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ꈀ렋த洀� வாசகꀀ렇
ஆ唀䠌டவராகிய இேய欀ꀆைவ退 பᄀ䠇றிய நᄀ䠇ெச鄀 திைய அறிவ⠂뀋தா鈀க稀栈.
தி鐀䠉뀋ꀋத鈀 பண⠂க稀栈 ⠀蠊லிலி鐀䠉ᄀꀈ வாசகꀀ렇 11: 1926
அᄀநா稀栈கள㏽洀� 搀而ேதவாைன ꈀ렋攀砉ன㏽鐀瀇稀䠈 உ唀䠌டான ꀈ攀砉踀젅⠀倉뀋தலா洀� ம欀怆க稀栈 ெபன㏽சியா, ைச退ப⠂ர欀ꀆ,
அᄀதிேயா欀怆கியா வைர சிதறி退ேபாய⠂ன鈀. அவ鈀க稀栈 退뀉த鐀䠉欀怆堀瀈 ம鐀瀇稀䠈ேம இைறவா鈀뀋ைதைய அறிவ⠂뀋தா鈀க稀栈; ேவ⠀倉
எவ鐀䠉欀怆堀瀈ꀀ렇 அறிவ⠂欀怆கவ⠂洀�ைல.
அவ鈀க阀頋稀栈 ைச退ப⠂ர欀ꀆ, சிேர攀砉 ஆகிய இட鄀䠈கைள欀 ேச鈀ᄀத சில鈀 இ鐀䠉ᄀதன鈀. அவ鈀க稀栈 அᄀதிேயா欀怆கியா稀 欀怆堀瀈 வᄀꀈ
அ鄀䠈堀瀈稀栈ள கிேர欀怆கைர அ⠀㠎கி ஆ唀䠌டவராகிய இேய欀ꀆைவ退 பᄀ䠇றிய நᄀ䠇ெச鄀 திைய அறிவ⠂뀋தா鈀க稀栈. ஆ唀䠌டவ鈀ဇ攀砉
ைகவ攀砉ைமைய அவ鈀க稀栈 ெபᄀ䠇றி鐀䠉ᄀதா鈀க稀栈. ெப鐀䠉ᄀெதாைகயான ம欀怆க稀栈 நꀀ렇ப⠂欀怆ைக ெகா唀䠌稀䠈 ஆ唀䠌டவ鈀ဇடꀀ렇
தி鐀䠉ꀀ렇ப⠂ன鈀. இᄀத欀 ெச鄀 தி எ鐀䠉சேலꀀ렇 தி鐀䠉欀சைபய⠂ன鈀ဇ攀砉 காதி洀� வ⠂ழேவ அவ鈀க稀栈 ப鈀னபாைவ அᄀதிேயா欀怆கியா
வைர ெச攀砉⠀倉வர அḀ退ப⠂ ைவ뀋தா鈀க稀栈.
அவ鈀 அ鄀䠈堀瀈欀 ெச攀砉றேபாꀈ, கட稀 ள㏽攀砉 அ鐀䠉稀栈ெசயைல欀怆 க唀䠌稀䠈 மகி謀꼇欀சியைடᄀதா鈀; ேம⠀耊ꀀ렇 உ⠀倉தியான
உ稀栈ள뀋ேதா稀䠈 ஆ唀䠌டவைர欀 சா鈀ᄀதி鐀䠉欀怆堀瀈மா⠀倉 அைனவைர븀栈ꀀ렇 ஊ欀怆க退ப稀䠈뀋தினா鈀. அவ鈀 ந洀�லவ鈀; ꀋய
ஆவ⠂யா洀� ஆ鐀瀇ெகா稀栈ள退ப鐀瀇稀䠈 நꀀ렇ப⠂欀怆ைக நிைறᄀதவரா鄀 退 ெப鐀䠉ᄀதிரளான ம欀怆கைள ஆ唀䠌டவ鈀ဇடꀀ렇 ேச鈀뀋தா鈀.
ப⠂攀砉踀젅 ச稀 ைல뀋 ேத蔀逇 அவ鈀 த鈀欀ꀆ நக鈀 ெச攀砉றா鈀; அவைர欀怆 க唀䠌稀䠈, அᄀதிேயா欀怆கியா稀 欀怆堀瀈 அைழ뀋ꀈவᄀதா鈀.
