கப்பட்டு,

வகாண்டிருக்கிறார்கள்,

அனுபவிப்பது,

உணர்ச்சிகள்

மற்றும்

ஆடகயால்

உைகின்

மக்கைிடைமய இவர்கள் மிகவும் மவறுபட்ைவர்கள் அல்ை. ஆயினும், இமயசுடவ
விசுவாசித்து,

பிதாவாகிய

மதவனின்

பிள்டைகள்

ஆகிவிட்ைால்,

நம்முடைய

வாழ்நாைில் அதுமவ மிக அடிப்படையான மாவபரும் மாற்றமாய் இருக்கிறது (வச.
3:1).
உதாரணமாக

அகதிகைின்

குைப்பமான

பிரச்சிடனடய

எடுத்துக்வகாள்மவாம்.

பாவம் நிடறந்த உைகம் அகதிகள் பகுதிகடைப் மபாைமவ இருக்கிறது. உைகின்
ஒரு நபர் ஒரு அகதியாகப் பிறக்கிறான் - சட்ைபூர்வமான குடியுரிடம இல்ைாமல்,
மபார்கைில்

வாழ்க்டகக்காக

பை

முடற

குடும்பத்துைனும் வதாைர்பு வகாள்ைாமல்
முகாம்கைில்

அவனுக்கு

குடும்பம்

ஓடுவது,

வபற்மறாருைனும்

மபாவது. பல்ைாயிரக்கணக்கான

கிடையாது,

வைக்கமான

உணவு

அகதி

இல்டை,

தன்டன மூடி மடறக்க மபாதுமான ஆடைகள் கிடையாது, மற்றும் மரணத்தின்
விைிம்பில் இருக்கிறான். அத்தடகய ஒரு வாழ்க்டகயில் என்ன நம்பிக்டகடய
காண

முடியும்?

பை

ஆண்டுகளுக்குப்

பிறகு,

ஒரு

தம்பதியர்

அந்த

அகதி

முகாமுக்கு ஒரு நாள் வந்து அவடனக் கண்டுபிடித்து, பை ஆண்டுகளுக்கு முன்பு
இைந்த தங்கள் குைந்டத என்று அவடன ஏற்றுக்வகாண்ைனர். அது மட்டுமல்ை,
அவனுடைய

வபற்மறார்

குடிமக்கைாகிவிட்ைதால்,

ஏற்கனமவ

அவனும்

ஒரு

நாட்டின்

சட்ைபூர்வமான

அந்த

நாட்டிலுள்ை

சட்ைப்பூர்வ

குடிமகன்

பாவிகளுக்கு

உண்ைாகும்

மிகப்வபரிய

மாற்றம்

ஆனான்.
இமயசுடவ

விசுவாசிக்கிற

மதவனுடைய பிள்டைகைாவது, அதாவது மதவனின் ராஜ்யத்தின் குடிமக்கைாவது.
மதவனுடைய

பிள்டைகள்

யார்?

அவர்கள்

இமயசுடவ

விசுவாசித்து,

உைகம்

அறியாத மதவடனத் தங்கள் பிதாவாக அறிந்து வகாள்கிறார்கள் (வச. 1). இங்கு
"அறிந்து"

என்ற

வார்த்டத

ஒரு

தனிப்பட்ை

அனுபவத்தின்

மூைம்

வரும்

வநருங்கிய உறடவக் குறிக்கிறது, வபற்மறாரும் பிள்டைகளும் ஒருவடரவயாருவர்
அறிந்துவகாள்வது,

இமயசுவுக்கும்

அவருடைய

உறவு மபான்றது.
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மதவனுடைய

பிள்டைகளுக்கு

ஆண்டுகளுக்குப்
மபான்மற

பிறகு

எப்படிப்பட்ை

காணாமற்மபாய்

இருக்கிமறாம்,

குடும்பத்திற்குத்

வாழ்க்டக

கண்டுபிடிக்கப்பட்ை

பைக்கமில்ைாத

திரும்புவதும்,

இருக்கிறது?

தங்கள்

இன்னும்

வசாந்த

நாம்

பை

குைந்டதகடைப்
அறிமுகமில்ைாத

குடும்பத்தின்

வாழ்க்டக

பைக்கவைக்கங்களுைனும், மநாக்கங்கைிலும், எண்ணங்கைிலும், வார்த்டதகைிலும்
நைத்டதயிலும்
உைகத்டதயும்

அவர்கமைாடு
மக்கடையும்

இணங்க

கைடமப்

சமாைிக்கவும்

பட்டிருக்கிமறாம்,

கைடமப்

மற்றும்

பட்டிருக்கிமறாம்.

இந்த

நிருபம் பின்வரும் காரியங்கடை வைியுறுத்துகிறது:
எல்ைாவற்றிற்கும் மமைாக, இமயசு கிறிஸ்துவின் முன்மாதிரிடயப் பின்பற்றுங்கள்,
அதாவது, அவருடைய சாயைில், சுத்தமான வாழ்க்டக வாைமவண்டும் (வச. 2-3).
இரண்ைாவதாக,
அவருடைய

நாம்

நம்

வட்டு
ீ

விதிகைின்படி

கட்டுப்படுத்துவதில்டை,

விதிகடைப்

வாை

ஆனால்

பின்பற்றுவடதப்

மவண்டும்,

நம்

மபாைமவ

அடவ

ஆத்துமாடவயும்

நம்டம

ஒழுக்கத்டதயும்

வைர்த்துக்வகாள்ை உதவுகின்றன. மூன்றாவதாக, பாவத்டதயும், அநியாயத்டதயும்,
பிசாடசயும் உறுதியாக எதிர்த்து நிற்பதன் மூைம் மதவனுடைய பிள்டைகைாக
நம்

அடையாைத்டதத்

வதாைர்ந்து

டவத்திருங்கள்

(வச.

7-10).

இறுதியாக,

எப்மபாதும் அன்பு, நீதி, மற்றும் உண்டம நிடறந்த வாழ்க்டகடய வாழுங்கள்.
லெபம்
அன்புள்ை அப்பா பிதமவ, உம்முடைய பிள்டையாக என்டன ஏற்றுக்வகாண்ைதற்கு
நன்றி.

இன்மற,

பரிசுத்தம்,

அன்பு

மற்றும்

நீதியுள்ை

வாைக்டகடய

வாழ்ந்து

இமயசுவின் முன்மாதிரிடய நான் பின்பற்றுமவன். நான் மதவனின் பிள்டை என்று
என்

வட்டில்,
ீ

பணியிைம்

மற்றும்

பள்ைியிலும்

சாட்சியைிக்கத்

தயாராக

இருக்கிமறன்.
லெயல்
உங்கள் வட்டில்,
ீ
பணியிைத்தில், பள்ைியில் அல்ைது சுற்றுப்புறத்தில் உங்களுக்கு
மிகவும்

சங்கைமாக

காரியங்கடைச்
உங்களுக்கு
மதவடன

இருக்கும்

வசய்வதற்கும்,

ஞானமும்

மக்களுக்கு

தவறுகடைத்

டதரியமும்

மகிடமப்படுத்தவும்

பிரார்த்தடன
திருத்திக்

வகாடுக்கும்படி

முடியும்,

முடியும்.

அருட்திரு முடனவர் கிவைவமண்ட் சியா
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வசய்யுங்கள்.

