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அ鐀䠉稀栈வா欀怆堀瀈
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வ⠂யாழ攀砉

பா搀而கா  3ஆꀀ렇 வாரꀀ렇
வ⠂யாழ攀砉

ꈀ렋த洀� வாசகꀀ렇
ந뇻
鈀 ꈀ렋爀ညஉ稀栈ள뀋ேதா稀䠈 நꀀ렇ப⠂னா洀� தைடய⠂洀�ைல.
தி鐀䠉뀋ꀋத鈀 பண⠂க稀栈 ⠀蠊லிலி鐀䠉ᄀꀈ வாசகꀀ렇 8: 2640
அᄀநா稀栈கள㏽洀� ஆ唀䠌டவ鈀ဇ攀砉 ꀋத鈀 ப⠂லி退ப⠂டꀀ렇, ``ந뇻
எ爀ညᄀꀈ எ鐀䠉சேலமிலி鐀䠉ᄀꀈ காசா稀 欀怆堀瀈欀 ெச洀�⠀耊ꀀ렇 வழியாக뀋
ெதᄀ䠇堀瀈 ேநா欀怆கி退 ேபா'' எ攀砉றா鈀. அꀈ ஒ鐀䠉 பாைலநில退 பாைத. ப⠂லி退踀젅 அ瀀வாேற 踀젅ற退ப鐀瀇稀䠈退 ேபானா鈀.
அ退ேபாꀈ எ뀋திேயா退ப⠂ய அரச அ⠀耊வல鈀 ஒ鐀䠉வ鈀 எ鐀䠉சேலꀀ렇 ெச攀砉⠀倉, கட稀 ைள வண鄀䠈கிவ⠂鐀瀇稀䠈뀋 தி鐀䠉ꀀ렇ப⠂欀
ெச攀砉⠀倉ெகா唀䠌蔀逇鐀䠉ᄀதா鈀. அவ鈀 ஓ鈀 அலி; எ뀋திேயா退ப⠂ய அரசியான கᄀதகிய⠂攀砉 நிதியைம欀ச鈀. அவ鈀 தமꀈ ேத鈀ဇ洀�
அம鈀ᄀꀈ எசாயாவ⠂攀砉 இைறவா欀怆堀瀈 ⠀蠊ைல退 ப蔀逇뀋ꀈ欀怆 ெகா唀䠌蔀逇鐀䠉ᄀதா鈀.
ꀋய ஆவ⠂யா鈀 ப⠂லி退ப⠂டꀀ렇, ``ந뇻
அᄀத뀋 ேதைர ெந鐀䠉鄀䠈கி欀 ெச攀砉⠀倉 அதேனா稀䠈 欀렊டேவ ேபா'' எ攀砉றா鈀.
ப⠂லி退踀젅 ஓ蔀逇欀 ெச攀砉⠀倉, அவ鈀 எசாயாவ⠂攀砉 இைறவா欀怆堀瀈 ⠀蠊ைல வாசி退பைத欀怆 ேக鐀瀇稀䠈, ``ந뇻
鈀 வாசி退பதி攀砉 ெபா鐀䠉稀栈
உம欀怆堀瀈뀋 ெத鈀ဇகி攀砉றதா?'' எ攀砉⠀倉 ேக鐀瀇டா鈀.
அதᄀ䠇堀瀈 அவ鈀, ``யாராவꀈ வ⠂ள欀怆கி欀怆கா鐀瀇டாவ⠂鐀瀇டா洀� எ瀀வா⠀倉 எ攀砉னா洀� ெத鈀ဇᄀꀈெகா稀栈ள ꈀ렋蔀逇븀栈ꀀ렇?'' எ攀砉⠀倉 欀렊றி뀋
ேத鈀ဇ洀� ஏறி뀋 த攀砉ேனா稀䠈 அம鐀䠉மா⠀倉 ப⠂லி退ைப அைழ뀋தா鈀.
