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11 ஏப்ரல்   ●     புனித வாரத்தின் திங்கள்கிழமை 
 
பஸ்காவைப் பலியிடவைண்டிய புளிப்பில்லாத அப்பப்பண்டிவக நாள் ைந்தது 
 
லூக்கா 22:1-23 
 
1. பஸ்கா என்னப்பட்ட புளிப்பில்ொத அப்பப்பண்டிகக சமீபமாயிற்று. 
 
2. அப்லபாழுது பிரதான ஆசாரியரும் வேதபாரகரும் அேகரக் லகாகெலசய்யும்படி 
வயாசித்து, ஜனங்களுக்குப் பயப்பட்டபடியினால், எவ்ேிதமாய் அப்படிச் 
லசய்யொலமன்று ேககவதடினார்கள். 
 
3. அப்லபாழுது பன்னிருேரில் ஒருேனாகிய ஸ்காரிவயாத்லதன்னும் 
மறுவபர்லகாண்ட யூதாசுக்குள் சாத்தான் புகுந்தான். 
 
4. அேன் பிரதான ஆசாரியர்களிடத்திலும் வசகனத் தகெேர்களிடத்திலும் வபாய், 
அேகரக் காட்டிக்லகாடுக்கும் ேகககயக் குறித்து அேர்கவளாவட ஆவொசகன 
பண்ணினான். 
 
5. அேர்கள் சந்வதாஷப்பட்டு, அேனுக்குப் பணங்லகாடுக்க உடன்பட்டார்கள். 
 
6. அதற்கு அேன் சம்மதித்து, ஜனக்கூட்டமில்ொத வேகளயில் அேகர 
அேர்களுக்குக் காட்டிக்லகாடுக்கும்படி சமயந்வதடினான். 
 
7. பஸ்காகேப் பெியிடவேண்டிய புளிப்பில்ொத அப்பப்பண்டிகக நாள் ேந்தது. 
 
8. அப்லபாழுது அேர் வபதுருகேயும் வயாோகனயும் அகைத்து: நாம் பஸ்காகேப் 
புசிக்கும்படிக்கு நீங்கள் வபாய், அகத நமக்கு ஆயத்தம்பண்ணுங்கள் என்றார். 
 
9. அதற்கு அேர்கள்: நாங்கள் அகத எங்வக ஆயத்தம்பண்ணும்படி 
சித்தமாயிருக்கிறரீ் என்று வகட்டார்கள். 
 
10. அதற்கு அேர்: நீங்கள் நகரத்தில் பிரவேசிக்கும்வபாது, தண்ணரீ்க்குடம் 
சுமந்துேருகிற ஒரு மனுஷன் உங்களுக்கு எதிர்ப்படுோன்; நீங்கள் அேனுக்குப் 
பின்லசன்று, அேன் வபாகும் ேடீ்டிற்குள் நீங்களும் வபாய், 
 
11. அந்த ேடீ்லடஜமாகன வநாக்கி: நான் என் சீஷவராடுகூடப் பஸ்காகேப் 
புசிக்கிறதற்குத் தகுதியான இடம் எங்வக என்று வபாதகர் உம்மிடத்தில் வகட்கச் 
லசான்னார் என்று லசால்லுங்கள். 
 
12. அேன் கம்பளமுதொனகேகள் ேிரித்திருக்கிற வமல்ேடீ்டிலுள்ள ஒரு லபரிய 
அகறகய உங்களுக்குக் காண்பிப்பான்; அங்வக ஆயத்தம்பண்ணுங்கள் என்று 
லசால்ெி அனுப்பினார். 
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13. அேர்கள் வபாய், தங்களிடத்தில் அேர் லசான்னபடிவய கண்டு, பஸ்காகே 
ஆயத்தம்பண்ணினார்கள். 
 
14. வேகளேந்தவபாது, அேரும் அேருடவனகூடப் பன்னிரண்டு அப்வபாஸ்தெரும் 
பந்தியிருந்தார்கள். 
 
15. அப்லபாழுது அேர் அேர்ககள வநாக்கி: நான் பாடுபடுகிறதற்கு முன்வன 
உங்களுடவனகூட இந்தப் பஸ்காகேப் புசிக்க மிகவும் ஆகசயாயிருந்வதன். 
 
16. வதேனுகடய ராஜ்யத்திவெ இது நிகறவேறுமளவும் நான் இனி இகதப் 
புசிப்பதில்கெலயன்று உங்களுக்குச் லசால்லுகிவறன் என்று லசால்ெி, 
 
17. அேர் பாத்திரத்கத எடுத்து, ஸ்வதாத்திரம்பண்ணி: நீங்கள் இகத ோங்கி, 
உங்களுக்குள்வள பங்கிட்டுக்லகாள்ளுங்கள்; 
 
18. வதேனுகடய ராஜ்யம் ேருமளவும் நான் திராட்சப்பைரசத்கதப் 
பானம்பண்ணுேதில்கெலயன்று உங்களுக்குச் லசால்லுகிவறன் என்றார். 
 
19. பின்பு அேர் அப்பத்கத எடுத்து, ஸ்வதாத்திரம்பண்ணி, அகதப் பிட்டு, 
அேர்களுக்குக் லகாடுத்து: இது உங்களுக்காகக் லகாடுக்கப்படுகிற என்னுகடய 
சரீரமாயிருக்கிறது; என்கன நிகனவுகூரும்படி இகதச் லசய்யுங்கள் என்றார். 
 
20. வபாஜனம்பண்ணினபின்பு அேர் அந்தப்படிவய பாத்திரத்கதயும் லகாடுத்து: இந்தப் 
பாத்திரம் உங்களுக்காகச் சிந்தப்படுகிற என்னுகடய இரத்தத்தினாொகிய புதிய 
உடன்படிக்ககயாயிருக்கிறது என்றார். 
 
21. பின்பு: இவதா, என்கனக் காட்டிக் லகாடுக்கிறேனுகடய கக என்னுடவனகூடப் 
பந்தியிெிருக்கிறது. 
 
22. தீர்மானிக்கப்பட்டபடிவய மனுஷகுமாரன் வபாகிறார், ஆனாலும் அேகரக் 
காட்டிக்லகாடுக்கிற மனுஷனுக்கு ஐவயா என்றார். 
 
23. அப்லபாழுது அேர்கள் நம்மில் யார் அப்படிச் லசய்ோன் என்று தங்களுக்குள்வள 
ேிசாரிக்கத் லதாடங்கினார்கள். 
 
தியானம் 
யூதர்களுக்கு பஸ்கா ஒரு மிக முக்கியமான ேிருந்து, ஏலனனில் இது எகிப்தின் 
அடிகமத்தனத்திெிருந்து தங்கள் வதசத்கத ேியக்கத்தக்க மற்றும் கருகணயுடன் 
ேிடுேித்தகத நிகனவுபடுத்துகிறது. இவ்ோறான ஒரு நிகனவு நிகழ்வு அேர்ககள 
வதேனிடமும், ஒருேரிடமும் லநருக்கமாக்க முயல்கிறது. எவ்ோறாயினும், நம் 
பத்தியில் சித்தரிக்கப்பட்டது, உண்கமயான நபர்களின் மாறுபட்ட பதில்கள் ஆகும். 
 
ஒரு குழுேினர் ஒரு லகாடூரமான லசயகெத் திட்டமிட்டு, நிகழ்வுக்கு தங்ககளத் 
தயார்படுத்திக் லகாண்டனர். பிரதான ஆசாரியர்களும், வேதபாரகர்களும் - நன்றாகத் 
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லதரிந்துலகாண்டிருக்க வேண்டியேர்கள் - இவயசுகேக் லகால்ெத் 
வதடினார்கள்.அப்வபாஸ்தெனாகிய யூதாஸ் தனது எஜமாகனக் காட்டிக்லகாடுக்க 
இந்த இரத்தலேறி லகாண்ட மக்களுடன் சதி லசய்தான். பஸ்காேின் புனிதமான 
மற்றும் மீட்பின் அர்த்தம் அேர்கள் மீது முற்றிலும் இல்ொமல் வபாய்ேிட்டது. 
மனித குெத்துடனான பிரச்சகனயின் ஆைமான சித்தரிப்கப நாம் இதில் காணொம். 
மக்ககள எகிப்திெிருந்து லேளிவயற்றுேது வேறு, எகிப்கத அேர்களிடமிருந்து 
லேளிவயற்றுேது வேறு. பாேத்தின் அடிகமத்தனம் எளிதில் 
உகடக்கப்படுேதில்கெ. 
 
இதற்கு வநர்மாறாக, மற்லறாரு பதில், வதேனின் ேிருப்பத்திற்கு முழு அர்ப்பணிப்பு 
மற்றும் கீழ்ப்படிதல், அகத நிகறவேற்றுேதற்கு தன்கனத் தயக்கமின்றி 
அர்ப்பணிக்கும் அளேிற்கும் இருந்தது. இதுவே நம் ஆண்டேர் இவயசு கிறிஸ்துேின் 
பதில். பஸ்கா நிகனவுகூரப்பட்டது மட்டுமல்ொமல், அது அேருகடய சுயநெ 
அன்பின் லசயொல் அதன் அகனத்து அர்த்தத்திலும் நிகறவேறியது, அேகர நம்பும் 
அகனேருக்கும் பாேத்தின் அடிகமத்தனத்திெிருந்து உண்கமயான ேிடுதகெக்கு 
ேைிேகுத்தது. அேரது சரீரத்கதயும் இரத்தத்கதயும் லகாடுத்த இந்தச் லசயல் நம் 
வதோெயங்களில் லதாடர்ந்து நிகனவுகூரப்படுகிறது. 
 