சரியான

வகாள்வதற்கும்

மதவன்

வெபியுங்கள்;

மற்றவர்களுக்கு

நன்டம

அப்வபாழுது
வசய்யவும்

2018 லெந்துகாெ அனுதின தியானம்
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பள்ைிமுதல்வர்
சிங்கப்பூர் மவதாகமக் கல்லூரி
(ஆதாரம்: சீன வைந்து தியானங்கள் 2018-ல் இருந்து வமாைிவபயர்க்கப்பட்ைது)
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2018 லெந்துகாெ அனுதின தியானம்
கருப்ப ொருள்: அவரது முடிவில்லொ உண்மைத்துவம்
தேேி: 21 பிப்ரவரி - முேல் வாரத்ேின் புதன்கிழமை
ேமைப்பு: நினிமவ மக்கள் மதவடன நம்பினார்கள்
தவேப்பகுேி: மயானா 3:1-10
1. இரண்ைாந்தரம் கர்த்தருமைய வார்த்டத மயானாவுக்கு உண்ைாகி, அவர்:
2. நீ எழுந்து மகா நகரமாகிய நினிமவக்குப் மபாய், நான் உனக்குக் கற்பிக்கும்
வார்த்டதடய அதற்கு விமராதமாய்ப் பிரசங்கி என்றார்.

3. மயானா எழுந்து, கர்த்தருமைய வார்த்டதயின்படிமய நினிமவக்குப் மபானான்;
நினிமவ மூன்றுநாள் பிரயாண விஸ்தாரமான மகா வபரிய நகரமாயிருந்தது.
4. மயானா நகரத்தில் பிரமவசித்து, ஒருநாள் பிரயாணம்பண்ணி: இன்னும்

நாற்பதுநாள் உண்டு; அப்வபாழுது நினிமவ கவிழ்க்கப்பட்டுப்மபாம் என்று கூறினான்.
5. அப்வபாழுது நினிமவயிலுள்ை ெனங்கள் மதவடன விசுவாசித்து,
உபவாசஞ்வசய்யும்படிக் கூறினார்கள்; வபரிமயார்முதல் சிறிமயார்மட்டும்
இரட்டுடுத்திக்வகாண்ைார்கள்.

6. இந்தச் வசய்தி நினிமவயின் ராொவுக்கு எட்டினமபாது, அவன் தன்
சிங்காசனத்டதவிட்டு எழுந்து, தான் உடுத்தியிருந்த உடுப்டபக் கைற்றிப்மபாட்டு,
இரட்டை உடுத்திக்வகாண்டு சாம்பைிமை உட்கார்ந்தான்.

7. மமலும் ராொ, தானும் தன் பிரதானிகளும் நிர்ணயம்பண்ணின கட்ைடையாக,
நினிமவயில் எங்கும் மனுஷரும் மிருகங்களும், மாடுகளும் ஆடுகளும் ஒன்றும்
ருசிபாராதிருக்கவும், மமயாமலும் தண்ணர்ீ குடியாமலும் இருக்கவும்,

8. மனுஷரும் மிருகங்களும் இரட்டினால் மூடிக்வகாண்டு, மதவடன மநாக்கி உரத்த
சத்தமாய்க் கூப்பிைவும், அவரவர் தம்தம் வபால்ைாத வைிடயயும் தம்தம்
டககைிலுள்ை வகாடுடமடயயும் விட்டுத் திரும்பவுங்கைவர்கள்.

9. யாருக்குத்வதரியும்; நாம் அைிந்துமபாகாதபடிக்கு ஒருமவடை மதவன்
மனஸ்தாபப்பட்டு, தம்முடைய உக்கிர மகாபத்டதவிட்டுத் திரும்பினாலும்
திரும்புவார் என்று கூறச்வசான்னான்.

10. அவர்கள் தங்கள் வபால்ைாத வைிடயவிட்டுத் திரும்பினார்கவைன்று மதவன்
அவர்களுடைய கிரிடயகடைப் பார்த்து, தாம் அவர்களுக்குச் வசய்மவன் என்று
வசால்ைியிருந்த தீங்டகக்குறித்து மனஸ்தாபப்பட்டு, அடதச் வசய்யாதிருந்தார்.

தியானம்
மதவனின்

அன்பு,

மதவனின்

இரக்கம்,

மனித

நைவடிக்டககளுக்கு

மதவனின்

பிரதிபைிப்பு, மனிதர்களுக்கான மதவனின் திட்ைம் மற்றும் மநாக்கம் மபான்ற பை
இமையியல்

குறிப்புகடை

மயானா

புத்தகம்
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வைியுறுத்துகிறது.

இந்தப்

புத்தகம்

2018 லெந்துகாெ அனுதின தியானம்
கருப்ப ொருள்: அவரது முடிவில்லொ உண்மைத்துவம்
மயானாவுக்கு மதவன் வகாடுத்த அடைப்டபக் வகாண்டு வதாைங்குகிறது. அவன்
நினிமவக்குப்

மபாவதற்காக

அடைப்டபக்

மகட்காமல்,

நினிமவக்கு
மகாபத்டத
மிகவும்

அடைத்து

அடைக்கப்பட்ைான்,
தர்ஷீசுக்குச்

வந்து,

மயானாடவக்
சக்திவாய்ந்ததாக

வசன்றான்.

நினிமவ

வகாண்டு

ஆனால்

ஆனால்

மக்களுக்கு

மதவனுடைய

மதவன்

எதிரான

வவைிப்படுத்தினார்.

இருந்ததினால்

அவன்

மதவனுடைய

அவனுடைய

நினிமவ

அவடர

மக்கள்

பிரகாரம்

உைனடியாக

மனந்திரும்புதைின் மவகத்திற்குள் பிரமவசித்தார்கள். மதவன் மீ துள்ை விசுவாசம்
நினிமவ மக்கடை மதவனுக்கு முன் மனந்திரும்ப டவத்தது.
மயானாவின் வார்த்டதகள், "இன்னும் நாற்பதுநாள் உண்டு; அப்வபாழுது நினிமவ
கவிழ்க்கப்பட்டுப்மபாம்!" இது முழு நகரத்டதயும் பயமுறுத்தியது, அடுத்த நாற்பது
நாட்களுக்கு

உபவாசம்

இருந்தார்கள்.

வைந்து

நாட்கடை

தீவிரமான

வைியில்

கடைப்பிடிப்பதற்காக நாம் ஒவ்வவாருவருக்கும் வகாடுக்கப்படுகிற ஒரு அடைப்பு
இது. நம் வாழ்க்டகடய ஆழ்ந்து சிந்தித்து, மனந்திரும்புதைின் பாடதயில் வசல்ை
மதவனால் அடைக்கப்படும் அடைப்புதான் இந்த வைந்து காைம். இது பின்வாங்கிப்
மபாகும் காைமல்ை, மாறாக வசயைில் ஈடுபடுவதற்கான ஒரு காைம். மதவன் எந்த
விதமான

உபவாசத்டத

விரும்புகிறார்

ெனங்களுக்கு

நிடனப்பூட்டுகிறார்.

நுகத்தடியின்

பிடணயல்கடை

விடுதடையாக்கிவிடுகிறதும்,
பசியுள்ைவனுக்கு

உன்

என்படத

"அக்கிரமத்தின்

வநகிழ்க்கிறதும்,

சகை

கட்டுகடை

அவிழ்க்கிறதும்,

உடைத்துப்மபாடுகிறதும்,

பகிர்ந்துவகாடுக்கிறதும்,

வட்டிமை
ீ

வஸ்திரமில்ைாதவடனக்கண்ைால்

இஸ்ரமவல்

வநருக்கப்பட்டிருக்கிறவர்கடை

நுகத்தடிகடையும்

ஆகாரத்டதப்

சிறுடமயானவர்கடை

ஏசாயா

அவனுக்கு

துரத்துண்ை

மசர்த்துக்வகாள்ளுகிறதும்,
வஸ்திரங்

வகாடுக்கிறதும்,

உன்

மாம்சமானவனுக்கு உன்டன ஒைிக்காமைிருக்கிறதும் அல்ைமவா எனக்கு உகந்த
உபவாசம்." (ஏசா. 58:6-7) எனமவ இந்த வைந்து காைத்தில், நாம் ஒரு வமய்நிகர்
பிரசன்னமாக

