2018 லெந்துகாெ அனுதின தியானம்
கருப்ப ொருள்: அவரது முடிவில்லொ உண்மைத்துவம்
தேேி: 26 பிப்ரவரி - லெந்தின் இரண்டாவது வாரத்ேின் ேிங்கள்கிழமை
ேமைப்பு: தானியேல் தனது மக்கள் சார்பில் லகாடுக்கும் ஒப்புதல் வாக்குமூெம்
தவேப்பகுேி: தானியேல் 9:4-10
4. என் யதவனாகிே கர்த்தரர ய ாக்கி லெபம்பண்ணி, பாவ அறிக்ரகலசய்து: ஆ
ஆண்டவயர, உம்மில் அன்புகூர்ந்து, உம்முரடே கற்பரனகரைக்

ரகக்லகாள்ளுகிறவர்களுக்கு உடன்படிக்ரகரேயும் கிருரபரேயும் காக்கிற
மகத்துவமும் பேங்கரமுமான யதவயன,
5. நொங்கள் பாவஞ்லசய்து, அக்கிரமக்காரராேிருந்து, துன்மார்க்கமாய்
கெகம்பண்ணி, உம்முரடே கற்பரனகரையும் உம்முரடே

டந்து,

ிோேங்கரையும்

விட்டு அகன்றுயபாயனாம்.
6. உமது

ாமத்தினாயெ எங்கள் ராொக்கயைாடும் எங்கள் பிரபுக்கயைாடும் எங்கள்

பிதாக்கயைாடும் யதசத்தினுரடே சகெ ெனங்கயைாடும் யபசின தீர்க்கதரிசிகைாகிே
உம்முரடே ஊழிேக்காரருக்குச் பெவிபகொடொைற்ப ொப
7. ஆண்டவயர,

ொம்.

ீதி உமக்யக உரிேது; உமக்கு வியராதமாகச் லசய்த

துயராகத்தினிமித்தம் உம்மாயெ சமீ பமும் தூரமுமான எல்ொ யதசங்கைிலும்
துரத்தப்பட்டிருக்கிற யூதமனுஷரும் எருசயெமின் குடிகளும் சகெ
இஸ்ரயவெருமாகிே
உரிேது.

ாங்கள் இந் ாைில் இருக்கிறபடியே, லவட்கம் எங்களுக்பக

8. ஆண்டவயர, உமக்கு வியராதமாகப் பாவஞ்லசய்தபடிோல், நொங்களும் எங்கள்
ராொக்களும் எங்கள் பிரபுக்களும் எங்கள் பிதாக்களும்
பவட்கத்துக்குரியவர்களொப

ொம்.

9. அவருக்கு வியராதமாக நொங்கள் கெகம்பண்ணி, அவர் தீர்க்கதரிசிகைாகிே
தம்முரடே ஊழிேக்காரரரக்லகாண்டு எங்களுக்கு முன்பாகரவத்த அவருரடே
ிோேப்பிரமாணங்கைின்படி

டக்கத்தக்கதாக நொங்கள் அவருரடே சத்தத்துக்குச்

லசவிலகாடாமற்யபாயனாம்.
10. ஆனாலும் எங்கள் யதவனாகிே ஆண்டவரிடத்தில் இரக்கங்களும் மன்னிப்புகளும்
உண்டு.

தியானம்
ஒப்புதல் வாக்குமூெம் ஆத்மாவுக்கு

ல்ெது என்றும் லபாதுமதிப்பிற்கு லகட்டது

என்று

யதவ

கூறப்படுகிறது.

இங்யக

ஒரு

மனிதனின்

ஒப்புதல்

வாக்குமூெம்

மக்கு உண்டு. தானியேல் ஒரு அரசு ஊழிேராக லமய்ோன இராொரவ ஒரு
லவைி ாட்டு

ிெத்தில் உண்ரமோக யசவித்தான்.

அவன் யவதவாக்கிேங்கரை

வாசித்தயபாது மனந்திரும்புதலுக்காக எழும்பினான் என்று தானியேல் 9:1-3
லசால்கிறது.

யவதவாக்கிேங்கள்

ம்முரடே
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இருதேங்கரைத்

மக்கு

தூண்டிவிட

2018 லெந்துகாெ அனுதின தியானம்
கருப்ப ொருள்: அவரது முடிவில்லொ உண்மைத்துவம்
யவண்டும்! அவனுரடே ஒப்புதல் வாக்குமூெம் இரு பகுதிகரை அடிப்பரடோகக்
லகாண்டது - யதவனுரடே மனிதரான தானியேல், முதன்முதொக, அவனுரடே
மக்கைின்

பாவங்கரைக்

பேன்படுத்துவரதத்
மற்றவர்கைிடத்தில்
ஆனால் யதவன்

கண்டறிந்தான்.

யதர்ந்லதடுத்தான்.
உள்ைது

சிங்கப்பூரர்கைான

இருக்கும்

" ாம்",

" ம்முரடே"

ெனங்கைாக

இருப்பினும்,

ாம்

சிங்கப்பூரில்

பாவங்கரை

தூரமாேிருக்கியறாம்.

அது

அழகுக்கு

இருக்கியறாம்
" ாம்"

மீ ட்புக்காக

தானியேல்

அருரமோனவர்,

ீதியுள்ைவர்,

சரி,

அப்படி

உள்ை
-

என்று

யவண்டும்

தவறு

இருக்கொம்,

ம்முரடே

ம்

சரபோக,
-

வந்து,

விரக்திேில்

ம்முரடே யதவனின்
(அதாவது,

காப்பவர்,

உறுதிோனவர்,

யபான்றரவ).

ம்முரடே
ஒயர

குமாரரன அனுப்பும் அயத யதவன்தான் இவர். இயத யதவனிடத்தில்தான்

ாம்

ம் இதேங்கரை அவரிடம் திருப்ப யவண்டும். எழுப்புதலுக்கு

ாம் காெதாமதம் அரடகியறாம்.
லசய்வது

மரிப்பதற்கு

அவர்

தன்னுரடே

திரும்ப யவண்டும் -

சிலுரவேில்

ஒரு

அைித்தார்,

மன்னிக்கிறவர்

இடத்தில்

யவண்டும்.

அவரின் விருப்பத்திற்கு

மனந்திரும்புதலுக்குள்
அங்கீ காரம்

யதவாெேமாக

ஏற்றுக்லகாள்கியறாம்

என்ற

உடன்படிக்ரக

இரக்கமுள்ைவர்,

ஒரு

இன்னும்

யதவரன ய ாக்கி அரழக்க யவண்டும். இரண்டாவதாக,
மகத்தானவர்,

வார்த்ரதரே

ாம்

அங்கீ கரிக்க

இருக்கியறாம்

ாம் எவ்வாறு இருக்க

விேக்கத்தக்க

என்ற

ய ரங்கைில்

ிரனக்கியறாம்.

" ாம்",

ன்றியுள்ைவர்கைாக

யதவனின்
மிகவும்

என்று

சிெ

" ாங்கள்"

ம்ரம ஒரு ெனமாக பார்க்கிறார் என்பரத உணர்ந்து லகாள்வது

முக்கிேம்.
ாட்டிற்காக

அவன்

ம்முரடே ஆத்துமாக்களுக்காக பாவ அறிக்ரக

ல்ெது மட்டும் அல்ெ - அது

கரத்ரதயும் தூண்டுகிறது (தொ

ம்முரடே யதவனின் இதேத்ரதயும்

ிபயல் 9:20 - 23, எஸ்றொ 1:1).

லெபம்
தானியேல் 9:4-10-ெிருந்து திருத்தப்பட்டது:
ஆ

ஆண்டவயர,

உம்மில்

அன்புகூர்ந்து,

ரகக்லகாள்ளுகிறவர்களுக்கு
மகத்துவமும்
கற்பரனகரையும்
உமது

உடன்படிக்ரகரேயும்

பேங்கரமுமான

அக்கிரமக்காரராேிருந்து,

யவதவாக்கிேங்களுக்கு

உரிேது.

யதவயன,

துன்மார்க்கமாய்

உம்முரடே

ீதி உமக்யக உரிேது;

ாங்கள்

கற்பரனகரைக்

கிருரபரேயும்
ாங்கள்

டந்து,

விட்டு

காக்கிற

பாவஞ்லசய்து,

கெகம்பண்ணி,

ிோேங்கரையும்

உம்முரடே

அகன்றுயபாயனாம்.

லசவிலகாடாமற்யபாயனாம்.

ஆண்டவயர,

ாங்கள் இந் ாைில் இருக்கிறபடியே லவட்கம் எங்களுக்யக

ீர் எங்கரை அரழத்தவாறு

திருச்சரபோன

ாங்கள்

பார்ரவரே

அதிகமாக

மிக

உம்முரடே

ாங்கள் வாழவில்ரெ என்று சிங்கப்பூர்

ஒப்புக்லகாள்கியறாம்.
அரமக்கியறாம்,
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இந்த

உெகில்

முக்கிேமாக

எங்கள்

எங்கைது
லசாந்த

2018 லெந்துகாெ அனுதின தியானம்
கருப்ப ொருள்: அவரது முடிவில்லொ உண்மைத்துவம்
வைங்கரையும், திறன்கரையும்
உரிேது.

ஒரு

மக்கைாக,

ம்புகியறாம். ஆண்டவயர, லவட்கம் எங்களுக்யக

தரெவர்கைாக

ாங்கள்

உங்களுக்கு

எதிராக

பாவம்

லசய்துள்யைாம் என ஒப்புக்லகாள்கியறாம். இரக்கமும் மன்னிப்பும் உமக்கு மட்டுயம
உரிேது.

ாங்கள்

உம்ரமக்

ிோேப்பிரமாணங்களுக்குக்

கீ ழ்ப்படிோமல்,

லசவிலகாடாமற்யபானதினிமித்தம்
முழுரமோக
பரிசுத்த

உமக்கு

இயேசுவின்

எங்கரை

உண்டாகும்படி,

ஆவிோனவரர

கெகப்படுத்தி,
உம்முரடே
மன்னியும்.

எங்கரை

அனுப்பிவிடுங்கள்.

உம்முரடே

புதிதாய்

யதவயன,

சத்தத்துக்குச்

எங்கள்

இருதேம்

திருப்பும்படி,
எங்கரை

உமது

எழுப்பும்!

ாமத்தில் யவண்டிக்லகாள்கியறாம், ஆலமன்.

லெயல்
1.

ீங்கள்

எந்த

காரிேத்திெிருந்து

மனந்திரும்பி

அரத

லசய்வரத

ிறுத்தும்படி ஆவிோனவர் உங்கள் மனதில் உணர்த்தியுள்ைார்?
2.

ஆவிோனவர் என்ன லசய்யும்படி உங்கள் இதேத்ரத தூண்டுகிறார்?

