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28 மார்ச் ● லெந்து நான்காம் வாரத்தின் திங்கள்கிழமை 
 
கிறிஸ்துவில் பரிசுத்த ஸ்தலங்களுக்குள் நுழையலாம் 
 
எபிலரயர் 9:1-14 
 
1. அன்றியும், முதொம் உடன்படிக்ககயானது ஆராதகனக்ககற்ற முகறகைகளும் 
பூைிக்குரிய பரிசுத்த ஸ்தெமும் உகடயதாயிருந்தது. 
 
2. எப்படிலயனில், ஒரு கூடாரம் உண்டாக்கப்பட்டிருந்தது; அதின் முந்தின பாகத்தில் 
குத்துவிளக்கும், கைகையும், கதவசமுகத்தப்பங்களும் இருந்தன; அது பரிசுத்த 
ஸ்தெலைன்னப்படும். 
 
3. இரண்டாந் திகரக்குள்கள ைகா பரிசுத்த ஸ்தெலைன்னப்பட்ட கூடாரம் இருந்தது. 
 
4. அதிகெ லபான்னாற்லசய்த தூபகெசமும், முழுவதும் லபாற்றகடு 
லபாதிந்திருக்கப்பட்ட உடன்படிக்ககப் லபட்டியும் இருந்தன; அந்தப் லபட்டியிகெ 
ைன்னா கவக்கப்பட்ட லபாற்பாத்திரமும், ஆகரானுகடய தளிர்த்த ககாலும், 
உடன்படிக்ககயின் கற்பெகககளும் இருந்தன. 
 
5. அதற்கு கைகெ ைகிகையுள்ள ககருபீன்கள் கவக்கப்பட்டுக் கிருபாசனத்கத 
நிழெிட்டிருந்தன; இகவககளக்குறித்து விவரைாய்ப்கபச இப்லபாழுது சையைில்கெ. 
 
6. இகவகள் இவ்விதைாய் ஆயத்தைாக்கப்பட்டிருக்க, ஆசாரியர்கள் ஆராதகன 
முகறகைககள நிகறகவற்றும்படிக்கு முதொங்கூடாரத்திகெ நித்தமும் 
பிரகவசிப்பார்கள். 
 
7. இரண்டாங்கூடாரத்திகெ பிரதான ஆசாரியன்ைாத்திரம் வருஷத்திற்கு ஒருதரம் 
இரத்தத்கதாகட பிரகவசித்து, அந்த இரத்தத்கதத் தனக்காகவும் ைனங்களுகடய 
தப்பிதங்களுக்காகவும் லசலுத்துவான். 
 
8. அதினாகெ, முதொங்கூடாரம் நிற்குைளவும் பரிசுத்த ஸ்தெத்திற்குப்கபாகிற 
ைார்க்கம் இன்னும் லவளிப்படவில்கெலயன்று பரிசுத்த ஆவியானவர் 
லதரியப்படுத்தியிருக்கிறார். 
 
9. அந்தக் கூடாரம் இக்காெத்திற்கு உதவுகிற ஒப்பகனயாயிருக்கிறது; 
அதற்ககற்றபடிகய லசலுத்தப்பட்டுவருகிற காணிக்கககளும் பெிகளும் ஆராதகன 
லசய்கிறவனுகடய ைனச்சாட்சிகயப் பூரணப்படுத்தக்கூடாதகவகளாம். 
 
10. இகவகள் சீர்திருத்தல் உண்டாகும் காெம்வகரக்கும் நடந்கதறும்படி 
கட்டகளயிடப்பட்ட கபாைனபானங்களும், பெவித ஸ்நானங்களும், சரீரத்திற்ககற்ற 
சடங்குகளுகையல்ொைல் கவறல்ெ. 
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11. கிறிஸ்துவானவர் வரப்கபாகிற நன்கைகளுக்குரிய பிரதான ஆசாரியராய் 
லவளிப்பட்டு, ககயினால் லசய்யப்பட்டதாகிய இந்தச் சிருஷ்டிசம்பந்தைான 
கூடாரத்தின் வழியாக அல்ெ, லபரிதும் உத்தைமுைான கூடாரத்தின் வழியாகவும், 
 
12. லவள்ளாட்டுக்கடா, இளங்காகள இகவகளுகடய இரத்தத்தினாகெ அல்ெ, 
தம்முகடய லசாந்த இரத்தத்தினாலும் ஒகரதரம் ைகா பரிசுத்த ஸ்தெத்திகெ 
பிரகவசித்து, நித்திய ைீட்கப உண்டுபண்ணினார். 
 
13. அலதப்படிலயனில், காகள லவள்ளாட்டுக்கடா இகவகளின் இரத்தமும், 
தீட்டுப்பட்டவர்கள்கைல் லதளிக்கப்பட்ட கடாரியின் சாம்பலும், 
சரீரசுத்தியுண்டாகும்படி பரிசுத்தப்படுத்துைானால், 
 
14. நித்திய ஆவியினாகெ தம்கைத்தாகை பழுதற்ற பெியாக கதவனுக்கு 
ஒப்புக்லகாடுத்த கிறிஸ்துவினுகடய இரத்தம் ைவீனுள்ள கதவனுக்கு 
ஊழியஞ்லசய்வதற்கு உங்கள் ைனச்சாட்சிகயச் லசத்த கிரிகயகளறச் சுத்திகரிப்பது 
எவ்வளவு நிச்சயம்! 
 
தியானம் 
நாம் ஆராதகனக்காக கூடும்கபாலதல்ொம், ஆயத்தைில்ொைல் கதவனின் 
பிரசன்னத்திற்குள் "தள்ளிக்லகாண்டு" லசல்கிகறாைா - அவசரத்தில், விரக்திகள் 
ைற்றும் கவகெகளால் கெக்கைகடந்து, ைிகவும் சாதாரணைாக உகடயணிந்து, 
அல்ெது "எனக்கு இங்கு இருக்க உரிகை உண்டு", அல்ெது "நான் ஒரு வாரத்திற்கு 
எனது ஆன்ைீகக் கடகைகயச் லசய்கிகறன்" அல்ெது "நான் இங்கக என்ன 
லசய்கிகறன்" என்று கூறும் ைனப்பான்கையுடன் கபாகிகறாைா? கதவன் நம்கை தம் 
பிரசன்னத்திற்கு அகழத்ததின் பிரைிப்பு ைற்றும் அதிசயத்தால் நாம் எப்கபாதாவது 
தாக்கப்பட்டிருக்கிகறாைா? 
 
எபிலரயர் 9:1-14 இெிருந்து இன்கறய நைது வாசகம், இகயசுவின் மூெம் கதவகன 
ஆராதிப்பதற்கான ஆழைான சிொக்கியத்கத நைக்கு நிகனவூட்டுகிறது. ஏலனன்றால், 
கிறிஸ்து இகயசு பரகொகத்தில் கதவனுகடய பிரசன்னத்திற்குள் நுகழந்தார் 
என்றும், அவர் நம்கைத் தம்முடன் பரகொகத்திற்கக எல்ொ நித்தியத்திற்கும் 
லகாண்டுவந்தார் என்றும் இங்கக லசால்ெப்படுகிறது (வச. 11-12). பண்கடய கூடாரம் 
ைற்றும் வழிபாட்டு சடங்குகள் சுட்டிக்காட்டக்கூடிய, ஆனால் நிகறகவற்ற 
முடியாதகத அவர் நைக்காகச் லசய்துள்ளார் - பரகொகத்கதகய, ைகா பரிசுத்த 
ஸ்தெைாக, கதவனின் உண்கையான பிரசன்னத்கத நைக்குக் லகாடுக்கிறார். 
 
பூர்வ இஸ்ரகவெகரச் சந்தித்து, அவர்களுடன் கபசுவதற்கும், அவர்ககளப் 
பரிசுத்தப்படுத்துவதற்கும், அவர்களுடன் வசிப்பதற்கும் ஒரு வழியாகக் கூடாரகை 
அவர்களுக்குக் கதவனின் கிருகபயான வரன் என்பகத உணருகவாம் - அவர்கள் 
ைீது அவருகடய அன்பான ைற்றும் கருகணயுள்ள இருப்பின் அகனத்து 
உருவங்களும் (யாத். 29:42-45). ஆனால் கூடாரம் எவ்வளவு லபரியதும் 
அர்த்தமுள்ளதாக இருந்தாலும், இகயசுவின் பரிசு ைிகவும் லபரியது. பூைியில் 
கதவனின் பிரசன்னத்கதப் லபறுவதற்கு ஆசரிப்புக் கூடாரம் சிறந்த வழியாகும், 
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ஆனால் நித்தியத்திற்கும் பரகொகத்தில் கதவனுக்கு முன்பாக நம்முகடய 
பிரசன்னத்திற்கு இகயசுகவ வழி. 
 
இருப்பினும், கூடாரம், அதன் வடிவகைப்பால், எதிர் உண்கைகயப் கபசுகிறது, 
அதாவது கதவனின் அணுக முடியாத தன்கை. பரிசுத்த ஸ்தெம் ைற்றும் ைகா 
பரிசுத்த ஸ்தெம் என்று அகழக்கப்படும் இரண்டு பிரிவுகளும், ஒவ்லவாரு 
பகுதிகயயும் பிரிக்கும் திகரச்சீகெகள் ைிகவும் தகடலசய்யப்பட்ட அணுகல் 
இடங்களாக இருந்தன - ஆசாரியர்கள் ைட்டுகை புனித ஸ்தெத்திற்குள் 
அனுைதிக்கப்பட்டனர், பாவத்திற்காக பெியிடும் வழிபாட்டு முகற இல்ொைல் 
அல்ெ. பிரதான ஆசாரியர் ைட்டுகை வருடத்திற்கு ஒருமுகற ைகா பரிசுத்த 
ஸ்தெத்திற்குள் அனுைதிக்கப்பட்டார், பாவத்திற்காக பரிந்துகரக்கப்பட்ட இரத்த 
பெியுடன். இந்த புனித ஸ்தெங்களுக்குள் கவறு யாரும் அனுைதிக்கப்படவில்கெ. 
லசய்தி லதளிவாக இருந்தது - கதவன் பரிசுத்தைானவர், பாவமுள்ள 
ைனிதகுெத்திற்கு அவருகடய கிருகப ைற்றும் அவருகடய விதிமுகறகளின்படி 
தவிர அவகர அணுக முடியாைல் இருந்தது. 
 
எல்ொவற்றுக்கும் கைொக, நம்முகடய பாவத்திற்குத் தகுதியான முழுகையான 
பிரிவிகனயால் நாம் தாக்கப்படுகிகறாம், கைலும் கிறிஸ்து இகயசுவில் கதவன் 
நம்ைீது கவத்திருக்கும் அன்பின் எல்கெயற்ற அகெம், நீளம், உயரம் ைற்றும் 
ஆழம் ஆகியவற்றால் வியப்பகடகிகறாம். ஏலனன்றால், நைக்காக ைரித்து 
உயிர்த்லதழுந்த கதவ ஆட்டுக்குட்டியும், நம்முகடய லபரிய பிரதான ஆசாரியரும் 
அவரில் இருக்கிறார் - ககாவிெின் திகர இரண்டாகக் கிழிந்துவிட்டது, 
ைன்னிக்கப்பட்ட பாவிகளுக்கு பரகொகத் தகப்பகன அணுகவும், அவருகடய 
ஆசீர்வாதங்ககளப் லபறவும், லைபத்திலும் துதியிலும் பதிெளிப்பதற்காகவும், 
இப்கபாதும் எப்கபாதும் என்றும். 
 