இருக்காமல்,

மாறாக

மற்றவர்களுைன்

உண்டமயான

பிரசன்னம்

வகாண்ை உறவுகைில் நுடையைாம்.
வசனம் 9-ல், இராொ கூறுகிறார், "யாருக்குத்வதரியும்; நாம் அைிந்துமபாகாதபடிக்கு
ஒருமவடை

மதவன்

மனஸ்தாபப்பட்டு,

தம்முடைய

உக்கிர

மகாபத்டதவிட்டுத்

திரும்பினாலும் திரும்புவார்". மதவனுடைய இருதயத்டத மாற்றுகிற வல்ைடம
வைந்துக்கு உள்ைது. இஸ்ரமவைருக்கு எமரமியா நிடனவூட்டுகிறார், "பிடுங்குமவன்,
இடிப்மபன்,

அைிப்மபன்

என்று

நான்

ஒரு

ொதிக்கு

விமராதமாகவும்,

ஒரு

ராஜ்யத்துக்கு விமராதமாகவும் வசான்னமாத்திரத்தில், நான் விமராதமாய் மபசின
அந்த

ொதியார்

தங்கள்

தீங்டகவிட்டுத்

திரும்பினால்,

நானும்

அவர்களுக்குச்

வசய்ய நிடனத்த தீங்டகச் வசய்யாதபடிக்கு, மனம் மாறுமவன்." (எமரமியா 18:7-8)
மதவன் எப்மபாதும் நம்டம ஆச்சரியப்படுத்துகிறார். மயானா புத்தகம், தீர்க்கதரிசி
'இல்டை' என்று நிடனத்த அந்த மதவடனமய வைியுறுத்துகிறது. மனிதமனாடு
மதவன்
இந்த

நைந்துவகாள்டகயில்,
கடதத்

வதைிவாகக்

மதவன்

இரக்கத்டதத்

கற்பிக்கிறது.

ஆச்சரியமான விடைவுகடை ஏற்படுத்துகிறது.
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இதனால்

மதர்ந்வதடுப்பார்
அவரது

என்படத

வபருந்தன்டம
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கருப்ப ொருள்: அவரது முடிவில்லொ உண்மைத்துவம்
லெபம்
சர்வ வல்ைடமயுள்ை மதவமன, உங்கள் அடைப்டப புரிந்துவகாள்ைவும் எல்ைா
மசாதடனகடையும் சமாைித்து மமற்வகாள்ை எங்கடை பைப்படுத்தவும் எங்களுக்கு
உதவும். எங்கள் வபாறுப்புகடை நாங்கள் பார்க்கவும், உங்கள் பரிசுத்த நாமத்டதப்
பாராட்டுவதற்காகவும்

உங்கள்

அன்பினால்

எங்கடை

நிரப்புங்கள்.

இமயசுவின்

நாமத்தில் நாங்கள் வெபிக்கிமறாம். ஆவமன்.
லெயல்
வைந்து

காைம்

ஆவிக்குரிய

வகாமைாவசயருக்கு
வெபம்பண்ணுங்கள்",
"உங்கள்

வசனம்

(4:2-6)

வைர்ச்சிக்கான

காைமாகும்.

நிடனவூட்டுவது

"ஸ்மதாத்திரத்துைன்
எப்வபாழுதும்

வெபத்தில்

கிருடப

சாரமமறினதாயுமிருப்பதாக".

அருட்திரு ஜான் ஜி ைாத்யூஸ்
ஆயர்
ைார்த்தோைா சிரியன் சமப, சிங்கப்பூர்
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மபால்,

ஆடகயால்,

பவுல்

"இடைவிைாமல்

விைித்திருங்கள்"

வபாருந்தினதாயும்

மற்றும்
உப்பால்

2018 லெந்துகாெ அனுதின தியானம்
கருப்ப ொருள்: அவரது முடிவில்லொ உண்மைத்துவம்
தேேி: 22 பிப்ரவரி - முேல் வாரத்ேின் வியாழக்கிழமை
ேமைப்பு: நான் கூப்பிட்ட நாளிதை, நீ எனக்கு உத்ேரவு அருளின ீர்
தவேப்பகுேி: சங்கீ தம் 138
1. உம்டம என் முழு இருதயத்மதாடும் துதிப்மபன்; மதவர்களுக்கு முன்பாக
உம்டமக் கீ ர்த்தனம்பண்ணுமவன்.
2. உமது பரிசுத்த ஆையத்திற்கு மநராக நான் பணிந்து உமது கிருடபயினிமித்தமும்
உமது உண்டமயினிமித்தமும் உமது நாமத்டதத் துதிப்மபன்; உமது சகை

பிரஸ்தாபத்டதப் பார்க்கிலும் உமது வார்த்டதடய நீர் மகிடமப்படுத்தியிருக்கிறீர்.
3. நான் கூப்பிட்ை நாைிமை எனக்கு மறுஉத்தரவு அருைின ீர்; என் ஆத்துமாவிமை
வபைன் தந்து என்டனத் டதரியப்படுத்தின ீர்;

4. கர்த்தொவவ, பூமியின் ராொக்கவைல்ைாரும் உமது வாயின் வார்த்டதகடைக்
மகட்கும்மபாது உம்டமத் துதிப்பார்கள்.
5. கர்த்தரின் மகிடம வபரிதாயிருப்பதினால், அவர்கள் கர்த்தரின் வைிகடைப்
பாடுவார்கள்.

6. கர்த்தர் உயர்ந்தவராயிருந்தும், தாழ்டமயுள்ைவடன மநாக்கிப் பார்க்கிறார்;
மமட்டிடமயானவடனமயா தூரத்திைிருந்து அறிகிறார்.

7. நான் துன்பத்தின் நடுவில் நைந்தாலும் நீர் என்டன உயிர்ப்பிப்பீர்; என்
சத்துருக்கைின் மகாபத்துக்கு விமராதமாக உமது டகடய நீட்டுவர்;
ீ உமது வைதுகரம்
என்டன இரட்சிக்கும்.

8. கர்த்தர் எனக்காக யாடவயும் வசய்து முடிப்பார்; கர்த்தொவவ, உமது கிருடப
என்றுமுள்ைது; உமது கரத்தின் கிரிடயகடை வநகிைவிைாதிருப்பீராக.

தியானம்
சங்கீ த

புத்தகத்திற்கு

வாழ்க்டகயில்

ஒரு

எப்மபாதும்

மதவனின்

குறிப்பிைத்தக்க

வசல்வாக்கு

ெனங்கைின்
உள்ைது.

ஆவிக்குரிய
மதவன்

யார்

என்படதயும் அவர் என்ன வசய்தார் என்படதப் பற்றியும் வதாைர்ந்து சங்கீ தங்கள்
நமக்கு

நிடனப்பூட்டுகின்றன.

மீ ண்டும்

மீ ண்டும்

மதவன்

நம்டம

மீ து

நம்பிக்டக

அடைக்கின்றன,

டவப்பதற்காக
ஏவனன்றால்

அடவ
அவர்

உண்டமயுள்ைவரும் சத்தியமுமாய் இருக்கிறார்.
சங்கீ தம்
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இஸ்ரமவைின்

வபரும்

நன்றி

வசலுத்தும்

பாைைாக

இருக்கிறது.

சங்கீ தக்காரன் முழு இருதயத்மதாடு மதவனுக்கு நன்றி வசலுத்துகிறான் (வச. 1),
ஏவனனில்

அவர்

தம்முடைய

ெனங்கைின்
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2018 லெந்துகாெ அனுதின தியானம்
கருப்ப ொருள்: அவரது முடிவில்லொ உண்மைத்துவம்
வல்ைடமயுள்ைவர்

(வச.

3).

