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7 மார்ச் ● லெந்து முதல் வாரத்தின் திங்கள்கிழமை 
 
உன் ததவனுக்குப் பயந்திருப்பாயாக; நான் கர்த்தர் 
 
தெவியராகைம் 19:1-2, 11-18 
 
1. பின்னும் கர்த்தர் ம ாமசகய மநாக்கி: 
 
2. நீ இஸ்ரமேல் புத்திரரின் சகப அகனத்மதாடும் லசால்ெமேண்டியது 
என்னலேன்றால்: உங்கள் மதேனும் கர்த்தரு ாகிய நான் பரிசுத்தர், ஆககயால் 
நீங்களும் பரிசுத்தராயிருங்கள். 
 
11. நீங்கள் களவுலசய்யா லும், ேஞ்சகனபண்ணா லும், ஒருேருக்லகாருேர் 
லபாய் லசால்ொ லும் இருங்கள். 
 
12. என் நா த்கதக்லகாண்டு லபாய்யாகணயிடுகிறதினால், உங்கள் மதேனுகைய 
நா த்கதப் பரிசுத்தக் குகெச்சொக்கா லும் இருப்பீர்களாக; நான் கர்த்தர். 
 
13. பிறகன ஒடுக்கா லும் லகாள்களயிைா லும் இருப்பாயாக; கூெிக்காரனுகைய 
கூெி ேிடியற்காெம் ட்டும் உன்னிைத்தில் இருக்கொகாது. 
 
14. லசேிைகன நிந்தியா லும், குருைனுக்கு முன்மன தடுக்ககெ கேயா லும், 
உன் மதேனுக்குப் பயந்திருப்பாயாக; நான் கர்த்தர். 
 
15. நியாயேிசாரகணயில் அநியாயம் லசய்யாதிருங்கள்; சிறியேனுக்கு 
முகதாட்சிணியம் லசய்யா லும், லபரியேனுகைய முகத்துக்கு அஞ்சா லும், 
நீதியாகப் பிறனுக்கு நியாயந்தீர்ப்பாயாக. 
 
16. உன் ஜனங்களுக்குள்மள அங்கு ிங்கும் மகாள்லசால்ெித் திரியாயாக; 
பிறனுகைய இரத்தப்பழிக்கு உட்பைமேண்ைாம்; நான் கர்த்தர். 
 
17. உன் சமகாதரகன உன் உள்ளத்தில் பககயாயாக; பிறன்ம ல் பாேம் 
சு ராதபடிக்கு அேகன எப்படியும் கடிந்து லகாள்ளமேண்டும். 
 
18. பழிக்குப்பழி ோங்கா லும், உன் ஜனப்புத்திரர்ம ல் லபாறாக லகாள்ளா லும், 
உன்னில் நீ அன்புகூருேதுமபால் பிறனிலும் அன்புகூருோயாக; நான் கர்த்தர். 
 
தியானம் 
மெேியராக ம் 19 நீதிக்குரிய பரிசுத்தத்திற்கான அகழப்பு; இன்னும் குறிப்பாக, 
மதேனின்  க்கள் அேகர எப்மபாதும்  திக்கும் ேிதங்களில்  ற்றேர்களுைன் 
எவ்ோறு லதாைர்புபடுத்த மேண்டும் என்பகதக் குறிக்கிறது. 
 
"நாமன கர்த்தர்" என்பது  ற்ற எல்ொ ேசனங்களின் முடிேிலும் (மெேியராக ம் 
19:2, 12, 14, 16, 18)  ீண்டும் ேெியுறுத்தப்படுகிறது, அேருகைய லபயரால் 
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அகழக்கப்படும் நாம், பயபக்தி (பயம்) லகாண்டிருக்க மேண்டும் என்பகத 
ேெியுறுத்துகிறது. கர்த்தருக்காகவும் பரிசுத்த ாகவும் இருங்கள், ஏலனன்றால் 
எல்ொ பகைப்புககளயும் பகைத்த எங்கள் மதேனாகிய கர்த்தர் பரிசுத்த ானேர். 
 
எவ்ோறாயினும், மெேியராக த்தில் ஒவ்லோரு கைந்து லசல்லும் 
அறிவுறுத்தெிலும், அது படிப்படியாக சோொனதாக இருப்பகத நாம் 
கேனிக்கிமறாம். திருைாமத, லபாய் லசால்ொமத, ஒடுக்காமத, முதெியன, 
லபரும்பாொன ேிசுோசிகள் தங்களுக்குக் ககைப்பிடிப்பதில் எந்தப் பிரச்சிகனயும் 
இல்கெ என்று நிகனக்கும் கட்ைகளகள். ஆனால் நம் நாகேக் கட்டுப்படுத்தவும், 
 றுசீரக ப்பு உகரயாைல்களில் உண்க யானேராகவும்,  ற்றேர்களுக்கு எதிராக 
நம் இதயங்களில் லேறுப்கபமயா மகாபம ா சு க்கா ல் இருப்பதற்கு, 
முழுக யான கீழ்ப்படிதல், ச ர்பித்தல்  ற்றும் பணிவு ஆகியேற்கற அகழக்கும் 
உயர்ந்த அளேிொன நீதி மதகே என்று மதான்றுகிறது. இப்மபாது, யாராலும் 
பரிசுத்த ாக இருப்பது சாத்திய ில்கெ என்று நாம் அேசர ாக முடிலேடுப்பதற்கு 
முன், ேனாந்தரத்தில் எதிரியின் நிந்தகனகய இமயசு எவ்ோறு ச ாளித்தார் 
என்பகத  ீண்டும் பார்ப்மபாம். 
 
மநற்கறய மேதப் பகுதியிெிருந்து, 40 நாட்கள் உபோசத்திெிருந்து உைல் ரீதியாக 
பெேனீ ாக இருந்தமபாதிலும், மதே கு ாரன், முழு  னிதனாக இருந்தமபாது, 
மதேகன  திக்கும் ஒரு அளேிொன பரிசுத்தத்கதயும் ோர்த்கத 
அடிப்பகையிொன நீதிகயயும் அணிந்துலகாண்ைார் என்று ோசிக்கிமறாம். இமயசு 
மேண்டுல ன்மற ஒரு தியாக ோழ்க்கககய ோழத் மதர்ந்லதடுத்தார் என்பகதக் 
கேனியுங்கள், அது அேருகைய தனிப்பட்ை மதகேகளுக்கு ம ொக அேருகைய 
பரமொகத் தந்கதயின் ேிருப்பத்கத  திக்கிறது  ற்றும் நிகறமேற்றுகிறது. 
 
என் நண்பர்கமள, "நான் ஒரு  னிதன்  ட்டும " என்று சாக்குப்மபாக்குகள் 
மேண்ைாம். நாம் உண்க யிமெமய ேிருப்பமுள்ளேர்களாக இருந்தால், 
பரிசுத்த ான மதேனுக்குப் பயபக்தியுைன் ஒரு அர்ப்பணிப்பு ோழ்க்கக ோழ 
முடியும். சரணகைந்த ோழ்க்கக, அது இனி சுயத்கதப் பற்றியது அல்ெ, ஆனால் 
நம் ில் ோழும் கிறிஸ்துகேப் பற்றியது என்ற உண்க கய உணர்ந்து தழுவுகிறது. 
 
பரிசுத்தத்திற்கான அகழப்பு அன்பின் அகழப்பு என்பகத நாம் நிகனேில் லகாள்ள 
மேண்டும். நாம் பரிசுத்த ாக இருக்க மேண்டும் என்று மதேன் ேிரும்புகிறார், 
அதனால் நாம் இனி ஒருமபாதும் அேரிை ிருந்து பிரிக்கப்பை  ாட்மைாம். ஒரு 
பரிசுத்த மதேன் பாேத்துைன் இகணந்து ோழ முடியாது என்பதால், “யாேமராடும் 
ச ாதான ாயிருக்கவும், பரிசுத்தமுள்ளேர்களாயிருக்கவும் நாடுங்கள்; 
பரிசுத்த ில்ொ ல் ஒருேனும் கர்த்தகரத் தரிசிப்பதில்கெமய." (எபிலரயர் 12:14) 
 
எனமே, "உங்கள் மதேனும் கர்த்தரு ாகிய நான்" என்பது மதேனின் 
அறிவுகரகளுக்குக் கீழ்ப்படிேது என்பது எழுதப்பட்ை ேிதிகளின் லதாகுப்பிற்கு 
 ன ின்றி கீழ்ப்படிேகத அர்த்தப்படுத்துேதில்கெ,  ாறாக பரிசுத்த ான ஒரு 
அன்பான மதேனுக்குப் பதிெளிக்கும் ேககயில் ஒரு உறவுமுகறயினால் ேரும் 
கீழ்ப்படிதகெக் குறிக்கிறது. 
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ஆககயால், நாம் திகசதிருப்பப்பட்டிருந்தால், கிறிஸ்தேர்களாகிய ந து 
நியாய ான பதில்,  னந்திரும்பி, மதேன் நம் ிைம் என்ன ேிரும்புகிறாமரா அதற்கு 
நம்க த் திருப்பிக்லகாள்ேதன் மூெம் ேிஷயங்ககளச் சரிலசய்ேதாகும். இகத 
நிகனேில் லகாள்ளுங்கள் - கர்த்தரின் பரிசுத்த  க்கள் எப்மபாதும் எல்ொ 
 க்களுைனும் மதேகன  திக்கும் உறவுககள உருோக்க முயல்ோர்கள், இதனால் 
மதேனின் அன்கப உண்க யான  ற்றும் உறுதியான ேழிகளில் அனுபேிக்க 
முடியும். 
 
