2018 லெந்துகாெ அனுதின தியானம்
கருப்ப ொருள்: அவரது முடிவில்லொ உண்மைத்துவம்
தேேி: 5 மார்ச் -

லெந்தின் மூன்றாவது வாரத்தின் திங்கள்கிழமம

ேலைப்பு: என் அடிகள் உமது பாமதமையை பற்றிக்லகாண்டிருக்கும்
தேேப்பகுேி: சங்கீ தம் 17
1. கர்த்தொவவ, நிைாைத்மதக் யகட்டருளும், என் கூப்பிடுதமெக் கவனியும்;
கபடமில்ொத உதடுகளினின்று பிறக்கும் என் விண்ணப்பத்திற்குச் லசவிலகாடும்.
2. உம்முமடை சந்நிதிைிெிருந்து என் நிைாைம் லவளிப்படுவதாக; உம்முமடை
கண்கள் நிைாைமானமவகமள யநாக்குவதாக.
3. நீர் என் இருதைத்மதப் பரியசாதித்து, இராக்காெத்தில் அமத விசாரித்து,
என்மனப் புடமிட்டுப்பார்த்தும் ஒன்றும் காணாதிருக்கிறீர்; என் வாய் மீ றாதபடிக்குத்
தீர்மானம் பண்ணியனன்.
4. மனுஷரின் லசய்மககமளக்குறித்து, நான் உம்முமடை உதடுகளின்
வாக்கினாயெ துஷ்டனுமடை பாமதகளுக்கு விெக்கமாய் என்மனக் காத்துக்
லகாள்ளுகியறன்.
5. என் காெடிகள் வழுவாதபடிக்கு, என் நமடகமள உமது வழிகளில்
ஸ்திரப்படுத்தும்.
6. யதவயன, நான் உம்மம யநாக்கிக் லகஞ்சுகியறன், எனக்குச் லசவிலகாடுக்கிறீர்;
என்னிடத்தில் உம்முமடை லசவிமைச் சாய்த்து, என் வார்த்மதமைக்
யகட்டருளும்.
7. உம்மம நம்புகிறவர்கமள அவர்களுக்கு வியராதமாய் எழும்புகிறவர்களினின்று
உமது வெதுகரத்தினால் தப்புவித்து இரட்சிக்கிறவயர! உம்முமடை அதிசைமான
கிருமபமை விளங்கப்பண்ணும்.
8. கண்மணிமைப்யபாெ என்மனக் காத்தருளும்.
9. என்மன ஒடுக்குகிற துன்மார்க்கருக்கும், என்மனச் சூழ்ந்துலகாள்ளுகிற என்
பிராணப்பமகஞருக்கும் மமறவாக, உம்முமடை லசட்மடகளின் நிழெியெ
என்மனக் காப்பாற்றும்.
10. அவர்கள் நிணந்துன்னிைிருக்கிறார்கள், தங்கள் வாைினால் வம்பு
ீ
யபசுகிறார்கள்.
11. நாங்கள் லசல்லும் பாமதகளில் இப்லபாழுது எங்கமள வமளந்துலகாண்டார்கள்;
எங்கமளத் தமரைியெ தள்ளும்படி அவர்கள் கண்கள் எங்கமள
யநாக்கிக்லகாண்டிருக்கிறது.
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12. பீறுகிறதற்கு ஆவலுள்ள சிங்கத்துக்கும், மமறவிடங்களில் பதிவிருக்கிற பாெ
சிங்கத்துக்கும் ஒப்பாைிருக்கிறார்கள்.
13. கர்த்தொவவ, நீர் எழுந்திருந்து, அவனுக்கு எதிரிட்டு, அவமன
மடங்கடியும்; கர்த்தொவவ, என் ஆத்துமாமவத் துன்மார்க்கனுமடை மகக்கு
உம்முமடை பட்டைத்தினால் தப்புவியும்.
14. மனுஷருமடை மகக்கும், இம்மமைில் தங்கள் பங்மகப் லபற்றிருக்கிற
உெகமக்களின் மகக்கும் உம்முமடை கரத்தினால் என்மனத் தப்புவியும்; அவர்கள்
வைிற்மற உமது திரவிைத்தினால் நிரப்புகிறீர்; அவர்கள் புத்திரபாக்கிைத்தினால்
திருப்திைமடந்து, தங்களுக்கு மீ திைான லபாருமளத் தங்கள் குழந்மதகளுக்கு
மவக்கிறார்கள்.
15. நாயனா நீதீைில் உம்முமடை முகத்மதத் தரிசிப்யபன்; நான் விழிக்கும்யபாது
உமது சாைொல் திருப்திைாயவன்.

தியானம்
சங்கீ தக்காரன்

இந்த

சங்கீ தத்மத

ஒரு

லெபமாக

அல்ொமல்

ஒரு

உறுதிப்பாடொகயவ வெியுறுத்தி எழுதுகிறார். அவரது முந்தின நாட்களில் தார்மீ க
யநர்மம,

அறிவார்ந்த

யநர்மம,

பரிசுத்த

வாழ்க்மக

மற்றும்

வன்முமறைற்ற

வாழ்க்மக முமறகமள மகைாளும் உத்திகள் யபான்ற காரிைங்களில் கர்த்தருக்கு
உறுதிைாய் நின்றமத சங்கீ தக்காரன் நிமனவுகூர்ந்து ஆராய்கிறான். அவர் தனது
அடிகளில்

தடுமாறவும்

அமசைாமலும்

இருந்தார்

என்று

சாட்சி

லகாடுக்கிறார்.

அவர் நிமெைற்ற நிெத்தில் மிதித்ததும் இல்மெ நாட்கள் (காெங்கள்) யபாகிற
யபாக்கில் யபானதும் இல்மெ. கர்த்தருமடை அமழப்புக்கு லசவிசாய்த்து இயைசு
கிறிஸ்துமவ

பின்பற்றும்

அவரின் வழிநடத்துதெில்
நிமறயவற்றப்
முன்லசன்ற

ஒவ்லவாரு

கிறிஸ்தவனும்,

பின்லதாடர்ந்து

பிரைாசப்படயவண்டும்.
உண்மமயுள்ளவர்களின்

வழிவிெகி

இந்த உெகில்

கர்த்தருமடை

நம்

பரம அமழப்மப

வழிகளில்

முன்மாதிரிமை

யபாகாதபடி,

நாம்

நடந்து

நமக்கு

பின்லதாடர்ந்து,

இெக்மக யநாக்கி ஓடுயவாம். அப்யபாஸ்தெர் பவுல் அடிகள் லகாரிந்திைருக்கு, I
லகாரிந்திைர் 11-ம் அதிகாரம்
"நான்

கிறிஸ்துமவப்

ஒன்றாவது

வசனத்தில் இப்படிைாக யபாதிக்கிறார்,

பின்பற்றுகிறதுயபாெ,

நீங்கள்

என்மனப்

பின்பற்றுகிறவர்களாைிருங்கள்" என்று.
மார்ட்டின்

லூதர்

ஒரு

முமற

பவுல்

ஈலபர்

என்ற

விட்டன்லபர்க்

சமப

பியராகிதரிடம், "உமது லபைரும் பவுல் என்பதினால் நாம் பவுெின் யபாதமனகமள
மதரிைத்துடன்

பற்றிக்லகாள்ளுயவாம்,”

என்றார்.

71

பண்மடை

சீ ரிை

கிறிஸ்தவ

2018 லெந்துகாெ அனுதின தியானம்
கருப்ப ொருள்: அவரது முடிவில்லொ உண்மைத்துவம்
நற்லசய்தி

அங்கம்,

திருவிருந்தில்

பங்குலகாள்ளுபவர்களுக்கு

இந்த

அழகிை

கவிமை ஒப்புவிக்கிறது:
"நாம்

உமது

பந்திக்கு

வரும்லபாழுது

நமக்கு

முன்

லசன்றவர்கமள

நிமனவுகூருகியறாம்.
அவர்களின் வாழ்க்மக நமக்கு முன்னுதாரணமாக இருக்கட்டும்.
அவர்களின் யபாதமனகமள நமக்கு வழிகாட்டிைாகட்டும்.
யதவயன இந்த திருவிருந்மத ஆைத்தப்படுத்திருக்கிறீர்.
நீயர எங்களது நம்பிக்மகயும் இரட்சிப்புயம..."
சங்கீ தக்காரன், "நான் எப்லபாழுதும் நீர் காட்டிை வழிகளியெ நடக்கியறன்" என்று
லசான்னமத இந்தக் கவிமதப்பாடல் மிகச் சிறப்பாய் வர்ணித்து காட்டுகிறது.
மனமாற்றமமடந்த

நபர்

பகிர்ந்துலகாள்கிறார்:

ஒருவர்

ஒரு

இவ்வாறு

கட்டத்தில்

தனது

உமெைான

அனுபவத்மதப்
யசற்றில்

நடந்து

லகாண்டிருந்தாராம். அவர் அறிைாமயெயை தனது மகன் அவமரப் பின்லதாடர்ந்துக்
லகாண்டிருந்தான்.
அப்பா

அப்பாவின்

பின்திரும்பி

கால்சுவடுகளில்

தன்மகமனக்

மகன்

கண்டயபாது,

கால்மவத்து

அவரது

மகன்

வந்தான்.
இப்படிைாக

கூக்குரெிட்டான், "அப்பா நீங்க லமல்ெ நடந்தால் நான் உம்மம விட்டு தூரமாக
நடவாமலும்

என்

அடிகளில்

தடுமாறாமலும்

இருப்யபயன”,

என்றான்.

இவ்வார்த்மதகள் அவரது வாழ்க்மகைில் ஒரு தாக்கத்மத ஏற்படுத்தின. அவரது
தற்யபாமதை

வழிகளியெ

யமமடக்குத்தான்
மாறுபாடான

தன்

மகன்

லகாண்டுலசல்லும்

வழிகளிெிருந்து

மாற

நடந்தால்

என
முடிவு

அவமன

உணர்வமடந்தார்.
லசய்து

தன்

அது

தூக்கு

அவர்

தனது

மகனுக்கு

ஒரு

எடுத்துக்காட்டாக இருக்க முமறப்பட்டார்.
லெபம்
உண்மமயுள்ள

யதவயன,

இன்மறை

தினத்தியெ

நான்

வாழ்க்மகலைன்னும்

பிரைாணத்மத கடந்து லசல்லும்யபாது எனது வழிகமளயும், வார்த்மதகமளயும்
லசைல்கமளயும் காத்துக்லகாள்ளும். இந்த சவாொன காெத்தில் நான் உங்களுடன்
தங்கிைிருக்கும்யபாயத

உமது

பிரமாணங்களுக்கு

மறுரூபமாக்கிடும்.
லெயல்
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கீ ழ்ப்படிை

என்மன
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நம் வாழ்க்மகைில் நாம் எவ்வாறு தவறான முடிவுகள் எடுத்து அமவ நம்மம
தவறான இடங்களில் நடத்திைது என்று சற்று சிந்தித்துப் பார்ப்யபாம். சரிைானத்
யதர்வுகள் லசய்ை தீர்மானிப்யபாம்.