அவர்

தாழ்டமயுள்ைவருக்கு

இரக்கமுள்ை

உயர்ந்தவராயிருக்கிறார் (வச. 6).
இந்த சங்கீ தம் கிரிஸ்தவருக்கு ஒரு வார்ப்புருவாய் இருக்க மவண்டும், ஏவனனில்
கிரிஸ்தவர்

வாழ்க்டக

நிச்சயமாக

கைவுள்

புகழ்ச்சி

வகாண்ை

வாழ்க்டக,

மதவனுக்கு துதி மற்றும் நன்றியால் நிரம்பினது.
விசுவாசமும்

நன்றியுணர்வும்

உபத்திரவங்கைிலும்

இருந்து

வதைிவுபடுத்துகிறார்.
மத்தியில்,

வகாண்ை
தடுப்பு

ஆடகயால்,

சங்கீ தக்காரன்

வாழ்க்டகக்கு
இல்டை

மதவனுக்குத்

தன்னுடைய

என்று

தன்

எதிரிகைின்

மசாதடனகைிலும்
சங்கீ தக்காரன்

துதிகடை

வசலுத்தும்

அச்சுறுத்தல்கடைப்

பற்றி

மநர்டமயாகவும் உண்டமயாகவும் மபசுகிறான் (வச. 7).
கிறிஸ்தவன்

சங்கீ தக்காரனின்

தானும்

வாழ்க்டகயில்

இந்த

யதார்த்தத்டதத்
மசாதடனகள்

தழுவிக்வகாள்ை

மற்றும்

மவண்டும்.

கஷ்ைங்கடை

சந்திப்பான்

என்ற உண்டமடய அவன் ஒப்புக் வகாள்ை மவண்டும்.
ஆனால்

கிறிஸ்தவனும்

சங்கீ தக்காரனின்

விசுவாசத்டதயும்

நம்பிக்டகடயயும்

தன்னுைன் தக்கடவத்துக்வகாள்ை மவண்டும். சங்கீ தக்காரடனப் மபாைமவ, மதவன்
எப்மபாதும்

அவனுைன்

ஒத்துக்வகாள்ைப்பைாத

இருக்கிறார்

என்பதால்,

வாழ்க்டகயின்

மதவனுடைய

மசாதடனகடை

கிருடபயால்

அவன்

ஒருமபாதும்

சந்திக்க மாட்ைான் என்று நம்ப மவண்டும்.
இந்தக்

காரணத்திற்காக,

ஒருமபாதும்

கிறிஸ்தவன்

விரக்தியடைவதில்டை.

துன்பம்

அல்ைது

வைியின்

அவற்றிற்கு

எந்த

அதிகாரமும்

மத்தியில்
இல்டை

என்று அவன் அறிந்திருக்கிறான். மதவனுக்கு மட்டுமம முற்றிலுமான அதிகாரம்
உள்ைது.

அவன்

'ஒன்றுக்குங்

விண்ணப்பங்கடை

கவடைப்பைாமல்,

ஸ்மதாத்திரத்மதாமை

எல்ைாவற்டறயுங்குறித்து
கூடிய

தன்

வெபத்தினாலும்

மவண்டுதைினாலும்' மதவனுக்குத் வதரியப்படுத்துவான். (பிைிப்பியர் 4:6).
தன் மீ து என்வறன்றும் நிடைத்திருக்கும் அன்பினால் மநசிப்பவரிைத்தில் அவன்
அடைக்கைம் புகுவான் (வச. 8), அவருக்கு மட்டுமம இரட்சிக்கிற வல்ைடம உண்டு.
லெபம்
கிருடபயுள்ை மதவமன, என் மீ துள்ை உம்முடைய அன்பிற்காக நான் உம்டமப்
புகழ்ந்து

நன்றி

கஷ்ைங்கடை

கூறுகிமறன்.

சந்திக்கும்

மபாது,

முக்கியமாக
உம்டம

நான்

எப்மபாதும்

மசாதடனகள்

மற்றும்

நம்புவதற்கு

எனக்குக்

கற்பிக்கவும். நான் கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் இடத பிரார்த்திக்கிமறன். ஆவமன்.
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2018 லெந்துகாெ அனுதின தியானம்
கருப்ப ொருள்: அவரது முடிவில்லொ உண்மைத்துவம்
லெயல்
நீங்கள்
அவரது

மதவனுக்கு
விசுவாசம்

நன்றி

வசலுத்துவதற்கான

மற்றும்

கருடணக்காக

காரியங்கடை
மதவடனப்

பட்டியைிடுங்கள்.
புகழ்ந்து

நன்றி

வசலுத்துவதற்காக நாள் முழுவதும் சிை தருணங்கடை எடுத்துக்வகாள்ளுங்கள்.

முமனவர் றைாைன்ட் சியா
ச்சியூ ஃஒக்க் ஃஇன் கிரிஸ்துவர் தகாட்பாடு தபராசிரியர்
டிரினிட்டி இமையியல் கல்லூரி
ஆராய்ச்சி ஆதைாசகர், றபாது கிைிஸ்ேவத்ேிற்கான பண்பாட்டு நிறுவனம்
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2018 லெந்துகாெ அனுதின தியானம்
கருப்ப ொருள்: அவரது முடிவில்லொ உண்மைத்துவம்
தேேி: 23 பிப்ரவரி - முேல் வாரத்ேின் றவள்ளிக்கிழமை
ேமைப்பு: மரணம் முடிவாய் இருக்கத் மதடவயில்டை
தவேப்பகுேி: எமசக்கிமயல் 18:21-28
21. துன்மார்க்கன் தான் வசய்த எல்ைாப் பாவங்கடையும் விட்டுத் திரும்பி, என்
கட்ைடைகடைவயல்ைாம் டகக்வகாண்டு, நியாயத்டதயும் நீதிடயயும்

வசய்வாமனயாகில், அவன் பிடைக்கமவ பிடைப்பான், அவன் சாவதில்டை.
22. அவன் வசய்த எல்ைா மீ றுதல்களும் நிடனக்கப்படுவதில்டை; அவன் தான்
வசய்த நீதியிமை பிடைப்பான்.

23. துன்மார்க்கன் சாகிறது எனக்கு எவ்வைமவனும் பிரியமமா? அவன் தன்
வைிகடை விட்டுத் திரும்பிப் பிடைப்பது அல்ைமவா எனக்குப் பிரியம்
என்று கர்த்தரொகிய ஆண்ைவர் வசால்லுகிறார்.

24. நீதிமான் தன் நீதிடயவிட்டு விைகி, அநீதி வசய்து, துன்மார்க்கன் வசய்கிற சகை
அருவருப்புகைின்படியும் வசய்வாமனயாகில், அவன் பிடைப்பாமனா? அவன் வசய்த
அவனுடைய எல்ைா நீதிகளும் நிடனக்கப்படுவதில்டை; அவன்வசய்த தன்
துமராகத்திமையும் அவன் வசய்த தன் பாவத்திமையும் சாவான்.
25. நீங்கமைா, ஆண்ைவருடைய வைி வசம்டமயாய் இருக்கவில்டை என்கிறீர்கள்;
இஸ்ரமவல் வம்சத்தாமர, மகளுங்கள்; என் வைி வசம்டமயாயிராமதா? உங்கள்
வைிகள் அல்ைமவா வசம்டமயல்ைாததாயிருக்கிறது.

26. நீதிமான் தன் நீதிடயவிட்டு விைகி, அநீதிவசய்து அதிமை வசத்தால், அவன்
வசய்த தன் அநீதியினிமித்தம் அவன் சாவான்.
27. துன்மார்க்கன் தான் வசய்த துன்மார்க்கத்டதவிட்டு விைகி, நியாயத்டதயும்

நீதிடயயும் வசய்வாமனயாகில், அவன் தன் ஆத்துமாடவப் பிடைக்கப்பண்ணுவான்.
28. அவன் எச்சரிப்படைந்து, அவன் வசய்த எல்ைா மீ றுதல்கடையும் விட்டுத்
திரும்புகிறபடியினாமை அவன் பிடைக்கமவ பிடைப்பான், அவன் சாவதில்டை.