லெபம் 
கிருகபயுள்ள கதவகன, உைது வார்த்கதயிலும் சடங்குகளிலும் உைது ைன்னிப்பு, 
பரிசுத்தத்தின் வரன் ைற்றும் பூைியிலும் ைற்றும் எல்ொ நித்தியத்திற்கும் உைது 
பிரசன்னத்கத அணுகுவதற்கான வாக்குறுதிகள் எங்களிடம் உள்ளன என்பதற்கு 
நன்றி. எல்ொ புகழும் உைக்கக, பிதா, குைாரன் ைற்றும் பரிசுத்த ஆவியானவர், 
இப்கபாதும் என்லறன்றும். கிறிஸ்துவில் நாங்கள் உங்களுக்கு எங்கள் லைபத்கதயும் 
துதிகயயும் லசலுத்துகிகறாம். ஆலைன். 
 
லெயல் 
உங்கள் கதவாெயம் உங்கள் வழிபாட்டு கசகவயில் ஒப்புதல் வாக்குமூெம் ைற்றும் 
ைன்னிப்பு வரிகசகயப் பயன்படுத்துகிறதா? 
 
அப்படியானால், அகதப் லபாக்கிஷப்படுத்துங்கள். கசகவயின் லதாடக்கத்தில் இது 
ஒரு சடங்காக இருந்தால், சரியான கநரத்தில் இருங்கள், உங்கள் பாவங்ககள 
ஒப்புக்லகாண்டு, உங்களுக்கு அறிவிக்கப்பட்ட ைன்னிப்பின் வார்த்கதகய நம்புங்கள். 
 



2022 லெந்துகாெ அனுதின தியானங்கள்                                                                            
சாம்பெில் இருந்து, நம்பிக்கக எழும்                                                                                          

இல்கெலயனில், கசகவ லதாடங்குவதற்கு சிெ நிைிடங்ககளச் லசெவழித்து, 
உங்கள் பாவங்ககள கதவனிடம் அறிக்ககயிடவும், அவருகடய வார்த்கதயில் 
ைன்னிப்புக்கான வாக்குறுதிககள நிகனவில் லகாள்ளவும் (எ.கா. 1 கயாவான் 1:8-9). 
 
பயபக்தியுடன் கதவனுக்கு முன்பாக வர இது ஒரு நல்ெ வழியாகும், கைலும் 
பாவிகளாகிய நாம் இகயசு கிறிஸ்துவிலும் அவருகடய கிருகபயான 
ைன்னிப்பிலும் ைட்டுகை அவருகடய பிரசன்னத்தில் நுகழய முடியும் என்பகத 
நிகனவில் லகாள்ளுங்கள். 
 
 
அருட்திரு கசா குவான் லகங் 
மூத்த கபாதகர் 
யிஷுன் கிறிஸ்தவ கதவாெயம் (லூத்தரன்) 
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29 மார்ச்  ●  லெந்து நான்காம் வாரத்தின் லெவ்வாய்க்கிழமை 
 
இருக்கிறேன் என்பவர் என்மன உங்களிடத்துக்கு அனுப்பினார் 
 
யாத்திராகைம் 2:23 - 3:20  
 
23. சிெகாெம் லசன்றபின், எகிப்தின் ராைா ைரித்தான். இஸ்ரகவல் புத்திரர் 
அடிகைத்தனத்தினால் தவித்து, முகறயிட்டுக்லகாண்டிருந்தார்கள்; அவர்கள் 
அடிகைத்தனத்திெிருந்து முகறயிடும் சத்தம் கதவசந்நிதியில் எட்டினது. 
 
24. கதவன் அவர்கள் லபருமூச்கசக் ககட்டு, தாம் ஆபிரகாகைாடும் ஈசாக்ககாடும் 
யாக்ககாகபாடும் லசய்த உடன்படிக்கககய நிகனவுகூர்ந்தார். 
 
25. கதவன் இஸ்ரகவல் புத்திரகரக் கண்கணாக்கினார்; கதவன் அவர்ககள 
நிகனத்தருளினார். 
 
1. கைாகச ைீதியான் கதசத்து ஆசாரியனாயிருந்த தன் ைாைனாகிய எத்திகராவின் 
ஆடுககள கைய்த்துவந்தான். அவன் ஆடுககள வனாந்தரத்தின் பின்புறத்திகெ ஓட்டி, 
கதவபர்வதைாகிய ஓகரப்ைட்டும் வந்தான். 
 
2. அங்கக கர்த்தருகடய தூதனானவர் ஒரு முட்லசடியின் நடுவிெிருந்து உண்டான 
அக்கினிைுவாகெயிகெ நின்று அவனுக்குத் தரிசனைானார். அப்லபாழுது அவன் 
உற்றுப்பார்த்தான்; முட்லசடி அக்கினியால் ைுவாெித்து எரிந்தும், அது 
லவந்துகபாகாைல் இருந்தது. 
 
3. அப்லபாழுது கைாகச: இந்த முட்லசடி லவந்துகபாகாதிருக்கிறது என்ன, நான் 
கிட்டப்கபாய் இந்த அற்புதகாட்சிகயப் பார்ப்கபன் என்றான். 
 
4. அவன் பார்க்கும்படி கிட்ட வருகிறகதக் கர்த்தர் கண்டார். முட்லசடியின் 
நடுவிெிருந்து கதவன் அவகன கநாக்கி: கைாகச, கைாகச என்று கூப்பிட்டார். அவன்: 
இகதா, அடிகயன் என்றான். 
 
5. அப்லபாழுது அவர்: இங்கக கிட்டிச் கசராயாக; உன் கால்களில் இருக்கிற 
பாதரட்கசகயக் கழற்றிப்கபாடு; நீ நிற்கிற இடம் பரிசுத்த பூைி என்றார். 
 
6. பின்னும் அவர்: நான் ஆபிரகாைின் கதவனும் ஈசாக்கின் கதவனும் யாக்ககாபின் 
கதவனுைாகிய உன் பிதாக்களுகடய கதவனாயிருக்கிகறன் என்றார். கைாகச 
கதவகன கநாக்கிப்பார்க்கப் பயந்ததினால், தன் முகத்கத மூடிக்லகாண்டான். 
 
7. அப்லபாழுது கர்த்தர்: எகிப்திெிருக்கிற என் ைனத்தின் உபத்திரவத்கத நான் 
பார்க்ககவ பார்த்து, ஆகளாட்டிகளினிைித்தம் அவர்கள் இடுகிற கூக்குரகெக் 
ககட்கடன், அவர்கள் படுகிற கவதகனககளயும் அறிந்திருக்கிகறன். 
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8. அவர்ககள எகிப்தியரின் ககக்கு விடுதகெயாக்கவும், அவர்ககள அந்தத் 
கதசத்திெிருந்து நீக்கி, கானானியரும் ஏத்தியரும் எகைாரியரும் லபரிசியரும் 
ஏவியரும் எபூசியரும் இருக்கிற இடைாகிய பாலும் கதனும் ஓடுகிற நெமும் 
விசாெமுைான கதசத்தில் லகாண்டுகபாய்ச் கசர்க்கவும் இறங்கிகனன். 
 
9. இப்லபாழுதும் இஸ்ரகவல் புத்திரரின் கூக்குரல் என் சந்நிதியில் வந்து எட்டினது; 
எகிப்தியர் அவர்ககள ஒடுக்குகிற ஒடுக்குதகெயும் கண்கடன். 
 
10. நீ இஸ்ரகவல் புத்திரராகிய என் ைனத்கத எகிப்திெிருந்து அகழத்து வரும்படி 
உன்கனப் பார்கவானிடத்துக்கு அனுப்புகவன் வா என்றார். 
 
11. அப்லபாழுது கைாகச கதவகன கநாக்கி: பார்கவானிடத்துக்குப் கபாகவும், 
இஸ்ரகவல் புத்திரகர எகிப்திெிருந்து அகழத்துவரவும், நான் எம்ைாத்திரம் என்றான். 
 
12. அதற்கு அவர்: நான் உன்கனாகட இருப்கபன்; நீ ைனத்கத எகிப்திெிருந்து 
அகழத்துவந்தபின், நீங்கள் இந்த ைகெயில் கதவனுக்கு ஆராதகன லசய்வரீ்கள்; 
நான் உன்கன அனுப்பிகனன் என்பதற்கு இதுகவ அகடயாளம் என்றார். 
 
13. அப்லபாழுது கைாகச கதவகன கநாக்கி: நான் இஸ்ரகவல் புத்திரரிடத்தில் கபாய், 
உங்கள் பிதாக்களுகடய கதவன் உங்களிடத்தில் என்கன அனுப்பினார் என்று 
அவர்களுக்குச் லசால்லும்கபாது, அவருகடய நாைம் என்ன என்று அவர்கள் 
என்னிடத்தில் ககட்டால், நான் அவர்களுக்கு என்ன லசால்லுகவன் என்றான். 
 
14. அதற்குத் கதவன்: இருக்கிறவராக இருக்கிகறன் என்று கைாகசயுடகன லசால்ெி, 
இருக்கிகறன் என்பவர் என்கன உங்களிடத்துக்கு அனுப்பினார் என்று இஸ்ரகவல் 
புத்திரகராகட லசால்வாயாக என்றார். 
 
15. கைலும், கதவன் கைாகசகய கநாக்கி: ஆபிரகாைின் கதவனும் ஈசாக்கின் 
கதவனும் யாக்ககாபின் கதவனுைாயிருக்கிற உங்கள் பிதாக்களுகடய கதவனாகிய 
கர்த்தர் என்கன உங்களிடத்துக்கு அனுப்பினார் என்று நீ இஸ்ரகவல் புத்திரருக்குச் 
லசால்வாயாக; என்கறக்கும் இதுகவ என் நாைம், தகெமுகற தகெமுகறகதாறும் 
இதுகவ என் கபர்ப்பிரஸ்தாபம். 
 
16. நீ கபாய், இஸ்ரகவெின் மூப்பகரக்கூட்டி, அவர்களிடத்தில்: ஆபிரகாம் ஈசாக்கு 
யாக்ககாபு என்பவர்களுகடய கதவனாயிருக்கிற உங்கள் பிதாக்களுகடய 
கதவனாகிய கர்த்தர் எனக்குத் தரிசனைாகி, உங்ககள நிச்சயைாய்ச் சந்தித்து, 
எகிப்தில் உங்களுக்குச் லசய்யப்பட்டகதக் கண்கடன் என்றும், 
 
17. நான் உங்ககள எகிப்தின் சிறுகையிெிருந்து நீக்கி, பாலும் கதனும் ஓடுகிற 
கதசைாகிய கானானியர் ஏத்தியர் எகைாரியர் லபரிசியர் ஏவியர் எபூசியருகடய 
கதசத்துக்குக் லகாண்டுகபாகவன் என்றும் லசான்கனன் என்றார் என்று லசால்லு. 
 
18. அவர்கள் உன் வாக்குக்குச் லசவிலகாடுப்பார்கள்; அப்லபாழுது நீயும் 
இஸ்ரகவெின் மூப்பரும் எகிப்தின் ராைாவினிடத்தில் கபாய்: எபிலரயருகடய 
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கதவனாகிய கர்த்தர் எங்ககளச் சந்தித்தார்; இப்லபாழுதும் நாங்கள் வனாந்தரத்தில் 
மூன்று நாள் பிரயாணம்கபாய், எங்கள் கதவனாகிய கர்த்தருக்குப் பெியிடும்படி 
எங்ககளப் கபாகவிடகவண்டுலைன்று லசால்லுங்கள். 
 
19. ஆனாலும், எகிப்தின் ராைா ககவல்ெகை கண்டாலொழிய, உங்ககளப் 
கபாகவிடான் என்று நான் அறிகவன். 
 
20. ஆககயால், நான் என் கககய நீட்டி, எகிப்தின் நடுவிகெ நான் லசய்யும் 
சகெவித அற்புதங்களாலும் அகத வாதிப்கபன்; அதற்குப்பின் அவன் உங்ககளப் 
கபாகவிடுவான். 
 
