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4 ஏப்ரல்   ●     லெந்து ஐந்தாம் வாரத்தின் திங்கள்கிழமை 
 
உங்களில் பாவமில்லாதவன் இவள்மேல் முதலாவது கல்லலறியக்கடவன் 
 
ய ாவான் 8:1-11 
 
1. இயயசு ஒெிவமகெக்குப் யபானார். 
 
2. மறுநாள் காகெயியெ அவர் திரும்பி யதவாெயத்திற்கு வந்தயபாது, 
ஜனங்கலெல்ொரும் அவரிடத்தில் வந்தார்கள். அவர் உட்கார்ந்து அவர்களுக்கு 
உபயதசம்பண்ணினார். 
 
3. அப்லபாழுது விபசாரத்தியெ கண்டுபிடிக்கப்பட்ட ஒரு ஸ்திரீகய யவதபாரகரும் 
பரியசயரும் அவரிடத்தில் லகாண்டுவந்து, அவகெ நடுயவ நிறுத்தி: 
 
4. யபாதகயர, இந்த ஸ்திரீ விபசாரத்தில் ககயும் லமய்யுமாய்ப் பிடிக்கப்பட்டாள். 
 
5. இப்படிப்பட்டவர்ககெக் கல்லெறிந்து லகால்ெயவண்டுலமன்று யமாயச 
நியாயப்பிரமாணத்தில் நமக்குக் கட்டகெயிட்டிருக்கிறாயர, நீர் என்ன லசால்லுகிறரீ் 
என்றார்கள். 
 
6. அவர்யமல் குற்றஞ்சுமத்துவதற்கான காரணம் உண்டாகும்லபாருட்டு அவகரச் 
யசாதிக்கும்படி இப்படிச் லசான்னார்கள். இயயசுயவா குனிந்து, விரெினால் 
தகரயியெ எழுதினார். 
 
7. அவர்கள் ஓயாமல் அவகரக் யகட்டுக்லகாண்டிருக்ககயில், அவர் நிமிர்ந்து பார்த்து: 
உங்கெில் பாவமில்ொதவன் இவள்யமல் முதொவது கல்லெறியக்கடவன் என்று 
லசால்ெி, 
 
8. அவர் மறுபடியும் குனிந்து, தகரயியெ எழுதினார். 
 
9. அவர்கள் அகதக் யகட்டு, தங்கள் மனச்சாட்சியினால் கடிந்துலகாள்ெப்பட்டு, 
லபரியயார்முதல் சிறியயார்வகரக்கும் ஒவ்லவாருவராய்ப் யபாய்விட்டார்கள். இயயசு 
தனித்திருந்தார், அந்த ஸ்திரீ நடுயவ நின்றாள். 
 
10. இயயசு நிமிர்ந்து அந்த ஸ்திரீகயத் தவிர யவலறாருவகரயுங் காணாமல்: 
ஸ்திரீயய, உன்யமல் குற்றஞ்சாட்டினவர்கள் எங்யக? ஒருவனாகிலும் உன்கன 
ஆக்கிகனக்குள்ொகத் தீர்க்கவில்கெயா என்றார். 
 
11. அதற்கு அவள்: இல்கெ, ஆண்டவயர, என்றாள். இயயசு அவகெ யநாக்கி: நானும் 
உன்கன ஆக்கிகனக்குள்ொகத் தீர்க்கிறதில்கெ; நீ யபா, இனிப் பாவஞ்லசய்யாயத 
என்றார். 
 
தி ானம் 
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நீங்கள் எப்யபாதாவது ஒருவகர நியாயந்தீர்த்திருக்கிறரீ்கொ அல்ெது கண்டனம் 
லசய்திருக்கிறரீ்கொ? இயயசு உங்கள் நிகெயில் இருந்திருந்தால் என்ன 
லசய்திருப்பார்? 
 
விபச்சாரத்தில் சிக்கிய ஒரு லபண்கண மதத் தகெவர்கள் இயயசுவிடம் லகாண்டு 
வந்ததாக வாசிக்கியறாம். குற்றம் சாட்டுபவர்கள் ஒரு லபாறிகய கவத்தனர். 
அவர்கள் இயயசுகவக் குற்றம் சாட்டுவதற்கான காரணத்கத விரும்பினர். அவர்கள் 
உண்கமயில் பின்லதாடர்ந்தவர் அவர்தான். "அவகெக் கல்லெறி" என்று இயயசு 
லசான்னால், அவர் யராமானிய சட்டத்கத மீறுவார், ஏலனன்றால் மரண 
தண்டகனக்கு யராமானிய நீதிமன்றங்கள் யதகவ. கல்லெறிவதும் இயயசுவின் 
மன்னிப்புச் லசய்திக்கு எதிரானதாகத் யதான்றும். "அவகெப் யபாகவிடு" என்று 
இயயசு லசான்னால், அவருகடய முடிவு யமாயசயின் சட்டத்திற்கு யநலரதிரானதாக 
இருக்கும். 
 
விபச்சாரம் இரண்டு நபர்ககெ உள்ெடக்கியது. அவர்கள் அவகெச் லசயெில் 
பிடித்திருந்தால், அந்த மனிதன் எங்யக? ஆணும் லபண்ணும் லகால்ெப்பட யவண்டும் 
என்று யமாயசயின் சட்டம் கூறியது (யெவியராகமம் 20:10). சாட்சிகள் எங்யக 
இருந்தார்கள்? யமலும், அந்தப் லபண்கண அவமானப்படுத்தியதன் மூெமும், 
அவகெ அவர்கள் முன் நிற்க கவப்பதன் மூெமும், நியாயமான நடத்தலுக்கான 
பெ சட்டத் யதகவககெப் புறக்கணித்துள்ெனர். ஒழுக்கத்தின் பாதுகாவெர்கொக 
இருக்கக்கூடியவர்கள் தங்கள் லசாந்த லநறிமுகறககெ உகடத்தனர்! 
 
இயயசு தகரயில் என்ன எழுதினார் என்று அறிஞர்கள் ஆச்சரியப்படுகிறார்கள். 
அவகரச் சுற்றி நின்ற மனிதர்கெின் பாவமா? ஒருயவகெ அவர் மிகவும் 
மரியாகதக்குரியவர்கெில் லதாடங்கி அவர்கெின் பாவங்களுடன் அவர்கெின் 
லபயர்ககெயும் எழுதினாயரா. எவருமறியார். யபசாமல் இருந்ததால், இயயசு 
அவர்கெின் குற்றச்சாட்டுகளுக்கு பதிெெிக்க மறுத்துவிட்டார். அவரது லமௌனம், 
குனிந்து, அழுக்குகெில் அவரது எழுத்து லதாடர்புககெ மாற்றியது. அவர்கள் 
லதாடர்ந்து அவரிடம் யகட்டயபாது, "உங்களில் பாவைில்ொதவன் இவள்யைல் 
முதொவது கல்லெறி க்கடவன்" என்று இயயசு பதிெெித்தார். 
 
யசாதகன முடிந்தது. ஆண்கள் நீதிபதிகொக இருந்தனர்; இப்யபாது அவர்கள் 
தாழ்த்தப்பட்டனர். லபண் ஒரு லபாருொக இருந்தாள்; இப்யபாது அவள் ஒரு நபராக 
மாறினாள். எல்யொரும் பகைய வைிககெ உகடக்கக் கட்டகெயிட்டனர் - 
சட்டவாதம் மற்றும் நியாயத்தீர்ப்பு லகாண்ட தகெவர்கள், பாவம் மற்றும் பாெியல் 
ஒழுக்கக்யகடு லகாண்ட லபண். லபதஸ்தா குெத்தில் குணமகடந்த முடவனிடம், 
“யபா, இனி பாவம் லசய்யாயத” என்று லசான்னகத இயயசு அவெிடமும் லசான்னார். 
இயயசு கிருகபகயயும் கருகணகயயும் வைங்கினார், ஆனால் தகெவர்களும் 
அந்தப் லபண்ணும் லபாறுப்பு மிக்கவர்கொக இருக்கத் யதகவயாயிருந்த்தது. 
 
இந்த அைகான ககத நமக்கு இரண்டு முக்கியமான பாடங்ககெக் 
லகாண்டுவருகிறது: முதொவதாக, தவகறத் திருத்துவது மன்னிப்பதில் 
லதாடங்குகிறது, கண்டிப்பதில் அல்ெ. நாம் தவறுககெ எதிர்லகாள்ளும் 
யபாலதல்ொம், நாம் உண்கமயியெயய தாழ்கமயுடன் இருக்க யவண்டும், 
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லபருகமப்படக்கூடாது. நம் லசாந்த வாழ்க்கககய நாம் ஒரு நீண்ட கடினமான 
விமர்சனப் பார்கவகய எடுக்க யவண்டும். கொத்தியர் 6:1 நமக்கு நிகனவூட்டுகிறது, 
“சயகாதரயர, ஒருவன் யாலதாரு குற்றத்தில் அகப்பட்டால், ஆவிக்குரியவர்கொகிய 
நீங்கள் சாந்தமுள்ெ ஆவியயாயட அப்படிப்பட்டவகனச் சீர்லபாருந்தப்பண்ணுங்கள்; 
நீயும் யசாதிக்கப்படாதபடிக்கு உன்கனக்குறித்து எச்சரிக்ககயாயிரு." 
இரண்டாவதாக, நம்முகடய பாவங்கள் மன்னிக்கப்படும்யபாது, நம் பகைய பாவ 
வாழ்க்ககக்குத் திரும்பாமல், கிறிஸ்துவில் குடியிருக்கும் ஆவியின் வல்ெகமயால் 
புதிய பைக்கங்ககெ உருவாக்க நம்கம விடுவிப்பதாகும் (கொத்தியர் 5:1). 
 