பரிசுத்த ாக இருங்கள், ஏலனன்றால் நம்முகைய மதேனாகிய கர்த்தர் அன்பின் 
மதேன்  ட்டு ல்ெ, பரிசுத்தமுள்ள மதேனும் கூை. 
 
லெபம் 
பரமொகத் தகப்பமன, நீங்கள் உண்க யிமெமய எல்ொப் புகழுக்கும் பாத்திர ான 
பரிசுத்த மதேன். உ து பரிசுத்த ஆேியானேரின் லபெத்தால், உ து பரிசுத்த நா ம் 
எப்லபாழுதும் கனப்படுத்தப்பட்டு, உயர்த்தப்பட்டு,  கிக ப்படும்படி, 
அர்ப்பணிக்கப்பட்ை ோழ்க்கககய நாங்கள் ோழ எங்களுக்கு உதவுோராக. பூ ியின் 
உப்பாகவும், உெகின் ஒளியாகவும் எங்கள் ேிதிகயயும் மநாக்கத்கதயும் 
நிகறமேற்றுேதில் உங்கள்  கிழ்ச்சி எங்கள் பெ ாகவும், உங்கள் அன்பு எங்கள் 
பக்தியாகவும் இருக்கட்டும். இமயசுேின் நா த்தில் லஜபிக்கிமறாம், ஆல ன். 
 
லெயல் 
1 மபதுரு 1:13-25-ஐ ோசியுங்கள். 
 

1. கர்த்தரின் பிள்களயாக நான் எப்படி ோழ்கிமறன்? என் பரமொகத் தகப்பன் 
என்னிைத்தில் ேிரும்புகிறபடி நான் அேருக்கு உண்க யாக 
இருந்திருக்கிமறனா? 

 
2. நான் ஒரு பரிசுத்த ான மதேனுக்கு பயபக்தியுைன் ோழ்ந்து ேருகிமறனா, 

அதற்மகற்ப என் எண்ணங்கள், ோர்த்கதகள்  ற்றும் லசயல்ககளச் 
சீரக த்துக்லகாண்டிருக்கிமறனா? 

 
3. நான் கர்த்தரின் லபயகர சரியாகத் தாங்கிக்லகாள்ேதற்காக, பரிசுத்த 

ஆேியானேகர என் மூெம் ோழ அனு தித்து, நான் சுயத்திற்கு 
 ரித்துக்லகாண்டிருக்கிமறனா? 

 
4. "பகழய" நான் லசய்யாதகத இன்று நான் என்ன லசய்ய முடியும்? இன்று 

நான் யாகரயாேது லதாைர்பு லகாள்ள மேண்டு ா? 
 
 
அருட்திரு முகனேர் எட்ேின் மோங் 
லபாறுப்பு மபாதகர் 
கிறிஸ்து ல தடிஸ்ட் மதோெயம் 
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8 மார்ச்  ●  லெந்து முதல் வாரத்தின் லெவ்வாய்க்கிழமை 
 
உம்முமைய ராஜ்யம் வருவதாக; உம்முமைய ெித்தம் லெய்யப்படுவதாக 
 
ைத்ததயு 6: 7-15 
 
7. அன்றியும் நீங்கள் லஜபம்பண்ணும்மபாது, அஞ்ஞானிககளப்மபாெ ேணீ் 
ோர்த்கதககள அெப்பாமதயுங்கள்; அேர்கள், அதிக ேசனிப்பினால் தங்கள் லஜபம் 
மகட்கப்படுல ன்று நிகனக்கிறார்கள். 
 
8. அேர்ககளப்மபாெ நீங்கள் லசய்யாதிருங்கள்; உங்கள் பிதாகே மநாக்கி நீங்கள் 
மேண்டிக்லகாள்ளுகிறதற்கு முன்னம  உங்களுக்கு இன்னது மதகே என்று அேர் 
அறிந்திருக்கிறார். 
 
9. நீங்கள் லஜபம்பண்ணமேண்டிய ேித ாேது: பர ண்ைெங்களிெிருக்கிற எங்கள் 
பிதாமே, உம்முகைய நா ம் பரிசுத்தப்படுேதாக; 
 
10. உம்முகைய ராஜ்யம் ேருேதாக; உம்முகைய சித்தம் பர ண்ைெத்திமெ 
லசய்யப்படுகிறதுமபாெ பூ ியிமெயும் லசய்யப்படுேதாக. 
 
11. எங்களுக்கு மேண்டிய ஆகாரத்கத இன்று எங்களுக்குத் தாரும். 
 
12. எங்கள் கைனாளிகளுக்கு நாங்கள்  ன்னிக்கிறதுமபாெ எங்கள் கைன்ககள 
எங்களுக்கு  ன்னியும். 
 
13. எங்ககளச் மசாதகனக்குட்பைப்பண்ணா ல், தீக யினின்று எங்ககள 
இரட்சித்துக்லகாள்ளும், ராஜ்யமும், ேல்ெக யும்,  கிக யும் என்லறன்கறக்கும் 
உம்முகையகேகமள, ஆல ன், என்பமத. 
 
14.  னுஷருகைய தப்பிதங்ககள நீங்கள் அேர்களுக்கு  ன்னித்தால், உங்கள் 
பர பிதா உங்களுக்கும்  ன்னிப்பார். 
 
15.  னுஷருகைய தப்பிதங்ககள நீங்கள் அேர்களுக்கு  ன்னியாதிருந்தால், உங்கள் 
பிதா உங்கள் தப்பிதங்ககளயும்  ன்னியாதிருப்பார். 
 
தியானம் 
 
"உம்முமைய ராஜ்யம் வருவதாக; உம்முமைய ெித்தம் பரைண்ைெத்திதெ 
லெய்யப்படுகிறதுதபாெ பூைியிதெயும் லெய்யப்படுவதாக" - ைத்ததயு 6:10 
 
ேரொற்றில்  ண்ணுெக சாம்ராஜ்ஜியங்கள் எழும்புேதும் ேழீ்ச்சியகைேகதயும் 
படித்திருக்கிமறாம். இந்த உெகில் எதுவும் நிரந்தரம் இல்கெ. அரசியல் லகாந்தளிப்பு, 
பஞ்சம், அக தியின்க  ஆகியகே பிரபஞ்சத்கத எப்மபாதும் கேகெயில் 
ஆழ்த்துகின்றன. 
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இந்த ம கமூட்ை ான உெகில், கர்த்தருகைய லஜபத்தில் “உம்முகைய ராஜ்யம் 
ேருக” என்று நாம் லஜபிக்கும்மபாது, அது ந க்கு என்ன அர்த்தம். மதேனின் 
இராஜ்யத்தில் இமயசு ராஜாோக இருக்கிறார் என்பகத நாம் அறிமோம். 
அேருகைய இகறயாட்சியின் கீழ் ேருேதற்கு ந து சுதந்திர ேிருப்பத்கதப் 
பயன்படுத்திய ேிசுோசிகள் நாம். இமயசு தம்முகைய ேிசாரகணயில் 
பிொத்துேிைம், “என் ராஜ்யம் இவ்வுெகத்திற்குரியதல்ெ, என் ராஜ்யம் 
இவ்வுெகத்திற்குரியதானால் நான் யூதரிைத்தில் ஒப்புக்லகாடுக்கப்பைாதபடிக்கு என் 
ஊழியக்காரர் மபாராடியிருப்பார்கமள; இப்படியிருக்க என் ராஜ்யம் 
இவ்ேிைத்திற்குரியதல்ெ" என்று லசான்னார் (மயாோன் 18:36). இப்மபாது 
மதேனுகைய ராஜ்யம் அேருகைய  க்களின் இதயங்களில் கர்த்தரின் ஆட்சியாய் 
இருக்கிறது என்று இது பரிந்துகரக்கிறது. 
 
இமயசு தம் ஊழியத்கத ஆரம்பித்தமபாது, “காெம் நிகறமேறியது, மதேனுகைய 
ராஜ்யம் ச ீப ாயிருக்கிறது;  னந்திரும்பி நற்லசய்திகய நம்புங்கள்" என்று 
பிரசங்கித்தார். நாம் மதேனுகைய இராஜ்யத்தில் நுகழேதற்கு பதில் மதகே. 
நம்முகைய பாேங்களிெிருந்து  னந்திரும்புேதும், இரட்சிப்புக்காக அேகர நம்பி, 
கர்த்தரிைம் திரும்புேமத அேருகைய இராஜ்யத்திற்கான நுகழோயில். இகத நாம் 
தனித்தனியாக அனுபேிக்காத ேகர, இந்த லஜபத்கத நாம் கூறுேது ேணீ். ஆேர் 
நம்முகைய ஆண்ைேராய், நாம் அேருகைய ஆட்சியின் கீழ் ேரும்மபாது, 
அேருகைய ஆட்சிக்கு நம் இதயங்களில் அடிபணியும்மபாது, அேருகைய 
இராஜ்யத்தில் அேரின் ோரிசுகளாமோம். பரிசுத்த ஆேியின் உதேியால் பரமொக 
குடி க்களாக நாம் மநர்க யாக நைக்க மேண்டும். 
 
