2018 லெந்துகாெ அனுதின தியானம்
கருப்ப ொருள்: அவரது முடிவில்லொ உண்மைத்துவம்
தேேி: 12 மார்ச் - லெந்தின் நான்காவது வாரத்தின் ேிங்கள்கிழமம
ேமைப்பு: இயேசு யேசிே வார்த்தததே அந்த மனிதன் நம்ேினான்
தேேப்பகுேி: யோவான் 4:43-54
43. இரண்டுநாதைக்குப்ேின்பு அவர் அவ்விடம்விட்டுப் புறப்ேட்டு, கெியெோவுக்குப்
யோனார்.

44. ஒரு தீர்க்கதரிசிக்குத் தன் லசாந்த ஊரியெ கனமில்தெலேன்று இயேசு தாயம
லசால்ெிேிருந்தார்.
45. அவர் கெியெோவில் வந்தயோது, எருசயெமில் ேண்டிதகேியெ அவர் லசய்த
எல்ொவற்தறயும் ோர்த்திருந்த கெியெேர் அவதர ஏற்றுக்லகாண்டார்கள்.
அவர்களும் ேண்டிதகக்குப் யோேிருந்தார்கள்.
46. ேின்பு, இயேசு தாம் தண்ணதரத்
ீ
திராட்சரசமாக்கின கெியெோவிலுள்ை கானா
ஊருக்கு மறுேடியும் வந்தார்; அப்லோழுது கப்ேர்நகூமியெ ராஜாவின் மனுஷரில்
ஒருவனுதடே குமாரன் விோதிோேிருந்தான்.
47. இயேசு யூயதோவிெிருந்து கெியெோவுக்கு வந்தாலரன்று அந்த மனுஷன்
யகள்விப்ேட்டயோது, அவரிடத்திற்குப் யோய், தன் மகன் மரண

அவஸ்ததோேிருந்தேடிேினாயெ, அவதனக் குணமாக்கும்ேடிக்கு
வரயவண்டுலமன்று அவதர யவண்டிக்லகாண்டான்.

48. அப்லோழுது இயேசு அவதன யநாக்கி: நீங்கள் அதடோைங்கதையும்
அற்புதங்கதையும் காணாவிட்டால் விசுவாசிக்கமாட்டீர்கள் என்றார்.
49. அதற்கு ராஜாவின் மனுஷன்: ஆண்டவயர, என் ேிள்தை சாகிறதற்குமுன்யன
வரயவண்டும் என்றான்.

50. இயேசு அவதன யநாக்கி: நீ யோகொம், உன் குமாரன் ேிதைத்திருக்கிறான்
என்றார். அந்த மனுஷன், இயேசு லசான்ன வார்த்தததே நம்ேிப் யோனான்.
51. அவன் யோதகேில், அவனுதடே ஊைிேக்காரர் அவனுக்கு எதிர்லகாண்டுவந்து,
உம்முதடே குமாரன் ேிதைத்திருக்கிறான் என்று அறிவித்தார்கள்.

52. அப்லோழுது: எந்த மணியநரத்தில் அவனுக்குக் குணமுண்டாேிற்று என்று
அவர்கைிடத்தில் விசாரித்தான். அவர்கள்: யநற்று ஏைாமணியநரத்தில் ஜுரம்
அவதன விட்டது என்றார்கள்.

53. உன் குமாரன் ேிதைத்திருக்கிறான் என்று இயேசு தன்னுடயன லசான்ன
மணியநரம் அதுயவ என்று தகப்ேன் அறிந்து, அவனும் அவன் வட்டாரதனவரும்
ீ
விசுவாசித்தார்கள்.
54. இயேசு யூயதோவிெிருந்து கெியெோவுக்குத் திரும்ேிவந்தேின்பு, இது அவர்
லசய்த இரண்டாம் அற்புதம்.
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2018 லெந்துகாெ அனுதின தியானம்
கருப்ப ொருள்: அவரது முடிவில்லொ உண்மைத்துவம்
தியானம்
நீங்கள் சிெர் புனித யதசத்திற்கு புனித ோத்திதர லசன்றிருக்கொம். அப்லோழுது
ஒரு

ேட்டணத்தின்

நுதைவாேில்

லவைியே

'கப் ர்நகூம்

இயேசுவின்

நகரம்'

என்று வாசிக்கும் ஒரு லேரிே லேேர்ப் ேெதகதே நீங்கள் கண்டிருக்கொம்.
அந்த

விதைவின்

தீர்க்கதரிசிக்குத்

அறிக்தக

தன்

அல்ெது

பசொந்த

வார்த்ததகள்,

ஊரியல

(வச.

கனைில்மலபேன்று

44.

ஒரு

இயேசு

தொயை

பசொல்லிேிருந்தொர்) மத்யதயு, மாற்கு, லூக்கா ஆகிே சுவியசஷங்கைிலும் ேதிவு
லசய்ேப்ேட்டுள்ைன.

இயேசுவின்

வைர்ப்ேின்

தாழ்தமதேக்

குறித்து

நிச்சேமாக

ோரேட்சங்கள் உள்ைன, மற்றும் அவரது வட்டின்
ீ
சூைெில் லகாண்ட அறிவு மூெம்
அவருக்கு

ேரிச்சேம்

உருவானது.

"உள்ளூர்

இஞ்சி

காரமாக

இல்தெ"

என்ேது

நமக்குத் லதரிந்த ஒரு ேைலமாைி, அது நம் ஆண்டவருக்கும் லதரியும்.
இயேசு தம் லசாந்த ஊருக்குத் திரும்ேினார்... தம் லசாந்த ஜனங்கைால் ஒருமுதற
அவர்

நிராகரிக்கப்ேட்ட

லதாதெவில்

உள்ை

ஒரு
ஒரு

இடம்.

இந்த

குடும்ேத்தில்

சமேத்தில்

உள்ை

26

கிமீ

(16

ஒருவனிடத்தில்

தமல்)

விசுவாசம்

காணப்ேடுகிறது.
எல்யொருக்கும்

கடவுள்

யததவ,

இந்த

வாசிப்ேில்

உள்ை

அந்த

முக்கிேமான

நேருக்கும் கூட. அவருதடே யவண்டுயகாளுக்கு இயேசு லகாடுத்த ேதில், "நீ ங்கள்
அமைேொளங்கமளயும்

அற்புதங்கமளயும்

விசுவொசிக்கைொட்டீர்கள்",
அற்புதங்கதையும்

கொணொவிட்ைொல்

விசுவாசிப்ேதற்கு

எதிர்ோர்க்கும்

தன்

அதடோைங்கதையும்

யூதச்

லசவிகதைக்

குறிப்ேிட்டுச்

லசால்லுகிறார். அந்த மனிதர் யோன்ற எைிே விசுவாசயம யததவப்ேட்டது. அந்த
விோதிப்ேட்டப்

ேிள்தைேின்

யததவேில்தெ.

இயேசு

ிமைத்திருக்கிறொன்"
யோததனதேப்
குணமாகிேது.

ேடுக்தகக்கு

அந்த

என்றார்.

ேின்ேற்றினான்,
இந்த

அருயக

மனிதரிடம்
அந்த

உன்

இயேசுதவ

சமேத்தியெயே

அவருதடே

இருக்கக்

ய ொகலொம்,

மனிதன்

அந்தச்

மனிதனுக்கும்

"நீ

இயேசு

கூடத்

குைொரன்

விசுவாசித்து,

அவன்

குடும்ேத்துக்கும்

குைந்தத
கர்த்தராகிே

இயேசுவிடம் விசுவாசம் வந்ததாக நமக்குச் லசால்ெப்ேடுகிறது.
2

தீயமாத்யதயு

2:13,

"நாம்

உண்தமேில்ொதவர்கைாேிருந்தாலும்,

அவர்

உண்தமயுள்ைவராேிருக்கிறார்; அவர் தம்தமத்தாம் மறுதெிக்கமாட்டார்."
லெபம்
அன்புள்ை
யநரத்திலும்

இயேசுயவ,

இரட்சகராகிே

எங்கதை

ஆண்டவயர,

தகவிடவில்தெ.
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எந்த
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கருப்ப ொருள்: அவரது முடிவில்லொ உண்மைத்துவம்
உண்தமயுள்ைவர்கைாக இல்ொதிருந்தாலும் அல்ெது உங்கைிடத்தில் விசுவாசம்
இல்ொவிட்டாலும்

கூட,

கீ ழ்ப்ேடிந்து,

லசால்வதத

நான்

உங்கள்

உண்தமோன

அர்த்தப்ேடுத்த

விசுவாசத்திற்கு
எனக்கு

உதவும்,

நன்றி.
"நான்

நான்
என்ன

லசய்ே யவண்டும் என்று நீர் விரும்புகிறதத லசய்ே, நீர் எனக்கு லசய்ேயவண்டும்
என்று நான் எதிர்ோர்ப்ேதத அல்ெ"
லெயல்
இயேசுவின்

வல்ெதமேிெிருந்து

அவருதடே

வார்த்ததேின்

மீ து

விசுவாசம்

தவத்து, ேிறகு அவரிடத்தில் முழுதமோன விசுவாசத்திற்கு முன்யனறிே அந்த
முக்கிேமான நேதரப்

யோெயவ, என் குடும்ேத்துடன் என் அன்றாட வாழ்வில்

அந்த விசுவாசத்தத அறிேவும், அதில் வைரவும், அதில் வாைவும் இப்யோது நான்
ஆேத்தமாய்

இருக்கியறன்.