லெபம் 
மிகவும் கிருகபயும் கருகணயும் லகாண்ட யதவயன, எங்கள் மீது உமது ஆழ்ந்த, 
ஆைமான அன்புக்கு நன்றி. ககதயில் வரும் லபண்கணப் யபாெயவ, நீங்கள் 
எங்களுக்கு அெித்த கிருகபக்கும் கருகணக்கும் நாங்கள் தகுதியற்றவர்கள். 
நாங்கள் உங்களுக்கு மிகவும் நன்றியுள்ெவர்கொகவும் கடகமப்பட்டவர்கொகவும் 
இருக்கியறாம். நாம் எப்லபாழுதும் பகைய பாவ வைிகளுக்குத் திரும்புவகதத் 
தடுக்கவும். நாம் எங்ககெ அல்ொமல், மற்றவர்ககெ நியாயந்தீர்ப்பகதத் 
தடுக்கவும். உம்முகடய குமாரனாகிய எங்கள் கர்த்தரும் இரட்சகருமான இயயசு 
கிறிஸ்துவுடன் பரயொகத்தில் மகிகமயான சந்திப்பிற்காக நாங்கள் 
காத்திருக்ககயில், நாங்கள் எப்யபாதும் லவற்றிகரமான மற்றும் பெனெிக்கும் 
வாழ்க்கககய வாை, எங்கெில் இருக்கும் உமது ஆவியால் எங்ககெப் 
பெப்படுத்துங்கள், ஆலமன். 
 
லெ ல் 
கிறிஸ்துவில் உங்கள் சுதந்திரத்திற்காக யதவனுக்கு நன்றி லசலுத்தவும் 
லகாண்டாடவும் இப்யபாயத சிெ நிமிடங்ககெ எடுத்துக் லகாள்ளுங்கள். புதிய 
அல்ெது தற்யபாகதய பரிசுத்தமான பைக்கங்ககெ வலுப்படுத்த உறுதியான 
நடவடிக்ககககெ எடுக்கவும். 
 
 
அருட்திரு முகனவர் ஸ்டீவன் கான் 
மூத்த ஊைியர் 
அயமசிங் கியரஸ் பிரஸ்கபடிரியன் யதவாெயம் 
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5 ஏப்ரல்  ●  லெந்து ஐந்தாம் வாரத்தின் லெவ்வாய்க்கிழமை 
 
ஒரு லகாள்ளிவாய்ச் ெர்ப்பத்தின் உருவத்மதச் லெய்து, அமத ஒரு 
கம்பத்தின்யைல் தூக்கிமவ 
 
எண்ணாகைம் 21:4-9  
 
4. அவர்கள் ஏயதாம் யதசத்கதச் சுற்றிப்யபாகும்படிக்கு, ஓர் என்னும் மகெகயவிட்டு, 
சிவந்த சமுத்திரத்தின் வைியாய்ப் பிரயாணம்பண்ணினார்கள்; வைியினிமித்தம் 
ஜனங்கள் மனமடிவகடந்தார்கள். 
 
5. ஜனங்கள் யதவனுக்கும் யமாயசக்கும் வியராதமாகப் யபசி: நாங்கள் 
வனாந்தரத்தியெ சாகும்படி நீங்கள் எங்ககெ எகிப்து யதசத்திெிருந்து 
வரப்பண்ணினலதன்ன? இங்யக அப்பமும் இல்கெ, தண்ணரீும் இல்கெ; இந்த 
அற்பமான உணவு எங்கள் மனதுக்கு லவறுப்பாயிருக்கிறது என்றார்கள். 
 
6. அப்லபாழுது கர்த்தர் லகாள்ெிவாய் ச்சர்ப்பங்ககெ ஜனங்களுக்குள்யெ 
அனுப்பினார்; அகவகள் ஜனங்ககெக் கடித்ததினால் இஸ்ரயவெருக்குள்யெ அயநக 
ஜனங்கள் லசத்தார்கள். 
 
7. அதினால் ஜனங்கள் யமாயசயினிடத்தில் யபாய்: நாங்கள் கர்த்தருக்கும் உமக்கும் 
வியராதமாய்ப் யபசினதினால் பாவஞ்லசய்யதாம்; சர்ப்பங்கள் எங்ககெவிட்டு 
நீங்கும்படி கர்த்தகர யநாக்கி விண்ணப்பம் பண்ணயவண்டும் என்றார்கள்; யமாயச 
ஜனங்களுக்காக விண்ணப்பம்பண்ணினான். 
 
8. அப்லபாழுது கர்த்தர் யமாயசகய யநாக்கி: நீ ஒரு லகாள்ெிவாய்ச் சர்ப்பத்தின் 
உருவத்கதச் லசய்து, அகத ஒரு கம்பத்தின்யமல் தூக்கிகவ; கடிக்கப்பட்டவன் 
எவயனா அவன் அகத யநாக்கிப்பார்த்தால் பிகைப்பான் என்றார். 
 
9. அப்படியய யமாயச ஒரு லவண்கெச் சர்ப்பத்கத உண்டாக்கி, அகத ஒரு 
கம்பத்தின்யமல் தூக்கிகவத்தான்; சர்ப்பம் ஒருவகனக் கடித்தயபாது, அவன் அந்த 
லவண்கெச் சர்ப்பத்கத யநாக்கிப்பார்த்துப் பிகைப்பான். 
 
தி ானம் 
எண்ணாகமம் 21, யதவனுகடய மக்கள் வனாந்தரத்தில் பயணம் லசய்தயபாது 
அவர்கள் லசய்த கெகம் மற்றும் லபாறுகமயின்கமயின் ககதகயச் லசால்கிறது. 
பெ இஸ்ரயவெர்ககெக் லகான்ற ‘லகாள்ெிவாய் சர்ப்பங்ககெ’ அனுப்புவதன் மூெம் 
யதவன் அவர்ககெத் தண்டித்தார் (21:6). 
 
பாம்பு தீர்ப்பு மற்றும் பாவத்தின் சின்னம். பாம்பின் கடி உடல் மரணத்திற்கு 
வைிவகுப்பது யபாெ, பாவத்தின் விஷம் நித்திய மரணத்கதக் லகாண்டுவருகிறது. 
 
யதவன் தனது கருகணயில், லகாடிய விஷத்கதப் லபற்ற இஸ்ரயவெர்களுக்கு 
மரணத்திெிருந்து தப்பிக்க ஒரு வைிகயயும் வைங்கினார். அவர் யமாயசக்கு ஒரு 
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லவண்கெ பாம்கப உருவாக்கி அகத ஒரு கம்பத்தில் கவக்கும்படி அறிவுறுத்தினார். 
பாம்பு கடிக்கு ஆொனவர்கள் பித்தகெப் பாம்கபப் பார்த்தாயெ யபாதும். 
 
கல்வாரியில் மனிதகுெத்திற்காக அவதாரம் எடுத்த யதவனின் குமாரன் என்ன 
லசய்தார் என்பகத இந்தக் ககத சுட்டிக்காட்டுகிறது என்பகத இயயசுயவ 
லதெிவுபடுத்துகிறார். யயாவான் 3:14-17ல், இயயசு நிக்யகாயதமுவிடம் கூறினார்: 
‘சர்ப்பமானது யமாயசயினால் வனாந்தரத்தியெ உயர்த்தப்பட்டதுயபாெ 
மனுஷகுமாரனும், தன்கன விசுவாசிக்கிறவன் எவயனா அவன் லகட்டுப்யபாகாமல் 
நித்தியஜீவகன அகடயும்படிக்கு, உயர்த்தப்படயவண்டும்.’ 
 
லவண்கெப் பாம்கப ஒரு கம்பத்தில் தூக்கியது யபாெ, இயயசு சிலுகவயில் தூக்கிச் 
லசல்ெப்பட்டார். கெகக்கார இஸ்ரயவெர்கள் லவண்கெப் பாம்கபப் பார்த்து 
மரணத்திெிருந்து தப்பிக்க முடிந்தகதப் யபாெயவ, பாவிகளும் இயயசுகவப் பார்த்து 
நித்திய ஜவீகனப் லபறுவார்கள். 
 
இயயசுகவ லவறுமயன பார்ப்பது யபாதாது என்பகத நிகனவில் லகாள்ளுங்கள். 
கிறிஸ்து அகனவரின் பார்கவயிலும் உயர்த்தப்பட்டாலும், அவகரப் பார்த்த 
அகனவரும் இரட்சிக்கப்படவில்கெ. இரட்சிக்கப்படுவதற்கு, நாம் அவகரப் பார்த்து 
அவரிடத்தில் வர யவண்டும். 
 
இயயசுகவ யநாக்கிப் பார்ப்பது அவகர நம்புவதாகும். அவர் மீது நம்பிக்கக 
கவப்பதுதான். 
 
இன்று நாம் இயயசுகவ யநாக்கிப் பார்ப்யபாம், ஏலனன்றால் அவர் நம் 
விசுவாசத்கதத் துவக்குகிறவரும் முடிக்கிறவருமாயிருக்கிறார் (எபிலரயர் 12:2). 
அவர்மீது விசுவாசம் கவப்பவர்கள் நித்திய ஜவீகனப் லபறுவார்கள். 
 