அவ鈀 வாசி뀋ꀈ欀怆ெகா唀䠌蔀逇鐀䠉ᄀத மைற⠀蠊洀� ப堀瀈தி ப⠂攀砉வ鐀䠉மா⠀倉: ``அ蔀逇退பதᄀ䠇堀瀈 இ爀ည뀋ꀈ欀ெச洀�ல退ப鐀瀇ட ஆ鐀瀇稀䠈欀怆
堀瀈鐀瀇蔀逇ேபா⠀耊ꀀ렇, உேராமꀀ렇 க뀋த鈀ဇ退ேபா攀砉 ꈀ렋攀砉ன㏽ைலய⠂洀� க뀋தாத ெசꀀ렇மறி ேபா⠀耊ꀀ렇 அவ鈀 தꀀ렇 வாைய뀋
திறவாதி鐀䠉ᄀதா鈀. தா謀꼇稀 ᄀ䠇ற நிைலய⠂洀� அவ鐀䠉欀怆堀瀈 ந뇻
தி வழ鄀䠈க退படவ⠂洀�ைல. அவ鐀䠉ைடய தைலꈀ렋ைறைய退பᄀ䠇றி
எ稀䠈뀋ꀈைர退பவ攀砉 யா鈀? ஏெனன㏽洀� அவ鐀䠉ைடய உய⠂鈀தா攀砉 எ稀䠈欀怆க退ப鐀瀇稀䠈வ⠂鐀瀇டேத!''
அவ鈀 ப⠂லி退ப⠂டꀀ렇, ``இைறவா欀怆கின鈀 யாைர欀怆 堀瀈றி뀋ꀈ இைத欀怆 欀렊⠀倉கிறா鈀? தꀀ렇ைம欀怆 堀瀈றி뀋தா, அ洀�லꀈ
மᄀ䠇ெறா鐀䠉வைர欀怆 堀瀈றி뀋தா? தய稀  ெச鄀 ꀈ 欀렊⠀倉வரா?''
뇻 எ攀砉⠀倉 ேக鐀瀇டா鈀.
அ退ேபாꀈ ப⠂லி退踀젅, இᄀத மைற⠀蠊洀� ப堀瀈திய⠂லி鐀䠉ᄀꀈ ெதாட鄀䠈கி, இேய欀ꀆைவ退பᄀ䠇றிய நᄀ䠇ெச鄀 திைய அவ鐀䠉欀怆堀瀈
அறிவ⠂뀋தா鈀. அவ鈀க稀栈 ேபா鄀 欀怆ெகா唀䠌蔀逇鐀䠉ᄀதேபாꀈ வழிய⠂洀� த唀䠌ண鈀뇻இ鐀䠉ᄀத ஓ鈀 இட뀋ꀈ欀怆堀瀈 வᄀதா鈀க稀栈.
அ退ேபாꀈ அவ鈀, ``இேதா, த唀䠌ண鈀뇻உ稀栈ளேத, நா攀砉 தி鐀䠉ꈀ렋爀ည欀怆堀瀈退 ெபற ஏதாவꀈ தைட உ唀䠌டா?'' எ攀砉⠀倉 ேக鐀瀇டா鈀.
அதᄀ䠇堀瀈退 ப⠂லி退踀젅, ``ந뇻
鈀 ꈀ렋爀ည உ稀栈ள뀋ேதா稀䠈 நꀀ렇ப⠂னா洀� தைடய⠂洀�ைல'' எ攀砉றா鈀.
உடேன அவ鈀, ``இேய欀ꀆ கிறி搀而ꀈ இைறமக攀砉 எ攀砉⠀倉 நꀀ렇踀젅கிேற攀砉'' எ攀砉றா鈀.
உடேன அைம欀ச鈀 ேதைர நி⠀倉뀋த欀怆 欀렊றினா鈀. ப⠂லி退踀젅, அைம欀ச鈀 ஆகிய இ鐀䠉வ鐀䠉ꀀ렇 த唀䠌ண鐀䠉欀怆堀瀈稀栈
뇻
இற鄀䠈கின鈀.
