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2019 லலந்துகால முன்னுகர 

புனித லெள்ளி மற்றும் ஈ ்டர ் ஞாயிமற பாரம்பரியமாக உபொசத்துடன் 

எதிரப்ாரப்்பது தான் லெந்து காெம். இது இரை்டாெது நூற்றாை்டிெ் 

ஆரம்பிதத் ஒரு நமடமுமற, இவயசுவின் சீடரக்ள், ெனாந்தரதத்ிெ் அெருமடய 

நாற்பது நாட்கமள லகௌரவிக்க, உற்சாகமமடந்த லெபம், உபொசம், தருமம் 

ஆகியெற்றிற்கு தங்கமள ஒப்புக்லகாடுத்தாரக்ள். எனவெ இவயசுவின் 

துன்பங்கள், மரைம், உயிரத்ல்தழுதெ் ஆகியெற்மற இன்னும் கெனமாகக் 

கருதுெதற்கும், அமெ கிறி ்தெரக்ளான நம் மீது மெத்திருக்கும் 

முக்கியதத்ுெத்மத கருத்திெ் லகாள்ெதற்கும் இது நம்மம அமழக்கின்றது. 

இந்த பயைத்தின்வபாது நமக்கு உதவுெதற்காக, சிங்கப்பூர ்

வதொெயங்களின் வதசிய மன்றம் இந்த லெந்துகாெ அனுதின தியானங்கமள 

லெளியிட சிங்கப்பூர ் வெதாகம சங்கத்திற்கு நியமித்தது. பெ்வெறு 

வதொெயங்கள் மற்றும் பிரிவுகளிலிருந்து பங்களிப்பாளரக்மளக் லகாை்டு 

லெளியான ஒரு அன்பின் உமழப்பு இது. பெ ஆை்டுகளாக அதன் பிரசுரதத்ின் 

மூெம் கிறி ்துவின் சரீரத்மத ஆசீரெ்திப்பதற்காக வதெனுக்கு நான் 

நன்றியுள்ளெனாக இருக்கிவறன். 

இந்த ஆை்டின் கருப்லபாருள் "உபத்திரெத்திெ் நம்பிக்மக" என்பது இந்தக் 

காெத்திெ் மிகவும் லபாருத்தமானதாகும். உெலகங்கிலும் உள்ள மக்கள் 

பெ்வெறு ெமகயான உபத்திரெங்கமள எதிரல்காள்கிறாரக்ள், அெரக்ள் 

நம்பிக்மகமயத ் வதடி அதற்காகக் காத்திருக்கிறாரக்ள். எனினும், 

நித்தியமான அன்பும், கிறி ்துவுக்குள் நம் கிருமப ெரன்களும் அமழப்பும் 

மாறாதமெகளாய் மெத்திருக்கும் வதெனிடதத்ிெ் தான் என்றுவம தெறாத, 

ஒரு உறுதியான, நிசச்யமான நம்பிக்மகமயக் காைமுடியும் (வரா. 11:29). 

இந்த தியானங்கள் மூெமாய், சிலுமெயிெ் கிறி ்து அமடந்த இரட்சிப்பும், 

நமக்கு அெர ் லபற்ற நம்பிக்மகயும், மற்றும் நம் ொழ்க்மக அெருமடய 

மகவிடாத நம்பிக்மகயிெ் ஆழமாய் நாட்டப்பட்டு மாற்றப்படுெமத 

புரிந்துலகாள்ள வதென் நம் கை்கமள திறக்கவெை்டும் என்று நான் 

லெபிக்கிவறன். 

 

ஆயர ்லடரர்ி கீ 

ஆயர,் சிங்கப்பூர ்லூதரன் வதொெயம் 

தமெெர,் சிங்கப்பூர ்வதொெயங்களின் வதசிய மன்றம் 

 

 

 

 



2019 லலந்துகால முகவுகர 

 

"நம்முமடய கரத்்தராகிய இவயசுகிறி ்துவின் பிதாொகிய வதெனுக்கு 

 ்வதாத்திரம் உை்டாெதாக; அெர,் இவயசுகிறி ்து மரித்வதாரிலிருந்து 

எழுந்ததினாவெ, அழியாததும் மாசற்றதும் ொடாததுமாகிய 

சுதந்தரத்திற்வகதுொக, ஜீெனுள்ள நம்பிக்மக உை்டாகும்படி, தமது மிகுந்த 

இரக்கதத்ின்படிவய நம்மம மறுபடியும் லெநிப்பித்தார.் கமடசிக்காெதத்ிவெ 

லெளிப்பட ஆயத்தமாக்கப்பட்டிருக்கிற இரட்சிப்புக்கு ஏதுொக 

விசுொசத்மதக் லகாை்டு வதெனுமடய பெத்தினாவெ காக்கப்பட்டிருக்கிற 

உங்களுக்கு அந்தச ்சுதந்தரம் பரவொகதத்ிெ் மெக்கப்பட்டிருக்கிறது." 