“உம்முகைய சித்தம் பர ண்ைெத்திமெ லசய்யப்படுகிறதுமபாெ பூ ியிமெயும் 
லசய்யப்படுேதாக,” என்ற ோர்த்கத மதேனுகைய சித்தம் பரமொகத்தில் பூரண ாக 
லசய்யப்படுகிறது, ஆனால் பூ ியில் லசய்யப்பைேில்கெ என்பகத நிரூபிக்கிறது. 
கிறிஸ்து இல்ொத உெகம் அேருகைய சித்தத்கத அறியமோ லசய்யமோ 
முடியாது. நாம் எப்படி? கிறிஸ்து தனது பிதாேின் ேிருப்பத்கத நிகறமேற்ற இந்த 
உெகத்திற்கு ேந்தார். நம்முகைய ஆண்ைேகர ஏற்றுக்லகாண்ை பிறகு, அேருகைய 
சித்தத்கத லதாைர்ந்து லசய்ய மேண்டும் என்பமத நம் ேிருப்ப ாக இருக்க 
மேண்டும். லபரும்பாொன  க்கள் தனிப்பட்ை ொபத்கதயும்  கிழ்ச்சிகயயும் 
மதடுகிறார்கள். மதேனின் ேிருப்பத்கதப் பற்றி அேர்களுக்கு எந்த அக்ககறயும் 
இல்கெ. ஆனால் நாம் அேகர அறிந்து, அேருகைய சித்தத்திற்கு அடிபணிய 
மேண்டும் என்று நம் ஆண்ைேர் எதிர்பார்க்கிறார். 
 
நாம் தானிமயல் 3:17-18 படிக்கும்மபாது, சாத்ராக், ம ஷாக்  ற்றும் ஆமபத்மநமகா 
ஆகிமயார் மதேனுகைய சித்தத்கதச் லசய்ய உறுதியாக இருந்தனர். அந்த முடிகே 
எடுக்க அேர்களுக்கு எந்தப் மபாராட்ைமும் இல்கெ. மநபுகாத்மநச்சார் கட்டிய லபான் 
சிகெக்கு தகெேணங்கும்படி மகட்ைமபாது அேர்களின் உயிருக்கு ஆபத்து 
இருந்தமபாதிலும், அேர்கள் என்ன லசய்ய மேண்டும் என்பகத அறிந்து அகதச் 
லசய்தார்கள். அேர்களுகைய பதில் மதேனுக்கு அேர்கள் ேிசுோசத்கதயும் 
அேருகைய சித்தத்திற்கு அடிபணிேகதயும் காட்டியது. அேருகைய சித்தத்கத 
அனுதினமும் லசய்ய நாமும் நம்க  அர்ப்பணிப்மபாம். 
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லெபம் 
பரமொகத் தகப்பமன, நீர் என் இருதயத்கத ஆள மேண்டும் என்று பிரார்த்திக்கிமறன். 
பரிசுத்த ஆேியின் உதேியால் உ து பரிபூரண ேழியில் நைக்க எனக்கு உதவுங்கள். 
ஆல ன். 
 
லெயல் 
என் இதயம் கர்த்தரால் ஆளப்படுேகத நான் எப்படி உறுதிப்படுத்துேது? 
கர்த்தருகைய சித்தத்கதத் மதடுேதற்கு நான் இன்று என்ன மநாக்கமுள்ள 
அர்ப்பணிப்புககளச் லசய்ய மேண்டும்? 
 
 
அருட்திரு பிெிப் எஸ் ஆபிரகாம் 
தகெேர்  
இம் ானுமேல் த ிழ் ஆண்டு  ாநாடு 
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9 மார்ச்    ●  லெந்து முதல் வாரத்தின் புதன்கிழமை  
 
அவர்கள் தங்கள் லபால்ொத வழிமயவிட்டுத் திரும்பினார்கலென்று ததவன் 
அவர்களுமைய கிரிமயகமெப் பார்த்தார் 

தயானா 3:1-10 

1. இரண்ைாந்தரம் கர்த்தருகைய ோர்த்கத மயானாவுக்கு உண்ைாகி, அேர்: 
 
2. நீ எழுந்து  கா நகர ாகிய நினிமேக்குப் மபாய், நான் உனக்குக் கற்பிக்கும் 
ோர்த்கதகய அதற்கு ேிமராத ாய்ப் பிரசங்கி என்றார். 
 
3. மயானா எழுந்து, கர்த்தருகைய ோர்த்கதயின்படிமய நினிமேக்குப் மபானான்; 
நினிமே மூன்றுநாள் பிரயாண ேிஸ்தார ான  கா லபரிய நகர ாயிருந்தது. 
 
4. மயானா நகரத்தில் பிரமேசித்து, ஒருநாள் பிரயாணம்பண்ணி: இன்னும் 
நாற்பதுநாள் உண்டு; அப்லபாழுது நினிமே கேிழ்க்கப்பட்டுப்மபாம் என்று 
கூறினான். 
 
5. அப்லபாழுது நினிமேயிலுள்ள ஜனங்கள் மதேகன ேிசுோசித்து, 
உபோசஞ்லசய்யும்படிக் கூறினார்கள்; லபரிமயார்முதல் சிறிமயார் ட்டும் 
இரட்டுடுத்திக்லகாண்ைார்கள். 
 
6. இந்தச் லசய்தி நினிமேயின் ராஜாவுக்கு எட்டினமபாது, அேன் தன் 
சிங்காசனத்கதேிட்டு எழுந்து, தான் உடுத்தியிருந்த உடுப்கபக் கழற்றிப்மபாட்டு, 
இரட்கை உடுத்திக்லகாண்டு, சாம்பெிமெ உட்கார்ந்தான். 
 
7. ம லும் ராஜா, தானும் தன் பிரதானிகளும் நிர்ணயம்பண்ணின கட்ைகளயாக, 
நினிமேயிலெங்கும்  னுஷரும்  ிருகங்களும்,  ாடுகளும் ஆடுகளும் ஒன்றும் 
ருசிபாராதிருக்கவும், ம யா லும் தண்ணரீ் குடியா லும் இருக்கவும், 
 
8.  னுஷரும்  ிருகங்களும் இரட்டினால் மூடிக்லகாண்டு, மதேகன மநாக்கி 
உரத்த சத்த ாய்க் கூப்பிைவும், அேரேர் தம்தம் லபால்ொத ேழிகயயும் தம்தம் 
கககளிலுள்ள லகாடுக கயயும் ேிட்டுத் திரும்பவுங்கைேர்கள். 
 
9. யாருக்குத் லதரியும்; நாம் அழிந்துமபாகாதபடிக்கு ஒருமேகள மதேன் 
 னஸ்தாபப்பட்டு, தம்முகைய உக்கிர மகாபத்கதேிட்டுத் திரும்பினாலும் 
திரும்புோர் என்று கூறச்லசான்னான். 
 
10. அேர்கள் தங்கள் லபால்ொத ேழிகயேிட்டுத் திரும்பினார்கலளன்று மதேன் 
அேர்களுகைய கிரிகயககளப் பார்த்து, தாம் அேர்களுக்குச் லசய்மேன் என்று 
லசால்ெியிருந்த தீங்ககக்குறித்து  னஸ்தாபப்பட்டு, அகதச் லசய்யாதிருந்தார். 
 
தியானம் 
மயானாேின் புத்தகம் ஒரு கெகக்கார தீர்க்கதரிசியுைன் லதாைங்குகிறது, அேர் 
கர்த்தருக்குக் கீழ்ப்படிய  றுத்து, ஒரு கப்பெில் ஏறி எதிர் திகசயில் பயணம் 
லசய்தார் (1:1-3). மதேன் ஒரு லபரிய காற்கற அனுப்பினார், இது ஒரு பயங்கர ானப் 
புயகெ ஏற்படுத்தியது, அது கப்பல் ேிபத்துக்கு அச்சுறுத்தொக இருந்தது. 
 ாலு ிகள்  ற்றும் கப்பெில் இருந்த அகனேரும் பயந்து, கீழ் தளத்தில் 
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நிம் தியாக உறங்கிக் லகாண்டிருந்த மயானாகேத் தேிர, தங்ககளக் 
காப்பாற்றும்படி தங்கள் கைவுள்ககளக் அகழத்தனர் (1:4-6). லபரும் புயலுக்கு தாமன 
காரணம் என்று மயானா ஒப்புக்லகாண்ைார், ம லும் லபரும் பயம் அகனேகரயும் 
ஆட்லகாண்ைது. கப்பல் ேிபத்கத நிறுத்த ஒமர ேழி அேகர கைெில் ேசீுேதுதான் 
என்று அேர்களிைம் கூறினார். ஆனால் இந்த கைற்பகையினர் லகாகெ லசய்ய 
ேிரும்பேில்கெ, ககரகய மநாக்கி கடின ாக பைமகாட்டினர், ஆனால் 
மதால்ேியகைந்தனர். மயானாகே கைெில் தூக்கி எறிேதற்கு முன்பு மதேனிைம் 
 ன்னிப்பு மகட்ைார்கள். கைல் அக தியகைந்தது, கப்பெில் இருந்த அகனேரும் 
கர்த்தருக்கு  ிகவும் பயந்து அேகர ேணங்கினர்! (1:7-16). கர்த்தர் கெகக்கார 
தீர்க்கதரிசிகயயும், லபாங்கி எழும் புயகெயும் பயன்படுத்தி,  ிக ம ாச ான கப்பல் 
அனுபேத்திெிருந்து, கைகெயும் ேறண்ை நிெத்கதயும் உண்ைாக்கிய 
பரமொகத்தின் மதேனுக்கு ேழிபடும் அனுபேத்திற்கு அந்த  க்ககளக் லகாண்டு 
ேந்தார்.  

