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ꈀ렋த洀� வாசகꀀ렇
ப⠂ற இன뀋தவ鐀䠉欀怆堀瀈 எனꀈ ெபயைர எ稀䠈뀋ꀈ欀ெச洀�ல நா攀砉 ேத鈀ᄀெத稀䠈뀋ꀈ欀怆ெகா唀䠌ட க鐀䠉வ⠂யா鄀  ச稀 洀� இ鐀䠉欀怆கிறா鈀.
தி鐀䠉뀋ꀋத鈀 பண⠂க稀栈 ⠀蠊லிலி鐀䠉ᄀꀈ வாசகꀀ렇 9: 120
அᄀநா稀栈கள㏽洀� ச稀 洀� சீறிெய爀ညᄀꀈ ஆ唀䠌டவ鈀ဇ攀砉 சீட鈀கைள欀怆 ெகா攀砉⠀倉வ⠂稀䠈வதாக அ欀欀ꀆ⠀倉뀋தி வᄀதா鈀. தைலைம欀怆
堀瀈鐀䠉ைவ அ⠀㠎கி, இᄀத退 踀젅திய ெநறிைய欀 சா鈀ᄀத ஆ唀䠌, ெப唀䠌 யாரா鄀  இ鐀䠉ᄀதா⠀耊ꀀ렇 அவ鈀கைள欀怆 ைகꀈ ெச鄀 ꀈ
எ鐀䠉சேலꈀ렋欀怆堀瀈 இ爀ည뀋ꀈ欀怆ெகா唀䠌稀䠈 வர뀋 தம搀而堀瀈 நக鈀ဇ⠀耊稀栈ள ெதா爀ညைக欀怆 欀렊ட鄀䠈க阀頋欀怆堀瀈欀怆 க蔀逇த鄀䠈கைள欀怆 ேக鐀瀇稀䠈
வா鄀䠈கினா鈀.
இ瀀வா⠀倉 அவ鈀 踀젅ற退ப鐀瀇稀䠈欀 ெச攀砉⠀倉 தம搀而堀瀈ைவ ெந鐀䠉鄀䠈கியேபாꀈ, தி谀瀇ெரன வான뀋திலி鐀䠉ᄀꀈ ேதா攀砉றிய ஓ鈀 ஒள㏽
அவைர欀 欀᠈謀꼇ᄀꀈ வசியꀈ.
뇻
அவ鈀 தைரய⠂洀� வ⠂ழ, ``ச稀 ேல, ச稀 ேல, ஏ攀砉 எ攀砉ைன뀋 ꀈ攀砉踀젅⠀倉뀋ꀈகிறா鄀 ?'' எ攀砉⠀倉
தꀀ렇ேமா稀䠈 ேப欀ꀆꀀ렇 堀瀈ரெலா攀砉ைற欀怆 ேக鐀瀇டா鈀.
அதᄀ䠇堀瀈 அவ鈀, ``ஆ唀䠌டவேர ந뇻
鈀 யா鈀?'' என欀怆 ேக鐀瀇டா鈀.
ஆ唀䠌டவ鈀, ``ந뇻
ꀈ攀砉踀젅⠀倉뀋ꀈꀀ렇 இேய欀ꀆ நாேன. ந뇻
எ爀ညᄀꀈ நக鐀䠉欀怆堀瀈稀栈 ெச洀�; ந뇻
எ攀砉ன ெச鄀 யேவ唀䠌稀䠈ꀀ렇 எ攀砉பꀈ அ鄀䠈ேக
உன欀怆堀瀈欀 ெசா洀�ல退ப稀䠈ꀀ렇'' எ攀砉றா鈀.
அவேரா稀䠈 பயணꀀ렇 ெச鄀 ேதா鈀 இ欀怆堀瀈ரைல欀怆 ேக鐀瀇டன鈀. ஆனா洀� ஒ鐀䠉வைர븀栈ꀀ렇 காணாம洀� வாயைட뀋ꀈ நி攀砉றன鈀.