அருட்திரு முரனவர் சூவா சுங் காய்
தரெவர்

சிங்கப்பூர் எவாஞ்செிக்கல் ஃப்ரீ சர்ச்
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2018 லெந்துகாெ அனுதின தியானம்
கருப்ப ொருள்: அவரது முடிவில்லொ உண்மைத்துவம்
தேேி: 27 பிப்ரவரி - லெந்தின் இரண்டாவது வாரத்ேின் செவ்வாய்க்கிழமை
ேமைப்பு: உன்னதமானவருக்கு உங்கள் பிரமாணங்கரைச் லசய்ேவும்
தவேப்பகுேி: சங்கீ தம் 50:8, 12-23
8. உன் பெிகைினிமித்தம் உன்ரனக் கடிந்துலகாள்யைன்; உன் தகனபெிகள்
எப்யபாதும் எனக்கு முன்பாக இருக்கிறது.
12.

ான் பசிோேிருந்தால் உனக்குச் லசால்யென்; பூமியும் அதின்

13.

ான் எருதுகைின் மாம்சம் புசித்து, ஆட்டுக்கடாக்கைின் இரத்தம் குடிப்யபயனா?

14.

ீ யதவனுக்கு ஸ்யதாத்திரபெிேிட்டு, உன்னதமானவருக்கு உன்

என்னுரடேரவகயை.

ிரறவும்

லபாருத்தரனகரைச் லசலுத்தி;
15. ஆபத்துக்காெத்தில் என்ரன ய ாக்கிக் கூப்பிடு;
என்ரன மகிரமப்படுத்துவாய்.

16. யதவன் துன்மார்க்கரன ய ாக்கி:

ான் உன்ரன விடுவிப்யபன்,

ீ என் பிரமாணங்கரை எடுத்துரரக்கவும், என்

உடன்படிக்ரகரே உன் வாேினால் லசால்ெவும், உனக்கு என்ன
17. சிட்ரசரே

ீ

ிோேமுண்டு.

ீ பரகத்து, என் வார்த்ரதகரை உனக்குப் பின்னாக

எறிந்துயபாடுகிறாய்.
18.

ீ திருடரனக் காணும்யபாது அவயனாடு ஒருமித்துப்யபாகிறாய்; விபசாரயராடும்

உனக்குப் பங்குண்டு.

19. உன் வாரேப் லபால்ொப்புக்குத் திறக்கிறாய், உன்

ாவு சற்பரனரேப்

(வஞ்சரனரே) பிரணக்கிறது.
20.

ீ உட்கார்ந்து உன் சயகாதரனுக்கு வியராதமாய்ப் யபசி, உன் தாேின் மகனுக்கு

அவதூறு உண்டாக்குகிறாய்.
21. இரவகரை

ீ லசய்யும்யபாது

ானும் இருப்யபன் என்று

ான் மவுனமாேிருந்யதன், உன்ரனப்யபால்

ிரனவுலகாண்டாய்; ஆனாலும்

ான் உன்ரனக்

கடிந்துலகாண்டு, அரவகரை உன் கண்களுக்கு முன்பாக ஒவ்லவான்றாக
ிறுத்துயவன்.

22. யதவரன மறக்கிறவர்கயை, இரதச் சிந்தித்துக்லகாள்ளுங்கள்; இல்ொவிட்டால்
ான் உங்கரைப் பீறிப்யபாடுயவன், ஒருவரும் உங்கரை விடுவிப்பதில்ரெ.

23. ஸ்யதாத்திர பெிேிடுகிறவன் என்ரன மகிரமப்படுத்துகிறான்; தன் வழிரேச்
லசவ்ரவப்படுத்துகிறவனுக்கு யதவனுரடே இரட்சிப்ரப லவைிப்படுத்துயவன் என்று
லசால்லுகிறார்.
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தியானம்
“மறதிோனது

ாடுகடத்தலுக்கு

வழிவகுக்கிறது,

ிரனவாற்றல்

மீ ட்பின்

இரகசிேமாக உள்ைது."
18-ஆம்

நூற்றாண்டின்

எருசயெமில்

ரபி

உள்ை

அருங்காட்சிேகத்தில்

லேஸ்யரால்

ோத்

லபன்

வாஷ்லெம்

ஒவ்லவாரு

எெியசர்

இந்த

வார்த்ரதகரை

யொயொகாஸ்ட்

பார்ரவோைருடனும்

ஒரு

வரொற்று
அரமதிோன

லசய்திோக விட்டு லசல்கிறார்.
மனிதர்கைாக,

ாம் மறதிக்குரிேவர்கள் மட்டும் அல்ெ, ஆனால்

ாம்

ிரனவில்

தனக்கு

பசிக்கவும்

லகாள்ை யவண்டிேரவகரையும் அடிக்கடி மறந்துவிடுகியறாம்.
இன்ரறே

வாசிப்பில்,

இல்ரெ,

தாகம்

காணிக்ரககைில்
ிரனப்பூட்டினார்.
விவரங்கரையும்

சங்கீ தக்காரன்

எடுக்கவும்
அவர்

மூெமாய்

இல்ரெ

ஆண்டவர்

என்றும்,

அவர்கைின்

மகிழ்ச்சிேரடேவில்ரெ

யமலும்

அவருரடே

அவர்கள்

ஓதிக்

லதய்வகமான
ீ

என்பரதயும்

மக்களுக்கு

ிோேப்பிரமாணத்தின்
லகாள்வதாலும்

உடன்படிக்ரகேின் சடங்குகரை விரிவாக

சிறு

அல்ெது

சிறு

அவரது

ிரறயவற்றுவதாலும் அவர் திருப்தி

அரடேவில்ரெ.
மாறாக,

அவர்கைின்

யதவரனயே
கர்த்தர்

லவைிப்பரடோன

மறந்துவிட்டார்கள்

வருத்தப்பட்டார்.

அவர்கள்

அவயர

மறந்துவிட்டார்கள்;

உறவுக்குள்

அவர்கரை

என்ற

தமது

பக்தி

மற்றும்

உண்ரமரே

தங்களுக்கு
வழிகைில்

அரழத்தவரும்

அவயர;

அவர்கள்

மரறக்கிறரதக்

வாழ்வு
டக்க

வழிபாடு
அைித்தவர்

ஒரு

கண்டு

என்பரத

உடன்படிக்ரகேின்

அவர்கைின்

வாழ்வாதாரம்

அவருரடே உண்ரமத்துவத்தில் மட்டுயம சார்ந்திருக்க முடியும், தங்களுரடே
லசாந்த சாதனங்கைில் அல்ெ.
அவர்கள்

கர்த்தருரடே

எதிரான மதிப்புகரையும்
ன்ரமலேன்றும்,
லகட்டுப்யபானவர்

சிட்ரசரே

ிராகரித்து,

கர்த்தருரடே

குணத்திற்கு

டத்ரதரேயும் அவர்கள் உறுதிேைித்ததும், தீரமரே

ன்ரமரேத்
என்றவாறு

தீரமலேன்றும்,

அவர்கள்

யதவனும்

டந்துலகாண்டது

தாங்கரைப்

அவர்கைின்

யபாெ

மறதிக்கு

ஆதாரமாய் இருக்கிறது. யதவனின் லமௌனத்ரத தங்கைின் பாவங்களுக்காக அவர்
தரும்

ஒப்புதல்

என்று

அவர்கள்

தவறாக

ிரனத்தயபாது

அவர்கைின்

மறதி

ிரறவானது.
ாம் இன்று கர்த்தருரடே சந் ிதிேில் வருரகேில்,
ாம்

ிரனவு

கூறுயவாம்.

ாம்

ாம் மீ ட்கப்படொம் என்பரத

யதவனுரடே
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அரழக்கப்படுவதற்கு கிறிஸ்து
விரெரே

ிரனவில்

வழிகைின்

பரிசுத்தத்ரத

மக்காக சிலுரவேில் லகாடுத்த அந்த கனமான

லகாண்டு

அவருக்கு

ிரனவில்

கவனிக்கவும் அவரது வழிகைில்
யகட்யபாம்.

அவருரடே

லகாள்ளுங்கள்,

மது

எதிர்லகாள்ளும்

எல்ொ

ன்றி

லகாள்யவாம்,

டக்கவும்

பெம்

அவருரடே

அவரின்

வார்த்ரதரே

ாம் பரிசுத்த ஆவிேின் உதவிரே

வாக்குறுதிகைின்

லசாந்த

லசலுத்துயவாம்.

அல்ெது

சவால்கைிலும்

ிரனவில்

உண்ரமத்துவத்ரத
புரிதரெ

ாம்

சார்ந்திருக்காமல்,

மனத்தாழ்ரமயுடன்

ாம்

அவரரக்

கூப்பிடுயவாம்.
கர்த்தரர

ாம்

ிரனப்யபாம், அவருரடே இரட்சிப்ரப

ாம் காணும்படிோக.

லெபம்
மிகவும் இரக்கமுள்ை யதவயன,

ாங்களும் உம்முரடே பரழே உடன்படிக்ரக

மக்கரைப் யபாெ மறதிோய் இருக்கியறாம் என்பரத ஒப்புக்லகாள்கியறாம். உமது
கிருரபேின்

வரன்கரை

ாங்கள்

ிரனக்காமலும்,

உம்முரடே

வழிகைில்

டக்காமலும் இருந்திருக்கியறாம். எங்கள் இருதேத்தின் கடினத்தன்ரம மற்றும்
கழுத்தின்

கடினத்தன்ரமரே

கீ ழ்ப்படிதரெ
உங்கள்

ாம்

விரும்புகிறீர்கள்

சரப

மற்றும்

வார்த்ரதேினாலும்,

ஒப்புக்லகாள்கியறாம்.

என்பரத

உெகிற்கு

மிக

முன்

எைிதாக
எங்கள்

பெிகரைவிட
மறந்து

ீங்கள்

விடுகியறாம்.

மனப்பான்ரமேினாலும்,

டத்ரதேினாலும் உம்ரம துக்கப்படுத்திேதற்காக

ாங்கள்

வருந்துகியறாம். உமது மிகுந்த கிருரபேினாயெ, எங்கள் பாவங்கரை எங்களுக்கு
மன்னியும்.

உம்முரடே

கிருரபோன

ரககைால்

எங்கரை

உரடத்து,

உம்முரடே பரிசுத்த சாேெில் எங்கரை புதுப்பித்து உருவாக்கும், அப்லபாழுது
உெகம் உங்கரைக்
ாமத்தினால்

கண்டு, இரட்சிக்கப்படும்.

ம்முரடே மீ ட்பர் கிறிஸ்துவின்

ாம் லெபிக்கியறாம். ஆலமன்.

லெயல்
யமலும் பிரதிபெிப்புக்காக,
கட்டரைகரை

(உபாகமம்

யதவனுரடே
5:

6-21)

உடன்படிக்ரகேின்

வாசிக்கவும்.

