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அ鐀䠉稀栈வா欀怆堀瀈
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踀젅த攀砉

பா搀而கா  4ஆꀀ렇 வாரꀀ렇
踀젅த攀砉

ꈀ렋த洀� வாசகꀀ렇
ப鈀னபாைவ븀栈ꀀ렇 ச稀 ைல븀栈ꀀ렇 எனꀈ பண⠂欀怆காக ஒꀈ欀怆கி ைவ븀栈鄀䠈க稀栈.
தி鐀䠉뀋ꀋத鈀 பண⠂க稀栈 ⠀蠊லிலி鐀䠉ᄀꀈ வாசகꀀ렇 12: 24  13: 5
அᄀநா稀栈கள㏽洀� கட稀 ள㏽攀砉 வா鈀뀋ைத ேம攀砉ேம⠀耊ꀀ렇 பரவ⠂யꀈ. ப鈀னபா稀 ꀀ렇 ச稀 ⠀耊ꀀ렇 த鄀䠈க稀栈 தி鐀䠉뀋ெதா唀䠌ைட
ꈀ렋蔀逇뀋தப⠂攀砉, மாᄀ䠇堀瀈 என退ப稀䠈ꀀ렇 ேயாவாைன欀怆 欀렊鐀瀇蔀逇欀怆ெகா唀䠌稀䠈, எ鐀䠉சேலமிலி鐀䠉ᄀꀈ தி鐀䠉ꀀ렇ப⠂欀 ெச攀砉றன鈀.
அᄀதிேயா欀怆கிய தி鐀䠉欀சைபய⠂洀� ப鈀னபா, ந뇻
க鈀 என退ப稀䠈ꀀ렇 சிமிேயா攀砉, சிேர攀砉 ஊரானாகிய ⠀欀怆கி븀栈, 堀瀈⠀倉நில
ம攀砉ன攀砉 ஏேராꀈ稀 ட攀砉 வள鈀ᄀத மனாய胼
攀砉, ச稀 洀� ஆகிேயா鈀 இைறவா欀怆கினராக稀 ꀀ렇 ேபாதகராக稀 ꀀ렇 இ鐀䠉ᄀதன鈀.
அவ鈀க稀栈 ேநா攀砉ப⠂鐀䠉ᄀꀈ ஆ唀䠌டவைர வழிப稀䠈ꀀ렇ேபாꀈ ꀋய ஆவ⠂யா鈀 அவ鈀கள㏽டꀀ렇, ``ப鈀னபாைவ븀栈ꀀ렇 ச稀 ைல븀栈ꀀ렇
ஒ鐀䠉 தன㏽退ப鐀瀇ட பண⠂欀怆ெகன நா攀砉 அைழ뀋தி鐀䠉欀怆கிேற攀砉. அᄀத退 பண⠂欀怆காக அவ鈀கைள ஒꀈ欀怆கி ைவ븀栈鄀䠈க稀栈'' எ攀砉⠀倉
欀렊றினா鈀.
அவ鈀க稀栈 ேநா攀砉ப⠂鐀䠉ᄀꀈ இைறவன㏽டꀀ렇 ேவ唀䠌蔀逇னா鈀க稀栈; த鄀䠈க稀栈 ைககைள அ瀀வ⠂鐀䠉வ鈀ம藼
ꀈ ைவ뀋ꀈ뀋
தி鐀䠉退பண⠂ய⠂லம鈀뀋தி அவ鈀கைள அḀ退ப⠂ ைவ뀋தா鈀க稀栈. இ瀀வா⠀倉 ꀋய ஆவ⠂யாரா洀� அḀ退ப退ப鐀瀇டவ鈀க稀栈
ெச⠀欀怆கியா稀 欀怆堀瀈欀 ெச攀砉றா鈀க稀栈; அ鄀䠈கி鐀䠉ᄀꀈ ைச退ப⠂ர欀ꀆ欀怆堀瀈欀怆 க退பேலறினா鈀க稀栈.