பத்தியில் 'பஸ்கா' என்ற ோர்த்கதகய மீண்டும் மீண்டும் குறிப்பிடுேது முழு 
அத்தியாயத்திற்கும் ஒரு கூர்கமயான ேகளயத்கத ேைங்குகிறது: ேெிகமமிக்க 
மற்றும் கருகணயுள்ள லதய்ேகீ மீட்புக்கான லசயல் தீய வநாக்கங்களுக்காக 
பயன்படுத்தப்படொம். எனவே புனித ோரம் அல்ெது வதேனின் ேரன்களுக்கு நாம் 
எவ்ோறு பதிெளிக்கிவறாம் என்பகதப் பற்றி சிந்திக்க தூண்டப்படுகிவறாம். அகே 
அைிவு அல்ெது அர்ப்பணிப்புக்கான சந்தர்ப்பங்களா? 
 
ஜெபம் 
அன்புள்ள ஆண்டேவர, எங்களுக்காக உமது குமாரனின் இரட்சிப்பின் தியாகத்தின் 
அருளான நிகனவூட்டல்களின் மற்லறாரு பருேத்கத நாங்கள் அணுகும்வபாது, 
எங்களின் நன்றியுணர்கேப் புதுப்பித்து, உமது ேிருப்பத்திற்கும் அகைப்புக்கும் 
எங்களின் அர்ப்பணிப்கபப் புதுப்பிப்பதற்கு ேைிேகுப்வபாம். எங்கள் மனதின் இந்த 
புதுப்பித்தலுடன், இனிவமல் உங்கள் ேிருந்துககளவயா அல்ெது ேரன்ககளவயா 
எங்கள் சக மனிதர்ககள அைிப்பதற்காக அல்ெ, கட்டுேதற்கு பயன்படுத்துவோம். 
 
ஜெயல் 
ஒருேகரலயாருேர் கட்டிலயழுப்ப இந்த பருேத்கத எவ்ோறு பயன்படுத்தொம் 
என்பகத ஒரு நபருக்வகா அல்ெது ஒரு சிறிய குழுவுக்வகா காட்ட, நகடமுகறயில் 
ஏதாேது லசய்யுங்கள். 
 
 
முகனேர் டான் கிம் ஹுோட் 
லசன் சு ொன் புதிய ஏற்பாட்டின் வபராசிரியர் 
டிரினிட்டி இகறயியல் கல்லூரி 
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12 ஏப்ரல்  ●  புனித வாரத்தின் ஜெவ்வாய்க்கிழமை 
 
ஆயினும் என்னுமைய ெித்தத்தின்படியல்ல, உம்முமைய ெித்தத்தின்படியய 
ஆகக்கைவது 
 
லூக்கா 22:39-46  
 
39. பின்பு அேர் புறப்பட்டு, ேைக்கத்தின்படிவய ஒெிேமகெக்குப் வபானார், 
அேருகடய சீஷரும் அேவராவடகூடப் வபானார்கள். 
 
40. அவ்ேிடத்தில் வசர்ந்தலபாழுது அேர் அேர்ககள வநாக்கி: நீங்கள் 
வசாதகனக்குட்படாதபடிக்கு லஜபம்பண்ணுங்கள் என்று லசால்ெி, 
 
41. அேர்ககள ேிட்டுக் கல்லெறிதூரம் அப்புறம்வபாய், முைங்கால்படியிட்டு: 
 
42. பிதாவே, உமக்குச் சித்தமானால் இந்தப் பாத்திரம் என்கனேிட்டு நீங்கும்படி 
லசய்யும்; ஆயினும் என்னுகடய சித்தத்தின்படியல்ெ, உம்முகடய 
சித்தத்தின்படிவய ஆகக்கடேது என்று லஜபம்பண்ணினார். 
 
43. அப்லபாழுது ோனத்திெிருந்து ஒரு தூதன் வதான்றி, அேகரப் பெப்படுத்தினான். 
 
44. அேர் மிகவும் ேியாகுெப்பட்டு, அதிக ஊக்கத்வதாவட லஜபம்பண்ணினார். 
அேருகடய வேர்கே இரத்தத்தின் லபருந்துளிகளாய்த் தகரயிவெ ேிழுந்தது. 
 
45. அேர் லஜபம்பண்ணி முடித்து, எழுந்திருந்து, தம்முகடய சீஷரிடத்தில் ேந்து, 
அேர்கள் துக்கத்தினாவெ நித்திகரபண்ணுகிறகதக் கண்டு: 
 
46. நீங்கள் நித்திகரபண்ணுகிறலதன்ன? வசாதகனக்குட்படாதபடிக்கு, எழுந்திருந்து 
லஜபம்பண்ணுங்கள் என்றார். 
 
தியானம் 
பஸ்கா பண்டிகககயக் லகாண்டாடிேிட்டு, சீடர்களின் கால்ககளக் கழுேிய பிறகு, 
நம் ஆண்டேர் மீண்டும் ஒெிே மகெயில் தமக்குப் பிடித்த இடமான லகத்லசமவன 
வதாட்டத்திற்குச் லசன்றார். மனிதர்கள் அகனேருக்காகவும் பாேச் சுகமகய சுமக்க 
சிெ நிமிடங்கவள உள்ளகத அறிந்த அேர் பிதாேிடம் முகறயிட்டார் - "பிதாவே, 
உமக்குச் சித்தமானால் இந்தப் பாத்திரம் என்கனேிட்டு நீங்கும்படி லசய்யும்; 
ஆயினும் என்னுகடய சித்தத்தின்படியல்ெ, உம்முகடய சித்தத்தின்படிவய 
ஆகக்கடேது." 
 
தம்மிடம் இருந்து வகாப்கபகய அகற்ற வேண்டும் என்ற முகறயடீு ஏன் என்று 
நாம் வகட்க வேண்டும். இவயசு தயங்கினாரா அல்ெது பயந்தாரா? ஒரு லபாறுப்கப 
ஒப்பகடத்த அனுபேம் உங்களுக்கு இருந்ததா அல்ெது உங்கள் திறகமக்கு 
அப்பாற்பட்ட சூழ்நிகெயில் கேக்கப்பட்டதா? நம்முகடய கர்த்தராகிய இவயசு 
தம்மீது சுமத்தப்பட்டுள்ள அசாதாரணமான லபாறுப்பால் மூழ்கியிருப்பகத நாம் 
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காணும் அரிய தருணங்களில் இதுவும் ஒன்றாகும் - அகனத்து 
மனிதகுெத்திற்காகவும் சிலுகேயில் பாேங்ககளச் சுமக்க வேண்டும். 
 
எப்லபாழுலதல்ொம் நாம் மன உகளச்சலுக்கு ஆளாகிவறாவமா, அப்வபாலதல்ொம் 
“எனக்கு ஏன் இப்படி?” என்று வகட்பதுதான் நமது வபாக்கு. உண்கம என்னலேன்றால், 
வதேன் எந்தத் தேறும் லசய்ேதில்கெ - அேர் தனது வநாக்கத்திற்காகத் 
வதர்ந்லதடுத்த நபர் நீங்கள். வதேன் உங்ககள ேிட்டு ேிெகமாட்டார், ககேிடவும் 
மாட்டார் என்று நீங்கள் உறுதியாக நம்பொம். நம்முகடய கர்த்தராகிய இவயசுகேப் 
பெப்படுத்த வதேதூதகன அனுப்பியது வபால், நீங்கள் சுமக்க வேண்டிய 
லபாறுப்புக்கும் நீங்கள் சமாளிக்க வேண்டிய சூழ்நிகெக்கும் வதேன் உங்ககளப் 
பெப்படுத்துோர். 
 
நம் ஆண்டேர் மிகவும் வேதகனயகடந்தாலும் - இன்லனாரு திட்டம் அேருக்கு 
ஒரு ேிருப்பமாக இல்கெ. பணிவுடன், இவயசு பிதாேின் ேிருப்பத்திற்கு 
சரணகடந்தார். "ஆயினும் என்னுகடய சித்தத்தின்படியல்ெ, உம்முகடய 
சித்தத்தின்படிவய ஆகக்கடேது." இவயசு தம்கமக் காட்டிக்லகாடுக்கவும், ககது 
லசய்யவும், ேிசாரகண லசய்யவும், சிலுகேயில் அகறயவும் அனுமதித்தவபாது, 
பிதாேின் சித்தத்கத நிகறவேற்றுேதற்காக அகனத்து மனிதகுெத்திற்காகவும் 
லசய்தார். வதேனுகடய ராஜ்யத்திற்கான ஒரு லபரிய வநாக்கத்கத 
நிகறவேற்றுேதற்கு நாம் பிதாேின் சித்தத்திற்கு நம்கம ஒப்புக்லகாடுக்க தயாராக 
உள்வளாமா? 
 
ஜெபம் 
ஆண்டேவர எங்ககள மன்னியுங்கள் - உங்கள் வநாக்கத்திற்காக எங்ககளத் 
வதர்ந்லதடுத்தேர் நீங்கள் என்பகத நாங்கள் அடிக்கடி அகடயாளம் காணத் 
தேறிேிட்வடாம். உமது கிருகபயால், உமது ேிருப்பத்கத பூமியில் 
நிகறவேற்றுேதற்காக, நீங்கள் மட்டுவம மகிகமப்படுத்தப்படுேதற்காக, 
உம்முகடய பணிக்காக எங்ககள ேலுப்படுத்தி, பெப்படுத்துங்கள். ஆலமன். 
 