 

அடுத்து, கர்த்தர் ஒரு லபரிய  ீகன அனுப்பினார், அது மயானாகே ேிழுங்கியது. 
அேர்  ீன் ேயிற்றில் மூன்று பகல்  ற்றும் மூன்று இரவுகள் தங்கினார் (1:17) 
ம லும் அேர் மதேடிைம் பிரார்த்தகன லசய்தார் (2:1-9). மயானாகேக் 
கெகத்திெிருந்து  னந்திரும்புேதற்கும் கர்த்தருக்குச் லசய்த ோக்குககளப் 
புதுப்பிப்பதற்கும் கர்த்தர் ஒரு லபரிய  ீகனப் பயன்படுத்தினார், ம லும் அேர் தனது 
லஜபத்கத நம்பிக்ககயுைன் முடித்தார், "இரட்சிப்பு கர்த்தருகையது!" 
 
கர்த்தர் கிருமபயும் கருமையும் லகாண்ைவர். மயானாகே ேறண்ை நிெத்தில் 
துப்பும்படி மதேன்  ீனுக்குக் கட்ைகளயிட்ைார் (2:10). கர்த்தருகைய ோர்த்கத 
இரண்ைாம் முகற மயானாவுக்கு அருளப்பட்ைது (3:1-2). கர்த்தருகைய 
ோர்த்கதயின்படி மயானா கீழ்ப்படிந்து, எழுந்து நினிமேக்குச் லசன்றார் (3:3). 
"இன்னும் நாற்பதுநாள் உண்டு; அப்லபாழுது நினிமே கேிழ்க்கப்பட்டுப்மபாம்!" என்ற 
ஒமர ஒரு எளிய லசய்திகய  ட்டும  அேர் பிரசங்கித்தார். நினிமே நகரம் 
முழுேதும் மதேகன நம்பியது. ராஜா நகரம் முழுேதும் பிரார்த்தகன  ற்றும் 
உண்ணாேிரதத்கத அறிேித்தார்,  னந்திரும்புதல்  ற்றும் பணிவுைன்  னிதர்களும் 
ேிெங்குகளும் சாக்கு உகை அணிந்து சாம்பெில் அ ர்ந்தனர் (3:4-9). மதேன் 
அேர்கள் லசய்தகதக் கண்ைமபாது, தாம் அேர்களுக்குச் லசய்மேன் என்று 
லசால்ெியிருந்த தீங்ககக்குறித்து  னஸ்தாபப்பட்டு, அகதச் லசய்யாதிருந்தார் (1:10)! 
 னத்தாழ்க யும்  னந்திரும்பும் உள்ளத்கதயும் கர்த்தர் நிராகரிக்க  ாட்ைார் 
(சங்கீதம் 51:17).  
 
கர்த்தர் பாரபட்ெைற்றவர். மயானா நினிமே நகருக்குப் பிரசங்கிக்க  றுத்துேிட்ைார், 
ஏலனன்றால் மதேன் கிருகபயுள்ளேராகவும், இரக்கமுள்ளேராகவும், மகாபத்திற்கு 
தா த ாகவும், உறுதியான அன்பில் நிகறந்தேராகவும் இருப்பதால், இஸ்ரமேெின் 
எதிரிகளாக இருந்த  க்ககள மபரழிேிெிருந்து காப்பாற்றுோர் என்பகத அேர் 
அறிந்திருந்தார். நாம் ேிரும்பினாலும் ேிரும்பாேிட்ைாலும்  க்கள் மதேனால் 
உருோக்கப்பட்ைேர்கள். கர்த்தர் எல்ொ  க்களுக்கும் மதேனாக இருக்கிறார். மபதுரு 
கூறினார், "மதேன் பட்சபாதமுள்ளேரல்ெ என்றும், எந்த ஜனத்திொயினும் 
அேருக்குப் பயந்திருந்து நீதிகயச் லசய்கிறேன் எேமனா அேமன அேருக்கு 
உகந்தேன் என்றும் நிச்சய ாய் அறிந்திருக்கிமறன்," (அப்மபாஸ்தெர் 10:34-35). நாம் 
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நம் எதிரிககள மநசிக்கும்மபாதும், அேர்களுக்காக லஜபிக்கும்மபாதும், அேர்களுக்கு 
நன்க  லசய்யும்மபாதும், நம்முகைய பரமொகப் பிதாேின் தன்க கய 
லேளிப்படுத்துகிமறாம் ( த்மதயு 5:43-48). 
   
யாரும் அழிய தவண்டும் என்று கர்த்தர் விரும்பவில்மெ. ஒழுக்க ின்றி 
லதாகெந்திருந்த நினிமே  க்கள்  ீது கர்த்தர்  ிகுந்த இரக்கம் லகாண்டிருந்தார் 
(4:11). மயானா மகாப ாக இருக்கொம் ஆனால் பரமொகத்திலுள்ள தூதர்கள் 
 னந்திரும்பிய நினிமே நகரம் முழுேகதயும் நிகனத்து அன்று  கிழ்ந்தனர் 
(லூக்கா 15:10). 
 
லெபம் 
ஆண்ைேமர, லபால்ொத நகர ான நினிமே முழுேகதயும், அேர்கள் தங்ககளத் 
தாழ்த்தி, லஜபம்பண்ணி, உம்முகைய முகத்கதத் மதடி, தங்கள் லபால்ொத 
ேழிககள ேிட்டுத் திரும்பும்மபாது, நீர் அேர்ககளக் காப்பாற்றினால், உ து 
நா த்தால் அகழக்கப்பட்ை எங்களுக்குச் நீர் இன்னும் எவ்ேளவு லசேிலகாடுப்பரீ். 
தன்னிகறவு, சுயசார்பு  ற்றும் சுயநெம் மபான்ற பாேங்களால் உெகமும், நம் 
நகரமும் கூை  ிகவும் துன்பத்கத அனுபேித்து ேருகின்றன. நாங்கள் உ க்கு 
முன்பாக  னந்திரும்புகிமறாம், நீங்கள் இல்ொ ல் எங்களால் எதுவும் லசய்ய 
முடியாது என்பகதத் தாழ்க யுைன் ஒப்புக்லகாள்கிமறாம். எங்களுக்கு உங்கள் 
தகெயடீு மதகே. எங்கள் பாேங்ககள  ன்னித்து எங்கள் மதசத்கத சுக ாக்குங்கள், 
இமயசுமே என்ற உம்முகைய நா த்கத நாங்கள் கூப்பிடும்மபாது. ஆல ன்! 
 
லெயல் 
நீங்கள் மதேனிை ிருந்து ஓடுகிறரீ்களா? அேர் ேிரும்புேகத நீங்கள் லசய்ய 
 றுக்கிறரீ்களா அல்ெது உங்கள் ோழ்க்ககயில் அேருகைய அகழப்கப 
நிராகரிக்கிறரீ்களா? கர்த்தர் மயானாவுக்கு இரண்ைாேது ோய்ப்கபக் லகாடுத்தார், 
அேர் உங்களுக்கும் அகதமய லசய்ய முடியும். நீங்கள் மநசிக்கமோ அல்ெது 
சாட்சியாகமோ கடின ாகக் காணும் நபர்கள் இருக்கிறார்களா? கர்த்தர் நினிமேக்கு 
லசய்தது மபால் உங்களுக்கும் லசய்ய முடியும். 
 
சாம்பல் என்பது துன்பம், துக்கம்,  னந்திரும்புதல் (3:6; தானிமயல் 9:3)  ற்றும் 
கர்த்தருக்கு முன்பாக பணிவு (ஆதியாக ம் 18:27) ஆகியேற்றின் சின்ன ாகும். 
நீங்கள் "சாம்பெில்" கர்த்தரிைம் திரும்பும்மபாது, நம்பிக்கக எழும். கிருகபயும், 
இரக்கமும், பாரபட்சமும் இல்ொத கர்த்தர், சாம்பலுக்குப் பதிொக அழகிய 
கிரீைத்கதயும், துக்கத்திற்குப் பதிொக ஆனந்தத் கதெத்கதயும் தருோர் (ஏசாயா 
61:3). 
 
 
அருட்திரு முகனேர் சியா லபங் ஹாக் 
மூத்த மபாதகர் 
லபத்மதல் அலசம்பிளி ஒஃப் காட் 
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10 மார்ச்   ●  லெந்து முதல் வாரத்தின் வியாழக்கிழமை 
 
வேதம் எல்லாரைம் பாேத்தின் கீழ் ஏகமாய் அரைத்துப் வபாட்ைது  
 
ஏொயா 55:6-9 
 
6. கர்த்தகரக் கண்ைகையத்தக்க ச யத்தில் அேகரத் மதடுங்கள்; அேர் 
ச ீப ாயிருக்ககயில் அேகர மநாக்கிக் கூப்பிடுங்கள். 
 
7. துன் ார்க்கன் தன் ேழிகயயும், அக்கிர க்காரன் தன் நிகனவுககளயும் ேிட்டு, 
கர்த்தரிைத்தில் திரும்பக்கைேன்; அேர் அேன்ம ல்  னதுருகுோர்; நம்முகைய 
மதேனிைத்திற்மக திரும்பக்கைேன்; அேர்  ன்னிக்கிறதற்குத் தகய 
லபருத்திருக்கிறார். 
 
8. என் நிகனவுகள் உங்கள் நிகனவுகள் அல்ெ; உங்கள் ேழிகள் என் ேழிகளும் 
அல்ெலேன்று கர்த்தர் லசால்லுகிறார். 
 
9. பூ ிகயப்பார்க்கிலும் ோனங்கள் எப்படி உயர்ந்திருக்கிறமதா, அப்படிமய உங்கள் 
ேழிககளப்பார்க்கிலும் என் ேழிகளும், உங்கள் நிகனவுககளப்பார்க்கிலும் என் 
நிகனவுகளும் உயர்ந்திருக்கிறது. 
 