சங்கீ தம்

சுருக்கமான,

பத்து

50:12-22-ல்

உள்ை

குற்றச்சாட்டுகைில் அந்த ஒப்பந்த உடன்படிக்ரககைில் எது உரடக்கப்பட்டுள்ைது?
ீங்கள்

ரடமுரறேில் தினசரி பழக்கமாய் எவ்வாறு லசய்ேொம்:

(அ) கர்த்தருக்கு

ன்றி லசலுத்தும் ஒரு மனப்பான்ரமரே வைர்ப்பதற்கு ( ன்றி

லசலுத்துதல்),
(ஆ) கர்த்தருரடே வழிகைில் கற்றுக்லகாண்டு
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(இ)

கடவுைின்

உதவிரே

முதல்

உள்ளுணர்வாய்க்

கருத

யவண்டும்,

கருவிோய் அல்ெ?

மரிோரதக்குரிே யவாங் தக் லமங்

சமூக யசரவகளுக்கான தரெரமக் குருவுக்கு அடுத்த சமே குரு
கம்யபாடிோவின் மதகுரு

ஆேர், புனித ெில்டா திருச்சரப
சிங்கப்பூர் மரறமாவட்டம்
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தேேி: 28 பிப்ரவரி - லெந்தின் இரண்டாவது வாரத்ேின் புதன்கிழமை
ேமைப்பு: எனதவ நாம் ைிக சநருக்கைாக கவனம் செலுத்ே தவண்டும் ...
அத்ேமகய ஒரு சபரிய இரட்ெிப்பு
தவேப்பகுேி: எபிலரேர் 2:1-9
1. ஆரகோல்,

ாம் யகட்டரவகரைவிட்டு விெகாதபடிக்கு, அரவகரை மிகுந்த

ொக்கிரரதோய்க் கவனிக்கயவண்டும்.
2. ஏலனனில், யதவதூதர் மூெமாய்ச் லசால்ெப்பட்ட வசனத்திற்கு வியராதமான
எந்தச் லசய்ரகக்கும் கீ ழ்ப்படிோரமக்கும்

ீதிோன தண்டரன வரத்தக்கதாக

அவர்களுரடே வசனம் உறுதிப்படுத்தப்பட்டிருக்க,
3. முதொவது கர்த்தர் மூெமாய் அறிவிக்கப்பட்டு, பின்பு அவரிடத்தில்
யகட்டவர்கைாயெ

மக்கு உறுதிோக்கப்பட்டதும்,

4. அரடோைங்கைினாலும் அற்புதங்கைினாலும் பெவிதமான பெத்த

லசய்ரககைினாலும், தம்முரடே சித்தத்தின்படி பகிர்ந்துலகாடுத்த பரிசுத்த ஆவிேின்
வரங்கைினாலும், யதவன் தாயம சாட்சிலகாடுத்ததுமாேிருக்கிற இவ்வைவு லபரிதான
இரட்சிப்ரபக்குறித்து

ாம் கவரெேற்றிருப்யபாமானால் தண்டரனக்கு எப்படித்

தப்பித்துக்லகாள்ளுயவாம்.
5. இனிவரும் உெகத்ரதக்குறித்துப் யபசுகியறாயம, அரத அவர் தூதர்களுக்குக்
கீ ழ்ப்படுத்தவில்ரெ.

6. ஒரு இடத்தியெ ஒருவன் சாட்சிோக: மனுஷரன
மனுஷனுரடே குமாரரன

ீர்

ிரனக்கிறதற்கும்,

ீர் விசாரிக்கிறதற்கும் அவன் எம்மாத்திரம்?

7. அவரன யதவதூதரிலும் சற்றுச் சிறிேவனாக்கின ீர்; மகிரமேினாலும்

கனத்தினாலும் அவனுக்கு முடிசூட்டி, உம்முரடே கரத்தின் கிரிரேகைின் யமல்
அவரன அதிகாரிோக ரவத்து, சகெத்ரதயும் அவனுரடே பாதங்களுக்குக்
கீ ழ்ப்படுத்தின ீர் என்று லசான்னான்.

8. சகெத்ரதயும் அவனுக்குக் கீ ழ்ப்படுத்தினார் என்கிற விஷேத்தில், அவர்
அவனுக்குக் கீ ழ்ப்படுத்தாத லபாருலைான்றுமில்ரெ; அப்படிேிருந்தும், இன்னும்
அவனுக்குச் சகெமும் கீ ழ்ப்பட்டிருக்கக் காயணாம்.

9. என்றாலும், யதவனுரடே கிருரபேினால் ஒவ்லவாருவருக்காகவும், மரணத்ரத
ருசிபார்க்கும்படிக்கு யதவதூதரிலும் சற்றுச் சிறிேவராக்கப்பட்டிருந்த இயேசு
மரணத்ரத உத்தரித்ததினிமித்தம் மகிரமேினாலும் கனத்தினாலும்
முடிசூட்டப்பட்டரதக் காண்கியறாம்.

தியானம்
தனது மூரைேில் இரத்தப் பிைவு காரணமாக இறந்த ஒரு 18 வேதான
மாணவரின்

இதேத்ரத

ஒரு

37

வேது
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சிங்கப்பூர்

லபண்

லபற்றார்.

ர்சிங்
இதேம்
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கருப்ப ொருள்: அவரது முடிவில்லொ உண்மைத்துவம்
லபறுபவர்,

மூன்று

இருந்தார்.

தன்

லபற்யறார்கரை

குழந்ரதகளுக்கு
ன்றிரே

அவர்

ஒரு

தாய்,

லசால்ெ

கண்டுபிடித்தார்.

மிகவும்

பினாங்கில்

அவர்களுரடே

ன்றியுள்ைவராக
ன்லகாரடோைரின்

மகைின்

மரபுவழிரேத்

லதாடர்வதாக வாக்கைித்த அவர், " ான் சிங்கப்பூர் யதசிே இதே ரமேத்தில் இதே
லசேெிழப்பு ய ாோைிகளுக்கு ய ாோைி ஆதரவு குழு லபாறுப்பாக இருக்கியறன்.
எனயவ

ான்

உங்களுக்கு

சத்திேம்

லசய்கியறன்:

[அவரது]

மரபு

வாழ,

இந்த

இதேம் துடிக்கும்வரர மற்ற ய ாோைிகளுக்கு ஒரு உத்யவகமாக இருக்கும்படி,
இந்த இதேம்

ிறுத்தப்படும் வரர

ான் மருத்துவமரன வார்டுகைில்

டப்யபன்,"

என்று எழுதினார். (ஸ்ட்லரய்ட்ஸ் ரடம்ஸ், லசப்டம்பர் 11, 2017)
ாம்

அரனவருக்கும்,

இல்ரெலேனில்

ஆவிக்குரிே

ாம்

இதே

மாற்று

சிகிச்ரச

யதரவ,

அது

ித்திே மரணத்திற்கு கண்டிக்கப்படுகியறாம். இயேசு

ம்

ஒவ்லவாருவருக்கும் மரணத்ரத ருசித்ததன் மூெம் தம் உேிரர அைித்தார் (2:9).
அவர் தற்லசேொக இறக்கவில்ரெ; அவர் சிலுரவ மீ து விருப்பப்பட்டு யதர்வு
மூெம் இறந்தார்.
ஒரு

சரீர

இதேத்ரத

குடும்பத்திற்கும்

லபறுபவர்

அத்தரகே

அவளுரடே

ன்றியுணர்ரவக்

ம்முரடே இரட்சிப்ரப எவ்வைவு அதிகமாக
அது

மக்கு அவரால்

"ஆரகோல்"

காட்ட

லகாரடோைருக்கும்
முடியும்

என்றால்,

ாம் மதிக்க யவண்டும், காரணம்

ன்லகாரடோக லகாடுக்கப்பட்டது. எபிலரேர் 2:1-ல் உள்ை

மீ ண்டும்

அதிகாரம்

1-ஐ

சுட்டிக்காட்டுகிறது,

இது

இயேசுரவ

இவ்வாறு விவரிக்கிறது:
(1) ராொ - யதவகுமாரன், அவரது "சிங்காசனம் என்லறன்ரறக்குமுள்ைது" (1:1-9),
(2)

சிருஷ்டிகர்த்தா

-

" ீர்

ஆதிேியெ

பூமிரே

அஸ்திபாரப்படுத்தின ீர்"

(1:10-12),

மற்றும்
(3)

லெேங்லகாண்டவர்

-

" ான்

பாதபடிோக்கிப்யபாடும்வரரக்கும்

ீர்

உம்முரடே
என்னுரடே

சத்துருக்கரை
வெதுபாரிசத்தில்

உமக்குப்
உட்காரும்"

(1:13).
இது யபான்றது

ம்முரடே லபரிதான இரட்சிப்பு (2:4). "லபரிே" (லடெிலகாஉலடாஸ்)

என்ற வார்த்ரதக்கான கியரக்க லபேர்ச்லசால் மரணத்தின் லபரும் ஆபத்ரதயும் (2
லகாரி 1:10) மற்றும் ஒரு ஆழ்ந்த பூகம்பத்ரதயும் (லவைி. 16:18) விவரிக்கும் ஒரு
அரிே வார்த்ரதோய் இருக்கிறது. இது ஒரு லபரிே மற்றும் யமற்லகாள்ளும் பரிசு,
அரத

ாம் மதித்து வாழ யவண்டும்.
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கருப்ப ொருள்: அவரது முடிவில்லொ உண்மைத்துவம்
ாம் பாவம் லசய்தயபாது, ெீவரனப் பரடத்தவர் மரணத்ரத ருசித்தவர்
ஆனார்.
ஆனால் எதிரி-லவற்றிோைர், அவர் இப்யபாது மகிரமேிலும்
மரிோரதேிலும் முடிசூட்டப்பட்டிருக்கிறார்.
பிரமிப்பு

ிரறந்த சந்யதாஷத்துடன் இந்த அருரமோன இரட்சிப்ரப
லபாக்கிஷமாக,

இந்த இதேம் துடிக்கும்வரர ஆராதித்து யசவிப்யபாம்.
லெபம்
இயேசு, அத்தரகே ஒரு லபரிே இரட்சிப்புக்காக என் இதேம் உம்மிடம் மிகுந்த
ன்றிரேத்

லதரிவிக்கட்டும்

-

அரனவருக்கும்

யதவனானவர்

எங்கள்

அரனவருக்கும் மரணத்ரத ருசித்தவர்.
லெயல்
யவரெ,
கவரப்பட்டு

இெட்சிேம்,
இந்த

லவற்றி

லபரும்

யபான்ற

இரட்சிப்பின்

மற்ற

உெகப்

லபாக்கிஷத்திெிருந்து

லசல்கிறீர்கைா?
அவரர யசவிப்பது அதிகமான யவரெோ அல்ெது சலுரகோ?