ஜெயல் 
உங்கள் ோழ்க்ககயில் பிதாேின் ேிருப்பத்திற்கு சரணகடய நீங்கள் வபாராடும் 
பகுதிகள் உள்ளதா? ஒருவேகள, இன்று நீங்கள் லஜபிக்க வேண்டிய நாளாக 
இருக்கொம் - "ஆண்டேவர, என்னுகடய சித்தத்தின்படியல்ெ, உம்முகடய 
சித்தத்தின்படிவய ஆகக்கடேது." 
 
 
அருட்திரு கவனான் லூயிஸ் லூ 
புவராகிதர் 
லசயின்ட் ஆண்ட்ரூ கதீட்ரல் 
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13 ஏப்ரல்    ●  புனித வாரத்தின் புதன்கிழமை  
 
யெவல் கூவுகிறதற்கு முன்யன நீ என்மன மூன்றுதரம் ைறுதலிப்பாய் 
 
லூக்கா 22:54-71 
 
54. அேர்கள் அேகரப் பிடித்தபின்பு, பிரதான ஆசாரியனுகடய ேடீ்டில் 
லகாண்டுவபாய் ேிட்டார்கள். வபதுருவும் தூரத்திவெ பின்லசன்றான். 
 
55. அேர்கள் முற்றத்தின் நடுேிவெ லநருப்கப மூட்டி, அகதச் சுற்றி 
உட்கார்ந்தவபாது, வபதுருவும் அேர்கள் நடுேிவெ உட்கார்ந்தான். 
 
56. அப்லபாழுது, ஒரு வேகெக்காரி அேகன லநருப்பண்கடயிவெ 
உட்கார்ந்திருக்கக்கண்டு, அேகன உற்றுப்பார்த்து: இேனும் அேவனாடிருந்தான் 
என்றாள். 
 
57. அதற்கு அேன்: ஸ்திரீவய, அேகன அறிவயன் என்று மறுதெித்தான். 
 
58. சற்றுவநரத்துக்குப் பின்பு வேலறாருேன் அேகனக் கண்டு: நீயும் அேர்களில் 
ஒருேன் என்றான். அதற்குப் வபதுரு: மனுஷவன, நான் அல்ெ என்றான். 
 
59. ஏறக்குகறய ஒருமணி வநரத்துக்குப்பின்பு வேலறாருேன் அேகனப் பார்த்து: 
லமய்யாகவே இேனும் அேவனாடிருந்தான், இேன் கெிவெயன்தான் என்று 
சாதித்தான். 
 
60. அதற்குப் வபதுரு: மனுஷவன, நீ லசால்லுகிறகத அறிவயன் என்றான். அேன் 
இப்படிச் லசான்னவுடவன வசேல் கூேிற்று. 
 
61. அப்லபாழுது கர்த்தர் திரும்பி, வபதுருகே வநாக்கிப்பார்த்தார். வசேல் 
கூவுகிறதற்கு முன்வன நீ என்கன மூன்றுதரம் மறுதெிப்பாய் என்று கர்த்தர் 
தன்னிடத்தில் லசான்ன ேசனத்கத உடவன வபதுரு நிகனவுகூர்ந்து, 
 
62. லேளிவய வபாய், மனங்கசந்து அழுதான். 
 
63. இவயசுகேப் பிடித்துக்லகாண்ட மனுஷர் அேகரப் பரியாசம்பண்ணி, அடித்து, 
 
64. அேருகடய கண்ககளக் கட்டி, அேருகடய முகத்தில் அகறந்து: உன்கன 
அடித்தேன் யார், அகத ஞானதிருஷ்டியினால் லசால் என்று அேகரக் 
வகட்டதுமன்றி, 
 
65. மற்றும் அவநக தூஷணோர்த்கதககளயும் அேருக்கு ேிவராதமாகச் 
லசான்னார்கள். 
 
66. ேிடியற்காெமானவபாது ஜனத்தின் மூப்பரும் பிரதான ஆசாரியரும் 
வேதபாரகரும் கூடிேந்து, தங்கள் ஆவொசகனச் சங்கத்தில் அேகரக் 
லகாண்டுேந்து நிறுத்தி: 
 
67. நீ கிறிஸ்துோ? அகத எங்களுக்குச் லசால் என்றார்கள். அதற்கு அேர்: நான் 
உங்களுக்குச் லசான்னாலும் நம்பமாட்டீர்கள். 
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68. நான் உங்களிடத்தில் ேினாேினாலும் எனக்கு மாறுத்தரம் லசால்ெமாட்டீர்கள், 
என்கன ேிடுதகெபண்ணவுமாட்டீர்கள். 
 
69. இதுமுதல் மனுஷகுமாரன் சர்ேேல்ெகமயுள்ள வதேனுகடய 
ேெதுபாரிசத்தில் ேறீ்றிருப்பார் என்றார். 
 
70. அதற்கு அேர்கலளல்ொரும்: அப்படியானால், நீ வதேனுகடய குமாரனா என்று 
வகட்டார்கள்; அதற்கு அேர்: நீங்கள் லசால்லுகிறபடிவய நான் அேர்தான் என்றார். 
 
71. அப்லபாழுது அேர்கள்: இனி வேறுசாட்சி நமக்கு வேண்டுேலதன்ன? நாவம 
இேனுகடய ோயினாவெ வகட்வடாவம என்றார்கள். 
 
தியானம் 
இவயசுேின் முன்வனாடியில்ொத மற்றும் வதகேயற்ற ககது ேியக்கத்தக்க 
கேகெகயயும் வேதகனகயயும் வகாபத்கதயும் தூண்டியிருக்க வேண்டும். அதன் 
முழு சுகமகயயும் இந்த மகத்தான உணர்ச்சிகளின் பாரத்கதயும் மற்றேர்ககள 
ேிட வபதுரு இன்னும் அதிகமாக உணர்ந்திருக்க வேண்டும். அேன் அங்வக 
இருந்தான். அேர் அகனத்கதயும் பார்த்திருந்தான். 
 
கிறிஸ்து அகைத்துச் லசல்ெப்பட்டவபாது, வபதுரு உள்ளுணர்ோல் பின்லதாடர்ந்தான் 
- ஆனால் தூரத்திெிருந்து - பாதுகாப்பான தூரத்தில். பிரதான ஆசாரியரின் 
முற்றத்தில், லநருப்பிெிருந்து ேரும் மங்கொன லேளிச்சமும் இரேின் இருளும் 
கூட, வபதுரு இவயசுவோடு இருந்ததாகக் கூறிய பணிப்லபண்ணின் ேிடாப்பிடியான 
முயற்சிககளக் குகறக்கேில்கெ. வபதுரு இந்த முன்லமாைிகே உடனடியாக 
நிறுத்தினார். 
 
பிறகு இன்லனாரு சந்திப்பு ேந்தது. அேர்களில் வபதுருவும் ஒருேர் என்று 
உறுதியாகக் கூறப்பட்டது. இந்தக் வகாரிக்கக அங்வகவய நிராகரிக்கப்பட்டது. வபதுரு 
மீதான மூன்றாேது உந்துதல் அேரது கெிெியன் இகணப்புடன் லதாடர்புகடய 
ேெியுறுத்தெில் ேந்தது. வபதுரு இந்த மூன்றாேது மறுப்கபத் லதாடங்கும்வபாது, 
இவயசு திரும்பி வபதுருகே வநராகப் பார்த்தவபாதும் வசேல் கூேியது. 
 
இவயசுேின் எச்சரிப்பு உட்பட நடந்த அகனத்திலும் மூழ்கி, வபதுரு லேளிவய 
லசன்று கதறி அழுதான். 
 
இந்த அசாதாரண அத்தியாயத்கதப் பிரதிபெிக்கும் வபாது, சுேிவசஷத்கதப் பற்றிய 
அற்ப அறிவு உள்ள எந்த சிங்கப்பூரரும் கூட "வபதுருவே, ஏன் அப்படி லசய்தீர்?" 
 
இவயசுவோடு வபதுருேின் நகடப்பயணத்தில், அதிசயங்ககளயும் 
அற்புதங்ககளயும் கண்டு, அேருகடய வபாதகனகளாலும் பிரசங்கத்தாலும் மயங்கி, 
தனிமனிதர்ககளயும் கூட்டத்கதயும் ஒவர மாதிரியாகக் ககயாண்டதற்கு மனகதத் 
லதாட்டு நன்றி லசலுத்தும் நம்மில் பெருக்கு, நமது எதிர்ேிகன "அேரால் எப்படி 
முடிந்தது?" என்று இருக்கொம். இவயசுகே அகனேரும் ககேிட்டாலும், 
அேருடன் சிகறக்குச் லசல்ெவும், மரணம் அகடயவும் தயாராக இருப்பதாகவும் 
வபதுரு அறிேித்தார். 



2022 லெந்துகாெ அனுதின தியானங்கள்                                                                            
சாம்பெில் இருந்து, நம்பிக்கக எழும்                                                                                          

இவயசுகே நாம் அப்படி மறுத்திருக்க மாட்வடாம், இல்கெயா? 
 
உண்கமயாகோ? 
 
