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14 மார்ச் ● லெந்து இரண்டாம் வாரத்தின் திங்கள்கிழமை 
 
ஆண்டவரர, உைக்கு விரராதைாகப் பாவஞ்லெய்தபடியால்… 
லவட்கத்துக்குரியவர்களார ாம் 
 
தா ிரயல் 9:4-10 
 
4. என் ததவனாகிய கர்த்தகை தநாக்கி லெபம்பண்ணி, பாவ அறிக்ககலசய்து: ஆ 
ஆண்டவதை, உம்மில் அன்புகூர்ந்து, உம்முகடய கற்பகனககைக் 
ககக்லகாள்ளுகிறவர்களுக்கு உடன்படிக்கககயயும் கிருகபகயயும் காக்கிற 
மகத்துவமும் பயங்கைமுமான ததவதன, 
 
5. நாங்கள் பாவஞ்லசய்து, அக்கிைமக்காைைாயிருந்து, துன்மார்க்கமாய் நடந்து, 
கெகம்பண்ணி, உம்முகடய கற்பகனககையும் உம்முகடய நியாயங்ககையும் 
விட்டு அகன்றுதபாதனாம். 
 
6. உமது நாமத்தினாதெ எங்கள் ைாொக்கதைாடும் எங்கள் பிைபுக்கதைாடும் எங்கள் 
பிதாக்கதைாடும் ததசத்தினுகடய சகெ ெனங்கதைாடும் தபசின தீர்க்கதரிசிகைாகிய 
உம்முகடய ஊழியக்காைருக்குச் லசவிலகாடாமற்தபாதனாம். 
 
7. ஆண்டவதை, நீதி உமக்தக உரியது; உமக்கு விதைாதமாகச் லசய்த 
துதைாகத்தினிமித்தம் உம்மாதெ சமீபமும் தூைமுமான எல்ொ ததசங்கைிலும் 
துைத்தப்பட்டிருக்கிற யூதமனுஷரும் எருசதெமின் குடிகளும் சகெ 
இஸ்ைதவெருமாகிய நாங்கள் இந்நாைில் இருக்கிறபடிதய, லவட்கம் எங்களுக்தக 
உரியது. 
 
8. ஆண்டவதை, உமக்கு விதைாதமாகப் பாவஞ்லசய்தபடியால், நாங்களும் எங்கள் 
ைாொக்களும் எங்கள் பிைபுக்களும் எங்கள் பிதாக்களும் 
லவட்கத்துக்குரியவர்கைாதனாம். 
 
9. அவருக்கு விதைாதமாக நாங்கள் கெகம்பண்ணி, அவர் தீர்க்கதரிசிகைாகிய 
தம்முகடய ஊழியக்காைகைக்லகாண்டு எங்களுக்கு முன்பாககவத்த அவருகடய 
நியாயப்பிைமாணங்கைின்படி நடக்கத்தக்கதாக நாங்கள் அவருகடய சத்தத்துக்குச் 
லசவிலகாடாமற்தபாதனாம். 
 
10. ஆனாலும் எங்கள் ததவனாகிய ஆண்டவரிடத்தில் இைக்கங்களும் மன்னிப்புகளும் 
உண்டு. 
 
தியா ம் 
தீர்கதரிசியாகிய எதைமியா, பெ ஆண்டுகளுக்கு முன்பாகதவ, யூத ெனங்கள் 
பாபிதொனின் பிகணபட்டு எழுபது வருடங்கள் பாடு அனுபவிப்பார்கள், அதற்கு 
பின்னாக பாபிதொன் வழீ்ந்துதபாகும் என்று அறிக்ககயிட்டார் (எதை 25:12-13). 
பாபிதொனும் நிச்சயமாக வழீ்ந்தது, தானிதயல் எதைமியாவின் தீர்க்கதரிசனத்கத 
நிகனவுக்கூர்ந்தார் (தானி 9:1-2). வியக்கத்தக்க வககயில், அவர் ஸ்ததாத்திைத்துடன் 
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(அல்தெலுயா! எதைமியா சரியாகச் லசான்னார்) என்று பதில் அைிக்கவில்கெ. 
ஆனால் அவதைா லெபத்தின் மூெமாக ஆண்டவகைத் ததடினார் (9:3). 
 
தானிதயலுகடய லெபத்தின் முதல் பாகம் (9:4-10) பாவ அறிக்ககயாகும்: ஆண்டவர் 
மகத்துவமுள்ைவர், ஆண்டவர் உண்கமயுள்ைவர், ஆண்டவர் தம்முகடய 
வார்த்கதயின்படிதய லசய்கிறவர் (வச. 4), ஆனால் இஸ்ைதவதொ மறுபடியும் 
மறுபடியுமாக அவருக்கு விதைாதமாக பாவஞ் லசய்தது ( நாங்கள் பாவஞ்லசய்து, 
அக்கிைமக்காைைாயிருந்து, துன்மார்க்கமாய் நடந்து, கெகம்பண்ணி, உம்முகடய 
கற்பகனககையும் உம்முகடய நியாயங்ககையும் விட்டு அகன்றுதபாதனாம் வச. 
5) கர்த்தர் தம்முகடய தீர்க்கதரிசிககை அனுப்பி அவர்ககைத் திரும்ப அகழத்தார், 
அவர்கள் அவருக்கு லசவிலகாடாமற் தபானார்கள் (வச. 6). அதனால் ஆண்டவர்  
தம்முகடய ெனத்தின் பாவத்திற்கு தக்க கடினத்ததாடு அவர்ககை துைத்திவிட்டார் 
(வச. 7, 9) இஸ்ைதவல் இைாெக்களும், ெனங்களும் ஓதை விதமாக ததவனுகடய 
வார்த்கதகய அசட்கட பண்ணினார்கள் அதற்குரிய பிைதிபென்ககையும் 
அனுபவித்தார்கள். 
 
ஆண்டவதை, எங்களுக்கு மன்னிப்பில்கெ, ஆண்டவதை நாங்கள் உமக்கு 
லசவிலகாடுத்திருக்க தவண்டும், உம்கம அசட்கட பண்ணியதால் லவட்கத்தில் 
இருக்கிதறாம். என்பதத இந்நாைிற்குரிய வாசிப்பின் பாைம். தானிதயெின் 
வார்த்கதகள் ஆண்டவருகடய உன்கமயான தன்கமகய பிைதிபெித்து காட்டுகிறது, 
இஸ்ைதவெின் கடினத்கதயும், பாவத்தின் தன்கமகயயும் லதைிவாக 
உணர்த்துகிறது. 
 
தானிதயெின் தநர்கமயான வாக்குமூெம் நம் இதயங்கைில் எதிலைாெிகய எழுப்ப 
தவண்டும். நாம் ததவகன வழீ்த்திய, ததவனுக்குக் கீழ்ப்படியாமல், துதைாகமாக, 
வஞ்சகமாகச் லசயல்பட்டு, கர்த்தரின் லபயருக்கு அவப்லபயகை ஏற்படுத்திய 
காெங்ககைப் பற்றி சிந்திக்க இது நம்கம வழிநடத்த தவண்டும் - நாமும் (சிெ 
தநைங்கைில்) நாம் தசர்ந்த ததவாெயங்களும். 
 
தானிதயல் 9-ம் அதிகாைம் இத்துடன் காரியங்ககை நிறுத்திக் லகாள்ைவில்கெ: 
தானிதயல் பாவ அறிக்ககதயாடு நில்ொமல் அடுத்தபடியாக விண்ணப்பம் 
லசய்கிறார் (ஆண்டவதை தகளும், ஆண்டவதை மன்னியும் வச. 19). ஆண்டவர் 
அவருகடய லெபத்கதக் தகட்கிறார், “நீ எனக்கு மிகவும் பிரியமானவன்” (வச. 23) 
என்னும் வார்த்கத அவருக்கு வருகிறது, ஆகதவ நாமும், எவ்வித 
தயக்கமுமில்ொமல் நம்முகடய பாவங்ககை அறிக்ககயிடுதவாம் ஆண்டவர் 
லசவிலகாடுத்து மன்னிப்பார். 
 