அருட்திரு யமத்யூ யக புன்யனாஸ்
லபாதுச்லசைெர்
மயெசிைாவின் யவதாகமச் சமுதாைம்
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தேேி: 6 மார்ச் - லெந்தின் மூன்றாவது வாரத்தின் லசவ்வாய்க்கிழமம
ேலைப்பு: இஸ்ரயவல் எப்பிராைீமம மனாயசக்கு முன் மவக்கிறார்
தேேப்பகுேி: ஆதிைாகமம் 48:1-20
1. அதற்குப்பின்பு, உம்முமடை தகப்பனாருக்கு வருத்தமாைிருக்கிறது என்று

யைாயசப்புக்குச் லசால்ெப்பட்டது. அப்லபாழுது அவன் தன் இரண்டு குமாரராகிை
மனாயசமையும் எப்பிராைீமமயும் தன்யனாயடகூடக் லகாண்டுயபானான்.
2. இயதா, உம்முமடை குமாரனாகிை யைாயசப்பு உம்மிடத்தில் வந்திருக்கிறார் என்று
ைாக்யகாபுக்கு அறிவிக்கப்பட்டது; அப்லபாழுது இஸ்ரயவல் தன்மனத்
திடப்படுத்திக்லகாண்டு, கட்டிெின்யமல் உட்கார்ந்தான்.
3. ைாக்யகாபு யைாயசப்மப யநாக்கி: சர்வவல்ெமமயுள்ள யதவன் கானான்
யதசத்திலுள்ள லூஸ் என்னும் இடத்தில் எனக்குத் தரிசனமாகி, என்மன
ஆசீர்வதித்து:
4. நான் உன்மனப் பலுகவும் லபருகவும் பண்ணி, உன்மனப் பெ ெனக்கூட்டமாக்கி,
உனக்குப் பின்வரும் உன் சந்ததிக்கு இந்தத் யதசத்மத நித்திை சுதந்தரமாகக்
லகாடுப்யபன் என்று என்யனாயட லசான்னார்.
5. நான் உன்னிடத்தில் எகிப்துக்கு வருமுன்யன உனக்கு எகிப்துயதசத்தில் பிறந்த
உன் இரண்டு குமாரரும் என்னுமடை குமாரர்; ரூபன் சிமியைான்

என்பவர்கமளப்யபாெ, எப்பிராைீமும் மனாயசயும் என்னுமடைவர்கள்.
6. இவர்களுக்குப்பின், நீ லபறும் பிள்மளகள் உன்னுமடைவர்கள்; அவர்கள் தங்கள்
தங்கள் சயகாதரருமடை யபரால் அமழக்கப்பட்டு அவர்களுக்குரிை சுதந்தரத்தில்
பங்குலபறுவார்கள்.
7. நான் பதாமனவிட்டு வருமகைில், கானான் யதசத்தில் எப்பிராத்தாவுக்குக்
லகாஞ்சம் தூரம் இருக்கும்யபாது, வழிைியெ ராயகல் என்னண்மடைில்

மரணமமடந்தாள்; அவமள அங்யக லபத்ெயகம் என்னும் எப்பிராத்தா ஊருக்குப்
யபாகிற வழிைியெ அடக்கம்பண்ணியனன் என்றான்.

8. இஸ்ரயவல் யைாயசப்பின் குமாரமரப் பார்த்து: இவர்கள் ைார் என்று யகட்டான்.
9. யைாயசப்பு தன் தகப்பமன யநாக்கி: இவர்கள் இவ்விடத்தில் யதவன் எனக்கு
அருளின குமாரர் என்றான். அப்லபாழுது அவன்: நான் அவர்கமள ஆசீர்வதிக்கும்படி
அவர்கமள என் கிட்டக்லகாண்டுவா என்றான்.

10. முதிர்வைதினால் இஸ்ரயவெின் கண்கள் மங்கொைிருந்தபடிைால், அவன்
நன்றாய்ப் பார்க்கக் கூடாதிருந்தது. அவர்கமள அவனண்மடைியெ
யசரப்பண்ணினான்; அப்லபாழுது அவன் அவர்கமள முத்தஞ்லசய்து
அமணத்துக்லகாண்டான்.

11. இஸ்ரயவல் யைாயசப்மப யநாக்கி: உன் முகத்மதக் காண்யபன் என்று நான்
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கருப்ப ொருள்: அவரது முடிவில்லொ உண்மைத்துவம்
நிமனக்கவில்மெ; ஆனாலும், இயதா, உன் சந்ததிமையும் காணும்படி யதவன்
எனக்கு அருள் லசய்தார் என்றான்.

12. அப்லபாழுது அவனுமடை முழங்கால்கள் நடுயவ இருந்த பிள்மளகமள
யைாயசப்பு பின்னிடப்பண்ணி, அவனுமடை முகத்துக்கு முன்பாகத் தமரமட்டும்
குனிந்து வணங்கினான்.
13. பின்பு, யைாயசப்பு அவ்விருவமரயும் லகாண்டுவந்து, எப்பிராைீமமத் தன் வெது
மகைினாயெ இஸ்ரயவெின் இடது மகக்கு யநராகவும், மனாயசமைத் தன்
இடதுமகைினாயெ இஸ்ரயவெின் வெதுமகக்கு யநராகவும் விட்டான்.
14. அப்லபாழுது இஸ்ரயவல், மனமறிை, தன் வெதுமகமை நீட்டி, இமளைவனாகிை
எப்பிராைீமுமடை தமெைின்யமலும், மனாயச மூத்தவனாைிருந்தும், தன்
இடதுமகமை மனாயசயுமடை தமெைின்யமலும் மவத்தான்.
15. அவன் யைாயசப்மப ஆசீர்வதித்து: என் பிதாக்களாகிை ஆபிரகாமும் ஈசாக்கும்
வழிபட்டு வணங்கிை யதவனும், நான் பிறந்த நாள்முதல் இந்நாள்வமரக்கும்
என்மன ஆதரித்துவந்த யதவனும்,
16. எல்ொத் தீமமக்கும் நீங்கொக்கி என்மன மீ ட்ட தூதனுமானவர் இந்தப்

பிள்மளகமள ஆசீர்வதிப்பாராக, என்யபரும் என் பிதாக்களாகிை ஆபிரகாம் ஈசாக்கு
என்பவர்களின் யபரும் இவர்களுக்கு இடப்படக்கடவது; பூமிைில் இவர்கள்
மிகுதிைாய்ப் லபருகக்கடவர்கள் என்றான்.

17. தகப்பன் தன் வெதுமகமை எப்பிராைீமுமடை தமெைின்யமல் மவத்தமத
யைாயசப்பு கண்டு, அது தனக்குப் பிரிைமில்ொதபடிைால், எப்பிராைீமுமடை
தமெைின்யமல் இருந்த தன் தகப்பனுமடை மகமை மனாயசைினுமடை
தமெைின்யமல் மவக்கும்படிக்கு எடுத்து:
18. என் தகப்பயன, அப்படிைல்ெ, இவன் மூத்தவன், இவனுமடை தமெைின்யமல்
உம்முமடை வெதுமகமை மவக்கயவண்டும் என்றான்.

19. அவன் தகப்பயனா தடுத்து: அது எனக்குத் லதரியும், என் மகயன, எனக்குத்
லதரியும்; இவனும் ஒரு ெனக்கூட்டமாவான், இவனும் லபருகுவான்; இவனுமடை

தம்பியைா இவனிலும் அதிகமாய்ப் லபருகுவான்; அவனுமடை சந்ததிைார் திரளான
ெனங்களாவார்கள் என்றான்.
20. இவ்விதமாக அவன் அன்மறத்தினம் அவர்கமள ஆசீர்வதித்து: யதவன் உன்மன
எப்பிராைீமமப்யபாெவும் மனாயசமைப்யபாெவும் ஆக்குவாராக என்று இஸ்ரயவெர்
உன்மன முன்னிட்டு வாழ்த்துவார்கள் என்று லசால்ெி, எப்பிராைீமம மனாயசக்கு
முன்யன மவத்தான்.

தியானம்
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கருப்ப ொருள்: அவரது முடிவில்லொ உண்மைத்துவம்
ைாக்யகாபு

தனது

கமடசி

நாட்களில்

ஆைத்தப்படுத்திக்லகாண்டிருக்கிறார்.

தன்மன

இறுதி

எகிப்தில்

காரிைங்கமள

அடக்கம்

லசய்ைாமல்

வாக்களித்த யதசத்தியெ அடக்கம் லசய்யும்படிைாக யைாயசப்பிடம் அவர் முன்யப
லபாருத்தமன வாங்கிைிருந்தார் (ஆதி. 47:27-31). இப்யபாது, அவர் தன் பிள்மளகள்
மீ து தன் ஆசீ ர்வாதங்கமளக் கூற இருக்கிறார், யைாயசப்பிடத்தில் லதாடங்கி, பிறகு
அவனின் பிள்மளகள்
என்னும்

மீ தும். ஆனால் முதெில், லூஸ் (பபத்தேல் - ஆதி. 35)

இடத்தில்

யதவன்

அவருக்கு

வாக்களித்தமதயும்

அவரது

உண்மமத்துவத்மதயும் ைாக்யகாபு நிமனவுகூருகிறார். அவர் யைாயசப்பின் இரு
குமாரர்கமளயும் தன்னுமடைவர்களாக உறுதிலசய்து, தனது

முதல் காதொகிை

ராயகமெ அடக்கம் லசய்த இடத்மத நிமனவுகூருகிறார்.
குடும்பத்மத அவமதித்த ரூபனுக்குப் பதிொக இப்யபாது யைாயசப்பு முதற்யபறான
குமாரனாக யதர்வுலசய்ைப்படுகிறார் (ஆதி. 35). பிறகு ைாக்யகாபு, யைாயசப்பின் இரு
குமாரர்களும் சிமியைான் மற்றும் யெவிைின் "இரண்டாவது மற்றும் மூன்றாவது"
இடத்மத
கூட

எடுத்துக்லகாள்வார்கள்

தன்

குடும்பத்மத

குமாரர்கமளயும்
ைாக்யகாபு

விரும்புகிறார். இந்தக்

அறிவிக்கிறார்.

அவமதித்துள்ளனர்

(மனாயச

அவர்கமள

என்று

மற்றும்

(ஆதி.

எப்பிராைீம்)

'மாற்றுகிறார்'

-

சிமியைானும் யெவியும்
34).