ஒவ்லோரு முகறயும் நாம் கிறிஸ்துவுக்கு தகுதியற்ற ேிதத்தில் லசயல்படும்வபாது, 
வபசும்வபாது அல்ெது நிகனக்கும்வபாது ஒவ்லோரு முகறயும், நாம் உண்கமயில் 
அேகர மறுக்கிவறாம் என்று நமக்குத் வதான்றுகிறதா? வபதுருகே ேிட, 
வேதாகமத்தில் இவயசுேின் முழு நற்லசய்தி மற்றும் வதேனின் முழு 
ஆவொசகனயும் நம்மிடம் உள்ளது. அேருகடய பரிசுத்த ஆேியின் பிரசன்னமும் 
ேல்ெகமயும் நமக்குக் லகாடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. 
 
மற்ற சக சீடர்ககள ேிட நாம் சிறந்தேர்கள், அதிக அர்ப்பணிப்பு மற்றும் 
உண்கமயுள்ளேர்கள் என்று சுயமாக நிகனத்துக்லகாள்ேதில் நம்பிக்ககயின் 
எச்சரிக்ககககள நாம் வமலும் கண்டுபிடிக்க முடியுமா? மறுபுறம், கடினமான 
சூழ்நிகெககள எதிர்லகாள்ளும்வபாது, கடுகமயானது உண்கமயில் லசல்லும்வபாது, 
ேசதியான மற்றும் பாதுகாப்பான தூரத்தில் கிறிஸ்துகேப் பின்பற்ற நாம் 
ஆகசப்படுகிவறாமா? 
 
நம்பிக்ககவயாடும், பிரார்த்தகனவயாடும், கிறிஸ்துேின் மீதுள்ள நம்பிக்கககய 
கதரியத்வதாடும் ஒப்புக்லகாள்ளவும், நம் சாட்சியில் லேற்றி லபற்று, அேருக்காக 
உகைத்து, பெனுடனும் உண்கமயுடனும், நம்முகடய கர்த்தராகிய வதேனின் 
பணிோகவும் மரியாகதயுடனும் அேருக்குச் வசகே லசய்ய இந்தப் பகுதி நம்கமத் 
தயார்படுத்தட்டும். அப்வபாது அேருக்காக சிகறக்குச் லசல்ெவும் மரணம் 
அகடயவும் நாம் உண்கமயில் தயாராக இருக்கொம். ஆனால் நம்மில் 
லபரும்பாவொருக்கு, நாம் அேருக்காக இறக்க வேண்டிய அேசியமில்ொமல் 
இருக்கொம், ஆனால் அேருக்காகவும் அேருகடய மகிகமக்காகவும் 
லேற்றிகரமாக ோை வேண்டும். 
 
ஜெபம் 
பரவொக பிதாவே, 
 
இன்கறய ோர்த்கதக்காக நாங்கள் உங்களுக்கு நன்றி மற்றும் பாராட்டும்வபாது,  
எங்கள் பெ தேறுகள் மற்றும் வதால்ேிகள், குகறபாடுகள் மற்றும் பாேங்கள் 
மற்றும் எங்கள் லசயல்கள் மற்றும் அணுகுமுகறகள், ோர்த்கதகள் மற்றும் 
எண்ணங்களில் கூட உங்ககள மறுக்கிவறாம் என்பகத நாங்கள் 
ஒப்புக்லகாள்கிவறாம். உங்கள் அன்பு மற்றும் மன்னிப்புக்காக நாங்கள் நன்றி 
கூறுகிவறாம், எங்ககள மீட்லடடுத்து, வதால்ேி மற்றும் ேிரக்தியின் சாம்பெில் 
இருந்து எங்கள் கர்த்தராகிய இவயசுேில் லஜயங்கள் மற்றும் லேற்றிகளின் 
அபிொகஷகளுக்கு எங்ககள உயர்த்துகிறரீ். அேர் நமக்காக மரித்தது 
மட்டுமல்ொமல், வபதுருக்காக அேர் லசய்தகதப் வபாெவே நமக்காகவும் லதாடர்ந்து 
லஜபிக்கிறார் என்பதில் நாங்கள் மகிழ்ச்சியகடகிவறாம், உண்கமயாகவே 
ேியப்பகடகிவறாம். கிறிஸ்துகே லேகு லதாகெேில் இருந்து அல்ெ, எப்லபாழுதும் 
அேருகடய பக்கத்தில், பகிர்ந்துலகாண்டும், காண்பித்தலும், பெனுள்ளேர்களாகவும், 
உண்கமயுள்ளேர்களாகவும் இருக்க எங்களுக்கு உதவுங்கள். தியாகமாக கூட, 
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அேரது அன்பும் இரட்சிப்பும் சுற்றியுள்ள, அருகில் மற்றும் லதாகெேில் உள்ள 
அகனேருக்கும் அறிேிக்க எங்களுக்கு உதவுங்கள். எங்கள் அன்பான ஆண்டேர் 
இவயசுேின் நாமத்திலும் பிரசன்னத்திலும் இந்த லஜபத்கத நன்றியுடன் 
லஜபிக்கிவறாம் - ஆலமன். 
 
ஜெயல் 
தனித்தனியாக மட்டுமின்றி, ஒன்றாகவும் வசர்ந்து, அேருடன் லநருக்கமாகவும், 
ஒருேருக்லகாருேர் பாரங்ககளத் தாங்கி, பணிோகவும், ஒற்றுகமயாகவும், அேர் 
மீதுள்ள அன்புக்காகவும், அேருகடய மகிகமக்காகவும் அன்புடன் லநருக்கமாகவும் 
உண்கமயுள்ளேர்களாகவும் இருப்வபாம். 
 
 
மூப்பர் முகனேர் ொரன்ஸ் சியா 
தகெேர், சிங்கப்பூர் சுேிவசஷக் கூட்டணி (EAS, முன்பு EFOS என அறியப்பட்டது) 
துகணத் தகெேர், மாணேர்களின் சுேிவசஷ ஐக்கியம் (FES) 
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14 ஏப்ரல்   ●  ஜபரிய வியாழக்கிழமை 
 
அந்த இரத்தத்மத நான் கண்டு, உங்கமைக் கைந்துயபாயவன்  
 
யாத்திராகைம் 12:1-4, 11-14 
 
1. கர்த்தர் எகிப்து வதசத்தில் வமாவசகயயும் ஆவராகனயும் வநாக்கி: 
 
2. இந்த மாதம் உங்களுக்குப் பிரதான மாதம்; இது உங்களுக்கு ேருஷத்தின் 
முதொம் மாதமாயிருப்பதாக. 
 
3. நீங்கள் இஸ்ரவேல் சகபயார் யாேகரயும் வநாக்கி: இந்த மாதம் பத்தாம் 
வததியில் ேடீ்டுத் தகெேர்கள், ேடீ்டுக்கு ஒரு ஆட்டுக்குட்டியாக, 
ஒவ்லோருேரும் ஒவ்லோரு ஆட்டுக்குட்டிகயத் லதரிந்துலகாள்ளக்கடேர்கள். 
 
4. ஒரு ேடீ்டில் இருக்கிறேர்கள் ஒரு ஆட்டுக்குட்டிகயப் புசிக்கிறதற்குப் 
வபாதுமான வபர்களாயிராமற்வபானால், அேனும் அேன் சமீபத்திெிருக்கிற 
அேனுகடய அயல்ேடீ்டுக்காரனும், தங்களிடத்திலுள்ள ஆத்துமாக்களின் 
இெக்கத்திற்குத்தக்கதாக ஒரு ஆட்டுக்குட்டிகயத் லதரிந்துலகாள்ளவேண்டும்; 
அேனேன் புசிப்புக்குத்தக்கதாக இெக்கம் பார்த்து, ஆட்டுக்குட்டிகயத் 
லதரிந்துலகாள்ளவேண்டும். 
 
11. அகதப் புசிக்கவேண்டிய ேிதமாேது, நீங்கள் உங்கள் அகரகளில் கச்கச 
கட்டிக்லகாண்டும், உங்கள் கால்களில் பாதரட்கச லதாடுத்துக்லகாண்டும், உங்கள் 
ககயில் தடி பிடித்துக்லகாண்டும் அகதத் தீேிரமாய் புசிக்கக்கடேரீ்கள்; அது 
கர்த்தருகடய பஸ்கா. 
 
12. அந்த ராத்திரியிவெ நான் எகிப்துவதசம் எங்கும் கடந்துவபாய், 
எகிப்துவதசத்திலுள்ள மனிதர்முதல் மிருகஜீேன்கள்மட்டும், 
முதற்வபறாயிருக்கிறகேககளலயல்ொம் அதம்பண்ணி, எகிப்து வதேர்களின்வமல் 
நீதிகயச் லசலுத்துவேன்; நாவன கர்த்தர். 
 
13. நீங்கள் இருக்கும் ேடீுகளில் அந்த இரத்தம் உங்களுக்காக அகடயாளமாய் 
இருக்கும்; அந்த இரத்தத்கத நான் கண்டு, உங்ககளக் கடந்துவபாவேன்; நான் 
எகிப்துவதசத்கத அைிக்கும்வபாது, அைிக்கும் ோகத உங்களுக்குள்வள 
ேராதிருக்கும். 
 
14. அந்த நாள் உங்களுக்கு நிகனவுகூருதொன நாளாய் இருக்கக்கடேது; அகதக் 
கர்த்தருக்குப் பண்டிககயாக ஆசரிப்பீர்களாக; அகத உங்கள் தகெமுகறவதாறும் 
நித்திய நியமமாக ஆசரிக்கக்கடேரீ்கள். 
 