தியானம் 
அறிலோளி மதான்றியதிெிருந்து,  னிதகுெம் மதேனிை ிருந்து சுதந்திரத்கத 
அறிேிக்க முயன்றது. அனு ானம் என்னலேன்றால், உெகத்கதப் புரிந்துலகாள்ள 
அல்ெது நம் காெத்தில் நாம் எதிர்லகாள்ளும் சிக்கொன சோல்களுக்குத் தீர்வு காண 
உதவுேதற்கு மதேன் ந க்குத் மதகேயில்கெ என்பமத. ந க்குத் மதகேயானது, 
 னித புத்திசாெித்தனத்கதச் சார்ந்து,  னித பகுத்தறிேின் உதேியுைன், 
ேழிகாட்டுதலுக்காகவும் ஞானத்திற்காகவும் மதேகனப் பார்க்கா ல் முன்மனறொம். 
கல்ேியாளர்கள், அரசியல் சிந்தகன, பாப் கொச்சாரம்  ற்றும் தாராளோத  த 
நிறுேனங்களின் சிந்தகனககள தாக்கிய ந து அறிலோளிக்குப் பிந்கதய உெகில் 
ஆதிக்கம் லசலுத்தும் சித்தாந்தங்கள் யூமரா-ேை அல ரிக்க உெகில் குறிப்பாக 
உள்ளன. அேர்கள் இப்மபாது உெகின் பிற பகுதிககள பாதிக்கிறார்கள், அேர்களின் 
சிந்தகன, ஒழுக்கம்  ற்றும் ோழ்க்கக முகற மதர்வுகளில் மதேன் இல்கெ. 
மதேன் என்று குறிப்பிைப்பட்ைால், மபார்க்குண ிக்க நாத்திகர்களால் அேர் அடிக்கடி 
மகெி லசய்யப்படுகிறார். சிெ ச யங்களில் இன்னும் குறிப்பிட்ை அளவு  தப்பற்று 
உள்ளேர்களால் மதேன் ஒரு ம மொட்ை ான கருத்தில்  ட்டும  
லகாடுக்கப்படுகிறார். 
 
துரதிர்ஷ்ைேச ாக, கைவுள் இல்ொத உெகக் கண்மணாட்ைங்களின் 
பாதுகாேெர்களின் நம்பிக்கக இருந்தமபாதிலும், உெகம் ஒரு குழப்பத்தில் உள்ளது. 
பெ மபார்கள் நைந்துள்ளன; நாடுகளுக்கு எதிராக நாடுகள்; பழங்குடியினருக்கு 
எதிரான பழங்குடியினர். மபாராலும் பஞ்சத்தாலும் பாதிக்கப்பட்டு ெட்சக்கணக்கான 
 க்கள் ேடீிழந்துள்ளனர். ேறுக கய ஒழிப்பதற்காக லசெேழித்த பணத்கத ேிை, 
உயிர்  ற்றும் உகைக ககள அழிக்க அதிநேனீ ஆயுதங்ககள தயாரிப்பதில் அதிக 
பணம் உழப்பட்டுள்ளது.  னிதகன க ய ாகக் லகாண்ை உெகம் இயற்ககச் 
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சூழலுக்கு பாரிய அழிகே ஏற்படுத்தி, காடுககள அழித்து, ேிெங்குககளயும் 
தாேரங்ககளயும் அழிவுக்குத் தள்ளியுள்ளது. அறலநறியில், திரு ணம்  ற்றும் 
குடும்பம் பற்றிய பாரம்பரிய மயாசகன தாக்கப்பட்டு, அேர்கள் ேிரும்புேகத 
 ற்றேர்கள்  ீது திணிப்பதற்கான உரிக கய ேெியுறுத்தும் நபர்களால் 
தாக்கப்பட்டு  றுேடிேக க்கப்பட்டுள்ளது. இது ஒரு பிற்மபாக்கு நைேடிக்ககயாகத் 
மதான்றும்மபாது அத்தககய நகர்வுககள "முற்மபாக்கானது" என்று அகழக்கிறார்கள் 
- சிெ ேககயான பழங்குடி பழக்கேழக்கங்களுக்குத் திரும்புேது; காட்டின் 
சட்ைத்தின் ஒரு ேடிேம் இது. 
 
உெகம்  னிதகன க ய ாகக் லகாண்ை ோழ்க்ககக் கண்மணாட்ைத்திற்கு 
லேகுதூரம் நகர்ந்துள்ளது, அவ்ோறு லசய்யும்மபாது, அது கைவுளின் பார்கேகய 
இழந்துேிட்ைது.  த ார்க்க ாக இருப்பது நம் ேழீ்ந்த உெகில் சிக்கெற்ற 
ோழ்க்ககக்கு உத்தரோதம் அளிக்காது. சிெ மநரங்களில்  க்கள் இன்னும் "கைவுள்" 
என்ற லபயரில்  க்ககளக் லகால்கிறார்கள். நியாயப்படுத்தவும்; கைவுளின் 
சிந்தகனகய சிந்திக்கவும், கைவுளின் ேிருப்பத்கதயும் ேழிகயயும் பகுத்தறியவும் 
நம்  னகதப் பயன்படுத்த மேண்டிய அேசியம் எப்மபாதும் இருக்கிறது. ஆனால் 
நம்  னம் கைவுளின் மசகேயில் கேக்கப்பை மேண்டும்,  னிதகன க ய ாகக் 
லகாண்ை பாே உெகம் லசய்ய முயற்சித்ததுமபாெ கைவுகளத் தள்ளிேிைக்கூைாது. 
 
ேழீ்ந்த ந து உெகத்தின் தளம் ேழியாக லசல்ேது எளிதல்ெ. "காற்கறத் 
துரத்துேது" என்று லபாருத்த ாக ேிேரிக்கப்படும் ஒரு பயனற்ற முயற்சியாக - 
பிரசங்கி புத்தகத்திெிருந்து கைன் ோங்கிய லசாற்லறாைகரப் பயன்படுத்துேது மபாெ 
-  னிதகன க ய ாகக் லகாண்ை ேழிலசலுத்தல் கருேிககள  ட்டும  
பயன்படுத்தி இவ்ோறு லசய்ேது முட்ைாள்தன ாக இருக்கும். ோழ்க்கககயப் 
பற்றிய  ிகவும் ஆமராக்கிய ான  ற்றும் முழுக யான கண்மணாட்ைத்கதப் லபற, 
நாம் நம்  னகத ஈடுபடுத்தி, கைவுகள ஒதுக்கிகேத்த அந்த எண்ணங்ககள 
அதிக ாக ேி ர்சித்து, “கர்த்தகரக் கண்ைகையத்தக்க ச யத்தில் அேகரத் மதை 
மேண்டும்; அேர் ச ீப ாயிருக்ககயில் அேகர மநாக்கிக் கூப்பிை மேண்டும்". நாம் 
லசய்ய மேண்டியது என்னலேன்றால், இன்னும் கைவுகள க ய ாகக் லகாண்ை 
கண்மணாட்ைத்திற்குத் திரும்புேதுதான். 
 
 னகதப் பயன்படுத்துங்கள், ஆனால் கைவுகள  கிக ப்படுத்த அேருகைய 
ராஜ்யத்தின் மசகேக்காக அகதப் பயன்படுத்துங்கள். ஒரு  னிதன் எவ்ேளவு 
புத்திசாெி என்று நிகனத்தாலும்,  னித எண்ணங்ககள ேிை உயர்ந்த எண்ணங்கள் 
லகாண்ை நம் பகைப்பாளர் கர்த்தர் தான். 
 
லெபம் 
ஆண்ைேமர, எங்கள் கர்த்தாமே. எங்கள் இதயத்தாலும், ஆன் ாோலும், 
ேெிக யாலும்  ட்டு ல்ெ,  னதாலும் உம்க  மநசிக்கும்படி நீர் எங்களுக்குக் 
கட்ைகளயிட்டீர். எங்கள்  னதின் சீைத்துேத்கத நாங்கள் புறக்கணித்திருந்தால் 
அல்ெது உங்ககளக் குறிப்பிைா ல் அல்ெது உங்கள்  ீது  ரியாகத இல்ொ ல் 
எங்கள்  னகதப் பயன்படுத்தியிருந்தால் எங்ககள  ன்னியுங்கள். நாங்கள் 
எங்ககளப் பற்றி  ிக உயர்ோக நிகனத்திருந்தாலும், அல்ெது நாங்கள் உங்ககள 
ேிை அதிக ாக மயாசித்து லசயல்பை முடியும் என்று நிகனத்திருந்தாலும் எங்ககள 
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 ன்னியுங்கள். எங்கள் எண்ணங்ககள ேிை உயர்ந்த எண்ணங்ககளக் லகாண்ை 
ஆண்ைேமர, எங்கள்  னகத அெட்சியப்படுத்துேதற்குப் பதிொக, அல்ெது  ிகவும் 
பாசாங்குத்தன ாக இருப்பதற்குப் பதிொக, நாங்கள் எங்ககளத் தாழ்த்தி, உ து 
பரிசுத்த நா த்கத  கிக ப்படுத்த எங்கள்  னகதப் பயன்படுத்த எங்களுக்கு 
உதவுங்கள். இமயசுேின் நா த்தில். ஆல ன். 
 