யைாயசப்பின்

ஆசீ ர்வதிக்கும்

இமளைவமன

யவமளைில்,

மூத்தவனுக்கு

காரிைம் ஆதிைாகமம் புஸ்தகத்தில்

இரு

யமொக

ஒரு மாேிரி தபாை,

அந்தக் காெத்திற்கும் பாரம்பரிைத்திற்கும் மாறாக காணப்படுகிறது; காைினுக்குப்
பதிொக

ஆயபல்,

ைாக்யகாபு,
மற்றும்

இஸ்மயவலுக்குப்

யெைாவுக்குப்
இப்லபாழுது

யதர்ந்லதடுக்கப்
கூடாததாக

பட்டனர்.

ஆகிறது.

ஆசீ ர்வதிக்கிறார்.

பதிொக
யைாயசப்பு

ைாக்யகாபு

யைாயசப்பு

லசய்கிறார்

குமாரர்களும்

என

ராயகல்,

மனாயசக்குப்

ஈசாக்கு,

ஏசாவுக்குப்

ரூபனுக்குப்

பதிொக

பதிொக
இந்த

எப்பிராைீமமதான்

அறிந்யத

லசய்கிறார்.

ஆசீ ர்வதிக்கபட்டு,

அவர்களின்

பிரிைப்பட்டு

மாற்ற

முைல்தலும்

மூத்தவனாக

ைாக்யகாபின்

நிறுத்திைிருந்தான்,

பதிொக
யைாயசப்பு

எப்பிராைீமும்

சூழ்நிமெமை

மனாயசமை

ஆசீ ர்வாதத்மதப் லபரும்படிைாக
என்ன

பதிொக

ஆனாலும்

முப்பதாம்
சந்ததியும்

யபரிட்டு

வெது

கரம்

ைாக்யகாபு

தான்

வசனத்தில்

இரு

ஆசீ ர்வதிக்கபட்டு

இஸ்ரயவெில் ேலுோன தமெவர்களாக ஆனார்கலளன்று நாம் வாசிக்கியறாம்.

நம் யதவன் லமய்ைாகயவ எல் எமுனா, என்றும் உண்மமயுள்ள யதவன். நாம்
உண்மமைில்ொத
குணாதிசைத்தில்

யபாதிலும்,
உள்ளது.

உண்மமயுள்ளவராய்

நமது

திட்டங்களும்

இருப்பது

அவரின்

லசைல்களும்

அவரின்

உண்மமத்துவத்மத மாற்றாது. எபியரைர் 6:18, அவர் மாறாதவர் என்றும் லபாய்
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கருப்ப ொருள்: அவரது முடிவில்லொ உண்மைத்துவம்
லசால்கிறவரில்மெ

என்றும்

-

அவர்

நமக்கு

வாக்களித்தமத

லசய்வார்,

என்லறன்றும் உண்மமயுள்ளவராகயவ இருப்பார் என்றும் லசால்லுகிறது. அவரின்
வாக்குத்தத்தங்களும் தன் ெனத்திற்கு அளித்த வார்த்மதமையும் அவர் மாற்றயவா
திரும்ப

எடுக்கயவா

ெனங்கயளாடு

மாட்டார்.

உடன்படிக்மக

ஏறக்குமறை
லசய்ததாக

277

தடமவகள்

யவதாகமம்

யதவன்

லசால்லுகிறது.

தன்

யதவன்

வாக்களித்தால் அது நிச்சைமாகயவ நிமறயவறும். பவுல் இமத நன்றாக அறிந்து, 1
லதசயொனிக்யகைர் 5:24-ல் இப்படிைாக கூறியுள்ளார் – “உங்கமள அமழக்கிறவர்
உண்மமயுள்ளவர், அவர் அப்படியை லசய்வார்”.
லெபம்
யதவயன,

நீர்

எப்லபாழுதும்

சதாகாெங்களிலும்

உண்மமயுள்ளவர்

என்று

நான்

உணரும்படி உதவிலசய்திடும். நீர் எல் எமுனா, எப்லபாழுதும் உண்மமயுள்ளவரும்
உண்மமத்துவலமன்பது
உம்மம

நம்ப

உமது

உதவிடும்.

குணாதிசைத்தில்

நானும்

உள்ளது.

உண்மமைாைிருக்க

எக்காெத்திலும்

உதவிடும்.

நான்

நான்
இந்த

சமுதாைத்திற்கும் என்மன சுற்றி இருப்பவர்களுக்கும் ஒரு சாட்சிைாய் விளங்க
நான்

மகைிட்டு

லசய்கிற

காரிைங்களில்

உண்மமைாய்

இருக்க

எனக்கு

உதவிலசய்யும். மற்றவர்கள் உம்மம என்னில் கண்டு நீர் எவ்வளவு நல்ெவரும்
அற்புதமானவரும்

என்று

அறிந்து

அவர்களும்

உமது

அன்பில்

கிட்டி

யசரும்படிைாய் லெபிக்கியறன். யைசுவாவின் நாமத்தில், ஆலமன்.
லெயல்
கர்த்தமர

நம்புங்கள்,

ஏனினில்

விட்டுவிெகுவதுமில்மெ
(உபாகமம்

31:6).

அவயர

மகவிடுவதுமில்மெ

எக்காெத்திலும்

அவருக்குக் கீ ழ்ப்படிந்து,

உண்மமயுள்ளவர்.

நமக்கு

உண்மமயுள்ள

என்று

நம்மம

வாக்களித்திருக்கிறார்

யதவனின்

யதமவைானவற்றிலும்

அவர்

நாம்

ெனமாக
லசய்ை

நாம்

விரும்பும்

அமனத்திலும் நம்மம வழிநடத்தவும், காக்கவும் அவருக்கு விட்டுக்லகாடுப்யபாம்,
அவரின் நாமத்தின் மகிமமக்காக.

அருட்திரு ஆண்ட்ரூ ஷி
லபாறுப்பிப்பிலுள்ள ஆசாரி
லசைின்ட் யெம்ஸ் சர்ச், யகாொ லபயெட் மற்றும் லசைிண்ட் மார்கலரட் சர்ச்,
சீ ரிைா
குசிங்கின் மமறமாவட்டம் (சரவாக் மற்றும் புரூமண டருசெம்)
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கருப்ப ொருள்: அவரது முடிவில்லொ உண்மைத்துவம்
தேேி: 7 மார்ச் - லெந்தின் மூன்றாவது வாரத்தின் புதன்கிழமம
ேலைப்பு: நான் எப்லபாழுதும் அவருக்கு பிரிைமான காரிைங்கயள லசய்கியறன்
தேேப்பகுேி: யைாவான் 8:12-30
12. மறுபடியும் இயைசு ெனங்கமள யநாக்கி: நான் உெகத்திற்கு

ஒளிைாைிருக்கியறன், என்மனப் பின்பற்றுகிறவன் இருளியெ நடவாமல்
ெீவஒளிமை அமடந்திருப்பான் என்றார்.
13. அப்லபாழுது பரியசைர் அவமர யநாக்கி: உன்மனக் குறித்து நீயை

சாட்சிலகாடுக்கிறாய்; உன்னுமடை சாட்சி உண்மமைானதல்ெ என்றார்கள்.
14. இயைசு அவர்களுக்குப் பிரதியுத்தரமாக: என்மனக்குறித்து நாயன
சாட்சிலகாடுத்தாலும், என் சாட்சி உண்மமைாைிருக்கிறது; ஏலனனில் நான்

எங்யகைிருந்து வந்யதலனன்றும், எங்யக யபாகியறலனன்றும் அறிந்திருக்கியறன்;
நீங்கயளா நான் எங்யகைிருந்து வருகியறலனன்றும், எங்யக யபாகியறலனன்றும்
அறிைீர்கள்.

15. நீங்கள் மாம்சத்துச்யகற்றபடி நிைாைந்தீர்க்கிறீர்கள், நான் ஒருவமனயும்
நிைாைந்தீர்க்கிறதில்மெ;
16. நான் நிைாைந்தீர்த்தால், என் தீர்ப்பு சத்திைத்தின்படிைிருக்கும்; ஏலனனில் நான்
தனித்திருக்கவில்மெ, நானும் என்மன அனுப்பின பிதாவுமாக இருக்கியறாம்.

17. இரண்டுயபருமடை சாட்சி உண்மமலைன்று உங்கள் நிைாைப்பிரமாணத்திலும்
எழுதிைிருக்கிறயத.
18. நான் என்மனக்குறித்துச் சாட்சிலகாடுக்கிறவனாைிருக்கியறன், என்மன
அனுப்பின பிதாவும் என்மனக்குறித்துச் சாட்சிலகாடுக்கிறார் என்றார்.

19. அப்லபாழுது அவர்கள்: உம்முமடை பிதா எங்யக என்றார்கள். இயைசு
பிரதியுத்தரமாக: என்மனயும் அறிைீர்கள், என் பிதாமவயும் அறிைீர்கள்; நீங்கள்
என்மன அறிந்தீர்களானால் என் பிதாமவயும் அறிவர்கள்
ீ
என்றார்.

20. யதவாெைத்தியெ இயைசு உபயதசம்பண்ணுகிறயபாது, தருமப்லபட்டிைிருக்கும்
இடத்தில் இந்த வசனங்கமளச் லசான்னார். அவருமடை யவமள இன்னும்
வராதபடிைினால் ஒருவனும் அவமரப் பிடிக்கவில்மெ.

21. இயைசு மறுபடியும் அவர்கமள யநாக்கி: நான் யபாகியறன், நீங்கள் என்மனத்
யதடி உங்கள் பாவங்களியெ சாவர்கள்;
ீ
நான் யபாகிற இடத்துக்கு வர உங்களால்
கூடாது என்றார்.

22. அப்லபாழுது யூதர்கள்: நான்யபாகிற இடத்துக்கு வர உங்களால் கூடாது
என்கிறாயன; தன்மனத்தான் லகாமெலசய்துலகாள்ளுவாயனா என்று
யபசிக்லகாண்டார்கள்.
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23. அவர் அவர்கமள யநாக்கி: நீங்கள் தாழ்விெிருந்துண்டானவர்கள், நான்

உைர்விெிருந்துண்டானவன்; நீங்கள் இந்த உெகத்திெிருந்துண்டானவர்கள், நான்
இந்த உெகத்திெிருந்துண்டானவனல்ெ.
24. ஆமகைால் நீங்கள் உங்கள் பாவங்களில் சாவர்கள்
ீ
என்று உங்களுக்குச்
லசான்யனன்; நாயன அவர் என்று நீங்கள் விசுவாசிைாவிட்டால் உங்கள்
பாவங்களியெ சாவர்கள்
ீ
என்றார்.