தியானம் 
இந்தப் பத்தி ஒரு முக்கியமான நிகனவூட்டல். ஆட்டுக்குட்டியின் இரத்தம் வதேன் 
அங்கீகரிக்கப்பட்டதற்கான அகடயாளமாக இருந்தது, அதனால் அேர் சம்பந்தப்பட்ட 
குடும்பத்தின் மீது மரணத்கதயும் நியாயத்தீர்ப்கபயும் கடந்துவபாக அனுமதித்தார். 
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பஸ்கா பண்டிககக்காகக் லகால்ெப்பட்ட ஆட்டுக்குட்டியிெிருந்து இரத்தம் 
எடுக்கப்பட்டது. அது பிராயச்சித்தத்தின் அகடயாளமாக இருந்தது. ஆனால் இரத்தம் 
தம் மக்களுக்கு அகடயாளமாக இருக்கும் என்று வதேன் கூறினார். அது 
உண்கமயில், இரட்சிப்பின் அகடயாளம். இஸ்ரவேல் புத்திரர் தங்ககளச் சுற்றி 
எகிப்திய முதற்வபறானேர்களின் மரணத்கதக் கண்டார்கள். மரணத்தால் ேந்த 
அைிவு உண்கமயானது, ஆனால் இஸ்ரவேல் புத்திரர் காப்பாற்றப்பட்டார்கள். 
 
முதல் பஸ்காேின் அகடயாளம் இவயசு சிலுகேயில் அகறயப்படுேதற்கு முன்பு 
லகாண்டாடிய ககடசி பஸ்காகே நமக்கு நிகனவூட்டுகிறது. மத்வதயு 26:27-28 ல் 
நாம் ோசிக்கிவறாம்: "பின்பு, பாத்திரத்கதயும் எடுத்து, ஸ்வதாத்திரம்பண்ணி, 
அேர்களுக்குக் லகாடுத்து: 'நீங்கள் எல்ொரும் இதிவெ பானம்பண்ணுங்கள்; இது 
பாேமன்னிப்புண்டாகும்படி அவநகருக்காகச் சிந்தப்படுகிற புது உடன்படிக்ககக்குரிய 
என்னுகடய இரத்தமாயிருக்கிறது.'" பஸ்காேில், இவயசு அப்பம் மற்றும் 
பாத்திரத்தின் அகடயாளங்ககள உயர்த்தி, வதோெயத்திற்கு கர்த்தருகடய 
இராப்வபாஜனத்கத நிறுேினார். நம்முகடய பாேநிோரணத்திற்காக அேருகடய 
சரீரம் உகடக்கப்பட்டது மற்றும் நம்முகடய பாேங்ககள மன்னிப்பதற்காக அேர் 
சிந்திய இரத்தத்தின் அகடயாளங்கள் அகே. 
 
கர்த்தருகடய இராப்வபாஜனத்கத நாம் நிகனேில்கூற வேண்டுமா? முற்றிலுமாய்! 
அதனுடன் என்ன இருக்க வேண்டும் என்பகத நாம் நிகனவுபடுத்த வேண்டும். நாம் 
சம்பிரதாயமான சடங்குககள நிகனேில் லகாள்கிவறாம், ஆனால் அதன் பின்னால் 
உள்ள ஆேிக்குரிய உண்கமககள நாம் அடிக்கடி மறந்து ேிடுகிவறாம். எகிப்தில் 
மரணத்தின் வபரைிவு ஒரு லபரிய அழுகககய ஏற்படுத்தியது மற்றும் பஸ்கா 
இரேில் இறுதி சடங்குகள் நடந்தன. இதற்கு வநர்மாறாக, இஸ்ரவேல் புத்திரர் லபற்ற 
இரட்சிப்பு லகாண்டாட்டம் மற்றும் ேிருந்து ஆகியேற்றுடன் இருந்தது. அேர்கள் 
புதிய சுதந்திரத்கதயும், பஸ்காகேத் லதாடர்ந்து ஒரு புதிய காெகட்டத்தின் 
லதாடக்கத்கதயும் லகாண்டாடினர். இரட்சிப்பு, சுதந்திரம் மற்றும் புதிய காெம் 
ஆகியகே நகடமுகற உண்கமகளாக இருந்தன. இந்த தனிப்பட்ட உண்கமகள் 
இன்று நமக்கு இருக்கிறதா, அப்படியானால், அேற்கற நாம் மகிழ்ச்சியுடன் 
லகாண்டாடுகிவறாமா? 
 
ஜெபம் 
நான் பரிசுத்த பந்தியில் பங்குலபறும் வபாது, அப்பம் மற்றும் திராட்சரசம் 
அகடயாளங்களில் உள்ள ஆேிக்கிரிய உண்கமககளக் காண என் இதயத்தின் 
கண்ககள உயர்த்த ஆண்டேவர எனக்கு உதவுங்கள். என் பாேங்களின் 
பரிகாரத்திற்காக உமது சரீரம் பிட்கப்பட்டகதக் குறிக்கும் அப்பத்கத நான் 
உட்லகாள்ளும்வபாது என் இதயத்தில் மகிழ்ச்சி மற்றும் நன்றியின் ஆைமான 
கிளர்ச்சி இருக்கட்டும். உமது இரத்தம் சிந்தப்படுேகதயும் கிருகபயின் புதிய 
உடன்படிக்கககயயும் குறிக்கும் வகாப்கபகய நான் பருகும்வபாது ஆழ்ந்த 
அகமதியும் நம்பிக்ககயும் உண்டாகட்டும். உமது அன்பு மற்றும் கருகணயின் 
பந்தியில் எப்வபாதும் லகாண்டாட எனக்கு உதவுங்கள். 
 
ஜெயல் 
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ேரும் ஈஸ்டர் ஞாயிறு அன்று இவயசுேின் இராப்வபாஜனத்கதக் லகாண்டாட என் 
இதயத்கதத் தயார் லசய்வேன். லகாண்டாட்டத்தில் முழுகமயாக ஈடுபடுவேன். 
நான் கர்த்தருக்கு முன்பாகச் லசன்று, என் பாேங்ககளயும், அேமானத்கதயும், 
துக்கத்கதயும் அேருகடய பாதத்தில் கேத்து, அேற்கறக் கருகணக்காகவும், 
மன்னிப்புக்காகவும், நம்பிக்ககக்காகவும் பறிமாற்றுவேன். 
 
 
வபாதகர் ொரன்ஸ் டி ஒய் சுோ 
மூத்த வபாதகர் 
ெிேிங் ஸன்சுேரீ சவகாதரர்கள் வதோெயம் 
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15 ஏப்ரல்    ●   புனித ஜவள்ைிக்கிழமை  
 
கர்த்தயரா நம்ஜைல்லாருமைய அக்கிரைத்மதயும் அவர்யைல் விழப்பண்ணினார் 
 
ஏொயா 52:13-53:12 
 
13. இவதா, என் தாசன் ஞானமாய் நடப்பார், அேர் உயர்த்தப்பட்டு, வமன்கமயும் மகா 
உன்னதமுமாயிருப்பார். 
 
14. மனுஷகனப்பார்க்கிலும் அேருகடய முகப்பார்கேயும், 
மனுபுத்திரகரப்பார்க்கிலும் அேருகடய ரூபமும், இவ்ேளவு அந்தக்வகடு 
அகடந்தபடியினாவெ, அேகரக்கண்ட அவநகர் பிரமிப்பகடந்தார்கள். 
 
15. அப்படிவய, அேர் அவநகம் ஜாதிகள்வமல் லதளிப்பார்; அேர்நிமித்தம் ராஜாக்கள் 
தங்கள் ோகய மூடுோர்கள்; ஏலனனில், தங்களுக்குத் லதரிேிக்கப்படாதிருந்தகத 
அேர்கள் காண்பார்கள்; வகள்ேிப்படாதிருந்தகத அேர்கள் அறிந்துலகாள்ோர்கள். 
 
1. எங்கள் மூெமாய்க் வகள்ேிப்பட்டகத ேிசுோசித்தேன் யார்? கர்த்தருகடய புயம் 
யாருக்கு லேளிப்பட்டது? 
 
2. இளங்கிகளகயப்வபாெவும், ேறண்ட நிெத்திெிருந்து துளிர்க்கிற 
வேகரப்வபாெவும் அேனுக்கு முன்பாக எழும்புகிறார்; அேருக்கு அைகுமில்கெ, 
லசௌந்தரியமுமில்கெ; அேகரப் பார்க்கும்வபாது, நாம் அேகர ேிரும்பத்தக்க ரூபம் 
அேருக்கு இல்ொதிருந்தது. 
 
3. அேர் அசட்கடபண்ணப்பட்டேரும், மனுஷரால் புறக்கணிக்கப்பட்டேரும், துக்கம் 
நிகறந்தேரும், பாடு அநுபேித்தேருமாயிருந்தார்; அேகரேிட்டு, நம்முகடய 
முகங்ககள மகறத்துக்லகாண்வடாம்; அேர் அசட்கடபண்ணப்பட்டிருந்தார்; அேகர 
எண்ணாமற்வபாவனாம். 
 
4. லமய்யாகவே அேர் நம்முகடய பாடுககள ஏற்றுக்லகாண்டு, நம்முகடய 
துக்கங்ககளச் சுமந்தார்; நாவமா, அேர் வதேனால் அடிபட்டு ோதிக்கப்பட்டு, 
சிறுகமப்பட்டேலரன்று எண்ணிவனாம். 
 