லெயல் 
கர்த்தகர க ய ாகக் லகாண்ை எண்ணங்ககள அதிக தற்லபருக  இல்ொ ல் 
நிகனப்பது எப்படி? ஒருமேகள நாம் கர்த்தகர நிகனக்க முடியாது என்றாலும், நம் 
 னதின் சீஷத்துேத்கத இன்னும் ேளர்த்துக் லகாள்ள மேண்டும் என்ற சரியான 
அணுகுமுகறயுைன் ஆரம்பிக்கொம். சுய  ற்றும் குழு ஆய்வுகளுக்கு, லதய்ேகீ 
சிந்தகனகய ஆழப்படுத்த சிெ நல்ெ புத்தகங்ககள எடுங்கள். உங்களுக்கு உதேி 
மதகேப்பட்ைால், ைாம் கரட்,  ார்ோ ைான், டிம் லகல்ெர், சாமுமேல் லேல்ஸ், 
அெிஸ்ைர் ல க்ராத், ஸ்ைான்ெி ஹவுர்ோஸ்  ற்றும் நிக்மகாெஸ் 
மோல்ைர்ஸ்ைார்ஃப் மபான்ற கிறிஸ்தே சிந்தகனயாளர்களின் பகைப்புகளுைன் 
லதாைங்கவும். 
 
 
அருட்திரு முகனேர் மைனியல் மகா காஹ் சூன் 
மபாதகர், பார்கர் மராடு ல தடிஸ்ட் சர்ச் 
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11 மார்ச்   ●  லெந்து முதல் வாரத்தின் லவள்ெிக்கிழமை  
 
ஆவிக்தகற்றபடி நைந்துலகாள்ளுங்கள்... ஆவியினாதெ பிமழத்திருந்தால் 
 
கொத்தியர் 5:16-26 
 
16. பின்னும் நான் லசால்லுகிறலதன்னலேன்றால், ஆேிக்மகற்றபடி 
நைந்துலகாள்ளுங்கள், அப்லபாழுது  ாம்ச இச்கசகய நிகறமேற்றாதிருப்பீர்கள். 
 
17.  ாம்சம் ஆேிக்கு ேிமராத ாகவும், ஆேி  ாம்சத்துக்கு ேிமராத ாகவும் 
இச்சிக்கிறது; நீங்கள் லசய்யமேண்டுல ன்றிருக்கிறகேககளச் லசய்யாதபடிக்கு, 
இகேகள் ஒன்றுக்லகான்று ேிமராத ாயிருக்கிறது. 
 
18. ஆேியினால் நைத்தப்படுேரீ்களானால், நீங்கள் நியாயப்பிர ாணத்திற்குக் 
கீழ்ப்பட்ைேர்களல்ெ. 
 
19.  ாம்சத்தின் கிரிகயகள் லேளியரங்க ாயிருக்கின்றன; அகேயாேன: ேிபசாரம், 
மேசித்தனம், அசுத்தம், கா ேிகாரம், 
 
20. ேிக்கிரகாராதகன, பில்ெிசூனியம், பகககள், ேிமராதங்கள், கேராக்கியங்கள், 
மகாபங்கள், சண்கைகள், பிரிேிகனகள்,  ார்க்கமபதங்கள், 
 
21. லபாறாக கள், லகாகெகள், லேறிகள், களியாட்டுகள் முதொனகேகமள; 
இப்படிப்பட்ைகேககளச் லசய்கிறேர்கள் மதேனுகைய ராஜ்யத்கதச் 
சுதந்தரிப்பதில்கெலயன்று முன்மன நான் லசான்னதுமபாெ இப்லபாழுதும் 
உங்களுக்குச் லசால்லுகிமறன். 
 
22. ஆேியின் கனிமயா, அன்பு, சந்மதாஷம், ச ாதானம், நீடியலபாறுக , தயவு, 
நற்குணம், ேிசுோசம், 
 
23. சாந்தம், இச்கசயைக்கம்; இப்படிப்பட்ைகேகளுக்கு ேிமராத ான பிர ாணம் 
ஒன்று ில்கெ. 
 
24. கிறிஸ்துேினுகையேர்கள் தங்கள்  ாம்சத்கதயும் அதின் ஆகச 
இச்கசககளயும் சிலுகேயில் அகறந்திருக்கிறார்கள். 
 
25. நாம் ஆேியினாமெ பிகழத்திருந்தால், ஆேிக்மகற்றபடி நைக்கவும் கைமோம். 
 
26. ேணீ் புகழ்ச்சிகய ேிரும்பா லும், ஒருேகரலயாருேர் மகாபமூட்ைா லும், 
ஒருேர்ம ல் ஒருேர் லபாறாக லகாள்ளா லும் இருக்கக்கைமோம். 
 
தியானம் 
இன்கறய பகுதி மதேனுகைய இராஜ்யத்தில் கிறிஸ்தே ோழ்க்கககயப் பற்றி 
நன்கு அறிந்த ஒன்று. 
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இப்மபாது நாம் ோழும் உெகில், பெ மசாதகனகளும் கண்ணிகளும் உள்ளன 
என்பகத நிகனவூட்டுகிறது. சிெேற்கறக் கண்ைறிேது எளிது - மகாபம், சண்கை, 
குடிப்பழக்கம். சிெ மநரங்களில்  கறக்க எளிதானது - தூய்க யற்றது, லபாறாக . 
 ற்றேர்ககள நாம் லபரும்பாலும் ஒப்புக்லகாள்ளா ல் இருக்கொம் - லபாறாக , 
மபாட்டி, பிரிவு. ஆனால் அகே அகனத்கதயும் எதிர்ப்பது கடினம்: மகாபம் 
திடீலரன்று நம்க  மூழ்கடிக்கும். துமராகத்திற்கு எதிராக நாங்கள் உண்க க்காக 
நிற்கிமறாம் என்று நம்பி, நாம் தீேிர ாக எதிர்க்கொம்  ற்றும் பிரிேிகனகய 
உருோக்கொம். நம் ில் பெர் ஏற்கனமே பணத்கதயும் அதிகாரத்கதயும் 
ேிக்கிரக ாக்கி ேிட்மைாம். 
 
ஒன்று உறுதியாகத் லதரிகிறது - ம மெ உள்ள இந்த பத்தியில் பட்டியெிைப்பட்டுள்ள 
 ாம்சத்தின் அகனத்து ஆகசககளயும்  க்கள் நிகறமேற்றும் ஒரு சமூகம், ஒரு 
நல்ெ இை ாகத் லதரியேில்கெ. 
 
ஆனால் அப்மபாஸ்தெனாகிய பவுல் "கிறிஸ்து இமயசுகேச் மசர்ந்தேர்களுக்கு" ஒரு 
 ாற்று இருக்கிறது என்கிறார்! நாம்  ாம்சத்கத சிலுகேயில் அகறந்திருக்க 
மேண்டும். நாம் ஆேியிமெ நைக்க மேண்டும்  ற்றும் ஆேியானேரால் 
ேழிநைத்தப்பை மேண்டும். நம் ில் ஆேியின் பிரசன்னம் ஆேியின் கனியால் 
லேளிப்படுகிறது. ‘கனி’ என்பது பன்க யில் இல்ொ ல் ஒருக யில் இருப்பதால், 
ஆேியின் கனி அன்பு என்று நான் நம்புகிமறன். அன்பு என்றல் என்ன? அது 
சந்மதாஷம், ச ாதானம், நீடியலபாறுக , தயவு, நற்குணம், ேிசுோசம், சாந்தம், 
இச்கசயைக்கம். (புதிய ஏற்பாட்டின் அசல் கிமரக்கத்தில், நிறுத்தற்குறிகள் எதுவும் 
இல்கெ.) ஆேியானேகரத் தேிர்த்து நாம் இலதல்ொம் லகாண்டிருக்க முடியாது, 
அதனால்தான் அகே ‘ஆேியின் கனி’. இப்படி இருந்தால்தான் 
‘நியாயப்பிர ாணத்திற்கு’ நம்  ீது பிடி இல்கெ. 
 
இப்மபாது, இந்த கனிகய நம் ில் உற்பத்தி லசய்ேதில் நாம் மேண்டுல ன்மற 
 ற்றும் கேனத்துைன் இருக்க மேண்டும், அதனால்தான் பவுல் ேசனம் 25 இல் 
"ஆேிக்மகற்றபடி நைக்கவும் கைமோம்" என்று கூறுகிறார். ந து ஈடுபாடு இல்ொ ல் 
கனி உற்பத்தியாகாது. எல்ொேற்றிற்கும் ம ொக, ஆேியின் பென் இல்ொத, 
 ாம்சத்தின் கிரிகயககளப் பயிற்சி லசய்யும்  க்ககளக் கண்டுபிடிக்க நீங்கள் 
மதோெயங்களில் பார்க்க மேண்டும். நாம் அகனேரும்  ாம்சத்தால் 
மசாதிக்கப்படுகிமறாம், ம லும் நம் ில் சிெர்  ிக எளிதாகவும் அடிக்கடியும் 
ேிட்டுக்லகாடுக்கிமறாம். 
 
ஆனால் இன்லனான்றும் எனக்கு உறுதியாகத் மதான்றுகிறது, இன்கறய பத்தியில் 
பட்டியெிைப்பட்டுள்ள ஆேியின் கனிகய லேளிப்படுத்தும்  க்கள் லசார்க்கத்கதப் 
மபாெ ஒெிக்கும் ஒரு சமூக ாய் மதான்றுகிறார்கள். 
 
நீங்கள் எப்படி? நீங்கள் ஆேியால் நிரப்பப்பட்டு, ஆேியால் ேழிநைத்தப்பை 
மேண்டும் என்று முடிவு லசய்துள்ளரீ்களா அல்ெது  ாம்சத்தின் இச்கசககள 
இன்னும் திருப்திப்படுத்துகிறரீ்களா? நாம் நியாயப்பிர ாணத்திெிருந்து 
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ேிடுபட்டிருப்பதால் நாம் ஆேியானேரால் ோழ மேண்டியதில்கெ என்று நீங்கள் 
நம்புகிறரீ்களா? 
 
