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21 மார்ச் ● லெந்து மூன்றாம் வாரத்தின் திங்கள்கிழமை 
 
அவன்… வந்து, இஸ்ரவவலிவே தீரக்்கதரிசி உண்டென்பதத 
அறிந்துடகொள்ளெ்டும் 
 
2 இராஜாக்கள் 5:1-15 
 
1. சீரிய ராஜாவின் பகைத்தகெவனாகிய நாகமான் என்பவன் தன் 
ஆண்ைவனிைத்தில் லபரிய மனுஷனும் எண்ணிக்ககயுள்ளவனுமாயிருந்தான்; 
அவகனக் லகாண்டு கர்த்தர் சீரியாவுக்கு இரட்சிப்கபக் கட்ைகளயிட்ைார்; மகா 
பராக்கிரமசாெியாகிய அவனனா குஷ்ைனராகியாயிருந்தான். 
 
2. சீரியாவிெிருந்து தண்டுகள் புறப்பட்டு, இஸ்ரனவல் னதசத்திெிருந்து ஒரு 
சிறுலபண்கணச் சிகறபிடித்துக்லகாண்டு வந்திருந்தார்கள்; அவள் நாகமானின் 
மகனவிக்குப் பணிவிகை லசய்துலகாண்டிருந்தாள். 
 
3. அவள் தன் நாச்சியாகரப் பார்த்து: என் ஆண்ைவன் சமாரியாவிெிருக்கிற 
தீர்க்கதரிசியினிைத்தில் னபாவாரானால் நெமாயிருக்கும்; அவர் இவருகைய 
குஷ்ைனராகத்கத நீக்கிவிடுவார் என்றாள். 
 
4. அப்லபாழுது அவன் னபாய், இஸ்ரனவல் னதசத்துப் லபண் இன்ன இன்ன 
பிரகாரமாய்ச் லசால்லுகிறாள் என்று தன் ஆண்ைவனிைத்தில் அறிவித்தான். 
 
5. அப்லபாழுது சீரியாவின் ராஜா: நல்ெது னபாகொம், இஸ்ரனவெின் ராஜாவுக்கு 
நிருபம் தருகினறன் என்றான்; அப்படினய அவன் தன் ககயினெ பத்துத் தாெந்து 
லவள்ளிகயயும், ஆறாயிரம் னசக்கல் நிகறலபான்கனயும், பத்து 
மாற்றுவஸ்திரங்ககளயும் எடுத்துக்லகாண்டுனபாய், 
 
6. இஸ்ரனவெின் ராஜாவிைத்தில் அந்த நிருபத்கதக் லகாடுத்தான். அதினெ: இந்த 
நிருபத்கத உம்மிைத்தில் என் ஊழியக்காரனாகிய நாகமான் லகாண்டுவருவான்; நீர் 
அவன் குஷ்ைனராகத்கத நீக்கிவிை அவகன உம்மிைத்தில் அனுப்பியிருக்கினறன் 
என்று எழுதியிருந்தது. 
 
7. இஸ்ரனவெின் ராஜா அந்த நிருபத்கத வாசித்தனபாது, அவன் தன் 
வஸ்திரங்ககளக் கிழித்துக்லகாண்டு: ஒரு மனுஷகன அவன் குஷ்ைனராகத்தினின்று 
நீக்கிவிைனவண்டும் என்று, அவன் என்னிைத்தில் நிருபம் அனுப்புகிறதற்கு, 
லகால்ெவும் உயிர்ப்பிக்கவும் நான் னதவனா? இவன் என்கன வினராதிக்கச் சமயம் 
னதடுகிறான் என்பகதச் சிந்தித்துப்பாருங்கள் என்றான். 
 
8. இஸ்ரனவெின் ராஜா தன் வஸ்திரங்ககளக் கிழித்துக்லகாண்ை லசய்திகய 
னதவனுகைய மனுஷனாகிய எெிசா னகட்ைனபாது, அவன்: நீர் உம்முகைய 
வஸ்திரங்ககளக் கிழித்துக்லகாள்வானனன்? அவன் என்னிைத்தில் வந்து, 
இஸ்ரனவெினெ தீர்க்கதரிசி உண்லைன்பகத அறிந்துலகாள்ளட்டும் என்று 
ராஜாவுக்குச் லசால்ெியனுப்பினான். 
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9. அப்படினய நாகமான் தன் குதிகரகனளாடும் தன் இரதத்னதாடும் வந்து எெிசாவின் 
வாசற்படியினெ நின்றான். 
 
10. அப்லபாழுது எெிசா: அவனிைத்தில் ஆள் அனுப்பி, நீ னபாய், னயார்தானில் 
ஏழுதரம் ஸ்நானம்பண்ணு; அப்லபாழுது உன் மாம்சம் மாறி, நீ சுத்தமாவாய் என்று 
லசால்ெச் லசான்னான். 
 
11. அதற்கு நாகமான் கடுங்னகாபங்லகாண்டு, புறப்பட்டுப் னபாய்: அவன் லவளினய 
வந்து நின்று, தன் னதவனாகிய கர்த்தருகைய நாமத்கதத் லதாழுது, தன் ககயினால் 
அந்த இைத்கதத் தைவி, இவ்விதமாய்க் குஷ்ைனராகத்கத நீக்கிவிடுவான் என்று 
எனக்குள் நிகனத்திருந்னதன். 
 
12. நான் ஸ்நானம்பண்ணிச் சுத்தமாகிறதற்கு இஸ்ரனவெின் தண்ணரீ்கள் 
எல்ொவற்கறப்பார்க்கிலும் தமஸ்குவின் நதிகளாகிய ஆப்னாவும் பர்பாரும் 
நல்ெதல்ெனவா என்று லசால்ெி, உக்கிரத்னதானை திரும்பிப்னபானான். 
 
13. அவன் ஊழியக்காரர் சமீபத்தில் வந்து, அவகன னநாக்கி: தகப்பனன, அந்தத் 
தீர்க்கதரிசி ஒரு லபரிய காரியத்கதச் லசய்ய உமக்குச் லசால்ெியிருந்தால் அகத 
நீர் லசய்வரீ் அல்ெவா? ஸ்நானம் பண்ணும், அப்லபாழுது சுத்தமாவரீ் என்று அவர் 
உம்னமானை லசால்லும் னபாது, அகதச் லசய்யனவண்டியது எத்தகன அதிகம் என்று 
லசான்னார்கள். 
 
14. அப்லபாழுது அவன் இறங்கி, னதவனுகைய மனுஷன் வார்த்கதயின்படினய 
னயார்தானில் ஏழுதரம் முழுகினனபாது, அவன் மாம்சம் ஒரு சிறுபிள்களயின் 
மாம்சத்கதப்னபாெ மாறி, அவன் சுத்தமானான். 
 
15. அப்லபாழுது அவன் தன் கூட்ைத்னதாலைல்ொம் னதவனுகைய 
மனுஷனிைத்துக்குத் திரும்பிவந்து, அவனுக்கு முன்பாக நின்று: இனதா, 
இஸ்ரனவெிெிருக்கிற னதவகனத்தவிர பூமிலயங்கும் னவனற னதவன் இல்கெ 
என்பகத அறிந்னதன்; இப்னபாதும் உமது அடினயன் ககயில் ஒரு காணிக்கக 
வாங்கிக்லகாள்ளனவண்டும் என்றான். 
 
தியானம் 
னவதாகமத்திலுள்ள இந்தக் ககதயில் அற்புதமான கதாபாத்திரங்கள் உள்ளனர்: சீரிய 
பகைத்தகெவன், இஸ்ரனவல் பணிப்லபண், இரண்டு இராஜாக்கள், ஒரு தீர்க்கதரிசி, 
எல்ொவற்றிற்கும் னமொக, இஸ்ரனவெின் கர்த்தர் மற்றும் னதசங்கள். பணிவிகைப் 
லபண்ணின் லபயர் குறிப்பிைப்பைவில்கெ. அவளுகைய எஜமானான் நாகமான், 
குஷ்ைனராகத்தால் தாக்கப்பட்ை புகழ்லபற்ற பகைத்தகெவன். தன்னுகைய 
இராஜாவிைத்தில் தன்னுகைய இகணயான இஸ்ரனவல் இராஜாவிைம் னகட்கும்படி 
லசான்னான். எெியாவின் னவகெயாளும் வாரிசுமாகிய தீர்க்கதரிசியாகிய எெிசா - 
இருவரும் ஜவீனுள்ள னதவனுக்கு உன்னத ஊழியர்கள். இவர்களின் ககத நமக்கு 
காெமற்ற ஆனால் சரியான னநரத்தில் கற்றல் காரியங்ககளக் லகாண்டுள்ளது. 
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(1) எல்ொ சம்பவங்கள் ைீதிருந்த ததவனுமைய ஆளுமக. நாகமாகனக் லகாண்டு 
“கர்த்தர் சீரியாவுக்கு இரட்சிப்கபக் கட்ைகளயிட்ைார்” (வச. 1). அவனுகைய 
பயங்கரமான னநாகய சற்றும் எதிபாராத விதமாக சுகமாக்கினார். இந்த னதவன் 
னதசங்ககள உயர்த்துவதற்கும் தாழ்த்துவதற்கும் தகெகம கவக்கிறார். லபரிய 
அளவிொன னபரிைர்களாக இருந்தாலும், தனிப்பட்ை லநருக்கடிகளாக இருப்பினும் 
அகவககள எதிர்க்லகாள்ளும் னபாது, நம்முகைய ஒனர சகாயரும் நம்பிக்ககயும் 
அந்த னதவன் ஒருவனர. 
 
(2) பமைத்தமெவனின் நிமெயும், அவனுமைய பணிப்லபண்ணின் அக்கமறயும். 
மாலபரும் சாதகனகளுக்கும் தனிப்பட்ை பாடுகளுக்கும் எவ்வளவு முரண்பாடு- “மகா 
பராக்கிரமசாெியாகிய அவனனா குஷ்ைனராகியாயிருந்தான்” (வச. 1), நம்முகைய 
சாதகனகள் எவ்வளவாக இருப்பினும், நாலமல்லொரும் குஷ்ைனராகத்கத விை 
லகாடிய அல்ெது னபரழிகவக் லகாண்டு வரும் வியாதிககள விை ஒரு 
வியாதியினால் பிணிக்கப்பட்டிருக்கினறாம் – அது னதால் ஆழமல்ெ, பாவத்கத 
னபால் ஆழமானது. “எல்ொரும் பாவஞ்லசய்து, னதவமகிகமயற்றவர்களாகினனாம்”, 
(னராம. 3:23). 
 
இருப்பினும் நாகமானின் மகனவியின் பணிவிகைப் லபண், அண்கையிெிருக்கும் 
இஸ்ரனவெில் இருந்து சிகறப்பிடிக்கப்பட்ைவள், நம்பிகககயக் லகாடுத்தாள்: “என் 
ஆண்ைவன் சமாரியாவிெிருக்கிற தீர்க்கதரிசியினிைத்தில் னபாவாரானால் 
நெமாயிருக்கும்; அவர் இவருகைய குஷ்ைனராகத்கத நீக்கிவிடுவார் என்றாள் (வச. 
3). னதவன் எல்ொ விதமான நபர்ககள உபனயாகப்படுத்துகிறார், தம்முகைய 
இரக்கத்திகன லவளிப்படுத்த சிறியவனரா அல்ெது முதியவனரா, யாகரயும் 
பயன்படுத்துவார். ஒரு சிறுவன் லகாண்டு வந்த உணகவ, எெிசாகவ விை லபரிய 
தீர்க்கதரிசியிைம் லகாடுத்தப் னபாது, அது லபருகி, ஒரு ஜனக்கூட்ைத்கதனய 
னபாஷித்தது (னயாவான் 6:1-14). 
 