1 வபதுரு 1:3-5 

 

லெந்து நம்முமடய கரத்்தரும் இரட்சகருமாகிய இவயசு கிறி ்துவின் மரைம், 

அடக்கம் மற்றும் உயிரத்ல்தழுதெ் ஆகியெற்மற எெ்ொ கிறி ்தெரக்ளுக்கும் 

காட்டும் ஒரு 40-நாள் காெ ஆயத்தமாக உள்ளது. நாம் வதெனுமடய 

ொரத்்மதமயப் படிதத்ு, தியானிக்கும்வபாது, நாம் புனித லெள்ளி மற்றும் 

ஈ ்டர ் ஞாயிற்றுக்கிழமமகளுக்கு நம்மம தயாரப்டுத்திக் லகாள்ளும் 

விதமாக, நம்முமடய ொழ்க்மகமய பரிவசாதித்து, அெருமடய இரத்தம் 

அருளப்பட்ட கிருமபயின் நம்பிக்மகயிெ் நம்மம புதுப்பிதத்ுக்லகாள்வொம். 

 

சிங்கப்பூர ் வெதாகம சங்கம் 2006-ஆம் ஆை்டிெ் லதாடங்கியது முதெ், 

ஒெ்லொரு ஆை்டும் இந்த லெந்து ொசிப்புகளும் பிரதிபலிப்புகமளயும் 

லெளியிடுெதற்கு சிங்கப்பூர ் வதொெயங்களின் மன்றத்தாெ் 

நியமிக்கப்பட்டுள்ளது. 2019-ஆம் ஆை்டு 14- ெது ஆை்மட குறிக்கிறது. கடந்த 

ெருடம், 18,000 தியானங்கள் அசச்ிடப்பட்டு விநிவயாகிக்கப்பட்டன.  முதெ் 

முமறயாக, முதியெரக்ளுக்கு ஆங்கிெம் மற்றும் சீன லமாழிகளிெ் லபரிய 

அசச்ு பதிப்மப நாங்கள் அறிமுகப்படுதத்ி இருந்வதாம். லதாடரந்்து நாங்கள் 

இரு லமாழிகளிலும் இமையத்திெ் பிரதிகமள விநிவயாகிதவ்தாம், தமிழ் 

மற்றும் இந்வதாவனசிய லமாழிகளிலும் கூட. இந்தத ்தியானங்கமள நாங்கள் 

லதாடரந்்து லஹாக்கியன் லமாழியிலும் ஆடிவயா பதிவுகளிெ் தயாரித்வதாம். 

இந்த முயற்சியிெ் பெ கிறி ்தெரக்மள ஆசீரெ்திப்பதற்கான ொய்ப்பிற்காக 

நன்றியுள்ளெரக்ளாய் இருக்கிவறாம், அெ்ொறு லசய்ெதற்கு நம்வமாடு 

இமைந்து ெந்த பெ கூட்டாளிகளுக்கும் நன்றி. 

 

இந்த அை்டின் கருப்லபாருள், "உபத்திரெத்திெ் நம்பிக்மக" என்பதாகும். 