லெபம் 
ஆண்டவதை, லதாடர்ந்து உம்முகடய மகிகமக்குத் தகுதியில்ொதவர்கைாக, 
அறியாகமயினாதொ அல்ெது லதரிந்திரிந்தும்  கீழ்படியாமல், இருந்த அந்த 
தருணங்கைில் உமது நாமத்கத எங்கைது லசய்கககைினால் கனவனீப்படுத்தி 
இருக்கிதறாம். உம்முகடய இைக்கங்ககை நம்புகிதறாம்; தயவாய் எங்ககை 
குணப்படுத்தி, உம்முகடய வழிகைில் நடக்க எங்களுக்கு ஒரு புதிய விருப்பத்கதத் 
தாரும். 
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லெயல் 
பிைார்த்தகன லசயெில் பிைதிபெிக்க தவண்டும். பாவத்கத ஒப்புக்லகாள்வதில், 
தவலறாருவருக்கு அநீதி இகழத்தகத நீங்கள் உணர்ந்தால், காரியத்கதச் 
சரிலசய்வதற்கு நீங்கள் என்ன நகடமுகற நடவடிக்ககககை எடுக்கொம்? 
 
 
முகனவர் பிெிப் சாட்டர்த்கவட் 
பகழய ஏற்பாடு மற்றும் கபபிள் விைக்கம் விரிவுகையாைர் 
கபபிள் கிைாெுதவட் ஸ்கூல் ஆஃப் தியாெெி 
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15 மார்ச்  ●  லெந்து இரண்டாம் வாரத்தின் லெவ்வாய்க்கிழமை 
 
இந்த அப்பத்மதப் புெிக்கிறவர ா என்லறன்மறக்கும் பிமழப்பான் 
 
ரயாவான் 6:52-59 
 
52. அப்லபாழுது யூதர்கள்: இவன் தன்னுகடய மாம்சத்கத எப்படி நமக்குப் புசிக்கக் 
லகாடுப்பான் என்று தங்களுக்குள்தை வாக்குவாதம்பண்ணினார்கள். 
 
53. அதற்கு இதயசு அவர்ககை தநாக்கி: நீங்கள் மனுஷகுமாைனுகடய மாம்சத்கதப் 
புசியாமலும், அவருகடய இைத்தத்கதப் பானம்பண்ணாமலும் இருந்தால் 
உங்களுக்குள்தை ெவீனில்கெ என்று லமய்யாகதவ லமய்யாகதவ உங்களுக்குச் 
லசால்லுகிதறன். 
 
54. என் மாம்சத்கதப் புசித்து, என் இைத்தத்கதப் பானம்பண்ணுகிறவனுக்கு 
நித்தியெீவன் உண்டு; நான் அவகனக் ககடசிநாைில் எழுப்புதவன். 
 
55. என் மாம்சம் லமய்யான தபாெனமாயிருக்கிறது, என் இைத்தம் லமய்யான 
பானமாயிருக்கிறது. 
 
56. என் மாம்சத்கதப் புசித்து, என் இைத்தத்கதப் பானம்பண்ணுகிறவன் என்னிதெ 
நிகெத்திருக்கிறான், நானும் அவனிதெ நிகெத்திருக்கிதறன். 
 
57. ெவீனுள்ை பிதா என்கன அனுப்பினதுதபாெவும், நான் பிதாவினால் 
பிகழத்திருக்கிறதுதபாெவும், என்கனப் புசிக்கிறவனும் என்னாதெ பிகழப்பான். 
 
58. வானத்திெிருந்திறங்கின அப்பம் இதுதவ; இது உங்கள் பிதாக்கள் புசித்த 
மன்னாகவப் தபாெல்ெ, அவர்கள் மரித்தார்கதை; இந்த அப்பத்கதப் புசிக்கிறவதனா 
என்லறன்கறக்கும் பிகழப்பான் என்றார். 
 
59. கப்பர்நகூமிலுள்ை லெபஆெயத்திதெ அவர் உபததசிக்ககயில் இகவககைச் 
லசான்னார். 
 
தியா ம் 
தமலுள்ை பகுதி மார்பர்க் லகாெக்விகய (அக்தடாபர் 1529) நிகனவூட்டுகிறது. இதில் 
இைண்டு முன்னனி சீர்த்திருத்தவாதிகைான மார்டின் லூதரும் உல்ரிக் ெிவிங்க்ெியும், 
திருவிருந்தின் சமயத்தின் தபாது கிறிஸ்துவின் பிைசன்னத்கதக் குறித்து 
தவதாகமத்தின் அடிப்பகடயில் தாங்கள் புரிந்துக் லகாண்டகதக் குறித்து 
உணர்வுப்பூர்வமாக கெந்துகையாடிக் லகாண்டனர். அவர்களுகடய புரிந்துக் 
லகாள்ளுதல் லவவ்தவறாக இருப்பினும், இந்த சந்திப்பு இவர்கள் ஒவ்லவாருவரும் 
தம்முகடய வாழ்க்ககயிலும், நகடமுகறயிலும் ததவனுகடய வார்த்கதக்கு 
எவ்வைவு முக்கியத்துவம் அைித்தார்கள் என்பகத லதள்ைத்லதைிவாகக் காட்டுகிறது. 
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லூத்தைன் பாவ அறிக்கககள் உதவிகைமாக இந்த பத்தியிெிருந்து நமக்கு 
நிகனவூட்டியது: 
"61. ஆககயால், கிறிஸ்துவின் மாம்சத்கத இைண்டு விதமாக உண்பது உள்ைது, 
ஒன்று ஆவிக்குரியது, அதில் கிறிஸ்து குறிப்பாக தயாவான் 6:54 ஐக் கருதுகிறார், 
இது தவறு வழியில்ொமல் ஆவி மற்றும் விசுவாசத்துடன், சுவிதசஷத்கதப் 
பிைசங்கிப்பதிலும் தியானிப்பதிலும்  நிகழ்கிறது. அதத தபால் திருவிருந்தும் கூட, 
மற்றும் அது பயனுள்ைதாகவும் ஆசீர்வாதமாகவும், மற்றும் அகனத்து கிரிஸ்துவர் 
இைட்சிப்பிற்கு எல்ொ தநைங்கைிலும் அவசியமாயிருக்கிறது; ஆவிக்குரிய பங்தகற்பு 
இல்ொமல், திருவிருந்தில் புனிதமான அல்ெது வாய்வழியாக உண்பது 
நன்மதிப்பானது மட்டுமல்ெ, அது தீங்கானது மற்றும் தமாசமானது [கண்டனத்திற்கு 
ஒரு காைணம்]”. - புக் ஆஃப் கான்கார்ட், சாெிட் லடக்ெதைஷன்ஸ் கட்டுகைகள் VII. 
 
"பைதொகத்திெிருந்து இறங்கிய அப்பத்தின்" இந்த ஆவிக்குரிய உண்ணுதல் 
வாழ்க்ககக்கு அவசியமானது என்று இதயசு கூறினார், தமலும் நமது பாவங்ககை 
மன்னிப்பதற்காக புனிதமான உண்ணுதகெ எதிர்பார்க்கிறார். பாவ மன்னிப்பு 
இல்ொமல், உயிர்த்லதழுதலும் இல்கெ, ெவீனும் இல்கெ, எல்ொரும் பாவம் 
லசய்து, ததவனுகடய மகிகமகய இழந்துதபாயிருக்கிறார்கள் (தைாமர் 3:23). 
நமக்காக சிலுகவயில் அகறயப்பட்ட கிறிஸ்துவின் மீதுள்ை விசுவாசத்தின் மூெம் 
மட்டுதம, மக்களுக்கு உண்கமயில் வாழ்க்ககக்குத் ததகவயானகவ, பூமிக்குரிய 
உணவு மற்றும் பானங்கைால் வழங்க முடியாத ததவனுடனான ஒரு வாழ்க்கக. 
சிங்கப்பூரில் சிெர் “வாழ்வதற்காக சாப்பிடுகிறார்கள், சாப்பிடுவதற்காக 
வாழ்கிறார்கள்” என்று லசால்கிறார்கள். இங்கு உண்ணும் கொச்சாைம் வலுவானது. 
நாம் அவர்களுடன் ஆவிக்குரிய உணகவயும் பகிர்ந்து லகாள்ை தவண்டும், அதனால் 
அவர்கள் உண்கமயிதெதய ததவனுடன் வாழ்வார்கள்.  
 