ப⠂லி退踀젅 அவ鐀䠉欀怆堀瀈뀋 தி鐀䠉ꈀ렋爀ည欀怆堀瀈 ெகா稀䠈뀋தா鈀. அவ鈀க稀栈 த唀䠌ண鈀ဇலி鐀䠉ᄀꀈ
뇻
ெவள㏽ேயறின稀 டேனேய ஆ唀䠌டவ鈀ဇ攀砉
ஆவ⠂யா鈀 ப⠂லி退踀젅ைவ எ稀䠈뀋ꀈ欀 ெச攀砉⠀倉வ⠂鐀瀇டா鈀. அைம欀ச鈀 அத攀砉ப⠂攀砉 அவைர欀怆 காணவ⠂洀�ைல; அவ鈀
மகி謀꼇欀சிேயா稀䠈 தꀀ렇 வழிேய ெச攀砉றா鈀.
ப⠂攀砉踀젅 ப⠂லி退踀젅 ஆேசா뀋ꀈ எ攀砉Ḁꀀ렇 இட뀋தி洀� காண退ப鐀瀇டா鈀. ெசச鈀ဇயா ேபா鄀 欀 ேச鐀䠉ꀀ렇வைர அவ鈀 ெச攀砉ற
நகர鄀䠈கள㏽ெல洀�லாꀀ렇 நᄀ䠇ெச鄀 திைய அறிவ⠂뀋தா鈀.
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இꀈ ஆ唀䠌டவ鈀 வழ鄀䠈堀瀈ꀀ렇 அ鐀䠉稀栈வா欀怆堀瀈.

பதி⠀耊ைர退 பாட洀�
திபா 66: 89. 1617. 20 (ப洀�லவ⠂: 1)
ப洀�லவ⠂: அைன뀋ꀈலேகாேர! கட稀 ைள退 ேபாᄀ䠇றி ஆ鈀退ப鈀ဇ븀栈鄀䠈க稀栈!
அ洀�லꀈ: அ洀�ேல⠀யா.
8 ம欀怆கள㏽ன鄀䠈கேள! நꀀ렇 கட稀 ைள退 ேபாᄀ䠇⠀倉鄀䠈க稀栈; அவைர退 踀젅க謀꼇ᄀꀈபா稀䠈ꀀ렇 ஒலி ேக鐀瀇க欀 ெச鄀 븀栈鄀䠈க稀栈. 9 நꀀ렇ைம
உய⠂鈀வாழ欀 ெச鄀 தவ鈀 அவேர; அவ鈀 நꀀ렇 கா洀�கைள இடற வ⠂டவ⠂洀�ைல. ப洀�லவ⠂
16 கட稀 阀頋欀怆堀瀈 அ樀சி நட退ேபாேர! அைனவ鐀䠉ꀀ렇 வா鈀쀆鈀! ேகள鈀!
뇻 அவ鈀 என欀怆堀瀈欀 ெச鄀 ததைன எ稀䠈뀋ꀈைர退ேப攀砉. 17
அவ鈀ဇடꀀ렇 ம攀砉றாட எ攀砉 வா鄀  திறᄀதꀈ; அவைர ஏ뀋தி退 踀젅கழ எ攀砉 நா எ爀ညᄀதꀈ. ப洀�லவ⠂
20 எ攀砉 ம攀砉றா鐀瀇ைட退 踀젅ற欀怆கண⠂யாத கட稀 稀栈 ேபாᄀ䠇றி! தꀀ렇 ேபர攀砉ைப எ攀砉ன㏽டமி鐀䠉ᄀꀈ ந뇻
欀怆காத இைறவ攀砉 ேபாᄀ䠇றி!
ப洀�லவ⠂

நᄀ䠇ெச鄀 தி欀怆堀瀈 ꈀ렋攀砉 வா謀꼇뀋ெதாலி
ேயாவா 6: 51
அ洀�ேல⠀யா, அ洀�ேல⠀யா! ``வ⠂唀䠌ணக뀋திலி鐀䠉ᄀꀈ இற鄀䠈கி வᄀத வா謀꼇稀  த鐀䠉ꀀ렇 உண稀  நாேன. இᄀத உணைவ
எவராவꀈ உ唀䠌டா洀� அவ鈀 எ攀砉⠀倉ேம வா謀꼇வா鈀,'' எ攀砉கிறா鈀 ஆ唀䠌டவ鈀. அ洀�ேல⠀யா.