தியானம் 
"கதவன் இன்னும் நம்முடன் முடிக்கவில்கெ" என்பது பகழய பழலைாழி. அவர் 
ைனித வரொற்றிலும் அவரது ைக்களின் வாழ்விலும் தகெயிடுகிறார். 
இஸ்ரகவெின் வரொற்றின் இருண்ட காெகட்டங்களில் ஒன்றான அவரது 
தகெயடீு எப்படி புதிய நம்பிக்கககய லகாண்டு வந்தது என்பதற்கு யாத்திராகைம் 
புத்தகம் ஒரு சிறந்த எடுத்துக்காட்டு. 
 
அடிமைத்தனத்திெிருந்து ஒரு அழுமகமய றதவன் றகட்டார் (யாத்திராகைம் 
2:23-25) 
"கதவன் அவர்கள் லபருமூச்கசக் ககட்டு, தாம் ஆபிரகாகைாடும் ஈசாக்ககாடும் 
யாக்ககாகபாடும் லசய்த உடன்படிக்கககய நிகனவுகூர்ந்தார்." (யாத்திராகைம் 2:24) 
 
எகிப்தில் கதவனுகடய ைக்களின் கைாசைான நிகெ தகெமுகற தகெமுகறயாக 
நூற்றுக்கணக்கான ஆண்டுகளாக ைாறவில்கெ. அவர்கள் பக்கத்தில் யாரும் 
இல்கெ. அவர்கள் கதவனிடம் ைட்டுகை கூப்பிட முடியும். இரக்கமுள்ள நம் கதவன் 
அவற்கறக் ககட்டு நடவடிக்கக எடுத்தார் (யாத்திராகைம் 2:23; சங்கீதம் 40:1-2). 
 
கதவன் ஏற்கனகவ கைாகசகய எகிப்தில் தகெவராகவும் (அப்கபாஸ்தெர் 7:22) 
ைீதியானின் வனாந்தரத்தில் ஒரு கைய்ப்பராகவும் பயிற்றுவித்திருந்தார். கைாகச 
தனது ைக்களிடைிருந்தும் கதவனிடைிருந்தும் லவகு லதாகெவில் இருந்தார். அவர் 
கதவன் ைற்றும் அவரது ைக்களுக்கான கநாக்கங்கள் அகனத்கதயும் ைறந்துவிட்டார். 
ஆனால் கர்த்தர் ைறக்கவில்கெ. அவர் கைாகசகய விட்டுக்லகாடுக்க ைாட்டார் - 
இஸ்ரகவெர்ககள அடிகைத்தனத்திெிருந்து விடுவிப்பதற்கான விதிகய அவர் 
லதய்வகீைாக நியைித்தார். 
 
கதவனின் ைீட்பின் கநாக்கங்ககள நிகறகவற்ற கைாகச ைீண்டும் தம்ைிடம் திரும்ப 
கவண்டும் என்று கதவன் விரும்பினார். கைாகசக்குப் பின் கர்த்தர் இருந்தார். 
நண்பர்ககள, நாம் கதவனிடைிருந்து ஓட முடியாது. 
 
அொதாரண சூழ்நிமெயில் றைாறெக்கு ஒரு அமழப்பு வந்தது 
சீனாயின் கடினைான, தரிசு பாகெவனைான ைீடியான், கைாகசயின் ஆறுதல் 
ைண்டெைாக இருந்தது. ஆனால் கைய்க்கும் ஒரு சாதாரண நாளின் சுட்லடரிக்கும் 
லவயிெின் கீழ், கதவன் அவருக்குத் கதான்றினார். வனாந்தரத்தில் கதவகன 
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சந்திப்பார் என்று கைாகச எதிர்பார்க்கவில்கெ, ஆனால் கதவன் சூழ்நிகெகளால் 
கட்டுப்படுத்தப்படவில்கெ. கைாகசயுடனான வாழ்க்கககய ைாற்றும் சந்திப்பிற்காக 
கதவன் அந்த எரியும் புதருக்குள் இருந்தார். 
 
கதவன் எப்கபாது கவண்டுைானாலும், எங்கும், அடிக்கடி தகெயிட முடியும் 
என்பகத நாம் எப்கபாதும் அறிந்திருக்க கவண்டும், நாம் குகறவாக எதிர்பார்க்கும் 
கபாதும் கூட. 
 
லபரும் ெவால்கள் அமழப்பின் ஒரு பகுதியாகும் 
"நீ இஸ்ரகவல் புத்திரராகிய என் ைனத்கத எகிப்திெிருந்து அகழத்து வரும்படி 
உன்கனப் பார்கவானிடத்துக்கு அனுப்புகவன் வா என்றார்." (யாத்திராகைம் 3:10) 
 
கைாகசக்கு கதவனின் அகழப்பு எளிதானது அல்ெ - கதவனின் அகழப்பு, 
பார்கவானின் பிடியில் இருந்து தனது ைக்ககள விடுவிக்க ஆபத்து ைண்டெத்திற்குத் 
திரும்பச் லசல்லும்படி கட்டகளயிட்டது. 
 
கைாகசயின் பார்கவயில் எகிப்துக்குத் திரும்புவது தற்லகாகெதான். அவன் 
கதடப்படும் லகாகெகாரன். ஒரு லகாடூரைான ஆட்சியாளரான பார்கவான் முன் 
அவன் நிற்க கநர்ந்தால், அது அவனுகடய உயிகர இழக்க கநரிடும். பார்கவானும் 
லசல்வ வளம் லகாண்ட ஒரு சக்திவாய்ந்த அரசனாக இருந்தான், அகத சையம் 
கைாகசக்கு எதுவும் இல்கெ. எதிரி லபரியவனாகத் லதரிந்தான். 
 
லபரும் சவால்களின் கபாது, நைது கதவன் சவால்ககள விட லபரியவர் என்பகத 
நாம் உணர கவண்டும். "கதவனுடன் ஒரு ைனிதன் லபரும்பான்கை" என்று யாகரா 
சரியாகச் லசான்னார்கள். 
 
ைனித குமேபாடுகள் தயக்கத்மத ஏற்படுத்துகின்ேன (யாத்திராகைம் 3:11-4:17) 
அப்லபாழுது கைாகச கதவகன கநாக்கி: "பார்கவானிடத்துக்குப் கபாகவும், 
இஸ்ரகவல் புத்திரகர எகிப்திெிருந்து அகழத்துவரவும், நான் எம்ைாத்திரம்" 
என்றான். (யாத்திராகைம் 3:11) 
 
கைாசஸ் இஸ்கரெின் வரொற்றில் ஒரு துன்பகரைான காெகட்டத்தில் பிறந்தார். 
இரக்கைற்ற பார்கவான் கதவனின் ைக்ககள நசுக்க முயன்றான். கதவனின் 
அற்புதைான தகெயீட்டால், கைாகச உயிர் பிகழத்தார். 
 
ஆனால் வாழ்க்கக அவருக்கு எளிதாக இருக்கவில்கெ. ஒரு ஆசாரியன் 
இல்ெத்தில் எபிகரய அகடயாளத்துடன் பிறந்த அவர், அரண்ைகனயில் 
பார்கவானின் ைகளின் ைகனாக வளர்ந்து ஒரு அரச எகிப்திய அகடயாளத்கதப் 
லபற்றார். பின்னர், அவர் ஒரு எபிகரயகர ைீட்பதற்காக ஒரு எகிப்தியகனக் லகான்று 
விட்டு ைீடியான் வனாந்தரத்திற்கு தப்பிச் லசன்றார். ைிதியனில், அவர் ைீதியானிய 
ஆசாரியன் லைத்கராவின் ைருைகனானார். 
 
கதவனின் அகழப்கப எதிர்க்க கைாகச ஒரு சாக்கு பட்டியகெ கவத்திருந்தார். 
அவருக்கு ஒரு அகடயாள லநருக்கடி இருந்தது (அவர் ஒரு எபிகரயனா, எகிப்தின் 
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இளவரசனா, ஒரு பாதிரியாரின் ைருைகனா அல்ெது தப்பிகயாடியவனா?) எகிப்தில் 
அவரது கடந்தகாெ பதிவுகள் ைற்றும் ைிதியனில் அவரது அந்தஸ்து பணிக்கு 
கபாதுைானதாக இல்கெ. கதவனின் அகழப்பு ைற்றும் கீழ்ப்படிதெின் 
விகளவுகளால் கைாகச பயந்தார். 
 
குகறபாடுகள் ைற்றும் கதால்விகள் உள்ளவர்ககள கதவன் தனது அசாதாரண 
பணிக்காக அகழக்கிறார். 
 
றதவனின் அமனத்து றபாதுைானது வாக்குறுதியளிக்கப்பட்டுள்ளது 
"உன்கனப் பார்கவானிடத்துக்கு அனுப்புகவன்" (யாத்திராகைம் 3:10), "நான் 
உன்கனாகட இருப்கபன், நான் உன்கன அனுப்பிகனன் என்பதற்கு இதுகவ 
அகடயாளம்," (யாத்திராகைம் 3:12), "இருக்கிறவராக இருக்கிகறன்" என்ற 
வசனங்ககளக் கவனியுங்கள். இஸ்ரகவெர்களுக்கு நீ லசால்ெ கவண்டியது 
இதுதான்: 'இருக்கிகறன் என்பவர் என்கன உங்களிடத்துக்கு அனுப்பினார்' 
(யாத்திராகைம் 3:14), 'ஆபிரகாைின் கதவனும் ஈசாக்கின் கதவனும் யாக்ககாபின் 
கதவனுைாயிருக்கிற உங்கள் பிதாக்களுகடய கதவனாகிய கர்த்தர் என்கன 
உங்களிடத்துக்கு அனுப்பினார் - என்கறக்கும் இதுகவ என் நாைம், தகெமுகற 
தகெமுகறகதாறும் இதுகவ என் கபர்ப்பிரஸ்தாபம்,' (யாத்திராகைம் 3:15-16). 
 
ஆனால் கைாகசயின் உண்கையான அகடயாளம் எங்கிருந்து வந்தது என்பகத 
கதவன் அறிந்திருந்தார் - அவரிடைிருந்து, கயககாவா, சுயைாக இருக்கும், 
கபாதுைானவர், நித்தியைானவர் ைற்றும் இகறயாண்கையுள்ளவர். கைாகசயின் 
கடந்தகாெ அகடயாளங்கள் அல்ெ, ஆனால் கதவனின் தூதர் என்ற அவரது 
தற்கபாகதய அகடயாளம் கணக்கிடப்பட்டது. அது பார்கவானுக்கு முன்பாக நிற்க 
அவருக்கு உதவும். நாம் அவருகடய நாைத்தில் லசல்ெவும், அவருகடய 
பிரசன்னத்துடன் நின்று அவருகடய கநாக்கங்ககளச் கசவிக்கவும் 
அகழக்கப்பட்டுள்களாம். கதவனின் தயவுடன் ஒரு கடினைான அகழப்புக்கு 
கீழ்ப்படிவது. 
 
லெபம் 
அன்புள்ள கதவகன, உங்கள் ைீட்புப் பணியின் ஒரு பகுதியாக நான் இருக்க முடியும் 
என்பகத எனக்கு நிகனவூட்டியதற்கு நன்றி. "இகதா நான் இருக்கிகறன்", உங்கள் 
கநாக்கங்களுக்காக என்கனப் பயன்படுத்துங்கள். 
 
லெயல் 
நைது அன்றாட வாழ்வில் கர்த்தகரக் காண்கபாம். சுற்றிலும் இகரச்சல்களுக்கு 
நடுகவ அவருகடய குரகெ உணர்கவாைாக. அவருகடய கட்டகளகய 
கீழ்ப்படிதலுடன் லபற நம் இதயங்கள் தயாராக இருக்கட்டும். 
 