என்

லசாந்த

விருப்ேத்திற்கு

அல்ொமல்

கீ ழ்ப்ேடியவன்.

யேராேர் சாெமன் சிலோங்

குசிங்கின் மதறமாவட்டத்தின் உதவி ஆேர்

லசேின்ட் லகாெம்ோவின் திருச்சதே புயராகிதர், மீ ரி சரவாக்
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அவருக்கு
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கருப்ப ொருள்: அவரது முடிவில்லொ உண்மைத்துவம்
தேேி: 13 மார்ச் - லெந்தின் நான்காவது வாரத்தின் லசவ்வாய்க்கிழமம
ேமைப்பு: எதுவதரக்கும் கர்த்தாயவ! நீர் என்தறக்கும் யகாேமாேிருப்ேீயரா?
தேேப்பகுேி: சங்கீ தம் 79
1. யதவயன, புறஜாதிோர் உமது சுதந்தரத்தில் வந்து, உமது ேரிசுத்த ஆெேத்ததத்
தீட்டுப்ேடுத்தி, எருசயெதம மண்யமடுகைாக்கினார்கள்.

2. உமது ஊைிேக்காரரின் ேியரதங்கதை ஆகாேத்துப் ேறதவகளுக்கும், உமது
ேரிசுத்தவான்கைின் மாம்சத்ததப் பூமிேின் மிருகங்களுக்கும் இதரோகக்
லகாடுத்தார்கள்.

3. எருசயெதமச் சுற்றிலும் அவர்களுதடே இரத்தத்தத தண்ணதரப்யோெச்
ீ
சிந்தினார்கள்; அவர்கதை அடக்கம்ேண்ணுவாருமில்தெ.
4. எங்கள் அேொருக்கு நிந்ததயும், எங்கள் சுற்றுப்புறத்தாருக்குப் ேரிோசமும்
சக்கந்தமுமாயனாம்.

5. எதுவதரக்கும் கர்த்தொயவ! நீர் என்தறக்கும் யகாேமாேிருப்ேீயரா? உம்முதடே
எரிச்சல் அக்கினிதேப்யோல் எரியுயமா?
6. உம்தம அறிோத ஜாதிகள் உமது நாமத்ததத் லதாழுதுலகாள்ைாத
ராஜ்ேங்கள்யமலும், உம்முதடே உக்கிரத்தத ஊற்றிவிடும்.

7. அவர்கள் ோக்யகாதேப் ேட்சித்து, அவன் குடிேிருப்தேப் ோைாக்கினார்கயை.
8. பூர்வகாெத்து அக்கிரமங்கதை எங்களுக்கு வியராதமாக நிதனோயதயும்;
உம்முதடே இரக்கங்கள் சீக்கிரமாய் எங்களுக்கு யநரிடுவதாக; நாங்கள் மிகவும்
தாழ்த்தப்ேட்டுப்யோயனாம்.

9. எங்கதை இரட்சிக்கும் யதவயன, நீர் உமது நாமத்தின் மகிதமேினிமித்தம்
எங்களுக்கு உதவிலசய்து, உமது நாமத்தினிமித்தம் எங்கதை விடுவித்து, எங்கள்
ோவங்கதை நிவிர்த்திோக்கும்.

10. அவர்களுதடே யதவன் எங்யக என்று புறஜாதிகள் லசால்வாயனன்? உமது
ஊைிேக்காரருதடே சிந்துண்ட இரத்தத்தின் ேைிவாங்குதல் ஜாதிகளுக்குள்யை எங்கள்
கண்களுக்கு முன்ோக விைங்கும்ேடி லசய்யும்.

11. கட்டுண்டவனுதடே லேருமூச்சு உமக்கு முன்ோக வரட்டும்; லகாதெக்கு
நிேமிக்கப்ேட்டவர்கதை உமது புேேெத்தினால் உேியராயட காத்தருளும்.
12. ஆண்டவயர, எங்கள் அேொர் உம்தம நிந்தித்த நிந்தததே, ஏைத்ததனோக
அவர்கள் மடிேியெ திரும்ேப்ேண்ணும்.
13. அப்லோழுது, உம்முதடே ஜனங்களும் உம்முதடே யமய்ச்செின் ஆடுகளுமாகிே
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கருப்ப ொருள்: அவரது முடிவில்லொ உண்மைத்துவம்
நாங்கள் உம்தம என்லறன்தறக்கும் புகழுயவாம்; ததெமுதற ததெமுதறோக
உமது துதிதேச் லசால்ெிவருயவாம்.

தியானம்
இது ஒரு இனவாத புெம்ேெின் சங்கீ தம். இது யதசத்தின் கடந்த காெத்தில் நடந்த
ஒரு

துேர

நிகழ்தவ

நிதனவுேடுத்துகிறது

---

ஒருயவதை

587

கி.மு.

ோேியொனிேர்கள் மூெம் நிகழ்ந்த ேதடலேடுப்ோய் இருக்கொம் --- அப்லோழுது
ஆெேம் அைிக்கப்ேட்டது, எருசயெம் நகரம் வணாகி,
ீ
மற்றும் விழுந்த சடெங்கள்
ேறதவகளுக்கும் மிருகங்களுக்கும் உணவாகி, அல்ெது வருந்தத்தக்க முதறேில்
ோரும் அவர்கதை அடக்கம் லசய்ோமல் விடப்ேட்டன (வச. 1-3). நீடித்த அைிவும்
ேடுலகாதெயும்

இஸ்ரயவல்

மக்கள்

மீ து

அவமானத்ததக்

லகாண்டு

வந்தது,

மற்றும் கடவுைின் லகௌரவம் அவமானப்ேடுத்தப்ேட்டது (வச. 4, 10, 12). இதனால்,
தனித்துவிடப்ேட்ட கூக்குரல் வந்தது, 'எதுவதரக்கும் கர்த்தாயவ?' (வச. 5).
சங்கீ தக்காரனின்

புெம்ேல்

என்னலவன்றால்,

ஒப்புக்லகாள்ளும்

வதகேில்,

குற்றஞ்சாட்டப்ேட்ட யதசங்களுக்கு எதிரான லதய்வக
ீ தண்டதனதே விதிக்கும்ேடி
(வச. 6, 10, 12) அதைக்கிறான். எனினும் அவன், 'ஆண்டவயர, எங்கள் அேொர்
உம்தம

நிந்தித்த

நிந்தததே,

ஏைத்ததனோக

அவர்கள்

மடிேியெ

திரும்ேப்ேண்ணும்!' (வச. 12) என்று நீண்டக் காெமாக யதவதன அழுத்தவில்தெ.
மாறாக,
கவனம்

யதவனுதடே

லசாந்த

ஜனங்கைின்

லசலுத்தப்ேடுகிறது.

வியராதமாக

தவறுகதை

'பூர்வகாெத்து

நிதனோயதயும்'

யநாக்கி

விதரவாக

அக்கிரமங்கதை

என்றும்

எங்களுக்கு

சங்கீ தக்காரனின்

லசாந்த

ததெமுதறேினரால் லசய்த ோவங்கதையும் (வச. 8), அவன் யநர்தமோக ஒப்புக்
லகாள்வதத கவனியுங்கள். யமலும், 'எங்கதை இரட்சிக்கும் யதவயன, நீர் உமது
நாமத்தின் மகிதமேினிமித்தம் எங்களுக்கு உதவிலசய்து, உமது நாமத்தினிமித்தம்
எங்கதை

விடுவித்து,

எங்கள்

ோவங்கதை

நிவிர்த்திோக்கும்'

(வச.

9)

என்கிற

அவனின் ஊக்கமான யவண்டுயகாதையும் கவனியுங்கள். இது நம் அதனவருக்கும்
ஒரு

முக்கிேமான

துேரங்களும்
இருக்கொம்,

நம்

ோடமாக
லசாந்த

இதனால்

இருக்கிறது:
தவறுதல்கள்

மற்றவர்கள்

மீ து

ஒருயவதை
மற்றும்
அல்ெது

நம்

ேிரச்சதனகளும்

குதறோடுகள்
சூழ்நிதெகள்

காரணமாக
மீ து

குற்றம்

சாட்டுவது நிச்சேமாக ேேனற்றது.
முன்யனாக்கி

லசல்வது

-

தன்னுதடே

வாசகர்கதை

அவருதடே

புகழ்ச்சிதே

இதுதான்

மிகவும்

எப்லோழுதும்

முக்கிேமானது

யதவனுக்கு

நிதனவுகூரும்ேடி

நன்றி

-

சங்கீ தக்காரன்

லசலுத்துவயதாடு

உற்சாகப்ேடுத்துகிறான்.

அதற்குக்

காரணம்: அவர்கள் யதவனுதடே மக்கள், அவருதடே யமய்ச்செின் ஆடுகள் (வச.
13).

யேரைிவுகள்,

துரதிர்ஷ்டங்கள்

மற்றும்
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கருப்ப ொருள்: அவரது முடிவில்லொ உண்மைத்துவம்
அவர்களுக்கு

யநரிடொம்.