5. நம்முகடய மீறுதல்களினிமித்தம் அேர் காயப்பட்டு, நம்முகடய 
அக்கிரமங்களினிமித்தம் அேர் லநாறுக்கப்பட்டார்; நமக்குச் சமாதானத்கத 
உண்டுபண்ணும் ஆக்கிகன அேர்வமல் ேந்தது; அேருகடய தழும்புகளால் 
குணமாகிவறாம். 
 
6. நாலமல்ொரும் ஆடுககளப்வபாெ ேைிதப்பித் திரிந்து, அேனேன் தன்தன் 
ேைியிவெ வபாவனாம்; கர்த்தவரா நம்லமல்ொருகடய அக்கிரமத்கதயும் அேர்வமல் 
ேிைப்பண்ணினார். 
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7. அேர் லநருக்கப்பட்டும் ஒடுக்கப்பட்டும் இருந்தார், ஆனாலும் தம்முகடய ோகய 
அேர் திறக்கேில்கெ; அடிக்கப்படும்படி லகாண்டுவபாகப்படுகிற ஒரு 
ஆட்டுக்குட்டிகயப்வபாெவும், தன்கன மயிர்கத்தரிக்கிறேனுக்கு முன்பாகச் 
சத்தமிடாதிருக்கிற ஆட்கடப்வபாெவும், அேர் தம்முகடய ோகயத் 
திறோதிருந்தார். 
 
8. இடுக்கணிலும் நியாயத்தீர்ப்பிலுமிருந்து அேர் எடுக்கப்பட்டார்; அேருகடய 
ேம்சத்கத யாரால் லசால்ெிமுடியும்; ஜேீனுள்வளாருகடய வதசத்திெிருந்து 
அறுப்புண்டு வபானார்; என் ஜனத்தின் மீறுதெினிமித்தம் அேர் ோதிக்கப்பட்டார். 
 
9. துன்மார்க்கவராவட அேருகடய பிவரதக்குைிகய நியமித்தார்கள்; ஆனாலும் அேர் 
மரித்தவபாது ஐசுேரியோவனாவட இருந்தார்; அேர் லகாடுகம லசய்யேில்கெ; 
அேர் ோயில் ேஞ்சகன இருந்ததுமில்கெ. 
 
10. கர்த்தவரா அேகர லநாறுக்கச் சித்தமாகி, அேகரப் பாடுகளுக்குட்படுத்தினார்; 
அேருகடய ஆத்துமா தன்கனக் குற்றநிோரணபெியாக ஒப்புக்லகாடுக்கும்வபாது, 
அேர் தமது சந்ததிகயக் கண்டு, நீடித்தநாளாயிருப்பார், கர்த்தருக்குச் சித்தமானது 
அேர் ககயினால் ோய்க்கும். 
 
11. அேர் தமது ஆத்தும ேருத்தத்தின் பெகனக் கண்டு திருப்தியாோர்; என் 
தாசனாகிய நீதிபரர் தம்கமப்பற்றும் அறிேினால் அவநககர நீதிமான்களாக்குோர்; 
அேர்களுகடய அக்கிரமங்ககளத் தாவம சுமந்துலகாள்ோர். 
 
12. அேர் தம்முகடய ஆத்துமாகே மரணத்திலூற்றி, அக்கிரமக்காரரில் ஒருேராக 
எண்ணப்பட்டு, அவநகருகடய பாேத்கதத் தாவம சுமந்து, அக்கிரமக்காரருக்காக 
வேண்டிக்லகாண்டதினிமித்தம் அவநககர அேருக்குப் பங்காகக் லகாடுப்வபன்; 
பெோன்ககள அேர் தமக்குக் லகாள்களயாகப் பங்கிட்டுக்லகாள்ோர். 
 
தியானம் 
ஏசாயா 52:13-53:12 இெிருந்து, நாம் ஒரு பார்கேகயப் லபறுகிவறாம் - கர்த்தருகடய 
வமசியானிய ஊைியரின் ஊைியம் மற்றும் நம்முகடய பாேம் சுமப்பேராக 
இரட்சிப்பின் அேரது நிகறோன வேகெயும். 
 
இந்த இரட்சிப்கபப் பற்றி இரண்டு அதிர்ச்சியூட்டும் லேளிப்பாடுகள் உள்ளன. 
 
முதொேதாக, நம்முகடய பாேங்ககளயும் அக்கிரமங்ககளயும் தம் குமாரன் வமல் 
சுமத்தியேர் பிதா. கிறிஸ்து நம்கம வநசிப்பதற்கு முன்பு அேருகடய மரணத்தால் 
சமாதானப்படுத்தப்பட வேண்டிய தயக்கமற்ற நீதிபதியாக தந்கதகயப் பார்க்கும் 
வபாக்கு உள்ளது. "இவயசு நமக்காக இறந்தார், அதனால் பிதா நம்கம வநசிக்கிறார்" 
என்பது வபால் திரிபு ஒெிக்கிறது. நம்கம வநசிப்பதற்காக மகன் தந்கதயின் கககய 
"முறுக்க" வேண்டுமா? முற்றிலும் இல்கெ. ஏசாயா மற்றும் வயாோன் 3:16 
இரண்டும் வேறுேிதமாக கூறுகின்றன. இது நாம் தந்கதகய பார்க்கும் ேிதத்திலும் 
லதாடர்பு லகாள்ளும் ேிதத்திலும் லபரும் தாக்கத்கத ஏற்படுத்துகிறது. கிறிஸ்துேின் 
ேருகக நம் பாேங்களுக்காக மரிப்பதற்கும், நித்திய ஜேீகனப் லபறுேதற்கும் ஒரு 
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ேைிகய உருோக்குேது மட்டுமல்ெ. கிறிஸ்துேின் ேருககயின் முதன்கமயான 
வேகெ, பிதாகே நமக்குக் காண்பிப்பதாகும், அேர் எவ்ேளவு அன்பானேர், 
இரக்கமுள்ளேர், கிருகப மற்றும் கருகணயுள்ளேர் என்பகதக் காண்பதாகும். 
மீட்பின் உச்சமும் குறிக்வகாளும் வதேனின் பிள்களகளாக நாம் 
ஏற்றுக்லகாள்ளப்படுேவத. 
 
இரண்டாேதாக, கிறிஸ்துேின் ேருககயின் அதிர்ச்சியூட்டும் ேிதத்கத நாம் 
கற்றுக்லகாள்கிவறாம். "... அேருக்கு அைகுமில்கெ, லசௌந்தரியமுமில்கெ; அேகரப் 
பார்க்கும்வபாது, நாம் அேகர ேிரும்பத்தக்க ரூபம் அேருக்கு இல்ொதிருந்தது." 
ஏசாயா 53:2. 
 
லபரும்பாொன ககெஞர்களின் வதாற்றம் மற்றும் இவயசுேின் திகரப்படக் 
கதாபாத்திரங்களுக்கு மாறாக, வேதாகமம் ஒரு கிறிஸ்துகே சித்தரிக்கிறது, 
அேகரப் பற்றி ேிரும்பத்தக்க அல்ெது கேர்ச்சிகரமான எதுவும் இல்கெ. 
ோழ்க்ககயில் மட்டுமல்ெ, சிலுகே மரணத்திலும். எங்ககளக் காப்பாற்றும் ேிதம் 
அகனேருக்கும் லேறுப்பாகவும் மறுப்பாகவும் இருந்தது. சிலுகே முட்டாள்தனம் 
மற்றும் தகடக்கல்ொக வதான்றியது. 
 
மார்ட்டின் லூதர் சரியாக ேெியுறுத்தினார், “வதேகனப் பார்ப்பதற்கான ஒவர 
சரியான ேைி சிலுகேயின் இகறயியல் மற்றும் ேிசுோசிகளின் ோழ்க்கககய 
சரியாகப் பார்ப்பது. வதேனின் சுய லேளிப்பாட்டின் மிக உயர்ந்த தருணம் 
கல்ோரியின் சிலுகேயில் இருந்தது. ேிசுோசத்தினால் கிறிஸ்துவுடன் ஒன்றுபட்ட 
ேிசுோசிகளுடன் வதேன் எவ்ோறு நடந்துலகாள்ோர் என்பதற்கு சிலுகே 
முன்னுதாரணமானது.” 
 
ஜெபம் 
ஆண்டேவர, சிலுகேகய லேளிச்சமாக்குேதற்கும், எந்த தியாகமும் இல்ொமல், 
மிகவும் ேசதியான மற்றும் லசௌகரியமான கிறிஸ்தே ோழ்க்கககய ோை 
ேிரும்புேதற்கு எங்ககள மன்னியுங்கள். சிலுகேகய ோழ்க்ககயின் 
முன்மாதிரியாக ஏற்றுக்லகாள்ள எங்களுக்கு உதவுங்கள். ஆலமன் 
 
ஜெயல் 
சிலுகேகயப் பற்றிய எனது புதிய புரிதல், நான் வதேகன ேணங்கும் ேிதம், நான் 
மற்றேர்களுக்குக் லகாடுக்கும் மற்றும் வசகே லசய்யும் ேிதம் ஆகியேற்றில் எனது 
ோழ்க்கக முகறகய எவ்ோறு மறுசீரகமக்க முடியும்? 
 
“சிலுகே எல்ொேற்றிலும் பாதுகாப்பானது. இகதப் புரிந்துலகாள்ளும் மனிதன் 
பாக்கியோன்." (லூதர்) 
 
 
அருட்திரு முகனேர் கீத் ொய் 
மூத்த வபாதகர் 
கேலனன்ட் பிரஸ்கபடிரியன் வதோெயம் 
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16 ஏப்ரல்   ●   புனித ெனிக்கிழமை  
 
குைாரமன உமையவன் ெவீமன உமையவன் 
 
1 யயாவான் 5:5-12 
 
5. இவயசுோனேர் வதேனுகடய குமாரலனன்று ேிசுோசிக்கிறேவனயன்றி 
உெகத்கத லஜயிக்கிறேன் யார்? 
 