அருட்திரு முரனவர் யமகி யொ

ஊழிேர், சிங்கப்பூர் பிரஸ்ரபடிரிேன் திருச்சரப
ஆசிரிேர், திரித்துவ இரறேிேல் கல்லூரி
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லபாக்கிஷங்கைால்
ீங்கள்

விெகிச்
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கருப்ப ொருள்: அவரது முடிவில்லொ உண்மைத்துவம்
தேேி: 1 ைார்ச் - லெந்தின் இரண்டாவது வாரத்ேின் வியாழக்கிழமை
ேமைப்பு: மரித்யதாரிெிருந்து ஒருவன் எழுந்துயபானாலும்,

ம்பமாட்டார்கள்

தவேப்பகுேி: லூக்கா 16:19-31
19. ஐசுவரிேமுள்ை ஒரு மனுஷன் இருந்தான்; அவன் இரத்தாம்பரமும்
விரெயேறப்லபற்ற வஸ்திரமும் தரித்து, அநுதினமும் சம்பிரமமாய்
வாழ்ந்துலகாண்டிருந்தான்.

20. ொசரு என்னும் யபர்லகாண்ட ஒரு தரித்திரனும் இருந்தான்; அவன் பருக்கள்
ிரறந்தவனாய், அந்த ஐசுவரிேவானுரடே வாசெருயக கிடந்து,
21. அவனுரடே யமரெேிெிருந்து விழுந் துணிக்ரககைாயெ தன் பசிரே ஆற்ற
ஆரசோேிருந்தான்;

ாய்கள் வந்து அவன் பருக்கரை

க்கிற்று.

22. பின்பு அந்தத் தரித்திரன் மரித்து, யதவதூதரால் ஆபிரகாமுரடே மடிேியெ
லகாண்டுயபாய் விடப்பட்டான்; ஐசுவரிேவானும் மரித்து அடக்கம் பண்ணப்பட்டான்.
23. பாதாைத்தியெ அவன் யவதரனப்படுகிறயபாது, தன் கண்கரை ஏலறடுத்து,
தூரத்தியெ ஆபிரகாரமயும் அவன் மடிேியெ ொசருரவயும் கண்டான்.
24. அப்லபாழுது அவன்: தகப்பனாகிே ஆபிரகாயம,
விரெின் நுனிரேத் தண்ணரில்
ீ
யதாய்த்து, என்

ீர் எனக்கு இரங்கி, ொசரு தன்

ாரவக் குைிரப்பண்ணும்படி

அவரன அனுப்பயவண்டும்; இந்த அக்கினிெுவாரெேில் யவதரனப்படுகியறயன
என்று கூப்பிட்டான்.

25. அதற்கு ஆபிரகாம்: மகயன,

ீ பூமிேியெ உேியராடிருக்குங் காெத்தில் உன்

ன்ரமகரை அனுபவித்தாய், ொசருவும் அப்படியே தீரமகரை அநுபவித்தான்,

அரத

ிரனத்துக்லகாள்; இப்லபாழுது அவன் யதற்றப்படுகிறான்,

ீ யோ

யவதரனப்படுகிறாய்.
26. அதுவுமல்ொமல், இவ்விடத்திெிருந்து உங்கைிடத்திற்குக் கடந்துயபாகவும்,
அவ்விடத்திெிருந்து எங்கைிடத்திற்குக் கடந்துவரவும் மனதுள்ைவர்களுக்குக்
கூடாதபடிக்கு, எங்களுக்கும் உங்களுக்கும்
உண்டாக்கப்பட்டிக்கிறது என்றான்.

டுயவ லபரும்பிைப்பு

27. அப்லபாழுது அவன்: அப்படிோனால், தகப்பயன, எனக்கு ஐந்து யபர்
சயகாதரருண்டு, அவர்களும் யவதரனயுள்ை இந்த இடத்துக்கு வராதபடி, அவன்
யபாய் அவர்களுக்குச் சாட்சிோக அறிவிக்கும் லபாருட்டு,
28.

ீர் அவரன என் தகப்பன் வட்டுக்கு
ீ
அனுப்பும்படி உம்ரம

யவண்டிக்லகாள்ளுகியறன் என்றான்.
29. ஆபிரகாம் அவரன ய ாக்கி: அவர்களுக்கு யமாயசயும் தீர்க்கதரிசிகளும் உண்டு,
அவர்களுக்கு அவர்கள் லசவிலகாடுக்கட்டும் என்றான்.
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கருப்ப ொருள்: அவரது முடிவில்லொ உண்மைத்துவம்
30. அதற்கு அவன்: அப்படிேல்ெ, தகப்பனாகிே ஆபிரகாயம, மரித்யதாரிெிருந்து
ஒருவன் அவர்கைிடத்திற்குப் யபானால் மனந்திரும்புவார்கள் என்றான்.
31. அதற்கு அவன்: அவர்கள் யமாயசக்கும் தீர்க்கதரிசிகளுக்கும்
லசவிலகாடாவிட்டால், மரித்யதாரிெிருந்து ஒருவன் எழுந்துயபானாலும்,
ம்பமாட்டார்கலைன்று லசான்னான் என்றார்.

தியானம்
இந்த

பத்திேில்

உடனடிோக

பெ

வழிகைில்

மனதில்

குழப்பம்

ிெவுகிறது.

எழும்புகின்றன.

மூன்று

முதொவதாக,

லபாருள்லகாண்டிருப்பது உண்ரமேியெயே

விஷேங்கள்

ாம்

ாம் ோர் அல்ெது

இப்யபாது

ித்திேமாக எங்கு

இருப்யபாம் என்பரத தீர்மானிப்பதில்ரெ. இரண்டாவது விஷேம் என்னலவன்றால்,
மரணத்திற்குப்

பிறகு

ஐசுவரிேவான்

ொசருவிற்யகா

கடக்க

ஒருயபாதும்

முடிோது.

அந்த

அவரர

மூன்றாவது

ோராவது

யமாசமான
ம்ப

அல்ெது

ஐசுவரிேவான்

பூட்டப்பட்டிருக்கிறார்.
இருக்கொம்:

இரணக்க

ொசரு

மாட்யடாம்,

இப்யபாது

பிைவு

உள்ைது:

இடத்திற்யகா

யவதரனயுள்ை

ஒருயவரை

தவிர்க்க

ஒரு

ஐசுவரிேவான்

தனது

அவ்விடத்திெிருந்து

ிரெரேத்

முடிோத

மிகவும்

திரும்பிவந்து,
மக்குத்

இடத்தில்

அதிர்ச்சிோனதாய்
எல்ொ

லதரிவித்தாலும்

யவதவாக்கிேத்தின்

விதத்திலும்
கூட,

சாட்சிரே

ாம்
ாம்

ம்பவில்ரெ என்றால்.
ஒரு விஞ்ஞான வேதில் எழுப்பப்பட்டதால், கடவுளுக்குத் யதரவோன எல்ொ
ஆதாரங்களும்

மக்கு முன்பாக ரவக்கப்பட்டால்

ிரனக்கியறாம்.

இந்த

பத்தி

யவறுவிதமாக

ாம்

ம்புயவாம் என்று அடிக்கடி

கற்பிக்கிறது.

ாம்

விசுவாசத்திற்கு

வருவதற்கு முன்னர் லவைிப்பரடோன வரகத் தவிர காரணிகள் லபரும்பாலும்
லசேல்படுகின்றன:

ம்

மனப்பான்ரம,

ம்

குற்றச்சாட்டுகள்,

ம்

பாரபட்சம்

யபான்றரவ. ஒரு உதாரணமாக: புரகபிடிப்பது ஆயராக்கிேத்திற்கு லகட்டது என்று
லபருகிவரும்

ஆதாரங்கரைப்

பற்றி

யோசித்துப்

பாருங்கள்.

இன்னும்,

இரைஞர்கைிரடயே, அதாவது, விஞ்ஞானரீதிோன மனதில் இருப்பவர்கள் என்று
தங்கரைப்

லபருரமப்

எண்ணிக்ரக

அதிகரித்து

படுத்துகிறவர்கள்
வருகிறது.

மத்திேில்,

கடவுளுரடே

விசுவாசம் லகாள்ை முடியும் என்பரத

புரகப்பிடிப்பவர்கைின்
கிருரபேினால்

ாம்

ிரனப்பூட்டுவதன்மூெம் யவதவாக்கிேம்

ம்ரம விேப்பில்ொமல் தாழ்த்துகிறது (எயப. 2.8).
ாம்

யகட்க

விரும்பாத

அந்த

பத்திகைில்

இதுவும்

ஒன்று,

அல்ெது

அரதக்

யகட்டவுடன், அதன் யகாரிக்ரககள் விெகிவிடயவண்டும் என்று விரும்புகியறாம்.
ஆனால்,

மக்கு

லபாருத்தமாக

இருக்கும்படி
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கருப்ப ொருள்: அவரது முடிவில்லொ உண்மைத்துவம்
முேற்சி லசய்ேக்கூடாது, ஏலனன்றால் அது பேனற்றது. அதற்கு பதிொக,
ித்திேத்திற்கு லபாருந்தும் வரகேில்
பேங்கரமான

தரெப்பு

ஐசுவரிேவான்
சயகாதரர்கள்

கடவுளுரடே

யபான்றவர்கரைப்

யதரவோன

ம்ரம மாற்ற யவண்டும். அத்தரகே ஒரு

குறிப்பிடப்பட்டிருப்பது

அல்ெது

டவடிக்ரககரை

ாம்

மக்கு

வார்த்ரதரே

யபால்

ாம்

ல்ெது,
ம்பாத

இருக்காமல்

ஏலனனில்
அவனுரடே

தவிர்ப்பதற்கு

ம்மால் எடுக்க முடியும்.

லெபம்
ஆண்டவயர,

ம்முரடே

உெகில்

உள்ை

எவரும்

எரதயுயம

வழிகைில் என்ரனத் தாழ்த்திக் லகாள்கிறீர்கள். ஆனால்
ஏமாற்ற முடிோது என்பதால் இது எனக்கு
விரும்புகியறன்.
பரயொக

இதற்காகயவ,

ராஜ்ேத்ரதச்

ஆவிேில்

ல்ெது.

லசய்ேமுடிோத

ித்திே உண்ரமகரை

ான் அதற்கு

ன்றி லசால்ெ

எைிரமயுள்ைவர்கைாய்

இருப்பதற்கும்,

சுதந்தரிப்பதற்கும்

என்ன

அர்த்தம்

என்பரத

ான்

ஏலனன்றால்,

அதில்

புரிந்துலகாள்யவன்.
லெயல்
யவதாகமத்ரத
சத்திேமும்

எடுத்து

அடிக்கடி

வாசித்துக்லகாள்ளுங்கள்.

ித்திே வாழ்வும் கிரடக்கும். அறிவிக்கப்படுவதற்கு மட்டுமல்ொமல்,

கடவுளுரடே வார்த்ரதரே மனதில் ரவத்துக்லகாள்ைவும் முேலுங்கள்.