பாெத்தினாெ் உமடக்கப்பட்டு, வீழ்ந்துவபான உெகிெ் நாம் ொழும்வபாது, 

உபத்திரெம் லபருகும், நாம் நமக்குள்வளா அெ்ெது நமக்கு லெளிவய 



பாரத்்தாலும், அமெ இயற்மக அெ்ெது மனித காரைங்கள் மூெம் லகாை்டு 

ெரப்பட்டாலும் விஷயம் இெ்மெ. எனவெ, கெமெ மற்றும் நிசச்யமற்ற 

தன்மமயிெ் கிட்டத்தட்ட நிரந்தர நிமெயிெ் நாம் சிக்கியிருப்பதற்கு இது 

மிகவும் எளிதானது. இருப்பினும், நம்பிக்மக தான் வதென் தன்னுமடய 

வபசப்பட்ட மற்றும் எழுதப்பட்ட ொரத்்மதயிெ் நமக்கு நிமறொய் 

லகாடுத்திருக்கிறார,் அதமன ொரத்ம்தயின் அெதாரமான இவயசு 

கிறி ்துவின் இரட்சிக்கும் கிரிமயயிெ் பாதுகாத்துள்ளார.்  உெகளாவிய 

ொக்குறுதிகமள வபாெெ்ொது, கிறி ்துவிெ் நாம் லகாை்டுள்ள நம்பிக்மக 

"நிமெயும் உறுதியும் திமரக்குள்ளாகப் வபாகிறதுமான ஆத்தும 

நங்கூரமாயிருக்கிறது" (எபி. 6:19). ஆமகயாெ், குழந்மதகளின் பாடெ் 

லசாெ்ெது வபாெ: "கப்பலிெ் கிறி ்து இருக்கும்வபாது," உபத்திரெத்தின் 

"புயலிெ் நாம் புன்னமகக்கொம்... நாங்கள் வீட்டிற்கு பயைம் 

லசெ்லும்வபாது..." 

 

நாம் இந்த லெந்து பருெத்திெ் பயைம் லசய்மகயிெ், தம்முமடய லசாந்த 

இரத்தத்தினாெ் கிறி ்து நமக்குக் லகாடுத்த விமெமதிப்பற்ற 

நம்பிக்மகயுடன் நம்மம மீட்டுக் லகாள்வொம். நம் ொழ்க்மகமய 

மாற்றுெதற்கும், இருட்டிலும் நம்பிக்மகயற்ற தன்மமயிலும் மூழ்கியுள்ள 

உெகிற்கு அவத நம்பிக்மகமய விரிவுபடுத்துெதற்கு இந்த தியானங்கமளப் 

பயன்படுதத்ுெதற்கு வதென் மகிழ்சச்ியுடன் இருப்பார ் என்று நான் 

லெபிக்கிவறன். 

 

அருட்திரு எவசக்கிவயெ் டான் 

லபாது லசயொளர ்

சிங்கப்பூர ்வெதாகமச ்சங்கம் 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



அறிமுக குறிப்பு 

தானம், லெபம், உபொசம் லசய்தெ் (மத.் 6:1-18) வபான்ற பாரம்பரிய 

லெந்துகாெ கட்டுப்பாடுகளின் மூெம், சமப தன் கரத்த்ரும் இரட்சகருமாகிய 

இவயசு கிறி ்துவின் சாயலிெ் புதுப்பிக்கப்படுெதற்கு முற்படுகிறது. 

குறிப்பாக லெந்துகாெ கருப்லபாருள்கள் மீது கெனம் லசலுத்தி ஒரு 

லதாடரச்ச்ியான தியானங்களின் மற்றும் ொசிப்புகளின் மூெம் இத்தமகய 

புதுப்பித்தமெ ஊக்கப்படுதத்ுெதிெ் இந்தப் புத்தக மகவயடு வநாக்கமாய் 

உள்ளது. 

திருத்தப்பட்ட லபாதுொன பாடத்தின் (Revised Common Lectionary) 

ஞாயிற்றுக்கிழமம ொசிப்புக்கு லதாடரப்ுமடயதாக தங்களின் கருப்லபாருள் 

இருக்கிறது என்பதாெ், 2019-க்கான லெந்துகாெ அனுதின தியானத்திலுள்ள 

வெதாகம பத்திகள் திருத்தப்பட்ட லபாதுொன பாட ொசகதத்ிெ் (Revised 

Common Lectionary Daily Readings) (Augsburg Fortress, 2005) இருந்து 

வதரந்்லதடுக்கப்பட்டுள்ளன. நமது ொரநாட்களின் லெந்துகாெ ொசிப்புகள் 

திருத்தப்பட்ட லபாதுொன பாடதத்ின் ஞாயிறு நற்லசய்தி பாடங்களின் 

மமயப்பகுதிமய சுட்டுகின்றனொக இருக்கும். பயனாளிகள் 

லெந்துகாெத்திற்கான திருத்தப்பட்ட லபாதுொன பாட அனுதின ொசிப்புகள் 

மற்றும் திருத்தப்பட்ட லபாதுொன பாடதத்ின் ொசிப்புகளிெ் உள்ள 

கமதயம்சங்கள் எதிரக்்லகாை்டமதயும் முக்கியமான கருப்லபாருமளயும் 

கெனத்திெ் மெத்திருக்க வெை்டும். 