தியானம்
நீங்கள் முதல் 40 ஆண்டுகளுக்கு ஒரு நல்ை வாழ்டவ வாழ்ந்திருக்கைாம். 41 வது
வயதில், திடீவரன்று ஆத்திரமடைந்து யாராவது ஒருவடர நீங்கள் கடுடமயாக
காயப்படுத்திவிடுகிறீர்கள்.
அடனத்து

நல்வைண்ணம்

பை

ஆண்டுகளுக்கு

மற்றும்

மநர்மடற

மமைாக
உருவம்

நீங்கள்

உருவாக்கிய

தவிர்க்க

முடியாதடத

மறுக்க முடியாது. உங்கள் நைவடிக்டகயின் சட்ைப்பூர்வ விடைவுகடை நீங்கள்
எதிர்வகாள்ை மவண்டும்.
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அது சரியா? அந்த ஒரு வசயல் ஒருவருடைய வாழ்க்டகயில் உறுதியாக இருக்க
மவண்டுமா? ஒருவர் அது கடுடமயானதாக இருக்கிறது என்று கூறைாம், ஆனால்
அது அநியாயமாகாது. நீங்கள் தீங்கு விடைவிக்கும் முன்னர் நீங்கள் ஒரு நல்ை
அல்ைது வகட்ை மனிதராக இருந்தீர்கைா என்படதக் குறித்து உங்கள் வசயைால்
பாதிக்கப்பட்ைவருக்கு

வபாருத்தமற்றது.

வாழ்ந்திருப்பதால்,

இந்த

ஒரு

விைக்கமுடியாது.

கைந்த

நீங்கள்

வசயைின்

தகுதிகள்

தீய

மற்றும்

ஒரு

நல்ை

வாழ்டவ

விடைவுகைிைிருந்து
நம்

உங்கடை

துன்மார்க்க

வசயல்கள்

சமநிடையில் எடைடயக் வகாண்டிருக்காது.
படைய

ஏற்பாட்டின்

இதயத்தில்

மதவனுடைய கிருடபடய

ஆைமாக

உள்ை

இந்த

இைத்தில்தான்

மீ ண்டும் சந்திக்கிமறாம். துன்மார்க்கரின் மரணத்தில்

அவர் மகிழ்ச்சியடைவதில்டை. ஒருவன் தன் பாவங்கைிைிருந்து விைகி நீதியின்
வைியில்

நைக்கிறானானால்

எதிர்காை

அநீதிக்கு

என்றாலும்,

நாம்

எதிராக

(மனந்திரும்புதல்),
நம்முடைய

மனந்திரும்பினால்

அவன்

ெீவடன

கைந்த நீதிடயக்

நமக்கு

இன்னும்

அறுப்பான்.

கணக்கிை

நம்பிக்டக

முடியாது

இருக்கிறது.

அவரது கிருடப உண்டமயிமைமய உறுதியானது.
அது

மனித

கண்ணுக்குத்

நியாயமற்றது
உணர

மபால்

கருடணயுள்ைவர்

என்படத

நாம்

மரணத்தின்

மீ து

ெீவடனத்

மதர்ந்வதடுக்கிறார்.

அவர்கடை

நியாயத்தீர்ப்பிைிருந்து

தவறிவிட்மைாம்,

தப்பித்துக்வகாள்ை

நியாயந்தீர்க்கப்பட்ைதால்,

அவர்

எண்ணினார்

மயானாவின்

நாம்

கடதயிலும்

காரணம்

நினிமவவின்

கீ ழ்ப்படியாடமக்கு
என்று

இருந்தால்,

மதவன்

மனந்திரும்புதல்

டவத்ததுமபாை,
அடத
காண

மதவன்

மயானா

அநியாயமாய்

முடியும்.

அதற்கு

மதவனின் பதில், "நினிமவக்காக நான் பரிதபியாமைிருப்மபமனா?" (மயானா 4:11)
என்பமத.
அவர்
அவரது

ஒரு

மநசிக்கும்

குமாரனின்

நீதிபதியாக
ெீவன்,

இருக்கிறார்,

மரணம்

மற்றும்

இந்த

மகத்தான

வவைிப்பாடு

உயிர்த்வதழுதைில்

உள்ைது.

அவருடைய கிருடப, இரக்கம் மற்றும் அன்பில், அவர் தண்ைடனடயத் தவிர
ெீவடன அனுபவிக்க நமக்கு எப்மபாதும் உதவி வசய்வார்.
அவர் ெீவடனத் மதர்ந்வதடுக்கிறார். நீங்கள்?
லெபம்
கிருடபயுள்ை பிதாமவ, நாங்கள் எப்வபாழுதும் வநாறுங்குண்ை மற்றும் வருந்துகிற
ஆவிமயாடு

வாை

எங்களுக்கு

உதவுங்கள்,

அப்வபாழுது

தினமும்

எங்கைின்

ஒவ்வவாரு தீய சிந்தடன, வார்த்டத மற்றும் வசயைிலும் உங்கள் கிருடபடயயும்,
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மன்னிப்டபயும்

நாங்கள்

வபறைாம்,

மதடவயான

மநரத்தில்

உதவிடயயும்

கண்டுபிடிக்கைாம். ஆவமன்.
லெயல்
மதவனின் கிருடபடயப் பிரதிபைிக்க இன்று சிறிது மநரம் எடுத்துக்வகாள்ளுங்கள்.
உங்கடைக்

காயப்படுத்தினவர்களுக்மகா

அல்ைது

உங்களுக்கு

அநீதி

வசய்மதார்களுக்காக வெபியுங்கள், அவர்கள் கர்த்தரிைம் திரும்பி வந்து மன்னிப்பு
வபற

மவண்டும்

வசய்திடய

என்று.

உங்கள்

பிரசங்கிக்க

திருச்சடப

மவண்டும்

சுயநைத்திற்காகமவா,

சுயநீதிக்காகமவா

மரணத்டத

காட்டிலும்

(தீர்ப்பு)

அருட்திரு நியதி வைர்ரி மவாங்
ஆயர்
புனித ஆண்ட்ரூ மதவாையம்
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மனந்திரும்புதைின்

என்று

வெபியுங்கள்.

அல்ை,

ஆனால்

ெீவடனத்

இருதயத்தில் பங்குவகாள்மவாம்.

எப்வபாழுதும்

அமதசமயம்,

அவடரப்

மதர்ந்வதடுப்பதில்

மபாை

அவருடைய
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தேேி: 24 பிப்ரவரி - முேல் வாரத்ேின் சனிக்கிழமை
ேமைப்பு: மாம்சம் சிலுடவயில் அடறயப்பட்ைது; கிறிஸ்துவுக்குள்
விடுதடையாமனாம்
தவேப்பகுேி: கைாத்தியர் 5:1-24
1. ஆனபடியினாமை, நீங்கள் மறுபடியும் அடிடமத்தனத்தின் நுகத்துக்குட்பைாமல்,
கிறிஸ்து நமக்கு உண்ைாக்கின சுயாதீன நிடைடமயிமை நிடைவகாண்டிருங்கள்.

2. இமதா, நீங்கள் விருத்தமசதனம்பண்ணிக்வகாண்ைால் கிறிஸ்துவினால் உங்களுக்கு
ஒரு பிரமயாெனமுமிராது என்று பவுைாகிய நான் உங்களுக்குச் வசால்லுகிமறன்.
3. மமலும், விருத்தமசதனம்பண்ணிக்வகாள்ளுகிற எந்த மனுஷனும்
நியாயப்பிரமாணம் முழுவடதயும் நிடறமவற்றக் கைனாைியாயிருக்கிறான் என்று
மறுபடியும் அப்படிப்பட்ைவனுக்குச் சாட்சியாகச் வசால்லுகிமறன்.