ஆனால்

லதய்வக
ீ

யமய்ப்ேர்

அவர்கதைக்

கண்காணிப்ோர் என்றும், அவர் அவர்கதை ோதுகாப்ோன, ஊட்டச்சத்து மற்றும்
ேராமரிக்கக்கூடிே ேச்தச யமய்ச்சலுக்கு வைிகாட்டி நடத்துவார் என்றும் அவர்கள்
உறுதிோக நம்ேொம்.
லெபம்
சர்வ

வல்ெதமயுள்ை

குைப்ேத்தத

யதவயன,

ஏற்ேடுத்தின

அறிக்தகேிடுகியறன்.

உம்தம

என்

நான்

ேிரச்சதனகளுக்கு

மற்ற

நேர்கள்

இருந்து

என்தன

விடுவியுங்கள்.

எனக்கு

உதவுங்கள்,

துக்கப்ேடுத்தி,

ோவங்கதையும்,

உங்கள்
அல்ெது
உம்

வாழ்க்தகேில்

குதறகதையும்

நான்

நாடுகியறன்.

என்

மன்னிப்தே
சூழ்நிதெகதை

மக்கைில்

எல்ொவற்றிற்கும்

என்

குற்றம்சாட்டுவதில்

ஒருவராக

நன்றியுள்ைவனாய்

நான்

வாழ்வதற்கு

இருக்கவும்,

நீ

ோர்

என்ேதற்காக உம்தம ோராட்டவும் எனக்கு உதவுங்கள். ஆலமன்.
லெயல்
சங்கீ தம்

23

மற்றும்

யோவான்

10:1-5-ஐ

வாசித்து,

அவருதடே

ஜனங்கைின்

யமய்ப்ேராக யதவனின் உருவத்தத ேிரதிேெிக்க யவண்டும். ஆடுகளுக்கும் அதன்
யமய்ப்ேருக்கும் இதடேில் உள்ை லநருங்கிே உறதவப் ேற்றி யோசித்து, உங்கள்
ஆவிக்குரிே

வாழ்க்தகதே

வைர்த்துக்லகாள்வதற்கான

சமாச்சாரங்கதைப்

ேற்றி

சிந்தித்துப் ோருங்கள்.

திரு ெிம் யக தம்

அவர் சிங்கப்பூர் யவதாகமச் சங்கத்தின் லோதுச் லசேொைராகவும் சிங்கப்பூர் யதசிே யதவாெேங்கைின்
மன்றத்தின் லோதுச் லசேொைராகவும் ேணிோற்றினார். அவர் சிங்கப்பூர் ேராமரிப்பு நிதெேம் (Care

Corner) மற்றும் சிங்கப்பூர் ஆங்கிெிகன் சமுதாே யசதவகள் ஆகிேவற்றிலும் ததெதம நிர்வாகிோக
இருந்தார். ஸ்காட்ொந்தின் எடின்ேர்க் ேல்கதெக்கைகத்தில் தற்யோது முதனவர் ேட்ட யவட்ோைர்.
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கருப்ப ொருள்: அவரது முடிவில்லொ உண்மைத்துவம்
தேேி: 14 மார்ச் - லெந்தின் நான்காவது வாரத்தின் புதன்கிழமம
ேமைப்பு: இயேசுகிறிஸ்துவினால் ஒயரதரம் நாம் ேரிசுத்தமாக்கப்ேட்டிருக்கியறாம்
தேேப்பகுேி: எேிலரேர் 10:1-18
1. இப்ேடிேிருக்க, நிோேப்ேிரமாணமானது வரப்யோகிற நன்தமகைின்
லோருைாேிராமல், அதவகைின் நிைொய்மாத்திரம் இருக்கிறேடிோல்,

வருஷந்யதாறும் இதடவிடாமல் லசலுத்தப்ேட்டுவருகிற ஒயரவிதமான
ேெிகைினாயெ அதவகதைச் லசலுத்த வருகிறவர்கதை ஒருக்காலும்
பூரணப்ேடுத்தமாட்டாது.
2. பூரணப்ேடுத்துமானால், ஆராததன லசய்கிறவர்கள் ஒருதரம்

சுத்தமாக்கப்ேட்டேின்பு, இன்னும் ோவங்களுண்லடன்று உணர்த்தும் மனச்சாட்சி
அவர்களுக்கு இல்ொதிருப்ேதினால், அந்தப்ேெிகதைச் லசலுத்துகிறது
நிறுத்தப்ேடுமல்ெவா?

3. அப்ேடி நிறுத்தப்ேடாதேடிோல், ோவங்கள் உண்லடன்று அதவகைினாயெ
வருஷந்யதாறும் நிதனவுகூருதல் உண்டாேிருக்கிறது.
4. அல்ொமலும், காதை லவள்ைாட்டுக்கடா இதவகளுதடே இரத்தம் ோவங்கதை
நிவிர்த்திலசய்ேமாட்டாயத.

5. ஆதகோல் அவர் உெகத்தில் ேிரயவசிக்கும்யோது: ேெிதேயும்
காணிக்தகதேயும் நீர் விரும்ேவில்தெ, ஒரு சரீரத்தத எனக்கு
ஆேத்தம்ேண்ணின ீர்;

6. சர்வாங்க தகனேெிகளும், ோவநிவாரண ேெிகளும் உமக்குப் ேிரிேமானதல்ெ
என்றீர்.
7. அப்லோழுது நான்: யதவயன, உம்முதடே சித்தத்தின்ேடி லசய்ே, இயதா,
வருகியறன், புஸ்தகச்சுருைில் என்தனக்குறித்து எழுதிேிருக்கிறது என்று
லசான்யனன் என்றார்.
8. நிோேப்ேிரமாணத்தின்ேடி லசலுத்தப்ேட்டுவருகிற ேெிகதைக்குறித்து

யமற்லசால்ெிேேடி: ேெிதேயும், காணிக்தகதேயும், சர்வாங்க தகனேெிகதையும்,
ோவநிவாரணேெிகதையும் நீர் விரும்ேவில்தெ, அதவகள் உமக்குப்
ேிரிேமானதல்ெ என்று லசான்னேின்பு:

9. யதவயன, உம்முதடே சித்தத்தின்ேடி லசய்ே, இயதா, வருகியறன் என்று
இரண்டாவதத நிதெநிறுத்துவதற்கு முதொவதத நீக்கிப்யோடுகிறார்.
10. இயேசுகிறிஸ்துவினுதடே சரீரம் ஒயரதரம் ேெிேிடப்ேட்டதினாயெ, அந்தச்
சித்தத்தின்ேடி நாம் ேரிசுத்தமாக்கப்ேட்டிருக்கியறாம்.
11. அன்றியும், எந்த ஆசாரிேனும் நாயடாறும் ஆராததன லசய்கிறவனாயும்,

ோவங்கதை ஒருக்காலும் நிவிர்த்திலசய்ேக்கூடாத ஒயரவித ேெிகதை அயநகந்தரம்
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லசலுத்திவருகிறவனாயும் நிற்ோன்.
12. இவயரா, ோவங்களுக்காக ஒயர ேெிதேச் லசலுத்தி, என்லறன்தறக்கும்
யதவனுதடே வெதுோரிசத்தில் உட்கார்ந்து,

13. இனித் தம்முதடே சத்துருக்கதைத் தமது ோதேடிோக்கிப்யோடும்வதரக்கும்
காத்துக்லகாண்டிருக்கிறார்.

14. ஏலனனில் ேரிசுத்தமாக்கப்ேடுகிறவர்கதை ஒயர ேெிேினாயெ இவர்
என்லறன்தறக்கும் பூரணப்ேடுத்திேிருக்கிறார்.
15. இததக்குறித்துப் ேரிசுத்த ஆவிோனவரும் நமக்குச் சாட்சிலசால்லுகிறார்;
எப்ேடிலேனில்:

16. அந்த நாட்களுக்குப்ேின்பு நான் அவர்கயைாயட ேண்ணும் உடன்ேடிக்தகோவது:
நான் என்னுதடே ேிரமாணங்கதை அவர்களுதடே இருதேங்கைில் தவத்து,
அதவகதை அவர்களுதடே மனதில் எழுதுயவன்

என்று கர்த்தர் லசால்லுகிறாலரன்ேதத உதரத்தேின்பு,
17. அவர்களுதடே ோவங்கதையும் அவர்களுதடே அக்கிரமங்கதையும் நான் இனி
நிதனப்ேதில்தெ என்ேததச் லசால்லுகிறார்.

18. இதவகள் மன்னிக்கப்ேட்டதுண்டானால், இனிப் ோவத்தினிமித்தம் ேெி
லசலுத்தப்ேடுவதில்தெயே.

தியானம்
நமது திோணம் இன்று ேதைே மற்றும் புதிே ேெ விவிெிே முரண்ோடுகதை
லதரிவிக்கிறது. உண்தமோனவற்தற நன்கு புரிந்து லகாள்ையவண்டும் என்றால்
ேதைே ஏற்ோட்டின் வதககதை நாம் குறித்துக்லகாள்வது முக்கிேம். யதாட்டத்தில்
மீ றுதலுக்குப் ேிறகு யதவன் விெங்குத் யதால்கைால் மனிததன மூடினார் (ஆதி.
3:21). இது இந்த யநரத்தில் ஏற்கத்தக்க காணிக்தகோக இருந்தது, ஆனால் கல்வாரி
சிலுதவேில் ேின்பு நடக்கும் மரணத்தின் இறுதி திோகம் மற்றும் கிறிஸ்துவின்
இரத்தம்
இரத்தம்

சிந்திேததயும்
லதாடர்ந்து

அது

சுட்டிக்காட்டிேது.