6. இவயசுகிறிஸ்துோகிய இேவர ஜெத்தினாலும் இரத்தத்தினாலும் ேந்தேர்; 
ஜெத்தினாவெ மாத்திரமல்ெ, ஜெத்தினாலும் இரத்தத்தினாலும் ேந்தேர். 
ஆேியானேர் சத்தியமாககயால், ஆேியானேவர சாட்சிலகாடுக்கிறேர். 
 
7. [பரவொகத்திவெ சாட்சியிடுகிறேர்கள் மூேர், பிதா, ோர்த்கத, பரிசுத்த ஆேி 
என்பேர்கவள, இம்மூேரும் ஒன்றாயிருக்கிறார்கள்; 
 
8. பூவொகத்திவெ] சாட்சியிடுகிறகேகள் மூன்று, ஆேி, ஜெம், இரத்தம் 
என்பகேகவள, இம்மூன்றும் ஒருகமப்பட்டிருக்கிறது. 
 
9. நாம் மனுஷருகடய சாட்சிகய ஏற்றுக்லகாண்டால், அகதப்பார்க்கிலும் 
வதேனுகடய சாட்சி அதிகமாயிருக்கிறது; வதேன் தமது குமாரகனக்குறித்துக் 
லகாடுத்த சாட்சி இதுவே. 
 
10. வதேனுகடய குமாரனிடத்தில் ேிசுோசமாயிருக்கிறேன் அந்தச் சாட்சிகயத் 
தனக்குள்வள லகாண்டிருக்கிறான்; வதேகன ேிசுோசியாதேவனா, வதேன் 
தம்முகடய குமாரகனக்குறித்துக் லகாடுத்த சாட்சிகய ேிசுோசியாததினால், 
அேகரப் லபாய்யராக்குகிறான். 
 
11. வதேன் நமக்கு நித்தியஜீேகனத் தந்திருக்கிறார், அந்த ஜீேன் அேருகடய 
குமாரனில் இருக்கிறலதன்பவத அந்தச் சாட்சியாம். 
 
12. குமாரகன உகடயேன் ஜேீகன உகடயேன், வதேனுகடய குமாரன் 
இல்ொதேன் ஜேீன் இல்ொதேன். 
 
தியானம் 
உெகம் சிக்கெில் உள்ளது - நாடுகளுக்கு இகடவய லதாற்றுவநாய், அேநம்பிக்கக 
மற்றும் ேர்த்தக பதட்டங்கள், நாடுகளுக்குள் ஒற்றுகமயின்கம மற்றும் வமாதல்கள், 
காெநிகெ மற்றும் ேிகரோன லதாைில்நுட்ப மாற்றங்கள், முன்வனாடியில்ொத 
நகரமயமாக்கல் மற்றும் சர்ேவதச இடம்லபயர்வு ஆகியகே ஏற்றத்தாழ்வுககள 
அதிகரிக்கின்றன மற்றும் அதிருப்திகயத் தூண்டுகின்றன. 
 
உெகத்தின் துன்பங்ககள யாரால் லேல்ெ முடியும்? 
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பதில் "இவயசுோனேர் வதேனுகடய குமாரலனன்று ேிசுோசிக்கிறேவனயன்றி 
உெகத்கத லஜயிக்கிறேன் யார்?" (ே. 5). கர்த்தராகிய இவயசு கிறிஸ்துேில் உள்ள 
நம்முகடய ேிசுோசவம நமக்கு லேற்றிகய உறுதிலசய்கிறது (ே. 4). 
 
கிறிஸ்து மீதான நமது நம்பிக்கக அடிப்பகடயற்றது அல்ெ. கிறிஸ்து உெகத்தில் 
இருந்தார், உெகத்கத லஜயித்தார். அேர் லசான்னார், "திடன்லகாள்ளுங்கள்; நான் 
உெகத்கத லஜயித்வதன்". (வயாோன் 16:33). 
 
இவயசு கிறிஸ்து உண்கமயிவெவய வதேனிடமிருந்து ேந்தேர் என்று ேசனம் 6 
நமக்கு உறுதியளிக்கிறது, ஏலனன்றால் வதேனின் ஆேி அேருகடய 
மனிதவநயத்திற்கும் (தண்ணரீால்) மற்றும் லதய்ேகீத்திற்கும் (இரத்தத்தின் மூெம்) 
சாட்சியமளிக்கிறது - நம்முகடய இரட்சகராகவும் உெகத்திற்கு இரட்சகராகவும் 
இருக்க வேண்டும் என்ற வதேனின் வதகேகய நிகறவேற்றக்கூடிய வதேன்-
மனிதன் அேர் மட்டுவம. 
 
இவயசு வயாோனால் தண்ணரீால் ஞானஸ்நானம் லபற்றவபாது, லதே ஆேியானேர் 
புறாகேப் வபாெ அேர் மீது இறங்கினார், வமலும் ோனத்திெிருந்து வதேனின் குரல் 
இவ்ோறு அறிேித்தது: “இேர் என்னுகடய வநசகுமாரன், இேரில் 
பிரியமாயிருக்கிவறன்" (மத். 3:17). அேருகடய பூமிக்குரிய ஊைியம் முழுேதும், 
இவயசுேின் அதிகாரபூர்ேமான வபாதகனககளயும் அற்புதச் லசயல்ககளயும் 
உறுதிப்படுத்தும் வதே ஆேியானேர் அேகர ேிட்டு ேிெகேில்கெ. 
 
இரத்தம் இவயசுேின் சிலுகே மரணத்கத குறிக்கிறது, ககடசி இராப்வபாஜனத்தின் 
வபாது கர்த்தராகிய இவயசு கிண்ணத்கத எடுத்து ஸ்வதாத்திரம் பண்ணியவபாது, 
“இந்தப் பாத்திரம் உங்களுக்காகச் சிந்தப்படுகிற என்னுகடய இரத்தத்தினாொகிய 
புதிய உடன்படிக்ககயாயிருக்கிறது” என்று முன்னறிேித்தார் (லூக் 22:20). 
அேருகடய இரத்தம் சர்ேேல்ெகமயுள்ள வதேனுடன் ஒரு புதிய 
உடன்படிக்கககய முத்திகரயிட்டது, அதில் நாம் பாே மன்னிப்பு, நித்திய ஜேீன் 
மற்றும் நமது பரவொகத் தகப்பனான வதேனுடன் ஒரு புதிய உறகேப் 
லபறுகிவறாம். 
 
நமக்கு குமாரன் இருப்பதால், இந்த உெகத்தின் பிரச்சகனககள லஜயிக்கும் 
கிறிஸ்துேின் ஜேீனும் நம்மிடம் உள்ளது. குைப்பமான உெகில் நம்பிக்ககயுடன் 
இருப்பதற்கு நமக்குக் காரணம் இருக்கிறது. 
 
ஜெபம் 
அன்பான வதேவன, இந்த உெகில் மிகவும் ேிரக்தி உள்ளது, அது கட்டுப்பாட்கட 
மீறி சுைல்கிறது. ஆனால் நாங்கள் ேிரக்தியகடயேில்கெ, ஏலனன்றால் நீங்கள் 
கட்டுப்பாட்டில் இருப்பதால், உெகின் பிரச்சகனககள இவயசுேில் சமாளிக்க 
முடியும் என்பகத எங்களுக்குக் காட்ட எங்கள் ஆண்டேராகிய இவயசு கிறிஸ்துகே 
நீங்கள் உெகிற்கு அனுப்பியுள்ளரீ்கள். இந்த இருள் சூழ்ந்து லகாண்டிருக்கும் இந்த 
உெகத்கதப் புரிந்துலகாள்ள, நம்பிக்கககயயும், ேிசுோசத்கதயும், அன்கபயும் 
எங்களுக்குத் தரக்கூடிய ஒவர லஜயங்லகாண்டேராக இவயசுகேக் காண உமது 
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ஆேியானேர் லதாடர்ந்து உெகத்தின் கண்ககளத் திருப்ப வேண்டும் என்று 
பிரார்த்திக்கிவறாம். இவயசுேின் நாமத்தில், ஆலமன். 
 
ஜெயல் 
தினமும் காகெயில், உங்கள் நாகளத் லதாடங்கும் வபாது, உங்ககள ஒருேருக்கு 
ஆசீர்ோதமாக கேக்கும்படி வதேனிடம் வகளுங்கள். நம்கமச் சுற்றியுள்ள இருகள 
மட்டும் சபிக்காமல், ேைி காட்ட ஒரு லமழுகுேர்த்திகய ஏற்றி கேப்பதில் 
வதேனின் அருளால் உறுதியாக இருங்கள். வநர்மகறயாகவும், வநாக்கத்துடனும், 
உணர்ச்சியுடனும் ோழ்ேதற்கு ேெிகமகயக் வகளுங்கள், இதன்மூெம் நம் 
ஒளிகய மற்றேர்கள் முன் பிரகாசிக்க அனுமதிக்க முடியும், அேர்கள் நம்முகடய 
நற்லசயல்ககளக் கண்டு பரவொகத்தில் உள்ள நம் பிதாகே 
மகிகமப்படுத்துோர்கள். 
 