ச稀 洀� தைரய⠂லி鐀䠉ᄀꀈ எ爀ညᄀதா鈀. தꀀ렇 க唀䠌க稀栈 திறᄀதி鐀䠉ᄀꀈꀀ렇 அவரா洀� எைத븀栈ꀀ렇 பா鈀欀怆க ꈀ렋蔀逇யவ⠂洀�ைல. எனேவ
அவ鈀க稀栈 அவ鐀䠉ைடய ைககைள退 ப⠂蔀逇뀋ꀈ அவைர뀋 தம搀而堀瀈稀 欀怆堀瀈 அைழ뀋ꀈ欀 ெச攀砉றா鈀க稀栈. அவ鈀 ꈀ逋攀砉⠀倉 நா稀栈
பா鈀ைவயᄀ䠇றி鐀䠉ᄀதா鈀. அᄀநா稀栈கள㏽洀� அவ鈀 உ唀䠌ண稀 மி洀�ைல, 堀瀈蔀逇欀怆க稀 மி洀�ைல.
தம搀而堀瀈வ⠂洀� அனன㏽யா எ攀砉Ḁꀀ렇 ெபய鐀䠉ைடய சீட鈀 ஒ鐀䠉வ鈀 இ鐀䠉ᄀதா鈀. ஆ唀䠌டவ鈀 அவ鐀䠉欀怆堀瀈뀋 ேதா攀砉றி,
``அனன㏽யா!'' என அைழ欀怆க, அவ鈀, ``ஆ唀䠌டவேர, இேதா அ蔀逇ேய攀砉'' எ攀砉றா鈀.
அ退ேபாꀈ ஆ唀䠌டவ鈀 அவ鈀ဇடꀀ렇, ``ந뇻
எ爀ညᄀꀈ ேந鈀뀋 ெத鐀䠉 எ攀砉Ḁꀀ렇 சᄀꀈ欀怆堀瀈退 ேபா鄀  退뀉தாவ⠂攀砉 வ鐀瀇蔀逇洀�
뇻
ச稀 洀�
எ攀砉Ḁꀀ렇 ெபய鐀䠉ைடய த鈀欀ꀆ நகர뀋தவைர뀋 ேத稀䠈. அவ鈀 இ退ேபாꀈ இைறவன㏽டꀀ렇 ேவ唀䠌蔀逇欀怆ெகா唀䠌蔀逇鐀䠉欀怆கிறா鈀.
அனன㏽யா எ攀砉Ḁꀀ렇 ெபய鐀䠉ைடய ஒ鐀䠉வ鈀 வᄀꀈ தாꀀ렇 ம藼
唀䠌稀䠈ꀀ렇 பா鈀ைவயைட븀栈மா⠀倉 தꀀ렇ம藼
ꀈ ைககைள ைவ退பதாக
அவ鈀 கா鐀瀇சி க唀䠌稀䠈稀栈ளா鈀'' எ攀砉⠀倉 欀렊றினா鈀.
அதᄀ䠇堀瀈 அனன㏽யா ம⠀倉ெமாழியாக, ``ஆ唀䠌டவேர, இꀀ렇மன㏽த攀砉 எ鐀䠉சேலமி⠀耊稀栈ள இைறம欀怆க阀頋欀怆堀瀈 எ攀砉ென攀砉ன
த뇻
ைமக稀栈 ெச鄀 தா攀砉 எ攀砉பைத退 பᄀ䠇றி退 பல鈀 欀렊ற欀怆 ேக鐀瀇蔀逇鐀䠉欀怆கிேற攀砉. உꀀ렇 ெபயைர அறி欀怆ைகய⠂稀䠈ꀀ렇 அைனவைர븀栈ꀀ렇
ைகꀈ ெச鄀 வதᄀ䠇காக뀋 தைலைம欀怆 堀瀈鐀䠉欀怆கள㏽டமி鐀䠉ᄀꀈ அதிகாரꀀ렇 ெபᄀ䠇⠀倉 இ鄀䠈ேக வᄀதி鐀䠉欀怆கிறா攀砉'' எ攀砉றா鈀.
அதᄀ䠇堀瀈 ஆ唀䠌டவ鈀 அவ鈀ဇடꀀ렇, ``ந뇻
ெச洀�. அவ鈀 ப⠂ற இன뀋தவ鐀䠉欀怆堀瀈ꀀ렇 அரச鐀䠉欀怆堀瀈ꀀ렇 இ搀而ரேய洀� ம欀怆க阀頋欀怆堀瀈ꀀ렇
ꈀ렋攀砉பாக எனꀈ ெபயைர எ稀䠈뀋ꀈ欀ெச洀�ல நா攀砉 ேத鈀ᄀெத稀䠈뀋ꀈ欀怆ெகா唀䠌ட க鐀䠉வ⠂யா鄀  இ鐀䠉欀怆கிறா鈀. எ攀砉 ெபய鈀ဇ攀砉
ெபா鐀䠉鐀瀇稀䠈 அவ鈀 எ뀋ꀈைண ꀈ攀砉踀젅றேவ唀䠌稀䠈ꀀ렇 எ攀砉பைத நா攀砉 அவ鐀䠉欀怆堀瀈 எ稀䠈뀋ꀈ欀怆 கா鐀瀇稀䠈ேவ攀砉'' எ攀砉றா鈀.