லெபம் 
கர்த்தராகிய இயயசு கிறிஸ்துயவ, உெகத்தின் பாவங்களுக்காக சிலுகவயில் 
மரித்ததற்காக உமக்கு நன்றி கூறுகியறன். நான் என் இரட்சகராக உம்கம 
விசுவாசிக்கியறன், என் கர்த்தராகிய உமக்குக் கீழ்ப்படிகியறன். உமது புனித நாமம் 
என் வாழ்வில் கனம் அகடந்து மகிகமப்படட்டும். ஆலமன். 
 
லெ ல் 
இயயசு கிறிஸ்துவில் யதவன் உங்களுக்காக என்ன லசய்தார் என்பகதப் பற்றி 
இன்று ஒருவருடன் பகிர்ந்து லகாள்ளுங்கள். 
 
 
முகனவர் யராெண்ட் சியா 
ச்யூ ஹாக் ஹின் கிறிஸ்துவ யகாட்பாட்டின் யபராசிரியர் 
டிரினிட்டி இகறயியல் கல்லூரி 
இகறயியல் மற்றும் ஆராய்ச்சி ஆயொசகர் 
லபாது கிறிஸ்தவத்திற்கான எயதாஸ் நிறுவனம் 
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6 ஏப்ரல்    ●  லெந்து ஐந்தாம் வாரத்தின் புதன்கிழமை  
 
யதவவெனத்தினால் உண்டாகும் லபாறுமை ினாலும் ஆறுதெினாலும் நாம் 
நம்பிக்மகயுள்ளவர்களாகும்படிக்கு… 
 
யராைர் 15: 1-13 
 
1. அன்றியும், பெமுள்ெவர்கொகிய நாம் நமக்யக பிரியமாய் நடவாமல், 
பெவனீருகடய பெவனீங்ககெத் தாங்கயவண்டும். 
 
2. நம்மில் ஒவ்லவாருவனும் பிறனுகடய பக்திவிருத்திக்யகதுவான 
நன்கமயுண்டாகும்படி அவனுக்குப் பிரியமாய் நடக்கக்கடவன். 
 
3. கிறிஸ்துவும் தமக்யக பிரியமாய் நடவாமல்: உம்கம நிந்திக்கிறவர்களுகடய 
நிந்கதகள் என்யமல் விழுந்தது என்று எழுதியிருக்கிறபடியய நடந்தார். 
 
4. யதவவசனத்தினால் உண்டாகும் லபாறுகமயினாலும் ஆறுதெினாலும் நாம் 
நம்பிக்ககயுள்ெவர்கொகும்படிக்கு, முன்பு எழுதியிருக்கிறகவகலெல்ொம் நமக்குப் 
யபாதகனயாக எழுதியிருக்கிறது. 
 
5. நீங்கள் ஒருமனப்பட்டு நம்முகடய கர்த்தராகிய இயயசுகிறிஸ்துவின் 
பிதாவாகிய யதவகன ஒயர வாயினால் மகிகமப்படுத்தும்படிக்கு, 
 
6. லபாறுகமகயயும் ஆறுதகெயும் அெிக்கும் யதவன், கிறிஸ்து 
இயயசுவினுகடய மாதிரியின்படியய, நீங்கள் ஏகசிந்கதயுள்ெவர்கொயிருக்கும்படி 
உங்களுக்கு அநுக்கிரகஞ்லசய்வாராக. 
 
7. ஆதொல் யதவனுக்கு மகிகமயுண்டாக, கிறிஸ்து நம்கம 
ஏற்றுக்லகாண்டதுயபாெ, நீங்களும் ஒருவகரலயாருவர் ஏற்றுக்லகாள்ளுங்கள். 
 
8. யமலும், பிதாக்களுக்குப் பண்ணப்பட்ட வாக்குத்தத்தங்ககெ 
உறுதியாக்கும்படிக்கு, யதவனுகடய சத்தியத்தினிமித்தம் இயயசுகிறிஸ்து 
விருத்தயசதனமுள்ெவர்களுக்கு ஊைியக்காரரானாலரன்றும்; 
 
9. புறஜாதியாரும் இரக்கம்லபற்றதினிமித்தம் யதவகன 
மகிகமப்படுத்துகிறார்கலென்றும் லசால்லுகியறன். அந்தப்படி: இதினிமித்தம் நான் 
புறஜாதிகளுக்குள்யெ உம்கம அறிக்ககபண்ணி, உம்முகடய நாமத்கதச் லசால்ெி, 
சங்கீதம் பாடுயவன் என்று எழுதியிருக்கிறது. 
 
10. யமலும், புறஜாதிகயெ, அவருகடய ஜனங்கயொயடகூடக் கெிகூருங்கள் 
என்கிறார். 
 
11. யமலும், புறஜாதிகயெ, எல்ொரும் கர்த்தகரத் துதியுங்கள்; ஜனங்கயெ, 
எல்ொரும் அவகரப் புகழுங்கள் என்றும் லசால்லுகிறார். 
 
12. யமலும், ஈசாயின் யவரும் புறஜாதியாகர ஆளும்படிக்கு எழும்புகிறவருமாகிய 
ஒருவர் யதான்றுவார்; அவரிடத்தில் புறஜாதியார் நம்பிக்கக கவப்பார்கள் என்று 
ஏசாயா லசால்லுகிறான். 
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13. பரிசுத்த ஆவியின் பெத்தினாயெ உங்களுக்கு நம்பிக்கக லபருகும்படிக்கு, 
நம்பிக்ககயின் யதவன் விசுவாசத்தினால் உண்டாகும் எல்ொவித 
சந்யதாஷத்தினாலும் சமாதானத்தினாலும் உங்ககெ நிரப்புவாராக. 
 
தி ானம் 
ரீகன் மற்றும் தாட்சர் ஒரு இெவச உெகொவிய லபாருொதாரம் பற்றிய 
அவர்கெின் பார்கவகய அறிமுகப்படுத்தியயபாது, உெகமயமாக்கல் அகனத்து 
நாடுககெயும் ஒருங்கிகணக்கும் வைிமுகறயாக அடுத்த தசாப்தங்கெில் 
நம்பப்பட்டது. இனி இல்கெ. கடந்த சிெ வருடங்கொக, ஒன்றுக்லகான்று எதிராக 
ஆத்திரமகடயும் மற்றும் தங்கள் லசாந்த நென்களுக்காக யபாட்டியிடும் யபாட்டிக் 
குழுக்கொக உெகம் துண்டு துண்டாக இருப்பகதக் காண்கிறது (சங்கீதம் 2). 
தற்யபாகதய லதாற்றுயநாய் இந்த நிகெகமகய இன்னும் யமாசமாக்கியுள்ெது. 
'ஒன்றாகச் சிறப்பாகச் லசயல்பட யவண்டும்' என்ற ஆகச இப்யபாது 
லவற்றுத்தனமாக ஒெிக்கிறது. எனயவ, நமது சிறந்த அபிொகஷகள் 
இருந்தயபாதிலும், கருத்து யவறுபாடு, லபருகம மற்றும் சுயநெம் 
ஆகியவற்றுக்கான நமது பாவப் யபாக்கு மனிதனால் தீர்க்கக்கூடிய ஒன்றல்ெ. 
இதனால்தான் கிறிஸ்து வர யவண்டியதாயிற்று - யூதர்களும் புறஜாதிகளும், முழு 
உெகமும் ஒயர யதவனின் மக்கொக ஒன்றுபட யவண்டும் (15:8-12). கிறிஸ்துவில், 
ஒரு புதிய மனிதகுெம் உருவாக்கப்பட்டுள்ெது, அது ஒருவகரலயாருவர் 
யநசிக்கவும், ஒருவருக்லகாருவர் சுகமககெச் சுமக்கவும், ஒருவருக்லகாருவர் 
நென்ககெக் கவனிக்கவும் முடியும் (பிெி. 2:4).  
 
நிச்சயமாக, நாங்கள் இன்னும் அதிெிருந்து லவகு லதாகெவில் இருக்கியறாம். 
யராமர் 14 நமக்கு நிகனவூட்டுவது யபாெ, கிறிஸ்தவர்களுக்கும் 
யதவாெயங்களுக்கும் இகடயய இன்னும் நிகறய முரண்பாடுகள் உள்ென.  
ஆயினும்கூட, யவதத்தின் யபாதகனககெ நாம் உறுதியாகப் பற்றிக்லகாள்ெ 
யவண்டும் - இந்த பாவப் பைக்கங்ககெ எவ்வாறு அகற்றுவது மற்றும் கிறிஸ்து 
நம்கம அகைத்த புதிய மனிதகுெமாக எப்படி மாறுவது என்பகத நாம் 
கற்றுக்லகாள்ெ யவண்டிய கெமாக திருச்சகப உள்ெது. முன்யனாக்கி லசல்லும் வைி 
கிறிஸ்துவின் வைி: 'பெமுள்ெவர்கொகிய நாம்' 'பெவனீமானவர்கெின் 
யதால்விககெச் சுமக்க' நமது கடகமககெ நிகறயவற்ற யவண்டும், இனி நம்கமப் 
பிரியப்படுத்தயவா அல்ெது நமக்கு யசகவ லசய்யயவா கூடாது. மற்றவர்களுக்காக 
நாம் நிந்கதககெச் சுமக்க யவண்டும் (15:3). இகத நம்மால் லசய்ய முடியாது. 
மாறாக, கிறிஸ்துவின் ஆவியின் வைிகாட்டுதலுக்கும் வல்ெகமக்கும் நாம் 
தாழ்கமயுடன் அடிபணிய யவண்டும். கிறிஸ்து சிலுகவயில் அகடந்த மகிகமயான 
மனிதயநயத்கத நம் அயெவர்கள் காணும் வககயில், கிறிஸ்தவர்கள் தங்கள் 
சுயத்திற்கு மரித்து, ஒருவருக்லகாருவர் சுகமககெச் சுமப்பதிலும் 
சகித்துக்லகாள்ெட்டும். 
 