 

முதொெது ஞாயிற்றுக்கிழமம - என் உடன்படிக்மகமய நான் 

நிமனவுகூருவென் (ஆதி. 9:8-17) 

இரை்டாெது ஞாயிற்றுக்கிழமம – மனுஷ குமாரமனத ்லதாடரந்்து (மாற். 

8:31-38) 

மூன்றாெது ஞாயிற்றுக்கிழமம – விசுொசமுள்ளெரக்ளாகவும், தங்கள் 

ஆத்மாமெ காத்துக்லகாள்பெரக்ளாகவும் இருக்கிவறாம் (எபி. 10:19-31, 36-39) 

நான்காெது ஞாயிற்றுக்கிழமம – கரத்்தராகிய ஆை்டெர ்எனக்கு 

உதவுகிறார ்(ஏசா. 50:4-11) 

ஐந்தாெது ஞாயிற்றுக்கிழமம – அெர ்தாம் அனுபவிதத்ெற்றின் மூெம் 

கீழ்ப்படிதமெக் கற்றுக்லகாை்டார ்(எபி. 5:5-10) 

குருதவ்தாமெ ஞாயிற்றுக்கிழமம – உங்கள் ராொ உங்களிடம் ெருகிறார.்.. 

மனத்தாழ்மமயும் கழுமதயின் வமெ் ஏற்றப்பட்டெரும் (சக. 9:9-12) 

 

திருத்தப்பட்ட லபாதுொன பாட அனுதின ொசிப்பின் முமறமய பின்பற்றிய, 

இந்த புத்தக மகவயட்டின் வியாழன், லெள்ளி, சனி ஆகிய நாட்களுக்கான 



ொசிப்புகள் “ஞாயிற்றுக்கிழமமக்கான ஆயத்தம்” எனவும் திங்கள், 

லசெ்ொய், புதன் ஆகிய நாட்கள் “ஞாயிற்றுக்கிழமமயின் பிரதிபலிப்பு” 

எனவும் கருதப்படுகின்றன. முன்னாள் குழு பின்னானமெகமள முன்வனாக்கி 

பாரக்்கிறது. (பரிசுத்த ொரத்திற்கான ொசிப்புகளின் முமறக்கு ஒரு 

விதிவிெக்கு இருக்கும், இது அமனத்தும் புனித லெள்ளிக்கிழமம, 

உயிரத்ல்தழுதெ் ஞாயிற்றுக்கிழமம ஆகிய இரை்டு நாட்களுக்கான 

ஆயத்தமாக அமமயும்). ஒற்றுமம உைரச்ச்ிமய மற்றும் கெனம், மற்றும் ஒரு 

பரந்த வெதாகம சூழலிெ் உள்ள ஞாயிறு பாட ொசிப்புகமள பயனரக்ள் 

பாராட்டுெதற்கும் இந்த முமற பயன்படும் என்று நான் நம்புகிவறன். 

"உபத்திரவத்தில் நம்பிக்கக"யின் ஒட்டுலமாத்த கருதத்ு, நாம் வதெவனாடு 

நடக்கும் ஐக்கியம் சம்பந்தமான இரை்டு ெழிகளிெ் நம்மம சொெ் 

லசய்கிறது: முதொெதாக, வதெனின் ொரத்்மதயின் லெளிசச்த்திலும் 

அெரின் கிருமபயின் மற்ற ெழிமுமறகளிலும், நாம் எதிரவ்நாக்கும் சொெ்கள் 

மற்றும் ொழ்க்மகயின் வசாதமனகளிெ் நாம் வதெவனாடு லகாை்டிருக்கும் 

உறவின் தற்வபாமதய நிமெமய தாழ்மமயுடன் கருதி, பிரதிபலித்து, 

குமறவுபடும் காரியங்களிெ் மனந்திரும்ப வெை்டும். இரை்டாெதாக 

வதெனின் ொரத்்மதயிெ் ஒருெமரலயாருெர ் உற்சாகப்படுத்தி, வதற்றி, 

ஒன்றாக இமைந்து (வரா. 15:4), நமக்காகவும், மற்ற எெ்வொருக்காகவும் (வரா. 