லெபம் 
ஆண்டவதை, நான் உமது வார்த்கதகயத் தியானிக்கும்தபாது, கிறிஸ்து 
மரித்ததாரிெிருந்து உயிர்த்லதழுந்து நமக்காக வாழ்வதால், நான் வாழ 
பைதொகத்திெிருந்து வரும் அப்பத்கத ஆவிக்குரிய ரீதியில் உண்ணும் 
நம்பிக்கககய எனக்குக் லகாடுங்கள். வாழ்க்ககயில் நான் அன்றாடம் சந்திக்கும் 
அகனத்து பிைச்சகனகைிலும் தசாதகனகைிலும் நற்லசய்தியின் வார்த்கதயில் 
உண்கமயான நம்பிக்ககயுடன் தங்கியிருக்க எனக்கு உதவும். 
 
லெயல் 
உங்களுக்குத் லதரிந்த ஒருவகை ஒரு நல்ெ உணவுக்கு அகழக்கவும், தமலும் 
பைதொகத்திெிருந்து வரும் அப்பத்கத ஆவிக்குரிய ரீதியில் சாப்பிடுவதன் 
முக்கியத்துவத்கதப் பகிர்ந்து லகாள்ைவும். ‘மனுஷன் அப்பத்தினால் மாத்திைமல்ெ, 
ததவனுகடய வாயிெிருந்து வருகிற ஒவ்லவாரு வார்த்கதயினாலும் பிகழப்பான்’ 
(மத். 4:4). 
 
 
அருட்திரு மார்ட்டின் யீ 
பிஷப் லு குவான் த ாவின் உதவியாைர் 
சிங்கப்பூரில் உள்ை லூத்தைன் திருச்சகப 
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16 மார்ச்    ●  லெந்து இரண்டாம் வாரத்தின் புதன்கிழமை  
 
இன்னும் இரயசுமவ பார்க்கிரறன் 

எபிலரயர் 2:10-18 

10. ஏலனன்றால் தமக்காகவும் தம்மாதெயும் சகெத்கதயும் உண்டாக்கினவர், 
அதநகம் பிள்கைககை மகிகமயில் லகாண்டுவந்து தசர்க்ககயில் அவர்களுகடய 
இைட்சிப்பின் அதிபதிகய உபத்திைவங்கைினாதெ பூைணப்படுத்துகிறது 
அவருக்தகற்றதாயிருந்தது. 
 
11. எப்படிலயனில், பரிசுத்தஞ்லசய்கிறவரும் பரிசுத்தஞ்லசய்யப்படுகிறவர்களுமாகிய 
யாவரும் ஒருவைாதெ உண்டாயிருக்கிறார்கள்; இதினிமித்தம் அவர்ககைச் 
சதகாதைலைன்று லசால்ெ அவர் லவட்கப்படாமல்: 
 
12. உம்முகடய நாமத்கத என் சதகாதைருக்கு அறிவித்து, சகப நடுவில் உம்கமத் 
துதித்துப் பாடுதவன் என்றும்; 
 
13. நான் அவரிடத்தில் நம்பிக்ககயாயிருப்தபன் என்றும்; இததா, நானும், ததவன் 
எனக்குக் லகாடுத்த பிள்கைகளும் என்றும் லசால்ெியிருக்கிறார். 
 
14. ஆதொல், பிள்கைகள் மாம்சத்கதயும் இைத்தத்கதயும் உகடயவர்கைாயிருக்க, 
அவரும் அவர்ககைப்தபாெ மாம்சத்கதயும் இைத்தத்கதயும் உகடயவைானார்; 
மைணத்துக்கு அதிகாரியாகிய பிசாசானவகனத் தமது மைணத்தினாதெ 
அழிக்கும்படிக்கும், 
 
15. ெவீகாெலமல்ொம் மைணபயத்தினாதெ அடிகமத்தனத்திற்குள்ைானவர்கள் 
யாவகையும் விடுதகெபண்ணும்படிக்கும் அப்படியானார். 
 
16. ஆதொல், அவர் ததவதூதருக்கு உதவியாகக் ககலகாடாமல், ஆபிைகாமின் 
சந்ததிக்கு உதவியாகக் ககலகாடுத்தார். 
 
17. அன்றியும், அவர் ெனத்தின் பாவங்ககை நிவிர்த்தி லசய்வதற்தகதுவாக, 
ததவகாரியங்ககைக்குறித்து இைக்கமும் உண்கமயுமுள்ை பிைதான 
ஆசாரியைாயிருக்கும்படிக்கு எவ்விதத்திலும் தம்முகடய சதகாதைருக்கு 
ஒப்பாகதவண்டியதாயிருந்தது. 
 
18. ஆதொல், அவர்தாதம தசாதிக்கப்பட்டுப் பாடுபட்டதினாதெ, அவர் 
தசாதிக்கப்படுகிறவர்களுக்கு உதவிலசய்ய வல்ெவைாயிருக்கிறார். 
 
தியா ம் 
இகதப் தபான்ற கடினமான காெங்கைில், ததவனுகடய ஊக்கமைிக்கும் 
வார்த்கதகளுக்காக அவகைப் ஸ்ததாத்தரிக்கிதறாம். 
 
எபிதையர் புத்தகத்தில், தங்கள் மூதாகதய மதமான யூத மதத்கத ககவிட்டதற்காக 
சக யூதர்கைால் தமாசமாக நடத்தப்பட்ட யூத கிறிஸ்தவர்ககை ஊக்குவிக்க கர்த்தர் 
"புத்திமதியான வார்த்கதககை" (எபி. 13:22) லகாடுத்தார். இதயசுகவப் 
பின்பற்றியதற்காக அவர்கள் துதைாகிகள் என்று தூற்றப்பட்டனர். கணவனால் 
வடீ்கட விட்டு லவைிதயற்றப்பட்ட ஒரு தாகயயும் அவளுகடய ஐந்து 
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குழந்கதககையும் இது நிகனவுபடுத்துகிறது. அவர் ஆத்திைமகடந்தார். அவள் 
இதயசுகவ நம்பினாள், இனி குடும்ப சிகெககை அவள் வணங்கவில்கெ. 
 
இதயசுவின் துன்பத்கதயும் மைணத்கதயும் விைக்க எழுத்தாைர் "ஏலனன்றால்" (2:10) 
என்று லதாடங்குகிறார்: நமது இைட்சிப்பின் நிறுவனைான இதயசுகவ துன்பத்தின் 
மூெம் பரிபூைணமாக்குவது லபாருத்தமாக ததவன் கருதினார். பிையாசத்திலும் 
லவற்றியிலும், இதயசு ஒரு மனிதனாகவும், கர்த்தரின் குமாைனாகவும், நம் 
இைட்சகைாகவும் தனது பரிபூைணங்ககை லவைிப்படுத்தினார். 
 
கர்த்தரின் பிள்கைகைாகிய நமக்கு, நம் வாழ்வு இதயசு கிறிஸ்துதவாடு 
இகணந்திருக்கிறது. பரிசுத்தப்படுத்துபவர் அவதை, மற்றும் பரிசுத்தப்படுத்தப்பட்ட 
நாமும் அவருடதன லபாதுவான வாழ்க்கக ஆதாைத்கதப் பகிர்ந்து லகாள்கிதறாம். 
நாம் கர்த்தரின் குடும்ப உறுப்பினர்கள்! இவ்வாறு கிறிஸ்து நம்கம சதகாதைர்கள் 
(சதகாதை சதகாதரிகள்) என்று அகழக்க லவட்கப்படவில்கெ. உண்கமயில், நல்ெ 
தநைத்திதொ அல்ெது துன்பத்திதொ, இதயசு தாம் யார் என்றும், பிதாவுக்கு அவர் 
எவ்வாறு தசகவ லசய்கிறார் என்பகதப் பற்றி மூன்று அறிவிப்புககைச் லசய்கிறார், 
அவருகடய முன்மாதிரியுடன் நம்கம ஊக்குவிக்கிறார்: 
 
(1) மகிழ்ச்சியான சாட்சி: “உன் லபயகை என் சதகாதைர்களுக்குச் லசால்தவன்; 
சகபயின் நடுவிதெ நான் உமது துதிகயப் பாடுதவன்.” 
 