சிந்தப்ேட்டது;

இந்தக்

ேதைே

ஏற்ோடு

முழுவதும்

காணிக்தககைால்

ோவத்தத

அைிக்கயவா அல்ெது மனிதனின் மனசாட்சிதே சுத்தப்ேடுத்தயவா முடிேவில்தெ.
இது நிதறயவற்றப்ேடுவதற்கு ஒயர வைி சிலுதவேின் வைிோேிருந்தது. இயேசு
சிலுதவேில் லசய்து முடித்த காரிேம் அதனவரின் ோவத்திற்கும் ஒரு முதற
திோகமாேிருந்தது;

யவறு

எந்த

ஒரு

காணிக்தகயும்

முழுதமோனது.
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சிந்திக்க

சிெ

யகள்விகள்

உடன்ேடிக்தகேின்

அர்த்தம்

லசேல்முதறோகும்

என்று

உள்ைன;

ேரிசுத்தமாக்குதல்

என்ன?

ேரிசுத்தப்ேடுத்துதல்

வசனம்

14-ல்

கவனிக்க

மற்றும்

புதிே

என்ேது

யவண்டிேது

ஒரு

அவசிேம்.

விசுவாசிகைான நம் ேேணத்தில், நாம் ேெத் யதர்வுகதை எதிர்லகாள்கியறாம். நாம்
மாம்சத்திற்கும்

அதன்

இச்தசகளுக்கும்

விட்டுக்லகாடுப்யோமா

அல்ெது

ஆவிோனவருக்கு விட்டுக்லகாடுப்யோமா (யரா. 8:1,4)? யதவனுதடே வார்த்ததேின்
லவைிச்சத்திலும்
அப்ேடி

அவர்

லசய்தால்,

வைிகைிலும்

இயேசுவின்

ேரிசுத்தமாக்குவதற்கான

அதனவருக்குமான

மாம்சத்தின்

ேசிேின்தமதே

நாம்

இரத்தத்தின்

லசேல்முதற

இயேசுவின்

ஒப்புக்லகாடுக்க

நடக்க

யதர்ந்லதடுக்கியறாமா?

சுத்திகரிப்ேின்

உண்டாகும்

ஒயர

ேெி

மறுக்கத்

கற்றுக்லகாள்ளும்யோது,

(1

வல்ெதமோல்

யோவான்

1:7).

முடிந்துவிட்டது,

யதர்ந்லதடுத்து,
அவர்

லசய்து

நாம்

ஆமாம்,

இருப்ேினும்

நாம்

கர்த்தருக்கு

முடித்தக்

கிரிதேேின்

ேரிசுத்தப்ேடுத்தல் மற்றும் தகேகப்ேடுத்துதெின் லசேல்முதறகள் உள்ைன. இந்த
லெந்து காெமானது ேதைே வதகயுடன் புதிேவற்றின் உண்தமகதை இதணக்க
உங்களுக்கு உதவட்டும்.
லெபம்
ஆண்டவயர,

ஒவ்லவாரு

நாளும்

உங்கள்

சித்தத்ததச்

லசய்வதில்

மகிழ்ச்சிேதடவதற்கு கற்றுக்லகாள்ளும்டி ஒரு கீ ழ்ப்ேடிதலுள்ை ஊைிேனாக மாற
எனக்கு

உதவுங்கள்.

உங்கள்

நிோேப்ேிரமாணங்களும்

வைிகளும்

எங்கள்

இருதேங்கைிலும் மனதிலும் எழுதப்ேட்டு, லவைிப்ேடுத்தப்ேடுவதன் மூெம் ஒரு
புதிே

உடன்ேடிக்தக

விசுவாசி

என்றால்

என்ன

என்ேதத

அறிே

எனக்கு

உதவுங்கள் (எேிலரேர் 10:16, சங்கீ தம் 51: 6, எயரமிோ 31:33). யகட்கிறவனாேிராமல்,
உன் வார்த்ததேின்ேடி லசய்கிறவனாேிருக்க எனக்கு கற்ேியும்.
லெயல்
ேதைே

ஏற்ோட்டு

லசய்வதற்கும்
யூதர்கைின்

வதககள்

யநரம்

மற்றும்

ஒதுக்குங்கள்.

சயகாதரர்களுக்கு

வடிவங்கதைப்

எேிலரேர்

முன்ோக

ேடிப்ேதற்கும்

புத்தகத்தத

அவருதடே

எழுதிே

வைக்தக

ஆய்வு

எழுத்தாைர்

முன்தவப்ேதில்

ேதைே ஏற்ோட்தட லதாடர்ந்து குறிப்ேிடுகிறார். நீங்கள் யெவிேராகம புத்தகத்தின்
லசழுதமதே
ேரிசுத்தப்ேடுத்துதல்
அத்திோேங்கைின்

எப்யோதாவது
மற்றும்
மூெம்

ோர்த்திருக்கிறீர்கைா?
தகேகப்ேடுத்தல்

திரிக்கப்ேட்டதவ.

இரத்தத்தினால்

ஆகிேதவ

இன்தறே

அதன்

விசுவாசிேிடம்

நம்முதடே மகத்தான யதவன் எவ்வாறு லதாடர்பு லகாள்கிறார் என்ேதற்கு ேெ
உதாரணங்கைில் இது ஒன்று.
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தேேி: 15 மார்ச் - லெந்தின் நான்காவது வாரத்தின் விோைக்கிழமம
ேமைப்பு: இயேசுவின் இரத்தத்தினால் நுதைவதற்கான நம்ேிக்தக
தேேப்பகுேி: எேிலரேர் 10: 19-25
19. ஆதகோல், சயகாதரயர, நாம் ேரிசுத்த ஸ்தெத்தில் ேிரயவசிப்ேதற்கு

இயேசுவானவர் தமது மாம்சமாகிே திதரேின் வைிோய்ப் புதிதும் ஜீவனுமான
மார்க்கத்தத நமக்கு உண்டுேண்ணினேடிோல்,
20. அந்த மார்க்கத்தின்வைிோய்ப் ேிரயவசிப்ேதற்கு அவருதடே இரத்தத்தினாயெ
நமக்குத் ததரிேம் உண்டாேிருக்கிறேடிேினாலும்,

21. யதவனுதடே வட்டின்யமல்
ீ
அதிகாரிோன மகா ஆசாரிேர் நமக்கு ஒருவர்
இருக்கிறேடிேினாலும்,
22. துர்மனச்சாட்சி நீங்கத் லதைிக்கப்ேட்ட இருதேமுள்ைவர்கைாயும், சுத்த ஜெத்தால்
கழுவப்ேட்ட சரீரமுள்ைவர்கைாயும், உண்தமயுள்ை இருதேத்யதாடும் விசுவாசத்தின்
பூரண நிச்சேத்யதாடும் யசரக்கடயவாம்.
23. அல்ொமலும், நம்முதடே நம்ேிக்தகதே அறிக்தகேிடுகிறதில்

அதசவில்ொமல் உறுதிோேிருக்கக்கடயவாம்; வாக்குத்தத்தம்ேண்ணினவர்
உண்தமயுள்ைவராேிருக்கிறாயர.
24. யமலும், அன்புக்கும் நற்கிரிதேகளுக்கும் நாம் ஏவப்ேடும்ேடி ஒருவதரலோருவர்
கவனித்து;

25. சதே கூடிவருததெச் சிெர் விட்டுவிடுகிறதுயோெ நாமும் விட்டுவிடாமல்,
ஒருவருக்லகாருவர் புத்திலசால்ெக்கடயவாம்; நாைானது சமீ ேித்துவருகிறதத
எவ்வைவாய்ப் ோர்க்கிறீர்கயைா அவ்வைவாய்ப் புத்திலசால்ெயவண்டும்.

தியானம்
யதவனுதடே

ேிள்தைகைான

நமக்கு

என்ன

லேரிே

சிறப்புரிதம.

மற்றவர்கள்

யதவதன லதாதெதூரம் அல்ெது அணுக முடிோததாக காணும்யோது, கல்வாரி
சிலுதவேின்
யதவனின்

வைிோக,

ேரிசுத்த

அனுேவிக்கவும்
ோக்கிேத்தத
அருதமோன

நமது

இரட்சகரும்

ேிரசன்னத்தில்

நமக்கு

ஒரு

வரனுக்கு

நுதைவதற்கும்

வைிதேத்

ஏற்றுக்லகாள்வது

ஆசாரிேருமான
திறந்திருக்கிறார்.