15:12; மத.் 12:21; எவப. 4:4-6) அருளப்பட்ட கிறி ்துவின் அன்மபயும் 

நம்பிக்மகயும் (லகாவொ. 1:27) ொழ்ந்து, பகிருவொம். 

 

உங்களின் அனுதின தியானதத்ிற்கான சிெ ஆவொசமனகள்: 

1. உங்களுக்கு லதாந்தரவு அெ்ெது கெனமின்மம இெ்ொத ஒரு 

அமமதியான இடத்மதக் கை்டுலகாள்ளுங்கள். 

2. வதெனுமடய ொரத்்மதமயப் லபற்றுக்லகாள்ெதற்காக உங்களின் 

இருதயத்மத ஆயத்தப்படுதத்ுெதற்கு ஒரு சிறிய ஞானப்பாட்டு அெ்ெது 

ஆராதமனப்பாட்டுடன் ஆரம்பிக்க ஒரு குறிப்பிட்ட வநரத்மத 

வதரந்்லதடுங்கள். 

3. வெதாகம பத்திகளிெ் உள்ளடங்கியுள்ள சத்தியத்மத தியானிப்பதிெ் 

உங்களின் வநரத்மத எடுத்துக்லகாள்ளுங்கள். வதெனுமடய 

ொரத்்மதயிெ் அடங்கியுள்ள ொழ்க்மகமய மாற்றியமமக்கின்ற 

சத்தியத்மத தியானிக்க, நீங்கள் வெதாகம பத்திகமளக் குமறந்தது 

இரை்டு தடமெயாெது ொசிக்க வெை்டும். 

4. வதெனுக்கு உை்மமயான அரப்்பைிப்பு எடுத்த பின்னர ்(அறிக்மகயிெ் 

பரிந்துமரக்கப்பட்ட அரப்்பைிப்மப அெ்ெது உங்களின் லசாந்த 

லசயமெ விரிவுப்படுதத்ுெதற்கு நீங்கள் விரும்பொம்), லெபதத்ிெ் 

சிறிது வநரத்மத லசெவிடுங்கள். 



5. நீங்கள் குறிப்பாக அந்த நாள் ொசிப்பின் ஒரு பகுதியினாெ் 

லதாடப்பட்டு இருந்தாெ், குமறந்தது ஒரு நபரிடம் உங்கள் 

கருதத்ுக்கமள பகிரந்்துக்லகாள்ெதற்கு முயற்சியுங்கள்.  

6. முக்கியதத்ுெம் ொய்ந்த உள்ளுைரவ்ுகமள ஒரு நாவளட்டிெ் பதிவுகள் 

லசய்து மெத்துக்லகாள்ளுங்கள். 

7. நீங்கள் “ஆயத்த” பாடங்களின் ஒெ்லொரு லதாடமரயும் லதாடங்கும் 

வபாவத ஞாயிறு பாட ொசிப்புகமள ொசியுங்கள், அதனாெ் நீங்கள் ஒரு 

“லபரிய படத்மத” லபற்றுக்லகாள்கிறீரக்ள். 

8. “பிரதிபலிப்பு” லதாடமர லதாடங்குெதற்கு முன்பாக, ஞாயிறு 

பாடத்மத திறனாய்வு லசய்ய கருதத்ிெ் லகாள்ளுங்கள். 

 

பரிசுதத் ஆவியானெர ்மூெமாகவும் அெருமடய ொரத்்மதயினாலும் நீங்கள் 

கரத்்தராகிய இவயசுவிடம் லநருங்கி ொருங்கள், பிதாவின் வபராரெ்தத்ினாெ் 

நிரப்பிக்லகாள்ளுங்கள் (2 வபது 3:9ஆ), அெருமடய முடிவிெ்ொ 

உை்மமத்துெத்தினாெ் சொெ் லசய்யப்படுவொம், ஒரு உன்மமயுள்ள் மற்றும் 

கனிதரும் சீஷனாய் இருந்து, கிறி ்து நம்மமக் கை்டு, "அெர ்தமது ஆத்தும 

ெருத்தத்தின் பெமனக் கை்டு திருப்தியாகட்டும்" (ஏசா. 53:11, மத.் 24:14). 

 

ெைக்கத்துக்குரிய நியதி முமனெர ்லூயி ் வத 

துமை வபாதகர ்

புனித அந்திவரயா வதொெயம் 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