(3) ஒரு இராஜாவின் குழப்பமும் அவரது தீர்க்கதரிசியின் அமழப்பும். நாகமான் 
மருத்துவ விடுப்பிற்காக விண்ணப்பித்த னபாது, அவனுகைய சீரிய எஜமானன் 
தன்னிைம் கப்பம் கட்டும் இஸ்ரனவெின் இராஜவினிைத்தில் நாகமாகன 
சுகமாக்கும்படியாக னகட்டுக் லகாண்ைான். இஸ்ரனவெின் ராஜா விரக்தியில் தன் 
வஸ்திரங்ககளக் கிழித்துக்லகாண்டு: “நான் னதவனா?” (வச. 7) என்றான். எனினும், 
எெிசா இகதக் னகள்விப்பட்ைப் னபாது, நாகமாகன தன்னிைத்தில் வரும்படியாக 
அகழப்பு விடுத்தான் - “அவன் என்னிைத்தில் வந்து, இஸ்ரனவெினெ தீர்க்கதரிசி 
உண்லைன்பகத அறிந்துலகாள்ளட்டும்” (வச. 8). "பெ ஆபத்துக்ககளயும், 
பாடுககளயும், கண்ணிககளயும்” நாம் எதிர்க்லகாள்ள னநரிடும் னபாது, நாம் எப்படி 
லசயல்படுகினறாம்? ஜான் நியூட்ைகனப் னபால் “அற்புதமான  வியத்தகு 
கிருகபயுைன்” நம்கமப் னபான்ற னமாசமானப் பாவிகய இரட்சித்த னதவனிைம் 
திரும்பக் கைனவாம். அவருகைய வார்த்கதக்குத் திரும்புனவாம், 
வாக்குத்தத்தங்ககள விசுவாசிப்னபாம். 
 
(4) தீர்க்கதரிசியின் கட்ைமையும் பமைத்தமெவனுமைய ைாற்றமும். எெிசா 
நாகமாகனனயா, அவனது னசகனகயனயா சந்திக்க அக்ககற காட்ைவில்கெ. அவர் 
சாதாரணமான ஒரு லசய்திகய அனுப்பினார்: “நீ னபாய், னயார்தானில் ஏழுதரம் 
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ஸ்நானம்பண்ணு; அப்லபாழுது உன் மாம்சம் மாறி, நீ சுத்தமாவாய் என்று 
லசால்ெச்லசான்னான்” (வச. 10). இரட்சிக்கப்படுவதற்கான வழி மிகவும் எளிதானது, 
சிறு பிள்களயால் கூை னதவன் தன்கன அவரிைம் அகழக்கிறார் என்பகத புரிந்துக் 
லகாள்ள முடியும். சுயநெமான வழிகளிெிருந்து நாம் திரும்பக் கைனவாம், 
நம்முகைய சாவுக்னகதுவான வியாதிகய குணமாக்க அவகர விசுவாசிப்னபாம். 
 
இது இரட்சிப்கபக் குறித்து மனிதனின் லபருகமகயயும், அவனுக்குள் 
முன்கூட்டினய உள்ள எண்ணங்களுக்கு சவாொய் இருக்கிறது. நாகமான் உக்கிரம் 
நிகறந்தவனாக முறுமுறுத்தான்: “அவன் லவளினய வந்து நின்று, தன் னதவனாகிய 
கர்த்தருகைய நாமத்கதத் லதாழுது, தன் ககயினால் அந்த இைத்கதத் தைவி, 
இவ்விதமாய்க் குஷ்ைனராகத்கத நீக்கிவிடுவான் என்று எனக்குள் நிகனத்திருந்னதன். 
நான் ஸ்நானம்பண்ணிச் சுத்தமாகிறதற்கு இஸ்ரனவெின் தண்ணரீ்கள் 
எல்ொவற்கறப் பார்க்கிலும் தமஸ்குவின் நதிகளாகிய ஆப்னாவும் பர்பாரும் 
நல்ெதல்ெனவா என்று லசால்ெி, உக்கிரத்னதானை திரும்பிப் னபானான்” (வச. 11-12). 
எனினும் அவனுகைய ஊழியக்காரர்கள், தீர்க்கதரிசியின் கட்ைகளக்கு லமதுவாக 
சம்மதிக்க வற்புறுத்தினர். இதன் விகளவு மாயமாக கிகைத்த சுகம் இல்கெ 
அற்புதமான மனமாற்றம். "அப்லபாழுது அவன் இறங்கி, னதவனுகைய மனுஷன் 
வார்த்கதயின்படினய னயார்தானில் ஏழுதரம் முழுகினனபாது, அவன் மாம்சம் ஒரு 
சிறுபிள்களயின் மாம்சத்கதப்னபாெ மாறி, அவன் சுத்தமானான்" (வச. 14). 
னதவனுகைய வார்த்கதக்கு உண்கமயாகக் கீழ்படிந்ததினால் நாகமான், னயார்தான் 
நதியில் மூழ்கி சுத்தமானான். இப்படியாக நாமும், ஆண்ைவராகிய இனயசு நமக்காக 
சிலுகவயில் லசய்து முடித்தக் கிரிகயகய விசுவாசித்து ஆட்டுக்குட்டியானவரின் 
இரத்தத்தால் மன்னிப்கபயும் லபற்று நம்முகைய பாவங்களிெிருந்து 
கழுவப்படுனவாம். (1 னயா. 1:7-9) 
 
(5) பமைத்தமெவனின் அறிக்மகயும் தீர்க்கதரிசியின் ைன நிமறவும். நாகமானின் 
மாற்றம் அவன் தனது விசுவாசத்கதயும் நன்றியுணர்கவயும் லவளிப்படுத்தின 
விதத்திெிருந்து லதரிகிறது: “இனதா, இஸ்ரனவெிெிருக்கிற னதவகனத்தவிர 
பூமிலயங்கும் னவனற னதவன் இல்கெ என்பகத அறிந்னதன்” (வச. 15). எெிசா 
எனினும், ஆைம்பரமான காணிக்ககககள வாங்கிக் லகாள்ள மறுதெித்தான். 
னதவனுகைய னபாஷிப்பில் மன நிகறவகைந்தான். 
"னபாககயில், பரனொகராஜ்யம் சமீபித்திருக்கிறது என்று பிரசங்கியுங்கள். 
வியாதியுள்ளவர்ககள லசாஸ்தமாக்குங்கள், குஷ்ைனராகிககள சுத்தம்பண்ணுங்கள், 
மரித்னதாகர எழுப்புங்கள், பிசாசுககளத் துரத்துங்கள்; இெவசமாய்ப் லபற்றரீ்கள், 
இெவசமாய்க் லகாடுங்கள்," (இனயசு, மத். 10:7-8ல்) என்று தன் சீைர்களுக்குக் கற்பித்த 
எல்கெயற்ற, வரப்னபாகிற லபரிய தீர்க்கதரிசியின் கட்ைகளககள எெிசா 
முன்னறிவித்தார்.   
 
சீனைானில் ஒரு விதகவ மற்றும் சிரிய நாமான் னபான்ற இஸ்னரெியர்கள் 
அல்ொதவர்களுைன் அவருகைய பணி இஸ்ரனவலுக்கு அப்பால் நீண்டுள்ளது 
என்பகத விளக்குவதற்கு, கர்த்தராகிய இனயசு கிறிஸ்து எெியா மற்றும் எெிசாவின் 
அற்புத நைவடிக்ககககளயும் குறிப்பிட்டுள்ளார் (லூக் 4:24-27). அவரது லசாந்த 
ஊரான நாசனரத்தில் உள்ள மக்கள் இந்தச் லசய்திகயக் னகட்டு 
னவதகனயகைந்தனர். இதற்கு னநர்மாறாக, நம் உயிர்த்லதழுந்த ஆண்ைவர் 
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அகனத்து னதசங்ககளயும் சீைர்களாக்கும் தம்முகைய பரம கட்ைகளகய நமக்குத் 
தருகிறார், னமலும் அவர் யுகத்தின் முடிவு வகர எப்லபாழுதும் நம்முைன் 
இருக்கிறார் என்று நமக்கு உறுதியளிக்கிறார் (மத். 28:18-20). இந்த உெகளாவிய 
கட்ைகளக்குக் கீழ்ப்படிந்து, நாம் அவரிைம் வந்து, அவருைன் லசல்னவாமாக. 
 
லஜபம் 
"நான் இருப்பது னபால், ஒரு னவண்டுனகாளும் இல்ொமல், 
ஆனால் உமது இரத்தம் எனக்காக சிந்தப்பட்ைது 
உன்னிைம் வருமாறு நீ என்கனக் கட்ைகளயிட்ைாய், 
னதவ ஆட்டுக்குட்டினய, நான் வருகினறன்! நான் வருகினறன்! 
 
நான் இருப்பது னபால், காத்திருக்காமல் 
என் ஆன்மாவின் ஒரு இருண்ை ககறகய அகற்ற, 
ஒவ்லவாரு இைத்கதயும் சுத்தப்படுத்தக்கூடிய இரத்தத்தினால் உம்மண்கையில், 
னதவ ஆட்டுக்குட்டினய, நான் வருகினறன்! நான் வருகினறன்! 
 
நான் இருப்பது னபால், தரித்திரனாய், ஏகழயாய், குருைனாய்; 
பார்கவ, லசல்வம், மனநெம், 
ஆம், எனக்கு னதகவயானது, உன்னில் கண்ைகைய, 
னதவ ஆட்டுக்குட்டினய, நான் வருகினறன்! நான் வருகினறன்! 
 
நான் இருப்பது னபால், நீயும் லபறுவாய் 
வரனவற்பாய், மன்னித்து, சுத்தப்படுத்தி, விடுவிப்பரீ், 
ஏலனனில் உமது வாக்குறுதிகய நான் நம்புகினறன், 
னதவ ஆட்டுக்குட்டினய, நான் வருகினறன்! நான் வருகினறன்!" 
 
லசயல் 
இனயசு கிறிஸ்துவின் மூெமாக நாம் எப்படி னதவனுகைய கிருகபயின் 
சுவினசஷத்கத இெவசமாக் லபற்னறானமா, அப்படியாகனவ மற்றவர்களுக்கும் 
இெவசமாக கிகைக்க லசய்யும்படியாக இன்று தீர்மாணிப்னபாம்.- மற்றவர்ககளத் 
நம்முகைய லஜபத்தில் னதவனிைத்தில் ஏலறடுப்னபாம். அவருகைய வழி 
நைத்துதலுக்காக கவனித்து னகட்டு, லபாறுகமனயாடு அவரிைம் சுவினசஷத்கத 
பகிர்ந்துக் லகாண்டு, உங்களுகைய திருசகபயிலும், மற்ற கிறிஸ்தவ ஸ்தாபனங்கள் 
மூெமாகவும் பங்காளர்களாக னவகெச் லசய்னவாம். 
 
 
முகனவர் எர்னஸ்ட் ச்யூ 
ஆனொசகன லபரியவர், லபதஸ்தா (ஃபிராங்கல் எஸ்னைட்) சர்ச் 
துகணத் தகெவர், சிங்கப்பூர் னவதாகமச் சங்கம் 
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22 மார்ச்  ●  லெந்து மூன்றாம் வாரத்தின் லசவ்வாய்க்கிழமை 
 
என்மன அனுப்பினவருமைய சித்தத்தின்படி லசய்து அவருமைய கிரிமயமய 
முடிப்பதத என்னுமைய தபாஜனைாயிருக்கிறது 
 
தயாவான் 4:5-42  
 
5. யாக்னகாபு தன் குமாரனாகிய னயானசப்புக்குக் லகாடுத்த நிெத்துக்கு அருனக 
இருந்த சமாரியாவிலுள்ள சீகார் என்னப்பட்ை ஊருக்கு வந்தார். 
 