(2) உறுதியான விசுவாசம்: "நான் அவர்தமல் நம்பிக்கக கவப்தபன்." 
 
(3) கர்த்தரின் பிள்கைகளுடன் அன்பான ஐக்கியம்: "இததா, நானும் கர்த்தர் எனக்குக் 
லகாடுத்த பிள்கைகளும்." 
 
லெபம் 
கர்த்தைாகிய இதயசுதவ, சீர்குகெவு, தநாய் மற்றும் மைணம் நிகறந்த இந்நாட்கைில், 
என்கன உம்கமப் தபால் ஆக்குவாயாக. என்கன உகடத்து என்கன 
வடிவகமக்கவும்: ஓ உன்கனப் தபாெ நான் இருக்க! மனதுருக்கம், அன்பு, 
மன்னித்தல், லமன்கம மற்றும் இைக்கம் நிகறந்தவர்கைாய்; ஆதைவற்றவர்களுக்கு 
உதவுதல், தசார்ந்துதபானவர்ககை லதைிந்தவர்கைாக உற்சாகப் படுத்துதல், 
அகெந்து திரிந்த பாவிகயத் ததடுதல் தபான்றவற்கற நாங்கள் லசய்ய தவண்டும். 
ஆலமன். 
 
லெயல் 
சந்ததாஷமான சாட்சிகைாக இருங்கள், உறுதியான விசுவாசத்கத நகடமுகறப் 
படுத்திக் லகாள்ளுங்கள். ததவனுகடய குடும்பத்திலுள்ை சதகாதை, சதகாதரிகளுடன் 
அன்பின் ஐக்கியத்தால் ஆசிர்வதிக்கப்படுங்கள். 
 
 
அருட்திரு முகனவர் கமக்தகல் லஷன் 
முதல்வர் எமிரிடஸ் 
சிங்கப்பூர் கபபிள் காதெஜ் 
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17 மார்ச்   ●  லெந்து இரண்டாம் வாரத்தின் வியாழக்கிழமை 
 
கர்த்தருமடய ரவதத்தில் பிரியைாயிருந்து  
 
ெங்கீதம் 1:1-6 
 
1. துன்மார்க்கருகடய ஆதொசகனயில் நடவாமலும், பாவிகளுகடய வழியில் 
நில்ொமலும், பரியாசக்காைர் உட்காரும் இடத்தில் உட்காைாமலும், 
 
2. கர்த்தருகடய தவதத்தில் பிரியமாயிருந்து, இைவும் பகலும் அவருகடய 
தவதத்தில் தியானமாயிருக்கிற மனுஷன் பாக்கியவான். 
 
3. அவன் நீர்க்கால்கைின் ஓைமாய் நடப்பட்டு, தன் காெத்தில் தன் கனிகயத் தந்து, 
இகெயுதிைாதிருக்கிற மைத்கதப்தபாெிருப்பான்; அவன் லசய்வலதல்ொம் 
வாய்க்கும். 
 
4. துன்மார்க்கதைா அப்படியிைாமல், காற்றுப் பறக்கடிக்கும் பதகைப்தபால் 
இருக்கிறார்கள். 
 
5. ஆககயால் துன்மார்க்கர் நியாயத்தீர்ப்பிலும், பாவிகள் நீதிமான்கைின் 
சகபயிலும் நிகெநிற்பதில்கெ. 
 
6. கர்த்தர் நீதிமான்கைின் வழிகய அறிந்திருக்கிறார்; துன்மார்க்கரின் வழிதயா 
அழியும். 
 

தியா ம் 
சங்கீதம் 1:1-6 வசனங்கள் தவதத்தில் பிரியமாயிருக்கிற பாக்கியவானின் 
வாழ்க்கககய சித்தரிக்கிறது. தவதத்கத கமயமாக லகாண்ட வாழ்ககயின் 
பரிமாணத்கத, நீர்க்கால்கைின் ஓைமாக நடப்பட்ட மைத்திற்கு உவகமயாக 
உபதயாகப்படுத்துகிறது இந்த சங்கீதம். அவன் நீர்க்கால்கைின் ஓைமாக நடப்பட்ட 
மைத்கதப் தபால் இருப்பான். அவனுகடய தவர்கள் நிெத்தில் ஆழமாக பாய்கிறது. 
நீர்கால்கைின் ஓைமாகத் தன்கன ஊன்றித் தண்ணகீையும், தான் வாழவும் 
லசழிக்கவும் ததகவயான ஊட்டச்சத்துக்ககையும் தமதெ உறிந்துக் லகாள்கிறான். 
ஆகதவ இம்மைம் நல்ெ பழங்ககையும், எல்ொ பருவக்காெங்கைிலும் நிகெத்து 
நிற்கிறது. அதனுகடய இகெகள் உதிைாது. தவதத்தில் தவர் லகாண்ட வாழ்க்கக 
கிறிஸ்தவர்ககை உருவாக்குகிறது, இவர்கள் வாழ்க்ககயின் எல்ொ காெங்கைிலும், 
தநைங்கைிலும் கர்த்தருக்குள் சந்ததாஷமாயிருப்பார்கள். துன்பதமா, நஷ்டதமா, 
ஏமாற்றதமா, உபவத்திைதமா எதுவாக இருந்தாலும், தவதத்தில் ஊன்றப்பட்ட 
கிறிஸ்தவன் ஆவியில் ஆதைாக்கியமாக இருப்பான், கனியற்றவனாக குன்றிப்தபாக 
மாட்டான். கர்த்தருக்குள் அதிகமாக வைைதவண்டும் என்று வாஞ்சிக்கிறவன், 
ததவனுகடய வார்த்கதயில் இன்னும் ஆழமாக தன்னுகடய தவர்ககை பதிக்க 
தவண்டும் என்று விரும்புவான். இதற்கு மாறாக துன்மார்க்கதைா கர்த்தருகடய 
வார்த்கதகய தியானிப்பதிெிருந்து தூைமாக தபானால் அதன் விகைவு மைணமும் 
நாசமும் தான் என்று இந்த வசனம் நமக்கு விைக்குகிறது. 
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லெபம் 
கர்த்தாதவ, சவால்களுக்கு மத்தியிலும் தபரிடர்களுக்கும் இந்த உெகத்தில் 
நிகழ்ந்துக் லகாண்டிருக்கும் லபருந்லதாற்றுக்கு மத்தியிலும் எங்ககை நிகெத்து 
நிற்க பண்ணுகிற உம்முகடய வார்த்கதகளுக்காக உமக்கு நன்றி லசலுத்துகிதறாம். 
உம்முகடய வார்த்கதயில் பிரியமாயிருக்க எங்களுக்கு உதவிச் லசய்யும். 
ெவீியத்தின் பூைணத்கத  எல்தொரும் அனுபவிக்கும்படிக்தக நீர் வந்தீர், அதததபாெ 
நாங்கள்  அனுபவிக்க தவண்டும். ஆலமன். 
 
லெயல் 
கர்த்தருகடய  தவதத்கத தியானிப்பதில் தநைத்கத லசெவிடுங்கள், வாழ்க்ககயின் 
பள்ை தமடுககை  எதிர்லகாள்ை அதிெிருந்து லபெகனப் லபற்றுக் லகாள்ளுங்கள். 
லபருந்லதாற்றினால் பாதிக்கப் பட்டவர்களுக்கு  நம்பிக்ககயற்ற தவகையில் 
நம்பிக்ககயைித்து  உதவ முயலுங்கள்.  
 
 
அருட்திரு முகனவர் M. மணி சாக்தகா  
லபாது லசயொைர் 
த கபபிள் லசாகைடி ஆப் இந்தியா 
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18 மார்ச்   ●  லெந்து இரண்டாம் வாரத்தின் லவள்ளிக்கிழமை  
 
இன்று அவருமடய ெத்தத்மதக் ரகட்பீர்களாகில் 
 
எபிலரயர் 3:7-19 
 
7. ஆககயால், பரிசுத்த ஆவியானவர் லசால்லுகிறபடிதய: இன்று அவருகடய 
சத்தத்கதக் தகட்பீர்கைாகில், 
 
8. வனாந்தைத்திதெ தகாபமூட்டினதபாதும், தசாதகனநாைிலும் நடந்ததுதபாெ, 
உங்கள் இருதயங்ககைக் கடினப்படுத்தாதிருங்கள். 
 