முரனவர் டான் கிம் ெுவாட்
கல்வித் தரெவர்

திரித்துவ இரறேிேல் கல்லூரி
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கருப்ப ொருள்: அவரது முடிவில்லொ உண்மைத்துவம்
தேேி: 2 ைார்ச் - லெந்தின் இரண்டாவது வாரத்ேின் சவள்ளிக்கிழமை
ேமைப்பு: கிறிஸ்துவின்

ம்பிக்ரகக்கு உங்கள் இதேங்கைின் கண்கரை

அறிலவாைிக்கு லகாண்டுவருவது
தவேப்பகுேி: எயபசிேர் 1:3-23
3.

ம்முரடே கர்த்தரொகிய இயேசுகிறிஸ்துவின் பிதாவாகிே யதவனுக்கு

ஸ்யதாத்திரம்; அவர் கிறிஸ்துவுக்குள் உன்னதங்கைியெ ஆவிக்குரிே சகெ
ஆசீர்வாதத்தினாலும்
4. தமக்குமுன்பாக

ம்ரம ஆசீர்வதித்திருக்கிறார்.

ாம் அன்பில் பரிசுத்தமுள்ைவர்களும்

குற்றமில்ொதவர்களுமாேிருப்பதற்கு, அவர் உெகத்யதாற்றத்துக்கு முன்யன
கிறிஸ்துவுக்குள்

ம்ரமத் லதரிந்துலகாண்டபடியே,

5. பிரிேமானவருக்குள் தாம்

மக்குத் தந்தருைின தம்முரடே கிருரபேின்

மகிரமக்குப் புகழ்ச்சிோக,
6. தம்முரடே தேவுள்ை சித்தத்தின்படியே,

ம்ரம இயேசுகிறிஸ்துமூெமாய்த்

தமக்குச் சுவிகாரபுத்திரராகும்படி முன் குறித்திருக்கிறார்.

7. அவருரடே கிருரபேின் ஐசுவரிேத்தின்படியே, இவருரடே இரத்தத்தினாயெ
பாவமன்னிப்பாகிே மீ ட்பு இவருக்குள்

மக்கு உண்டாேிருக்கிறது.

8. அந்தக் கிருரபரே அவர் சகெ ஞானத்யதாடும் புத்தியோடும் எங்கைிடத்தில்
லபருகப்பண்ணினார்.
9. காெங்கள்

ிரறயவறும்யபாது விைங்கும்

ிேமத்தின்படி

பரயொகத்திெிருக்கிறரவகளும் பூயொகத்திெிருக்கிறரவகளுமாகிே சகெமும்
கிறிஸ்துவுக்குள்யை கூட்டப்படயவண்டுலமன்று,

10. தமக்குள்யை தீர்மானித்திருந்த தம்முரடே தேவுள்ை சித்தத்தின் இரகசிேத்ரத
எங்களுக்கு அறிவித்தார்.
11. யமலும் கிறிஸ்துவின்யமல் முன்யன

மகிரமக்குப் புகழ்ச்சிோேிருக்கும்படிக்கு,

ம்பிக்ரகோேிருந்த

ாங்கள் அவருரடே

12. தமது சித்தத்தின் ஆயொசரனக்குத்தக்கதாக எல்ொவற்ரறயும்
அவருரடே தீர்மானத்தின்படியே,

டப்பிக்கிற

ாங்கள் முன்குறிக்கப்பட்டு, கிறிஸ்துவுக்குள்

அவருரடே சுதந்தரமாகும்படி லதரிந்துலகாள்ைப்பட்யடாம்.
13.

ீங்களும் உங்கள் இரட்சிப்பின் சுவியசஷமாகிே சத்திே வசனத்ரதக் யகட்டு,

விசுவாசிகைானயபாது, வாக்குத்தத்தம்பண்ணப்பட்ட பரிசுத்த ஆவிோல் அவருக்குள்
முத்திரரயபாடப்பட்டீர்கள்.

14. அவருக்குச் லசாந்தமானவர்கள் அவருரடே மகிரமக்குப் புகழ்ச்சிோக
மீ ட்கப்படுவார்கள் என்பதற்கு ஆவிோனவர்
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கருப்ப ொருள்: அவரது முடிவில்லொ உண்மைத்துவம்
அச்சாரமாேிருக்கிறார்.
15. ஆனபடிேினாயெ, கர்த்தரொகிய இயேசுவின்யமலுள்ை உங்கள் விசுவாசத்ரதயும்,
பரிசுத்தவான்கலைல்ொர்யமலுள்ை உங்கள் அன்ரபயுங்குறித்து

ான் யகள்விப்பட்டு,

16. இரடவிடாமல் உங்களுக்காக ஸ்யதாத்திரம்பண்ணி, என் லெபங்கைில் உங்கரை
ிரனத்து,

17.

ம்முரடே கர்த்தரொகிய இயேசுகிறிஸ்துவின் யதவனும் மகிரமேின்

பிதாவுமானவர் தம்ரம

ீங்கள் அறிந்துலகாள்வதற்கான ஞானத்ரதயும்

லதைிரவயும் அைிக்கிற ஆவிரே உங்களுக்குத் தந்தருையவண்டுலமன்றும்,
18. தாம்

ம்ரம அரழத்ததினாயெ

மக்கு உண்டாேிருக்கிற

ம்பிக்ரக

இன்னலதன்றும், பரிசுத்தவான்கைிடத்தில் தமக்கு உண்டாேிருக்கிற
சுதந்தரத்தினுரடே மகிரமேின் ஐசுவரிேம் இன்னலதன்றும்;

19. தாம் கிறிஸ்துரவ மரித்யதாரிெிருந்து எழுப்பி, அவரிடத்தில்

டப்பித்த தமது

பெத்த சத்துவத்தின் வல்ெரமப்படியே விசுவாசிக்கிறவர்கைாகிே

ம்மிடத்தியெ

காண்பிக்கும் தம்முரடே வல்ெரமேின் மகா யமன்ரமோன மகத்துவம்
இன்னலதன்றும்,

ீங்கள் அறியும்படிக்கு, அவர் உங்களுக்குப் பிரகாசமுள்ை

மனக்கண்கரைக் லகாடுக்கயவண்டுலமன்றும் யவண்டிக்லகாள்ளுகியறன்.
20. எல்ொத் துரரத்தனத்துக்கும், அதிகாரத்துக்கும், வல்ெரமக்கும்,

கர்த்தத்துவத்துக்கும், இம்ரமேில்மாத்திரமல்ெ மறுரமேிலும் யபர்லபற்றிருக்கும்
எல்ொ

ாமத்துக்கும் யமொய் அவர் உேர்ந்திருக்கத்தக்கதாக,

21. அவரர உன்னதங்கைில் தம்முரடே வெதுபாரிசத்தில் உட்காரும்படி லசய்து,
22. எல்ொவற்ரறயும் அவருரடே பாதங்களுக்குக் கீ ழ்ப்படுத்தி,
23. எல்ொவற்ரறயும் எல்ொவற்றாலும்

ிரப்புகிறவருரடே

ிரறவாகிே சரீரமான

சரபக்கு அவரர எல்ொவற்றிற்கும் யமொன தரெோகத் தந்தருைினார்.

தியானம்
கடவுைிடமிருந்து
எயபசிேருக்கு

லபற்ற

பவுல்

ஆவிக்குரிே

என்று,

அவர்கைின் தகுதி அல்ெ, ஆனால் கடவுைின் கிருரபேினால் மட்டுயம.

இந்த

பின்

யதர்தல்,

அவர்கள்

மீ ட்பு

உணர்ந்துலகாள்ளும்படி
இரட்சிப்பு

ஆசீ ர்வாதங்களுக்குப்

எழுதுகிறார்:

ஆசீ ர்வாதங்கரை

மிகவும்

மற்றும்

உற்சாகமாக

இருக்க

யவண்டும்

என்பரதயும், அதாவது, பரயொகத்திலும் பூமிேிலும் உள்ை எல்ொயம கர்த்தராகிே
இயேசு

கிறிஸ்துவின்

அதிகாரத்தின்

பூரணமரடயும்

வரர

பரிசுத்த

மனிதய ேத்தில்

உள்ை

அரனத்து

கீ ழ்

ஒற்றுரமயுடன்

வாழ்வின்

வாழ்ரவ

சக்திரேயும்,
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இருக்கும்லபாழுது
வாழ

அதிகாரத்ரதயும்

யவண்டும்.
இன்ரறே

2018 லெந்துகாெ அனுதின தியானம்
கருப்ப ொருள்: அவரது முடிவில்லொ உண்மைத்துவம்
தினம்

மட்டுமல்ெ,

அைவிட

வரவிருக்கும்

முடிோத

காெத்திலும்

மகத்துவத்ரதப்

அவருரடே

புரிந்துலகாள்ை

வல்ெரமேின்

அவர்களுக்கு

ஞானத்ரத

அைிக்க, பவுல் அவர்களுக்காக லெபிக்கிறார் என்று லசால்கிறார். ஆனால், பவுல்
விசுவாசிகளுக்கு
ஆண்டவராகவும்
அவர்கள்

எழுதுகிறார்,
பார்க்க

இன்னும்

இயேசு

அவர்களுரடே

தங்கள்

கிறிஸ்துரவ

கண்கரை

இருதேத்தின்

இரட்சகராகவும்

யதவன்

கண்கரைத்

திறந்திருந்தாலும்,

லதைிவுபடுத்துவதற்கு

அவரரத் யதட யவண்டும், அதனால் அவர்கள் இந்த முக்கிேமான சத்திேங்கரை
ஆழமாக புரிந்துலகாள்வார்கள். "உங்கள் இதேங்கைின் கண்கள்" என்பது அறிவு,
உணர்வுகள், மற்றும் விருப்பம் ஆகிேவற்ரற உள்ைடக்கிே லமாத்த உள்ைார்ந்த
மனுஷரனக்

குறிக்கிறது.

யவறுவிதமாகக்

கூறினால்,

இந்த

சத்திேங்கரைப்

புரிந்து லகாள்ை அல்ெது கற்பிப்பதற்கான ஒரு அறிவார்ந்த திறரம அல்ெ. பவுல்
லெபிக்கிற அறிவானது சத்திேத்தின் ஒரு புத்திசாெித்தனமான பிடிேில் அடங்கும்,
ஆனால்

அது

ம்

உணர்ச்சிகரையும்

ஊடுருவி,

அவற்றின்

சித்தத்ரத

இயேசு

கிறிஸ்துவின் தரெரமக்கு மிகுந்த அடிபணியவாடு லகாண்டுவருகிறது.
ஆவிக்குரிே லபருரமேின் ஆபத்து

எப்யபாதும் உள்ைது,

விட அதிகம் அறிந்தவர்கள் என்று

ிரனப்பது. யகாட்பாடுகள் யபசும் கடவுரைப்

பற்றி

மக்கு

பதிொக

அதிக

அறிரவத்

யகாட்பாட்ரட

இருக்கிறது.