6. அங்னக யாக்னகாபுகைய கிணறு இருந்தது; இனயசு பிரயாணத்தினால் 
இகளப்பகைந்தவராய் அந்தக் கிணற்றினருனக உட்கார்ந்தார்; அப்லபாழுது 
ஏறக்குகறய ஆறாம்மணி னவகளயாயிருந்தது. 
 
7. அவருகைய சீஷர்கள் னபாஜனபதார்த்தங்ககளக் லகாள்ளும்படி ஊருக்குள்னள 
னபாயிருந்தார்கள். 
 
8. அப்லபாழுது சமாரியா நாட்ைாளாகிய ஒரு ஸ்திரீ தண்ணரீ் லமாள்ள வந்தாள். 
இனயசு அவகள னநாக்கி: தாகத்துக்குத் தா என்றார். 
 
9. யூதர்கள் சமாரியருைனன சம்பந்தங்கெவாதவர்களானபடியால், சமாரியா ஸ்திரீ 
அவகர னநாக்கி: நீர் யூதனாயிருக்க, சமாரியா ஸ்திரீயாகிய என்னிைத்தில், 
தாகத்துக்குத்தா என்று எப்படிக் னகட்கொம் என்றாள். 
 
10. இனயசு அவளுக்குப் பிரதியுத்தரமாக: நீ னதவனுகைய ஈகவயும், தாகத்துக்குத்தா 
என்று உன்னிைத்தில் னகட்கிறவர் இன்னார் என்பகதயும் அறிந்திருந்தாயானால், 
நீனய அவரிைத்தில் னகட்டிருப்பாய், அவர் உனக்கு ஜவீத்தண்ணகீரக் 
லகாடுத்திருப்பார் என்றார். 
 
11. அதற்கு அந்த ஸ்திரீ: ஆண்ைவனர, லமாண்டுலகாள்ள உம்மிைத்தில் 
பாத்திரமில்கெனய, கிணறும் ஆழமாயிருக்கிறனத, பின்கன எங்னகயிருந்து உமக்கு 
ஜவீத்தண்ணரீ் உண்ைாகும். 
 
12. இந்தக் கிணற்கற எங்களுக்குத் தந்த நம்முகைய பிதாவாகிய யாக்னகாகபப் 
பார்க்கிலும் நீர் லபரியவனரா? அவரும் அவர் பிள்களகளும் அவர் மிருகஜவீன்களும் 
இதினெ குடித்ததுண்னை என்றாள். 
 
13. இனயசு அவளுக்குப் பிரதியுத்தரமாக: இந்தத் தண்ணகீரக் குடிக்கிறவனுக்கு 
மறுபடியும் தாகமுண்ைாகும். 
 
14. நான் லகாடுக்கும் தண்ணகீரக் குடிக்கிறவனுக்னகா ஒருக்காலும் 
தாகமுண்ைாகாது; நான் அவனுக்குக் லகாடுக்கும் தண்ணரீ் அவனுக்குள்னள 
நித்தியஜீவகாெமாய் ஊறுகிற நீரூற்றாயிருக்கும் என்றார். 
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15. அந்த ஸ்திரீ அவகர னநாக்கி: ஆண்ைவனர, எனக்குத் தாகமுண்ைாகாமலும், நான் 
இங்னக லமாண்டுலகாள்ள வராமலுமிருக்கும்படி அந்தத் தண்ணகீர எனக்குத் 
தரனவண்டும் என்றாள். 
 
16. இனயசு அவகள னநாக்கி: நீ னபாய், உன் புருஷகன இங்னக 
அகழத்துக்லகாண்டுவா என்றார். 
 
17. அதற்கு அந்த ஸ்திரீ: எனக்குப் புருஷன் இல்கெ என்றாள். இனயசு அவகள 
னநாக்கி: எனக்குப் புருஷன் இல்கெலயன்று நீ லசான்னது சரிதான். 
 
18. எப்படிலயனில், ஐந்து புருஷர் உனக்கிருந்தார்கள், இப்லபாழுது உனக்கிருக்கிறவன் 
உனக்குப் புருஷனல்ெ, இகத உள்ளபடி லசான்னாய் என்றார். 
 
19. அப்லபாழுது அந்த ஸ்திரீ அவகர னநாக்கி: ஆண்ைவனர, நீர் தீர்க்கதரிசி என்று 
காண்கினறன். 
 
20. எங்கள் பிதாக்கள் இந்த மகெயினெ லதாழுதுலகாண்டுவந்தார்கள்; நீங்கள் 
எருசனெமிெிருக்கிற ஸ்தெத்தினெ லதாழுதுலகாள்ளனவண்டும் என்கிறரீ்கனள 
என்றாள். 
 
21. அதற்கு இனயசு: ஸ்திரீனய, நான் லசால்லுகிறகத நம்பு. நீங்கள் இந்த 
மகெயிலும் எருசனெமிலும் மாத்திரமல்ெ, எங்கும் பிதாகவத் 
லதாழுதுலகாள்ளுங்காெம் வருகிறது. 
 
22. நீங்கள் அறியாதகதத் லதாழுதுலகாள்ளுகிறரீ்கள்; நாங்கள் அறிந்திருக்கிறகதத் 
லதாழுதுலகாள்ளுகினறாம்; ஏலனன்றால் இரட்சிப்பு யூதர்கள் வழியாய் வருகிறது. 
 
23. உண்கமயாய்த் லதாழுதுலகாள்ளுகிறவர்கள் பிதாகவ ஆவினயாடும் 
உண்கமனயாடும் லதாழுதுலகாள்ளுங்காெம் வரும், அது இப்லபாழுனத 
வந்திருக்கிறது; தம்கமத் லதாழுதுலகாள்ளுகிறவர்கள் 
இப்படிப்பட்ைவர்களாயிருக்கும்படி பிதாவானவர் விரும்புகிறார். 
 
24. னதவன் ஆவியாயிருக்கிறார், அவகரத் லதாழுதுலகாள்ளுகிறவர்கள் 
ஆவினயாடும் உண்கமனயாடும் அவகரத் லதாழுதுலகாள்ளனவண்டும் என்றார். 
 
25. அந்த ஸ்திரீ அவகர னநாக்கி: கிறிஸ்து என்னப்படுகிற னமசியா வருகிறார் என்று 
அறினவன், அவர் வரும்னபாது எல்ொவற்கறயும் நமக்கு அறிவிப்பார் என்றாள். 
 
26. அதற்கு இனயசு: உன்னுைனன னபசுகிற நானன அவர் என்றார். 
 
27. அத்தருணத்தில் அவருகைய சீஷர்கள் வந்து, அவர் ஸ்திரீயுைனன 
னபசுகிறகதப்பற்றி ஆச்சரியப்பட்ைார்கள். ஆகிலும் என்ன னதடுகிறலீரன்றாவது, ஏன் 
அவளுைனன னபசுகிறலீரன்றாவது, ஒருவனும் னகட்கவில்கெ. 
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28. அப்லபாழுது அந்த ஸ்திரீ, தன் குைத்கத கவத்துவிட்டு, ஊருக்குள்னளனபாய், 
ஜனங்ககள னநாக்கி: 
 
29. நான் லசய்த எல்ொவற்கறயும் ஒரு மனுஷன் எனக்குச் லசான்னார்; அவகர 
வந்து பாருங்கள்; அவர் கிறிஸ்துதானனா என்றாள். 
 
30. அப்லபாழுது அவர்கள் ஊரிெிருந்து புறப்பட்டு அவரிைத்தில் வந்தார்கள். 
 
31. இப்படி நைக்ககயில் சீஷர்கள் அவகர னநாக்கி: ரப,ீ னபாஜனம்பண்ணும் என்று 
னவண்டிக்லகாண்ைார்கள். 
 
32. அதற்கு அவர்: நான் புசிப்பதற்கு நீங்கள் அறியாத ஒரு னபாஜனம் எனக்கு உண்டு 
என்றார். 
 
33. அப்லபாழுது சீஷர்கள் ஒருவகரலயாருவர் பார்த்து: யாராவது அவருக்குப் 
னபாஜனம் லகாண்டுவந்திருப்பானனா என்றார்கள். 
 
34. இனயசு அவர்ககள னநாக்கி: நான் என்கன அனுப்பினவருகைய சித்தத்தின்படி 
லசய்து அவருகைய கிரிகயகய முடிப்பனத என்னுகைய னபாஜனமாயிருக்கிறது. 
 
35. அறுப்புக்காெம் வருகிறதற்கு இன்னும் நாலுமாதம் லசல்லும் என்று நீங்கள் 
லசால்லுகிறதில்கெயா? இனதா, வயல்நிெங்கள் இப்லபாழுனத அறுப்புக்கு 
விகளந்திருக்கிறலதன்று உங்கள் கண்ககள ஏலறடுத்துப்பாருங்கள் என்று நான் 
உங்களுக்குச் லசால்லுகினறன். 
 
36. விகதக்கிறவனும் அறுக்கிறவனுமாகிய இருவரும் ஒருமித்துச் 
சந்னதாஷப்பைத்தக்கதாக, அறுக்கிறவன் கூெிகய வாங்கி, நித்திய ஜவீனுக்காகப் 
பெகனச் னசர்த்துக்லகாள்ளுகிறான். 
 
37. விகதக்கிறவன் ஒருவன் அறுக்கிறவன் ஒருவன் என்கிற லமய்யான 
வழக்கச்லசால் இதினானெ விளங்குகிறது. 
 
38. நீங்கள் பிரயாசப்பட்டுப் பயிரிைாதகத அறுக்க நான் உங்ககள அனுப்பினனன், 
மற்றவர்கள் பிரயாசப்பட்ைார்கள், அவர்களுகைய பிரயாசத்தின் பெகன நீங்கள் 
லபற்றரீ்கள் என்றார். 
 
39. நான் லசய்த எல்ொவற்கறயும் எனக்குச் லசான்னார் என்று சாட்சி லசான்ன அந்த 
ஸ்திரீயினுகைய வார்த்கதயினிமித்தம் அந்த ஊரிலுள்ள சமாரியரில் அனநகர் 
அவர்னமல் விசுவாசமுள்ளவர்களானார்கள். 
 
40. சமாரியர் அவரிைத்தில் வந்து, தங்களிைத்தில் தங்கனவண்டுலமன்று அவகர 
னவண்டிக்லகாண்ைார்கள்; அவர் இரண்டுநாள் அங்னக தங்கினார். 
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41. அப்லபாழுது அவருகைய உபனதசத்தினிமித்தம் இன்னும் அனநகம்னபர் 
விசுவாசித்து, 
 
42. அந்த ஸ்திரீகய னநாக்கி: உன் லசால்ெினிமித்தம் அல்ெ, அவருகைய 
உபனதசத்கத நாங்கனள னகட்டு, அவர் லமய்யாய்க் கிறிஸ்துவாகிய உெகரட்சகர் 
என்று அறிந்து விசுவாசிக்கினறாம் என்றார்கள். 
 