9. அங்தக உங்கள் பிதாக்கள் என்கனச் தசாதித்து, என்கனப் பரீட்கசபார்த்து, 
நாற்பது வருஷகாெம் என் கிரிகயககைக் கண்டார்கள். 
 
10. ஆதொல், நான் அந்தச் சந்ததிகய அதைாசித்து, அவர்கள் எப்லபாழுதும் 
வழுவிப்தபாகிற இருதயமுள்ை ெனலமன்றும், என்னுகடய வழிககை 
அறியாதவர்கலைன்றும் லசால்ெி; 
 
11. என்னுகடய இகைப்பாறுதெில் அவர்கள் பிைதவசிப்பதில்கெலயன்று 
என்னுகடய தகாபத்திதெ ஆகணயிட்தடன் என்றார். 
 
12. சதகாதைதை, ெவீனுள்ை ததவகனவிட்டு விெகுவதற்தகதுவான அவிசுவாசமுள்ை 
லபால்ொத இருதயம் உங்கைிலொருவனுக்குள்ளும் இைாதபடிக்கு நீங்கள் 
எச்சரிக்ககயாயிருங்கள். 
 
13. உங்கைில் ஒருவனாகிலும் பாவத்தின் வஞ்சகனயினாதெ கடினப்பட்டுப் 
தபாகாதபடிக்கு, இன்று என்னப்படுமைவும் நாதடாறும் ஒருவருக்லகாருவர் 
புத்திலசால்லுங்கள். 
 
14. நாம் ஆைம்பத்திதெ லகாண்ட நம்பிக்கககய முடிவுபரியந்தம் உறுதியாய்ப் 
பற்றிக்லகாண்டிருப்தபாமாகில், கிறிஸ்துவினிடத்தில் பங்குள்ைவர்கைாயிருப்தபாம். 
 
15. இன்று அவருகடய சத்தத்கதக் தகட்பரீ்கைாகில், தகாபமூட்டுதெில் 
நடந்ததுதபாெ உங்கள் இருதயங்ககைக் கடினப்படுத்தாதிருங்கள் என்று 
லசால்ெியிருக்கிறதத. 
 
16. தகட்டவர்கைில் தகாபமூட்டினவர்கள் யார்? தமாதசயினால் எகிப்திெிருந்து 
புறப்பட்ட யாவரும் அப்படிச் லசய்தார்கைல்ெவா? 
 
17. தமலும், அவர் நாற்பது வருஷமாய் யாகை அதைாசித்தார்? 
பாவஞ்லசய்தவர்ககையல்ெவா? அவர்களுகடய சவங்கள் வனாந்தைத்தில் 
விழுந்துதபாயிற்தற. 
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18. பின்னும், என்னுகடய இகைப்பாறுதெில் பிைதவசிப்பதில்கெலயன்று அவர் 
யாகைக்குறித்து ஆகணயிட்டார்? கீழ்ப்படியாதவர்ககைக்குறித்தல்ெவா? 
 
19. ஆதொல், அவிசுவாசத்தினாதெ அவர்கள் அதில் 
பிைதவசிக்கக்கூடாமற்தபானார்கலைன்று பார்க்கிதறாம். 
 
தியா ம் 
நான் ஒரு இைம் லபற்தறாைாக இருந்ததபாது, என் குழந்கதகள் முக்கிய 
வைர்ச்சிக்கான கமல்கற்ககைக் காணவில்கெ என்ற எண்ணம் என்கன தெசான 
பதீிக்கு அனுப்பும். வைர்ச்சி லதாடரும் வககயில், நாம் தகெயிட ஏததனும் வழி 
இருக்கிறதா என்று பார்க்கத் துடித்ததன். 
 
இந்தக் கடிதத்தின் ஆசிரியரின் பதில் இதுதான் என்று நான் நம்புகிதறன். அவர் 
எழுதிக் லகாண்டிருந்த சகப நன்றாக வைர்ந்து லகாண்டிருந்தது, ஆனால் இப்தபாது 
ததக்கம் அகடந்துள்ைது. அகசயாமல் இருப்பது என்பது ஏததா தவறு உள்ைது என்று 
அர்த்தம். 
 
இந்த பத்தியில், அவர் விசுவாசிககை பாகெவனத்தில் அகெந்து திரிந்த 
இஸ்ைதவெர்களுடன் ஒப்பிடுகிறார். அவர்கள் வாக்குறுதியைிக்கப்பட்ட நிெத்கத 
தநாக்கி நகைவில்கெ என்றால், அவர்கள் வடிகால் சுற்றி வருகிறார்கள் என்று 
அர்த்தம். பாவம் தவரூன்றத் லதாடங்குகிறது, அது நாம் சரியாகத் தான் 
இருக்கிதறாம் என்று நம்கம நன்றாக ஏமாற்றுகிறது - உண்கமயில், நம் இதயங்கள் 
கடினமகடகின்றன. 
 
இந்த ஆவிக்குரிய தசாம்பலுக்கு ஒதை தீர்வு கிறிஸ்துவின் குைகெக் தகட்டு 
கீழ்ப்படிவதுதான். ெீவனுள்ை ததவனிடமிருந்து யாரும் விெகிவிடக்கூடாது 
என்பதற்காக, ‘ஒவ்லவாரு நாளும் ஒருவருக்லகாருவர் புத்திலசால்லுங்கள்’ (வ. 13) 
என்று ஆசிரியர் சகபக்குக் கட்டகையிடுகிறார். 
 
இது ததவாெயத்தின் இயல்பான பார்கவயாக இருக்க தவண்டும் என்று நான் 
நம்புகிதறன். யாருகடய கால் வழுக்கினாலும், எவரும் பின்வாங்குவது மிகவும் 
எைிது. அகனவருக்கும் நிகெயான தகெயடீு ததகவ. நாம் ஒவ்லவாரு நாளும் 
ஒருவருக்லகாருவர் வார்த்கதகயப் பிைசங்கிக்க தவண்டும் - நம் வசம் உள்ை 
எல்ொ வழிகைிலும். அகனவரும் லதாடர்ந்து முன்தனற தவண்டும் என்று நாங்கள் 
ஏங்குகிதறாம், உண்கமயில் அகனவரும் வாக்குறுதியைிக்கப்பட்ட 
இகைப்பாறுதகெ அகடய தவண்டும். 
 
என் சதகாதைதன, என் சதகாதரிதய - இதயசு நம்கம 'வாருங்கள்!' என்று 
அகழக்கிறார். இன்று, நீங்கள் அவருகடய குைகெக் தகட்டால், உங்கள் இதயத்கதக் 
கடினப்படுத்தாதீர்கள். 
 
லெபம் 
பைதொகத்திலுள்ை பிதாதவ, பாவம் என்கன ஏமாற்ற விடாததயும். என்கன 
அவிசுவாசத்தில் விழ விடாதீர்கள். என் சதகாதைர்கைின் குைெின் மூெம் உமது 
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வார்த்கதகய என் இதயத்தில் தபசுங்கள். கிறிஸ்துவில் நான் லகாண்டுள்ை 
நம்பிக்கககய உறுதியாகப் பற்றிக்லகாள்ை எனக்கு உதவுங்கள். ஆலமன். 
 
லெயல் 
நண்பதை, மீண்டும் ததவாெயத்திற்குச் லசல்ெ தவண்டிய தநைமா? லதாற்றுதநாய் 
உங்ககை விெக்கி கவத்திருக்கிறதா? நீங்கள் மீண்டும் ஒருமுகற அவருகடய 
குைகெக் தகட்கக்கூடிய இடத்திற்குச் லசன்று அவருகடய மக்கைிகடதய இருங்கள். 
 
 
அருட்திரு முகனவர் ததவ் தமனன் 
தபாதகர் 
சீதயான் பிஷன் கபபிள்-பிைஸ்கபடிரியன் சர்ச் 
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19 மார்ச்   ●  லெந்து இரண்டாம் வாரத்தின் ெ ிக்கிழமை  
 
தகப்பர , பரத்துக்கு விரராதைாகவும் உைக்கு முன்பாகவும் பாவஞ்லெய்ரதன் 
 
லூக்கா 15:1-3, 11-32 
 
1. சகெ ஆயக்காைரும் பாவிகளும் அவருகடய வசனங்ககைக் தகட்கும்படி 
அவரிடத்தில் வந்து தசர்ந்தார்கள். 
 