அவ鈀க稀栈 சாலமி நக鐀䠉欀怆堀瀈 வᄀꀈ அ鄀䠈堀瀈稀栈ள 退뀉த鈀ဇ攀砉 ெதா爀ညைக欀怆 欀렊ட鄀䠈கள㏽洀� கட稀 ள㏽攀砉 வா鈀뀋ைதைய
அறிவ⠂뀋தா鈀க稀栈; ேயாவாைன뀋 த鄀䠈க稀栈 உதவ⠂யாளராக欀怆 ெகா唀䠌蔀逇鐀䠉ᄀதா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 67: 12. 4. 5,7 (ப洀�லவ⠂: 3)
ப洀�லவ⠂: கட稀 ேள! ம欀怆கள㏽ன뀋தா鈀 உꀀ렇ைம退 ேபாᄀ䠇றி退 踀젅க謀꼇வா鈀களாக!
அ洀�லꀈ: அ洀�ேல⠀யா.
1 கட稀 ேள! எꀀ렇ம藼
ꀈ இர鄀䠈கி, எம欀怆堀瀈 ஆசி வழ鄀䠈堀瀈வராக!
뇻
உꀀ렇 தி鐀䠉ꈀ렋க ஒள㏽ைய எꀀ렇ம藼
ꀈ வ欀ꀆவ
뇻 ராக!
뇻
2 அ退ெபா爀ညꀈ,
உலகꀀ렇 உமꀈ வழிைய அறிᄀꀈெகா稀栈阀頋ꀀ렇; ப⠂ற இன뀋தா鈀 அைனவ鐀䠉ꀀ렇 ந뇻
鈀 அ鐀䠉阀頋ꀀ렇 ம藼
鐀瀇ைப உண鈀ᄀꀈெகா稀栈வ鈀.
ப洀�லவ⠂
4 ேவᄀ䠇⠀倉 நா鐀瀇蔀逇ன鈀 அ欀怆கள㏽뀋ꀈ மகி謀꼇欀சி븀栈ட攀砉 பா蔀逇稀䠈வராக! ஏெனன㏽洀�, ந뇻
鈀 ம欀怆கள㏽ன鄀䠈கைள ேந鈀ைம븀栈ட攀砉
ஆ阀頋கி攀砉ற뇻
鈀; உலகி攀砉 நா稀䠈கைள வழிநட뀋ꀈகி攀砉ற뇻
鈀. ப洀�லவ⠂
5 கட稀 ேள! ம欀怆கள㏽ன뀋தா鈀 உꀀ렇ைம退 踀젅க謀꼇வா鈀களாக! ம欀怆க稀栈 எ洀�லா鐀䠉ꀀ렇 உꀀ렇ைம退 ேபாᄀ䠇⠀倉வா鈀களாக! 7 கட稀 稀栈
நம欀怆堀瀈 ஆசி வழ鄀䠈堀瀈வாராக! உலகி攀砉 கைடெய洀�ைலவைர வா謀꼇ேவா鈀 அவ鐀䠉欀怆堀瀈 அ樀欀ꀆவராக! ப洀�லவ⠂
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நᄀ䠇ெச鄀 தி欀怆堀瀈 ꈀ렋攀砉 வா謀꼇뀋ெதாலி
ேயாவா 8: 12
அ洀�ேல⠀யா, அ洀�ேல⠀யா! உலகி攀砉 ஒள㏽ நாேன; எ攀砉ைன退 ப⠂攀砉ெதாட鈀பவ鈀 வா謀꼇稀 欀怆堀瀈 வழி கா鐀瀇稀䠈ꀀ렇 ஒள㏽ைய欀怆
ெகா唀䠌蔀逇鐀䠉退பா鈀, எ攀砉கிறா鈀 ஆ唀䠌டவ鈀. அ洀�ேல⠀யா.

நᄀ䠇ெச鄀 தி வாசகꀀ렇
நா攀砉 உலகிᄀ䠇堀瀈 ஒள㏽யாக வᄀேத攀砉.