தியானம் 
மனித உயிர் வாழ்வதற்கு உணவின் முக்கியத்துவத்திற்கு எந்த வாதமும் 
னதகவயில்கெ. எனனவ, நாம் "வாழ்வதற்காக சாப்பிடுபவர்கள்" என்பது ஒரு 
உயிரியல் உண்கமகயக் கூறுகிறது. ஆனால் நாம் "சாப்பிடுவதற்காக வாழ்கினறாம்" 
என்று லசான்னால், முற்றிலும் னவறுபட்ை அர்த்தம். பிந்கதய கூற்றின் உட்லபாருள் 
என்னலவன்றால், உணவு உண்பது நமது அன்றாை நைவடிக்கககளில் 
முக்கியமானது. 
 
"என்கன அனுப்பினவருகைய சித்தத்தின்படி லசய்து அவருகைய கிரிகயகய 
முடிப்பனத என்னுகைய னபாஜனமாயிருக்கிறது" (வச. 34) என்ற இனயசுவின் 
கூற்றுக்கு இந்தக் கருத்துக்ககள நாம் லதாைர்புபடுத்துனவாம். இந்த "லபான்" 
வார்த்கதககள, சார்ெஸ் ஸ்பர்ஜன் ஒருமுகற விவரித்தது னபால், பயணத்தில் 
னசார்வகைந்த இனயசு (வச. 6) சமாரியாவின் லபண்கண சந்தித்தகதத் லதாைர்ந்து 
திரும்பி வரும் சீைர்களிைம் னபசினார். உணகவப் லபறுவதற்கு முன்னதாக அவகர 
விட்டுச் லசன்ற சீைர்கள், அவருக்கு உண்பதற்கு எதுவும் இல்கெ என்று 
கவகெப்பட்டு, சிறிது உணகவ எடுத்துக் லகாள்ளுமாறு அவகர வற்புறுத்தினார்கள் 
(வசனங்கள் 31-33 ஐப் பார்க்கவும்). ஆனால் அவர்களுகைய அன்பான சலுகக 
நிராகரிக்கப்பட்ைது, இனயசு தன்னிைம் “புசிப்பதற்கு நீங்கள் அறியாத ஒரு னபாஜனம்" 
இருப்பதாக விளக்கினார், அவர்களால் எகதயும் புரிந்துலகாள்ள முடியவில்கெ 
(வசனம் 32). 
 
இனயசுவின் கூற்கற நாம் எவ்வாறு விளக்குவது? லவளிப்பகையாக, இனயசு 
உணகவப் பற்றி னபசவில்கெ, ஆனால் சிெ ஆன்மீகக் குறிப்கபக் காட்ை மட்டுனம 
அகதப் பயன்படுத்தினார். நான் பின்வரும் பரிந்துகரககள வழங்குகினறன்: 
 
1. முதொவது, னதவனின் சித்தத்கதச் லசய்வனத அவருகைய முதன்கமயான 
அக்ககற, உணவு அல்ெது னவறு எந்த விஷயமும் அல்ெ. ஆவிக்குரிய னதகவக்கு 
ஊழியம் லசய்வதற்காக சரீர புத்துணர்ச்சிகய விட்டுவிை இனயசு தயாராக இருந்தார். 
நம்கம நானம னகட்டுக்லகாள்னவாம்: னதவனுகைய சித்தத்கதச் லசய்வதுதான் 
வாழ்க்ககயில் நம்முகைய முதன்கமயான அக்ககறயா? 
 
2. இரண்ைாவது விஷயம், னதவனுகைய சித்தத்கதச் லசய்வதிெிருந்து 
உண்கமயான நிகறவு அல்ெது திருப்தி கிகைக்கிறது. இனயசுகவப் லபாறுத்த 
வகரயில், மக்களின் அங்கீகாரம் அல்ெ, மாறாக னதவகனப் பிரியப்படுத்திய 
மகிழ்ச்சினய அவருக்குத் திருப்திகயக் லகாடுத்தது. “மனுஷன் அப்பத்தினால் 
மாத்திரமல்ெ, னதவனுகைய வாயிெிருந்து வருகிற ஒவ்லவாரு வார்த்கதயினாலும் 
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பிகழப்பான்” (மத் 4:4) என்ற இனயசுவின் புகழ்லபற்ற வார்த்கதககள 
நிகனவுகூருங்கள். 
 
3.  ககைசியாக, இனயசுவின் ஆழமான கூற்றில் அழுத்தமானது கட்ைாயமாக 
உள்ளது: "லசய்து... முடிப்பனத". "அவருகைய சித்தத்கத அறிவனத என் உணவு..." 
என்று அவர் கூறவில்கெ, ஆனால் "அவருகைய சித்தத்கத லசய்து முடிப்பனத என் 
உணவு" என்று லசால்கிறார். னதவனுகைய சித்தத்கத அறிய முற்படுவகதப் பற்றி 
நாம் அடிக்கடி கவகெப்படுகினறாம், ஆனால் அது எப்னபாது லவளிப்படுத்தப்பட்ைது, 
னதவன் கூறுவகத நாம் லசய்யத் தவறிவிட்னைாமா? 
 
லஜபம் 
அன்புள்ள னதவனன, எப்லபாழுதும் உமது சித்தத்கத முன்னுரிகமயாக லசய்ய 
விரும்புவதற்கு எனக்கு உதவுங்கள். ஏலனன்றால், உமது சித்தத்கதச் 
லசய்வதில்தான் நான் திருப்திகயயும் நிகறகவயும் அகைனவன் என்பகத நான் 
அறினவன். உன்கனப் பிரியப்படுத்த னவண்டும் என்ற எண்ணத்திற்கு என்கன 
உதட்டுச் னசகவ லசய்வதிெிருந்து விடுவியும், காரணம், நீ நான் லசய்ய 
விரும்புவகதச் லசய்யத் தவறிவிடுகினறன். னதவனுகைய சித்தத்கதச் லசய்வதில் 
ஆவொய் இருக்க எனக்கு உதவுங்கள். கிறிஸ்துவின் லபாருட்டு, நான் லஜபிக்கினறன். 
ஆலமன். 
 
லசயல் 
இந்தக் னகள்விகய நீங்கனள னகட்டுக்லகாள்ளுங்கள்: என்னுகைய ‘உணவு’ என்ன? 
இனயசுகவப் லபாறுத்தவகர, தந்கதயின் சித்தத்கதச் லசய்வனத அவருகைய 
உணவாக இருந்தது. வாழ்க்ககயில் உங்கள் முன்னுரிகமககள மதிப்பாய்வு லசய்ய 
சிெ நிமிைங்கள் ஒதுக்குங்கள். உங்கள் முன்னுரிகமகள் தந்கதயின் விருப்பத்திற்கு 
இணங்க உள்ளதா என்றும், அகவ உண்கமயினெனய உங்கள் உள்ளத்கத 
திருப்திப்படுத்துகிறதா என்றும் னகளுங்கள். சிந்தித்துப் பாருங்கள், இந்த 
வார்த்கதகளுக்கு எதிராக உங்ககள நீங்கனள னசாதித்துக்லகாள்ளுங்கள், “அவர் 
உதடுகளின் கற்பகனககள விட்டு நான் பின்வாங்குவதில்கெ; அவருகைய 
வாயின் வார்த்கதககள எனக்கு னவண்டிய ஆகாரத்கதப் பார்க்கிலும் அதிகமாய்க் 
காத்துக்லகாண்னைன்” (னயாபு 23:12). 
 
 
ைாக்ைர் ெிம் னக தாம், முகனவர் 
டீன் 
சீைர் பயிற்சி கமயம் 
 
அவர் சிங்கப்பூர் கபபிள் லசாகசட்டியின் லபாதுச் லசயொளராகவும், சிங்கப்பூர் 
னதவாெயங்களின் னதசிய கவுன்சில் லபாதுச் லசயொளராகவும், மத நல்ெிணக்கத்திற்கான 
தகெவர் மன்றத்தில் உறுப்பினராகவும் பணியாற்றினார். அவர் ைர்ஹாம், டூபிங்கன் மற்றும் 
எடின்பர்க் பல்ககெக்கழகங்களில் படித்தார். 
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23 மார்ச்    ●  லெந்து மூன்றாம் வாரத்தின் புதன்கிழமை  
 
கச்மசயானது ைனுஷனுமைய அமரக்குச் தசர்க்மகயாயிருக்கிறதுதபாெ 
 
எதரைியா 13:1-11 
 
1. கர்த்தர் என்கன னநாக்கி: நீ னபாய், உனக்கு ஒரு சணல்கச்கசகய வாங்கி, 
அகத உன் அகரயினெ கட்டிக்லகாள்; அகதத் தண்ணரீினெ பைலவாட்ைானத 
என்றார். 
 
2. நான் கர்த்தருகைய வார்த்கதயின்படினய ஒரு கச்கசகய வாங்கி, அகத என் 
அகரயினெ கட்டிக்லகாண்னைன். 
 
3. இரண்ைாம்விகச கர்த்தருகைய வார்த்கத எனக்கு உண்ைாகி, அவர்: 
 
4. நீ வாங்கினதும் உன் அகரயிெிருக்கிறதுமான கச்கசகய எடுத்துக்லகாண்டு 
எழுந்து, ஐப்பிராத்து நதிமட்டும் னபாய், அகத அங்னக ஒரு கன்மகெ லவடிப்பினெ 
ஒளித்துகவ என்றார். 
 
5. நான் னபாய், கர்த்தர் எனக்குக் கட்ைகளயிட்ைபடினய அகத ஐப்பிராத்து நதியின் 
ஓரத்தினெ ஒளித்துகவத்னதன். 
 
6. அனநகநாள் லசன்றபின்பு கர்த்தர் என்கன னநாக்கி: நீ எழுந்து ஐப்பிராத்து 
நதிக்குப்னபாய் அங்னக ஒளித்துகவக்க நான் உனக்குக் கட்ைகளயிட்ை கச்கசகய 
அவ்விைத்திெிருந்து எடுத்துக்லகாண்டுவா என்றார். 
 
7. அப்லபாழுது நான் ஐப்பிராத்து நதிக்குப்னபாய், கச்கசகய ஒளித்துகவத்த 
இைத்தினெ னதாண்டி அகத எடுத்னதன்; ஆனால், இனதா, அந்தக் கச்கச லகட்டு 
ஒன்றுக்கும் உதவாமற்னபாயிற்று. 
 
8. அப்லபாழுது கர்த்தருகைய வார்த்கத எனக்கு உண்ைாகி, அவர்: 
 
9. இப்படினய நான் யூதாவுகைய லபருகமகயயும், எருசனெமுகைய மிகுந்த 
லபருகமகயயும் லகட்டுப்னபாகப்பண்ணுனவன். 
 
10. என் வார்த்கதககளக் னகட்கமாட்னைாம் என்று மறுத்து, தங்கள் இருதயத்தின் 
கடினத்தின்படி நைந்து, அந்நிய னதவர்ககளச் னசவிக்கவும் அவர்ககளப் 
பணிந்துலகாள்ளவும் அவர்ககளப் பின்பற்றுகிற இந்தப் லபால்ொத ஜனங்கள் 
ஒன்றுக்கும் உதவாமற்னபான இந்தக் கச்கசகயப்னபாொவார்கள் என்று கர்த்தர் 
லசால்லுகிறார். 
 
11. கச்கசயானது மனுஷனுகைய அகரக்குச் னசர்க்ககயாயிருக்கிறதுனபாெ, நான் 
இஸ்ரனவல் குடும்பத்தார் அகனவகரயும் யூதாவின் குடும்பத்தார் அகனவகரயும், 
எனக்கு ஜனங்களாகவும், கீர்த்தியாகவும், துதியாகவும், மகிகமயாகவும் 
னசர்க்ககயாக்கிக் லகாண்னைன்; ஆனாலும் அவர்கள் லசவிலகாைாமற்னபானார்கள் 
என்று கர்த்தர் லசால்லுகிறார். 
 