2. அப்லபாழுது பரிதசயரும் தவதபாைகரும் முறுமுறுத்து: இவர் பாவிககை 
ஏற்றுக்லகாண்டு அவர்கதைாதட சாப்பிடுகிறார் என்றார்கள். 
 
3. அவர்களுக்கு அவர் லசான்ன உவகமயாவது: 
 
11. பின்னும் அவர் லசான்னது: ஒரு மனுஷனுக்கு இைண்டு குமாைர் இருந்தார்கள். 
 
12. அவர்கைில் இகையவன் தகப்பகன தநாக்கி: தகப்பதன, ஆஸ்தியில் எனக்கு 
வரும் பங்கக எனக்குத் தைதவண்டும் என்றான். அந்தப்படி அவன் அவர்களுக்குத் 
தன் ஆஸ்திகயப் பங்கிட்டுக்லகாடுத்தான். 
 
13. சிெ நாகைக்குப்பின்பு, இகையமகன் எல்ொவற்கறயும் தசர்த்துக்லகாண்டு, 
தூைததசத்துக்குப் புறப்பட்டுப்தபாய், அங்தக துன்மார்க்கமாய் ெவீனம்பண்ணி, தன் 
ஆஸ்திகய அழித்துப்தபாட்டான். 
 
14. எல்ொவற்கறயும் அவன் லசெவழித்தபின்பு, அந்த ததசத்திதெ லகாடிய 
பஞ்சமுண்டாயிற்று. அப்லபாழுது அவன் குகறவுபடத்லதாடங்கி, 
 
15. அந்த ததசத்துக் குடிகைில் ஒருவனிடத்தில் தபாய் ஒட்டிக்லகாண்டான். அந்தக் 
குடியானவன் அவகனத் தன் வயல்கைில் பன்றிககை தமய்க்கும்படி அனுப்பினான். 
 
16. அப்லபாழுது பன்றிகள் தின்கிற தவிட்டினாதெ தன் வயிற்கற நிைப்ப 
ஆகசயாயிருந்தான், ஒருவனும் அகத அவனுக்குக் லகாடுக்கவில்கெ. 
 
17. அவனுக்குப் புத்தி லதைிந்ததபாது, அவன்: என் தகப்பனுகடய கூெிக்காைர் 
எத்தகனதயா தபருக்குப் பூர்த்தியான சாப்பாடு இருக்கிறது, நாதனா பசியினால் 
சாகிதறன். 
 
18. நான் எழுந்து, என் தகப்பனிடத்திற்குப் தபாய்: தகப்பதன, பைத்துக்கு 
விதைாதமாகவும் உமக்கு முன்பாகவும் பாவஞ்லசய்ததன். 
 
19. இனிதமல் உம்முகடய குமாைன் என்று லசால்ெப்படுவதற்கு நான் பாத்திைனல்ெ, 
உம்முகடய கூெிக்காைரில் ஒருவனாக என்கன கவத்துக்லகாள்ளும் என்தபன் 
என்று லசால்ெி; 
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20. எழுந்து புறப்பட்டு, தன் தகப்பனிடத்தில் வந்தான். அவன் தூைத்தில் வரும்தபாதத, 
அவனுகடய தகப்பன் அவகனக் கண்டு, மனதுருகி, ஓடி, அவன் கழுத்கதக் 
கட்டிக்லகாண்டு, அவகன முத்தஞ்லசய்தான். 
 
21. குமாைன் தகப்பகன தநாக்கி: தகப்பதன, பைத்துக்கு விதைாதமாகவும், உமக்கு 
முன்பாகவும் பாவஞ்லசய்ததன், இனிதமல் உம்முகடய குமாைன் என்று 
லசால்ெப்படுவதற்கு நான் பாத்திைன் அல்ெ என்று லசான்னான். 
 
22. அப்லபாழுது தகப்பன் தன் ஊழியக்காைகை தநாக்கி: நீங்கள் உயர்ந்த 
வஸ்திைத்கதக் லகாண்டுவந்து, இவனுக்கு உடுத்தி, இவன் ககக்கு தமாதிைத்கதயும் 
கால்களுக்குப் பாதைட்கசககையும் தபாடுங்கள். 
 
23. லகாழுத்த கன்கறக் லகாண்டுவந்து அடியுங்கள். நாம் புசித்து, 
சந்ததாஷமாயிருப்தபாம். 
 
24. என் குமாைனாகிய இவன் மரித்தான், திரும்பவும் உயிர்த்தான்; 
காணாமற்தபானான், திரும்பவும் காணப்பட்டான் என்றான். அப்படிதய அவர்கள் 
சந்ததாஷப்படத் லதாடங்கினார்கள். 
 
25. அவனுகடய மூத்தகுமாைன் வயெிெிருந்தான். அவன் திரும்பி வடீ்டுக்குச் 
சமீபமாய் வருகிறதபாது, கீதவாத்தியத்கதயும் நடனக்கைிப்கபயும் தகட்டு; 
 
26. ஊழியக்காைரில் ஒருவகன அகழத்து: இலதன்ன என்று விசாரித்தான். 
 
27. அதற்கு அவன்: உம்முகடய சதகாதைன் வந்தார், அவர் மறுபடியும் சுகத்துடதன 
உம்முகடய தகப்பனிடத்தில் வந்து தசர்ந்தபடியினாதெ அவருக்காகக் லகாழுத்த 
கன்கற அடிப்பித்தார் என்றான். 
 
28. அப்லபாழுது அவன் தகாபமகடந்து, உள்தை தபாக மனதில்ொதிருந்தான். 
தகப்பதனா லவைிதய வந்து, அவகன வருந்தியகழத்தான். 
 
29. அவன் தகப்பனுக்குப் பிைதியுத்தைமாக: இததா, இத்தகன வருஷகாெமாய் நான் 
உமக்கு ஊழியஞ்லசய்து, ஒருக்காலும் உம்முகடய கற்பகனகய மீறாதிருந்தும், 
என் சிதநகிததைாதட நான் சந்ததாஷமாயிருக்கும்படி நீர் ஒருக்காலும் எனக்கு ஒரு 
ஆட்டுக்குட்டிகயயாவது லகாடுக்கவில்கெ. 
 
30. தவசிகைிடத்தில் உம்முகடய ஆஸ்திகய அழித்துப்தபாட்ட உம்முகடய 
குமாைனாகிய இவன் வந்தவுடதன லகாழுத்த கன்கற இவனுக்காக அடிப்பித்தீதை 
என்றான். 
 
31. அதற்குத் தகப்பன்: மகதன, நீ எப்தபாதும் என்தனாடிருக்கிறாய், 
எனக்குள்ைலதல்ொம் உன்னுகடயதாயிருக்கிறது. 
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32. உன் சதகாதைனாகிய இவதனா மரித்தான், திரும்பவும் உயிர்த்தான்; 
காணாமற்தபானான், திரும்பவும் காணப்பட்டான்; ஆனபடியினாதெ, நாம் 
சந்ததாஷப்பட்டு மகிழ்ச்சியாயிருக்க தவண்டுதம என்று லசான்னான் என்றார். 
 
தியா ம் 
நற்லசய்தியின் எழுத்தாைைான லூக்கா ஒரு ஆைம்பகாெ கிறிஸ்தவ விசுவாசி. 
லதாகெந்துதபான, குகறந்த, ககடசியான, மற்றும் சமூகத்தில் 
ஒதுக்கப்பட்டவர்களுக்கான லபரிய இதயம் லகாண்டவர் அவர். இதயசுவின் சீடைாக, 
அவர்களுடன் லதாடர்புபடுத்துவது பற்றி இதயசு கற்பித்த முக்கியமான பாடங்ககை 
ததவாெயத்திற்கு எழுத முயன்றார். 
 