25. அதற்கு அவர்கள்: நீர் ைார் என்றார்கள். இயைசு அவர்கமள யநாக்கி: நான்
ஆதிமுதொய் உங்களுக்குச் லசால்ெிைிருக்கிறவர்தான்.
26. உங்கமளக்குறித்துப் யபசவும் நிைாைந்தீர்க்கவும் எனக்கு அயநக

காரிைங்களுண்டு. என்மன அனுப்பினவர் சத்திைமுள்ளவர்; நான் அவரிடத்தில்
யகட்டமவகமளயை உெகத்துக்குச் லசால்லுகியறன் என்றார்.
27. பிதாமவக்குறித்துப் யபசினாலரன்று அவர்கள் அறிைாதிருந்தார்கள்.
28. ஆதொல் இயைசு அவர்கமள யநாக்கி: நீங்கள் மனுஷகுமாரமன உைர்த்தின
பின்பு, நாயன அவலரன்றும், நான் என்சுைமாய் ஒன்றும் லசய்ைாமல், என் பிதா
எனக்குப் யபாதித்தபடியை இமவகமளச் லசான்யனன் என்றும் அறிவர்கள்.
ீ
29. என்மன அனுப்பினவர் என்னுடயனகூட இருக்கிறார், பிதாவுக்குப்

பிரிைமானமவகமள நான் எப்லபாழுதும் லசய்கிறபடிைால் அவர் என்மனத்
தனியை இருக்கவிடவில்மெ என்றார்.
30. இமவகமள அவர் லசால்லுமகைில், அயநகர் அவரிடத்தில் விசுவாசம்
மவத்தார்கள்.

தியானம்
“பிதாவுக்குப் பிரிைமானமவகமள நான் எப்லபாழுதும் லசய்கிறபடிைால்” (யைாவான்
8:29).
சிெர் யைாசிக்கொம், "அவர் இயைசு. நிச்சைமாக அப்படி லசால்ெொம். அதில் ஒரு
ஐைமுமில்மெ.
முடியும்

ஆனால்

என்று

நானும்

எதிர்பார்க்கக்

அந்த

உைரமான

கூடாது."

இவ்வாறு

பரிபூரண
லசால்வது

நிமெமை
ஒரு

எட்ட

சரிைான

பதிொகுமா?
மனித வாழ்வின் கடுமமைான ைதார்த்தத்தில் வாழும் ஒரு தனிப்பட்ட நபராக,
அவருமடை
என்பமத

வாழ்க்மக

நமக்கு

எவ்வாறு

காண்பிக்கிறது.

இந்தக்
“நான்

காெக்கட்டத்தில்
உெகத்திற்கு

வாழயவண்டும்

ஒளிைாைிருக்கியறன்,

என்மனப் பின்பற்றுகிறவன் இருளியெ நடவாமல் ெீவஒளிமை அமடந்திருப்பான்”
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கருப்ப ொருள்: அவரது முடிவில்லொ உண்மைத்துவம்
(யைாவான்

8:12)

குறிப்பான

சந்திப்பின்

அமத

என்று

இயைசு

லதளிவாக

துவக்கத்தில்

மனுஷர்களுக்லகன்று

பரியசைர்களுடன்

விளக்கப்படுத்துகிறார்.

லசய்ைாமல்,

லகாள்ளும்

“எமதச்

கர்த்தருக்லகன்யற

இந்த

லசய்தாலும்,

மனப்பூர்வமாய்ச்

லசய்யுங்கள்” (லகாயொ. 3:23) என அப்யபாஸ்தெர் பவுல் இமத வெியுறுத்துகிறார்.
அந்த

ஒளிைின்

மமை

யநாக்கம்

என்னலவன்றால்,

நாம்

இயைசுவுடன்

நடக்கும்யபாது அந்த பாமதைானது பிதாவிடம் வழிநடத்துகிறது. இயைசு நம்மம
திருத்துவமாகிை யதவனாகிை பிதாவிடம் கிட்டி யசர்த்து, அவருடன் இன்னும் ஒரு
ஆழமான

லநருக்கத்தில்

நம்மம

நடத்துகிறார்.

ஆனால்

இயைசுவிடயம

இது

ஆரம்பமாகிறது: அவமர அறிவது பிதாமவ அறிவதாகும் (வச. 19).
இயைசுவிடம் ஆரம்பமாகும் யதவமன அறியும் அறிவு, ஒரு தகவல் மாத்திரம்
அல்ெ.

ஒரு

நபமர

அறியும்

வமகைில்

ஒரு

உறவு

சார்ந்தது.

இத்தமகை

தனிப்பட்ட அறிவு நிமெமாற்றத்தில் முடிவமடகிறது, காரணம், அவர் மீ து நம்
அன்பு லபருமகைில் அவமரப் யபாெயவ இருக்க யவண்டுலமன்று விரும்புகியறாம்
(2 லகாரி. 3:18).
இந்த மறுரூபமானது படிப்படிைாக பரிபூரணத்திற்குள் முன்யனறி இறுதிைாக அவர்
லவளிப்படும்யபாது பூரணப்படும் (1 யைாவான் 3:2).
அவருக்கு

பிரிைமானமத

லசய்ை

தற்யபாது நாம் எப்லபாழுதும்

பிரிைப்படமாட்யடாம்.

அவருக்கு

பிரிைமில்ொதமதயும் நாம் சிெ யவமளகளில் லசய்வதுண்டு. ஆனால் ஒரு நாள்
வரும், அந்த நாளில் நாம் எப்யபாதும் அவருக்கு பிரிைமானமதயை லசய்திடுயவாம்.
லெபம்
யதவயன, மூன்று காரிைங்களுக்காக லெபிக்கியறன்: உம்மம இன்னும் லதளிவாகப்
பார்க்க யவண்டும், உம்மில் இன்னும் அதிகமாக அன்புகூர யவண்டும், உம்மம
இன்னும் லநருக்கமாகப் பின்லதாடர யவண்டும். ஆலமன்.
லெயல்
எப்யபாதும் நீங்கள் விளக்மகத் தட்டும்யபாது, (அமறைில், வாகனத்தில் அல்ெது
மகப்பிடி விளக்கு) முடிந்தால் சற்று யநரலமடுத்து, இயைசுவும் அவ்வாயர உங்கள்
வாழ்க்மகைிலும் லசய்கிறார் என்று நிதானித்திருங்கள்.

தபராயர் எபமரிட்டஸ் டாக்டர் ே ீ பூன் ஃஉப்
பமத்ேடிஸ்ட் தேோையம் சிங்கப்பூர்
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கருப்ப ொருள்: அவரது முடிவில்லொ உண்மைத்துவம்
தேேி: 8 மார்ச் - லெந்தின் மூன்றாவது வாரத்தின் விைாழக்கிழமம
ேலைப்பு: ஆபிரகாம், லமல்கியசயதக்கிற்கு பத்தில் ஒரு பங்மகப்
பகிர்ந்தளித்தார்
தேேப்பகுேி: எபிலரைர் 7:1-10
1. இந்த லமல்கியசயதக்கு சாயெமின் ராொவும், உன்னதமான யதவனுமடை

ஆசாரிைனுமாைிருந்தான்; ராொக்கமள முறிைடித்துவந்த ஆபிரகாமுக்கு இவன்
எதிர்லகாண்டுயபாய், அவமன ஆசீர்வதித்தான்.
2. இவனுக்கு ஆபிரகாம் எல்ொவற்றிலும் தசமபாகம் லகாடுத்தான்;

இவனுமடை முதற்யபராகிை லமல்கியசயதக்கு என்பதற்கு நீதிைின் ராொ
என்றும், பின்பு சாயெமின் ராொ என்பதற்குச் சமாதானத்தின் ராொ என்றும்
அருத்தமாம்.

3. இவன் தகப்பனும் தாயும் வம்சவரொறும் இல்ொதவன்; இவன் நாட்களின்
துவக்கமும் ெீவனின் முடிவுமுமடைவனாைிராமல், யதவனுமடை
குமாரனுக்கு ஒப்பானவனாய் என்லறன்மறக்கும் ஆசாரிைனாக
நிமெத்திருக்கிறான்.
4. இவன் எவ்வளவு லபரிைவனாைிருக்கிறான் பாருங்கள்;

யகாத்திரத்தமெவனாகிை ஆபிரகாம் முதொய் லகாள்மளைிடப்பட்ட
லபாருள்களில் இவனுக்குத் தசமபாகம் லகாடுத்தான்.
5. யெவிைின் புத்திரரில் ஆசாரிைத்துவத்மத அமடகிறவர்களும், ஆபிரகாமின்
அமரைிெிருந்து வந்த தங்கள் சயகாதரரான ெனங்களின் மகைியெ
நிைாைப்பிரமாணத்தின்படி தசமபாகம் வாங்குகிறதற்குக்
கட்டமளலபற்றிருக்கிறார்கள்.

6. ஆகிலும், அவர்களுமடை வம்ச வரிமசைில் வராதவனாகிை இவன்
ஆபிரகாமின் மகைில் தசமபாகம் வாங்கி, வாக்குத்தத்தங்கமளப் லபற்றவமன
ஆசீர்வதித்தான்.

7. சிறிைவன் லபரிைவனாயெ ஆசீர்வதிக்கப்படுவான், அதற்குச் சந்யதகமில்மெ.
8. அன்றியும், இங்யக, மரிக்கிற மனுஷர்கள் தசமபாகம் வாங்குகிறார்கள்;
அங்யகயைா, பிமழத்திருக்கிறான் என்று சாட்சிலபற்றவன் வாங்கினான்.

9. அன்றியும், லமல்கியசயதக்கு ஆபிரகாமுக்கு எதிர்லகாண்டுயபானயபாது,
யெவிைானவன் தன் தகப்பனுமடை அமரைிெிருந்தபடிைால்,
10. தசமபாகம் வாங்குகிற அவனும் ஆபிரகாமின் மூெமாய்த் தசமபாகம்
லகாடுத்தான் என்று லசால்ெொம்.

தியானம்
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இந்தப்

பகுதி

இருக்கின்றது

இயைசுவின்
எனக்

கூறி,

ஆசாரிைத்துவம்

மீ தி

இருக்கும்

லமல்கியசயதக்கிற்கு

ஏழாம்

அதிகாரத்துக்கு

ஒப்பாக

அறிமுகமாக

இருக்கிறது. ஆனால் அங்கு லசல்வதற்கு முன், நாம் லமல்கியசயதக்மக உற்று
கவனிக்க யவண்டும்.
இது

ஆச்சரிைமானதாக

பத்திைில்

யதான்றொம்,

அவமரப்பற்றி

ஒரு

ஆசாரிைத்துவத்மத

எங்கு

லமல்கியசயதக்கின்

தகப்பன்,

தாய்

வாரிசாகக்

ஆசாரிைத்துவத்மதப்

பிறப்புடன்

லமல்கியசயதக்

எளிமமைான

லபற்றார்

ஆசாரிைத்துவத்மத

ஆனால்
என்று

குறிப்பு
ைாரும்

அல்ெது

பற்றிை

உள்ளது:

அவரின்

அறிந்திருக்கவில்மெ.