தியானம் 
"நீ னபாய், உனக்கு ஒரு சணல்கச்கசகய வாங்கி, அகத உன் அகரயினெ 
கட்டிக்லகாள்; அகதத் தண்ணரீினெ பைலவாட்ைானத..." தான் அகத ஏன் லசய்ய 
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னவண்டும் என்று கர்த்தர் விரும்பினார் என்று எனரமியாவுக்குத் லதரியாது, என்று 
நான் உறுதியாக நம்புகினறன், ஆனால் அவர் லசான்னபடி லசய்தார். அகத அவர் 
இடுப்பில் அணிந்து லகாண்டு ஊர்வெம் லசல்லும்லபாது அவரது லபருகமகய 
என்னால் கற்பகன லசய்து பார்க்க முடிகிறது. சணல்கச்கசகய ஆற்றுக்கு எடுத்துச் 
லசன்று அங்குள்ள பிளவில் மகறத்து கவக்குமாறு இகறவன் கட்ைகளயிட்ை 
னபாது அவரது ஆச்சரியத்கத கற்பகன லசய்து பாருங்கள். மீண்டும் காரணம் 
லதரியாவிட்ைாலும், புரியவில்கெ என்றாலும், அவர் கட்ைகளயிட்ைபடினய 
லசய்தார். 
 
லவகு நாட்களுக்குப் பிறகு, கர்த்தருகைய வார்த்கத அவருக்கு மறுபடியும் வந்து, 
அவர் மகறத்து கவத்திருந்த சணல்கச்கசகய மீட்லைடுக்கும்படி கட்ைகளயிட்ைது. 
அழகான, விகெயுயர்ந்த இடுப்புத் துணி பாழகைந்தகதப் பார்த்தனபாது அவர் எப்படி 
உணர்ந்தார் என்று கற்பகன லசய்து பாருங்கள். 
 
"என்ன வணீ்... இவ்வளவு விகெயுயர்ந்த மற்றும் அழகான சணல்கச்கச இப்னபாது 
பாழாகிவிட்ைனத..." என்று அவர் நிகனப்பகத என்னால் கற்பகன லசய்து பார்க்க 
முடிகிறது. கர்த்தர் விளக்கினார். இஸ்ரனவல் பகைக்கப்பட்டு, அவருகைய லபருகம 
மற்றும் மகிகமக்காக மீட்கப்பட்ைது, ஆனால் அவர்கனளா தங்கள் லசாந்த வழியில் 
லசல்ெத் னதர்ந்லதடுத்து, னதவகனக் காட்டிலும் மற்ற கைவுள்ககளப் 
பின்லதாைர்ந்தனர். இப்னபாது அந்த சணல்கச்கசகயப் னபால் அவர்களும் 
அழுக்காகவும், அசிங்கமாகவும், பயனற்றதாகவும் இருக்கிறார்கள். தூக்கி எறிய 
அல்ெது எரிக்க மட்டுனம லபாருந்தும். 
 
இவ்வுெகின் பாவத்திலும் இன்பத்திலும் மூழ்கித் தம்கமத் தானம அழித்துக் 
லகாண்டு, தான் பகைத்த மக்ககளப் பார்க்கும்னபாது கர்த்தர் உணர்ந்தகதக் 
லகாஞ்சமாவது உணர்கிறரீ்களா? அவர்கள் தங்கள் வழிகளின் தவறுககளக் கண்டு, 
அவகரத் னதை னவண்டும் என்று அவர் விரும்புகிறார். 
 
ககத்தறி சணல்கச்கசப் னபாெனவ, இனயசுவின் சிலுகவ மரணத்தின் மூெம் 
உங்கள் மீட்பிற்காக னதவன் விகெக் லகாடுத்தார் என்பகத நீங்கள் அறிவரீ்களா? 
நீங்கள் னதவனுைன் அவருகைய லபருகம மற்றும் மகிகமக்காக இருக்கப் 
னபாகிறரீ்களா அல்ெது இந்த உெகத்தின் இன்பத்திற்காக அவகரக் ககவிடுவரீ்களா? 
 
லஜபம் 
கர்த்தானவ, எவரும் அழிந்துனபாக உமக்கு விருப்பமில்கெ, அகனவரும் 
மனந்திரும்ப னவண்டும் என்று நாங்கள் அறினவாம். அவன்/அவள் இனயசு 
கிறிஸ்துகவப் பற்றிய இரட்சிப்பு அறிவுக்கு வர _______________க்காக நான் 
லஜபிக்கினறன். அவன்/அவள் உனது லபருகம மற்றும் மகிகமக்காகவும், நீ மிகவும் 
மகிழ்ச்சியகைந்த உனது அன்புக் குழந்கதயாகவும் இருக்கட்டும். இனயசுவின் 
நாமத்தில், ஆலமன். 
 
அல்ெது 
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ஆண்ைவனர, சிலுகவயில் நான் லசய்த பாவங்களுக்கான தண்ைகனக்கு உமது 
லசாந்த ஜவீகன லசலுத்தியதற்கு நன்றி. உமது மகிழ்ச்சிக்குப் பதிொக 
லவற்றிகயயும் இன்பத்கதயும் நாடிச் லசன்றதற்காக என்கன மன்னியுங்கள். இந்த 
உெகத்தின் னசாதகனககள எதிர்த்து நிற்க எனக்கு உதவுங்கள். நான் 
உண்கமயினெனய உம்கமப் பிரியப்படுத்த விரும்புகினறன். இனயசுவின் நாமத்தில், 
ஆலமன். 
 
லசயல் 
1. உங்களுக்காக அல்ெது உங்கள் அன்புக்குரியவர்களுக்காக லஜபியுங்கள். 
உங்ககளச் சுற்றியுள்ளவர்களிைம் நீங்கள் ஒளியாகவும் உப்பாகவும் இருக்க 
உதவுமாறு னதவனிைம் னகளுங்கள். 
 
2. உங்கள் அன்புக்குரியவர்களுைன் இகணய னநரம் ஒதுக்குங்கள். அவர்ககள 
அகழத்து னபசவும் அல்ெது ஒரு விருந்துக்கு அகழக்கவும் னநரம் எடுத்துக் 
லகாள்ளுங்கள். அவர்கள் கர்த்தருக்கும் உங்களுக்கும் மதிப்புமிக்ககவ. 
 
 
அருட்திரு லைர்ரி கீ 
ஜூனராங் கிறிஸ்டியன் சர்ச் (லூத்தரன்) 
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24 மார்ச்   ●  லெந்து மூன்றாம் வாரத்தின் வியாழக்கிழமை 
 
என்தனாதை இராதவன் எனக்கு விதராதியாயிருக்கிறான்  
 
லூக்கா 11:14-23 
 
14. பின்பு அவர் ஊகமயாயிருந்த ஒரு பிசாகசத் துரத்தினார். பிசாசு 
புறப்பட்டுப்னபானபின்பு ஊகமயன் னபசினான்; ஜனங்கள் ஆச்சரியப்பட்ைார்கள். 
 
15. அவர்களில் சிெர்: இவன் பிசாசுகளின் தகெவனாகிய 
லபலயல்லசபூகெக்லகாண்டு பிசாசுககளத் துரத்துகிறான் என்றார்கள். 
 
16. னவறு சிெர் அவகரச் னசாதிக்கும்படி வானத்திெிருந்து ஒரு அகையாளத்கதக் 
காட்ைனவண்டுலமன்று அவரிைத்தில் னகட்ைார்கள். 
 
17. அவர்களுகைய சிந்தகனககள அவர் அறிந்து, அவர்ககள னநாக்கி: 
தனக்குத்தானன வினராதமாய்ப் பிரிந்திருக்கிற எந்த ராஜ்யமும் பாழாய்ப்னபாம்; 
தனக்குத்தானன வினராதமாய்ப் பிரிந்திருக்கிற எந்த வடீும் விழுந்துனபாம். 
 
18. சாத்தானும் தனக்குத்தானன வினராதமாய்ப் பிரிந்திருந்தால் அவன் ராஜ்யம் 
எப்படி நிகெநிற்கும்? இப்படியிருக்க, லபலயல்லசபூகெக்லகாண்டு நான் 
பிசாசுககளத் துரத்துகினறன் என்கிறரீ்கனள. 
 
19. நான் லபலயல்லசபூெினானெ பிசாசுககளத் துரத்தினால், உங்கள் பிள்களகள் 
அகவககள யாரானெ துரத்துகிறார்கள்? ஆககயால், அவர்கனள உங்ககள 
நியாயந்தீர்க்கிறவர்களாயிருப்பார்கள். 
 
20. நான் னதவனுகைய விரெினானெ பிசாசுககளத் துரத்துகிறபடியால், 
னதவனுகைய ராஜ்யம் உங்களிைத்தில் வந்திருக்கிறனத. 
 
21. ஆயுதந்தரித்த பெவான் தன் அரமகனகயக் காக்கிறனபாது, 
அவனுகையலபாருள் பத்திரப்பட்டிருக்கும். 
 
22. அவனிலும் அதிக பெவான் வந்து, அவகன னமற்லகாள்வானனயாகில், அவன் 
நம்பியிருந்த சகெ ஆயுதவர்க்கத்கதயும் பறித்துக்லகாண்டு, அவனுகைய 
லகாள்களப்லபாருகளப் பங்கிடுவான். 
 
23. என்னனானை இராதவன் எனக்கு வினராதியாயிருக்கிறான், என்னனானை 
னசர்க்காதவன் சிதறடிக்கிறான். 
 

தியானம் 
கர்த்தராகிய இனயசு புறக்கணிக்க முடியாத மனிதர். உண்கமயில், இந்த விவிெியப் 
பத்தியில் சிெர், னபய்ககள விரட்டும் அவருகைய சக்திகயக் கண்டு வியந்தனர். 
மற்றவர்கள் அவகர இருளின் சக்திகளுைன் லதாைர்புபடுத்தி அவகர குற்றம் 
சாட்டினர் (பலீ்லசபுல், ஈக்களின் இகறவன்). மற்றவர்கள் அவர் பரனொகத்திெிருந்து 
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ஒரு அகையாளத்கத உருவாக்க முடியுமா என்பகதப் பார்க்க அவகரச் னசாதிக்க 
விரும்பினர்; அல்ெது அவர் ஒரு அங்கீகரிக்கப்பைாத, பயணம் லசய்து கற்பிக்கும் 
ரபியாக மட்டுனம இருந்தார் என்று னயாசித்தனர். உண்கமயாகனவ, மக்கள் அவகரப் 
பற்றி எல்ொவிதமான கருத்துக்ககளயும் லகாண்டிருந்தனர். ஆனால் இனயசு 
தம்கமப் பற்றி இவர்களிைம் என்ன லசால்ெ னவண்டும்? 
 
முதொவதாக, சாத்தான், பீல்லசபூல், அவனது ராஜ்யம் மற்றும் அவனது னபய்ககள 
எதிர்ப்பனத பூமியில் தம்முகைய னநாக்கம் என்பகத இனயசு அறிவித்து, நிரூபித்தார். 
எனனவ, னபய்ககள விரட்டும் கிறிஸ்துவின் னவகெ. இது பெகர அவகரப் பார்த்து 
வியக்க கவத்தது அல்ெது லபாய்யாக குற்றம் சாட்ை லசய்தது (வ. 14-18). 
 