 
அருட்திரு ரங்கநாதன் பிரபு 
கபாதகர்  
சிங்கப்பூரில் உள்ள லைதடிஸ்ட் கதவாெயம் 
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30 மார்ச்    ●  லெந்து நான்காம் வாரத்தின் புதன்கிழமை  
 
என் வெனத்மதக் றகட்டு, என்மன அனுப்பினவமர விசுவாெிக்கிேவனுக்கு… 
 
றயாவான் 5:17-30 
 
17. இகயசு அவர்ககள கநாக்கி: என் பிதா இதுவகரக்கும் கிரிகயலசய்துவருகிறார், 
நானும் கிரிகயலசய்துவருகிகறன் என்றார். 
 
18. அவர் ஓய்வுநாள் கட்டகளகய ைீறினதுைல்ொைல், கதவகனத் தம்முகடய 
லசாந்தப் பிதா என்றுஞ்லசால்ெித் தம்கை கதவனுக்குச் சைைாக்கினபடியினாகெ, 
யூதர்கள் அவகரக் லகாகெலசய்யும்படி அதிகைாய் வகககதடினார்கள். 
 
19. அப்லபாழுது இகயசு அவர்ககள கநாக்கி: லைய்யாககவ லைய்யாககவ நான் 
உங்களுக்குச் லசால்லுகிகறன்: பிதாவானவர் லசய்யக் குைாரன் காண்கிறலததுகவா, 
அகதகயயன்றி, கவலறான்கறயும் தாைாய்ச் லசய்யைாட்டார்; அவர் எகவககளச் 
லசய்கிறாகரா, அகவககளக் குைாரனும் அந்தப்படிகய லசய்கிறார். 
 
20. பிதாவானவர் குைாரனிடத்தில் அன்பாயிருந்து, தாம் 
லசய்கிறகவககளலயல்ொம் அவருக்குக் காண்பிக்கிறார்; நீங்கள் 
ஆச்சரியப்படத்தக்கதாக இகவககளப் பார்க்கிலும் லபரிதான கிரிகயககளயும் 
அவருக்குக் காண்பிப்பார். 
 
21. பிதாவானவர் ைரித்கதாகர எழுப்பி உயிர்ப்பிக்கிறதுகபாெ, குைாரனும் தைக்குச் 
சித்தைானவர்ககள உயிர்ப்பிக்கிறார். 
 
22. அன்றியும் பிதாகவக் கனம்பண்ணுகிறதுகபாெ எல்ொரும் குைாரகனயும் 
கனம்பண்ணும்படிக்கு, பிதாவானவர்தாகை ஒருவருக்கும் நியாயத்தீர்ப்புச் 
லசய்யாைல், நியாயத்தீர்ப்புச் லசய்யும் அதிகாரம் முழுவகதயும் குைாரனுக்கு 
ஒப்புக்லகாடுத்திருக்கிறார். 
 
23. குைாரகனக் கனம்பண்ணாதவன் அவகர அனுப்பின பிதாகவயும் 
கனம்பண்ணாதவனாயிருக்கிறான். 
 
24. என் வசனத்கதக் ககட்டு, என்கன அனுப்பினவகர விசுவாசிக்கிறவனுக்கு 
நித்தியைீவன் உண்டு; அவன் ஆக்கிகனத்தீர்ப்புக்குட்படாைல், ைரணத்கதவிட்டு 
நீங்கி, ைவீனுக்குட்பட்டிருக்கிறான் என்று லைய்யாககவ லைய்யாககவ உங்களுக்குச் 
லசால்லுகிகறன். 
 
25. ைரித்கதார் கதவகுைாரனுகடய சத்தத்கதக் ககட்குங்காெம் வரும், அது 
இப்லபாழுகத வந்திருக்கிறது; அகதக் ககட்கிறவர்கள் பிகழப்பார்கள் என்று 
லைய்யாககவ லைய்யாககவ உங்களுக்குச் லசால்லுகிகறன். 
 
26. ஏலனனில், பிதாவானவர் தம்ைில் தாகை ைவீனுகடயவராயிருக்கிறதுகபாெ, 
குைாரனும் தம்ைில்தாகை ைவீனுகடயவராயிருக்கும்படி அருள் லசய்திருக்கிறார். 
 
27. அவர் ைனுஷகுைாரனாயிருக்கிறபடியால், நியாயத்தீர்ப்புச் லசய்யும்படிக்கு 
அதிகாரத்கதயும் அவருக்குக் லகாடுத்திருக்கிறார். 
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28. இகதக்குறித்து நீங்கள் ஆச்சரியப்படகவண்டாம்; ஏலனன்றால் 
பிகரதக்குழிகளிலுள்ள அகனவரும் அவருகடய சத்தத்கதக் ககட்குங் காெம் 
வரும்; 
 
29. அப்லபாழுது, நன்கைலசய்தவர்கள் ைவீகன அகடயும்படி 
எழுந்திருக்கிறவர்களாகவும், தீகைலசய்தவர்கள் ஆக்கிகனகய அகடயும்படி 
எழுந்திருக்கிறவர்களாகவும் புறப்படுவார்கள். 
 
30. நான் என் சுயைாய் ஒன்றுஞ்லசய்கிறதில்கெ; நான் ககட்கிறபடிகய 
நியாயந்தீர்க்கிகறன்; எனக்குச் சித்தைானகத நான் கதடாைல், என்கன அனுப்பின 
பிதாவுக்குச் சித்தைானகதகய நான் கதடுகிறபடியால் என் தீர்ப்பு 
நீதியாயிருக்கிறது. 
 
தியானம் 
அது ஓய்வுநாளாக இருந்தது (வ. 9), இகயசு லபதஸ்தாவின் குளத்தில் அற்புதத்கத 
நிகழ்த்தினார் (வ. 2) 38 ஆண்டுகளாக ஆற்றெற்ற ஒரு முடவகரக் குணப்படுத்தினார் 
(வ. 3-9), 'இனிப் பாவஞ்லசய்யாகத' (வ. 14) என்று அவனுக்கு அறிவித்து, பிறகு, 
யூதர்ககள கநாக்கி, "என் பிதா இதுவகரக்கும் கிரிகயலசய்துவருகிறார், நானும் 
கிரிகயலசய்துவருகிகறன்" (வ. 16-17) என்று பதில் அளிக்கிறார். 
 
1. தந்மதக்கும் ைகனுக்கும் இமடயிொன உேவு (வவ. 17-23, 26-27, 30) 
 
கயாவான், நற்லசய்தி எழுத்தாளர்/சுவிகசஷகர், பிதாவிடைிருந்து குைாரனிடம் 
கடவுள்த்துவத்தின் லசயல்பாடுககளப் பற்றி எழுதுகிறார், அதனால், இகயசு பின்னர் 
கூறுவது கபால், " என்கனக் கண்டவன் பிதாகவக் கண்டான்." (கயாவான் 14:9). 
தந்கத/ைகன் உறவு, தந்கதயின் பக்கம் அன்பாலும், ைகனின் தரப்பில் 
கீழ்ப்படிதொலும் உருவாக்கப்பட்டு வககப்படுத்தப்படுகிறது. பகழய ஏற்பாட்டு 
உருவகத்கதப் கபாெல்ொைல், எங்கக இஸ்ரறவல் ைக்கள் கதவனுடன் தகப்பன் 
என்ற உறவுமுகறகயப் கபாெல்ொைல், அவர்கள் அடிக்கடி கீழ்ப்படியாததால் 
அவருகடய பிள்களகளாய் கதால்வியகடந்தார்கள் (ஓசியா 11:1-2). கிறிஸ்து 
உண்மையான குைாரன், அவருகடய தந்கதயால் றநெிக்கப்படுகிோர் (வ. 20) 
தந்கதக்குப் பரிபூரணைாய் கீழ்ப்படிகிோர் (வ. 30), ஏலனனில் "அவர் எகவககளச் 
லசய்கிறாகரா, அகவககளக் குைாரனும் அந்தப்படிகய லசய்கிறார்," (வ. 19).  
 
2. ைகனுக்கும் "அவருமடய வார்த்மதமயக் றகட்டு விசுவாெிக்கும் எவருக்கும்" 
(வவ. 23-24, 25, 28-29) இமடறயயான உேவு 
 
எப்கபாதாவது, ‘நான் இறக்கும்கபாது நித்திய ைவீகனப் லபறுகவன் என்று 
நம்புகிகறன்’ என்று கூறும் ‘கிறிஸ்தவர்ககள’ சந்திக்கிகறன். ைனந்திரும்புதல் 
ைற்றும் விசுவாசத்தின் மூெம் (அப்கபாஸ்தெர் 2:38; நம்பிக்மக ைற்றும் 
கீழ்ப்படிவறத விசுவாசம் - நீதிலைாழி 3:5-7; கயாவான் 3:36; எபி. 3:18-19), நாம் பாவ 
ைன்னிப்கபப் லபறுகிகறாம், கைலும் ஆவிக்குரிய ைரணத்திெிருந்து நித்திய 
ைவீனுக்குள் லகாண்டுவரப்படுகிகறாம் என்பகத லதளிவாக, இகயசு தம் சீடர்கள் 
அகத அறிந்து லகாள்ள விரும்புகிறார். எனகவ றயாவான் 5:24, 3:36 இல் இகயசு, 
விசுவாசத்தின் மூெம் கிருகபயினால் இரட்சிப்கபப் பற்றி நைக்கு உறுதியளிக்கிறார். 
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கிறிஸ்தவ சீடர்களின் பாவங்களுக்கான விகெயுயர்ந்த தீர்ப்கப இகயசு 
ஏற்றுக்லகாண்டார் (கயாவான் 3:14, கயாவான் 10:11; எபி. 9:12, 14) ைற்றும் 
ைனைாற்றத்தின் கட்டத்தில் ஆவிக்குரிய ைரணத்திெிருந்து நித்திய ைவீனுக்கு 
ஏற்கனகவ அவர்கள் கடந்துவிட்டார்கள். 
 
துரதிர்ஷ்டவசைாக, 'கிறிஸ்தவர்கள்' 'நடுநிமெயில் இருப்பவர்கள்' ைற்றும் 
இரட்சிப்பின் கிருகபகய 'அதிக-கிருகப' மூெம் துஷ்பிரகயாகம் லசய்கிறார்கள், 
கிருகபயின் வழிமுகறககள குறிப்பாக கதவனுகடய வார்த்கதகய 
ககடப்பிடிக்கவில்கெ (சங். 119:11), ைற்றும் "ஆரம்பத்திகெ லகாண்ட நம்பிக்கககய 
முடிவுபரியந்தம் உறுதியாய்ப் பற்றிக்லகாண்டிருப்பவர்கள்" (எபி. 3:14), பிதா 
இகயசுவுக்கு நித்திய ைவீகன வழங்குவதற்கான அதிகாரத்கத ைட்டும் 
வழங்கவில்கெ (வ. 26) ஆனால் தீர்ப்கப நிகறகவற்றவும் (வ 27) 
வழங்கியிருக்கிறார் என்று அறிந்திருக்கிறார்கள். ஆககவ, “அவருகடய சத்தத்கதக் 
ககட்குங் காெம் வரும்; அப்லபாழுது, நன்கைலசய்தவர்கள் ைவீகன அகடயும்படி 
எழுந்திருக்கிறவர்களாகவும், தீகைலசய்தவர்கள் ஆக்கிகனகய அகடயும்படி 
எழுந்திருக்கிறவர்களாகவும் புறப்படுவார்கள்,” என்று இகயசு ைீண்டும் 
வெியுறுத்துகிறார். (வவ. 28-29). 
 
இகயசு தம் தந்கதகய கநசித்து அவருக்குக் கீழ்ப்படிந்தகதப் கபாெ, கிறிஸ்தவ 
சீடர்கள் எல்ொவற்றிற்கும் கைொக அவகர கநசிக்கவும், ைதிக்கவும், 
கீழ்ப்படிவதற்கும் அகழக்கப்படுகிறார்கள். 
 