குடும்பத்திெிருந்யத

லகாண்டிருக்கவில்மெ.
லதாடங்கி

இந்த

அவருமடை
அவருமடை

மரணத்தில்

முடிவுக்குக்

லகாண்டுவருவமதயும் எங்கும் விவரிக்கவில்மெ. இமததான் மூன்றாம் வசனம்
அடிப்பமடைில் இப்படி லசால்லுகிறது.
லமல்கியசயதக்கின்

ஆசாரிைத்துவம்

யெவிை

ஆசாரிைத்துவத்மத

விட

யமன்மமைானது என்று இது சுட்டிக் காட்டுகிறது. லமல்கியசயதக் ஆபிரகாமுக்கு
ஒரு பிரதான ஆசாரிைாக இருக்கிறார், ஏலனன்றால் ஆபிரகாம் "எல்ொவற்றிலும்
பத்தில்

ஒரு

லபாருள்களில்

பங்மக"

லமல்கியசயதக்கிற்கு

பத்தில்

ஒரு

பங்கு"

லகாடுத்தார்;

லமல்கியசயதக்கிற்கு

"லகாள்மளைிடப்பட்ட
வழங்கப்பட்டது.

அவர்

யெவிக்கும் யமொனவர், காரணம் யெவி ஆபிரகாமிெிருந்து வந்திருந்தார்.
ஆனால்

லமல்கியசயதக்

ஒரு

அரசர்

(அவருமடை

லபைரின்

அர்த்தம்

"நீதிைின்

ராொ" என்று லபாருள்) என்று 2-ம் வசனம் லதளிவாக விளக்குகிறது. இஸ்ரயவல்
ராொக்கள் யூதாவின் வழிைிெிருந்து வருகிறார்கள், யெவிைிடமிருந்து அல்ெ. ஒரு
ராொ எப்படி ஒரு ஆசாரிைராகவும் இருக்க முடியும்?
நிச்சைமாக

நாம்

முடிமவ

ஆசாரிைனுமானவர்,
ஆசாரிைராவார்.

அறிந்திருக்கியறாம்:

அவர்

இயைசுயவ

எந்த

இயைசு

யெவிைமனயும்

உண்மமைான

நம்முமடை
விட

ஆசாரிைராவர்,

ராொவும்

மிக
அவர்

உைர்ந்த
எந்த

ஆசாரிைரிடமிருந்தும் தம் ஆசாரிைத்துவத்மதச் சுதந்தரிக்கவில்மெ. அவயர நம்
நித்திை ஆசாரிைராக இருக்கிறார், அவருமடை ஆசாரிைத்துவம் ஒரு பிறப்புடன்
ஆரம்பமாகவுமில்மெ

மரணத்தினாலும்

முடிவதுமில்மெ.

அவருமடை

ஆசாரிைத்துவம் எப்படி முடிவில்ொமல் இருக்கிறயதா, அயதயபாெ அவருமடை
உண்மமத்துவமும் இருக்கிறது.
இப்யபர்ப்பட்ட ஓர் ராெ ஆசாரிைருடன் என்ன லசய்யவாம்?

82

2018 லெந்துகாெ அனுதின தியானம்
கருப்ப ொருள்: அவரது முடிவில்லொ உண்மைத்துவம்
நம்முமடை

முழு

யவண்டும்.

அவமரவிட

நம்பிக்மகயுடனும்

விசுவாசத்மதயும்

நம்பிக்மகமையும்

பாத்திரவான்

ஆறுதலுக்காக

ைாருமில்மெ.

யபசக்கூடிை

ஆசாரிைாக

அவர்

மீ து

நாம்

எப்லபாழுதும்

இயைசு

மவக்க

இருக்கிறார்.

நாம் எப்லபாழுதும் நமது ராொவாகிை அவரின் வல்ெமமைின்யமல் நம்பிக்மக
மவத்து அவரின் உண்மமத்துவத்மத சார்ந்து இருக்கொம்.
ஏதாவது உங்கள் இருதைத்தில் பாரமாக இருக்கிறதா? சிெ பிரச்சமனகள் அல்ெது
நீங்கள் அறிக்மக லசய்ை யவண்டிை ரகசிை பாவம் உள்ளதா? அமத இயைசுவிடம்
லகாண்டுவாருங்கள்.

அவருடன்

யபசுங்கள்.

உங்கள்

ராொவாக

அவமர

முழுமனதுடன் யசவியுங்கள். உங்கள் எதிர்காெம் மாறுவமத நீங்கள் காண்பீர்கள்.
லெபம்
அன்பான

இயைசுயவ

பரயொகத்தில்

உம்மமைல்ொமல்

எனக்கு

ைார்

உண்டு?

பூயொகத்தில் உம்மமத் தவிர எனக்கு யவயற விருப்பமில்மெ. நீயர என் ராொவும்
ஆசாரிைருமாய் இருக்கிறீர். உமது ஊழிைக்காரனாக இருக்க உமது அடியைனுக்கு
கற்றுத்தாரும்.

உம்மிடம்

வழக்கமாக

காரிைங்கமளப்

பகிர்ந்து

லகாள்ளவும்

என்மன பழக்குவியும். எனது எதிர்காெம் உமது கரங்களில் இருக்கிறது என நான்
இன்னும் அதிகமாய் உணர்ந்து உம்மீ து நம்பிக்மக மவக்க உதவிடும். நான் வழி
விெகி

யபாகும்யபாதும்

விழுந்து

யபாகும்யபாதும்

என்மன

தைவாய்

உம்மிடம்

கூட்டி யசர்த்துக் லகாள்ளும்.
லெயல்
இன்று

(ஒரு

பாவத்மத

ரகசிைமான

இயைசுவிடம்

மமறந்திருக்கும்
அறிக்மகலசய்து

அல்ெது
அவரின்

மாற்றமுடியும் என அறிந்து அவரின் தைமவ நாடுங்கள்.

அருட்திரு முமனவர் சிைாங் மிங் ஷன்
விரிவுமரைாளர்

திரித்துவ இமறைிைல் கல்லூரி

83

ஓர்

விட்டுவிடமுடிைாத)
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தேேி: 9 மார்ச் - லெந்தின் மூன்றாவது வாரத்தின் லவள்ளிக்கிழமம
ேலைப்பு: நீங்கள் வார்த்மதகமள எடுத்து, கர்த்தரிடத்தில் திரும்புங்கள்
தேேப்பகுேி: ஓசிைா 14:1-9
1. இஸ்ரயவயெ, உன் யதவனாகிை கர்த்தரிடத்தில் திரும்பு; நீ உன்
அக்கிரமத்தினால் விழுந்தாய்.

2. வார்த்மதகமளக்லகாண்டு கர்த்தரிடத்தில் திரும்புங்கள்; அவமர யநாக்கி:
யதவரீர் எல்ொ அக்கிரமத்மதயும் நீக்கி, எங்கமளத் தைவாய்

அங்கீ கரித்தருளும்; அப்லபாழுது நாங்கள் எங்கள் உதடுகளின் காமளகமளச்
லசலுத்துயவாம்.
3. அசீரிைா எங்கமள இரட்சிப்பதில்மெ; நாங்கள் குதிமரகளின்யமல்

ஏறமாட்யடாம்; எங்கள் மககளின் கிரிமைமைப்பார்த்து: நீங்கள் எங்கள்
யதவர்கலளன்று இனிச் லசால்ெமாட்யடாம்; திக்கற்றவன் உம்மிடத்தில்
இரக்கம்லபறுகிறான் என்று லசால்லுங்கள்.

4. நான் அவர்கள் சீர்யகட்மடக் குணமாக்குயவன்; அவர்கமள மனப்பூர்வமாய்ச்
சியநகிப்யபன்; என் யகாபம் அவர்கமளவிட்டு நீங்கிற்று.
5. நான் இஸ்ரயவலுக்குப் பனிமைப்யபாெிருப்யபன்; அவன் லீெிப்
புஷ்பத்மதப்யபால் மெருவான்; லீபயனாமனப்யபால் யவரூன்றி நிற்பான்.
6. அவன் கிமளகள் ஓங்கிப் படரும், அவன் அெங்காரம் ஒெிவமரத்தினுமடை
அெங்காரத்மதப்யபாெவும், அவனுமடை வாசமன லீபயனானுமடை
வாசமனமைப்யபாெவும் இருக்கும்.
7. அவன் நிழெில் குடிைிருக்கிறவர்கள் திரும்புவார்கள்; தானிை

விமளச்சமெப்யபாெச் லசழித்து, திராட்சச்லசடிகமளப்யபாெப் படருவார்கள்;
அவன் வாசமன லீபயனானுமடை திராட்சரசத்தின் வாசமனமைப்யபாெ
இருக்கும்.

8. இனி எனக்கும் விக்கிரகங்களுக்கும் என்ன என்று எப்பிராைீம் லசால்லுவான்;
நான் அவனுக்குச் லசவிலகாடுத்து, அவன்யமல் யநாக்கமாைிருந்யதன்; நான்
பச்மசைான யதவதாரு விருட்சம்யபாெிருக்கியறன்; என்னாயெ உன்
கனியுண்டாைிற்று என்று எப்பிராைீம் லசால்லுவான்.
9. இமவகமள உணரத்தக்க ஞானமுள்ளவன் ைார்? இமவகமளக்
கிரகிக்கத்தக்க புத்தியுள்ளவன் ைார்? கர்த்தருமடை வழிகள்

லசம்மமைானமவகள், நீதிமான்கள் அமவகளில் நடப்பார்கள்;
பாதகயராலவன்றால் அமவகளில் இடறிவிழுவார்கள்.

தியானம்
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வாழ்க்மக

என்பது

கர்த்தரின்

ெனங்களுக்கு

ஒரு

விசுவாச

பிரைாணமாகும்.