இரண்ைாவதாக, மதத் தகெவர்களின் சீைர்ககளப் னபாெ சாதாரண 
‘னபனயாட்டுதல்ககள’ லசய்யவில்கெ என்று இனயசு கூறினார் (வ. 19-20). இனயசு 
உண்கமயில் ‘னதவனின் விரொல்’ னபய்ககள விரட்டியதாகவும், னதவனுகைய 
ராஜ்யம் திடீலரன்று வந்ததற்கான அகையாளமாகவும் கூறினார். யாத்திராகமத்தில், 
'னதவனின் விரொல்' கட்ைகளகள் எழுத்துப்பூர்வமாக எழுதப்பட்ைன (யாத்திராகமம் 
31:18, உபாகமம் 9:10). லகாசுக்களின் வாகதயில், எகிப்தின் மந்திரவாதிகளால் கர்த்தர் 
லசய்வகதப் பின்பற்ற முடியவில்கெ. எனனவ, அவர்களின் அறிவிப்பு: 'இது 
னதவனுகைய விரொல் லசய்யப்பை னவண்டும்' (யாத்திராகமம் 8:16-20). 
அவர்களுகைய ‘மந்திரக் ககெகள்’ கர்த்தரின் வெிகமயான தீர்ப்புககள னபாெியாக 
மாற்ற முடியாது. ‘னதவனின் விரொல்’ னபய்ககளத் துரத்துவதாக இனயசு அறிவிக்க, 
தீயவரால் நகலெடுக்க முடியாத னதவனின் னவகெகயச் லசய்வதாக அறிவித்தார். 
இருளின் சக்திகயப் பயன்படுத்துவதாகக் குற்றம் சாட்டியவர்களுக்கு இது 
நிச்சயமாக அவருகைய பதில். 
 
மூன்றாவதாக, னதவனின் விரொல் னபய்ககளத் துரத்துவது னதவனுகைய 
இராஜ்யம் ஏற்கனனவ வந்துவிட்ைது என்பதற்கான அகையாளம் என்று இனயசு 
அறிவித்தார் (வச. 20). இது, இனயசுவின் சீைர்கள் லதாைர்ந்து லஜபிக்க னவண்டும் 
என்பதற்காக, பிற்காெத்தில் இனயசு கற்பித்த லஜபத்தின் நிகறனவற்றமாக இருந்தது: 
‘பிதானவ, உம்முகைய நாமம் பரிசுத்தப்படுவதாக; உம்முகைய ராஜ்யம் வருவதாக’ 
(லூக்கா 11:2). இனயசுவின் கூற்றுப்படி, னதவனின் இராஜ்யம் ஒரு தீர்க்கமான, 
ஆவிக்குரிய விதத்தில் மக்களிகைனய கண்ணுக்குத் லதரியாமல் முதெில் வரும், 
அது இறுதியாக வரொற்றின் முடிவில் லபரும் வல்ெகமயுைன் லவளிப்படும் 
(லூக்கா 17:20-24). எனனவ, னதவனின் காெத்தில், இனயசு கிறிஸ்துவின் இந்த முதல் 
வருககயால் னதவனின் இராஜ்யம் லகாண்டுவரப்பட்ைது. உண்கமயில், அவர் 
புறக்கணிக்க முடியாத மனிதர். 
 
நான்காவதாக, இனயசு பெமான மனிதகன விை வெிகமயானவர் என்றும், 
அவனிைமிருந்து அவனது உகைகமகள் மற்றும் கவசங்ககள பறிக்க அவனர 
வல்ெவர் என்றும் கூறினார் (வச. 21-22). இனயசுவால் எதிர்க்கப்பட்ை ‘வெிகமயான 
மனிதன்’ இனயசு கிறிஸ்துவின் வல்ெகமகய எதிர்க்க முடியாத தீயவன். எனனவ, 
நம் ஆன்மாவின் எதிரியான சாத்தானால் பாதிக்கப்பட்ை / ககதிககள மீட்கும் 
அளவுக்கு இனயசு வெிகமயானவர். சாத்தானிைம் சிக்கிய அகனவகரயும் இனயசு 
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காப்பாற்ற முடியும். இன்றும் கூை, கிறிஸ்து வெிகமயான மனிதகன விை மிகவும் 
வெிகமயானவர்! 
 
இறுதியாக, நாம் அவருைன் இல்ொவிட்ைால், நாம் அவருக்கு எதிரானவர்கள் என்று 
இனயசு கூறினார் (லூக்கா 11:23). அவனராடும் அவருக்காகவும் இருக்க இனயசு 
நம்கம அகழக்கிறார்! நாம் இனயசு கிறிஸ்துவுைன் நடுநிகெ வகிக்க முடியாது. 
நாம் இனயசு கிறிஸ்துவின் கூற்றுககள ஏற்றுக்லகாள்வது மட்டுமல்ொமல், 
பாவத்திற்கும் சாத்தானுக்கும் எதிரான இந்த னபாரில், அவருகைய திருவுளத்தின் 
கீழ் அவருகைய சீைர்களாக இருக்க நம்கம அர்ப்பணிக்க னவண்டும். 
 
இனயசு கிறிஸ்துவின் வல்ெகமகய விை லபரிய சக்தி னவறு எதுவும் இல்கெ 
என்பதால் இன்று நமக்கு நம்பிக்கக எழுகிறது. நாம் இப்னபாது ஏனதனும் 
அடிகமத்தனத்தில் இருந்தால், நிகனவில் லகாள்ளுங்கள், சாத்தானின் ககதிககள 
இனயசு விடுவிக்க முடியும். சுவாரஸ்யமாக, ஞானஸ்நானத்தின் ஆரம்ப நகைமுகற, 
ஆரம்பகாெ னதவாெயத்தில் எப்னபாதும் னபனயாட்டுதல் மற்றும் 'சாத்தாகனயும் 
அவனது ஆைம்பரத்கதயும் ககவிடுவதற்கான' வாய்ப்கபயும் உள்ளைக்கியது. 
நம்கம னநசித்து, நமக்காகத் தம்கமனய ஒப்புக்லகாடுத்த அவருக்கு நாம் லசாந்தம் 
என்பகத னவண்டுலமன்னற உறுதி லசய்னவாம். உண்கமயில், அவரது சக்தி எந்தப் 
பிசாசு வெிகமக்லகாண்ை மனிதகன விைவும் லபரியது. 
  
லஜபம் 
கர்த்தராகிய இனயசுனவ, நீங்கள் தீய சக்திகய விை லபரியவர் என்று நாங்கள் 
மகிழ்ச்சியகைகினறாம். உங்கள் பிதாவாகிய னதவனின் இராஜ்யத்தின் மூெம் நீங்கள் 
எங்களிைம் நம்பிக்கககய லகாண்டு வந்துள்ளரீ் என்பதில் நாங்கள் 
மகிழ்ச்சியகைகினறாம், இதனால் எங்கள் வாழ்க்கககய அடிக்கடி துன்புறுத்தும் 
மற்றும் சிக்கி கவத்திருக்கும் 'வெிகமயான மனிதனிைமிருந்து' நாங்கள் 
சுதந்திரமாக வாழ முடியும். கிறிஸ்துனவ, உம் மூெமாக இப்னபாது னதவனுகைய 
ராஜ்யத்தில் நுகழய எங்களுக்கு உதவுங்கள். கர்த்தராகிய இனயசுனவ, நீங்கள் 
னதவனுகைய ராஜ்யத்தின் ராஜா. உம்மிைம் தான் நாங்கள் உதவிக்கு 
அகழக்கினறாம். உங்களால் இப்னபாது நாங்கள் மகிழ்ச்சியாக வாழ்னவாம். 
கர்த்தராகிய இனயசுனவ, உமது நாமத்தில் லஜபிக்கினறாம். ஆலமன்!  
 
லசயல் 
இனயசு கிறிஸ்து அகனவருக்கும் னதவன். நாம் இனயசு கிறிஸ்துகவ லவறும் அகர 
மனதுைன் பின்பற்றுபவர்களாக இருந்த அந்த காெங்ககள நிகனவுகூருங்கள். 
கிறிஸ்துகவ முழு மனதுைன் பின்பற்றுபவர்களாக இருப்பதற்கு னதவனிைம் பெம் 
னகளுங்கள், அதனால் நாம் மற்றவர்களுக்கு உதவ அவருகைய கருவிகளாக இருக்க 
முடியும், அவர்கள் கர்த்தரின் குழந்கதகளாக மகிழ்ச்சியான சுதந்திரத்தில் வாழொம். 
 
அருட்திரு முகனவர் மால்கம் டி எச் ைான் ஓ.எஸ்.எல் 
பாஸ்ைர்-இன்-சார்ஜ் 
கவலனன்ட் லகாம்யூனிட்டி லமதடிஸ்ட் னதவாெயம் 
மதகுரு 
லமதடிஸ்ட் லபண்கள் பள்ளி 
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25 மார்ச்   ●  லெந்து மூன்றாம் வாரத்தின் லவள்ைிக்கிழமை  
 
கீழ்ப்படிதெின் ஆசரீ்வாதங்கள் 
 
சங்கீதம் 81:6-10, 13, 16 
 
6. அவன் னதாகளச் சுகமக்கு விெக்கினனன்; அவன் கககள் கூகைக்கு 
நீங்கொக்கப்பட்ைது. 
 
7. லநருக்கத்தினெ நீ கூப்பிட்ைாய், நான் உன்கனத் தப்புவித்னதன்; இடிமுழக்கம் 
உண்ைாகும் மகறவிைத்திெிருந்து உனக்கு உத்தரவு அருளினனன்; னமரிபாவின் 
தண்ணரீ்களிைத்தில் உன்கனச் னசாதித்து அறிந்னதன். (னசொ.) 
 
8. என் ஜனனம னகள், உனக்குச் சாட்சியிட்டுச் லசால்லுனவன்; இஸ்ரனவனெ, நீ 
எனக்குச் லசவிலகாடுத்தால் நெமாயிருக்கும். 
 
9. உனக்குள் னவறு னதவன் உண்ைாயிருக்கனவண்ைாம்; அந்நிய னதவகன நீ 
நமஸ்கரிக்கவும் னவண்ைாம். 
 
10. உன்கன எகிப்துனதசத்திெிருந்து புறப்பைப்பண்ணின உன் னதவனாகிய கர்த்தர் 
நானன; உன் வாகய விரிவாய்த் திற, நான் அகத நிரப்புனவன். 
 
13. ஆ, என் ஜனம் எனக்குச் லசவிலகாடுத்து, இஸ்ரனவல் என் வழிகளில் நைந்தால் 
நெமாயிருக்கும்! 
 
16. உச்சிதமான னகாதுகமயினால் அவர்ககளப் னபாஷிப்பார்; கன்மகெயின் 
னதனினால் உன்கனத் திருப்தியாக்குனவன். 
 
தியானம் 
இந்த சங்கீதம், கர்த்தரின் மக்ககளப் பாடுவதற்கும், அவருக்கு மகிழ்ச்சிக் 
கூச்செிடுவதற்கும் ஒன்றுனசர்வதற்கான அகழப்னபாடு லதாைங்குகிறது. 
லகாண்ைாட்ைத்தின் மத்தியில், னதவன் கூடியிருந்த மக்களிைம் னபசுகிறார், 
அவர்ககள எப்படி அடிகமத்தனத்திெிருந்து விடுவித்தார் என்பகத 
நிகனவுபடுத்துகிறார். தம் பிள்களகளின் அழுககக்கு அவர் பதிெளிக்கிறார் 
என்பகதயும் னதவன் அவர்களுக்கு நிகனவூட்டினார். 
 