+ேயாவா攀砉 எ爀ညதிய நᄀ䠇ெச鄀 திய⠂லி鐀䠉ᄀꀈ வாசகꀀ렇 12: 4450
அ欀怆கால뀋தி洀� இேய欀ꀆ உர뀋த 堀瀈ரலி洀� 欀렊றியꀈ: ``எ攀砉ன㏽டꀀ렇 நꀀ렇ப⠂欀怆ைக ெகா稀栈பவ鈀 எ攀砉ன㏽டꀀ렇 ம鐀瀇稀䠈ꀀ렇 அ洀�ல,
எ攀砉ைன அḀ退ப⠂யவ鈀ဇடேம நꀀ렇ப⠂欀怆ைக ெகா稀栈கிறா鈀. எ攀砉ைன欀怆 கா唀䠌பவ鐀䠉ꀀ렇 எ攀砉ைன அḀ退ப⠂யவைரேய
கா唀䠌கிறா鈀. எ攀砉ன㏽டꀀ렇 நꀀ렇ப⠂欀怆ைக ெகா稀栈பவ鈀 இ鐀䠉ள㏽洀� இராதப蔀逇 நா攀砉 ஒள㏽யாக உலகிᄀ䠇堀瀈 வᄀேத攀砉. நா攀砉 欀렊⠀倉ꀀ렇
வா鈀뀋ைதகைள欀怆 ேக鐀瀇稀䠈ꀀ렇 அவᄀ䠇ைற欀怆 கைட退ப⠂蔀逇யாதவ鐀䠉欀怆堀瀈뀋 த唀䠌டைன뀋 த뇻
鈀退踀젅 வழ鄀䠈堀瀈பவ攀砉 நான洀�ல.
ஏெனன㏽洀� நா攀砉 உலகிᄀ䠇堀瀈뀋 த뇻
鈀退踀젅 வழ鄀䠈க வரவ⠂洀�ைல; மாறாக அைத ம藼
鐀瀇கேவ வᄀேத攀砉. எ攀砉ைன退 踀젅ற欀怆கண⠂뀋ꀈ
நா攀砉 ெசா洀�வைத ஏᄀ䠇⠀倉欀怆ெகா稀栈ளாதவ鐀䠉欀怆堀瀈뀋 த뇻
鈀退பள㏽欀怆堀瀈ꀀ렇 ஒ攀砉⠀倉 உ唀䠌稀䠈; எ攀砉 வா鈀뀋ைதேய அꀈ. இ⠀倉தி நாள㏽洀�
அவ鈀க阀頋欀怆堀瀈 அꀈ த唀䠌டைன뀋 த뇻
鈀退踀젅 அள㏽欀怆堀瀈ꀀ렇.
ஏெனன㏽洀� நானாக எைத븀栈ꀀ렇 ேபசவ⠂洀�ைல; எ攀砉ைன அḀ退ப⠂ய தᄀைதேய நா攀砉 எ攀砉ன ெசா洀�லேவ唀䠌稀䠈ꀀ렇, எ攀砉ன
ேபசேவ唀䠌稀䠈ꀀ렇 எ攀砉பꀈபᄀ䠇றி என欀怆堀瀈欀怆 க鐀瀇டைள ெகா稀䠈뀋ꀈ稀栈ளா鈀. அவ鐀䠉ைடய க鐀瀇டைள நிைலவா謀꼇稀  த鐀䠉கிறꀈ
எ攀砉பꀈ என欀怆堀瀈뀋 ெத鈀ဇ븀栈ꀀ렇. எனேவ நா攀砉 ெசா洀�பவᄀ䠇ைறெய洀�லாꀀ렇 தᄀைத எ攀砉ன㏽டꀀ렇 欀렊றியவாேற ெசா洀�கிேற攀砉.''
இꀈ கிறி搀而ꀈ வழ鄀䠈堀瀈ꀀ렇 நᄀ䠇ெச鄀 தி.
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