அனன㏽யா அ鄀䠈கி鐀䠉ᄀꀈ ேபா鄀  அᄀத வ鐀瀇稀䠈欀怆堀瀈稀栈
뇻
ெச攀砉⠀倉, ைககைள அவ鈀ம藼
ꀈ ைவ뀋ꀈ, ``சேகாதர鈀 ச稀 ேல, ந뇻
鈀 வᄀத
வழிய⠂洀� உம欀怆堀瀈뀋 ேதா攀砉றிய ஆ唀䠌டவராகிய இேய欀ꀆ ந뇻
鈀 ம藼
唀䠌稀䠈ꀀ렇 பா鈀ைவ அைடய稀 ꀀ렇 ꀋய ஆவ⠂யா洀�
ஆ鐀瀇ெகா稀栈ள退பட稀 ꀀ렇 எ攀砉ைன உꀀ렇மிடꀀ렇 அḀ退ப⠂븀栈稀栈ளா鈀'' எ攀砉றா鈀.
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உடேன அவ鐀䠉ைடய க唀䠌கள㏽லி鐀䠉ᄀꀈ ெசதி洀�க稀栈 ேபா攀砉றைவ வ⠂ழேவ, அவ鈀 ம藼
唀䠌稀䠈ꀀ렇 பா鈀ைவயைடᄀதா鈀.
பா鈀ைவயைடᄀதꀈꀀ렇 அவ鈀 எ爀ညᄀꀈ தி鐀䠉ꈀ렋爀ည欀怆堀瀈退 ெபᄀ䠇றா鈀.
ப⠂攀砉踀젅 ச稀 洀� உண稀  அ鐀䠉ᄀதி வலிைம ெபᄀ䠇றா鈀. சில நா稀栈களாக ச稀 洀� தம搀而堀瀈வ⠂洀� சீட鈀க阀頋ட攀砉 த鄀䠈கிய⠂鐀䠉ᄀதா鈀.
உடன蔀逇யாக அவ鈀 இேய欀ꀆேவ இைறமக攀砉 எ攀砉⠀倉 ெதா爀ညைக欀怆 欀렊ட鄀䠈கள㏽洀� பைறசாᄀ䠇ற뀋 ெதாட鄀䠈கினா鈀.
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 117: 1. 2 (ப洀�லவ⠂: மாᄀ䠇 16: 15)
ப洀�லவ⠂: உலெக鄀䠈堀瀈ꀀ렇 ெச攀砉⠀倉 நᄀ䠇ெச鄀 திைய退 பைறசாᄀ䠇⠀倉鄀䠈க稀栈.
அ洀�லꀈ: அ洀�ேல⠀யா.
1 ப⠂ற இன뀋தாேர! ந뇻
鄀䠈க稀栈 அைனவ鐀䠉ꀀ렇 ஆ唀䠌டவைர退 ேபாᄀ䠇⠀倉鄀䠈க稀栈! ம欀怆கள㏽ன뀋தாேர! ந뇻
鄀䠈க稀栈 அைனவ鐀䠉ꀀ렇
அவைர退 踀젅க爀ည鄀䠈க稀栈! ப洀�லவ⠂
2 ஏெனன㏽洀�, ஆ唀䠌டவ鈀 நம欀怆堀瀈欀怆 கா鐀瀇稀䠈ꀀ렇 மாறாத அ攀砉踀젅 மிக退 ெப鈀ဇயꀈ; அவரꀈ உ唀䠌ைம எ攀砉ெற攀砉⠀倉ꀀ렇
நிைல뀋ꀈ稀栈ளꀈ. அ洀�ேல⠀யா! ப洀�லவ⠂

நᄀ䠇ெச鄀 தி欀怆堀瀈 ꈀ렋攀砉 வா謀꼇뀋ெதாலி
ேயாவா 6: 56
அ洀�ேல⠀யா, அ洀�ேல⠀யா! ``எனꀈ சைதைய உ唀䠌稀䠈 எனꀈ இர뀋த뀋ைத欀怆 堀瀈蔀逇退ேபா鈀 எ攀砉ேனா稀䠈
இைணᄀதி鐀䠉退ப鈀, நாḀꀀ렇 அவ鈀கேளா稀䠈 இைணᄀதி鐀䠉退ேப攀砉,'' எ攀砉கிறா鈀 ஆ唀䠌டவ鈀. அ洀�ேல⠀யா.