இன்கறய கபபிள் வாசகத்தில் ஒரு பாடம் உள்ைது. லூக்கா 15ல் 3 உவகமகள் 
உள்ைன - காணாமற்தபான லசம்மறியாடு, லதாகெந்த நாணயம் மற்றும் 
லதாகெந்த மகன். 3 உவகமகைில் ஒவ்லவான்றிலும் மூன்று தயாசகனகள் 
மீண்டும் மீண்டும் வருகின்றன. முதொவதாக, அகனத்து உவகமகளும் 
லதாகெந்து தபான ஒரு லபாருகை/தனி நபருடன் லதாடங்குகின்றன. 
இைண்டாவதாக, அகவ அகனத்தும் லசயெில் ததடுதல்/இழந்தகவக்காக 
காத்திருத்தல் ஆகியகவ அடங்கும். மூன்றாவதாக, லதாகெந்து தபான 
லபாருள்/தனிமனிதன் லதாகெந்து தபாகாமல், கிகடத்தவுடன் அவர்கள் 
அகனவரும் மகிழ்ச்சியுடன் முடிக்கிறார்கள். 
 
இந்த மூன்று தயாசகனகைின் முகற மூன்றாவது உவகமயில் 
உகடக்கப்பட்டுள்ைது. லதாகெந்துதபான மகன் சுயநிகனவுக்கு வந்து 
திரும்பியதபாது, தந்கதயின் தீவிை ஏக்கமும் காத்திருப்பும் சுறுசுறுப்பான 
மகிழ்ச்சியாக மாறியது. ஆனால் இங்குதான் மூன்று உவகமகளுக்கு இகடதயயான 
தவறுபாடு உள்ைது. மூத்த சதகாதைர் லகாண்டாட்டத்கத கடுகமயாக எதிர்த்தார் 
மற்றும் அதன் எந்தப் பகுதிகயயும் விரும்பவில்கெ. 
 
அவைது காைணம் அவைது இதயம் மற்றும் மனதின் கமயத்தில் இருப்பகத 
லவைிப்படுத்தியது: "லகாண்டாட்டமும் பாைாட்டுகளும் கடகமககையும் 
கட்டகைககையும் கண்டிப்பாக ககடபிடிப்பவர்களுக்கு மட்டுதம!" அவைது இருப்பின் 
கமயத்தில், தவறான, வருந்திய பாவிகளுக்கு தந்கதயின் கண்ணுக்கு இடமில்கெ. 
எனதவ தந்கத மற்றும் மூத்த மகனின் சிந்தகன மற்றும் இருத்தல் ஆகியவற்றின் 
கமயக்கருவுக்கு இகடயில் எந்தச் சீைகமப்பும் இல்கெ. 
 
மூன்று உவகமகைின் லசய்தி யாகை தநாக்கியது? வச. 1-3, 3 உவகமகள் அதன் 
மத வாயில்காப்பாைர்கள் உருவாக்கிய பிரிக்கப்பட்ட மற்றும் சுய-நீதியான 
நிறுவனத்கத நிவர்த்தி லசய்வகதக் குறிக்கின்றன என்று நமக்குக் கூறுகிறது. 
பிைபெமான புரிதலுக்கு மாறாக, லூக்கா 15 இன் முக்கிய லசய்தி, ததவன் 
லதாகெந்து தபானவர்ககைத் ததடுகிறார், அவர்கள் திரும்பி வரும்தபாது 
மகிழ்ச்சியகடகிறார் என்பது அல்ெ. இது லசய்தியின் ஒரு பகுதியாகும், ஆனால் 
முக்கிய லசய்தி என்னலவன்றால், மனந்திரும்பிய பாவிகள் தங்கள் பைதொகத் 
தகப்பனிடம் திரும்பும்தபாது, மத அகமப்புகைின் உறுப்பினர்கள் மற்றும் 
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வாயில்காப்பாைர்கைிடம் அன்பில்ொதவர்கைாகவும் விரும்பத்தகாதவர்கைாகவும் 
இருக்க தவண்டாம்! 
 
இன்று மனந்திரும்பிய பாவிகள் பெ வடிவங்ககை எடுக்கொம். நம்முகடய 
பைதொகத் தகப்பகனச் சந்திக்க அவர்கள் நம் சமூகங்களுக்குள் நுகழயும்தபாது, 
அவர்கள் என்ன மாதிரியான மனப்பான்கமகய உணருவார்கள்? அவர்கள் 
தந்கதயின் இதயத்கத உணர்வார்கைா அல்ெது மூத்த சதகாதைரின் 
அதிருப்திகயயும் லவறுப்கபயும் உணர்வார்கைா? 
 
லெபம் 
ஆண்டவதை, உமக்கு முன்பாக எங்கள் லசாந்த தகுதியற்ற தன்கமகய அங்கீகரிக்க 
ததவாெயத்தில் எங்களுக்கு உதவுங்கள். எங்கள் சுயமரியாகதயிெிருந்து எங்ககைக் 
காப்பாற்றுங்கள். லதாகெந்துதபான, தாழ்ந்த, ககடசியான, மற்றும் விட்டு 
லவைிதயறியவர்கள் உங்ககைத் ததடுவதற்காக எங்கள் கிறிஸ்தவ சமூகங்களுக்குள் 
நுகழயும் தபாது எங்கள் உதடுகைில் வைதவற்பு மற்றும் விருந்ததாம்பல் 
வார்த்கதககை கவக்கவும். 
 
லெயல் 
திரும்பி வைத் தயாைாக இல்ொத "லதாகெந்த மகன்கைில்" ஒரு ஆழமான 
தவகெகயச் லசய்ய ததவனிடம் பிைார்த்தகன லசய்தவாம். சகபகைாக, நம் 
மத்தியில் நுகழயும் "லதாகெந்த மகன்ககை" தநசிக்கவும், வைதவற்கவும், 
லகாண்டாடவும் தயாைாக இருப்தபாம். 
 
 
முகனவர் கால்வின் தசாங் 
இகணப் தபைாசிரியர் (நகடமுகற இகறயியல்) 
சிங்கப்பூர் தவதாகம கல்லூரி 
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20 மார்ச்   ●  லெந்து மூன்றாம் வாரத்தின் ஞாயிற்றுக்கிழமை 
 
இமவகலளல்ொம் நைக்கு எச்ெரிப்புண்டாக்கும்படி எழுதப்பட்டும் இருக்கிறது 
 
1 லகாரிந்தியர் 10:1-13 
 
1. இப்படியிருக்க, சதகாதைதை, நீங்கள் எகவககை 
அறியதவண்டுலமன்றிருக்கிதறலனன்றால்; நம்முகடய பிதாக்கலைல்ொரும் 
தமகத்துக்குக் கீழாயிருந்தார்கள், எல்ொரும் சமுத்திைத்தின் வழியாய் 
நடந்துவந்தார்கள். 
 
2. எல்ொரும் தமாதசக்குள்ைாக தமகத்தினாலும் சமுத்திைத்தினாலும் 
ஞானஸ்நானம்பண்ணப்பட்டார்கள். 
 
3. எல்ொரும் ஒதை ஞானதபாெனத்கதப் புசித்தார்கள். 
 
4. எல்ொரும் ஒதை ஞானபானத்கதக் குடித்தார்கள். எப்படிலயனில், 
அவர்கதைாதடகூடச் லசன்ற ஞானக்கன்மகெயின் தண்ணகீைக் குடித்தார்கள்; 
அந்தக் கன்மகெ கிறிஸ்துதவ. 
 
5. அப்படியிருந்தும், அவர்கைில் அதிகமானதபர்கைிடத்தில் ததவன் 
பிரியமாயிருந்ததில்கெ; ஆதொல் வனாந்தைத்திதெ அவர்கள் அழிக்கப்பட்டார்கள். 
 
6. அவர்கள் இச்சித்ததுதபாெ நாமும் லபால்ொங்கானகவககை இச்சியாதபடிக்கு, 
இகவகள் நமக்குத் திருஷ்டாந்தங்கைாயிருக்கிறது. 
 
7. ெனங்கள் புசிக்கவும் குடிக்கவும் உட்கார்ந்து விகையாடவும் 
எழுந்திருந்தார்கலைன்று எழுதியிருக்கிறபடி, அவர்கைில் சிெர் 
விக்கிைகாைாதகனக்காைர் ஆனதுதபாெ நீங்களும் ஆகாதிருங்கள். 
 