நம்முதடேது,

நாம்

அயத

இயேசு

யநரத்தில்
இந்த

ஏலனன்றால்

தகுதிோனவர்கள்

கிறிஸ்து,
அதத

மதிப்புமிக்க
யதவனுதடே

அல்ெ,

ஆனால்

மனிதகுெத்திற்கான அவரது அன்ேின் காரணமாக, நம்முதடே மனித ேிணக்குகள்
இருந்தயோதிலும் கிறிஸ்து நமக்கு இந்த ோக்கிேத்தத அைித்தார்.
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கருப்ப ொருள்: அவரது முடிவில்லொ உண்மைத்துவம்
யதவனுதடே ேிரசன்னத்திற்கும் வட்டிற்கும்
ீ
இந்த அணுகல் கிறிஸ்தவர்களுக்கு
அைிக்கப்ேட்ட

ஒரு

ோக்கிேம்

என்றாலும்,

சிெ

ஆவிக்குரிே

ஒழுக்கங்கதை

கிறிஸ்தவர்கள் ேின்ேற்றுவதற்கான அதைப்புடன் இந்த ோக்கிேம் கிதடக்கிறது.
அதைப்பு என்ேது ஒரு கட்டாேமில்தெ என்ேதும் இது ஒரு தனிப்ேட்ட நேரின்
ஆவிக்குரிே

அதமப்ேிற்காக

அனுப்ேப்ேடுகிறதும்

இல்தெ

என்ேதும்

குறிப்ேிடத்தக்கது. யதவதன யநசிப்ேவர்கள் ஒரு சமூகத்தின் சூைெில் ஆவிக்குரிே
வைர்ச்சிக்காகவும்

அந்த

சமூகத்தின்

நல்வாழ்வுக்காகவும்

இந்த

அதைப்தே

ஏற்றுக்லகாள்வதற்கு, ஒரு மகிழ்ச்சிோன லோறுப்ோகக் காண யவண்டும்.
கிறிஸ்தவர்களுக்குத்
நாம்

யததவோன

ஆவிக்குரிே

நல்ெ

ரீதிேில்

ஆவிக்குரிே

ஆயராக்கிேமாக

ேேிற்சிகள்

இருக்க

சிெ

என்ன?

யவண்டுலமன்று

ேின்ேற்றுவதற்கான சிெ ஆவிக்குரிே ேேிற்சிக்கான யதர்வுப் ேட்டிேல் ஒன்தறக்
கிறிஸ்தவர்கள் லகாண்டிருப்ோர்கள் என்ேதத நான் உறுதிோக நம்புகியறன். இந்தப்
ேத்திேில்,

நம்மிடத்தில்

எதிர்ோர்க்கும்

குதறந்தேட்சம்

நான்கு

அடிப்ேதட

ேேிற்சிகதை நாம் அதடோைம் காண முடியும்.
உண்தமோன மற்றும் சுத்த இருதேத்துடன் கடவுைிடம் லநருங்கி வர அதைப்பு
இருக்கிறது.
ேரிசுத்த

ஏன்

சுத்த

ஆவிேின்

இருதேம்?

எைிது.

மாற்றிேதமக்கும்

அறிக்தகேிடாத
கிரிதேக்கு

ோவங்களுடனும்

கீ ழ்ப்ேடிே

மறுக்கிற

முரட்டுத்தனமான குணத்துடனும் ேரிசுத்த யதவதன அணுகுவது அவமரிோதத
ஆகும்.
"நம்முதடே

நம்ேிக்தகதே

அறிக்தகேிடுகிறதில்

அதசவில்ொமல்

உறுதிோேிருக்கக்கடயவாம்" என்கிற அறிவுதர உள்ைது. அதிர்ஷ்டவசமாக, நாம்
இதத லசய்ே நம் லசாந்த ேெத்தத சார்ந்து இருக்கத் யததவேில்தெ. யதவனின்
உதவியுள்ை கிருதேேின் காரணமாக நாம் உறுதிோய் இருக்க முடியும்.
நம்முதடே

விசுவாசத்தத

லசேல்ேட

தவப்ேதற்காக

சக

விசுவாசிகளுக்கு

ேரஸ்ேரமான உற்சாகத்தத அைிப்ேதற்கான ஒரு யமய்ப்ேரின் அறிவுதர உள்ைது.
நற்கிரிதேகதை

அடிப்ேதடோகக்

லகாண்டு

நாம்

இரட்சிப்தே

லேற

முடிோது

என்ேது நமக்குத் லதரியும். ஆனால் விசுவாசத்தினால் இரட்சிப்தே அதடந்தவர்கள்
நற்கிரிதேகதைத் தோரிக்கும்ேடி எதிர்ோர்க்கப்ேடுகிறார்கள்.
இறுதிோக,

கிறிஸ்தவர்கள்

விசுவாசிகைாக

லதாடர்ந்து

வைங்கப்ேடவில்தெ.
உதவுகிறது,

யதவனுதடே

அவற்றில்

ஆனால்

சந்திக்க
வைக்கமான

கிறிஸ்தவ

ஐக்கிேம்,

குடும்ேத்திற்குச்
யவண்டும்.
கூட்டம்

லசாந்தமான
இங்யக

ேெ

ஒன்றுேட்ட

சக

விவரம்

யநாக்கங்களுக்காக

வைிோடு,

யோததன,

ேிரார்த்ததன மற்றும் சாட்சி லகாடுத்தல் ஆகிேவற்றிற்காக நாம் கூடிவருகியறாம்.
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கருப்ப ொருள்: அவரது முடிவில்லொ உண்மைத்துவம்
லெபம்
ேிதாவாகிே

யதவயன,

நீர்

எங்களுக்குக்

லகாடுத்த

ேெ

சிறப்புகளுக்கு

நன்றி.

எங்களுக்காக கல்வாரி வைிோக லசன்ற கிறிஸ்துவின் திோக அன்ேினால் உமது
ேரிசுத்த ேிரசன்னத்தத நாம் அதடே முடியும். கிறிஸ்தவ முதிர்ச்சிேில் வைர
உங்கள்

அதைப்தே

ேதிெைிக்கவும்,

ேிற

ேின்ேற்றுவதன்
சலுதககதை

மூெம்,
மதிக்கவும்

உங்கள்

அன்ேிற்கு

எங்களுக்கு

ஏற்றவாறு

கற்றுக்லகாடுங்கள்.

இயேசுவின் விதெயேறப்லேற்ற நாமத்தில், ஆலமன்.
லெயல்
நீங்கள்

மற்றும்

நற்கிரிதேகதை

உங்கள்

யதவாெேத்தின்

ேட்டிேெிடுங்கள்.

நண்ேர்களும்

யதவனுக்கு

ஈடுேடக்கூடிே

உங்களுதடே

சிெ

அன்ேின்

ேிரதிேெிப்ோக நற்கிரிதேகதை லசய்வதற்கு ஒரு வைக்கமான ேைக்கத்தத நீங்கள்
நதடமுதறப்ேடுத்துவதத

உறுதிப்ேடுத்துவதற்கு

லோறுப்புணர்வுடனும் இருங்கள்.

அருட்திரு முதனவர் யடனிேல் யகா கா சூன்
யோதகர், கிறிஸ்டதெட் லமத்தடிஸ்ட் யசப்ேல்
விரிவுதரோைர் (ேகுதி யநரம்), திரித்துவ இதறேிேல் கல்லூரி
ததெவர், லமதடிஸ்ட் நென்புரி யசதவகள்
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கருப்ப ொருள்: அவரது முடிவில்லொ உண்மைத்துவம்
தேேி: 16 மார்ச் - லெந்தின் நான்காவது வாரத்தின் லவள்ைிக்கிழமம
ேமைப்பு: கர்த்ததர எப்லோழுதும் எனக்கு முன்ோக தவத்திருக்கியறன்;
தேேப்பகுேி: சங்கீ தம் 16
1. யதவயன, என்தனக் காப்ோற்றும், உம்தம நம்ேிேிருக்கியறன்.
2. என் லநஞ்சயம, நீ கர்த்தமர யநாக்கி: யதவரீர், என் ஆண்டவராேிருக்கிறீர், என்
லசல்வம் உமக்கு யவண்டிேதாேிராமல்,

3. பூமிேிலுள்ை ேரிசுத்தவான்களுக்கும், நான் என் முழுப் ேிரிேத்ததயும்
தவத்திருக்கிற மகாத்துமாக்களுக்கும், அது யவண்டிேதாேிருக்கிறது என்று
லசான்னாய்.

4. அந்நிேயதவதன நாடிப் ேின்ேற்றுகிறவர்களுக்கு யவததனகள் லேருகும்; அவர்கள்
லசலுத்துகிற இரத்த ோனேெிகதை நான் லசலுத்தமாட்யடன், அவர்கள் நாமங்கதை
என் உதடுகைினால் உச்சரிக்கவுமாட்யடன்.

5. கர்த்தர் என் சுதந்தரமும் என் ோத்திரத்தின் ேங்குமானவர்; என் சுதந்தரத்தத
யதவரீர் காப்ோற்றுகிறீர்.
6. யநர்த்திோன இடங்கைில் எனக்குப் ேங்கு கிதடத்தது; ஆம், சிறப்ோன சுதந்தரம்
எனக்கு உண்டு.

7. எனக்கு ஆயொசதன தந்த கர்த்தமரத் துதிப்யேன்; இராக்காெங்கைிலும் என்
உள்ைிந்திரிேங்கள் என்தன உணர்த்தும்.
8. கர்த்தமர எப்லோழுதும் எனக்கு முன்ோக தவத்திருக்கியறன்; அவர் என்
வெதுோரிசத்தில் இருக்கிறேடிோல் நான் அதசக்கப்ேடுவதில்தெ.