லெபம் 
ைரணத்தின் மூெம் நித்திய ைவீனுக்குள் 
அவர் கடந்து லசன்றார், நாங்களும் அங்கு அவகரப் பின்லதாடர்கிகறாம்; 
நம் ைீது பாவம் இனி ஆட்சி லசய்யாது 
நாம் முற்றிலும் லையங்லகாண்டவர்கள்!  
(இகயசுவின் கைல் உங்கள் கண்ககளத் திருப்புங்கள்) 
 
லெயல் 
அவதார குைாரனாகிய இகயசு, அவருகடய ைகத்தான கட்டகளக்கும் பரை 
கட்டகளக்கும் கீழ்ப்படியவும், பரிசுத்த ஆவியின் வல்ெகையில் (அப்கபாஸ்தெர் 1:8) 
"ஒருவரும் லகட்டுப்கபாகாைல் எல்ொரும் ைனந்திரும்பகவண்டுலைன்று விரும்பும்" 
(2 கபதுரு 3:9) நம் பிதாவின் இதய விருப்பத்கத நிகறகவற்றும் சாட்சிகளாக 
இருங்கள். 
 
 
ககனான் எைரிட்டஸ் லூயிஸ் கட 
துகண ஆசாரி 
லசயின்ட் ஆண்ட்ரூ கதீட்ரல் 
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31 மார்ச்   ●  லெந்து நான்காம் வாரத்தின் வியாழக்கிழமை 
 
குயவனுமடய ைண்பாண்டத்மத உமடத்துப்றபாட்டவண்ணைாக  
 
எறரைியா 19:1-13 
 
1. கர்த்தர் லசான்னது: நீ கபாய்க் குயவன் கவகெயான ஒரு கெசத்கதக்லகாண்டு, 
ைனத்தின் மூப்பரிலும் ஆசாரியர்களின் மூப்பரிலும் சிெகரக் கூட்டிக்லகாண்டு, 
 
2. கிழக்கு வாசலுக்கு எதிரான இன்கனாமுகடய குைாரனின் பள்ளத்தாக்கிகெ 
புறப்பட்டுப்கபாய், நான் உன்கனாகட லசால்லும் வார்த்கதககள அங்கக 
பிரசித்தப்படுத்து. 
 
3. நீ அவர்ககள கநாக்கி: யூதாவின் ராைாக்ககள, எருசகெைின் குடிககள, 
கர்த்தருகடய வார்த்கதககளக் ககளுங்கள்; இஸ்ரகவெின் கதவனாகிய 
கசகனகளின் கர்த்தர் லசால்லுகிறார்: இகதா, நான் இந்த ஸ்தெத்தின்கைல் ஒரு 
லபால்ொப்கப வரப்பண்ணுகவன்; அகதக் ககட்கிற யாவருகடய காதுகளிலும் 
அது லதானித்துக்லகாண்டிருக்கும். 
 
4. அவர்கள் என்கன விட்டுவிட்டு, இந்த ஸ்தெத்கத அந்நிய ஸ்தெைாக்கி, 
தாங்களும், தங்கள் பிதாக்களும், யூதாவின் ராைாக்களும், அறியாதிருந்த அந்நிய 
கதவர்களுக்கு அதிகெ தூபங்காட்டி, இந்த ஸ்தெத்கதக் குற்றைில்ொதவர்களின் 
இரத்தத்தினாகெ நிரப்பினபடியினாலும், 
 
5. தங்கள் பிள்களககளப் பாகாலுக்குத் தகனபெிகளாகத் தகனிக்கும்படி பாகாெின் 
கைகடககளக் கட்டினபடியினாலும் இப்படி வரப்பண்ணுகவன்; இகவககள நான் 
கற்பித்ததுைில்கெ, லசான்னதுைில்கெ, இகவகள் என் இருதயத்தில் 
கதான்றினதுைில்கெ. 
 
6. ஆககயால், இகதா, நாட்கள் வரும், அப்லபாழுது இந்த ஸ்தெம் 
கதாப்கபத்லதன்றும், இன்கனாமுகடய குைாரனின் பள்ளத்தாக்லகன்றும் இனிச் 
லசால்ெப்படாைல், சங்காரப்பள்ளத்தாக்லகன்று லசால்ெப்படும். 
 
7. அப்லபாழுது நான் யூதாவுக்கும் எருசகெமுக்கும் லகாண்டிருந்த 
ஆகொசகனகய இந்த ஸ்தெத்திகெ லவறுகையாக்கி, அவர்கள் சத்துருக்களுக்கு 
முன்பாக அவர்ககளப் பட்டயத்தினாலும், அவர்கள் பிராணகன 
வாங்கத்கதடுகிறவர்களின் ககயினாலும் விழப்பண்ணி, அவர்கள் பிகரதங்ககள 
ஆகாயத்துப் பறகவகளுக்கும், பூைியின் ைிருகங்களுக்கும் இகரயாகக்லகாடுத்து, 
 
8. இந்த நகரத்கதப் பாழாகவும், ஈசெிட்டு நிந்திக்கிற நிந்கதயாகவும் கவப்கபன்; 
அகதக் கடந்துகபாகிறவன் எவனும் பிரைித்து, அதின் எல்ொ 
வாகதகளினிைித்தமும் ஈசெிடுவான். 
 
9. அவர்களுகடய சத்துருக்களும் அவர்கள் பிராணகன வாங்கத் 
கதடுகிறவர்களும், அவர்ககள இறுகப்பிடிக்கப்கபாகிற முற்றிக்ககயிலும் 
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இடுக்கத்திலும், நான் அவர்ககளத் தங்கள் குைாரரின் ைாம்சத்கதயும் தங்கள் 
குைாரத்திகளின் ைாம்சத்கதயும் தின்னப்பண்ணுகவன்; அவனவன் தனக்கு 
அடுத்தவனுகடய ைாம்சத்கதத் தின்பான் என்று கர்த்தர் லசால்லுகிறார் என்று நீ 
லசால்ெி, 
 
10. உன்கனாகட கூடவந்த ைனுஷருகடய கண்களுக்கு முன்பாக அந்தக் 
கெசத்கத உகடத்துப்கபாட்டு, 
 
11. அவர்ககள கநாக்கி: திரும்பச் லசப்பனிடப்படக்கூடாத குயவனுகடய 
ைண்பாண்டத்கத உகடத்துப்கபாட்டவண்ணைாக நான் இந்த ைனத்கதயும் இந்த 
நகரத்கதயும் உகடத்துப்கபாடுகவன்; புகதக்கிறதற்கு இடைில்ொததினால் 
கதாப்கபத்திகெ சவங்ககளப் புகதப்பார்கலளன்று கசகனகளின் கர்த்தர் 
லசால்லுகிறார். 
 
12. இவ்விதைாக நான் இந்த ஸ்தெத்துக்கும் இதின் குடிகளுக்கும் லசய்து, இந்த 
நகரத்கதத் கதாப்கபத்துக்குச் சரியாக்குகவன். 
 
13. எந்த வடீுகளின்கைல் வானத்தின் சகெ கசகனக்கும் தூபங்காட்டி அந்நிய 
கதவர்களுக்குப் பானபெிககள வார்த்தார்ககளா, அந்த வடீுகளாகிய எருசகெைின் 
வடீுகளும் யூதாவுகடய ராைாவின் வடீுகளும் கதாப்கபத் என்கிற 
ஸ்தெத்கதப்கபால் தீட்டுப்பட்டகவகளாய் இருக்குலைன்று கர்த்தர் லசால்லுகிறார் 
என்று லசால் என்றார். 
 

தியானம் 
யாரும் லகட்ட லசய்திககளப் லபற விரும்புவதில்கெ, துன்பத்தில் 
ைகிழ்ச்சியகடவதும் இல்கெ என்பது லபாது அறிவு. ஆயினும்கூட, இயற்கக 
ைற்றும் ைனிதனால் உருவாக்கப்பட்ட, துக்கைகடந்த குடும்பங்கள், வாழ்க்கக 
ைற்றும் இறப்பு ஆகியவற்றில் ஏற்படும் கபரழிவுகள் பற்றிய கைாசைான லசய்திககள 
நாம் அகனவரும் ககட்கிகறாம். துன்பைான சூழ்நிகெயில், தவக்காெத்தில் 
கதவனின் ைக்கள் கதவனின் இதயத்கத எவ்வாறு புரிந்துலகாள்வார்கள்? 
சூழ்நிகெககளயும் ைனித இயல்கபயும் அறிய கதவனுகடய வார்த்கதகய 
தியானிப்கபாம். லதாற்றுகநாய் உெகத்தின் இடிபாடுகளுக்கு ைத்தியில் நாம் 
கதவனால் எழுப்பப்பட்டு பயன்படுத்தப்படுவகத எதிர்கநாக்குகிகறாம். 
 
இன்கறய வசனங்கள் எகரைியா தீர்க்கதரிசிகயக் குறிப்பிடுகின்றன, அவர் ஆறாம் 
ைற்றும் ஏழாம் நூற்றாண்டுகளில் துன்பம் நிகறந்த உெகைான யூதா கதசத்திற்கு 
ஊழியம் லசய்ய கதவனுக்கு முன் அகழக்கப்பட்டார். சூழ்நிகெகள் ைற்றும் ைனித 
இயல்புககள அவர் எவ்வாறு உணர்ந்தார்? 
 
முதொவதாக, சிந்தகன மூெம், அதாவது, உடல் லபாருள் ைற்றும் 
நிகழ்வுகளிெிருந்து கதவனின் வார்த்கதகய தியானிப்பது. குயவனின் ைண் 
கெசத்கத வாங்க கவண்டும் என்ற கர்த்தரின் அறிவுறுத்தகெ தீர்க்கதரிசி 
பின்பற்றினார். பின்பு, அவர் ைனங்களின் மூப்பர்ககளயும் ஆசாரியர்ககளயும் 
ஒன்றுகசர்ந்து இன்கனாைின் குைாரனின் பள்ளத்தாக்கிற்குச் லசன்று, அங்கு கெசம் 
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உகடக்கப்பட்டு, துண்டுகளாக அகற்றப்படும், அதகன கிழக்கு வாழலுக்கு எதிராக 
உகடந்த துண்டுககளப் பார்க்க கவண்டும் (வ. 1-2). இந்த லபௌதிகப் 
லபாருட்களிெிருந்து, தகெவர்கள் கதவனின் இதயத்கதப் பார்த்து புரிந்து லகாள்ள 
கவண்டும் என்று தீர்க்கதரிசி விரும்புகிறார். 
 
இரண்டாவதாக, விளக்கத்தின் மூெம், இஸ்ரகவல் சமூகம் அனுபவிக்கும் 
லநருக்கடிகள், அச்சுறுத்தல்கள் ைற்றும் துன்பங்ககள விவரிக்க உருவகத்கதப் 
பயன்படுத்துதல். தகெவர்கள் முன்னிகெயில், எகரைியா யூதாவின் சமுதாயத்கத 
இன்கனாைின் குைாரனின் பள்ளத்தாக்கு என்று விவரிக்கிறார் (வ 6): உண்கையான 
கதவகனக் ககவிடும் கசாகைான படங்கள் (வ 4), வன்முகற ைற்றும் சிகெ 
வழிபாடு (வ 5), லவளிநாட்டு எதிரிகளால் முற்றுகக, பசி ைற்றும் குளிர், ைற்றும் 
நரைாைிசம் உண்ணுதல் கூட (வ. 7-9). 
 
மூன்றாவதாக, கஷைா (ககட்டல்) மூெம், அதாவது, கதவனின் வார்த்கதக்குத் 
திரும்புதல் ைற்றும் கதவனின் இதயத்கத ைீண்டும் புரிந்துலகாள்வது. கதவன் 
தனக்குக் கட்டகளயிட்டபடி தகெவர்களுக்கு முன்பாக எகரைியா கெசத்கத 
உகடத்தார் (வ. 10), யூதாவின் ைக்கள் கடவுகளக் ககவிட்டு, அவர்களுடனான 
அவருகடய உடன்படிக்கககய முறித்துக்லகாண்டகதச் சுட்டிக்காட்டினார், இது 
அவர்களின் ைரணத்திற்கும் அழிவுக்கும் வழிவகுத்தது (வ. 11). கெசத்தின் 
உகடப்கப ைாற்ற முடியாதது கபாெ, யூதாவின் சிகெ வழிபாட்டாளர்களின் 
தகெவிதிகய ைாற்ற முடியாது. 
 