 
அருட்திரு முகனேர் ேில்ெியம் ோன், வஜபி., பிஎச்டி. 
லபாதுச்லசயெர் 
சிங்கப்பூர் கருகண இயக்கம் 
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17 ஏப்ரல்   ●  நைது ஆண்ைவரின் உயிர்த்ஜதழுதல்: ஈஸ்ைர் ஞாயிறு 
 
யதவனின் அற்புதைான திட்ைம் 
 
1 யபதுரு 3:14-22 
 
14. நீதியினிமித்தமாக நீங்கள் பாடுபட்டால் பாக்கியோன்களாயிருப்பரீ்கள்; 
அேர்களுகடய பயமுறுத்தலுக்கு நீங்கள் பயப்படாமலும் கெங்காமலும் இருந்து, 
 
15. கர்த்தராகிய வதேகன உங்கள் இருதயங்களில் பரிசுத்தம்பண்ணுங்கள்; 
உங்களிெிருக்கிற நம்பிக்கககயக்குறித்து உங்களிடத்தில் ேிசாரித்துக் வகட்கிற 
யாேருக்கும் சாந்தத்வதாடும் ேணக்கத்வதாடும் உத்தரவுலசால்ெ எப்லபாழுதும் 
ஆயத்தமாயிருங்கள். 
 
16. கிறிஸ்துவுக்வகற்ற உங்கள் நல்ெ நடக்கககயத் தூஷிக்கிறேர்கள் உங்ககள 
அக்கிரமக்காரலரன்று உங்களுக்கு ேிவராதமாய்ச் லசால்லுகிற ேிஷயத்தில் 
லேட்கப்படும்படிக்கு நல்மனச்சாட்சியுகடயேர்களாயிருங்கள். 
 
17. தீகமலசய்து பாடநுபேிப்பதிலும், வதேனுக்குச் சித்தமானால், நன்கமலசய்து 
பாடநுபேிப்பவத வமன்கமயாயிருக்கும். 
 
18. ஏலனனில், கிறிஸ்துவும் நம்கமத் வதேனிடத்தில் வசர்க்கும்படி 
அநீதியுள்ளேர்களுக்குப் பதிொக நீதியுள்ளேராய்ப் பாேங்களினிமித்தம் ஒருதரம் 
பாடுபட்டார்; அேர் மாம்சத்திவெ லகாகெயுண்டு, ஆேியிவெ உயிர்ப்பிக்கப்பட்டார். 
 
19. அந்த ஆேியிவெ அேர் வபாய்க் காேெிலுள்ள ஆேிகளுக்குப் பிரசங்கித்தார். 
 
20. அந்த ஆேிகள், பூர்ேத்திவெ வநாோ வபகைகய ஆயத்தம்பண்ணும் நாட்களிவெ, 
வதேன் நீடிய லபாறுகமவயாவட காத்திருந்தவபாது, கீழ்ப்படியாமற்வபானகேகள்; 
அந்தப் வபகையிவெ சிெராகிய எட்டுப்வபர்மாத்திரம் பிரவேசித்து ஜெத்தினாவெ 
காக்கப்பட்டார்கள். 
 
21. அதற்கு ஒப்பகனயான ஞானஸ்நானமானது, மாம்ச அழுக்கக நீக்குதொயிராமல், 
வதேகனப்பற்றும் நல்மனச்சாட்சியின் உடன்படிக்ககயாயிருந்து, இப்லபாழுது 
நம்கமயும் இவயசுகிறிஸ்துேினுகடய உயிர்த்லதழுதெினால் இரட்சிக்கிறது. 
 
22. அேர் பரவொகத்திற்குப் வபாய், வதேனுகடய ேெதுபாரிசத்தில் இருக்கிறார்; 
வதேதூதர்களும் அதிகாரங்களும் ேல்ெகமகளும் அேருக்குக் கீழ்ப்பட்டிருக்கிறது. 
 
தியானம் 
இந்த அறிக்கககய நீங்கள் எப்வபாதாேது சந்தித்திருக்கிறரீ்களா? "கர்த்தர் உங்ககள 
வநசிக்கிறார் மற்றும் உங்கள் ோழ்க்ககக்கு ஒரு அற்புதமான திட்டத்கத 
கேத்திருக்கிறார்!" இது உண்கமயில் 4 ஆன்மீக சட்டங்களின் முதல் ஆன்மீக 
சட்டத்திெிருந்து எடுக்கப்பட்டது. கூற்று உண்கமயா? முற்றிலும்!! நம்முகடய 
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பரவொகத் தகப்பன் நமக்காக ஒரு நம்பமுடியாத திட்டத்கத கேத்திருக்கிறார். 
எவ்ோறாயினும், "அற்புதம்" பற்றிய நமது வயாசகனயும், "அற்புதம்" என்ற கர்த்தரின் 
வயாசகனயும் முற்றிலும் ஒவர மாதிரியாக இருக்காது. நமக்கான வதேனின் 
வநாக்கம், நாம் அேருகடய குமாரனின் சாயொக முற்றிலும் மாற்றப்பட வேண்டும் 
என்பவத. அதுவே நமது இறுதி நிகெ, நமது ஆண்டேர் மற்றும் எஜமாகனப் வபால் 
நாம் இருக்க வேண்டும் (வராமர் 8:29). 
 
இருப்பினும், லபரும்பாலும், அந்தப் பயணம் "அற்புதமாக" இருக்கும் என்று நாங்கள் 
கருதுகிவறாம், அதில் பாகத சீராகவும், தகடயின்றி மற்றும் ேெியற்றதாகவும் 
இருக்கும் என்று நிகனக்கிவறாம். இது நிச்சயமாக வேதம் நமக்குச் லசால்ெேில்கெ. 
நாம் வநர்கமயாக ோை முற்படும்வபாதும் நாம் துன்பப்படுவோம் என்பகத 
இந்நாளுக்கு முந்கதய ோசகம் நிகனவூட்டுகிறது! 
 
ஆனால் அந்தச் சூழ்நிகெகளில் நாம் கஷ்டப்படும்வபாது, அகே நமக்கு இரண்டு 
“அற்புதமான” ோய்ப்புககள ேைங்குகின்றன. முதொேதாக, நம் ேிசுோசத்திற்காக 
சாட்சி லகாடுக்க இது நமக்கு ோய்ப்பளிக்கிறது (ே. 15). நம்மில் லபரும்பாவொர் 
சிறந்த சூழ்நிகெயில் சாட்சி லகாடுக்க ேிரும்புவோம் என்பதில் நான் உறுதியாக 
உள்வளன். ஆனால் நன்றாக ோழ்ேதற்கான துன்பம், உண்கமயில் சுேிவசஷத்தின் 
யதார்த்தத்தின் ஒரு சக்திோய்ந்த சாட்சியாகும் (ே. 16). இரண்டாேது ோய்ப்பு 
என்னலேன்றால், அது நம் எஜமானகரப் வபாெ இருக்க நமக்கு அனுமதிக்கிறது. 
பாேத்திற்காகப் பாடுபடத் வதகேயில்ொத நம்முகடய கர்த்தர் தாவம, 
“அநீதியுள்ளேர்களுக்கு நீதியுள்ளேர்” (ே. 18) தம் சிலுகேகயச் சுமக்கத் 
வதர்ந்லதடுத்தார். அந்த ேககயில், நாம் நம் குருேின் ேைிகயப் பின்பற்றுகிவறாம். 
இந்த உபோசக் காெத்தில், நம்முகடய கர்த்தர் நமக்காக என்ன லசய்தார் என்பகத 
நாம் நிகனவுகூரும்வபாது, அேர் லசய்தோவர நாமும் நடக்கத் தயாராக இருக்க 
வேண்டும், "அது வதேனின் சித்தமாக இருந்தால்" (ே. 17ப்) நீதிக்காக 
துன்பப்படுவோம். அவ்ோறு லசய்யும்வபாது, நம் பிதாேின் அற்புதமான திட்டம் 
நமக்குள் உருோகும். 
 
ஜெபம் 
அன்புள்ள பரவொகத் தகப்பவன, உமது சித்தம் நல்ெதாகவும், பரிபூரணமாகவும், 
மகிழ்ச்சியாகவும் இருப்பதற்கு நாங்கள் நன்றியுள்ளேர்களாக இருக்கிவறாம். உமது 
ஒவர குமாரனாகிய இவயசுகே எங்களுக்காக அேருகடய ஜேீகனப் 
பரிமாறிக்லகாள்ேகத அது உட்படுத்தும். இன்று, நாம் அேகரப் பின்லதாடரும்வபாது, 
அந்தத் துன்பப் பாகதயிலும் அது இருக்கக்கூடும் என்பகத நீங்கள் எங்களுக்கு 
நிகனவூட்டுகிறரீ்கள். துன்பம் ேரும்வபாது, கெங்காமல் இருக்க எங்களுக்கு உதேி 
லசய்யும். மாறாக, வநர்கமயாக ோழ்ேதிலும், அேகரப் பின்பற்றுேதிலும் எங்கள் 
ஆற்றகெயும் கேனத்கதயும் லசலுத்தி, உமது அற்புதமான திட்டம் எங்களில் 
நிகறவேற உதேி லசய்யும். இகத இவயசுேின் நாமத்தில் வகட்கிவறாம், ஆலமன். 
 
ஜெயல் 
இன்று நீங்கள் எவ்ோறு கர்த்தகர நன்கு பின்பற்ற முடியும்? 
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தகெேர் 
இேன்லஜெிக்கல் ஃப்ரீ சர்ச் இன் சிங்கப்பூர் 