9. ஆதகோல் என் இருதேம் பூரித்தது, என் மகிதம கைிகூர்ந்தது; என் மாம்சமும்
நம்ேிக்தகயோயட தங்கிேிருக்கும்.
10. என் ஆத்துமாதவப் ோதாைத்தில் விடீர்; உம்முதடே ேரிசுத்தவாதன அைிதவக்
காணலவாட்டீர்.

11. ஜீவமார்க்கத்தத எனக்குத் லதரிேப்ேடுத்துவர்;
ீ உம்முதடே சமுகத்தில் ேரிபூரண
ஆனந்தமும், உம்முதடே வெது ோரிசத்தில் நித்திே யேரின்ேமும் உண்டு.

தியானம்
இந்த

அைகான

நிதனவூட்டுகிறது:

சங்கீ தம்

ஹட்சன்

"நம்முதடே

லடய்ெரின்

விசுவாசத்ததப்

வார்த்ததகதை

எனக்கு

ேெப்ேடுத்துவது

எப்ேடி?

விசுவாசத்திற்குப் ேின்னால் ஓடுவதன் மூெம் அல்ெ, விசுவாசமுள்ைவரிடத்தில்
தங்கிேிருப்ேதன்

மூெம்."

சங்கீ தக்காரன்
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கருப்ப ொருள்: அவரது முடிவில்லொ உண்மைத்துவம்
சிறிே

யவண்டுயகாளுடன்

என்றான்.

அவனுதடேப்

லதாடங்குகிறான்,

"யதவயன,

என்தனக்

ேிரச்சிதனகதை

இன்னும்

விரிவாக்காமல்,

உடனடிோக

விசுவாசமுள்ைவரின்

அதடக்கெம்

மற்றும்

அவரிடத்தில்
ஜனங்கைில்

மீ து

நன்தமக்கான

கண்கதைத்

ஆதாரமாக

இதைப்ோறினான்.
அவன்

தன்

மகிழ்வதற்கும்,

திருப்ேி,

இருந்தவதர

யதவனிடத்தில்
அவர்கைின்

காப்ோற்றும்"
அவன்
அவரது

ஏற்றுக்லகாண்டு

இதைப்ோறுவதினால்,

யமன்தமதேக்

காண்ேதற்கும்

யதவன் அவனுக்குக் கிருதேத் தந்திருந்தார். வாழ்வில் துேரங்கதை அதிகரிக்கும்
மற்ற

கடவுள்கைின்

லேேர்கதைப்

லசய்ோமல்

இருந்தான்.

என்ேததயும்

அவன்

கவனிப்ேதற்கும்,

ேிரயோகிக்கும்

தம்முதடே

அைகான

ஏற்றுக்லகாண்டான்.

அவருதடே

ேெிகளுடன்

சுதந்தரத்தின்

யதவனுதடே

கட்டதைகளுக்குக்

அவன்

ஒன்றும்

காரணர்

யதவன்

வைிநடத்துததெக்

கீ ழ்ப்ேடிவதற்கும்,

தனக்கு

வெிதம, ஸ்திரத்தன்தம, ோதுகாப்பு, வாழ்வுக்கான மகிழ்ச்சி மற்றும் மரணத்தத
எதிர்லகாள்ளும்

நம்ேிக்தகதே

அைிக்கும்

யதவனிடத்தில்

அவன்

கவனம்

லசலுத்தினான்.
உங்கள்

விசுவாசத்தத

ேின்னால்

ேெப்ேடுத்துகிறீர்கள்?

யோராடுகிறீர்கைா

இதைப்ோறுகிறீர்கைா?
அல்ெது

எப்ேடி
உங்கள்

யதவதன

கிறிஸ்தவர்கயைாடு

அல்ெது
ேிரச்சிதனகதை

மகிழ்ச்சிேதடந்து,

விசுவாசத்திற்குப்

விசுவாசமுள்ைவரிடத்தில்
நீங்கள்

மகிதமப்ேடுத்துகிறீர்கைா?

நீங்கள்

நீங்கள்

லேரிதாக்குகிறீர்கைா

சிறப்ோய்

சந்யதாஷமாக

லசேல்ேடும்
இருக்கிறீர்கைா

அல்ெது நீங்கள் அவர்கதை லவறுக்கிறீர்கைா? உங்கள் ஆசீ ர்வாதத்தின் ஆதாரம்
ோர்?

வைிகாட்டலுக்கு

நீங்கள்

ோரிடம்

லசல்கிறீர்கள்?

உங்கள்

சிந்ததனதே

லேரும்ோொன யநரம் ஆக்கிரமித்து இருப்ேது ோர்?
ஹட்சன் லடய்ெரிடமிருந்து இன்லனாரு யமற்யகாதைக் லகாண்டு முடிக்கியறன்,
"யதவன்

லேரும்

விசுவாசமுள்ை

மனுஷதனத்

யதடவில்தெ,

அவருதடே

மகத்தான உண்தமத்துவத்தத நம்புகிற லோது மனுஷதன அவர் யதடுகிறார்."
லெபம்
அன்புள்ை கர்த்தராகிே இயேசுயவ, நீர் என் வாழ்வின் தமேமாக இருக்கிறீர். உமது
உண்தமத்துவம் என் விசுவாசத்தின் அைதவ சார்ந்திருக்கவில்தெ, ஆதகோல்
விசுவாசத்திற்காக

நான்

யோராட

யவண்டிே

அவசிேமில்தெ,

உமது

உண்தமத்துவத்தில் இதைப்ோறுயவன். நான் எடுக்கும் தீர்மானங்கைிலும், நான்
லசய்யும் லசேல்கைிலும் முதெில் உம்தம தவக்க எனக்கு உதவுங்கள். தினமும்
உங்கள்

வார்த்ததோல்

என்னிடம்

யேசுதகேில்,

உம்முதடே

வைிகாட்டுதல்

மற்றும் அறிவுதரக்காக நான் உம்தமப் ோர்க்கியறன். நம் சயகாதர சயகாதரிகைின்
வாழ்க்தகேில்

ோராட்டத்தக்க

மற்றும்
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கருப்ப ொருள்: அவரது முடிவில்லொ உண்மைத்துவம்
எனக்குக் காண்ேிக்கும்யோது, என் இதேத்தத மகிழ்ச்சியுடனும் ஆனந்தத்துடனும்
நிரப்புங்கள்.

ஆண்டவயர,

நான்

எப்யோதும்

ேிரதிேெிக்கவும்:

"கர்த்ததர

உமக்கு

நன்றியுடன்

இருக்கியறன்.

ஆலமன்!
லெயல்
வசனம்

8-ல்

தவத்திருக்கியறன்;

அவர்

என்

எப்லோழுதும்

வெதுோரிசத்தில்

எனக்கு

முன்ோக

இருக்கிறேடிோல்

நான்

அதசக்கப்ேடுவதில்தெ." நான் எப்லோழுதும் கர்த்ததர எப்ேடி எனக்கு முன்ோக
தவக்கொம்?

அருட்திரு சிோ லேங் ஹாக்
மூத்த யோதகர்
லேத்யதல் அலசம்ேிைி ஒஃப் காட்
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கருப்ப ொருள்: அவரது முடிவில்லொ உண்மைத்துவம்
தேேி: 17 மார்ச் - லெந்தின் நான்காவது வாரத்தின் சனிக்கிழமம
ேமைப்பு: ஒருவன் தாகமாேிருந்தால் என்னிடத்தில் வந்து, ோனம்ேண்ணக்கடவன்
தேேப்பகுேி: யோவான் 7:37-52
37. ேண்டிதகேின் கதடசிநாைாகிே ேிரதான நாைியெ இயேசு நின்று, சத்தமிட்டு:
ஒருவன் தாகமாேிருந்தால் என்னிடத்தில் வந்து, ோனம்ேண்ணக்கடவன்.

38. யவதவாக்கிேம் லசால்லுகிறேடி என்னிடத்தில் விசுவாசமாேிருக்கிறவலனவயனா
அவன் உள்ைத்திெிருந்து ஜீவத்தண்ணருள்ை
ீ
நதிகள் ஓடும் என்றார்.
39. தம்தம விசுவாசிக்கிறவர்கள் அதடேப்யோகிற ஆவிதேக்குறித்து இப்ேடிச்
லசான்னார். இயேசு இன்னும் மகிதமப்ேடாதிருந்தேடிேினால் ேரிசுத்த ஆவி
இன்னும் அருைப்ேடவில்தெ.
40. ஜனங்கைில் அயநகர் இந்த வசனத்ததக் யகட்டலோழுது: லமய்ோகயவ இவர்
தீர்க்கதரிசிோனவர் என்றார்கள்.

41. யவறுசிெர்: இவர் கிறிஸ்து என்றார்கள். யவறுசிெர்: கிறிஸ்து
கெியெோவிெிருந்தா வருவார்?
42. தாவதின்
ீ
சந்ததிேிலும், தாவது
ீ இருந்த லேத்ெயகம் ஊரிலுமிருந்து கிறிஸ்து
வருவார் என்று யவதவாக்கிேம் லசால்ெவில்தெோ என்றார்கள்.