லெபம் 
அன்புள்ெ கர்த்தராகிய இயயசுயவ, இந்த உெகமானது லபருகம மற்றும் 
முரண்பாட்டின் பாகதயில் சுைலும் யபாது, எங்களுக்கு பணிகவயும் உமது 
ஆவியின் கிருகபகயயும் லகாடுங்கள், நாங்கள் தினமும் சுயத்திற்கு மரித்து 
ஒருவருக்லகாருவர் அன்பு லசலுத்துவதற்கு கற்றுக்லகாடுங்கள். நீங்கள் உெகிற்கு 
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லகாண்டு வரும் புதிய மனித யநயத்கத நாங்கள் எங்கள் அயொனிடத்தில் 
முன்மாதிரியாகக் காட்டுயவாம். 
 
லெ ல் 
லபருகமக்கு அடிபணியாமல், திருச்சகபக்குள் கருத்து யவறுபாடுகள் மற்றும் 
சச்சரவுகளுக்கு பங்கம் விகெவிக்காமல் இருக்க, நம்கம நாயம கவனித்துக் 
லகாள்யவாம். மாறாக, ஒருவகரலயாருவர் மனத்தாழ்கமயுடன் யசவிக்கவும், 
அன்பில் பரஸ்பர சுகமககெச் சுமக்கவும், ஆவியின் வைிகாட்டுதகெயும் 
பெத்கதயும் நாடுயவாம். 
 
 
முகனவர் ொய் பாக் வா 
முதல்வர்  
கபபிள் கிராஜுயவட் ஸ்கூல் ஆஃப் தியாெஜி 
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7 ஏப்ரல்   ●  லெந்து ஐந்தாம் வாரத்தின் வி ாழக்கிழமை 
 
இனி உன் யபர் ஆபிராம் என்னப்படாைல்… உன் யபர் ஆபிரகாம் என்னப்படும்  
 
ஆதி ாகைம் 17:3-9 
 
1. ஆபிராம் லதாண்ணூற்லறான்பது வயதானயபாது, கர்த்தர் ஆபிராமுக்குத் 
தரிசனமாகி: நான் சர்வவல்ெகமயுள்ெ யதவன்; நீ எனக்கு முன்பாக 
நடந்துலகாண்டு உத்தமனாயிரு. 
 
2. நான் உனக்கும் எனக்கும் நடுவாக என் உடன்படிக்கககய ஏற்படுத்தி, உன்கன 
மிகவும் திரொய்ப் லபருகப்பண்ணுயவன் என்றார். 
 
3. அப்லபாழுது ஆபிராம் முகங்குப்புற விழுந்து வணங்கினான். யதவன் 
அவயனாயட யபசி: 
 
4. நான் உன்யனாயட பண்ணுகிற என் உடன்படிக்கக என்னலவன்றால், நீ திரொன 
ஜாதிகளுக்குத் தகப்பனாவாய். 
 
5. இனி உன் யபர் ஆபிராம் என்னப்படாமல், நான் உன்கனத் திரொன 
ஜாதிகளுக்குத் தகப்பனாக ஏற்படுத்தினபடியால், உன் யபர் ஆபிரகாம் என்னப்படும். 
 
6. உன்கன மிகவும் அதிகமாய்ப் பலுகப்பண்ணி, உன்னியெ ஜாதிககெ 
உண்டாக்குயவன்; உன்னிடத்திெிருந்து ராஜாக்கள் யதான்றுவார்கள். 
 
7. உனக்கும் உனக்குப் பின்வரும் உன் சந்ததிக்கும் நான் யதவனாயிருக்கும்படி 
எனக்கும் உனக்கும், உனக்குப்பின் தகெமுகற தகெமுகறயாக வரும் உன் 
சந்ததிக்கும் நடுயவ, என் உடன்படிக்கககய நித்திய உடன்படிக்ககயாக 
ஸ்தாபிப்யபன். 
 
8. நீ பரயதசியாய்த் தங்கிவருகிற கானான் யதசமுழுவகதயும், உனக்கும் உனக்குப் 
பின்வரும் உன் சந்ததிக்கும் நித்திய சுதந்தரமாகக் லகாடுத்து, நான் அவர்களுக்குத் 
யதவனாயிருப்யபன் என்றார். 
 
9. பின்னும் யதவன் ஆபிரகாகம யநாக்கி: இப்லபாழுது நீயும், உனக்குப்பின் 
தகெமுகற தகெமுகறயாக வரும் உன் சந்ததியும், என் உடன்படிக்கககயக் 
ககக்லகாள்ளுங்கள். 
 
தி ானம் 
முந்கதய அத்தியாயமான ஆதியாகமம் 16 இல், ஆபிராம் ஒரு லபரிய யதசமாக 
மாறி, கானான் யதசத்கதச் சுதந்தரித்துக்லகாள்வதாகக் யதவனின் வாக்குறுதிகய 
நிகறயவற்றுவதாக நிகனத்து, சாராயின் அடிகமப் லபண்ணான ஹாகர் மூெம் 
இஸ்மயவல் என்ற மககனப் லபற்லறடுக்க முயன்றார் (ஆதி. 12:1-3; 7, ஆதி. 15:1-5). 
குடும்பத்தில் துன்பத்கதயும் பதற்றத்கதயும் லகாண்டு வந்ததால் இது ஒரு லபரிய 
தவறாக மாறியது (ஆதி. 16:4-12; ஆதி. 21:9-21). 
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ஆபிராம் தனது லசாந்த மனித முயற்சியால் துன்பப்பட்டயபாது, யதவன் 
ஆதியாகமம் 17 இல் மீண்டும் யதான்றினார், அவருகடய உடன்படிக்கககய 
மீண்டும் உறுதிப்படுத்தினார் மற்றும் அவரது வாழ்க்ககயின் மிகக் குகறந்த 
கட்டத்தில் அவகர ஊக்கப்படுத்தினார். இந்த யநரத்தில், யதவன் ஆபிராமுக்கு 
ஆபிரகாம் என்ற புதிய லபயகரக் லகாடுத்தார், யமலும் அவர் பெ நாடுகளுக்கு 
தந்கதயாக இருப்பார் என்று அறிவித்தார். லபயர் மாற்றம் என்பது அவருகடய 
வார்த்கத நிகறயவறும் என்ற யதவனின் அதிகார முத்திகர. அவரின் லபயருடன் 
“He” ה என்ற புதிய எபியரய எழுத்கதச் யசர்ப்பது ஆபிரகாமின் வாழ்வில் பதிந்துள்ெ 
யதவனின் லதய்வகீத்தன்கமகய லவெிப்படுத்துகிறது. அவர் தனது லசாந்த 
வாக்குறுதிகய நிகறயவற்றுவார் என்பது யதவனின் லபரிய திட்டத்தின் 
அறிகுறியாகும். ஆபிரகாம் தன் சந்ததியின் மூெம் பெ யதசங்ககெ ஆசீர்வதிக்க 
யதவனுகடய ஆவியால் முத்திகரயிடப்பட்டான் (ஆதியாகமம் 12:2-3). 
 
ஒரு வருடம் கைித்து, ஈசாக்கு அற்புதமாக சாரா மூெம் பிறந்தார். ஈசாக்கின் 
சந்ததியினர் இறுதியில், வாக்குறுதியெிக்கப்பட்ட கானான் யதசத்கத சுதந்தரிக்கும் 
இஸ்ரயவல் யதசமாக மாறுவார்கள். ஆனால் யதவனின் பணி இன்னும் 
முடியவில்கெ. பெ ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு, ஆபிரகாமிெிருந்து வந்த இயயசு 
கிறிஸ்து, இயதயபான்ற இயற்ககக்கு மாறான முகறயில் கன்னிப் பிறப்பு மூெம் 
பிறந்தார். இயயசுவின் மூெம், ஆபிரகாமுக்கு யதவன் அெித்த வாக்குறுதி 
இறுதியில் நிகறயவறியது, ஏலனனில் அவர் உெகின் பாவங்ககெத் தன் மீது 
சுமந்துலகாண்டு, இரட்சிப்பு மற்றும் யதவனுடன் சமரசத்திற்கான வைிகயத் 
திறந்தார். ஆபிரகாமுக்கு ஈசாக்கு வாக்கெிக்கப்பட்ட சந்ததியாக இருந்தகதப் யபாெ, 
இயயசு கிறிஸ்து அகனத்து மனிதகுெத்திற்கும் வாக்கெிக்கப்பட்ட சந்ததியாக 
இருக்கிறார் (ஆதி. 3:15). இன்று, நாம் உெக மக்கள்லதாககயில் கிட்டத்தட்ட 
மூன்றில் ஒரு பகுதியினரின் விசுவாசக் குடும்பத்கதச் யசர்ந்தவர்கள், அவர்கள் 
இயயசு கிறிஸ்து மூெம் ஆபிரகாமுக்கு நமது ஆவிக்குரிய பாரம்பரியத்கதக் 
யகாருகிறார்கள் (கொத்தியர் 3:29; யராமர் 4:16-17). 
 