கர்த்தர் நம்கம நிபந்தகனயின்றி னநசிக்கிறார் என்பனத மிகப்லபரிய உண்கம. 
அந்தளவுக்கு அவருகைய வார்த்கதயின் மூெம் நமக்கு வழி காட்டுவதன் மூெம் 
நாம் லவற்றியகையவும், லசழிக்கவும் அவர் விரும்புகிறார். பெ சமயங்களில் நாம் 
நம்முகைய லசாந்த பாகதககளத் னதர்ந்லதடுத்து, நம்முகைய லசாந்த 
கீழ்ப்படியாகமயின் ககதிகளாக முடிவகையும் னநரங்கள் உள்ளன. ஆனால் நம் 
அன்பான தகப்பன் நம்கம விட்டு விெகமாட்ைார், ககவிைமாட்ைார், அவர் 
நம்முகைய அழுகககயக் னகட்டு நம்கம விடுவிக்கிறார். பரிசுத்த ஆவியின் 
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தூண்டுதலுக்கு கீழ்ப்படிதலுக்கான "இடியின் இரகசிய இைத்திற்கு" நாம் வர 
னவண்டும் என்று னதவன் விரும்புகிறார். 
 
லமரிபாவில் நைந்த னசாதகனகய கர்த்தர் அவர்களுக்கு நிகனவூட்டுவதால் இது 
லதளிவாகிறது. இது இஸ்ரனவெர்களுக்கு ஒரு னசாதகனயான இைமாக இருந்தது, 
ஆனால் னமானச மற்றும் ஆனரான் ஆகினயாருக்கு இன்னும் அதிகமான 
னசாதகனயான இைமாக இருந்தது. விவிெிய உகரயின் அடிப்பகையில், லமரிபா 
என்ற இரண்டு தளங்கள் இருந்தன, ஒன்று லமரிபா (மாசா) மற்றும் மற்லறான்று 
லமரிபா (கானதஷ்). லமரிபாவில் (மாசா), இஸ்ரனவெர்கள் தாகமாக இருந்ததால் 
னமானசக்கு எதிராக முணுமுணுத்தனர். னமானச கர்த்தகரத் னதடி, பாகறகய 
அடிக்கும்படி அறிவுறுத்தப்பட்ைார். அவர் னதவனுக்குக் கீழ்ப்படிந்து, பாகறகயத் 
தாக்கினார், அதிெிருந்து தண்ணரீ் வந்தது. லமரிபாவில் (கானதஸ்) மக்கள் மீண்டும் 
தண்ணரீ் இல்ொததால் னமானசயுைன் சண்கையிட்ைனர். னமானசயும் ஆனரானும் 
கர்த்தகரத் னதடினார்கள். தண்ணகீரக் லகாண்டுவரும் கற்பாகறயுைன் னபசும்படி 
கர்த்தர் அவர்களுக்கு அறிவுறுத்தினார். பாகறயுைன் னபசுவதற்குப் பதிொக, 
னமானசயும் ஆனரானும் கீழ்ப்படியாமல் பாகறகய அடித்தனர். அவர்களின் 
கீழ்ப்படியாகமயின் மத்தியிலும், னதவன் தம் மக்களுக்கு தண்ணரீ் வழங்குவதில் 
இன்னும் உண்கமயாக இருந்தார். ஆனால் அவர்கள் கீழ்ப்படியாகமயின் 
காரணமாக, னமானச மற்றும் ஆனரான் இருவரும் வாக்களிக்கப்பட்ை னதசத்தில் 
நுகழய மாட்ைார்கள் என்று கர்த்தரால் கூறப்பட்ைனர். 
 
லமரிபாவில் (னகனதசில்) னமானச மற்றும் ஆனராகனப் னபாெனவ, கர்த்தருக்குக் 
கீழ்ப்படிதனொடுதான் நம்முகைய நிகெயான னபார். கர்த்தருக்குக் 
கீழ்ப்படிவதிெிருந்து நம்கமத் திகசதிருப்பும் மற்றும் தடுக்கும் பெ எண்ணங்களால் 
நம் மனதில் குண்டுகள் வசீப்படுவதால், நம் மனதுைன் ஒரு நிகெயான னபாகர 
எதிர்லகாள்கினறாம். நாம் அவருக்குக் கீழ்ப்படிந்தால் மட்டுனம, அவர் தம்முகைய 
சிறந்தகத நம்மீது லசலுத்தி, நம்கமத் திருப்திப்படுத்துவார் என்று அவர் வாக்குறுதி 
அளித்திருக்கிறார். 
 
லஜபம் 
பிதானவ, மக்கள் உமது வழிகயத் னதர்ந்லதடுப்பகத விை, தாங்கள் லசய்ய 
விரும்புவகதச் லசய்யத் னதர்ந்லதடுக்கும் இவ்வுெகில், உமது பரிசுத்த ஆவியின் 
தூண்டுதலுக்குக் கீழ்ப்படிந்து நைக்க எனக்கு அருகளயும் பெத்கதயும் லகாடுங்கள். 
இனயசுவின் நாமத்தில் எப்னபாதும் கீழ்ப்படிதகெத் னதர்ந்லதடுக்க எனக்கு 
உதவுங்கள், ஆலமன். 
 
லசயல் 
கர்த்தருகைய வார்த்கத உங்ககளச் சுற்றியுள்ளவர்களிைம் பிரபெமாக 
இல்ொவிட்ைாலும், அதற்குக் கீழ்ப்படிந்து நைக்க உறுதியான முடிகவ எடுங்கள். 
 
 
அருட்திரு சாமுனவல் கிஃப்ட் ஸ்டீபன் 
மூத்த னமற்பார்கவயாளர் 
ஸ்மிர்னா அலசம்பிளி (கெஃப் லசன்ைர்) 
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26 மார்ச்   ●  லெந்து மூன்றாம் வாரத்தின் சனிக்கிழமை  
 
ததவமன அறிகிற அறிமவயும், விரும்புகிதறன் 
 
ஓசியா 5:15- 6:6 
 
15. அவர்கள் தங்கள் குற்றங்ககள உணர்ந்து, என் முகத்கதத் னதடுமட்டும் நான் 
என் ஸ்தானத்துக்குத் திரும்பிப்னபாய்விடுனவன்; தங்கள் ஆபத்தில் என்கனக் 
கருத்தாய்த் னதடுவார்கள். 
 
1. கர்த்தரிைத்தில் திரும்புனவாம் வாருங்கள்; நம்கமப் பறீினார், அவனர நம்கமக் 
குணமாக்குவார்; நம்கம அடித்தார், அவனர நம்முகைய காயங்ககளக் கட்டுவார். 
 
2. இரண்டுநாளுக்குப்பின்பு அவர் நம்கம உயிர்ப்பிப்பார்; மூன்றாம் நாளில் நம்கம 
எழுப்புவார்; அப்லபாழுது நாம் அவருகைய சமுகத்தில் பிகழத்திருப்னபாம். 
 
3. அப்லபாழுது நாம் அறிவகைந்து, கர்த்தகர அறியும்படி லதாைர்ந்து னபானவாம்; 
அவருகைய புறப்படுதல் அருனணாதயம்னபாெ ஆயத்தமாயிருக்கிறது; அவர் 
மகழகயப்னபாெவும், பூமியின்னமல் லபய்யும் முன்மாரி பின்மாரிகயப்னபாெவும் 
நம்மிைத்தில் வருவார். 
 
4. எப்பிராயனீம, உனக்கு என்ன லசய்னவன்? யூதானவ, உனக்கு என்ன லசய்னவன்? 
உங்கள் பக்தி காகெயில் காணும் னமகத்கதப்னபாெவும், 
விடியற்காகெயில்னதான்றும் பனிகயப்னபாெவும் ஒழிந்துனபாகிறது. 
 
5. ஆககயால் தீர்க்கதரிசிககளக்லகாண்டு அவர்ககள லவட்டினனன்; என் 
வாய்லமாழிககளக்லகாண்டு அவர்ககள அதம்பண்ணினனன்; உன்னமல் வரும் 
தண்ைகனகள் லவளிச்சத்கதப்னபால் லவளிப்படும். 
 
6. பெிகய அல்ெ இரக்கத்கதயும், தகனபெிககளப்பார்க்கிலும் னதவகன அறிகிற 
அறிகவயும், விரும்புகினறன். 
 
தியானம் 
நம் கர்த்தர் நம்கம அறிவார், அவர் நம்கம தகெகீழாகவும் உள்னள இருந்தும் 
அறிவார். ஆனால் விபச்சாரத்தின் காற்று வசீும்னபாது, னபாட்டியின் சூரியன் 
சுட்லைரிக்கும் னபாது, நாம் இஸ்ரனவெர்ககளப் னபாெ இருக்கினறாம், லயனகாவா 
நமக்குக் காட்டிய உைன்படிக்கக (உறுதியான) அன்புைன் ஒருவகரலயாருவர் 
நைத்தத் தவறுகினறாம் (வ. 4). லயனகாவாவின் வாயின் அழிவுகரமான 
வார்த்கதககள உண்கமயாகவும் வலுக்கட்ைாயமாகவும் லவளிப்படுத்திய 
னதவனின் முகவர்களான தீர்க்கதரிசிகள் மூெம் ஏற்கனனவ தீர்ப்புகள் 
வழங்கப்பட்டுள்ளன (வ. 5). தீர்க்கதரிசிகளுக்கும் லயனகாவாவுக்கும் இகையிொன 
உறவு மிகவும் லநருக்கமானது, அவர்களின் தீர்ப்புகள் இஸ்ரனவெின் பாவங்களுக்கு 
உத்தரவாதம் அளிக்கப்பட்ை 'லவட்டுதல்' அல்ெது 'ஊடுரவல்' மற்றும் 'லகால்லுதல்' 
னபான்ற லசயல்ககள உருவாக்குகின்றன (வ. 5). தீர்க்கதரிசிகளின் வாயின் மூெம், 



2022 லெந்துகாெ அனுதின தியானங்கள்                                                                            
சாம்பெில் இருந்து, நம்பிக்கக எழும்                                                                                          

நம்முகைய கர்த்தர் நம்மிைமிருந்து விரும்புவது நம்முகைய உறுதியான 
அன்கபயும் னதவகனப் பற்றிய அறிகவயும் (வ. 6) லவளிப்பகையாகக் கூறினார். 
 
னதவகனப் பற்றிய அறிவு, னதவகன அறிவது என்பது அவருகைய இருப்கப 
அறிந்துலகாள்வது மட்டுமல்ெ; லபரும்பாலும் இது எபினரய எழுத்துக்களில் 
சாதாரணமாக எடுத்துக்லகாள்ளப்படுகிறது. அவகர அறிவது என்றால், அவர் யாராக 
இருக்கிறார் என்பகத அங்கீகரிப்பது, மனிதனின் கீழ்ப்படிதல் மற்றும் குறிப்பாக 
அவர் உைன்படிக்கக லசய்துள்ள இஸ்ரனவெின் கீழ்ப்படிதல் ஆகியவற்றின் மீது 
னகாரிக்கக கவக்கும் இகறயாண்கமயுள்ள இகறவன். னதசங்கள் மற்றும் 
தனிநபர்களின் அனுபவங்களில் அவருகைய பரிசுத்தமும் அன்பான இரக்கமும் 
‘அறியப்பட்ை’ னதவன் அவர். இந்த அறிவின் அளவுனகால் கீழ்ப்படிதல். 
 