ஆேியானேரால் ேழிநைத்தப்படுேதற்கு நம்க  ேிட்டுக்லகாடுப்பது எளிதல்ெ. 
ஆனால் இமயசுகேச் மசர்ந்த கிறிஸ்தேர்கள் ஆேியின் கனிகய  ற்றேர்கள் 
பார்க்க, நம் ோழ்ேில் லதளிோக இருக்க மேண்டும் என்று நான் நிகனக்கிமறன். 
ஆேியினாமெ பிகழத்திருக்கவும், ஆேிக்மகற்றபடி நைக்கவும் நாம் அதிக முயற்சி 
எடுக்க மேண்டும். 
 
லெபம் 
அன்பான இமயசுமே, பாேத்திெிருந்தும்  ரணத்திெிருந்தும் எங்ககள ேிடுேித்து, 
எங்களுக்குப் புது ோழ்கேக் லகாடுத்ததற்கு நன்றி. பகழய உெக ேழிககள ஒதுக்கி 
கேத்துேிட்டு, உ து அன்பான  க்களாக இந்த புதிய ோழ்க்கககய ோழ 
எங்களுக்கு உதவுங்கள். நாங்கள் உ து  க்கள் என்பகதயும், ஒரு புதிய ராஜ்யம் 
எங்களுக்கு காத்திருக்கிறது என்பகதயும்  ற்றேர்கள் பார்க்கும்படி, ஆேியின் 
மூெம் ோழ எங்களுக்கு உதவுங்கள்! ஆல ன். 
 
லெயல் 
உங்களில் உள்ள ஆேியின் கனிகய  ற்றேர்கள் பார்க்க முடியு ா என்று ஒரு 
கணம் சிந்தியுங்கள்.  ாம்சத்தின் என்ன லசயல் உங்களுக்கு இன்னும்  கிழ்ச்சி 
தருகிறது? நீங்கள் எகத ம ம்படுத்தொம்? 
 
 
அருட்திரு முகனேர் சியாங்  ிங் ஷுன் 
மதோெய ேரொற்றில் இகண கல்ேித் தகெேர்  ற்றும் ேிரிவுகரயாளர் 
டிரினிட்டி இகறயியல் கல்லூரி 
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12 மார்ச்   ●  லெந்து முதல் வாரத்தின் ெனிக்கிழமை  
 
பரதொகத்திெிருக்கிற உங்கள் பிதா பூரை ெற்குைராயிருக்கிறதுதபாெ, பூரை 
ெற்குைராயிருக்கக்கைவரீ்கள் 
 
ைத்ததயு 5:43-48 
 
43. உனக்கடுத்தேகனச் சிமநகித்து, உன் சத்துருகேப் பககப்பாயாக என்று 
லசால்ெப்பட்ைகதக் மகள்ேிப்பட்டிருக்கிறரீ்கள். 
 
44. நான் உங்களுக்குச் லசால்லுகிமறன், உங்கள் சத்துருக்ககளச் சிமநகியுங்கள்; 
உங்ககளச் சபிக்கிறேர்ககள ஆசீர்ேதியுங்கள்; உங்ககளப் பககக்கிறேர்களுக்கு 
நன்க  லசய்யுங்கள்; உங்ககள நிந்திக்கிறேர்களுக்காகவும் உங்ககளத் 
துன்பப்படுத்துகிறேர்களுக்காகவும் லஜபம் பண்ணுங்கள். 
 
45. இப்படிச் லசய்ேதினால் நீங்கள் பரமொகத்திெிருக்கிற உங்கள் பிதாவுக்கு 
புத்திரராயிருப்பரீ்கள்; அேர் தீமயார் ம லும் நல்மொர் ம லும் த து சூரியகன 
உதிக்கப்பண்ணி, நீதியுள்ளேர்கள் ம லும் அநீதியுள்ளேர்கள் ம லும்  கழகயப் 
லபய்யப்பண்ணுகிறார். 
 
46. உங்ககளச் சிமநகிக்கிறேர்ககளமய நீங்கள் சிமநகிப்பரீ்களானால், உங்களுக்குப் 
பென் என்ன? ஆயக்காரரும் அப்படிமய லசய்கிறார்கள் அல்ெோ? 
 
47. உங்கள் சமகாதரகர ாத்திரம் ோழ்த்துேரீ்களானால், நீங்கள் ேிமசஷித்துச் 
லசய்கிறது என்ன? ஆயக்காரரும் அப்படிச்லசய்கிறார்களல்ெோ? 
 
48. ஆககயால், பரமொகத்திெிருக்கிற உங்கள் பிதா பூரண 
சற்குணராயிருக்கிறதுமபாெ, நீங்களும் பூரண சற்குணராயிருக்கக்கைேரீ்கள். 
 
தியானம் 
இன்று நாம் சிலுகேகய மநாக்கிப் பயணத்கதத் லதாைரும்மபாது,  த்மதயு 5:43-48 
ேகரயுள்ள இந்த மேதப் பகுதிகய எப்படிப் புரிந்துலகாள்ளொம். நம்முகைய 
பரமொகத் தகப்பன் பரிபூரணராக இருப்பகதப் மபாெ நம்க யும் பரிபூரண ாக 
இருக்கும்படி இமயசு அறிவுறுத்தும்மபாது, அதன் அர்த்தம் என்ன? பெேனீ ான, 
பாேமுள்ள  னிதர்களாகிய நாம் எவ்ோறு பரிபூரண ாக இருக்க முடியும்? 
 
"எனமே" (ேசனம் 48 இல்) என்ற ோர்த்கத, இமயசு நம்க  எவ்ோறு பரிபூரண ாக 
கருதுகிறார் என்பகதப் பற்றிய ந து புரிதலுக்கான திறவுமகாகெ ேழங்குகிறது. 
இது ேசனம் 48 இல் உள்ள சிந்தகனகய முந்கதய ேசனங்களில் இமயசு 
லேளிப்படுத்தியேற்றுைன் இகணக்கிறது, அங்கு அேர் தம்முகைய மகட்மபாகர 
தங்கள் எதிரிககள மநசிக்கவும், அேர்ககளத் துன்புறுத்துபேர்களுக்காக லஜபிக்கவும் 
ஊக்குேித்தார். அயொகன  ட்டும் மநசிக்கா ல், எதிரிககளயும் மநசிக்க மேண்டும் 
என்று அேர்களுக்கு நிகனவூட்டுகிறார். 
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நாம் பாேிகளாக இருந்தமபாதும், பரமொகத் தகப்பன் நம் அகனேகரயும் 
பரிபூரண ாக மநசித்தது மபாெ, ந க்காக சிலுகேயில்  ரிக்கும்படி தம்முகைய 
கு ாரனாகிய இமயசுகே அனுப்பினார், நாமும்  ற்றேர்ககள பரிபூரண ாக 
மநசிக்க அகழக்கப்படுகிமறாம், நம் எதிரிககளயும் கூை. ஜான் ஸ்ைாட்,  கெப் 
பிரசங்கம் பற்றிய தனது ேிளக்கத்தில், "நாம் அன்பில் பரிபூரண ாக இருக்க 
அகழக்கப்பட்டுள்மளாம், அதாேது, மதேனின் இரக்கமுள்ள, உள்ளைக்கிய அன்புைன் 
நம் எதிரிககளக் கூை மநசிப்பதற்காக அகழக்கப்பட்டுள்மளாம்" என்று எழுதுகிறார். 
 
இருந்தும் நாம் அகத எப்படி லசய்ேது? லூக்கா 6:27 இல் உள்ள இகணயான பத்தி 
ந க்கு சிெ ககப்பிடிககள ேழங்குகிறது. லூக்கா 6:27 நம்க ப் 
பககக்கிறேர்களுக்கு நன்க  லசய்ேதன் மூெமும், நம்க ச் சபிப்பேர்ககள 
ஆசீர்ேதிப்பதன் மூெமும், நம்க த் துன்புறுத்துகிறேர்களுக்காக லஜபிப்பதன் 
மூெமும், நம்முகைய எதிரிககள மநசிக்கும்படி ந க்கு அறிவுறுத்துகிறது. நாம் 
நன்க  லசய்ய மேண்டும், ஆசீர்ேதிக்க மேண்டும், எதிரிகளுக்காக லஜபிக்க 
மேண்டும். 
 
இன்மற நம் சிலுகேகய எடுத்துக்லகாண்டு இமயசுகேப் பின்பற்றி, நம் எதிரிககள 
மநசித்து, நன்க  லசய்து, ஆசீர்ேதித்து, லஜபிப்மபாம். 
 
லெபம் 
பரமொகப் பிதாமே, நீர் எங்ககள மநசித்தது மபால் எங்கள் எதிரிககளயும் நாங்கள் 
மநசிக்க, இன்று உ து பரிசுத்த ஆேியால் எங்களுக்கு அதிகாரம் அளிப்பரீாக. 
நாங்கள் எப்படி நன்க  லசய்யொம், எப்படி ஆசீர்ேதிக்கொம், அேர்களுக்காக 
எப்படி லஜபிக்க மேண்டும் என்பகத அறிய எங்களுக்கு ஞானத்கதத் தந்தருளும். 
எங்களுகைய தப்லபண்ணங்ககள ஒதுக்கித் தள்ள, எங்களுக்குப் மபாது ான 
கிருகபகயத் தந்தருளும், அப்மபாது நீங்கள் எங்கள் எதிரிககள மநசிப்பதில், நீங்கள் 
பரிபூரணராக இருப்பது மபால் நாங்களும் உண்க யிமெமய பரிபூரண ாக இருக்க 
முடியும். இமயசுேின் நா த்தில், ஆல ன். 
 