4. நியாயப்பிரமாணத்தினால் நீதிமான்கைாக விரும்புகிற நீங்கள் யாவரும்
கிறிஸ்துடவவிட்டுப் பிரிந்து கிருடபயினின்று விழுந்தீர்கள்.
5. நாங்கமைா நீதிகிடைக்குவமன்று ஆவிடயக்வகாண்டு விசுவாசத்தினால்
நம்பிக்டகமயாமை காத்திருக்கிமறாம்.

6. கிறிஸ்து இமயசுவினிைத்தில் விருத்தமசதனமும் விருத்தமசதனமில்ைாடமயும்
ஒன்றுக்கும் உதவாது, அன்பினால் கிரிடயவசய்கிற விசுவாசமம உதவும்.
7. நீங்கள் நன்றாய் ஓடின ீர்கமை; சத்தியத்திற்குக் கீ ழ்ப்படியாமற்மபாக உங்களுக்குத்
தடைவசய்தவன் யார்?

8. இந்தப் மபாதடன உங்கடை அடைத்தவரால் உண்ைானதல்ை.
9. புைிப்புள்ை வகாஞ்சமாவானது பிடசந்த மாவடனத்டதயும் உப்பப்பண்ணும்.
10. நீங்கள் மவறுவிதமாய்ச் சிந்திக்கமாட்டீர்கவைன்று
நான் கர்த்தருக்குள் உங்கடைக்குறித்து நம்பிக்டகயாயிருக்கிமறன்; உங்கடைக்
கைக்குகிறவன் எப்படிப்பட்ைவனாயிருந்தாலும் தனக்மகற்ற ஆக்கிடனடய
அடைவான்.
11. சமகாதரமர, இதுவடரக்கும் நான் விருத்தமசதனத்டதப்

பிரசங்கிக்கிறவனாயிருந்தால், இதுவடரக்கும் என்னத்திற்குத் துன்பப்படுகிமறன்?
அப்படியானால் சிலுடவடயப்பற்றி வரும் இைறல் ஒைிந்திருக்குமம.
12. உங்கடைக் கைக்குகிறவர்கள் தறிப்புண்டுமபானால் நைமாயிருக்கும்.
13. சமகாதரமர, நீங்கள் சுயாதீனத்திற்கு அடைக்கப்பட்டீர்கள், இந்தச் சுயாதீனத்டத
நீங்கள் மாம்சத்திற்மகதுவாக அநுசரியாமல், அன்பினாமை ஒருவருக்வகாருவர்
ஊைியஞ்வசய்யுங்கள்.
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14. உன்னிைத்தில் நீ அன்புகூருவதுமபாைப் பிறனிைத்திலும் அன்புகூருவாயாக,
என்கிற இந்த ஒமர வார்த்டதயிமை நியாயப்பிரமாணம் முழுவதும் நிடறமவறும்.
15. நீங்கள் ஒருவடரவயாருவர் கடித்துப் பட்சித்தீர்கைானால் அைிவர்கள்.
ீ
அப்படி
ஒருவராவைாருவர் அைிக்கப்பைாதபடிக்கு எச்சரிக்டகயாயிருங்கள்.
16. பின்னும் நான் வசால்லுகிறவதன்னவவன்றால், ஆவிக்மகற்றபடி

நைந்துவகாள்ளுங்கள், அப்வபாழுது மாம்ச இச்டசடய நிடறமவற்றாதிருப்பீர்கள்.
17. மாம்சம் ஆவிக்கு விமராதமாகவும், ஆவி மாம்சத்துக்கு விமராதமாகவும்
இச்சிக்கிறது; நீங்கள் வசய்யமவண்டுவமன்றிருக்கிறடவகடைச் வசய்யாதபடிக்கு,
இடவகள் ஒன்றுக்வகான்று விமராதமாயிருக்கிறது.

18. ஆவியினால் நைத்தப்படுவர்கைானால்,
ீ
நீங்கள் நியாயப்பிரமாணத்திற்குக்
கீ ழ்ப்பட்ைவர்கைல்ை.
19. மாம்சத்தின் கிரிடயகள் வவைியரங்கமாயிருக்கின்றன, அடவயாவன: விபசாரம்,
மவசித்தனம், அசுத்தம், காமவிகாரம்,

20. விக்கிரகாராதடன, பில்ைிசூனியம், படககள், விமராதங்கள், டவராக்கியங்கள்,
மகாபங்கள், சண்டைகள், பிரிவிடனகள், மார்க்கமபதங்கள்,
21. வபாறாடமகள், வகாடைகள், வவறிகள், கைியாட்டுகள் முதைானடவகமை;
இப்படிப்பட்ைடவகடைச் வசய்கிறவர்கள் மதவனுடைய ராஜ்யத்டதச்

சுதந்தரிப்பதில்டைவயன்று முன்மன நான் வசான்னதுமபாை இப்வபாழுதும்
உங்களுக்குச் வசால்லுகிமறன்.

22. ஆவியின் கனிமயா, அன்பு, சந்மதாஷம், சமாதானம், நீடியவபாறுடம, தயவு,
நற்குணம், விசுவாசம்,
23. சாந்தம், இச்டசயைக்கம்; இப்படிப்பட்ைடவகளுக்கு விமராதமான பிரமாணம்
ஒன்றுமில்டை.

24. கிறிஸ்துவினுடையவர்கள் தங்கள் மாம்சத்டதயும் அதின் ஆடச
இச்டசகடையும் சிலுடவயில் அடறந்திருக்கிறார்கள்.

தியானம்
மதவடன

விசுவாசியாதவர்கள்

இருக்கிறார்கள்.

வாழ்க்டகயில்

தங்கடை
சுதந்திரத்டத

அறியாமல்
அனுபவிக்க

பாவக்

கட்டுக்குள்

விரும்புவதால்

பைர்

கிறிஸ்துடவ நிராகரிக்கிறார்கள். அவர்கள் கிறிஸ்தவர்கைாக மாறும்மபாது தங்கள்
சுதந்திரத்டத

இைந்துவிடுவார்கள்

என்று
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நிடனக்கிறார்கள்.

தங்கள்

மநரத்டத

2018 லெந்துகாெ அனுதின தியானம்
கருப்ப ொருள்: அவரது முடிவில்லொ உண்மைத்துவம்
சரியான

அல்ைது

வகட்ை

காரியங்கைில்

வசைவிடுகிற

சுதந்திரத்டத

அவர்கள்

விரும்புகிறார்கள். அடிடமத்தனம் மற்றும் சுதந்திரத்திற்கான வித்தியாசம் என்ன?
நாம்

மதம்

மாறினமபாது

கிறிஸ்துவுக்குள்

சுதந்திரத்டதக்

கண்ைடைந்மதாம்.

ஆனால் துரதிர்ஷ்ைவசமாக, கிறிஸ்துவில் நமக்குள்ை சுதந்திரத்டத, மமாசமான
பாணியிைான அடிடமத்தனத்திற்குள் மாற்றியடமக்க நாம் அனுமதிக்கிமறாம்: அது
சமய

உணர்வுடைடம

மற்றும்

விருத்தமசதனத்டதயும்
சுதந்திரத்தில்

வசயல்திறன்

ஆகும்.

நியாயப்பிரமானத்டதயும்

மசர்த்துக்

வகாண்ைது

மபாை

யூத

கிறிஸ்தவர்கள்

கிறிஸ்துவுக்குள்
கிறிஸ்துவில்

உள்ை

நம்முடைய

சுதந்திரத்திற்கு நாம் மத நம்பிக்டககடையும் வசயல்கடையும் மசர்க்கிமறாம். நச்சு
மீ ட்புப் பணிகைாக நாம் படைப்புகள் மற்றும் வசயல்திறடனச் மசர்க்கிமறாம். இது
ஒரு அடிடமத்தனத்திற்கு மீ ண்டும் நம்டம வைிநைத்துகிறது, அது கண்ைறிவதற்கு
கடினமாகவும் ஒப்புக்வகாள்வதற்கு இன்னும் கடினமாக இருக்கிறது.
கிறிஸ்துவில் உண்டமயான சுதந்திரம் தன்டனமய சிலுடவயில் அடறதல் தான்.
இது சுயநைத்டத அகற்றுவதாகும், நம் வாழ்க்டகயின் மீ தான நம் கட்டுப்பாட்டை
சரணடைவது

மிகவும்

கட்டுப்பாட்டிற்கு
வசய்யும்மபாது,
சமாதானம்

கடினமான

நம்

பகுதியாகும்.