அவ鈀க稀栈 ஓரா唀䠌稀䠈 ꈀ렋爀ညவꀈꀀ렇 அᄀத欀 சைபயாேரா稀䠈 欀렊டேவ இ鐀䠉ᄀꀈ ெப鐀䠉ᄀதிரளான ம欀怆க阀頋欀怆堀瀈欀怆 கᄀ䠇ப⠂뀋ꀈ
வᄀதா鈀க稀栈.
அᄀதிேயா欀怆கியாவ⠂洀�தா攀砉 ꈀ렋த洀� ꈀ렋ைறயாக欀 சீட鈀க稀栈 கிறி搀而தவ鈀க稀栈 எ攀砉Ḁꀀ렇 ெபயைர退 ெபᄀ䠇றா鈀க稀栈.
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 87: 13. 45. 67ய (ப洀�லவ⠂: திபா 117: 1ய)
ப洀�லவ⠂: 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!
அ洀�லꀈ: அ洀�ேல⠀யா.
1 நக鈀ဇ攀砉 அ蔀逇뀋தளꀀ렇 தி鐀䠉மைலகள㏽攀砉ம藼
ꀈ அைமᄀꀈ稀栈ளꀈ. 2 யா欀怆ேகாப⠂攀砉 உைறவ⠂ட鄀䠈க稀栈 அைன뀋ைத븀栈ꀀ렇 வ⠂ட
ஆ唀䠌டவ鈀 சீேயா攀砉 நகர வாய⠂洀�கைள வ⠂鐀䠉ꀀ렇踀젅கி攀砉றா鈀. 3 கட稀 ள㏽攀砉 நகேர! உ攀砉ைன退பᄀ䠇றி ேம攀砉ைமயானைவ
ேபச退ப稀䠈கி攀砉றன. ப洀�லவ⠂
4 எகி退ைத븀栈ꀀ렇 பாப⠂ேலாைன븀栈ꀀ렇 எ攀砉ைன அறிᄀதைவகளாக欀怆 ெகா稀栈ேவ攀砉; ெபலி搀而திய鈀, த뇻
鈀 மᄀ䠇⠀倉ꀀ렇
எ뀋திேயா退ப⠂யா நா鐀瀇蔀逇னைர欀怆 堀瀈றி뀋ꀈ, `இவ鈀க稀栈 இ鄀䠈ேகேய ப⠂றᄀதவ鈀க稀栈' எ攀砉⠀倉 欀렊ற退ப稀䠈ꀀ렇. 5 `இ鄀䠈ேகதா攀砉
எ洀�லா鐀䠉ꀀ렇 ப⠂றᄀதன鈀; உ攀砉னத鈀தாேம அைத நிைலநா鐀瀇蔀逇븀栈稀栈ளா鈀!' எ攀砉⠀倉 சீேயாைன退 பᄀ䠇றி欀 ெசா洀�ல退ப稀䠈ꀀ렇.
ப洀�லவ⠂
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6 ம欀怆கள㏽ன鄀䠈கள㏽攀砉 ெபய鈀கைள退 பதி稀  ெச鄀 븀栈ꀀ렇ேபாꀈ, `இவ鈀 இ鄀䠈ேகதா攀砉 ப⠂றᄀதா鈀' என ஆ唀䠌டவ鈀 எ爀ညꀈவா鈀.
7ய ஆட洀� வ洀�லா鐀䠉ட攀砉 பா稀䠈ேவா鐀䠉ꀀ렇 ேச鈀ᄀꀈ `எ鄀䠈க稀栈 நல攀砉கள㏽攀砉 ஊᄀ䠇⠀倉 உ攀砉ன㏽டேம உ稀栈ளꀈ' எ攀砉ப鈀. ப洀�லவ⠂

நᄀ䠇ெச鄀 தி欀怆堀瀈 ꈀ렋攀砉 வா謀꼇뀋ெதாலி
ேயாவா 10: 27
அ洀�ேல⠀யா, அ洀�ேல⠀யா! எ攀砉 ஆ稀䠈க稀栈 எனꀈ 堀瀈ர⠀耊欀怆堀瀈欀 ெசவ⠂சா鄀 欀怆கி攀砉றன. என欀怆堀瀈ꀀ렇 அவᄀ䠇ைற뀋 ெத鈀ဇ븀栈ꀀ렇.
அைவ븀栈ꀀ렇 எ攀砉ைன退 ப⠂攀砉 ெதாட鈀கி攀砉றன, எ攀砉கிறா鈀 ஆ唀䠌டவ鈀. அ洀�ேல⠀யா.