விசுவாசத்மதத் துவக்குகிறவரும் முடிக்கிறவருமாைிருக்கிறவர் இயைசுயவ. நாம்
கிறிஸ்துவுடன் ஆரம்பித்து கிறிஸ்துவுடன் முடிக்கயவண்டும். ஆனாலும் இது ஒரு
சுெபமான பிரைாணமல்ெ. அது யசாதமனகளும் உபத்தரவங்களும் நிமறந்த ஒரு
சவாொன பாமதைாக

உள்ளது. சிெ யதவ

ெனங்கள் அவரில்

ஆரம்பித்தாலும்

அவரில் முடிக்கவில்மெ. அவர்கள் அடிக்கடி தடுமாறி திமசமாறி அழுத்தத்திற்கு
இடம் லகாடுத்துவிடுகிறார்கள்.
வதவ ஜனத்திற்கு ஓர் எச்சரிக்மக
இஸ்ரயவல் தன் அக்கிரமத்தினால் தடுமாறி விழுந்தது (ஓசிைா 14:1). அவர்கள்
தங்கள்

விசுவாசத்திெிருந்து

விெகி,

அந்நிை

யதவர்கமள

வழிபடும்

அசீ ரிைர்கயளாடு ஒரு அரசிைல் கூட்டணிமை அமமத்தனர். எகிப்தின் குதிமரகள்
அவர்களின்

ராணுவத்மத

நம்பிக்மகமவத்தனர்
மகயவமெைினால்
விக்கிரகங்கமள

வலுமமப்படுத்துலமன்று

(சங்கீ தம்

20:7).

உருவாக்கப்பட்ட

கருவுறுதலுக்காக

அவர்கள்

சிருஷ்டிகமர

விக்கிரகங்கமள

வணங்கினர்.

குதிமரகள்மீ து

நிராகரித்து

நம்பினார்கள்.

கர்த்தரின்

தங்கள்
கானானிை

வாக்குத்தத்தங்களும்

நிைாைப்பிரமாணங்கமளயும் முற்றிலும் மறந்தனர். ேிசுோச துதராகம் யதவமன
விட்டு விெகி தடமாறச்லசய்தது. யதவனிடத்திற்கு திரும்புவதற்கு அந்த வழ்ச்சி
ீ
மிக

யமாசமாகவும்

உடன்படிக்மகக்குரிை

திரும்பக்கூடாதபடிைாகவும்
ெனங்கள்

அனாமதகமளப்யபால்

இரக்கத்மதத்

யதான்றினார்கள்

(வச.

3).

இருந்தது.

கர்த்தரின்

யதடி

அமெயும்

அவர்களின்

லபெனற்ற

பாேிக்கப்படக்கூடிய நிமெமம நம் எல்யொருக்கும் ஒரு எச்சரிக்மகைாகும்.
திரும்பும் டியொக ஓர் அமைப்பு
“இஸ்ரயவயெ,
வார்த்மதக்கு
அமழப்பாக

உன்

யதவனாகிை

கர்த்தரிடத்தில்

லசவிசாய்க்கும்படிைாக
இருந்தது.

யதவன்

திரும்புங்கள்"

கர்த்தரிடமிருந்து

அவர்கமள

மககழுவி

மீ ண்டும்

என்பயத

தனது

வருகிற

விடவில்மெ

ஒரு

என்பது

ஆறுதொக இருக்கிறது. அவர் நீட்டப்பட்டக் கரத்துடயன அங்கு இருந்தார். அவர்
கரம் குறுகிப் யபாகவில்மெ. அவர் மீ ட்லடடுக்க முமறப்பட்டார். தன் ெனங்கள்
தம்மிடம் திரும்பயவண்டுலமன யதவன் விரும்பினார். சிருஷ்டிகராகிை யதவனிடம்
திரும்புவமதவிட யவலறாரு வழியுமில்மெ. அதுயவ உகந்த லசைொகும்.
நம் யதவன் தைாள குணம் லகாண்டவர். அவரின் அமழப்பு அவரின் அன்மபயும்
மன்னிப்புத் தன்மமமையும் அடிப்பமடைாக சார்ந்தது. "நான் அவர்கள் சீ ர்யகட்மடக்
குணமாக்குயவன்; அவர்கமள மனப்பூர்வமாய்ச் சியநகிப்யபன்," எந்த ஒரு நிமெயும்
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யதவனின் அன்பிற்கும் தைவுக்கும் அப்பாற்பட்டதில்மெ. யதவனின் கிருமபயும்
இரக்கமும் மிக யமாசமானப் பாவிகளுக்கும் லபாருந்தக்கூடிைதாக உள்ளது.
கீ ழ்ப் டிதலின்

ின்விமைவுகள்

யதவனிடத்தில் திரும்பும்யபாது நாம் சீ ர்படுவதற்கு இடம் வகுக்கிறது. நம் யதவயன
மறுசீ ர்படுத்துவதில்

எெமானர்.

அவர்

எத்தனிக்கும்

யநாக்கங்கள்

அவரின்

சீ ரமமப்பின்யபாது மாறாது. இதுயவ யதவனின் மறுசீ ரமமப்பின் அழகு. அவர்கள்
லமய்ைான

யதவமன

லதாழுதுலகாள்ள

திரும்பியுள்ளனர்.

"நாங்கள்

எங்கள்

உதடுகளின் பெிகமளச் லசலுத்துயவாம்". அவர்கள் லபெப்படுத்தப்பட்ட ெனங்களாக
நிற்கிறார்கள்.

யதவன்

அவர்கமள

அனுதினமும்

லபெப்படுத்துகிறார்

(14:5-6).

அவர்களின் லபெத்தின் ரகசிைம் “அந்தப் பனிைாகிை” யதவயன. யதவனின் நிழெில்
அவர்

ெனங்கள்

யவர்பிடித்து,

யகதுருமவப்யபால்

வலுவாக

விருட்சம்யபாெிருக்கியறன்;
வசனங்கமள

முமளத்து,

வளர்வார்கள்.
என்னாயெ

கவனியுங்கள்.

மகத்துவமான

மெர்ந்து

நம்பிக்மக.

"நான்

உன்

யதவனிடத்தில்
அவர்கள்

மீ ண்டும்

லீபயனானிலுள்ள

பச்மசைான

யதவதாரு

கனியுண்டாைிற்று"

என்ன

ஒரு

“ஒெிவ

எனும்

ஆசீ ர்வதிக்கப்பட்ட
மரத்மதப்யபாெவும்…

தானிைத்மதப்யபாெவும்… திராட்மச லசடிமைப்யபாெவும்…” கனியுள்ள ெனங்களாக
ஆனார்கள். யதவயனாடு ஓர் லநருக்கமான உறவுக்குள் திரும்பிையபாது அவரின்
ெனங்கள்

வளமாகவும்,

வலுமமைாகவும்,

பைனுள்ளவர்களாகவும்,

நிமெைானவர்களாகவும்

கனியுள்ளவர்களாகவும்,

ஆனார்கள்.

அதுயவ

யதவனின்

மறுசீ ர்படுத்தும் வல்ெமம.

லெபம்
கிருமபயுள்ள

யதவயன

எங்களின்

வழ்ச்சிகளின்யபாது
ீ

எங்கமள

மகவிடாதிருந்ததற்காய் ஸ்யதாத்திரம்.
எங்கள் யதால்விகமளக் கண்டுலகாள்ள எங்கமள உணர்வமடைச்லசய்யும்.
உம்மிடம் துரிதமாய் திரும்புவதற்கு எங்களுக்கு நம்பிக்மகமைத் தாரும்.
உம்முமடை

யநாக்கங்களுக்கு

எங்கமள

திரும்பச்லசய்து

நாம்

உம்முடயன

நீதிைின் பாமதைில் நடக்கச் லசய்திடும்.

லெயல்
யதவனின்

வார்த்மதைின்

லவளிச்சத்தின்படி

நடக்கியறாலமன்று ஆராய்ந்து பார்ப்யபாம்.

86

நாம்

கர்த்தருக்குள்

எவ்வாறு
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கருப்ப ொருள்: அவரது முடிவில்லொ உண்மைத்துவம்
சங்கீ தக்காரயனாடு
இருதைத்மத

நாம்

லெபிப்யபாம்,

அறிந்துலகாள்ளும்;

"யதவயன,

என்மனச்

என்மன

யசாதித்து,

என்

ஆராய்ந்து,

என்

சிந்தமனகமள

அறிந்துலகாள்ளும்".
நாம்

யதவனுமடை

வார்த்மதக்கு

ஓர்

லசைல்படுயவாம்.
யதவனிடத்தில் திரும்பி அவமர யசவிப்யபாம்.

அருட்திரு ரங்கநாதன் பிரபு
யபாதகர்

சிங்கப்பூர் லமத்தடிஸ்ட் யதவாெைம்
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இருதைத்யதாடு
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கருப்ப ொருள்: அவரது முடிவில்லொ உண்மைத்துவம்
தேேி: 10 மார்ச் - லெந்தின் மூன்றாவது ோரத்ேின் சனிக்கிழலம
ேலைப்பு: யதவனுமடை சர்வாயுதவர்க்கத்மதயும் தரித்துக்லகாள்ளுங்கள்
தேேப்பகுேி: எயபசிைர் 6:10-20
10. கமடசிைாக, என் சயகாதரயர, கர்த்தரிலும் அவருமடை சத்துவத்தின்
வல்ெமமைிலும் பெப்படுங்கள்.

11. நீங்கள் பிசாசின் தந்திரங்கயளாடு எதிர்த்துநிற்கத் திராணியுள்ளவர்களாகும்படி,
யதவனுமடை சர்வாயுதவர்க்கத்மதயும் தரித்துக்லகாள்ளுங்கள்.
12. ஏலனனில், மாம்சத்யதாடும் இரத்தத்யதாடுமல்ெ, துமரத்தனங்கயளாடும்,
அதிகாரங்கயளாடும், இப்பிரபஞ்சத்தின் அந்தகார யொகாதிபதிகயளாடும்,

வானமண்டெங்களிலுள்ள லபால்ொத ஆவிகளின் யசமனகயளாடும் நமக்குப்
யபாராட்டம் உண்டு.

13. ஆமகைால், தீங்குநாளியெ அமவகமள நீங்கள் எதிர்க்கவும், சகெத்மதயும்
லசய்துமுடித்தவர்களாய் நிற்கவும் திராணியுள்ளவர்களாகும்படிக்கு, யதவனுமடை
சர்வாயுதவர்க்கத்மதயும் எடுத்துக்லகாள்ளுங்கள்.

14. சத்திைம் என்னும் கச்மசமை உங்கள் அமரைில் கட்டினவர்களாயும்
நீதிலைன்னும் மார்க்கவசத்மதத் தரித்தவர்களாயும்;
15. சமாதானத்தின் சுவியசஷத்திற்குரிை ஆைத்தம் என்னும் பாதரட்மசமைக்
கால்களியெ லதாடுத்தவர்களாயும்,

16. லபால்ொங்கன் எய்யும் அக்கினிைாஸ்திரங்கமளலைல்ொம்
அவித்துப்யபாடத்தக்கதாய், எல்ொவற்றிற்கும் யமொக விசுவாசலமன்னும்
யகடகத்மதப் பிடித்துக்லகாண்டவர்களாயும் நில்லுங்கள்.