43. இவ்விதமாக அவதரக்குறித்து ஜனங்களுக்குள்யை ேிரிவிதனயுண்டாேிற்று.
44. அவர்கைில் சிெர் அவதரப் ேிடிக்க மனதாேிருந்தார்கள்; ஆகிலும் ஒருவனும்
அவர்யமல் தகயோடவில்தெ.
45. ேின்பு அந்தச் யசவகர் ேிரதான ஆசாரிேரிடத்திற்கும் ேரியசேரிடத்திற்கும்
திரும்ேிவந்தார்கள்; இவர்கள் அவர்கதை யநாக்கி: நீங்கள் அவதன ஏன்
லகாண்டுவரவில்தெ என்று யகட்டார்கள்.
46. யசவகர் ேிரதியுத்தரமாக: அந்த மனுஷன் யேசுகிறதுயோெ ஒருவனும்
ஒருக்காலும் யேசினதில்தெ என்றார்கள்.

47. அப்லோழுது ேரியசேர் நீங்களும் வஞ்சிக்கப்ேட்டீர்கைா?
48. அதிகாரிகைிொவது ேரியசேரிொவது ோதாலமாருவர் அவதன
விசுவாசித்ததுண்டா?
49. யவதத்தத அறிோதவர்கைாகிே இந்த ஜனங்கள் சேிக்கப்ேட்டவர்கள் என்றார்கள்.
50. இராத்திரிேியெ அவரிடத்திற்கு வந்தவனும் அவர்கைிலொருவனுமாகிே
நிக்லகாயதமு என்ேவன் அவர்கதை யநாக்கி:
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கருப்ப ொருள்: அவரது முடிவில்லொ உண்மைத்துவம்
51. ஒரு மனுஷன் லசால்வததக் யகட்டு, அவன் லசய்தககதை அறிகிறதற்கு

முன்யன, அவதன ஆக்கிதனக்குட்ேடுத்தொலமன்று நம்முதடே நிோேப்ேிரமாணம்
லசால்லுகிறதா என்றான்.
52. அதற்கு அவர்கள்: நீரும் கெியெேயனா? கெியெோவிெிருந்து ஒரு
தீர்க்கதரிசியும் எழும்புகிறதில்தெ என்ேதத ஆராய்ந்துோரும் என்றார்கள்.

தியானம்
ஒவ்லவாரு

யூத

மனிதனும்

கெந்துலகாள்ை

யவண்டிேிருந்த

கூடாரத்தின்

ேண்டிதகேின் லகாண்டாட்டத்தில் (உோகமம் 16:16) இயேசு இருந்தார் - யதவனின்
உண்தமத்துவத்ததக் லகாண்டாடுவதற்கும், எருசயெமில் யமசிோவின் வருங்காெ
ஆட்சிதே

எதிர்ோர்த்துக்

லகாள்வதற்குமான

ஒரு

விருந்து

இது.

எருசயெமில்

ஆெேம் இருந்தப்யோது இரண்டு குறிப்ேிடத்தக்க விைாக்கள் நதடலேற்றன; ஒன்று,
யகாவில் முற்றத்தில் இருக்கும் லேரிே லோன் குத்துவிைக்குகதை ஒைியேற்றுவது,
மற்லறான்று

சீ யொவாம்

ேண்டிதகேின்

கதடசி

குைத்திெிருந்த
நாைாக

தண்ணதரக்
ீ

இருந்தது,

குருக்கள்

லகாண்டுவருவது.
ேெிேீடத்தின்

இது

லதற்குப்

ேக்கத்தில் தவக்கப்ேட்டிருக்கும் ஒரு ோத்திரத்தில் ஊற்றுவதற்குத் தண்ண ீதரக்
லகாண்டு

வந்த

ேிறகு,

ஜீவனுள்ை

தண்ணருக்கு
ீ

அவரிடம்

வரும்ேடி

ேதைே

ஏற்ோட்டில்

யகட்கிறவர்கதை இயேசு அதைத்தார்.
தண்ணர்ீ
யவத

ஜீவனுக்கு

வசனங்கள்

ஒரு

சின்னமாக

உள்ைன,

குறிப்ேது

மட்டுமல்ொமல்

ஆவிேின்

ஊற்றுதலுக்கு

புத்தகத்தில்,

இயேசு

அது

யதவதனயே

(எயரமிோ

ஒப்ோய்

தம்முதடே

இருக்கிறது
2:13),

மற்றும்

ஜீவத்

தண்ணர்ீ

இதணத்துள்ைது
சீ டர்கதை

தண்ண ீரின்

ஊற்றுவததப்

(ஏசாோ

யநாக்கி

ஆதாரமாகக்

தன்

44:3).

ேரிசுத்த

யோவானின்

உடனடி

புறப்ோடு

குறித்துப் யேசிேயோது, ேரிசுத்த ஆவிோனவர் - யதற்றரவாைன் மற்றும் சத்திே
ஆவிோனவர், என்லறன்றும் விசுவாசிகளுடன் இருப்ோர், அவர்களுக்கு கற்ேிப்ோர்,
அவர் லசான்னவற்தறலேல்ொம்
வாக்குறுதி

அைித்தார்.

யவறு

அவர்களுக்கு

நிதனவூட்டுவார் என்றும்

வார்த்ததகைில்

கூறுவதானால்,

அவர்

ேரிசுத்த

ஆவிோனவர் மூெமாக, திருச்சதேேிலும், அவருதடே மக்கைிதடயேயும் இயேசு
லதாடர்ந்து வருகிறார்.
ஆெேத்தில்

இயேசு

இஸ்ரயவெதர
யதவன்

அதைத்தது

எகிப்திெிருந்தும்

தம்முதடே

தவத்துக்லகாள்வதில்

இன்றுவதர

உண்தமோக

வனாந்தரத்திெிருந்தும்

உடன்ேடிக்தகதே
உண்தமயுள்ைவராக
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உள்ைது.

வைிநடத்திேது

அவருதடே
இருக்கிறார்,

யதவன்
யோல்,

ேிள்தைகயைாடு
கிறிஸ்துதவ

2018 லெந்துகாெ அனுதின தியானம்
கருப்ப ொருள்: அவரது முடிவில்லொ உண்மைத்துவம்
ஆண்டவராக

ஒப்புக்லகாண்டு,

ஆவிேிலும்

சத்திேத்திலும்

அவதர

வைிேடுகிறவர்கதை விடுவிக்கிறார்.
லெபம்
கர்த்தாயவ,
தாரும்;

உங்களுக்குப்

ேரயொக

ேின்னாயெ

காரிேங்கைால்

தாகமாேிருக்கிற

மட்டுயம

இருதேத்தத

என்தனத்

எனக்குத்

திருப்திப்ேடுத்துங்கள்.

ேரிசுத்த ஆவிோனவர் முதன்முதெில் யதவனுதடே ராஜ்ேத்ததத் யதட எனக்கு
வல்ெதம

அைிப்ோராக;

என்னிடத்திற்கு

ஜீவத்தண்ண ீருள்ை

மற்றவர்கதை

எல்ொவற்றிலும்

நதிகள்

வரவதைப்யேன்;

மகிதமதேயும்

கனத்ததயும்

லோைிகிற

அப்லோழுது

இருதேமுள்ை
நான்

லகாண்டுவருயவன்.

உமக்கு

இயேசுவின்

நாமத்தில் நான் லஜேிக்கியறன், ஆலமன்.
லெயல்
அதமதிோய்
லேருதம,

இருங்கள்.

அதிருப்தி

சத்திேத்திற்கு

உங்கள்

இருதேத்தத

ஆகிேவற்றின்

உங்கள்

ோவங்கதை

ஆவிக்குரிேக்

ஆராய்ந்துப்

ோர்த்து,

சுேநீதி,

அறிக்தகேிடுங்கள்.

அவரது

கண்கதைத்

யகளுங்கள்.

அருட்திரு எட்வின் யவாங்
யோதகர், டிரினிட்டி ஆண்டு மாநாடு
சிங்கப்பூரில் உள்ை லமத்தடிஸ்ட் திருச்சதே
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திறக்கும்ேடி

யதவதனக்

2018 லெந்துகாெ அனுதின தியானம்
கருப்ப ொருள்: அவரது முடிவில்லொ உண்மைத்துவம்
தேேி: 18 மார்ச் - லெந்தின் ஐந்தாவது வாரத்தின் ஞாேிற்றுக்கிைதம
ேமைப்பு: அவர் ேட்டோடுகைினாயெ கீ ழ்ப்ேடிததெக் கற்றுக்லகாண்டார்
தேேப்பகுேி: எேிலரேர் 5:5-10
5. அந்தப்ேடியே கிறிஸ்துவும் ேிரதான ஆசாரிேராகிறதற்குத் தம்தமத்தாயம

உேர்த்தவில்தெ; நீர் என்னுதடே குமாரன், இன்று நான் உம்தம லஜநிப்ேித்யதன்
என்று அவயராயட லசான்னவயர அவதர உேர்த்தினார்.
6. அப்ேடியே யவலறாரு இடத்திலும்: நீர் லமல்கியசயதக்கின் முதறதமேின்ேடி,
என்லறன்தறக்கும் ஆசாரிேராேிருக்கிறீர் என்று லசால்ெிேிருக்கிறார்.