லெயல் 
இன்று, நீங்கள் நன்க  லசய்து உங்கள் எதிரிக்கு ஆசீர்ோத ாக இருக்க ஒரு 
ேழிகய சிந்தியுங்கள். 
இப்மபாது லதாைங்குங்கள், அேர்களுக்காக ஒரு ஆசீர்ோதத்கத லஜபிப்பதன் மூெம். 
 
 
அருட்திரு லபஞ்ச ின் லீ 
லபாறுப்பு மபாதகர் 
மைா பமயா ல தடிஸ்ட் சர்ச் 
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13 மார்ச்   ●  லெந்து இரண்ைாம் வாரத்தின் ஞாயிற்றுக்கிழமை 
 
ஆராய்கிற ததவன் 
 
எதரைியா 17:5-10 
 
5.  னுஷன்ம ல் நம்பிக்கககேத்து,  ாம்ச ானகதத் தன் புயபெ ாக்கிக்லகாண்டு, 
கர்த்தகர ேிட்டு ேிெகுகிற இருதயமுள்ள  னுஷன் சபிக்கப்பட்ைேன் என்று 
கர்த்தர் லசால்லுகிறார். 
 
6. அேன் அந்தரலேளியில் கறகளயாய்ப்மபான லசடிகயப்மபாெிருந்து, 
நன்க ேருகிறகதக் காணா ல், ேனாந்தரத்தின் ேறட்சியான இைங்களிலும், 
குடியில்ொத உேர்நிெத்திலும் தங்குோன். 
 
7. கர்த்தர்ம ல் நம்பிக்கககேத்து, கர்த்தகரத் தன் நம்பிக்ககயாகக் லகாண்டிருக்கிற 
 னுஷன் பாக்கியோன். 
 
8. அேன் தண்ணரீண்கையிமெ நாட்ைப்பட்ைதும், கால்ோய் ஓர ாகத் தன் 
மேர்ககள ேிடுகிறதும், உஷ்ணம் ேருகிறகதக் காணா ல் இகெ 
பச்கசயாயிருக்கிறதும்,  கழத்தாழ்ச்சியான ேருஷத்திலும் ேருத்த ின்றித் 
தப்பா ல் கனிலகாடுக்கிறது ான  ரத்கதப்மபாெிருப்பான். 
 
9. எல்ொேற்கறப்பார்க்கிலும் இருதயம  திருக்குள்ளதும்  கா 
மகடுள்ளது ாயிருக்கிறது, அகத அறியத்தக்கேன் யார்? 
 
10. கர்த்தராகிய நாமன ஒவ்லோருேனுக்கும், அேனேன் ேழிகளுக்கும் 
லசய்கககளின் பென்களுக்கும் தக்ககதக் லகாடுக்கும்படிக்கு, இருதயத்கத 
ஆராய்கிறேரும் உள்ளிந்திரியங்ககளச் மசாதித்தறிகிறேரு ாயிருக்கிமறன். 
 
தியானம் 
எப்மபாதாேது எகதயாேது லதாகெத்துேிட்ைாமொ அல்ெது தேறான இைத்தில் 
 ாற்றி கேத்துேிட்ைாமொ எேரும் பதட்ை உணர்கே அறிந்துலகாள்ோர்கள். 
ஒவ்லோரு இைத்திலும், இருண்ை இைங்களிலும், அந்தப் லபாருகளக் 
கண்டுபிடிக்கும் ேகர தங்கள் படிககளப் பின்மனாக்கிப் பார்ப்பார்கள். 
 
90 களின் முற்பகுதியில், நானும் எனது  கனேியும், ரஷ்யாேில் 
பணியாற்றியமபாது, எங்கள் இரண்டு குழந்கதகளுைனும், எங்ககளச் சந்திக்க ேந்த 
என்  கனேியின் லபற்மறாருைனும் லேளிப்புற சந்கதக்குச் லசன்மறாம். 
 
எங்கள் லபற்மறாருக்கு சிெ குளிர்காெ காெணிககள ோங்குேதற்கு உதவும் 
ேகரயிலும், ஒவ்லோரு நல்ெ லபற்மறாகரப் மபாெமே, நாங்களும் எங்கள் 
குழந்கதகளின் ககககளப் பிடித்து, சுற்றி நைந்துக்லகாண்டிருந்மதாம்.   
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அேர்களுக்கு உதேி லசய்யும் மபாது, நாங்கள் அறியா மெமய குழந்கதகளின் 
ககககள ேிட்டு ேிட்மைாம். நாங்கள் ோங்கின பிறகு, ஒரு குழந்கத  ட்டும் 
எங்களுைன் இருப்பகத உணர்ந்மதாம், ஆனால்  ற்லறான்று காணா ல் 
மபாய்ேிட்ைது. எல்ொ இைங்களிலும் நூற்றுக்கணக்கான  க்களுைன், அந்த சந்கத 
 ிகவும் லபரியதாக இருந்தது. 
 
ஒரு ேிகரோன பிரார்த்தகனக்குப் பிறகு, நாங்கள்  ிகவும் பயத்துைன் எல்ொ 
இைங்களிலும் ஏறி, இறங்கி ஓடிமனாம். சிெ நி ிைங்களுக்குப் பிறகு, அேன் ஒரு 
ககையில் லபாம்க ககளப் பார்த்துக் லகாண்டிருப்பகதக் கண்மைாம். அேனுக்கு 
எந்த பயமும் இல்கெ, அேன் லதாகெந்து மபாகேில்கெ, நாங்கள் தான் 
பிரச்சிகனமயாடு காணப்பட்மைாம். 
 
சரியானது  ற்றும் லபாருத்த ானது என்று ந க்குத் லதரிந்தேற்றிெிருந்து,  ாற்று 
ேழிககளத் மதடுேதற்கும், பாதுகாப்பானேற்றிெிருந்து லதரியாதேற்றிற்கு நம் 
இதயத்தின் ஆகசகளுக்கு நம்க க் கேர்ந்திழுப்பதற்கும் ோழ்க்கக ஒரு ேழிகயக் 
லகாண்டுள்ளது. 
 
எமர ியா 17:5-10 கர்த்தர் எப்மபாதும் நம் ீது அக்ககற லகாண்டிருக்கிறார் என்பகத 
ந க்கு நிகனவூட்டுகிறது. நாம் பாதுகாப்பாக இருப்பதாக உணர்ந்தாலும், ோழ்க்கக 
சாதாரண ான அல்ெது சோொன காெங்களில் லசல்லும் மபாது, நம்க  நாம  
லதாகெத்துக்லகாண்டு அகெயும் மபாக்கு ந க்கு உண்டு. 
 
எமர ியா தீர்க்கதரிசியின் ோர்த்கதகளில் ஏமதா ஆறுதல் ந க்கு இருக்கிறது; நாம் 
பெேனீ ாக இருக்கிமறாம், கேனத்கத இழக்கிமறாம், சிெ ச யங்களில் நம் ிைம் 
இருப்பதில் அல்ெது லசய்து லகாண்டிருப்பதில் செிப்பகைய மநரிடுகிறது என்பகத 
மதேன் அறிந்திருந்தாலும், அேரிைம் ஒப்பகைக்க மேண்டிய ேிஷயங்ககள நம் 
நிகனவுக்குக் லகாண்டு ேருேதன் மூெம் நம் எண்ணங்ககளயும் லசயல்ககளயும் 
அேர் லசம்க ப்படுத்துகிறார். 
 
அேரது மதடுதல்  ற்றும் கண்டுபிடிப்பு / லேளிப்படுத்தும் கேனிப்பு 
ஆகியேற்றிற்காக கர்த்தருக்கு ஸ்மதாத்திரம். 
 
லெபம் 
பிதாோகிய மதேமன, உம்க யும் உ து ேிருப்பத்கதயும் எங்கள் ோழ்ேின் 
மநாக்கத்கதயும் பற்றிக்லகாள்ளா ல் நாங்கள் அகெந்த காெங்களுக்காக எங்ககள 
 ன்னியுங்கள். நீங்கள் எங்களின் நன்க க்காக என்ன லசய்கிறரீ்கமளா அகத ேிட்டு 
இந்த உெகத்தின் கேர்ச்சிகள் சிெ ச யங்களில் எங்கள் கேனத்கத 
எடுத்துக்லகாள்ேகத நாங்கள் அறிமோம். மகாேிட்-19 மூெம் ஒரு உெக ாக 
நாங்கள் மபாராடி ேருகிமறாம், இந்த தேக்காெத்தில், உங்கள்  ன்னிப்கபயும் 
உதேிகயயும் நாடுகிமறன், அதனால் உங்கள்  ீதான எனது ேிசுோசமும் 
நம்பிக்ககயும் ஒவ்லோரு நாளும் ேலுேகையும். இமயசுேின் நா த்தில் நான் 
லஜபிக்கிமறன். ஆல ன். 
 
லெயல் 
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மதேனின் ோர்த்கதகயப் படிப்பதிலும், லஜபத்திலும், அேருைன் லநருக்க ாக 
இகணந்திருப்பதற்கு ஒரு ேழக்க ான முகறகய உருோக்குங்கள். 
 
 
கர்னல் மராட்னி எஸ். ோல்ைர்ஸ் 
பிராந்திய தளபதி 
இரட்சிப்பு இராணுேம் (The Salvation Army) 
தாய்ொந்துைன் சிங்கப்பூர்,  மெசியா &  ியான் ர் பிரமதசம் 
 
 
 
 