இந்த மனத்தாழ்கமயுள்ெ மனிதகனக் யதவன் தனது லபரிய யநாக்கத்திற்காகப் 
பயன்படுத்துவார் என்பது ஆபிரகாமுக்கு என்யன ஒரு பாக்கியம்! மனித 
யதால்வியின் நிகெயிெிருந்து, யதவன் அவகர தனக்கும் உெகத்திற்கும் 
நம்பிக்ககயின் குைாயாக உயர்த்தினார். ஆபிரகாம் மற்றும் சாரா இருவரும் 
இனப்லபருக்கம் லசய்ய இயொதயபாது, அவர்கெின் புதிய லபயர்கள் மூெம் யதவன் 
தம் ஆவிகய சுவாசித்தார். உண்கமயில், யதவனால் முடியாதது எதுவுமில்கெ! 
(ஆதி. 18:14; மத். 19:26) 
 
இன்று உெகம் யகாவிட்-19 லதாற்றுயநாயின் அதிர்ச்சியிெிருந்து மீண்டு வருவதால், 
ஆபிரகாமின் முன்மாதிரிகயப் பின்பற்றி, எப்யபாதும் மாறிவரும் உெகில் மாறாத 
நம் யதவன் மீது நமது உறுதிகயயும் நம்பிக்கககயயும் லதாடர்ந்து கவப்யபாமாக. 
யதவனுகடய யவகெ இன்னும் முடிவகடயவில்கெ, யமலும் யதசங்களுக்கு 
ஆசீர்வாதமாக இருக்க அவருகடய இரட்சிப்பின் திட்டத்தில் பங்யகற்க அவர் 
நம்கம அகைக்கிறார். யதசங்களும் மக்களும் ஆபிரகாமின் ஆவிக்குரிய 
வாரிசுகொக மாறுவதற்கு, நம்முகடய லசாந்த மனித முயற்சியில் அல்ெ, மாறாக 
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அவருகடய லதய்வகீ கிருகபயால், கிறிஸ்துவில் நம்பிக்கககய அறிவிக்க 
சாட்சிகொக இருப்யபாம் (மாற்கு 16:15-16)! 
 
லெபம் 
நித்திய யதவயன, ஆபிரகாமின் சந்ததியாகிய உம்முகடய குமாரனாகிய இயயசு 
கிறிஸ்து மூெமாக இரட்சிப்பின் வரத்திற்காக உமக்கு நன்றி லசலுத்துகியறாம். 
எங்கள் சூழ்நிகெகள் சாத்தியமற்றதாகத் யதான்றினாலும், நாங்கள் உங்கள் மீது 
விசுவாசத்கதயும் நம்பிக்கககயயும் கவப்யபாம். ஆண்டவயர, உமது நல்ெிணக்கப் 
பணிகய முடிக்க எங்ககெ உமது பாத்திரங்கொகப் பயன்படுத்துங்கள், ஆபிரகாமின் 
சந்ததியினரால் அகனத்து நாடுகளும் உண்கமயில் ஆசீர்வதிக்கப்படும். உங்கள் 
மகனின் மிக அருகமயான லபயரில், நாங்கள் லஜபிக்கியறாம், ஆலமன். 
 
லெ ல் 
கர்த்தர் மீது உங்கள் நம்பிக்கககய கவப்பதிெிருந்து உங்ககெத் தடுக்கும் கவகெ 
அல்ெது தனிப்பட்ட யபாராட்டம் உள்ெதா? உங்கள் பயம் மற்றும் சந்யதகங்கள் 
அகனத்கதயும் அவரிடம் சரணகடந்து விடுங்கள். யதவனால் முடியாதகதச் 
லசய்ய முடியும் என்றும், எல்ொச் சூழ்நிகெகெிலும் அவருகடய மகிகமக்காக 
எல்ொவற்கறயும் லசய்ய முடியும் என்றும் நம்புங்கள். 
 
யதவன் உங்ககெ ஏதாவது லசய்ய அகைக்கிறாரா? அவருக்குக் கீழ்ப்படியுங்கள். 
 
 
அருட்திரு எயசக்கியயல் டான் 
லபாதுச்லசயெர் 
சிங்கப்பூர் யவதாகமச் சங்கம்  
மற்றும் சிங்கப்பூரின் சுவியசஷக் கூட்டணி 
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8 ஏப்ரல்    ●   லெந்து ஐந்தாம் வாரத்தின் லவள்ளிக்கிழமை  
 
இய சுகிறிஸ்து யநற்றும் இன்றும் என்றும் ைாறாதவரா ிருக்கிறார் 
 
எபிலர ர் 13:1-16 
 
1. சயகாதர சியநகம் நிகெத்திருக்கக்கடவது. 
 
2. அந்நியகர உபசரிக்க மறவாதிருங்கள்; அதினாயெ சிெர் அறியாமல் 
யதவதூதகரயும் உபசரித்ததுண்டு. 
 
3. கட்டப்பட்டிருக்கிறவர்கயொயட நீங்களும் கட்டப்பட்டவர்கள்யபாெ அவர்ககெ 
நிகனத்துக்லகாள்ளுங்கள்; நீங்களும் சரீரத்யதாடிருக்கிறவர்கலென்று அறிந்து, 
தீங்கநுபவிக்கிறவர்ககெ நிகனத்துக்லகாள்ளுங்கள். 
 
4. விவாகம் யாவருக்குள்ளும் கனமுள்ெதாயும், விவாகமஞ்சம் 
அசுசிப்படாததாயுமிருப்பதாக; யவசிக்கள்ெகரயும் விபசாரக்காரகரயும் யதவன் 
நியாயந்தீர்ப்பார். 
 
5. நீங்கள் பண ஆகசயில்ொதவர்கொய் நடந்து, உங்களுக்கு இருக்கிறகவகள் 
யபாதுலமன்று எண்ணுங்கள்; நான் உன்கனவிட்டு விெகுவதுமில்கெ, உன்கனக் 
ககவிடுவதுமில்கெ என்று அவர் லசால்ெியிருக்கிறாயர. 
 
6. அதினாயெ நாம் கதரியங்லகாண்டு: கர்த்தர் எனக்குச் சகாயர், நான் பயப்பயடன், 
மனுஷன் எனக்கு என்னலசய்வான் என்று லசால்ெொயம. 
 
7. யதவவசனத்கத உங்களுக்குப் யபாதித்து உங்ககெ நடத்தினவர்ககெ நீங்கள் 
நிகனத்து, அவர்களுகடய நடக்ககயின் முடிகவ நன்றாய்ச் சிந்தித்து, 
அவர்களுகடய விசுவாசத்கதப் பின்பற்றுங்கள். 
 
8. இயயசுகிறிஸ்து யநற்றும் இன்றும் என்றும் மாறாதவராயிருக்கிறார். 
 
9. பெவிதமான அந்நிய யபாதகனகொல் அகெப்புண்டு திரியாதிருங்கள். 
யபாஜனபதார்த்தங்கெினாெல்ெ, கிருகபயினாயெ இருதயம் ஸ்திரப்படுகிறது 
நல்ெது; யபாஜனபதார்த்தங்கெில் முயற்சிலசய்கிறவர்கள் பெனகடயவில்கெயய. 
 
10. நமக்கு ஒரு பெிபீடமுண்டு, அதற்குரியகவககெப் புசிக்கிறதற்குக் கூடாரத்தில் 
ஆராதகன லசய்கிறவர்களுக்கு அதிகாரமில்கெ. 
 
11. ஏலனன்றால், எந்த மிருகங்களுகடய இரத்தம் பாவங்கெினிமித்தமாகப் பரிசுத்த 
ஸ்தெத்துக்குள் பிரதான ஆசாரியனாயெ லகாண்டுவரப்படுகிறயதா, அந்த 
மிருகங்கெின் உடல்கள் பாெயத்துக்குப் புறம்யப சுட்லடரிக்கப்படும். 
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12. அந்தப்படியய, இயயசுவும் தம்முகடய லசாந்த இரத்தத்தினாயெ ஜனத்கதப் 
பரிசுத்தஞ்லசய்யும்படியாக நகர வாசலுக்குப் புறம்யப பாடுபட்டார். 
 
13. ஆககயால், நாம் அவருகடய நிந்கதகயச் சுமந்து, பாெயத்துக்குப் புறம்யப 
அவரிடத்திற்குப் புறப்பட்டுப் யபாகக்கடயவாம். 
 
14. நிகெயான நகரம் நமக்கு இங்யக இல்கெ; வரப்யபாகிறகதயய நாடித் 
யதடுகியறாம். 
 
15. ஆககயால், அவருகடய நாமத்கதத் துதிக்கும் உதடுகெின் கனியாகிய 
ஸ்யதாத்திரபெிகய அவர்மூெமாய் எப்யபாதும் யதவனுக்குச் லசலுத்தக்கடயவாம். 
 
16. அன்றியும் நன்கமலசய்யவும், தானதர்மம்பண்ணவும் மறவாதிருங்கள்; 
இப்படிப்பட்ட பெிகெின்யமல் யதவன் பிரியமாயிருக்கிறார். 
 