8. அவர்கைில் சிெர் தவசித்தனம்பண்ணி, ஒதைநாைில் இருபத்துமூவாயிைம்தபர் 
விழுந்துதபானார்கள்; அதுதபாெ நாமும் தவசித்தனம்பண்ணாதிருப்தபாமாக. 
 
9. அவர்கைில் சிெர் கிறிஸ்துகவப் பரீட்கசபார்த்து, பாம்புகைால் 
அழிக்கப்பட்டார்கள்; அதுதபாெ நாமும் கிறிஸ்துகவப் பரீட்கசபாைாதிருப்தபாமாக. 
 
10. அவர்கைில் சிெர் முறுமுறுத்து, சங்காைக்காைனாதெ அழிக்கப்பட்டார்கள்; 
அதுதபாெ நீங்களும் முறுமுறுக்காதிருங்கள். 
 
11. இமவகலளல்ொம் திருஷ்டாந்தங்கைாக அவர்களுக்குச் சம்பவித்தது; 
உெகத்தின் முடிவுகாெத்திலுள்ை நைக்கு எச்ெரிப்புண்டாக்கும்படி எழுதப்பட்டும் 
இருக்கிறது. 
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12. இப்படியிருக்க, தன்கன நிற்கிறவலனன்று எண்ணுகிறவன் விழாதபடிக்கு 
எச்சரிக்ககயாயிருக்கக்கடவன். 
 
13. மனுஷருக்கு தநரிடுகிற தசாதகனதயயல்ொமல் தவதற தசாதகன உங்களுக்கு 
தநரிடவில்கெ. ததவன் உண்கமயுள்ைவைாயிருக்கிறார்; உங்கள் திைாணிக்கு 
தமொக நீங்கள் தசாதிக்கப்படுகிறதற்கு அவர் இடங்லகாடாமல், தசாதகனகயத் 
தாங்கத்தக்கதாக, தசாதகனதயாடுகூட அதற்குத் தப்பிக்லகாள்ளும்படியான 
தபாக்ககயும் உண்டாக்குவார். 
 
தியா ம் 
COVID-19 லதாற்றுதநாய் உெலகங்கிலும் சிெ மில்ெியன் மக்கைின் மைணத்கத 
ஏற்படுத்தியுள்ைது. சமூகத்தின் அகனத்து அடுக்குகைிலும் உள்ை மக்களுக்கு இது 
கடினமான மற்றும் சவாொன காெமாகும். இத்தககய இருண்ட மற்றும் கடினமான 
தநைங்கள் நம்கம தசாதகனகளுக்கு ஆைாக்கிவிடும். தசாதகனகள் இதுதபான்ற 
சாக்குப்தபாக்குககை நியாயப்படுத்தொம்: எனக்கு ஓய்வு லகாடுங்கள், நான் 
இகைப்பாற விரும்புகிதறன் (இன்பமான காரியங்கைில்), யாருக்கும் லதரியாது, நான் 
வடீ்டிெிருந்து தவகெ லசய்கிதறன் என்று. 
 
1 லகாரிந்தியர் 10ல், “தமகம்” மூெம் ததவனின் வழிநடத்துதகெ அனுபவித்த 
பாக்கியம் லபற்ற முன்தனார்ககை பவுல் தமற்தகாள் காட்டினார். ததவனுகடய 
வல்ெகம அவர்கள் “கடகெக் கடந்து” லசல்ெ கவத்தது, மற்றும் ததவனின் 
"ஆவிக்குரிய உணவு மற்றும் தண்ணரீ்" அவர்ககை நிைப்பியது - இருப்பினும் கர்த்தர் 
அவர்கைால் மகிழ்ச்சியகடயவில்கெ, தமலும் அவர்கள் வனாந்தைத்தில் அழிந்தனர். 
அவர்கள் “தீகமகய விரும்பினார்கள்,” “விக்கிைக ஆைாதகன லசய்தார்கள்,” “பாெியல் 
ஒழுக்கக்தகட்டில் ஈடுபட்டார்கள்,” “கிறிஸ்துகவ தசாதித்தார்கள்,” தமலும் 
ததவனுக்கு எதிைாக “முணுமுணுத்தார்கள்”. அற்புதங்கள் வாக்குறுதியைிக்கப்பட்ட 
ததசத்திற்கு வருவதற்கு உத்தைவாதம் அைிக்காது என்று அதிக நம்பிக்கக லகாண்ட 
லகாரிந்தியர்கள் எச்சரிக்கப்பட்டனர். "மனிதனுக்கு லபாதுவான" தசாதகனகள் எந்த 
சகாப்தத்திலும், ஒரு லதாற்றுதநாயாக இருந்தாலும் கூட அகவ லதாடர்கின்றன. 
நம்மில் சிெர் உணைக்கூடிய சிொக்கியமாகவும் நம்பிக்ககயுடனும் இருப்பதால், 
க்நாம் “விழுந்துவிடாதபடி எச்சரிக்ககயாக இருக்க தவண்டும்.” "பரிசுக்கு 
தகுதியற்றவர்" மற்றும் "கிரீடத்கத இழப்பது" (1 லகாரி 9) தபான்ற ஆபத்து மிகவும் 
உண்கமயானது. ஆனால் நம் ததவன் உண்கமயுள்ைவர், அவர் ஒரு வழிகய 
உருவாக்குவார். தகள்வி என்னலவன்றால், நாம் அவருகடய வழிகயத் 
ததர்ந்லதடுத்து, கீழ்ப்படிதவாமா?  
 
இஸ்ைதவெர்கள் அனுபவித்த அற்புதங்கள் - இந்தக் காெங்கைில் கர்த்தரின் 
உண்கமத்தன்கமகய நிகனவூட்டுவதாகவும் இருக்கும். நாம்… 
 

1. ததவனின் வழிகாட்டுதகெத் ததடிப் பின்பற்றுதவாம் - இஸ்ைதவெர்கள் 
தமகத்கதப் பின்பற்றினது தபாெ; 

2. வழிதய இல்கெ என்று ததான்றும்தபாது வழிகயத் திறக்கும் கர்த்தரின் 
வல்ெகமயில் நம்பிக்கக கவப்தபாம் - அவர்கள் கடல் வழியாகச் 
லசன்றதுதபாெ; 
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3. நம்முகடய எல்ொ ததகவகளுக்கும் அவருகடய ஏற்பாட்டின் மீது 
சார்ந்திருப்தபாம் - ஆவிக்குரிய உணகவயும் தண்ணகீையும் அவர்கள் 
உண்டது தபாெதவ.  

 
லெபம் 
ஆண்டவதை, பகுத்தறிவுள்ைவர்கைாகவும் தசாதகனகளுக்கு எச்சரிக்ககயாகவும் 
இருக்க எங்களுக்கு உதவுங்கள். நீங்கள் உண்கமயுள்ைவர் என்பகத நாங்கள் 
அறிதவாம். தமலும் ஒரு வழிகய வழங்குவதற்கு நாங்கள் உங்ககை 
நம்பியுள்தைாம். தசாதகனககை எதிர்த்து நிற்கும் தன்கமயின் வெிகமகய 
எங்களுக்குத் தந்தருளும், தமலும் உம் மீதான எங்கள் ஆர்வமும் அன்பும் உமது 
வழிகயப் பின்பற்ற எங்ககைத் தூண்டுவதாக. 
 
லெயல் 

1. உங்கள் வாழ்க்ககயில் பெவனீமான பகுதிககை அகடயாைம் காணவும், 
அகவ உங்ககை தசாதகனயிலும் பாவத்திலும் விழச் லசய்யொம். 

2. நீங்கள் தசாதகனகளுக்கு ஆைாகக்கூடிய ததகவகள் மற்றும் சுகமககை 
அகடயாைம் காணவும். 

3. இந்தப் பட்டியல்கைில் பிைார்த்தகன லசய்வகதத் தவிை, நீங்கள் நம்பும் 
ஒருவருடன் பகிர்ந்து லகாள்ளுங்கள், இதன் மூெம் நீங்கள் லபாறுப்புக்கூற 
முடியும். 

 
 
அருட்திரு லடாமினிக் தயா 
முன்னணி தபாதகர், டிரினிட்டி கிறிஸ்தவ கமயம் 
லபாது கண்காணிப்பாைர், அலசம்பிைிஸ் ஆஃப் காட் ஆஃப் சிங்கப்பூர் 
 
 
 