ஆனால்

ிரெத்திருக்காமல்

தரும்படி

யகாட்பாடுகரை

அறிந்துலகாள்வதில்
இந்த

மட்டும்

ஆபத்துக்களுக்கு

இருப்பது.

மாறாக,

ீங்கள் மற்றவர்கரை

லதாடர்ந்து லெபிக்க யவண்டும், "ஆண்டவயர,

ிறுத்திவிடுவதில்

மருந்து,

ீங்கள்

அனுமதிப்பதற்குப்
ஆபத்து

அறிோரமேியெயே

யவதாகமத்ரத

படிக்கும்யபாயத

ான் இன்னும் அதிகமாய் உம்ரம

அறிந்து, அன்புகூர்ந்து, கீ ழ்ப்படிே என் இருதேத்தின் கண்களுக்கு விழிப்பூட்டும்!"
யூதரல்ொதவர்

கடவுைிடமிருந்து

பிரிந்திருந்தாலும்,

இஸ்ரயவெர்களுக்கு

அவர்

லகாடுத்த வாக்குத்தத்தங்களுக்கு அவர்கள் அந் ிேர்கைாக இருந்தாலும், இப்யபாது
கிறிஸ்துவில்

கடவுளுரடே

உறுப்பினர்கைாக

இருப்பதாக

உடன்படிக்ரகேின்
பவுல்

மக்களுக்கு

வெியுறுத்துகிறார்.

சமமான

யூதர்கள்

முன்னர்

கடவுைின் யதர்ந்லதடுக்கப்பட்ட சுதந்தரமாக இருந்ததுயபால், இப்யபாது அவருரடே
சுதந்தரம்

பரிசுத்தவான்கைிலும்,

சரபேிலும்,

விசுவாசிகயைாடு சமமான பாரதேில் அணிவகுத்து
புதிே

ஏற்பாட்டு

அறிஞர்

FF

புரூஸ்

எழுதுகிறார்

யூத

மற்றும்

புறொதி

ிற்கிறது.
(லகாயொசிேருக்கு

எழுதிே

கடிதங்கள், பியெயமான், எயபசிேர் [எர்ட்மன்ஸ்], பக்கம் 270), "கடவுள் பாவிகைின்
சமூகத்தில்

இத்தரகே

அழிவிெிருந்து
தடேங்கள்

உேர்ந்த

மீ ட்கப்பட்டு

தாங்கிேிருந்தும்,

மதிப்ரப

இன்னும்

ரவக்க

அவர்கைின்

ஆரம்பத்தில்
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இருந்யத

யவண்டும்,

முந்ரதே

அவர்கள்

ிரெேில்

கிறிஸ்துவில்

பெ

அவர்கரைத்

2018 லெந்துகாெ அனுதின தியானம்
கருப்ப ொருள்: அவரது முடிவில்லொ உண்மைத்துவம்
யதர்ந்லதடுத்ததுயபால்,

கிறிஸ்துரவ

லதைிவுபடுத்தவில்ரெ என்றால் இது

அவர்

பார்க்கிறார்

என்பரதத்

ம்பமுடிோததாக யதான்றொம்."

கடவுள் ஏன் இரதச் லசய்தார்? ப்ரூஸ் யமலும் கூறுகிறார் (பக்கம் 271), "பவுல்
பிரார்த்தரன

லசய்கிறார்,

ரவத்திருக்கும்

மதிப்பு,

விரைலபாருட்கைான
அவரது
அவர்

லகாடுத்த

மற்றும்

வாசகர்கள்

எதிர்காெ

அவரது

கடவுள்

சமரசத்தின்

ித்திே

ய ாக்கத்ரத

தங்கள்

உேிர்கரை

இந்த

அவர்கள்

ன்றியுள்ை

திட்டம்,

ரவத்திருப்பதற்கும்

அவருரடே

ஏராைமான

அவர்கள்

பிரபஞ்சத்தின்

முதல்

ிரறயவற்றுவதற்கான

உேர்

அரழப்பினருடன்

மனத்தாழ்ரமயுடன்

கிருரபரேயும்

மீ து

மகிரமரேயும்

அவர்கள்

மீ து

ஏற்றுக்லகாண்டு

பாராட்ட யவண்டும் என்று."
திரித்துவ யதவரனப் பற்றி லதரிந்துலகாள்ைவும் வைரவும் பவுல் எயபசிேர்கரை
உற்சாகப்படுத்திேதுயபாெ,
லபாருந்தும்.
அல்ெ,

மீ ண்டும்,

ஆனால்

மற்றும்

இது

கடவுள்

லதாடர்புரடே

உதவிோல்
என்பரத

இத்தரகே

கடவுள்

கடவுள்

தம்

பற்றிே

ஞானம்

அவருரடே

இன்று

ஒரு

பிள்ரைகளுடன்

உறவு.

அறிந்திருக்க

உற்சாகம்

தடேவிேல்

விரும்பும்

மற்றும்

ஒரு

அறிவு

அவருக்கு

என்ன

தாழ்ரமயும்

மட்டும்

சம்பந்தப்பட்ட

லவைிப்பாட்டின்

பிள்ரைகைிடமிருந்து

யவண்டும்,

கிறிஸ்தவர்களுக்கும்

ஆவிேின்

எதிர்பார்க்கிறார்
கீ ழ்ப்படிதலும்

ஏற்புரடேதாய், ஒரு கல்வி அறிவு மட்டும் அல்ெ. இது ஒரு சட்டம் அல்ெது
சட்ட விதிமுரறகளுக்கு கீ ழ்ப்படிதல் அல்ெ, ஆனால் ஏற்றுக்லகாள்ளுதல் மூெம்
வரும் கீ ழ்ப்படிதலுக்கான ஆரச, ஏற்றுக்லகாள்ை வழிவகுக்கும் கீ ழ்ப்படிதல் அல்ெ.
லெபம்
உண்ரமயுள்ை

யதவயன,

தாங்குவதற்கும்,

ம்ரமத்

உமது

உண்ரமரேக்

யதர்ந்லதடுப்பதற்கும்,

உம்முரடே

கிருரபேினாயெ

எங்களுக்குக்

லகாடுப்பதற்கும்

இரட்சிப்பின்
ன்றி.

லகாண்டு

ம்ரம

மீ ட்டுக்லகாள்வதற்கும்,

உத்தரவாதத்ரதத்

தனிப்பட்ட

பாவிகயைாடு
தகுதிேில்ொ

முரறேில்

உம்ரமத்

லதரிந்துலகாள்வதற்கான உங்கள் ஞானத்ரதத் லதாடர்ந்து எங்களுக்கு அைிக்கவும்,
அப்லபாழுது

எங்கள்

லசாந்த

வழிேில்

ாங்கள்

இந்த

உெகில்

உங்கள்

ய ாக்கங்களுக்கு தடங்கைாக முடியும். ஆலமன்.
லெயல்
பவுல்

யபசுகிற

சத்திேங்கைின்

புரிந்துலகாள்ைாமல்
ஒதுக்கித்தள்ைி

லவரும்

ஆழ்ந்த

அர்த்தத்ரதயும்

யகாட்பாடுகள்

இருக்கியறாம்?

ாம்
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என்று

தாக்கங்கரையும்

ாம்

எவ்வைவாய்

ாம்

கடவுைின்

கிருரபக்கு

2018 லெந்துகாெ அனுதின தியானம்
கருப்ப ொருள்: அவரது முடிவில்லொ உண்மைத்துவம்
உண்ரமயுள்ைவர்கைாய்
உண்ரமத்துவத்ரதயும்

இருப்பதற்கு,

அவரின்

கிருரபயும்

ாம் புரிந்துலகாள்வதற்கான ய ரம் இது அல்ெவா?

அருட்திரு முரனவர் மணி சாக்யகா
லபாதுச்லசேெர்
இந்திோவின் யவதாகமச் சமுதாேம்
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2018 லெந்துகாெ அனுதின தியானம்
கருப்ப ொருள்: அவரது முடிவில்லொ உண்மைத்துவம்
தேேி: 3 ைார்ச் - லெந்தின் இரண்டாவது வாரத்ேின் சனிக்கிழமை
ேமைப்பு: எங்கள் எல்ைா பாவங்கமளயும் கடைின் ஆழத்ேில் ேள்ளிவிடுவர்கள்
ீ
தவேப்பகுேி: மீ கா 7:14-15, 18-20
14. கர்யமெின்

டுவியெ தனித்து வனவாசமாேிருக்கிற உமது சுதந்தரமான

மந்ரதோகிே உம்முரடே ெனத்ரத உமது யகாெினால் யமய்த்தருளும்;

பூர்வ ாட்கைில் யமய்ந்ததுயபாெயவ அவர்கள் பாசானிலும் கீ யெோத்திலும்
யமய்வார்கைாக.
15.

ீ எகிப்து யதசத்திெிருந்து புறப்பட்ட ாைில்

டந்ததுயபாெயவ உன்ரன

அதிசேங்கரைக் காணப்பண்ணுயவன்.
18. தமது சுதந்தரத்தில் மீ திோனவர்களுரடே அக்கிரமத்ரதப் லபாறுத்து, மீ றுதரெ
மன்னிக்கிற யதவரீருக்கு ஒப்பான யதவன் ோர்? அவர் கிருரபலசய்ே
விரும்புகிறபடிோல் அவர் என்லறன்ரறக்கும் யகாபம் ரவோர்.
19. அவர் திரும்ப

ம்யமல் இரங்குவார்;

ம்முரடே அக்கிரமங்கரை அடக்கி,

ம்முரடே பாவங்கரைலேல்ொம் சமுத்திரத்தின் ஆழங்கைில் யபாட்டுவிடுவார்.

20. யதவரீர் பூர்வ ாட்கள்முதல் எங்கள் பிதாக்களுக்கு ஆரணேிட்ட சத்திேத்ரத
ோக்யகாபுக்கும், கிருரபரே ஆபிரகாமுக்கும் கட்டரைேிடுவராக.
ீ

தியானம்
ாம் ஒரு

ிரெோன யுத்தத்தில் இருக்கியறாம். இருைின் இராஜ்ேம் லதாடர்ந்து

லவைிச்சத்தின்
மனதில்

இராஜ்ேத்திற்கு

யசார்வு

உண்டாகி

அப்யபாஸ்தெனாகிே
அவர்

யராமர்

என்னிடத்தில்,

அது

பவுலும்

7:18-25ல்

எதிராக

யபாரிடுகிறது.

ம்ரம

மனதில்

அதாவது,

யசாதரனேில்

இந்தப்

இப்படிோய்

ஒவ்லவாரு

என்

வாசமாேிருக்கிறதில்ரெலேன்று

ன்ரமலசய்வயதா என்னிடத்திெில்ரெ. ஆதொல்

எதிர்லகாண்டார்.
ன்ரம

அறிந்திருக்கியறன்;
என்னிடத்திெிருக்கிறது,
ான் விரும்புகிற

லசய்ோமல், விரும்பாத தீரமரேயே லசய்கியறன். அந்தப்படி
லசய்கிறது.