வாழ்டவக்

ஆவியின்

வகாடுக்க

கனியில்

மபான்றடவ.

நாம்

நாம்

நாம்

மவண்டும்,

வபருகுகிமறாம்:

ஆவியால்

பரிசுத்த

ஆவியின்

நாம்

அவ்வாறு

அன்பு,

சந்மதாஷம்,

நைக்கிமறாம்,

ஆவியால்

வைிநைத்தப்படுகிமறாம். ஆனால் படைய வைிக்கு திரும்பிச்வசல்லும் இயற்டகப்
மபாக்கு நமக்கு உள்ைது, இது நம் வாழ்வின் மீ து கட்டுப்பாட்டை டவத்திருக்கும்
சுய-டமயமாக உள்ைது.
இன்று

உங்கள்

வாழ்க்டகயில்

யார்

கட்டுப்பாட்டில்

உள்ைார்கள்?

நீங்கள்

விரும்புவடதச் வசய்து அடத மதச்சார்பின்டமயுைன் மடறக்கும்மபாதும், நீங்கள்
மற்றவர்கடை மசவிப்பதற்குப் பதிைாக அவர்கடை கட்டுப்படுத்தும்மபாதும், நீங்கள்
கட்டுப்பாட்டுக்குள்
நீதிக்கான

இருக்கிறீர்கள்.

கிரிடயகைில்

கட்டுப்பாட்டில்

கிறிஸ்துவின்

வசயல்படுவதில்

இருக்கிறீர்கள்.

நீங்கள்

நீங்கள்
இந்த

மீ து

சார்ந்து

சார்ந்து

இருக்காமல்,

இருந்தால்,

அடிடமத்தனத்தில்

நீங்கள்

இருந்தால்,

மனந்திரும்பி கிறிஸ்துவின் உண்டமயான சுதந்திரத்திற்கு திரும்புங்கள். உங்கள்
சுயத்டத

சிலுடவயில்

அடறயுங்கள்,

முதைாவது

சிலுடவடய

தினந்மதாறும்

சுமந்துவகாண்டு இமயசுடவப் பின்வதாைர்ந்து வசல்லுங்கள்.
லெபம்
ஆண்ைவமர,

நீங்கள்

எனக்கு

வைங்கிய

சுதந்திரத்தில்

இடைப்பாற

எனக்கு

உதவுங்கள். நான் கட்டுப்பாட்டுக்கான மல்யுத்தத்டதயும் சுய முயற்சியின் சுைலும்
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2018 லெந்துகாெ அனுதின தியானம்
கருப்ப ொருள்: அவரது முடிவில்லொ உண்மைத்துவம்
கடைப்டபயும்
அடத

தடுக்க

தடுத்து,

பரிசுத்த

விரும்புகிமறன்.

என்

ஆவியானவருக்கு

வசாந்த

வைியில்

வசவிவகாடுக்க

மூழ்கிவிைாமல்

எனக்கு

உதவுங்கள்,

அதனால் நான் ஆவியினால் நைக்கவும் ஆவியால் வைிநைத்தப்படுமவன்.
லெயல்
உங்கள்

வாழ்வில்

வசனங்கைில்
பரிமசாதடன

மாம்சத்தின்

உள்ை

எந்த

பட்டியடை

வசய்யுங்கள்.

மவடைகளுக்காகவும்
நீங்கமை

அடவகளுக்கு

சான்றுகள்,

பரிமசாதிப்பதன்

இனியும்

விட்டுக்

மூைம்

19-21
சுய

வகாடுக்காதீர்கள்.

உங்கள் வாழ்வில் பரிசுத்த ஆவியின் கனிகளுக்கு ஆதாரமாக 22-23 வசனங்கள்
பட்டியைிைிருந்து

மற்வறாறு

பரிமசாதடன

உறுதியுைன் இருங்கள்.

மபாதகர் ைாரன்ஸ் டி எச் சூவா
மூத்த மபாதகர்

ைிவிங் வசன்சுவரி ப்வரத்வரன் திருச்சடப
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வசய்யுங்கள்.

அவற்றின்

மீ து

2018 லெந்துகாெ அனுதின தியானம்
கருப்ப ொருள்: அவரது முடிவில்லொ உண்மைத்துவம்
தேேி: 25 பிப்ரவரி - வைந்தின் இரண்ைாவது ஞாயிற்றுக்கிைடம
ேமைப்பு: மனுஷகுமாரடன பின்பற்றுவது
தவேப்பகுேி: மாற்கு 8:31-38
31. அல்ைாமலும், மனுஷகுமாரன் பைபாடுகள் பட்டு, மூப்பராலும் பிரதான

ஆசாரியராலும் மவதபாரகராலும் ஆகாதவவனன்று தள்ைப்பட்டு, வகால்ைப்பட்டு,
மூன்று நாடைக்குப்பின்பு உயிர்த்வதழுந்திருக்கமவண்டியவதன்று அவர்களுக்குப்
மபாதிக்கத்வதாைங்கினார்.

32. இந்த வார்த்டதடய அவர் தாராைமாகச் வசான்னார். அப்வபாழுது, மபதுரு
அவடரத் தனிமய அடைத்துக்வகாண்டுமபாய், அவடரக் கடிந்துவகாள்ைத்
வதாைங்கினான்.

33. அவர் திரும்பித் தம்முடைய சீஷடரப் பார்த்து, மபதுருடவ மநாக்கி: எனக்குப்
பின்னாகப்மபா, சாத்தாமன, நீ மதவனுக்மகற்றடவகடைச் சிந்தியாமல் மனுஷருக்கு
ஏற்றடவகடைச் சிந்திக்கிறாய் என்று வசால்ைி அவடனக் கடிந்துவகாண்ைார்.

34. பின்பு, அவர் ெனங்கடையும் தம்முடைய சீஷர்கடையும் தம்மிைத்தில் அடைத்து:
ஒருவன் என் பின்மன வர விரும்பினால், அவன் தன்டனத்தான் வவறுத்து, தன்
சிலுடவடய எடுத்துக்வகாண்டு என்டனப் பின்பற்றக்கைவன்.

35. தன் ெீவடன இரட்சிக்க விரும்புகிறவன் அடத இைந்துமபாவான்,
என்னிமித்தமாகவும் சுவிமசஷத்தினிமித்தமாகவும் தன் ெீவடன இைந்து மபாகிறவன்
அடத இரட்சித்துக்வகாள்ளுவான்.

36. மனுஷன் உைகம் முழுவடதயும் ஆதாயப்படுத்திக்வகாண்ைாலும், தன் ெீவடன
நஷ்ைப்படுத்தினால் அவனுக்கு ைாபம் என்ன?
37. மனுஷன் தன் ெீவனுக்கு ஈைாக என்னத்டதக் வகாடுப்பான்?
38. ஆதைால் விபசாரமும் பாவமுமுள்ை இந்தச் சந்ததியில் என்டனக்குறித்தும் என்
வார்த்டதகடைக்குறித்தும் எவன் வவட்கப்படுவாமனா, அவடனக்குறித்து
மனுஷகுமாரனும் தமது பிதாவின் மகிடம வபாருந்தினவராய்ப் பரிசுத்த
தூதர்கமைாடுங்கூை வரும்மபாது வவட்கப்படுவார் என்றார்.