நᄀ䠇ெச鄀 தி வாசகꀀ렇
நாḀꀀ렇 தᄀைத븀栈ꀀ렇 ஒ攀砉றா鄀  இ鐀䠉欀怆கிேறாꀀ렇.
+ேயாவா攀砉 எ爀ညதிய நᄀ䠇ெச鄀 திய⠂லி鐀䠉ᄀꀈ வாசகꀀ렇 10: 2230
அ欀怆கால뀋தி洀� எ鐀䠉சேலமி洀� ேகாவ⠂洀� அ鈀退பண வ⠂ழா நடᄀꀈெகா唀䠌蔀逇鐀䠉ᄀதꀈ. அ退ேபாꀈ 堀瀈ள㏽鈀காலꀀ렇. ேகாவ⠂லி攀砉
சாலேமா攀砉 ம唀䠌டப뀋தி洀� இேய欀ꀆ நடᄀꀈெகா唀䠌蔀逇鐀䠉ᄀதா鈀.
退뀉த鈀க稀栈 அவைர欀 欀᠈謀꼇ᄀꀈெகா唀䠌稀䠈, ``இ攀砉Ḁꀀ렇 எ瀀வள稀  காலꀀ렇 நா鄀䠈க稀栈 கா뀋தி鐀䠉欀怆க ேவ唀䠌稀䠈ꀀ렇? ந뇻
鈀
ெமசியாவானா洀� அைத எ鄀䠈கள㏽டꀀ렇 ெவள㏽退பைடயாக欀 ெசா洀�லிவ⠂稀䠈ꀀ렇'' எ攀砉⠀倉 ேக鐀瀇டா鈀க稀栈.
இேய欀ꀆ ம⠀倉ெமாழியாக, ``நா攀砉 உ鄀䠈கள㏽டꀀ렇 ெசா攀砉ேன攀砉; ந뇻
鄀䠈க稀栈தா攀砉 நꀀ렇பவ⠂洀�ைல. எ攀砉 தᄀைதய⠂攀砉 ெபயரா洀�
நா攀砉 ெச鄀 븀栈ꀀ렇 ெசய洀�கேள என欀怆堀瀈欀 சா攀砉றாக அைமகி攀砉றன. ஆனா洀� ந뇻
鄀䠈க稀栈 நꀀ렇பாம洀� இ鐀䠉欀怆கிற뇻
鈀க稀栈. ஏெனன㏽洀�
ந뇻
鄀䠈க稀栈 எ攀砉 மᄀைதைய欀 ேச鈀ᄀதவ鈀க稀栈 அ洀�ல. எ攀砉 ஆ稀䠈க稀栈 எனꀈ 堀瀈ர⠀耊欀怆堀瀈欀 ெசவ⠂சா鄀 欀怆கி攀砉றன. என欀怆堀瀈ꀀ렇
அவᄀ䠇ைற뀋 ெத鈀ဇ븀栈ꀀ렇. அைவ븀栈ꀀ렇 எ攀砉ைன退 ப⠂攀砉ெதாட鈀கி攀砉றன. நா攀砉 அவᄀ䠇றிᄀ䠇堀瀈 நிைலவா謀꼇ைவ அள㏽欀怆கிேற攀砉.
அைவ எ攀砉⠀倉ேம அழியா. அவᄀ䠇ைற எனꀈ ைகய⠂லி鐀䠉ᄀꀈ யா鐀䠉ꀀ렇 பறி뀋ꀈ欀怆ெகா稀栈ளமா鐀瀇டா鈀. அவᄀ䠇ைற என欀怆堀瀈
அள㏽뀋த எ攀砉 தᄀைத அைனவைர븀栈ꀀ렇வ⠂ட退 ெப鈀ဇயவ鈀. அவᄀ䠇ைற எ攀砉 தᄀைதய⠂攀砉 ைகய⠂லி鐀䠉ᄀꀈ யா鐀䠉ꀀ렇 பறி뀋ꀈ欀怆
ெகா稀栈ள இயலாꀈ. நாḀꀀ렇 தᄀைத븀栈ꀀ렇 ஒ攀砉றா鄀  இ鐀䠉欀怆கிேறாꀀ렇'' எ攀砉றா鈀.
இꀈ கிறி搀而ꀈ வழ鄀䠈堀瀈ꀀ렇 நᄀ䠇ெச鄀 தி.
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