17. இரட்சணிைலமன்னும் தமெச்சீராமவயும், யதவவசனமாகிை ஆவிைின்
பட்டைத்மதயும் எடுத்துக்லகாள்ளுங்கள்.
18. எந்தச் சமைத்திலும் சகெவிதமான யவண்டுதயொடும் விண்ணப்பத்யதாடும்

ஆவிைினாயெ லெபம்பண்ணி, அதன்லபாருட்டு மிகுந்த மனஉறுதியைாடும் சகெ
பரிசுத்தவான்களுக்காகவும் பண்ணும் யவண்டுதயொடும் விழித்துக்லகாண்டிருங்கள்.
19. சுவியசஷத்திற்காகச் சங்கிெிைால் கட்டப்பட்டிருக்கிற ஸ்தானாபதிைாகிை நான்
அமதப்பற்றிப் யபசயவண்டிைபடி மதரிைமாய்ப் யபசத்தக்கதாக,

20. நான் மதரிைமாய் என் வாமைத்திறந்து சுவியசஷத்தின் இரகசிைத்மத
அறிவிக்கிறதற்கு வாக்கு எனக்கு லகாடுக்கப்படும்படி எனக்காகவும்
விண்ணப்பம்பண்ணுங்கள்.

தியானம்
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2018 லெந்துகாெ அனுதின தியானம்
கருப்ப ொருள்: அவரது முடிவில்லொ உண்மைத்துவம்
கடந்த

காெங்களில்

தாக்குதல்கமள
யகாபுரங்கள்

யராமானிை

எதிர்த்து

மற்றும்

சாம்ராஜ்ைத்மத

காவல்காக்கும்படிைாக

யகாட்மடகளில்

எதிரிகளிடமிருந்து

யராம

வரர்கள்
ீ

காவல்காக்கும்படி

பல்யவறு

நிைமிக்கப்பட்டார்கள்.

தாக்குதல்கள் யநரிடும்யபாது யபார்வரர்கள்
ீ
தங்களது லபாறுப்பில் நின்று தற்காக்க
யவண்டிைதாய் இருந்தது. தங்கள் பதவி லபாறுப்புகமள அவர்கள் விட்டு ஓடிவிட
கூடாது.

அப்படி

தங்களது

காவல்

லபாறுப்புகளிருந்து

ஓடி

பிறகு

அகப்பட்டால்

விட்டு ஓடிைதற்கு தூக்கிெிடப்படுவர். அப்யபாஸ்தெர் பவுலும் கிறிஸ்தவர்கமள
அவ்வாறு

இப்பிரபஞ்சத்தின்

அந்தகார

யொகாதிபதிகயளாடும்,

வானமண்டெங்களிலுள்ள லபால்ொத ஆவிகளின் யசமனகயளாடும் எதிர்த்து நிற்க
கூறியுள்ளார்.
ஆவிக்குரிை யபாராட்டம் என்பது கடந்த காெத்திலும் இன்மறை காெத்திலும் மிக
நிெமான

ஒன்று.

இடத்மதக்

சாத்தான்

அவனது

மகப்பற்றயவண்டுலமன

லபருமமைினிமித்தமும்
எத்தனித்ததற்காக

யதவனுமடை

பரயொகத்திெிருந்து

பேளிதயற்றப்பட்டான் (லவளிப்படுதல் வியசஷம் 12). அவனின் முரட்டாட்டத்மத
முன்னிட்டு
யபானான்.

மூன்றில்

ஒரு

இப்லபாழுது

பங்கு

அவனின்

யதவதூதர்கமள

வஞ்சித்து

தாக்குதல்களின்

குறி

கூட்டிக்லகான்டு

பூயொகத்தில்

உள்ள

கிறிஸ்தவர்கயள.
நாம்

யதவனுமடை

உறுதிைாய்

சர்வாயுதவர்க்கத்மத

நிற்கமுடியும்.

பிசாசு

அணிந்தால்தான்

நம்முமடை

கர்த்தருக்குள்

சயகாதரர்யமல்

குற்றஞ்

சுமத்துபவனும் லபாய்களின் தகப்பனுமாய் இருந்து மனசாட்சிகமள குறிமவத்து
கிறிஸ்தவர்களின்

விசுவாசத்மத

வியராதமாகவும்

குமெக்கிறவனுமாய்

நன்மமமையும்
மவத்துவிடுவான்.
கிரிமைகமளயும்

அவர்

நம்மிடம்

கிறிஸ்து

தனிப்பட்ட

இருக்கிறான்.

லகாடுத்த

ஏற்கனயவ

அவரின்

விதத்திலும்

ஒருவருக்கு
அவன்

வார்த்மதமையும்

பிசாமசயும்

மரணத்தினாலும்

அவனது

ஒருவர்

யதவனுமடை
யகள்வியகட்க
லபால்ொதக்

உைிர்த்லதழுதெினாலும்

திட்டவட்டமாய் யமற்லகாண்டுவிட்டார். அவரின் நீதி விசுவாசத்தினிமித்தயம நம்
நீதிைாைிற்று.

நம்மில்

லெைம்லகாள்பவர்களாய்

அன்புகூர்ந்தவரினாயெ
ஆயனாம்.

ஆனபடிைாயெ

நாம்
நாம்

முற்றிலும்
யதவனின்

சர்வாயுதவர்க்கத்மத அணிந்து, விசுவாசத்தில் தரித்திருந்து, கிறிஸ்துவின் ரத்தம்
நம் குற்ற உணர்வுகமள சுத்திகரித்தது என நம்பொம். யதவனின் உண்மமைிலும்
அவரின்

வார்த்மதைிலும்

நாம்

உறுதிைாய்

வார்த்மத சதாகாெங்களிலும் நிமெநிற்கும்.
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கர்த்தருமடை

2018 லெந்துகாெ அனுதின தியானம்
கருப்ப ொருள்: அவரது முடிவில்லொ உண்மைத்துவம்
ஆவிக்குரிைப் யபாராட்டத்தின் மத்திைில் இயைசு நமக்காய் இவ்வாறு யைாவான்

ரிசுத்த

17:11-15ல் லெபித்தமதயும் நிமனவுகூருகியறாம்:

உம்முமைய

நொைத்தினொவல

ஒன்றொயிருக்கவும்,

ிதொவவ, நீர் அவர்கமை

கொத்துக்பகொள்ளும்.

ிதொவவ,

நீ ர்

என்மன

அவர்கபைல்லொரும்

அனுப் ினமத

உலகம்

விசுவொசிக்கிறதற்கொக, நீ ர் என்னிவலயும் நொன் உம்ைிவலயும் இருக்கிறதுவ ொல
அவர்கபைல்லொரும் நம்ைில் ஒன்றொயிருக்கவும் வவண்டிக்பகொள்ளுகிவறன். நீ ர்
அவர்கமை

உலகத்திலிருந்து

வவண்டிக்பகொள்ைொைல்,

நீ ர்

எடுத்துக்பகொள்ளும் டி

அவர்கமைத்

தீமையினின்று

நொன்
கொக்கும் டி

வவண்டிக்பகொள்ளுகிவறன். பிசாமசயும் அவனின் துமரத்தனங்கயளாடும் எதிர்த்து
நிற்கும்

ஒரு

பங்காக,

லெபிப்பதன்

ஆண்டவரின்

மூெமாய்

லெபம்

அவயராடு

மற்றும்

இயைசுவின்

திறப்பிெிருந்து

நம்

நாமத்தில்

மீ ட்புக்காகவும்

பாதுகாப்புக்காகவும் யசர்ந்து பரிந்துமரக்கொம் (யைாவான் 17:15).
எப்யபாதும்

விசுவாசத்தில்

சமாதானத்மதயும்

உறுதியுடன்

பெத்மதயும்

நமக்கு

நிமெத்திருப்பதற்கு

வழங்கட்டும்.

கர்த்தர்

தம்

கர்த்தருமடை

வார்த்மத

பிசாசானவனும்

அவனின்

என்லறன்மறக்கும் நிமெத்திருக்கிறது, ஆலமன்.
லெபம்
அன்பான

பரயொகத்

லபால்ொத

தகப்பயன,

உமது

தூதர்களும்

பிள்மளமை

லகாண்டுவரும்

யபாராட்டங்களிெிருந்து

கிறிஸ்துவின்

எல்ொ
இரத்தத்தினாயெ

ஆவிக்குரிை
விெக்கி

காத்துக்லகாள்ளும். நான் உமது சத்திைத்திலும் வார்த்மதைிலும் நிமெத்து நிற்க
உதவிடும்.
இமத இயைசுவின் நாமத்தினாயெ லெபிக்கியறாம்.
லெயல்
உங்களின்

விசுவாசத்மத

மற்றவர்களும்

அழிக்கும்படிைாக

லபாய்ைான

பிசாசும்

குற்றச்சாட்டுகமளயும்

அவன்

பைன்படுத்தும்

உபத்திரவங்கமளயும்

லகாண்டுவந்து உங்கள் மீ து சுமத்தும்யபாது, நீங்கள் அமத சந்திக்க உறுதிைாய்
நில்லுங்கள்.

அருட்திரு மார்ட்டின் ைீ
யபராைர் லடர்ரி கீ வின் உதவிைாளர்
சிங்கப்பூர் லூத்தரன் திருச்சமப
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2018 லெந்துகாெ அனுதின தியானம்
கருப்ப ொருள்: அவரது முடிவில்லொ உண்மைத்துவம்
தேேி: 11 மார்ச் - லெந்தின் மூன்றாவது ோரத்ேின் ஞாயிற்றுக்கிழலம
ேலைப்பு: கர்த்தராகிை ஆண்டவர் எனக்குத் துமணலசய்கிறார்
தேேப்பகுேி: ஏசாைா 50:4-11
4. இமளப்பமடந்தவனுக்கு சமைத்திற்யகற்ற வார்த்மத லசால்ெ நான்

அறியும்படிக்கு, கர்த்தராகிை ஆண்டவர் எனக்குக் கல்விமானின் நாமவத்
தந்தருளினார்; காமெயதாறும் என்மன எழுப்புகிறார்;

கற்றுக்லகாள்ளுகிறவர்கமளப்யபாெ, நான் யகட்கும்படி என் லசவிமைக்
கவனிக்கச்லசய்கிறார்.
5. கர்த்தராகிை ஆண்டவர் என்லசவிமைத் திறந்தார்; நான் எதிர்க்கவுமில்மெ, நான்
பின்வாங்கவுமில்மெ.

6. அடிக்கிறவர்களுக்கு என் முதுமகயும், தாமடமைிமரப் பிடுங்குகிறவர்களுக்கு என்
தாமடகமளயும் ஒப்புக்லகாடுத்யதன்; அவமானத்துக்கும் உமிழ்நீருக்கும் என்
முகத்மத மமறக்கவில்மெ.