சுருக்கமாகச் லசான்னால், அவகர னநசிப்பதும், கீழ்ப்படிவதும்தான் நம் ஆண்ைவர் 
நம்மிைமிருந்து விரும்புகிறானர தவிர, பெி மற்றும் தகனபெி அல்ெ. இருப்பினும், 
தியாகம் அல்ெது சைங்கு வழிபாடு உள்ளார்ந்த முகறகள் னமாசமானது என்று இது 
அர்த்தப்படுத்துவதில்கெ. இது அகனத்து வழிபாட்டு முகறககளயும் தூக்கிலயறிய 
நம்கமத் தூண்ைக்கூைாது, ஆனால் நாம் னசகவ லசய்வதிலும் வழிபடும்னபாதும் 
அன்பு லசலுத்தவும் கீழ்ப்படியவும் னவண்டும். 
 
லஜபம் 
தகப்பனன, னவண்டுலமன்னறா அல்ெது அறியாமனொ நாங்கள் லசய்த பாவங்ககள 
மன்னியுங்கள். நமது கொச்சாரம் மற்றும் நமது நம்பிக்ககயில் என்ன நைக்கிறது 
என்பதில் விழிப்புணர்னவாடு இருக்க எங்களுக்கு உதவுங்கள். நாங்கள் உம்கம 
னநசிப்பதாகவும், உமது கட்ைகளகளுக்குக் கீழ்ப்படிவதாகவும் நாங்கள் கூறும்னபாது, 
உமக்குப் பிரியமானகத நாங்கள் பகுத்தறினவாமாக. மிக அருகமயான நமது 
ஆண்ைவர் இனயசுவின் லபயரால், ஆலமன். 
 
லசயல் 
னதவனுைன் உங்ககள ஆழமாக இகணக்கும் வழிபாட்டுச் லசயல்கள் யாகவ? 
மக்களுைன் உங்ககள உண்கமயாக இகணக்கும் நல்ெ னவகெயின் லசயல்கள் 
யாகவ? 
 
 
அருட்திரு முகனவர் னகா நாம் லசங், ஃலபாலரஸ்ட் 
இகண னபாதகர் 
குனளாரி பிரஸ்கபடிரியன் சர்ச் 
 
குறிப்புகள்: 
David A. Hubbard, Hosea: An Introduction and Commentary, vol. 24, Tyndale Old 

Testament Commentaries (Downers Grove, IL: InterVarsity Press, 1989). 

 

Duane A. Garrett, Hosea, Joel, vol. 19A, The New American Commentary (Nashville: 

Broadman & Holman Publishers, 1997). 
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M. H. Cressey, “Knowledge,” ed. D. R. W. Wood et al., New Bible Dictionary 

(Leicester, England; Downers Grove, IL: InterVarsity Press, 1996).  
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27 மார்ச்   ●  லெந்து நான்காம் வாரத்தின் ஞாயிற்றுக்கிழமை 
 
கிறிஸ்துவும் உங்களுக்காகப் பாடுபட்டு… உங்களுக்கு ைாதிரிமயப் 
பின்மவத்துப்தபானார் 
 
1 தபதுரு 2:16-25 
 
16. சுயாதீனமுள்ளவர்களாயிருந்தும் உங்கள் சுயாதீனத்கதத் துர்க்குணத்திற்கு 
மூைொகக் லகாண்டிராமல், னதவனுக்கு அடிகமகளாயிருங்கள். 
 
17. எல்ொகரயும் கனம்பண்ணுங்கள்; சனகாதரரிைத்தில் அன்புகூருங்கள்; 
னதவனுக்குப் பயந்திருங்கள்; ராஜாகவக் கனம்பண்ணுங்கள். 
 
18. னவகெக்காரனர, அதிக பயத்துைனன உங்கள் எஜமான்களுக்குக் 
கீழ்ப்படிந்திருங்கள்; நல்ெவர்களுக்கும் சாந்தகுணமுள்ளவர்களுக்கும் மாத்திரம் 
அல்ெ, முரட்டுக்குணமுள்ளவர்களுக்கும் கீழ்ப்படிந்திருங்கள். 
 
19. ஏலனனில், னதவன்னமல் பற்றுதொயிருக்கிற மனச்சாட்சியினிமித்தம் ஒருவன் 
அநியாயமாய்ப் பாடுபட்டு உபத்திரவங்ககளப் லபாறுகமயாய்ச் சகித்தால் அதுனவ 
பிரீதியாயிருக்கும். 
 
20. நீங்கள் குற்றஞ்லசய்து அடிக்கப்படும்னபாது லபாறுகமனயானை சகித்தால், 
அதினால் என்ன கீர்த்தியுண்டு? நீங்கள் நன்கமலசய்து பாடுபடும்னபாது 
லபாறுகமனயானை சகித்தால் அதுனவ னதவனுக்குமுன்பாகப் பிரீதியாயிருக்கும். 
 
21. இதற்காக நீங்கள் அகழக்கப்பட்டுமிருக்கிறரீ்கள்; ஏலனனில், கிறிஸ்துவும் 
உங்களுக்காகப் பாடுபட்டு, நீங்கள் தம்முகைய அடிச்சுவடுககளத் 
லதாைர்ந்துவரும்படி உங்களுக்கு மாதிரிகயப் பின்கவத்துப்னபானார். 
 
22. அவர் பாவஞ்லசய்யவில்கெ, அவருகைய வாயினெ வஞ்சகன 
காணப்பைவுமில்கெ; 
 
23. அவர் கவயப்படும்னபாது பதில்கவயாமலும், பாடுபடும்னபாது பயமுறுத்தாமலும், 
நியாயமாய்த் தீர்ப்புச்லசய்கிறவருக்குத் தம்கம ஒப்புவித்தார். 
 
24. நாம் பாவங்களுக்குச் லசத்து, நீதிக்குப் பிகழத்திருக்கும்படிக்கு, அவர்தானம தமது 
சரீரத்தினெ நம்முகைய பாவங்ககளச் சிலுகவயின்னமல் சுமந்தார்; அவருகைய 
தழும்புகளால் குணமானரீ்கள். 
 
25. சிதறுண்ை ஆடுககளப்னபாெிருந்தீர்கள்; இப்லபாழுனதா உங்கள் ஆத்துமாக்களுக்கு 
னமய்ப்பரும் கண்காணியுமானவரிைத்தில் திருப்பப்பட்டிருக்கிறரீ்கள். 
 
தியானம் 
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"உங்களுக்கு மாதிரிகயப் பின்கவத்துப்னபானார்," (வசனம் 21) "லதாைர்ந்துவரும்படி..." 
நாம் அகதப் பற்றி னபசவும் கற்பிக்கவும் முடியுமா? இல்கெ, அதற்கு னமல். "... 
லதாைர்ந்துவரும்படி (நாம்) அவருகைய படிககளப் பின்பற்றொம்." 
 
னபதுரு எடுத்துகரக்கும் கிறிஸ்துவின் உதாரணம் அல்ெது மாதிரி, நாம் 
முன்னிகெப்படுத்த விரும்பும் கிறிஸ்துவின் வாழ்க்ககயின் ஒரு பகுதி அல்ெ. 
பரினசயர்களின் பாசாங்குத்தனத்கத கண்டித்து அவர்கள் மீது "துன்பங்ககள" 
உச்சரித்து, அநீதிக்கும் தீகமக்கும் எதிராக எழுந்து நின்று னபசுவதற்கு கிறிஸ்துவின் 
கதரியத்கத முன்னிகெப்படுத்த விரும்புகினறாம். ஆனால், இனயசு 
வாய்லமாழியாகவும் உைல் ரீதியாகவும் தாக்கப்பட்ைனபாது, அவமானப்படுத்தனவா 
அல்ெது தன்கனத் தற்காத்துக் லகாள்ளனவா மறுத்தகத னபதுரு எடுத்துகரக்கிறார். 
மாறாக, நியாயமற்ற துன்பங்களுக்கு இனயசு எதிர்விகனயாற்றினார், 
அச்சுறுத்தல்ககள உச்சரிப்பதன் மூெம் அல்ெ, மாறாக "நியாயமாய்த் 
தீர்ப்புச்லசய்கிறவருக்குத் தம்கம ஒப்புவித்தார்" (வசனம் 23). 
 
"ஆனால் நிச்சயமாக இனயசுவின் துன்பம் தனித்துவமானது, ஏலனன்றால் அவர் 
நமக்காக சிலுகவயில் இறக்க னவண்டியிருந்தது. னவகெயில் (நம் 
முதொளிகளுைன்) அல்ெது வடீ்டில் (நம்முகைய முட்ைாள்தனமான வாழ்க்ககத் 
துகணகளுைன்) நமது நவனீ நியாயமற்ற சூழ்நிகெகளில் துன்பங்களுக்கு 
இனயசுவின் பதிகெப் பயன்படுத்துனவாம் என்று எதிர்பார்க்க முடியாது." 
 
ஆயினும்கூை, இனயசு தமக்கு எதிரான அநியாய துன்பங்ககள எவ்வாறு 
எதிர்லகாண்ைார் என்பதற்கான இந்த உதாரணம் இருக்கிறது, அநியாய முதொளிகள் 
(வசனம் 18), அவிசுவாசியான கணவர்கள் (1 னபது 3:1) மற்றும் கணவர்கள் (1 னபது 
3:7) உள்ள அடிகமகளுக்கு அறிவுகரயின் பின்னணியில் னபதுருவால் 
லகாடுக்கப்பட்ைது. தமக்கு எதிரான நியாயமற்ற துன்பங்ககளச் சகிக்க இனயசுவின் 
விருப்பம் “நீங்கள் தம்முகைய அடிச்சுவடுககளத் லதாைர்ந்துவரும்படி” (வசனம் 21) 
என்று னபதுரு லவளிப்பகையாகக் கூறுகிறார். இன்று அநீதியான துன்பத்தின் 
பிரச்சகனக்கு பதிெளிப்பதில் மிகவும் வழக்கத்திற்கு மாறான உத்திகய னபதுரு 
அறிவுறுத்துகிறார். 
 
வசனம் 23: ”அவர் கவயப்படும்னபாது பதில்கவயாமலும், பாடுபடும்னபாது 
பயமுறுத்தாமலும், நியாயமாய்த் தீர்ப்புச்லசய்கிறவருக்குத் தம்கம ஒப்புவித்தார்." 
 
லஜபம் 
அன்புள்ள கர்த்தராகிய இனயசுனவ, எங்ககள உமது சீைர்கள் என்று அகழக்கும் 
எங்களுக்கு, உமது அடிச்சுவடுககளப் பின்பற்ற உதவுங்கள். "அகனவருக்கும் 
மரியாகத காட்ை  எங்களுக்கு உதவுங்கள். நல்ெவர்களுக்கும் 
சாந்தகுணமுள்ளவர்களுக்கும் மட்டுமல்ெ, அநியாயக்காரர்களுக்கும்.” (வசனங்கள் 
17-18). ஆலமன். 
 
லசயல் 
னபதுருவின் வார்த்கதககள நகைமுகறப்படுத்த நமது தற்னபாகதய சமூக சூழெில் 
நாம் எடுக்கக்கூடிய சிெ படிகள் யாகவ? 
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அகனவருக்கும் மரியாகத லசலுத்துங்கள். சனகாதரத்துவத்கத னநசியுங்கள். 
னதவனுக்கு அஞ்சுங்கள். இராஜாகவ மதிக்கவும். அடியார்கனள, உங்கள் 
எஜமானர்களுக்கு எல்ொ மரியாகதனயாடும் கீழ்ப்படிந்திருங்கள், நல்ெவர்களுக்கும் 
லமன்கமயானவர்களுக்கும் மட்டுமல்ெ, அநியாயக்காரர்களுக்கும். (வசனங்கள் 17-
18) 
 
 
ஆயர் முகனவர் கார்ைன் னவாங் 
ஆயர், சிங்கப்பூரில் உள்ள லமதடிஸ்ட் சர்ச் 
 
 
 