நᄀ䠇ெச鄀 தி வாசகꀀ렇
எனꀈ சைத உ唀䠌ைமயான உண稀 . எனꀈ இர뀋தꀀ렇 உ唀䠌ைமயான பானꀀ렇.
+ேயாவா攀砉 எ爀ညதிய நᄀ䠇ெச鄀 திய⠂லி鐀䠉ᄀꀈ வாசகꀀ렇 6: 5259
அ欀怆கால뀋தி洀� ``நாꀀ렇 உ唀䠌பதᄀ䠇堀瀈 இவ鈀 தமꀈ சைதைய எ退ப蔀逇欀怆 ெகா稀䠈欀怆க இய⠀耊ꀀ렇?'' எ攀砉ற வா欀怆堀瀈வாதꀀ렇
退뀉த鈀கள㏽ைடேய எ爀ညᄀதꀈ.
இேய欀ꀆ அவ鈀கள㏽டꀀ렇, ``உ⠀倉தியாக உ鄀䠈க阀頋欀怆堀瀈欀 ெசா洀�கிேற攀砉: மான㏽ட மகḀைடய சைதைய உ唀䠌稀䠈
அவ鐀䠉ைடய இர뀋த뀋ைத欀怆 堀瀈蔀逇뀋தாெலாழிய ந뇻
鄀䠈க稀栈 வா謀꼇稀  அைடயமா鐀瀇谀瀇鈀க稀栈. எனꀈ சைதைய உ唀䠌稀䠈 எ攀砉
இர뀋த뀋ைத欀怆 堀瀈蔀逇退பவ鈀 நிைலவா謀꼇ைவ欀怆 ெகா唀䠌稀䠈稀栈ளா鈀. நாḀꀀ렇 அவைர இ⠀倉தி நாள㏽洀� உய⠂鈀뀋ெதழ欀
ெச鄀 ேவ攀砉. எனꀈ சைத உ唀䠌ைமயான உண稀 . எனꀈ இர뀋தꀀ렇 உ唀䠌ைமயான பானꀀ렇. எனꀈ சைதைய உ唀䠌稀䠈
எனꀈ இர뀋த뀋ைத欀怆 堀瀈蔀逇退ேபா鈀 எ攀砉ேனா稀䠈 இைணᄀதி鐀䠉退ப鈀, நாḀꀀ렇 அவ鈀கேளா稀䠈 இைணᄀதி鐀䠉退ேப攀砉. வா爀ညꀀ렇
தᄀைத எ攀砉ைன அḀ退ப⠂னா鈀. நாḀꀀ렇 அவரா洀� வா謀꼇கிேற攀砉. அꀈேபா洀� எ攀砉ைன உ唀䠌ேபா鐀䠉ꀀ렇 எ攀砉னா洀� வா謀꼇வ鈀.
வ⠂唀䠌ணக뀋திலி鐀䠉ᄀꀈ இற鄀䠈கி வᄀத உண稀  இꀈேவ; இꀈ நꀀ렇 ꈀ렋攀砉ேனா鈀 உ唀䠌ட உண稀  ேபா攀砉றꀈ அ洀�ல. அைத
உ唀䠌டவ鈀க稀栈 இறᄀꀈ ேபானா鈀க稀栈. இ瀀稀 ணைவ உ唀䠌ேபா鈀 எ攀砉⠀倉ꀀ렇 வா謀꼇வ鈀.''
இேய欀ꀆ க退ப鈀நா堀瀈மி洀� உ稀栈ள ெதா爀ညைக欀怆欀렊ட뀋தி洀� இ瀀வா⠀倉 கᄀ䠇ப⠂뀋தா鈀.
இꀈ கிறி搀而ꀈ வழ鄀䠈堀瀈ꀀ렇 நᄀ䠇ெச鄀 தி.
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