எல்ொவற்றிற்கும் கைொக, கதவன் குயவனாக இருக்கிறார். முன்பு குறிப்பிட்டபடி, 
குயவன் தனது இதயத்தின்படி பாத்திரங்ககள உருவாக்குகிறார் (எகர. 18:1-10). நம் 
காெத்தில், நாம் கிறிஸ்துகவ நம்பும் வகர, கதவன் உங்ககளயும் என்கனயும் 
அவருக்குப் பயனுள்ள பாத்திரங்களாக வடிவகைக்கிறார் (கராைர் 9:20-24; 2 தீகைா. 
2:19-21). உங்கள் துன்பத்தில், அவர் உங்ககளப் பயன்படுத்தக்கூடிய, பயனுள்ள 
ைற்றும் ைரியாகதக்குரிய பாத்திரைாக ைாற்றுவகத நீங்கள் காண்கிறரீ்களா? 
 
லெபம் 
ஆண்டவகர, சமூகம் அனுபவிக்கும் துன்பங்ககளப் பார்க்கவும், உெககக் காப்பாற்ற 
உைது இதயத்கதப் புரிந்துலகாள்ளவும் என் கண்ககளத் திறந்தருளும். 
உெகத்திற்கான உைது அன்பின் நற்லசய்திகயப் பகிர்ந்து லகாள்ள உைது 
இதயத்திற்கு நான் பதிெளிக்கிகறன். 
 
லெயல் 
இப்கபாது சிந்தித்துப் பழகுங்கள் ைற்றும் உங்ககளச் சுற்றியுள்ள ைனிதர்கள் ைற்றும் 
விஷயங்கள் ைற்றும் உெக சூழ்நிகெககள கதவனின் கண்கணாட்டத்தில் 
பாருங்கள். கபபிள் சத்தியத்தின்படி கர்த்தருகடய இருதயத்கதப் 
புரிந்துலகாள்ளுங்கள். கர்த்தர் அவர்ககள கநசிக்கிறார், அவர்ககள காப்பாற்ற 
விரும்புகிறார் என்ற நற்லசய்திகய ைற்றவர்களுடன் பகிர்ந்து லகாள்ளுங்கள். 
 
 
அருட்திரு முகனவர் கிலளலைன்ட் சியா 
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முதல்வர் 
சிங்கப்பூர் கவதாகை கல்லூரி 
(ஆதாரம்: சீன லென்டன் பக்தி 2022ல் இருந்து லைாழிலபயர்க்கப்பட்டது) 
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1 ஏப்ரல்   ●  லெந்து நான்காம் வாரத்தின் லவள்ளிக்கிழமை  
 
லபாறுமை உங்களுக்கு றவண்டியதாயிருக்கிேது 
 
எபிலரயர் 10:26-39 
 
26. சத்தியத்கத அறியும் அறிகவ அகடந்தபின்பு நாம் ைனப்பூர்வைாய்ப் 
பாவஞ்லசய்கிறவர்களாயிருந்தால், பாவங்களினிைித்தம் லசலுத்தத்தக்க 
கவலறாருபெி இனியிராைல், 
 
27. நியாயத்தீர்ப்பு வருலைன்று பயத்கதாகட எதிர்பார்க்குதலும், விகராதிககளப் 
பட்சிக்கும் ககாபாக்கிகனயுகை இருக்கும். 
 
28. கைாகசயினுகடய பிரைாணத்கதத் தள்ளுகிறவன் இரக்கம்லபறாைல் இரண்டு 
மூன்று சாட்சிகளின் வாக்கினாகெ சாகிறாகன; 
 
29. கதவனுகடய குைாரகனக் காெின்கீழ் ைிதித்து, தன்கனப் பரிசுத்தஞ்லசய்த 
உடன்படிக்ககயின் இரத்தத்கத அசுத்தலைன்லறண்ணி, கிருகபயின் ஆவிகய 
நிந்திக்கிறவன் எவ்வளவு லகாடிதான ஆக்கிகனக்குப் 
பாத்திரவானாயிருப்பாலனன்பகத கயாசித்துப்பாருங்கள். 
 
30. பழிவாங்குதல் எனக்குரியது, நாகன பதிற்லசய்கவன் என்று கர்த்தர் 
லசால்லுகிறார் என்றும், கர்த்தர் தம்முகடய ைனங்ககள நியாயந்தீர்ப்பார் என்றும் 
லசான்னவர் இன்னாலரன்று அறிகவாம். 
 
31. ைவீனுள்ள கதவனுகடய கககளில் விழுகிறது பயங்கரைாயிருக்குகை. 
 
32. முந்தின நாட்ககள நிகனத்துக்லகாள்ளுங்கள்; நீங்கள் பிரகாசைாக்கப்பட்டிருந்த 
அந்த நாட்களில் உபத்திரவங்களாகிய ைிகுந்த கபாராட்டத்கதச் சகித்தீர்ககள. 
 
33. நிந்கதகளாலும் உபத்திரவங்களாலும் நீங்கள் 
கவடிக்ககயாக்கப்பட்டதுைல்ொைல், அப்படி நடத்தப்பட்டவர்களுக்குப் 
பங்காளிகளுைானரீ்கள். 
 
34. நான் கட்டப்பட்டிருக்ககயில் நீங்கள் என்கனக்குறித்துப் பரிதபித்ததுைன்றி, 
பரகொகத்தில் அதிக கைன்கையும் நிகெயுள்ளதுைான சுதந்தரம் உங்களுக்கு 
உண்லடன்று அறிந்து, உங்கள் ஆஸ்திககளயும் சந்கதாஷைாய்க் 
லகாள்களயிடக்லகாடுத்தீர்கள். 
 
35. ஆககயால், ைிகுந்த பெனுக்ககதுவான உங்கள் கதரியத்கத 
விட்டுவிடாதிருங்கள். 
 
36. நீங்கள் கதவனுகடய சித்தத்தின்படி லசய்து, வாக்குத்தத்தம்பண்ணப்பட்டகதப் 
லபறும்படிக்குப் லபாறுகை உங்களுக்கு கவண்டியதாயிருக்கிறது. 
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37. வருகிறவர் இன்னுங் லகாஞ்சக்காெத்தில் வருவார், தாைதம்பண்ணார். 
 
38. விசுவாசத்தினாகெ நீதிைான் பிகழப்பான், பின்வாங்கிப்கபாவானானால் 
அவன்கைல் என் ஆத்துைா பிரியைாயிராது என்கிறார். 
 
39. நாகைா லகட்டுப்கபாகப் பின்வாங்குகிறவர்களாயிராைல், ஆத்துைா ஈகடற 
விசுவாசிக்கிறவர்களாயிருக்கிகறாம். 
 
தியானம் 
இரட்சிப்பு என்பது, தாம் லசய்த எல்ொ பாவங்களிெிருந்தும் ைன்னிக்கப்படவும், 
கதவனின் இறுதித் தீர்ப்பிெிருந்து தப்பிக்க விரும்பும் அகனத்து பாவிகளுக்கும் 
கதவனிடைிருந்து கிகடக்கும் ஓர் இெவச வரன். இரட்சிப்கபப் பற்றிய இந்த 
உண்கைகய அறிந்திருப்பதால், கவண்டுலைன்கற பாவத்தில் 
நிகெத்திருப்பவர்களுக்கு, பாவ ைன்னிப்புக்கு கவறு தியாகம் இல்கெ (வச. 26). 
பாவம் இல்ொத வாழ்க்கககய வாழ்வதற்கான நைது அர்ப்பணிப்பில் கதவனுக்கு 
உண்கையாக இருப்பதற்கு இது ஒரு எச்சரிக்கக ைற்றும் விழித்லதழுதெின் 
அகழப்பு. பரிசுத்த ஆவியின் மூெம் அன்பான கதவன் ஒவ்லவாரு நபகரயும் 
ைனந்திரும்புவதற்கும், ஒவ்லவாரு நபகரயும் பாவம், நீதி ைற்றும் நியாயத்தீர்ப்பு 
(கயாவான் 16:8) பற்றி எப்கபாதும் உணர்த்துகிறார். 
 
எபிகரய லைாழியில் உள்ள இந்தப் பகுதி, இரட்சிப்பின் இெவச பரிகச 
அெட்சியப்படுத்துவது அல்ெது இகயசு கிறிஸ்துவின் இரட்சிப்பின் லசயகெ 
நிராகரிப்பது ஒவ்லவாரு பாவியின் ைீதும் நியாயத்தீர்ப்கபக் லகாண்டுவருகிறது 
என்பகத லதளிவுபடுத்துகிறது. ைனந்திரும்புதலுடன் கிறிஸ்துவில் 
நிகெத்திருப்பவர்கள் நியாயத்தீர்ப்பு பயத்திெிருந்து விடுபடொம். எனகவ, 
துன்புறுத்தல்களுக்கு ைத்தியில் இரட்சிப்பின் நம்பிக்கககயப் பற்றிக்லகாள்ள 
விசுவாசிககள எபிகரயர் ஊக்குவிக்கிறது. கசாதகனககள எதிர்ப்பது 
அவிசுவாசிகளுக்கும், நம்பிக்ககயில் பெவனீைானவர்களுக்கும் ஒரு சாட்சியாகும். 
 
இகயசு கிறிஸ்துகவ ஆண்டவராகவும் இரட்சகராகவும் உள்ள நம் நம்பிக்கககய 
ககள்விக்குள்ளாக்கும் உெகில் நாம் வாழ்கிகறாம். சிெ காெம் தீகைகய எதிர்த்த 
பிறகு, லபரும்பான்கையாகனார் உெக கநாக்கங்களுக்காக வாழும்கபாது 
விட்டுக்லகாடுக்கும் செனம் இயற்ககயானது. ஒருகபாதும் ககவிடாதீர்கள், 
துன்புறுத்தகெச் சகித்துக்லகாள்ளுங்கள், இகயசு கிறிஸ்து தம்முகடய 
பிள்களககள கதவனுகடய ராஜ்யத்திற்குச் கசர்க்க வருகிறார். ஆண்டவர் 
வருவதில் தாைதம் என்பது கதவனின் தாைதம் அல்ெ. கர்த்தர் அவர் கநரத்தில் 
வருவார். சகிப்கபாடும், லபாறுகைகயாடும், நம்பிக்கககயாடும் கதவனுக்காகக் 
காத்திருப்கபாம். பரிசுத்த ஆவியின் வல்ெகையால் ைட்டுகை துன்புறுத்துதகெ 
சகித்துக்லகாள்ளுங்கள். லெந்து காெம் என்பது லபாறுகைக்காக பரிசுத்த 
ஆவியானவரிடைிருந்து வெிகைகய ைீண்டும் லபறுவதற்கான கநரம். 
 
லெபம் 
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எங்கள் பரகொகத் தகப்பகன, எங்கள் இரட்சிப்புக்காக நீங்கள் லசலுத்திய லபரும் 
விகெக்காக நாங்கள் உைக்கு நன்றி லசலுத்துகிகறாம். இரட்சிப்பின் வரத்கத 
இெகுவாக எடுத்துக் லகாண்டதற்காகவும், தீகைக்கான எங்கள் எதிர்ப்கபக் 
ககவிடுவதற்கான கசாதகனக்கு அடிபணிந்ததற்காகவும் ைன்னிப்பு ககட்கிகறாம். 
துன்புறுத்தல்ககள எதிர்லகாள்ளும் லபாறுகைகயயும் சகிப்புத்தன்கைகயயும் 
எங்களுக்கு நீர் வழங்க கவண்டும். 
 