ரவக்கிறது.

மாம்சத்தில்,

விருப்பம்

ம்

"அலதப்படிலேனில்,

ான்

ன்ரமலசய்ேயவண்டுலமன்கிற

ான் லசய்தால்,

விழ

யபாராட்டத்ரத

எழுதியுள்ைார்,

ாளும்

ன்ரமரேச்

ான் விரும்பாதரத

ான் அல்ெ, எனக்குள்யை வாசமாேிருக்கிற பாவயம அப்படிச்

ஆனபடிோல்

தீரமயுண்லடன்கிற

ஒரு

மனுஷனுக்யகற்றபடி
பிரிேமாேிருக்கியறன்.

ன்ரமலசய்ே

விரும்புகிற

பிரமாணத்ரதக்
யதவனுரடே

ஆகிலும்

என்

மனதின்

என்னிடத்தில்

காண்கியறன்.

உள்ைான

ிோேப்பிரமாணத்தின்யமல்
பிரமாணத்துக்கு

வியராதமாய்ப்

யபாராடுகிற யவலறாரு பிரமாணத்ரத என் அவேவங்கைில் இருக்கக் காண்கியறன்;
அது

என்

அவேவங்கைில்

உண்டாேிருக்கிற
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பாவப்பிரமாணத்துக்கு

என்ரனச்
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கருப்ப ொருள்: அவரது முடிவில்லொ உண்மைத்துவம்
சிரறோக்கிக்

லகாள்ளுகிறது.

ிர்ப்பந்தமான

மனுஷன்

மரணசரீரத்தினின்று ோர் என்ரன விடுதரெோக்குவார்?

ான்!

ம்முரடே கர்த்தராகிே

இயேசுகிறிஸ்துமூெமாய் யதவரன ஸ்யதாத்திரிக்கியறன். ஆதொல்
மனதினாயெ

யதவனுரடே

இந்த

ிோேப்பிரமாணத்துக்கும்,

ாயன என்

மாம்சத்தினாயெயோ

பாவப்பிரமாணத்துக்கும் ஊழிேஞ்லசய்கியறன்." இந்த தினசரி யுத்தத்தில் இருந்து
ோரும் விெக்கப்படவில்ரெ.

ாம் எயபசிேர் 6:10-18-ல் கூறப்பட்டுள்ை கடவுைின்

முழு கவசத்ரத அணிந்துலகாண்டு,
யவண்டும்.

மது

யபாராட்டம்

துரரத்தனங்கயைாடும்,

மாம்சத்யதாடும்

இரத்தத்யதாடுமல்ெ,

அதிகாரங்கயைாடும்,

யொகாதிபதிகயைாடும்,
யசரனகயைாடும்

ம்முரடே யபாராட்டங்கரை எதிர்லகாள்ை
ஆனால்

இப்பிரபஞ்சத்தின்

வானமண்டெங்கைிலுள்ை

அந்தகார

லபால்ொத

ஆவிகைின்

மக்குப் யபாராட்டம் உண்டு. இது ஒரு ஆவிக்குரிே யபாராட்டம்.

ம்முரடே மாம்சம் யசாதரனக்கு விட்டுக்லகாடுக்கும் காெங்கள் உண்டு, இரத
சாத்தான் பேன்படுத்தி யதவன்

ம்ரமக் கண்டனம் லசய்து

ிராகரிக்கிறார் என்று

உணரச் லசய்வான். இந்தக் கருவிகரைத்தான் சாத்தான் பேன்படுத்தி
வழ்த்தி
ீ

ம்ரமத் யதாற்கடிக்கச் லசய்கிறான்.

ம்ரம கீ யழ

ாம் லசய்த பாவங்கரை

மக்கு

ிரனவூட்டி, அதிெிருந்து விடுபட யவறு எந்த வழியும் இல்ரெ என்று.
தீர்க்கதரிசி

மீ கா

எழுதியுள்ைபடி,

ம்முரடே

கருரணயுள்ைவருமாய் இருக்கிறார்.

யதவன்

மன்னிப்பவரும்,

மிக்க

யதவன் பாவத்ரத லவறுக்கிறார்! இது பற்றி

சந்யதகம் இல்ரெ ஆனால் அவரது பிள்ரைகள் மீ து உள்ை அவரது உறுதிோன
அன்பு

இன்னும்

குறிப்பிடுகிறார்:
அறிோத

லபரிேது.
" ாம்

அவருக்குள்

அவரர

ஞாேிறுக்கிழரமரே

அப்யபாஸ்தெனாகிே

யதவனுரடே

மக்காகப்
ஒருயபாதும்

பவுல்

2

லகாரிந்திேர்

ீதிோகும்படிக்கு,

பாவமாக்கினார்."

விரைோட்டாகக்

கருதக்கூடாது.

சமுத்திரத்தின்

அப்யபாஸ்தெனாகிே
"ஆனபடிோல்,

பவுல்

கிறிஸ்து

ஆழங்கைில்
யராமர்

8:1-ல்

ம்முரடே

யபாடப்பட்டிருக்கின்றன.
மீ ைவும்

வெியுறுத்துகிறார்:

இயேசுவுக்குட்பட்டவர்கைாேிருந்து,

டவாமல் ஆவிேின்படியே

கிறிஸ்து

ாம் அவருரடே

மக்குள் சுமந்து லசல்கியறாம். சிலுரவேின் வழிேில்தான்

பாவங்கள்

பாவம்

உேிர்த்லதழுதல்

ம்முரடே பாவங்கரைச் சிலுரவேில் சுமந்தார், இப்யபாது
ீதிரே

5:21-ல்

மாம்சத்தின்படி

டக்கிறவர்களுக்கு ஆக்கிரனத்தீர்ப்பில்ரெ." கிறிஸ்து

இயேசுவுக்குள் எந்தவிதமான கண்டனமும் இல்ரெ. அவர் உங்கரை ஒருயபாதும்
ரகவிட்டுவிடமாட்டார், அவர் உங்கரை ஒருயபாதும்
ம்முரடே

யதவன்

பின்லதாடருவார்.
கிருரபேின்யமல்

உண்ரமயுள்ைவர்.
ாம்

அவர்

அவருரடே
கிருரபரே

ிராகரிக்கமாட்டார்.

அவர்

தமது

கிருரபரே

லவைிப்படுத்துகிறார்,
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ெனங்கரைப்
ிராகரித்தாலும்,

ாம்

யமற்லகாள்ை
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கருப்ப ொருள்: அவரது முடிவில்லொ உண்மைத்துவம்
மக்கு உதவி லசய்கிறார். இந்த லெந்து காெம் யதவனின் உண்ரமத்துவத்ரத
பிரதிபெிக்க யவண்டிே ஒரு ய ரம், அவருரடே கிருரபரேத் தழுவிக்லகாண்டு,
சாத்தாரன
காெடிேில்,

இருக்க
ம்

அைிப்பதில்ரெ.
ீங்கள்

யவண்டிே

மனதில்

இடத்தில்

அல்ெ.

கிறிஸ்து

ீங்கள் கண்டனம் லசய்ேப்பட்டு

மன்னிக்கப்பட்டு

இருக்கிறீர்கள்

ரவக்கயவண்டும்,
ஒருயபாதும்

ம்முரடே

ஆக்கிரனத்தீர்ப்பு

ிராகரிக்கப்பட்டதாக உணர்ந்தால்,

என்பரத

அறிந்து

லகாள்ளுங்கள்.

அவருரடே அன்பிெிருந்து உங்கரை ஒன்றும் பிரிக்க முடிோது.
லெபம்
பிதாயவ, என் பாவங்கரை மன்னித்து, எல்ொ அ ிோேத்ரதயும் என்னிடத்தில்
ீக்கி

என்ரனச்

அறிவிக்கியறன்,
உங்கள்

சுத்தமாக்குகிறதற்கு
உங்கள்

பரிசுத்த

ன்றி.

அன்பிெிருந்து

ஆவிேினால்

என்ரன

என்ரன லபெப்படுத்துங்கள். இயேசுவின்

ான்

என்ரன
ிரப்பி,

யதவனின்
எதுவும்
ீதிேின்

பிள்ரை

பிரிக்க

என்று

முடிோது.

பாரதேில்

டக்க

ாமத்தில், ஆலமன்.

லெயல்
கண்டனம் மற்றும்

ிராகரிப்பில்

ான் மன்னிக்கப்பட்டுவிட்யடன்,

டப்பரத

ிறுத்துங்கள்.

ான் யதவனின் பிள்ரைோய் இருக்கியறன் என்று

உங்கைிடத்தில் கூறுங்கள்.

அருட்திரு சாமுயவல் கிஃப்ட் ஸ்டீபன்
தரெரமப் யபாதகர் / யமற்பார்ரவோைர்
சிமிர்னா திருச்சரப
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தேேி: 4 ைார்ச்
ேமைப்பு:

- லெந்தின் மூன்றாவது ஞாேிற்றுக்கிழரம

ாங்கள் ஆத்துமா ஈயடற விசுவாசிக்கிறவர்கைாேிருக்கியறாம்

தவேப்பகுேி: எபிலரேர் 10:19-31, 36-39
19. ஆரகோல், சயகாதரயர,

ாம் பரிசுத்த ஸ்தெத்தில் பிரயவசிப்பதற்கு

இயேசுவானவர் தமது மாம்சமாகிே திரரேின் வழிோய்ப் புதிதும் ெீவனுமான
மார்க்கத்ரத

மக்கு உண்டுபண்ணினபடிோல்,

20. அந்த மார்க்கத்தின்வழிோய்ப் பிரயவசிப்பதற்கு அவருரடே இரத்தத்தினாயெ
மக்குத் ரதரிேம் உண்டாேிருக்கிறபடிேினாலும்,

21. யதவனுரடே வட்டின்யமல்
ீ
அதிகாரிோன மகா ஆசாரிேர்

மக்கு ஒருவர்

இருக்கிறபடிேினாலும்,
22. துர்மனச்சாட்சி

ீங்கத் லதைிக்கப்பட்ட இருதேமுள்ைவர்கைாயும், சுத்த ெெத்தால்

கழுவப்பட்ட சரீரமுள்ைவர்கைாயும், உண்ரமயுள்ை இருதேத்யதாடும் விசுவாசத்தின்
பூரண

ிச்சேத்யதாடும் யசரக்கடயவாம்.