தி ானம் 
இன்று நமது பத்தியில், எபியரயர் புத்தகத்தின் எழுத்தாெர் நம்முகடய 
விசுவாசத்திற்கான பெ கட்டாயங்ககெ பட்டியெிடுகிறார்: 
 
வ 1 - சயகாதர அன்பு லதாடரட்டும். 
வ 2 - அந்நியர்களுக்கு விருந்யதாம்பல் காட்டுவகத புறக்கணிக்காதீர்கள் 
வ 3 - சிகறயில் இருப்பவர்ககெ நிகனவில் லகாள்ளுங்கள் 
வ 4 - திருமணங்கள் லகௌரவமாக காக்கப்படட்டும் 
வ 5 - உங்கள் வாழ்க்கககய பண ஆகசயிெிருந்து விடுவித்துக் லகாள்ளுங்கள் 
வ 7 - உங்கள் தகெவர்ககெ நிகனவில் லகாள்ளுங்கள் 
வ 9 - மாறுபட்ட மற்றும் விசித்திரமான யபாதகனகொல் வைிநடத்தப்படாதீர்கள் 
வ 13 - நாம் அவரிடம் லசல்யவாம் 
வ 15 - லதாடர்ந்து யதவனுக்குப் புகழ்ச்சிப் பெிகயச் லசலுத்துயவாம் 
வ 16 - நல்ெது லசய்வகத புறக்கணிக்காதீர்கள் 
 
17ஆம் வசனத்துடன் (உங்கள் தகெவர்களுக்குக் கீழ்ப்படிந்து அவர்களுக்கு 
அடிபணியுங்கள்), வசனம் 18 (எங்களுக்காக யவண்டிக்லகாள்ளுங்கள்) மற்றும் 
அத்தியாயம் (எபியரயர் 13) ஆகியவற்றுடன் பட்டியல் லதாடர்கிறது மற்றும் புத்தகம் 
ஒரு ஆசீர்வாதம் மற்றும் இறுதி வாழ்த்துகளுடன் முடிவகடகிறது. விசுவாசத்துடன் 
வலுவாகத் லதாடர யவண்டிய கட்டாயங்கெின் பட்டியல் நமக்கு ஒரு கட்டணம் 
யபால் வாசிக்கிறது, நம்புவதற்கு மட்டுமல்ெ, நாம் நம்புவகத 
நகடமுகறப்படுத்துவதற்கும், அந்த நம்பிக்ககயின் ஆதாரங்ககெ நிரூபிப்பதன் 
மூெம் கட்டாயப்படுத்துவதற்கும். நமது லசயல்களும் நடத்கதகளும் யதவனுடனான 
நமது பயணத்கத பிரதிபெிக்கின்றன. 
 
நம்முகடய பத்தியின் நடுயவ, நம்முகடய நம்பிக்கககெின் கவனம் கர்த்தராகிய 
இயயசு கிறிஸ்துயவ என்பகத நிகனவுபடுத்துகிறது. அவர் யநற்றும் இன்றும் 
என்றும் மாறாதவர் என்பகத எழுத்தாெர் நிகனவுபடுத்துகிறார். அவர் மாறவில்கெ, 
சூழ்நிகெகள் அல்ெது பருவங்கள் எதுவாக இருந்தாலும் அவர் மாறமாட்டார். 
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இகததான் மக்கள் யதவனின் மாறாத தன்கம (யதவனின் மாறாத மற்றும் மாற்ற 
முடியாத தன்கம) என்கிறார்கள். மல்கியா தீர்க்கதரிசி, மல்கியா 3:6 இல் "நான் 
கர்த்தர், நான் மாறாதவர்" என்று எழுதினார், அயத சமயம் யாக்யகாபு 1:17 இல் 
"யதவனிடத்தில் யாலதாரு மாறுதலும் யாலதாரு யவற்றுகமயின் நிைலுமில்கெ" 
என்று அப்யபாஸ்தென் யாக்யகாபு நமக்கு நிகனவூட்டினார். அவகர நம்பி 
பின்பற்றும் அகனவருக்கும் இதுயவ அற்புதமான உண்கம - மாறாத யதவன் 
நம்மிடம் இருக்கிறார். யமலும், பாகறயின் யமல் தன் வடீ்கடக் கட்டிய மனிதகனப் 
யபாெ, நாம் அவரில் உண்கமயாகயவ நம்பி சார்ந்திருக்க முடியும் (மத்யதயு 7:24-
27). மகை, லவள்ெம், காற்று வந்தயபாது, வடீு அடித்துச் லசல்ொமல், இடிந்து 
விைாமல் பெமாக நின்றது. நம்முகடய யதவன் பாகறகயப் யபான்றவர் - அவர் 
நம்பகமானவர், உண்கமயுள்ெவர், அகசயாதவர். அவர் கடந்த காெத்தில் 
இருந்தகதப் யபாெயவ, அவர் நிகழ்காெத்தில் (இப்யபாது) மிகவும் அதிகமாக 
இருக்கிறார், யமலும் அவர் எதிர்காெத்தில் இன்னும் அதிகமாக இருப்பார். 
 
நம்முகடய விசுவாசத்தின் அத்தாட்சிகயக் காட்ட நாம் என்ன லசய்ய யவண்டும் 
என்பகத நிரூபிப்பதில் கவனம் லசலுத்துககயில், நம்முகடய பாகறகயக் கூப்பிட 
மறந்துவிடக் கூடாது. அவயர நமக்கு நிச்சயமானவரும் உறுதியானவருமாய் 
இருக்கிறார், அவர் நம்கம விட்டு விெகமாட்டார், நம்கமக் ககவிட மாட்டார் 
என்பகத நன்கு அறிந்திருக்கியறாம் (வசனம் 5, உபாகமம் 31:6, யயாசுவா 1:5). யமலும் 
நாம் என்ன லசய்ய யவண்டும் என்பகத நமக்குக் கற்பிக்கவும் யபாதிக்கவும் அவர் 
ஏற்கனயவ அவருகடய பரிசுத்த ஆவிகய நமக்குத் தந்திருக்கிறார் (யயாவான் 14: 
26). 
 
லெபம் 
பிதாவாகிய யதவயன, நீங்கள் மீண்டும் மீண்டும் உங்ககெ உண்கமயாகவும் 
நம்பகமானவராகவும் காட்டியுள்ெரீ்கள். இந்த பூமியில் நாங்கள் எங்கள் 
பயணத்கதத் லதாடரும்யபாது, நாங்கள் நல்ெ கககெில் இருக்கியறாம் என்பகத 
நாங்கள் அறியவாம், உங்கள் யநரத்தில் மற்றும் உங்கள் விருப்பத்தின்படி, எங்கள் 
வாழ்க்ககயில் உங்கள் யவகெகய நீங்கள் நிகறயவற்றுவரீ்கள். நான் அந்த 
அறிவிலும் நம்பிக்ககயிலும் உயர கற்றுக்லகாடுங்கள். எப்யபாதும் நீர் எனக்காக 
இருப்பதற்கும், எனக்குத் யதகவயான அகனத்கதயும் வைங்கியதற்கும் நன்றி. 
ஒவ்லவாரு நாளும் உங்ககெ யமலும் யமலும் நம்புவதற்கு நீங்கள் எனக்கு உதவ 
யவண்டும் என்று நான் உம்கம யவண்டிக்லகாள்கியறன். யயசுவாவின் நாமத்தில், 
ஆலமன். 
 
லெ ல் 
உள்யெ என்ன இருக்கிறது என்பகத என் லசயொலும் நடத்கதயாலும் காட்ட 
யவண்டும். என்னுகடய நம்பிக்ககக்கும், பாகறக்கும் ஆதாரமான, 
சர்வவல்ெகமயுள்ெ யதவனாகிய ஆண்டவகரயய நான் பார்க்க யவண்டும். 
 
 
அருட்திரு கயனான் ஆண்ட்ரூ ஷீ 
லபாறுப்பிலுள்ெ ஆசாரியர் 
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லசயின்ட் யஜம்ஸ் யதவாெயம், யகாொ லபலெய்ட் மற்றும் லசயின்ட் மார்கலரட் 
யதவாெயம், லசரியா 
கூச்சிங் மகறமாவட்டம் (சரவாக் மற்றும் புருயன தருஸ்ஸொம்) 
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9 ஏப்ரல்   ●   லெந்து ஐந்தாம் வாரத்தின் ெனிக்கிழமை  
 
நான் இஸ்ரயவமெப் பரிசுத்தம்பண்ணுகிற கர்த்தர் என்று ொதிகள் 
அறிந்துலகாள்வார்கள் 
 
எயெக்கிய ல் 37:21-28 
 
21. நீ அவர்ககெ யநாக்கி: கர்த்தராகிய ஆண்டவர் உகரக்கிறது என்னலவன்றால்: 
இயதா, நான் இஸ்ரயவல் வம்சத்தாகர அவர்கள் யபாயிருக்கும் 
ஜாதிகெிடத்திெிருந்து அகைத்து, சுற்றிலுமிருந்து அவர்ககெச் யசர்த்து, அவர்ககெ 
அவர்கள் சுயயதசத்தியெ வரப்பண்ணி, 
 
22. அவர்ககெ இஸ்ரயவெின் மகெகொகிய யதசத்தியெ ஒயர ஜாதியாக்குயவன்; 
ஒயர ராஜா அவர்கள் எல்ொருக்கும் ராஜாவாக இருப்பார்; அவர்கள் இனி இரண்டு 
ஜாதிகொக இருப்பதில்கெ: அவர்கள் இனி இரண்டு ராஜ்யங்கொகப் 
பிரிவதுமில்கெ. 
 