லெயல் 
லதய்வகீ வாழ்க்கககய நடத்துவதற்கான உங்கள் உறுதிப்பாட்கடக் 
ககடப்பிடிப்பதில் நீங்கள் பாதிக்கப்படக்கூடிய பகுதிககளக் கண்டறியவும். 
கசாதகனககள சைாளிக்க வழிககளத் கதடுங்கள். 
 
 
அருட்திரு முகனவர் அலெக்ஸ் தாைஸ் 
புகராகிதர் 
சிங்கப்பூரில் உள்ள ைார்கதாைா சிரியன் கதவாெயம் 
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2 ஏப்ரல்   ●  லெந்து நான்காம் வாரத்தின் ெனிக்கிழமை  
 
உன்னில் நீ அன்புகூருவதுறபால் பிேனிலும் அன்புகூருவாயாக; நான் கர்த்தர் 
 
றெவியராகைம் 19:1-18, 30-37 
 
1. பின்னும் கர்த்தர் கைாகசகய கநாக்கி: 
 
2. நீ இஸ்ரகவல் புத்திரரின் சகப அகனத்கதாடும் லசால்ெகவண்டியது 
என்னலவன்றால்: உங்கள் கதவனும் கர்த்தருைாகிய நான் பரிசுத்தர், ஆககயால் 
நீங்களும் பரிசுத்தராயிருங்கள். 
 
3. உங்களில் அவனவன் தன்தன் தாய்க்கும் தன்தன் தகப்பனுக்கும் பயந்திருக்கவும், 
என் ஓய்வுநாட்ககள ஆசரிக்கவும் கடவரீ்கள்; நான் உங்கள் கதவனாகிய கர்த்தர். 
 
4. விக்கிரகங்ககள நாடாைலும், வார்ப்பிக்கப்பட்ட லதய்வங்ககள உங்களுக்கு 
உண்டாக்காைலும் இருப்பரீ்களாக; நான் உங்கள் கதவனாகிய கர்த்தர். 
 
5. நீங்கள் சைாதானபெிகயக் கர்த்தருக்குச் லசலுத்தினால், அகத ைகனாற்சாகைாய்ச் 
லசலுத்துங்கள். 
 
6. நீங்கள் அகதச் லசலுத்துகிற நாளிலும் ைறுநாளிலும் அகதப் புசிக்ககவண்டும்; 
மூன்றாம் நாள்ைட்டும் ைீதியானது அக்கினியிகெ சுட்லடரிக்கப்படக்கடவது. 
 
7. மூன்றாம் நாளில் அதில் ஏதாகிலும் புசிக்கப்பட்டால் அருவருப்பாயிருக்கும்; அது 
அங்கிகரிக்கப்படைாட்டாது. 
 
8. அகதப் புசிக்கிறவன் கர்த்தருக்குப் பரிசுத்தைானகதப் பரிசுத்தக் 
குகெச்சொக்கினபடியால் அவன் தன் அக்கிரைத்கதச் சுைந்து, தன் ைனத்தில் 
இராதபடிக்கு அறுப்புண்டுகபாவான். 
 
9. நீங்கள் கதசத்தின் பயிகர அறுக்கும்கபாது, உன் வயெின் ஓரத்திெிருக்கிறகதத் 
தீர அறுக்காைலும், சிந்திக்கிடக்கிற கதிர்ககளப் லபாறுக்காைலும், 
 
10. உன் திராட்சத்கதாட்டத்திகெ பின் அறுப்கப அறுக்காைலும், அதிகெ 
சிந்திக்கிடக்கிற பழங்ககளப் லபாறுக்காைலும், அகவககள எளியவனுக்கும் 
பரகதசிக்கும் விட்டுவிடுவாயாக; நான் உங்கள் கதவனாகிய கர்த்தர். 
 
11. நீங்கள் களவுலசய்யாைலும், வஞ்சகனபண்ணாைலும், ஒருவருக்லகாருவர் லபாய் 
லசால்ொைலும் இருங்கள். 
 
12. என் நாைத்கதக்லகாண்டு லபாய்யாகணயிடுகிறதினால், உங்கள் கதவனுகடய 
நாைத்கதப் பரிசுத்தக் குகெச்சொக்காைலும் இருப்பீர்களாக; நான் கர்த்தர். 
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13. பிறகன ஒடுக்காைலும் லகாள்களயிடாைலும் இருப்பாயாக; கூெிக்காரனுகடய 
கூெி விடியற்காெம்ைட்டும் உன்னிடத்தில் இருக்கொகாது. 
 
14. லசவிடகன நிந்தியாைலும், குருடனுக்கு முன்கன தடுக்ககெ கவயாைலும், உன் 
கதவனுக்குப் பயந்திருப்பாயாக; நான் கர்த்தர். 
 
15. நியாயவிசாரகணயில் அநியாயம் லசய்யாதிருங்கள்; சிறியவனுக்கு 
முகதாட்சிணியம் லசய்யாைலும், லபரியவனுகடய முகத்துக்கு அஞ்சாைலும், 
நீதியாகப் பிறனுக்கு நியாயந்தீர்ப்பாயாக. 
 
16. உன் ைனங்களுக்குள்கள அங்குைிங்கும் ககாள்லசால்ெித் திரியாயாக; 
பிறனுகடய இரத்தப்பழிக்கு உட்படகவண்டாம்; நான் கர்த்தர். 
 
17. உன் சககாதரகன உன் உள்ளத்தில் பககயாயாக; பிறன்கைல் பாவம் 
சுைராதபடிக்கு அவகன எப்படியும் கடிந்து லகாள்ளகவண்டும். 
 
18. பழிக்குப்பழி வாங்காைலும், உன் ைனப்புத்திரர்கைல் லபாறாகைலகாள்ளாைலும், 
உன்னில் நீ அன்புகூருவதுகபால் பிறனிலும் அன்புகூருவாயாக; நான் கர்த்தர். 
 
30. என் ஓய்வுநாட்ககள ஆசரித்து, என் பரிசுத்த ஸ்தெத்கதக்குறித்துப் 
பயபக்தியாயிருப்பீர்களாக; நான் கர்த்தர். 
 
31. அஞ்சனம் பார்க்கிறவர்ககள நாடி, குறிலசால்லுகிறவர்ககளத் கதடாதிருங்கள்; 
அவர்களாகெ தீட்டுப்படகவண்டாம்; நான் உங்கள் கதவனாகிய கர்த்தர். 
 
32. நகரத்தவனுக்கு முன்பாக எழுந்து, முதிர்வயதுள்ளவன் முகத்கதக் 
கனம்பண்ணி, உன் கதவனுக்குப் பயப்படுவாயாக; நான் கர்த்தர். 
 
33. யாலதாரு அந்நியன் உங்கள் கதசத்தில் உங்ககளாகட தங்கினால், அவகனச் 
சிறுகைப்படுத்தகவண்டாம். 
 
34. உங்களிடத்தில் வாசம்பண்ணுகிற அந்நியகனச் சுகதசிகபாெ எண்ணி, நீங்கள் 
உங்களில் அன்புகூருகிறதுகபாெ அவனிலும் அன்புகூருவரீ்களாக; நீங்களும் 
எகிப்துகதசத்தில் அந்நியராயிருந்தீர்ககள; நான் உங்கள் கதவனாகிய கர்த்தர். 
 
35. நியாயவிசாரகணயிலும், அளவிலும், நிகறயிலும், படியிலும் அநியாயம் 
லசய்யாதிருப்பரீ்களாக. 
 
36. சுமுத்திகரயான தராசும், சுமுத்திகரயான நிகறகல்லும், சுமுத்திகரயான 
ைரக்காலும், சுமுத்திகரயான படியும் உங்களுக்கு இருக்ககவண்டும்; நான் உங்ககள 
எகிப்து கதசத்திெிருந்து புறப்படப்பண்ணின உங்கள் கதவனாகிய கர்த்தர். 
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37. ஆககயால் என்னுகடய கட்டகளகள் யாகவயும் என்னுகடய நியாயங்கள் 
யாகவயும் ககக்லகாண்டு, அகவகளின்படி நடக்கக்கடவரீ்கள்; நான் கர்த்தர் என்று 
லசால் என்றார். 
 
தியானம் 
நாம் எப்படி பரிசுத்தைாக ைாறுவது? ஒரு பரிசுத்தைான நபகர தனது ைத பக்தியின் 
காரணைாக உெக இன்பங்களிெிருந்து விெகி இருப்பவர் என்று நாம் 
நிகனக்கிகறாம். பரிசுத்தைாக இருப்பது நகடமுகறயில் சாத்தியைற்றது என்று பெர் 
நிகனக்கொம், ஏலனன்றால் வாழ்க்ககயில் பெ விஷயங்கள் அந்த பரிசுத்தத்கத 
லகடுக்கும். 
 
இந்தப் பத்தியில் பரிசுத்தம் பற்றிய இந்த ைறு உெகக் கருத்கத இரண்டு வழிகளில் 
தகெகீழாக ைாற்றுகிறது. 
 
முதொவதாக, பரிசுத்தைாக இருப்பது என்பது நாம் எகதச் லசய்யவில்கெ 
என்பகதப் பற்றியது, கைலும் நம் அன்றாட வாழ்க்கககய நாம் எப்படி வாழ்கிகறாம் 
என்பகதப் பற்றியது. ஆம், இது ஓய்வுநாகளக் ககடப்பிடிப்பது, கதவனின் 
வடீ்கடயும் லபாருட்ககளயும் ைதிப்பது, சரியான பெிககளச் லசலுத்துவது ைற்றும் 
ஆவிகள் ைற்றும் சிகெகளில் ஈடுபடுவகதத் தவிர்ப்பது கபான்ற ஆன்ைீக 
ஒழுக்கங்களுடன் லதாடங்குகிறது. ஆனால் அது அங்கககய நிற்கவில்கெ. நம் 
லபற்கறாகர நாம் எப்படி ைதிக்கிகறாம், வயதானவர்ககள எப்படி ைதிக்கிகறாம், 
ஏகழகளுக்கு எகதயாவது விட்டுவிடுகிகறாைா, அந்நியர்களுக்கு விருந்கதாம்பல் 
லசய்கிகறாைா, உண்கைகயப் கபசுகிகறாைா, நம் அண்கட வடீ்டாகரக் 
கவனித்துக்லகாள்கிகறாைா, எல்கொரிடமும் பாரபட்சைில்ொைல் 
நடந்துலகாள்கிகறாைா, நம் வணிக நடவடிக்கககளில் கநர்கையாக இருக்கிகறாைா 
- இகவ நம் அன்றாட வாழ்வில் உள்ள ைிகவும் உண்கையான விஷயங்கள். 
 
இரண்டாவதாக, பரிசுத்தைாக இருப்பது நைது லசாந்த தார்ைீக பரிபூரணத்கதப் 
பற்றியது அல்ெ, ஆனால் நாம் யார், யாருகடயவர்கள் என்பதன் பிரதிபெிப்பு: நாம் 
கதவனுக்குச் லசாந்தைான ைக்கள். கதவனின் பரிசுத்தத்கதப் பிரதிபெிக்கும் 
வககயில் நைது வாழ்க்கக பரிசுத்தைாக இருக்க அகழக்கப்பட்டுள்ளது - அவர் 
நீதியுள்ளவர், நியாயைானவர், உண்கையுள்ளவர், இரக்கமுள்ளவர், 
ைனதுருக்கமுள்ளவர், பாதுகாவெர், அக்ககறயுள்ளவர், ைன்னிப்பவர், ைவீகனக் 
லகாடுப்பவர், அகைதிகய விரும்புபவர், கநரத்கத ைதிப்பவர் ைற்றும் 
நித்தியைானவர். பரிசுத்தைாக இருப்பதன் ஆவிக்குரிய அம்சங்கள், கதவனுடனான 
ைாற்றைான ைற்றும் நீடித்த உறவிற்கு நம்கை இழுப்பதாகும். அதனால் அவர் யார் 
என்பகத நாம் யாராக இருப்கபாம் என்பதில் கதய்க்கப்படும். 
 