நᄀ䠇ெச鄀 தி வாசகꀀ렇
வ⠂唀䠌ணக뀋திலி鐀䠉ᄀꀈ இற鄀䠈கி வᄀத வா謀꼇稀  த鐀䠉ꀀ렇 உண稀  நாேன.
+ேயாவா攀砉 எ爀ညதிய நᄀ䠇ெச鄀 திய⠂லி鐀䠉ᄀꀈ வாசகꀀ렇 6: 4451
அ欀怆கால뀋தி洀� இேய欀ꀆ 退뀉த鈀கைள退 பா鈀뀋ꀈ欀怆 欀렊றியꀈ: ``எ攀砉ைன அḀ退ப⠂ய தᄀைத ஈ鈀뀋தாெலாழிய எவ鐀䠉ꀀ렇
எ攀砉ன㏽டꀀ렇 வர இயலாꀈ. எ攀砉ன㏽டꀀ렇 வ鐀䠉பவைர நாḀꀀ렇 இ⠀倉தி நாள㏽洀� உய⠂鈀뀋ெதழ欀 ெச鄀 ேவ攀砉. `கட稀 稀栈தாேம
அைனவ鐀䠉欀怆堀瀈ꀀ렇 கᄀ䠇⠀倉뀋த鐀䠉வா鈀' என இைறவா欀怆堀瀈 ⠀蠊洀�கள㏽洀� எ爀ညதி븀栈稀栈ளꀈ.
தᄀைத欀怆堀瀈欀 ெசவ⠂சா鄀 뀋ꀈ அவ鈀ဇடமி鐀䠉ᄀꀈ கᄀ䠇⠀倉欀怆ெகா唀䠌ட அைனவ鐀䠉ꀀ렇 எ攀砉ன㏽டꀀ렇 வ鐀䠉வ鈀. கட稀 稀栈தாேம
கᄀ䠇⠀倉뀋த鐀䠉வா鈀 எ攀砉பதிலி鐀䠉ᄀꀈ தᄀைதைய எவராவꀈ க唀䠌稀䠈稀栈ளா鈀 எ攀砉⠀倉 ெபா鐀䠉稀栈 ெகா稀栈ள欀怆欀렊டாꀈ.
கட稀 ள㏽டமி鐀䠉ᄀꀈ வᄀꀈ稀栈ளவ鈀 ம鐀瀇稀䠈ேம கட稀 ைள欀怆 க唀䠌稀䠈稀栈ளா鈀.
உ⠀倉தியாக உ鄀䠈க阀頋欀怆堀瀈欀 ெசா洀�கிேற攀砉: எ攀砉ைன நꀀ렇踀젅ேவா鈀 நிைலவா謀꼇ைவ欀怆 ெகா唀䠌稀䠈稀栈ளன鈀. வா謀꼇稀  த鐀䠉ꀀ렇
உண稀  நாேன. உ鄀䠈க稀栈 ꈀ렋攀砉ேனா鈀 பாைல நில뀋தி洀� ம攀砉னாைவ உ唀䠌டேபாதி⠀耊ꀀ렇 இறᄀதன鈀. உ唀䠌பவைர
இறவாம洀� இ鐀䠉欀怆க欀 ெச鄀 븀栈ꀀ렇 உண稀  வ⠂唀䠌ணக뀋திலி鐀䠉ᄀꀈ இற鄀䠈கி வᄀத இᄀத உணேவ.
வ⠂唀䠌ணக뀋திலி鐀䠉ᄀꀈ இற鄀䠈கி வᄀத வா謀꼇稀  த鐀䠉ꀀ렇 உண稀  நாேன. இᄀத உணைவ எவராவꀈ உ唀䠌டா洀� அவ鈀
எ攀砉⠀倉ேம வா謀꼇வா鈀. எனꀈ சைதைய உணவாக欀怆 ெகா稀䠈欀怆கிேற攀砉. அைத உல堀瀈 வா謀꼇வதᄀ䠇காகேவ ெகா稀䠈欀怆கிேற攀砉.''
இꀈ கிறி搀而ꀈ வழ鄀䠈堀瀈ꀀ렇 நᄀ䠇ெச鄀 தி.
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