23. அல்ொமலும்,

ம்முரடே

ம்பிக்ரகரே அறிக்ரகேிடுகிறதில்

அரசவில்ொமல் உறுதிோேிருக்கக்கடயவாம்; வாக்குத்தத்தம்பண்ணினவர்
உண்ரமயுள்ைவராேிருக்கிறாயர.
24. யமலும், அன்புக்கும்
கவனித்து;

ற்கிரிரேகளுக்கும்

ாம் ஏவப்படும்படி ஒருவரரலோருவர்

25. சரப கூடிவருதரெச் சிெர் விட்டுவிடுகிறதுயபாெ
ஒருவருக்லகாருவர் புத்திலசால்ெக்கடயவாம்;

ாமும் விட்டுவிடாமல்,

ாைானது சமீ பித்துவருகிறரத

எவ்வைவாய்ப் பார்க்கிறீர்கயைா அவ்வைவாய்ப் புத்திலசால்ெயவண்டும்.
26. சத்திேத்ரத அறியும் அறிரவ அரடந்தபின்பு

ாம் மனப்பூர்வமாய்ப்

பாவஞ்லசய்கிறவர்கைாேிருந்தால், பாவங்கைினிமித்தம் லசலுத்தத்தக்க
யவலறாருபெி இனிேிராமல்,
27.

ிோேத்தீர்ப்பு வருலமன்று பேத்யதாயட எதிர்பார்க்குதலும், வியராதிகரைப்

பட்சிக்கும் யகாபாக்கிரனயுயம இருக்கும்.
28. யமாயசேினுரடே பிரமாணத்ரதத் தள்ளுகிறவன் இரக்கம்லபறாமல்
இரண்டுமூன்று சாட்சிகைின் வாக்கினாயெ சாகிறாயன;

29. யதவனுரடே குமாரரனக் காெின்கீ ழ் மிதித்து, தன்ரனப் பரிசுத்தஞ்லசய்த
உடன்படிக்ரகேின் இரத்தத்ரத அசுத்தலமன்லறண்ணி, கிருரபேின் ஆவிரே
ிந்திக்கிறவன் எவ்வைவு லகாடிதான ஆக்கிரனக்குப்

பாத்திரவானாேிருப்பாலனன்பரத யோசித்துப்பாருங்கள்.
30. பழிவாங்குதல் எனக்குரிேது,

ாயன பதிற்லசய்யவன் என்று கர்த்தர் லசால்லுகிறார்

66

2018 லெந்துகாெ அனுதின தியானம்
கருப்ப ொருள்: அவரது முடிவில்லொ உண்மைத்துவம்
என்றும், கர்த்தர் தம்முரடே ெனங்கரை
இன்னாலரன்று அறியவாம்.

ிோேந்தீர்ப்பாலரன்றும் லசான்னவர்

31. ெீவனுள்ை யதவனுரடே ரககைியெ விழுகிறது பேங்கரமாேிருக்குயம.
36.

ீங்கள் யதவனுரடே சித்தத்தின்படி லசய்து, வாக்குத்தத்தம்பண்ணப்பட்டரதப்

லபறும்படிக்குப் லபாறுரம உங்களுக்கு யவண்டிேதாேிருக்கிறது.

37. வருகிறவர் இன்னுங் லகாஞ்சக்காெத்தில் வருவார், தாமதம்பண்ணார்.
38. விசுவாசத்தினாயெ

ீதிமான் பிரழப்பான், பின்வாங்கிப்யபாவானானால்

அவன்யமல் என் ஆத்துமா பிரிேமாேிராது என்கிறார்.
39.

ாயமா லகட்டுப்யபாகப் பின்வாங்குகிறவர்கைாேிராமல், ஆத்துமா ஈயடற

விசுவாசிக்கிறவர்கைாேிருக்கியறாம்.

தியானம்
இறுதிவரரேிலும்

ம் ஆன்மாக்கரை பாதுகாப்பதற்கு விசுவாசம் அவசிேம்.

ாம்

எப்படி "பின்வாங்கும்" பிரிவில் இல்ொமல் விசுவாசத்தின் வாழ்ரவ வாழ்வது?

அருகில் பெர்வது
யதவனிடம்

ல ருங்கிச்

லசன்று,

அவருரடே

பிரசன்னத்ரத

அணுகுவது

ஒரு

பாக்கிேம். வாழ்க்ரகேின் "உெகைாவிே வரெ" யபான்ற பெ இடங்கைில் அதிகம்
ஈடுபட்டு

இருப்பதால்,

ஒருயவரை
அவரது

பேப்படொம்.

"அணுகல்

ண்பர்கயை,

ஏலனன்றால்

அரதச்

மறுக்கப்பட்டு"
ாம்

ம்முரடே

"திறக்கப்பட்டுவிட்டது",
வருவதன்

பாவங்கைிெிருந்தும்
வல்ெரமேில்

உறுதியொக

அடிக்கடி

லசய்வதில்ரெ.

அல்ெது

ம் வாழ்வில் பாவம் மற்றும் ஒரு குற்ற உணர்வின் காரணமாக

தைத்தில்

ல ருங்கி

ாம்

மக்கு

ஒரு

எதிர்லகாள்ை

தகப்பனிடம்

கிறிஸ்துவின்

மகா

விெகி

ம்ரமச்

ாம்

ம்பிக்ரகயோடு

அணுகல்

மூெமும்,

விடுவரத

பிராதான
ிற்காமல்

சுத்திகரிப்பதற்காக

ாம்

வரொம்,

திோகத்தால்

ஆசாரிேர்

இருக்கிறார்.

இருப்பதினாலும்,
அவருரடே

எல்ொ

இரத்தத்தின்

ம்பிக்ரக ரவக்கியறாம்.

ிடித்துக்பகொள்வது

விசுவாசத்தின்

வாக்குமூெத்ரத

உறுதிோகப்

பிடித்துக்லகாள்வது

என்றால்

யவதாகமத்ரத யமற்யகாள் காட்டுவதும், ஞாபகத்திெிருந்து மத யகாட்பாடுகரை
முழங்குவதும் அல்ெ.
ம்

அறிக்ரகக்கு

ாம்

ம்புகிற காரிேங்கரை வலுவாக பிடித்துக்லகாள்வதும்

ஏற்றவாறு

ாம்

வாழ்வயத
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ம்பிக்ரககளுக்கு ஏற்றவாறு
வசதிக்கு

முரண்பாடாய்

ாம் லசேல்பட்டு வாழ்க்ரகரே வாழ்வதாகும்,

அல்ெ.

வாழ்க்ரகேில்

ீங்கள்

சம ிரெரே

ம்

இழக்க

ய ரிடொம், உங்கள் முக்கிேமான காரிேங்கள் குலுக்கப்படொம், அல்ெது யதவன்
மீ து உங்கள்

ம்பிக்ரகரே தடுமாறச் லசய்ேொம் - அவருரடே வாக்குறுதிகைின்

உண்ரமத்துவத்தில் லதாடர்ந்து விடாமுேற்சியுடன் லபாறுரமோய் இருங்கள்.
விசுவாசம்

மற்றும்

பின்வாங்காமல்

அந்த

இருப்பது

விசுவாசத்தின்
-

அதுயவ

அடிப்பரடேில்

கிறிஸ்துவின்

ம்

லசேல்படுவது

திோகத்திற்கான

-

சரிோன

பதிொகும்.

ஒன்றொக இருப் து
கிறிஸ்துவில் ஒன்றாக இருப்பது

ம் விசுவாசத்ரத விட்டு விெகாமல் இருக்க

உதவும். கிறிஸ்துவின் மீ ட்கும் திோகம் தனி பர்களுக்காக மட்டுமல்ெ, ஆனால்
ஒன்றுபட்ட

முழு

சரீரத்திற்காகவும்.

அழுத்தமும்

ம்ரம

லகடுக்கொம்,

ஆனால்

வலுப்படுத்தி,
யதவயனாடும்,

பாரதத்

திருப்பி,

சரீரத்தில்

அரசத்து

ய ாக்கங்கள்

தனிரமப்படுத்தி

பங்யகற்பது

மற்றும்

அவருரடே

உெகைாவிே
ம்ரமத்

தூண்டுகிறது.

மக்கயைாடும்

அல்ெது

ஊக்கத்ரதக்

திரசேறிந்து

ம்முரடே

ஐக்கிேம்

மற்றும்
திருப்பி,

உண்ரமயுள்ை

லகாள்வதன்

மூெம்,

கிறிஸ்துவின் வருரகக்கு முன்னதாகயவ விசுவாசத்தில் உறுதிோய் இருப்பதற்கு
ாம் ஒருவருக்லகாருவர் ஊக்கப்படுத்துகியறாம்.
லெபம்
பிதாயவ,

என்

லபெவனங்கள்
ீ

ல ருங்கி வர அரழத்ததற்காக
மட்டும் அல்ொமல்,

இருந்தயபாதிலும்
ான்

விடாப்பிடிோய்

சத்திேத்திற்கு

என்ரன

உம்மிடத்தில்

ன்றியோடு இருக்கியறன். என் பாவத்ரத

ான் உன்னில் கவனம் லசலுத்த யவண்டும் என்று

யவண்டிக்லகாள்கியறன் - அப்யபாது
ான்

ீர்

உம்ரமப்

ஏற்றவாறு

வாழ

ான்

ம்பிக்ரகயுடன் ல ருங்கி வர முடியும்.

பற்றிக்லகாண்டு

எனக்கு

ான்

உத்தரவு

உம்ரம மகிரமப்படுத்துயவன். ஆண்டவயர,

என்

விசுவாசத்ரத

அைியும்,

அப்லபாழுது

உம்
ான்

ான் வஞ்சிக்கப்பட்டு தனிரமேில்

பின்வாங்கிப்யபாகாமல் இருக்க எனக்கு உதவும், ஆனால் கிறிஸ்துவில் உள்ை என்
சயகாதர

சயகாதரிகைின்

ஐக்கிேத்தில்

பாதுகாத்துக்லகாள்ளும். இயேசுவின்

என்

ஆத்துமாரவ

பெப்படுத்தி

ாமத்தில், ஆலமன்.

லெயல்
ீங்கள் யவரெ லசய்ே யவண்டிே ஒரு அம்சத்ரத அரடோைம் காணவும்:
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அ)

சிெ

இரணே

லசய்யுங்கள்

-

தைங்களுக்கு

யதவனிடம்

உங்கள்

அடிக்கடி

ல ருங்கிவர

ஒரு

அணுகரெ
வழக்கமான

மதிப்பீடு
ய ரத்ரத

தீர்மானிக்கவும்;
ஆ) உங்கள் லசேல்கரையும் வாழ்க்ரக முரறரேயும் மதிப்பீடு லசய்யுங்கள் உங்கள் விசுவாசத்தின் லதாழிற்துரறேில் அரத சீ ரரமக்கவும்;
இ)

உங்கள்

பெப்படுத்தி

உறவுகரை
கிறிஸ்துவின்

மதிப்பீடு
வழிேியெ

லசய்யுங்கள்
உங்கரை

-

உங்கள்

விசுவாசத்ரதப்

ஊக்குவிக்கும்

ஐக்கிேத்திற்குத்

திரும்புங்கள்.

அருட்திரு லடாமினிக் யோ

தரெரமப் யபாதகர், திரித்துவ கிரிஸ்துவர் ரமேம்

லபாது யமெதிகாரி, சிங்கப்பூரின் அலசம்பிைிஸ் ஒஃப் காட்
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