நைது அயொன் இடத்திலும், இன்னும் கதவகன அறியாதவர்களுடனும் 
கதவனுகடய பரிசுத்தத்கதக் காணும்படியான வழிபாட்டு வழியில் நாம் 
கதவகனாடு நடப்கபாம். 
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"இவ்விதைாய், ைனுஷர் உங்கள் நற்கிரிகயககளக் கண்டு, பரகொகத்திெிருக்கிற 
உங்கள் பிதாகவ ைகிகைப்படுத்தும்படி, உங்கள் லவளிச்சம் அவர்கள் முன்பாகப் 
பிரகாசிக்கக்கடவது." ைத்கதயு 5:16 
 
லெபம் 
பரிசுத்த கதவகன, உம் பிள்கள என்று அகழக்கப்படுவது எவ்வளவு அற்புதைான 
பாக்கியம். உங்ககள லவளிப்படுத்தும் ைற்றும் என் வழிகய ஒளிரச் லசய்யும் உைது 
வார்த்கதக்கு நன்றி. உைது பரிசுத்தைான வழிகளில் என்கனக் கண்டித்து நடக்கச் 
லசய்யும் உைது பரிசுத்த ஆவிக்கு நன்றி. என்கனச் சுற்றியுள்ளவர்களுடன் நான் 
வாழும் விதத்தில் உங்ககளப் கபாெகவ இருக்க என்கன உள்கள ைாற்றவும். 
அவர்கள் வாழ்வில் உைது புனித இருப்கப அனுபவிக்கும் வககயில் அவர்ககள 
நடத்த உைது பரிசுத்தம் என்கன வழிநடத்திச் லசயல்படுத்த கவண்டும். உங்கள் 
குைாரனாகிய எங்கள் கர்த்தராகிய கிறிஸ்துவின் மூெைாக. ஆலைன். 
 
லெயல் 
ஒவ்லவாரு நாளும், கதவன் யார் என்பதில் உங்ககள ஆச்சரியப்படுத்தும் ஒரு 
அம்சத்கதக் குறிப்பிடவும். அது அவருகடய பரிசுத்தம். அவகர வணங்குங்கள்! 
அவகரப் பின்பற்றுங்கள்! 
 
1. இன்று நான் கதவகனப் பற்றி என்ன ஆச்சரியைாகக் காண்கிகறன்? 
 
2. என் வாழ்க்ககயில் ஒரு சூழ்நிகெ அல்ெது ஒரு நபர் இடத்தில் நான் அவகரப் 
கபாெகவ இருக்க கவண்டும் என்று கதவன் விரும்புகிறாரா? அவ்வாறு 
லசய்வதிெிருந்து எனக்கு என்ன தகட? 
 
3. அந்தச் சூழ்நிகெயிகொ அல்ெது அந்த நபருக்ககா நம் அற்புதமும் 
பரிசுத்தமுைான கதவகனப் பிரதிபெிக்கும் வககயில் இன்று நான் என்ன லசய்ய 
முடியும்? 
 
 
வணக்கத்திற்குரிய கவாங் தக் லைங் 
சமூக கசகவகளுக்கான அர்ச்சகர் 
சிங்கப்பூர் ைகறைாவட்டம் 
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3 ஏப்ரல்   ●  லெந்து ஐந்தாம் வாரத்தின் ஞாயிற்றுக்கிழமை 
 
நான் அவமரயும்... அவருமடய பாடுகளின் ஐக்கியத்மதயும் அேிகிேதற்கும் 
 
பிெிப்பியர் 3:4-14 
 
4. ைாம்சத்தின்கைல் நம்பிக்கக கவக்ககவண்டுைானால் நானும் கவக்கொம்; 
கவலறாருவன் ைாம்சத்தின்கைல் நம்பிக்ககயாயிருக்க நிகனத்தால் நான் அதிகைாய் 
அப்படிச் லசய்யொம். 
 
5. நான் எட்டாம் நாளில் விருத்தகசதனைகடந்தவன், இஸ்ரகவல் வம்சத்தான், 
லபன்யைீன் ககாத்திரத்தான், எபிலரயரில் பிறந்த எபிலரயன், 
நியாயப்பிரைாணத்தின்படி பரிகசயன்; 
 
6. பக்திகவராக்கியத்தின்படி சகபகயத் துன்பப்படுத்தினவன், 
நியாயப்பிரைாணத்திற்குரிய நீதியின்படி குற்றஞ்சாட்டப்படாதவன். 
 
7. ஆகிலும், எனக்கு ொபைாயிருந்தகவகலளகவககளா அகவககளக் 
கிறிஸ்துவுக்காக நஷ்டலைன்று எண்ணிகனன். 
 
8. அதுைாத்திரைல்ெ, என் கர்த்தராகிய கிறிஸ்து இகயசுகவ அறிகிற அறிவின் 
கைன்கைக்காக எல்ொவற்கறயும் நஷ்டலைன்று எண்ணிக்லகாண்டிருக்கிகறன். 
 
9. நான் கிறிஸ்துகவ ஆதாயப்படுத்திக்லகாள்ளும்படிக்கும், 
நியாயப்பிரைாணத்தினால் வருகிற சுயநீதிகய உகடயவனாயிராைல், 
கிறிஸ்துகவப் பற்றும் விசுவாசத்தினால் வருகிறதும் விசுவாசமூெைாய் கதவனால் 
உண்டாயிருக்கிறதுைான நீதிகய உகடயவனாயிருந்து, கிறிஸ்துவுக்குள் 
இருக்கிறவலனன்று காணப்படும்படிக்கும், 
 
10. இப்படி நான் அவகரயும் அவருகடய உயிர்த்லதழுதெின் வல்ெகைகயயும், 
அவருகடய பாடுகளின் ஐக்கியத்கதயும் அறிகிறதற்கும், அவருகடய 
ைரணத்திற்லகாப்பான ைரணத்திற்குள்ளாகி, எப்படியாயினும் நான் 
ைரித்கதாரிெிருந்து உயிகராலடழுந்திருப்பதற்குத் தகுதியாகும்படிக்கும், 
 
11. அவருக்காக எல்ொவற்கறயும் நஷ்டலைன்று விட்கடன்; குப்கபயுைாக 
எண்ணுகிகறன். 
 
12. நான் அகடந்தாயிற்று, அல்ெது முற்றும் கதறினவனாகனன் என்று எண்ணாைல், 
கிறிஸ்து இகயசுவினால் நான் எதற்காகப் பிடிக்கப்பட்கடகனா அகத நான் 
பிடித்துக்லகாள்ளும்படி ஆகசயாய்த் லதாடருகிகறன். 
 
13. சககாதரகர, அகதப் பிடித்துக்லகாண்கடலனன்று நான் எண்ணுகிறதில்கெ; ஒன்று 
லசய்கிகறன், பின்னானகவககள ைறந்து, முன்னானகவககள நாடி, 
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14. கிறிஸ்து இகயசுவுக்குள் கதவன் அகழத்த பரை அகழப்பின் 
பந்தயப்லபாருளுக்காக இெக்கக கநாக்கித் லதாடருகிகறன். 
 
தியானம் 
பவுல் வாதிடுவது கிறிஸ்து தாகை லசய்தகதத்தான். கிறிஸ்து ைனிதனாக 
ைாறுவதில் தம்கைகய லவறுகையாக்கினார், கைலும் அகனவராலும் 
நிராகரிக்கப்பட்டு லவறுக்கப்பட்டார். அவ்வாறு தம்கைகய லவறுகையாக்குவதன் 
மூெம், உயிர்த்லதழுந்த கிறிஸ்து ஒரு புதிய சரீரத்கதப் லபற்று, இப்லபாழுது 
பிதாவாகிய கதவனின் வெது பாரிசத்தில் அைர்வதற்கு பரிசுத்த ஆவியானவரால் 
ஒரு நிரப்புதல் ஏற்பட்டது. பிதாவாகிய கதவனுக்குக் கீழ்ப்படிந்து கிறிஸ்து இகதச் 
லசய்தார். பிதாவாகிய கதவனும் பரிசுத்த ஆவியான கதவனும் தன்கன 
உயிர்த்லதழுந்த உடெில் எழுப்பும் உயரங்ககள கிறிஸ்து அறிந்திருக்கவில்கெ. 
 
பிதாவாகிய கதவனும் பரிசுத்த ஆவியானவரான கதவனும் நம்கைச் சிறு 
கிறிஸ்துகவப் கபாெ உயர்த்துவார்கள் என்ற நம்பிக்கக நைக்கும் இருக்க கவண்டும். 
நாம் உயிகராடு வரும் சிகெகள் கபான்றவர்கள். நாம் என்ன ஆகவாம் என்று 
நைக்குத் லதரியாது. உயிர்த்லதழுந்த தன் சரீரத்தில் தான் எவ்வளவு லபரியவராவார் 
என்று கிறிஸ்துவும் அறிந்திருக்கவில்கெ. கிறிஸ்து சிலுகவயில் வந்தகபாது 
கிறிஸ்து விசுவாசத்தில் லசயல்பட்டார். கிறிஸ்துவுக்கு முழுக்க முழுக்க 
விசுவாசத்கதச் சார்ந்திருக்கும் நீதி இருந்தது. 
 
கிறிஸ்துவின் அடிச்சுவடுககளப் பின்பற்றி அவருகடய துன்பங்களில் பங்கு 
லகாள்கவாம். கிறிஸ்து முழு ைனிதனாகவும் அகத கநரத்தில் கிறிஸ்து முழு 
கதவனாகவும் இருந்தார். கிறிஸ்து நைக்கு அருகில் இருக்கிறார், நம்கை 
ஊக்குவிக்கிறார், நாம் விழும்கபாது நம்கை கைகெ இழுக்கிறார். 
 
லெபம் 
பிதாவாகிய கதவகன, ைனித குெத்தின் தகப்பகன, எங்கள் முன்ைாதிரியாக, எங்கள் 
கதாழனாக, ைீட்பராகிய கிறிஸ்துகவ எங்களுக்குக் லகாடுத்ததற்காக உைக்கு நன்றி 
லசலுத்துகிகறாம். கிறிஸ்துகவ முழு ைனிதனாக இருக்க உதவிய கதவனுக்கு 
நன்றி, எனகவ அவரால் எங்கள் வரம்புககளப் புரிந்துலகாள்ள முடிந்தது, நாங்களும் 
கிறிஸ்துவின் துன்பங்ககளப் பின்பற்ற முடிகிறது. நைது இரட்சிப்பின் ஆசிரியரும் 
பரிபூரணருைான கிறிஸ்துகவ லதாடர்ந்து பார்க்க எங்களுக்கு உதவுங்கள். 
கிறிஸ்துகவ ஆதாயப்படுத்தி, அவரில் காணப்படுவகத எதிர்கநாக்கும்கபாது, 
அகனத்கதயும் இழப்பாக எண்ணுகவாம். 
 
லெயல் 
சிறிய விஷயங்ககள இழப்பாக எண்ணத் லதாடங்கி, லபரிய விஷயங்களுக்குச் 
லசல்லுங்கள், அவற்கறயும் இழப்பாக எண்ணுங்கள். உங்ககளப் பற்றி ைிக 
அதிகைாக நிகனக்காதீர்கள், ஆனால் எல்ொவற்கறயும் குப்கப என்று எண்ணும் 
திறகன உங்களுக்கு வழங்க கதவகன நம்புங்கள். 
 
 
முகனவர் லீ சூ ஆன் 
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தகெவர்  
சிங்கப்பூர் கவதாகைச் சங்கம் 
 
 
 
 
 