23. அவர்கள் இனித் தங்கள் நரகொன விக்கிரகங்கெினாலும் தங்கள் 
அருவருப்புகெினாலும் தங்களுகடய சகெ மீறுதல்கெினாலும் தங்ககெத் 
தீட்டுப்படுத்துவதுமில்கெ; அவர்கள் குடியிருந்து பாவஞ்லசய்த எல்ொ 
இடங்கெிெிருந்தும் நான் அவர்ககெ நீங்கொக்கி இரட்சித்து, அவர்ககெச் 
சுத்தம்பண்ணுயவன்; அப்லபாழுது அவர்கள் என் ஜனமாயிருப்பார்கள், நான் அவர்கள் 
யதவனாயிருப்யபன். 
 
24. என் தாசனாகிய தாவதீு என்பவர் அவர்கள்யமல் ராஜாவாக இருப்பார்; அவர்கள் 
எல்ொருக்கும் ஒயர யமய்ப்பர் இருப்பார்; அப்லபாழுது அவர்கள் என் நியாயங்கெில் 
நடந்து, என் கட்டகெககெக் ககக்லகாண்டு, அகவகெின்படியய லசய்து, 
 
25. நான் என் தாசனாகிய யாக்யகாபுக்குக் லகாடுத்ததும், உங்கள் பிதாக்கள் 
குடியிருந்ததுமான யதசத்தியெ குடியிருப்பார்கள்; அவர்களும் அவர்கள் 
பிள்கெகளும் அவர்களுகடய பிள்கெகெின் பிள்கெகளும் அதியெ 
என்லறன்கறக்கும் குடியிருப்பார்கள்; என் தாசனாகிய தாவதீு என்பவர் 
என்லறன்கறக்கும் அவர்களுக்கு அதிபதியாயிருப்பார். 
 
26. நான் அவர்கயொயட சமாதான உடன்படிக்கக லசய்யவன்; அது அவர்களுக்கு 
நித்திய உடன்படிக்ககயாயிருக்கும்; நான் அவர்ககெ நிகெப்படுத்தி, அவர்ககெ 
வர்த்திக்கப்பண்ணி, அவர்கள் நடுவியெ என் பரிசுத்த ஸ்தெத்கத என்லறன்கறக்கும் 
ஸ்தாபிப்யபன். 
 
27. என் வாசஸ்தெம் அவர்கெிடத்தில் இருக்கும், நான் அவர்கள் யதவனாயிருப்யபன், 
அவர்கள் என் ஜனமாயிருப்பார்கள். 
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28. அப்படியய என் பரிசுத்த ஸ்தெம் அவர்கள் நடுவியெ என்லறன்கறக்கும் 
இருக்கும்யபாது, நான் இஸ்ரயவகெப் பரிசுத்தம்பண்ணுகிற கர்த்தர் என்று ஜாதிகள் 
அறிந்துலகாள்வார்கள் என்கிறார் என்று லசால் என்றார். 
 
தி ானம் 
எயசக்கியயெின் இந்த தீர்க்கதரிசன வார்த்கதகள் ஒரு அைகான தரிசனத்கதப் பற்றி 
யபசுகின்றன-யதவ ஜனம், நாடுகடத்தப்பட்ட காெத்தில் யதசங்களுக்கிகடயில் 
பிெவுபட்டு, பின்னர் சிதறடிக்கப்பட்டவர்கள், தங்கள் தாயகத்திற்குத் திரும்பக் 
லகாண்டுவரப்பட்டு, ஒரு ஒற்கற யமசியா ராஜாவின் ஆட்சியின் கீழ் ஒயர மக்கொக 
மீண்டும் ஒன்றிகணக்கப்படுவார்கள். இந்த யமசியானிய ராஜா தாவதீின் 
வைித்யதான்றொக இருப்பார் என்ற அர்த்தத்தில், கர்த்தர் அவகர "தாசனாகிய 
தாவதீு" (வ. 24) என்று குறிப்பிடுகிறார். அவர் அவர்கெின் இெவரசராக 
"என்லறன்றும்" இருப்பார். யதவன் தம்முகடய மக்களுடன் நித்திய சமாதான 
உடன்படிக்கககய லசய்து, அவர்கள் நடுவில் குடியிருப்பார். ககடசி வசனம் (வ. 28) 
தம் மக்களுடன் யதவனின் பரிசுத்தமான பிரசன்னத்கதப் பற்றி யபசுகிறது, இதனால் 
உெகத்திலுள்ெ அகனத்து யதசங்களும் தம்முகடய ஜனமாகிய இஸ்ரயவகெப் 
பரிசுத்தப்படுத்துகிறவர் யாஹ்யவ என்பகத அறியும். 
 
இந்த வார்த்கதகள் இன்று நம் லசவிகெில் நிகறயவறுகின்றன! எயசக்கியயல் 
முன்னறிவித்த யமசியானிய ராஜா யவறு யாருமல்ெ, தாவதீின் குமாரனாகிய 
இயயசு கிறிஸ்துயவ. அவருகடய வருககயால், எயசக்கியயெில் 
முன்னறிவிக்கப்பட்ட சமாதான உடன்படிக்ககயின் ஆசீர்வாதங்கள் இப்யபாது 
இயயசுகவ விசுவாசிக்கிற நம் அகனவராலும் அனுபவிக்கப்படுகின்றன. 
 
இது எல்ொம் சாத்தியமானது, ஏலனன்றால், யதவன் தனது அற்புதமான அன்பினால், 
கல்வாரியில் தம் மக்ககெ மீட்க தனது லசாந்த அன்பான மககன அனுப்பினார். 
எயசக்கியயல் வகரந்த அைகிய தரிசனம் இயயசு சிலுகவயில் சிந்திய இரத்தத்தால் 
நிஜமாக மாறியது. உெக நாடுகொல் ஒரு அசிங்கமான மரணம் என்று 
எண்ணப்படுவது ஒரு அைகான தரிசனமாக உணரப்படுவதற்கான 
வைிமுகறயாகிறது. இயயசு கிறிஸ்துகவப் பின்பற்றுபவர்கள், கிறிஸ்தவர்கள், இந்த 
உடன்படிக்ககயின் அன்பின் ஆசீர்வாதங்ககெ அவர்கெின் யமசியா ராஜாவான 
தாவதீின் குமாரனால் லபறுகிறார்கள். 
 
சிலுகவயில் இயயசுவின் தியாகத்கதப் பார்த்து, பணிவான நன்றியுணர்வினால் நம் 
இதயங்கள் நிகறந்திருக்கட்டும்! கிறிஸ்து நமக்குச் சாத்தியமாக்கிய எந்த 
ஆசீர்வாதத்திற்கும் நாம் தகுதியற்றவர்கள். ஆனாலும், யதவன் தம்முகடய 
எல்கெயற்ற அன்பினால் நம் ஒவ்லவாருவகரயும் யதர்ந்லதடுத்து, கிறிஸ்துவுக்குள் 
தம்முகடய பிள்கெகொக இருக்க நம்கமப் லபயரிட்டு அகைத்தார். ஆம், 
இயயசுவின் பெி பயங்கரமானதாக இருக்கொம், அவருகடய மரணம் 
அருவருப்பானதாக இருக்கொம். ஆனால் அவர் நம் ஒவ்லவாருவரிடமும் அெவற்ற 
அன்பின் அைகான சாட்சி! இயயசுவின் இரத்தத்தால் நாம் புனிதப்படுத்தப்பட்யடாம் 
என்பகத நிகனவில் லகாள்யவாம். 
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லெபம் 
அன்புள்ெ ஆண்டவயர, நான் ஜவீன் லபறுவதற்காக, நீர் சிலுகவயில் மரித்ததற்கு 
நன்றி! எங்கள் ஒவ்லவாருவருக்கும் நீங்கள் லசய்தவற்றிற்கு பணிவான நன்றியுடன் 
என் வாழ்க்கககய நான் லதாடர்ந்து வாை விரும்புகியறன். ஆலமன். 
 
லெ ல் 
நீங்கள் அற்புதமாக ஆசீர்வதிக்கப்பட்டகதப் யபாெயவ, இன்று ஒருவருக்கு 
ஆசீர்வாதமாக இருங்கள்! 
 
 
அருட்திரு முகனவர் ெியயானார்ட் வ ீ
பதிவாெர் மற்றும் புதிய ஏற்பாட்டு விரிவுகரயாெர் 
டிரினிட்டி இகறயியல் கல்லூரி 
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10 ஏப்ரல்   ●  லெந்து பரிசுத்த வாரத்தின் குருத்யதாமெ ஞா ிற்றுக்கிழமை 
 
வடீுகட்டுகிறவர்கள் ஆகாலதன்று தள்ளின கல்யெ, மூமெக்குத் 
தமெக்கல்ொ ிற்று 
 
ெங்கீதம் 118:1-2, 19-29 
 
1. கர்த்தகரத் துதியுங்கள், அவர் நல்ெவர்; அவர் கிருகப என்றுமுள்ெது. 
 
2. அவர் கிருகப என்றுமுள்ெலதன்று இஸ்ரயவல் லசால்வதாக. 
 