தியானம்
மபதுரு

இமயசுடவக்

கடிந்துவகாண்ைது

மிகவும்

ஆச்சரியமைிக்கிறது,

காரணம்

அது இமயசுடவ "கிறிஸ்து" (மாற்கு 8:29) என்று அவரின் ஒப்புக்வகாள்ளுதலுக்கு
உைனடியாகப்

பின்வதாைருகிறது.

அங்கீ கரித்தமபாதிலும்,
சிலுடவயின்

கிறிஸ்துவின்

ஊைியமும்

அைங்கியிருக்கவில்டை.

இமயசுடவ
ஊைியத்தின்

அதனுைன்

துரதிர்ஷ்ைவசமாக,
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மமசியாவாக

அவருடைய

முன்னுடரயில்

மசர்ந்துவகாண்ை
இந்த

அவர்

கண்மணாட்ைம்

பாடுகளும்
இன்றும்

2018 லெந்துகாெ அனுதின தியானம்
கருப்ப ொருள்: அவரது முடிவில்லொ உண்மைத்துவம்
வபாதுவானது. A. W. மைாஸர் இவ்வாறு கூறுகிறார்: "ெனங்கள் கிறிஸ்துவத்தில்
சர்க்கடரத் தூவி, அடத நன்றாக அடுக்கி, உண்டமயில், அவர்கள் சிலுடவடய
எடுத்து விட்ைார்கள்."
இன்றும்

அமநகர்

நற்வசய்தியின்

கைவுளுடைய

பிரகைனத்தில்

ஆசீ ர்வாதங்கடைக்
துன்பப்பை

மகாருகின்றனர்,

மவண்டிய

முக்கிய

ஆனால்

பாத்திரத்டத

நிராகரிக்கிறார்கள். குறிப்பாக அவர்கள் உைனடியாக சிலுடவடய இந்த வைியில்
டகவிட்டு,

இமயசுடவக்

வதைிவாகக்
அசட்டை

குறித்து

காட்டுகிறார்கள்
வசய்வதின்

(வச.

"வவட்கப்படுகிறார்கள்"
38).

மூைமாகவும்,

அவர்

என்படத

தாங்கிக்வகாண்ை

தங்கடைத்

எந்தத்

அவர்கள்

மவதடனடய

துன்பமும்

அணுக

விைாமல் விைகி இருப்பதன் மூைமாய். நாம் விசுவாசத்தில் நைக்டகயில் சிலுடவ
மற்றும்

கிறிஸ்துவின்

இரட்சிப்பார்

துன்பங்கடை

என்படத

நாம்

ஏற்றுக்வகாள்ைாவிட்ைால்,

தவறாக

அவர்

நிடனத்துவகாண்டு,

நம்டம

"மனிதனின்

விஷயங்கைில்" நம் மனடத அடமத்துள்மைாம் என்படத காட்டுகிமறாம் (வச. 33).
மாறாக,

விசுவாசிகள்

எடுத்துக்வகாண்டு
அடைப்டபப்

"தன்டனத்தான்

என்டனப்

வவறுத்து,

பின்பற்றக்கைவன்"

பின்வதாைர்ந்தார்கைானால்,

(வச.

அவர்கள்

தன்
34)

சிலுடவடய

என்ற

மதவமனாடு

இமயசுவின்
வநருக்கமான

சம்பூரணத்தில் நைப்பார்கள்.
நான் எகிப்திற்கு பயணித்தமபாது இந்தக் காரியத்டத நான் சமீ பத்தில் பார்த்மதன்.
கிரிஸ்துவர் அங்கு கடுடமயான துன்புறுத்தலுக்கு உட்பட்டும் உைகின் வசல்வாக்கு
இல்ைாமல்

இருக்கிறார்கள்,

வலுவானதாய்

ஆனாலும்

உள்ைது.

மகள்விப்பட்ைமபாது,

அவர்கைின்

அவர்கைது

சிலுடவயில்

விசுவாசம்

சாட்சிகைில்

அடறயப்பட்ை

குறிப்பிைத்தக்க

சிைவற்டற

கிறிஸ்துடவப்

நான்

பற்றியும்,

பாடுகள் விசுவாசத்தின் டமயமாக இருக்கிறது என்படதயும் குறித்த அவர்கைின்
புரிந்துணர்டவக்

கண்டு

விசுவாசத்திற்காக

நான்

வியப்படைந்மதன்.

கஷ்ைப்படுகிற

வசைித்மதாங்குகிறது

என்பதில்

இைங்கைில்

விசுவாசிகள்

கிறிஸ்தவ

ஆச்சரியமில்டை.

மதம்

ஏவனன்றால்,

தங்கள்
இன்று

இமயசுவின்

கிரிடயயில் ஆைமான பாராட்டும், உயிர்த்வதழுதைில் அதிகமான நம்பிக்டகயும்
அவர்களுக்கு உள்ைது.
கடைசியில்,

மபதுருவும்

அவடரச்

மசர்ந்த

அப்மபாஸ்தைர்களும்,

இமயசுடவப்

பின்வதாைர்வதில் பாடுகள் ஒரு பகுதியாகும் என்படத அறிந்தார்கள், அவருக்காக
"அவமானமடைவதற்குப்
(அப்மபாஸ்தைர்

5:41).

பாத்திரராக"
நாமும்

இருப்பதில்

சிலுடவடய

மகிழ்ச்சியடைந்தார்கள்

அறிவிக்காத

சர்க்கடர

மகாடிட்ை

கிறிஸ்தவத்டத நிராகரிக்க கற்றுக்வகாள்ைைாம், அதற்கு பதிைாக, நம்டம மறுத்து,
மனுஷகுமாரடனப் பின்பற்ற நம் சிலுடவடய எடுத்துக்வகாள்மவாம். ெிம் எைியட்
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2018 லெந்துகாெ அனுதின தியானம்
கருப்ப ொருள்: அவரது முடிவில்லொ உண்மைத்துவம்
புத்திசாைித்தனமாக கூறியது மபால், "அவர் தான் டவத்துக்வகாள்ை முடியாதடத
வகாடுப்பதற்கும்

அவரால்

இைக்கமுடியாதடத

வபறுவதற்கும்

அவர்

முட்ைாள்

இரட்சகராகிய

கிறிஸ்துவுக்காக

இல்டை".
லெபம்
பரமைாகத்
நாங்கள்

தகப்பமன,

உம்டம

சிலுடவடய
மயாசிக்க

எங்கள்

புகழ்ந்து

துன்பகரமான

நன்றி

எடுத்துக்வகாண்டு,

எங்களுக்கு

உதவும்.

வசலுத்துகிமறாம்.
அவடரப்

எடத

எங்கடை

பின்பற்றுவடதக்

மறுக்க

மவண்டும்

மறுத்து,
குறித்து

என்படதக்

எங்கள்
நாங்கள்

கருத்தில்

வகாள்ைவும், நம்முடைய குறுக்கீ ட்டை எடுத்து, அவடரப் பின்பற்றவும். உம்முைன்
வநருங்கிய உறடவப் பதியவும், உங்கள் நற்வசய்திடய தனிப்பட்ை விதமாகவும்,
சக்திவாய்ந்ததாகவும் அறிவிக்க எங்களுக்கு உதவும்.
லெயல்
ஒரு

குறிப்பிட்ை

சிலுடவடயப்

பகுதியில்

இந்த

வைந்து

பிரதிபைிப்பதற்காகவும்,

காைத்தில்

இமயசுடவ

பயன்படுத்துங்கள்.

அருட்திரு எமசக்கிமயல் ைான்
வபாதுச்வசயைர்
சிங்கப்பூர் மவதாகம சங்கம்
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உங்கடை

நிராகரிக்கவும்,

நிடனவுபடுத்தவும்

மநரத்டத