7. அவர் மாம்சத்திெிருந்த நாட்கைில், தம்தம மரணத்தினின்று இரட்சிக்க
வல்ெதமயுள்ைவதர யநாக்கி, ேெத்த சத்தத்யதாடும் கண்ணயராடும்
ீ

விண்ணப்ேம்ேண்ணி, யவண்டுதல்லசய்து, தமக்கு உண்டான ேேேக்திேினிமித்தம்
யகட்கப்ேட்டு,
8. அவர் குமாரனாேிருந்தும் ேட்டோடுகைினாயெ கீ ழ்ப்ேடிததெக் கற்றுக்லகாண்டு,
9. தாம் பூரணரானேின்பு, தமக்குக் கீ ழ்ப்ேடிகிற ோவரும் நித்திே இரட்சிப்தே
அதடவதற்குக் காரணராகி,

10. லமல்கியசயதக்கின் முதறதமேின்ேடிோன ேிரதான ஆசாரிேர் என்று
யதவனாயெ நாமம் தரிக்கப்ேட்டார்.

தியானம்
இந்த வசனங்கள்
ஊற்றின

இயேசுவின்

லகத்லசமயன

மரணத்திற்கு

யதாட்டத்திற்கு

முன்பு,

நம்

அவருதடே ஆத்துமாதவ

கவனத்தத

ஈர்க்கின்றன.

அந்த

அச்சமூட்டும் இரவின் சுவியசஷப் ேகுதிகைிெிருந்து, தனக்கு சந்யதகம் வந்தாலும்
கூட, யதவனுதடே சித்தத்தத லசய்யும்ேடி லஜேிக்கிற கீ ழ்ப்ேடிதலுள்ை குமாரனின்
கடுதமோன ஒரு காட்சிதே நாம் ோர்க்கியறாம்.
அந்த வசனம் "கீ ழ்ப்ேடிே கற்றுக் லகாண்டார்" என்று லசால்ெவில்தெ, ஆனால்
"அவர்

கீ ழ்ப்ேடிததெக்

கற்றுக்லகாண்டார்"

என்று

லசால்கிறது,

நம்தமப்

யோெல்ொமல், நமக்கு அவருதடே சித்தத்ததச் லசய்ே தினசரி வைிநடத்துதலும்
நம்தம

வைிநடத்தும்

யோதுமான

கிருதேயும்

அவசிேமாக

இருக்கிறது.

ஒரு

யவதாகம உதரோசிரிேர், கீ ழ்ப்ேடிததெக் கற்றுக்லகாள்வதற்காக இரண்டு வைிகள்
உள்ைன

என்ேததப்

மற்லறான்று,

ேகுத்தறிந்து

உணர்ச்சி

அறிந்திருந்தார்.

கவனித்திருந்தார்,

அனுேவத்தால்.

அவருக்கு

எதுவும்

யதவனான

ஒன்று
இயேசு

மதறக்கப்ேடவில்தெ.

மனநெ

அறிவால்,

எல்ொவற்தறயும்
ஆனால்

அவர்

மனிதராக ஆனயோது, அவர் ஒரு புதிே கற்றல் லசேல்முதறதே லேற யவண்டும்,
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2018 லெந்துகாெ அனுதின தியானம்
கருப்ப ொருள்: அவரது முடிவில்லொ உண்மைத்துவம்
லேரும்ோலும்
யவததன

துன்ேம்

மூெம்.

உணராதவர்

யதவன்

இல்தெ.

சக்திவாய்ந்தவர்

லகத்லசமயனயும்

என்றாலும்,
கல்வாரியும்

அவர்
அதத

யவததனயுடன் காட்டின.
நாம் ோவம் லசய்யும்யோதும் அவதர
யவததனப்ேடுகிறார்.

யோவான்

காட்டிக்லகாடுப்ோன்

என்று,

லசால்லுகியறன்"

என்று

விட்டு விெகி நடக்கும்யோதும், யதவன்

13:21-ல்,

"உங்கைில்

லமய்ோகயவ

இயேசு

ஒருவன்

லமய்ோகயவ

இதவகதைச்

என்தனக்
உங்களுக்குச்

லசான்னேின்பு,

ஆவிேியெ

கெங்கினார் என்று நமக்கு கூறுகிறது. யூதாஸ், தான் காேமதடந்ததத விட மிக
ஆைமாக

இயேசுதவக்

காேப்ேடுத்தினான்.

நீங்களும்

நானும்

யதவதனக்

காேப்ேடுத்தும் மற்றும் ோதிக்கும் திறதனக் லகாண்டுள்யைாம்.
நாம்

ோவத்யதாடு

விதைோடும்யோது,

அதனால்

நம்தம

மிகுந்த

விதெக்கு

வாங்கிேவரின் இதேத்தத நாம் எவ்வைவு ஆைமாக குத்துகியறாம் என்ேதத நாம்
உணராமல்

இருக்கொம்.

லசால்வதுயோெ,

அவர்

அவிசுவாசிகள்

ேிரிக்கப்ேட்ட,

அடிக்கடி

அனுதாேம்

யதவதன

இல்ொத

நீதிேதி

குதற
இல்தெ.

அப்ேடி அவர் இருந்தால், அவரின் திோகம் மற்றும் அன்தேக் குறித்து துக்கமான,
யோதாத, மற்றும் குதறவானப் ோர்தவதே நாம் லகாண்டிருக்கியறாம்.
கல்வாரிேில்தான்

அவர்

நித்திேத்திற்கும்

ோவத்தின்

லவறுப்பூட்டும்

யகாரிக்தககதை எடுத்துக்லகாண்டார். ோவத்திெிருந்து இரட்சிப்பு என்றால் என்ன
என்ேததப்

புரிந்துலகாள்ை,

"நம்

ேெவனங்கதைக்
ீ

லகாண்டு

ேரிதாேப்ேடுகிற"

மற்றும் நம் ோவத்தின் சுதமதேத் தீர்ப்ேதற்காக நமக்காக மரித்த நம் ஜீவனுள்ை
ேரிந்துதரோைதர நாம் ோர்க்க யவண்டும். யதவனிடம் உங்கள் யவததனகதை
சரணதடயுங்கள்.

அவருக்கும்

மற்றவர்களுக்கும்

யவததன

அைித்த

எல்ொவற்றிெிருந்தும் மனந்திரும்புங்கள். அவரது சுகத்தத அனுேவித்து, அவரது
மன்னிப்தேப் லேற்றுக்லகாண்டு அவரது கிருதேேில் இதைப்ோருங்கள்.
லெபம்
அன்புள்ை யதவயன, உமது குமாரனாகிே நம்முதடே கர்த்தரும் இரட்சகருமாகிே
இயேசுவின்

உதாரணத்திற்காக

நன்றி;

நாம்

அனுேவிக்கும்

காரிேங்கைால்

நதடமுதற கீ ழ்ப்ேடிததெக் கற்றுக்லகாள்வதன் லோருள் என்ன என்ேதத நமக்குக்
கற்றுக்லகாடுத்தவர்.
மற்றும்

/

நாம்

அல்ெது

மக்கைால்

ஊக்கம்

மட்டுயம

எங்கள்

விசுவாசத்ததத்

கடக்க

எங்கள்

முடிோத

வாழ்வில்

இைந்துயோகும்
கண்கதை

அல்ெது

யோதும்,
தவக்க

துவக்குகிறவரும்

சிக்கல்கைினால்
அவர்

மேங்கும்யோதும்

ஊைிேங்கைில்
மீ து,

எங்களுக்கு

அதாவது

அவர்

உதவுங்கள்;

முடிக்கிறவருமாேிருக்கிறவர்
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கடினமான
மீ து

எங்கள்
அவயர.

2018 லெந்துகாெ அனுதின தியானம்
கருப்ப ொருள்: அவரது முடிவில்லொ உண்மைத்துவம்
உங்களுதடே

நிதெத்திருக்கும்

ேிரசன்னத்தில்

மற்றும்

அற்புத

கிருதேேிலும்

முழுதமோன உத்தரவாதத்துடன் உண்தமயுடன் இருக்க எங்களுக்கு உதவுங்கள்.
இயேசுவின் வலுவான நாமத்தில், ஆலமன்.
லெயல்
தங்கள் வாழ்க்தகேில் மிகவும் கடினமான ோததேில் லசல்லும், உங்களுக்குத்
லதரிந்தவர்களுக்காக லஜேிக்க இன்று யநரம் எடுத்துக்லகாள்ளுங்கள். அவர்களுக்கு
ஊக்கமைிக்கும் ஒரு யவதாகம வசனத்தத அனுப்புங்கள். யததவப்ேட்டால், நீங்கள்
அவர்கள்

மீ து

அக்கதற

லகாண்டிருப்ேததயும்,

அவர்கதை

நிதனவில்

தவத்துத்திருப்ேததயும் அவர்களுக்கு லதரிவிப்ேதற்காக, அவர்கதை அதைத்துப்
யேசுங்கள்.

அருட்திரு முதனவர் ஸ்டீவன் கான்
மூத்த ஊைிேர்,
அயமசிங் கியரஸ் ேிரஸ்ேிடிரிேன் யதவாெேம்
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