19. நீதியின் வாசல்ககெத் திறவுங்கள்; நான் அகவகளுக்குள் பிரயவசித்துக் 
கர்த்தகரத் துதிப்யபன். 
 
20. கர்த்தரின் வாசல் இதுயவ; நீதிமான்கள் இதற்குள் பிரயவசிப்பார்கள். 
 
21. நீர் எனக்குச் லசவிலகாடுத்து, எனக்கு இரட்சிப்பாயிருந்தபடியால், நான் உம்கமத் 
துதிப்யபன். 
 
22. வடீுகட்டுகிறவர்கள் ஆகாலதன்று தள்ெின கல்யெ, மூகெக்குத் 
தகெக்கல்ொயிற்று. 
 
23. அது கர்த்தராயெ ஆயிற்று, அது நம்முகடய கண்களுக்கு ஆச்சரியமாயிருக்கிறது. 
 
24. இது கர்த்தர் உண்டுபண்ணின நாள், இதியெ கெிகூர்ந்து மகிைக்கடயவாம். 
 
25. கர்த்தாயவ, இரட்சியும்; கர்த்தாயவ, காரியத்கத வாய்க்கப்பண்ணும். 
 
26. கர்த்தருகடய நாமத்தினாயெ வருகிறவர் ஸ்யதாத்திரிக்கப்பட்டவர்; 
கர்த்தருகடய ஆெயத்திெிருந்து உங்ககெ ஆசீர்வதிக்கியறாம். 
 
27. கர்த்தர் நம்கமப் பிரகாசிப்பிக்கிற யதவனாயிருக்கிறார்; பண்டிககப்பெிகயக் 
லகாண்டுயபாய் பெிபீடத்தின் லகாம்புகெில் கயிறுகொல் கட்டுங்கள். 
 
28. நீர் என் யதவன், நான் உம்கமத் துதிப்யபன்; நீர் என் யதவன், நான் உம்கம 
உயர்த்துயவன். 
 
29. கர்த்தகரத் துதியுங்கள், அவர் நல்ெவர்; அவர் கிருகப என்றுமுள்ெது. 
 
தி ானம் 
சங்கீதம் 118:1 மற்றும் 118:29 "கர்த்தகரத் துதியுங்கள், அவர் நல்ெவர்; அவர் கிருகப 
என்றுமுள்ெது!" என்று நாம் யதவகனத் துதிக்கும்படி அகைக்கிறது. 
அதுமட்டுமல்ொமல், “வடீுகட்டுகிறவர்கள் ஆகாலதன்று தள்ெின கல்யெ, 
மூகெக்குத் தகெக்கல்ொயிற்று” (வ. 22), நம்முகடய பாவங்களுக்காக மரித்த 
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இயயசு, மகிகமயில் கிறிஸ்துவாக மாறினார். குறுத்யதாகெ ஞாயிறு அன்று 
பகனக் கிகெககெ அகசப்யபாம், "யஹாசன்னா" என்று கூச்செிட்டு, யதவனுக்கு 
மனதார நன்றி லசலுத்துயவாம். 
 
"வடீுகட்டுகிறவர்கள் ஆகாலதன்று தள்ெின கல்யெ, மூகெக்குத் 
தகெக்கல்ொயிற்று" என்பது கர்த்தராகிய இயயசுகவ லதெிவாகக் குறிக்கிறது. 
அவர் மனிதர்கொல் நிராகரிக்கப்பட்டார், ஆனால் யதவனின் அற்புதமான 
லசயல்ககெ நமக்குக் காட்டும் மூகெக்கல்ொக யதவனால் யதர்ந்லதடுக்கப்பட்டார். 
 
கர்த்தராகிய இயயசுயவ இந்த வசனத்கத யமற்யகாள் காட்டினார், தன்கனக் 
குறிப்பிடுகிறார் (மத். 21:42, மாற்கு 12:10-11, லூக். 20:17). யபதுரு, இரண்டு 
சந்தர்ப்பங்கெில், இது கர்த்தராகிய இயயசுகவக் குறிக்கிறது என்று குறிப்பிட்டார் 
(அப்யபாஸ்தெர் 4:11, 1 யபதுரு 2:4-7). கர்த்தராகிய இயயசுயவ "மூகெக்கல்" (எயப. 
2:20) என்றும் பவுல் கூறினார். இது கர்த்தருகடய லசயல், மனிதர்கெல்ெ. 
ஆககயால், இது மக்கெின் பார்கவயில் ஆச்சரியமாக இருக்கிறது (சங். 118:23) 
கர்த்தர் லசய்கிறார் என்று நாங்கள் உறுதியாக நம்புகியறாம். மனிதர்கெிடமிருந்து 
யவறுபட்டது, ஏலனன்றால் அவருகடய எண்ணங்கள் மனிதர்ககெ விட 
உயர்ந்தகவ (ஏசா. 55:9). 
 
ஒரு யூத புராணக்ககத உள்ெது, சாெமன், ஞானமுள்ெ ராஜா, யகாவிகெ கட்டும் 
யபாது, கட்டிடக் ககெஞர்கள் லபாருத்தமான மூகெக்கல்கெத் யதட 
யவண்டியிருந்தது, ஆனால் அகதக் கண்டுபிடிக்க முடியவில்கெ. யாயரா ஒருவர் 
லபாருத்தமான கல்கெக் கண்டுபிடித்து அவர்கெிடம் லதரிவித்தயபாது, அவர்கள் 
அகதப் பயன்படுத்தவில்கெ, ஆனால் அகதக் ககவிட்டனர். வணீாக எல்ொ 
இடங்கெிலும் யதடிக் காெம் கடத்தினார்கள். இறுதியாக, ககவிடப்பட்ட கல் 
உண்கமயில் மிகவும் லபாருத்தமானது என்று அவர்கள் கண்டுபிடித்தனர். 
 
இயயசு கிறிஸ்து மனிதர்கொல் நிராகரிக்கப்பட்டு சிலுகவயில் அகறயப்பட்டாலும், 
இரட்சிப்பின் யவகெகய நிகறயவற்ற யதவன் அவகரத் யதர்ந்லதடுத்தார் என்பகத 
நாம் அறியவாம் (சங். 118:28, ப்லரண்டன் லசப்டுவஜின்ட் லமாைிலபயர்ப்பு, "நான் 
உங்களுக்கு நன்றி லசலுத்துயவன், ஏலனன்றால் நீங்கள் எனக்குச் லசவிசாய்த்தீர்கள், 
என் இரட்சிப்பும் ஆனரீ்கள்."), யமலும் அவகர யதவாெயத்தின் முதல் கல்ொக, 
"மூகெக்கல்ொக" ஆக்கினார். ஒரு கணம் ஏற்றுக்லகாள்ெப்படாவிட்டாலும், யதவன் 
பூமியில் தம்முகடய ராஜ்யத்கதயும் யதவாெயத்கதயும் நிறுவியயபாது 
மூகெக்கல் மிகவும் லகௌரவமான இடத்கதப் லபற்றது. 
 
எனயவ நாம் “கர்த்தகரத் துதியுங்கள், அவர் நல்ெவர்; அவர் கிருகப 
என்றுமுள்ெது!" (சங். 118:29). நாம் நம் இதயங்கெிெிருந்து யதவனுக்கு நன்றி 
லசலுத்துயவாம் (சங். 118:1-4), எங்கள் கூடாரங்கெில்/வடீுகெில் நன்றி 
லசலுத்துயவாம் (சங் 118:15), மற்றும் நீதியின் / ஆெயத்தின் வாயில்கள் வைியாக 
நுகையவாம் நன்றி லசலுத்துவதற்கு (சங். 118:19), எல்ொ யநரங்கெிலும் நன்றி 
லசலுத்துயவாம். 
 
லெபம் 
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ஆண்டவயர! யவண்டுலமன்யற எங்ககெக் ககவிடுபவர்களும் இகழ்ந்தவர்களும் 
இருந்தாலும், நாங்கள் உங்கொல் யதர்ந்லதடுக்கப்பட்டவர்கள் என்பகத நாங்கள் 
நன்கு அறியவாம். நீங்கள் எங்ககெ ஒருயபாதும் ககவிடவும் மாட்டீர்கள், எங்ககெ 
விட்டுவிெகவும் மாட்டீர்கள், ஆனால் உமது ராஜ்யத்திற்காக எங்ககெப் 
பயன்படுத்துங்கள். நீர் எங்கெிடம் ஒப்பகடத்த பணிகய நிகறயவற்ற, உமது 
சித்தத்தின்படி நாங்கள் உமது பாத்திரங்கொக இருப்யபாம். 
 
லெ ல் 
நாம் மனிதர்கொல் ககவிடப்படொம், ஆனால் யதவன் நல்ெவர், நம்கம 
ஒருயபாதும் ககவிடமாட்டார்! எனயவ, எல்ொ யநரங்கெிலும் எல்ொ 
சூழ்நிகெகெிலும் நாம் யதவனுக்கு நன்றி லசலுத்துகியறாம் (1 லதச. 5:18). 
 
 
ஓய்வுலபற்ற அருட்திரு முகனவர் தியயா பூ சீயயாவ் 
மூத்த யபாதகர், கிறிஸ்டியன் கியரஸ் பிரஸ்கபடிரியன் சர்ச் 
சிங்கப்பூரில் உள்ெ பிரஸ்கபடிரியன் யதவாெயத்தின் நடுவர் 
 
 
 
 
 