7. கர்த்தராகிை ஆண்டவர் எனக்குத் துமணலசய்கிறார்; ஆமகைால் நான்
லவட்கப்பயடன்; நான் லவட்கப்பட்டுப்யபாவதில்மெலைன்று அறிந்திருக்கியறன்;
ஆதொல் என் முகத்மதக் கற்பாமறமைப்யபாொக்கியனன்.

8. என்மன நீதிமானாக்குகிறவர் சமீ பமாைிருக்கிறார்; என்யனாயட வழக்காடுகிறவன்
ைார்? ஏகமாய் நிற்யபாமாக, ைார் எனக்கு எதிராளி? அவன் என்னிடத்தில் வரட்டும்.
9. இயதா, கர்த்தராகிை ஆண்டவர் எனக்குத் துமணலசய்கிறார்; என்மன
ஆக்கிமனக்குள்ளாகத் தீர்க்கிறவன் ைார்? இயதா, அவர்கள் எல்ொரும் ஒரு
வஸ்திரத்மதப்யபாெப் பழசாவார்கள்; லபாட்டுப்பூச்சி அவர்கமள அரிக்கும்.

10. உங்களில் எவன் கர்த்தருக்குப் பைந்து, அவருமடை தாசனின் லசால்மெக்
யகட்டு தனக்கு லவளிச்சமில்ொததினால் இருட்டியெ நடக்கிறாயனா, அவன்
கர்த்தருமடை நாமத்மத நம்பி, தன் யதவமனச் சார்ந்துலகாள்ளக்கடவன்.

11. இயதா, லநருப்மபக் லகாளுத்தி, அக்கினிப்லபாறிகளால் சூழப்பட்டிருக்கிற நீங்கள்
அமனவரும், உங்கள் அக்கினி தீபத்திலும், நீங்கள் மூட்டின

அக்கினிெுவாமெைிலும் நடவுங்கள்; யவதமனைில் கிடப்பீர்கள்; என் கரத்தினால்
இது உங்களுக்கு உண்டாகும்.

தியானம்
ஏசாைா 50:4-11, ஏசாைாவில் காணப்படும் நான்கு ஊழிைக்காரர் பாடல்களில் ஒன்று
(மற்றமவ

42:1-4;

49:1-7:

தீர்க்கதரிசனங்களாக

52:13-53:12).

அடிக்கடி

இந்த

குறிப்பட்டு,

நூல்கள்

புதிை

இயைசுமவ

ஏற்பாட்டில்

யமசிைாவாக

யமசிைத்
ஆதிகாெ

சமபைானது சாட்சிலகாடுக்கிறது. ஏசாைா 50:4-11-ல், துைரப்படுகிற ஊழிைர் முதல்
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2018 லெந்துகாெ அனுதின தியானம்
கருப்ப ொருள்: அவரது முடிவில்லொ உண்மைத்துவம்
நபர் லபைரில் யபசுகிறார், தற்காெத்தில் உள்ள அவருமடை மக்களுக்கு உதவ,
கர்த்தரிடத்தில்

வார்த்மதப்

லபற்ற

ஒரு

ஆசிரிைராகத்

தன்மன

அமடைாளம்

காட்டுகிறார்.
துைரப்படுகிற ஊழிைர் எப்படி உதவி லசய்கிறார்? துைரப்படுகிற ஊழிைர் தனது
மக்கமள கொப் ொற்றுவதன் மூெம் உதவுகிறார் (வச. 4). மாற்கு 6:35-ல் இயைசு
லசால்லுகிறார்:

"நான்

பசிைமடைான்,

ெீவ

அப்பம்;

என்னிடத்தில்

தாகமமடைான்."

யதவன்

நம்

என்னிடத்தில்

வருகிறவன்

விசுவாசமாைிருக்கிறவன்

யதமவகள்

அமனத்மதயும்

ஒருக்காலும்
ஒருக்காலும்

சந்திப்பதன்

மூெம்

நமக்கு உதவுகிறார்.
துைரப்படுகிற ஊழிைர் உண்மையுள்ைவரொக இருப் தன் மூெம் உதவுகிறார் (வச.
5-6).

மற்றவர்கள்

உண்மமயுடன்

துன்புறுத்தப்பட்டு,

நிமெத்திருந்தார்.

கிறிஸ்துவும்
பதிொக

சார்பாக

நம்மமத்

1

யபதுரு

யதவனிடத்தில்

நீதியுள்ளவராய்ப்

பாதிக்கப்பட்டிருந்தாலும்,
3:18

கூறுகிறது:

யசர்க்கும்படி

பாவங்களினிமித்தம்

இயைசு

"ஏலனனில்,

அநீதியுள்ளவர்களுக்குப்

ஒருதரம்

பாடுபட்டார்;

அவர்

மாம்சத்தியெ லகாமெயுண்டு, ஆவிைியெ உைிர்ப்பிக்கப்பட்டார்..."
துைரப்படுகிற ஊழிைர், எதிரிகள் அவமர அவமானப்படுத்தி அழிக்க முைன்றாலும்
நிமலநிறுத்தப் டுவதன் மூெம் உதவுகிறார் (வச. 7-9). பிெிப்பிைர் 2:9 கூறுகிறது,
"ஆமகைால்

யதவன்

லபைர்களுக்கும்

அவமர

யமொன

உைர்ந்த

நாமத்மத

ஸ்தெத்திற்கு

அவருக்குக்

உைர்த்தி,

லகாடுத்தார்…"

எல்ொப்

பிதாவாகிை

யதவனின் பிரசன்னத்தில், உரிமமைிடத்தில் இருக்கும் உைிர்த்லதழுந்த இயைசுமவ
விசுவாசிகள் யசவித்து லதாழுதுலகாள்ளுகிறார்கள்.
10-ம்

வசனத்தில்,

துைரப்படுகிற

லசால்லுகிறார்.

துைரப்படுகிற

தாயம

உதவுகிறார்

நமக்கு

என்லறன்றும்

ஊழிைர்

ஊழிைக்காரமன
-

நம்

சிருஷ்டிப்பின்

லசவிலகாடுப்பவர்கமள
அனுப்புவதன்

ஆதரவாளரும்,
மீ து

மூெம்

உண்மமயுள்ள

ஆளுமகக்லகாள்ளும்படி

நம்ப

ஆண்டவர்

யமய்ப்பரும்,
யதவனால்

நிமெநிறுத்தப்பட்டவர்!
"லநருப்மபக் லகாளுத்துகிறவர்கள்", அதாவது யதவனுக்கு வியராதமாக கைகத்ேின்
விமதகமள

விமதக்கிறவர்களுக்கும்

அவருமடை

மக்களுக்கு

இமடைில்

லதாந்தரவு லகாடுப்பவர்களுக்கும் எச்சரிக்மகயுடன் இந்த வசனம் முடிவமடகிறது.
இத்தமகை

மக்கள்

யவதமனமை

அனுபவிப்பார்கள்
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எப்யபாதும்
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கடவுளுடனும்

மற்றவர்களுடனும்

சமாதானத்திற்கும்

ஒற்றுமமக்கும்

யபாராடுவதற்கு இது எப்யபாதும் ஒரு வெிமமைான நிமனவூட்டல்.
இந்த லெந்து பருவத்தில், கர்த்தராகிை இயைசு கிறிஸ்துவின் ஆயுட்காெம் மற்றும்
ஊழிைத்மத நாம் இன்னும் அதிகமாக திைானித்துக் லகாண்டாடயவண்டும் - அந்த
துைரப்படும் ஊழிைக்காரர். அவயர நம்மமக் காப்பவர், உண்மமயுள்ள யமய்ப்பன்,
மற்றும் நம்மம

நிமெநிறுத்துபவர்.

அவர்

நம்

நம்பிக்மகக்குப்

பாத்திரமானவர்.

அல்யெலூைா!
லெபம்
ஆண்டவயர, இந்த லெந்து பருவத்தில், உங்கள் குமாரன் இயைசு கிறிஸ்துவின்
அன்மபயும்

என்

சார்பாக

நிமனவுகூருயவன்.
உைிமரக்
அவமர

என்

அவருமடை
பாவங்கமள

லகாடுத்ததற்காகவும்,
கல்ெமறைிெிருந்து

லதாடர்ச்சிைான

ஊழிைத்மதயும்

மன்னிப்பதற்காக

இயைசுமவ

உைியராடு

சிலுமவைில்

பூமிைில்

நான்

அவரது

அனுப்பிைதற்காகவும்,

எழுப்பினதற்காகவும்,

நித்திைத்திற்கும்

அவமர மறுபடியுமாய் பரயொகத்தில் யசர்த்துக் லகாண்டதற்காகவும் நன்றி என்று
லசால்லுகியறன்.
இருக்கிறார்

இயைசுயவ

என்று

முழுமமைாய்

நான்

காப்பவர்,

சற்று

நம்புவதற்கு

யமய்ப்பர்,

திைானிக்கும்

எனக்கு

நிமெநிறுத்தப்பட்ட

யபாது,

லபெமனக்

நான்

லகாடுத்து

கர்த்தராய்

இன்னும்

அவமர

உதவிடும்

என்று

தாழ்மமயுடன் யவண்டிக்லகாள்கியறன். கிறிஸ்துவின் அன்மபயும் என் வாழ்வில்
அவரின்

நம்மமமையும்

ஓர்

நன்றியுணர்வுடன்

தினமும்

நிமனவுகூர

எனக்கு

உதவிடும். இயைசுவின் நாமத்தில் நான் லெபிக்கியறன், ஆலமன்.
லெயல்
சமீ ப

காெங்களில்

யதவனாகிை

கர்த்தர்

உங்களுக்கு

சரீரப்பிரகாரமாகவும்

உறவுகள் பிரகாரமாகவும் மனரீதிைாகவும் மற்றும் ஆவிக்குரிைரீதிைாகவும் லசய்த
பற்பெக் காரிைங்கமள ஓர் பட்டிைெிடவும். அவரின் அற்புதமான அக்கமறக்காக
நாம்

நன்றியுணர்மவத்

யதமவைான
அக்கமறைான

லதரிவித்துள்யளாமா?

மற்றவர்களிடம்

பகிர்ந்து

யபாஷனத்மத

வார்த்மதகளினாலும்

இந்த

லகாள்ளொம்?

அவரின்

லசைல்பாட்டிலும்

எவ்வாறு

ஆசீ ர்வாதங்கமள

நல்ெ

ெனமாகிை

லவளிப்படுத்தொம்?

நாம்

யமய்ப்பரின்
எவ்வாறு

மற்றவர்களிடம்

இயைசுவின் “மககளாகவும் கால்களாகவும்” இருந்திட இன்யற முைற்சி எடுங்கள்.

லெப்டினன்ட் கர்னல் எட்வர்ட் ஹில்
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தமெமமச் லசைொளர்
சால்யவஷன் ஆர்மி

சிங்கப்பூர், மயெசிைா மற்றும் மிைான்மர் மண்டெம்
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