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வ⠂யாழ攀砉

பா搀而கா  4ஆꀀ렇 வாரꀀ렇
வ⠂யாழ攀砉

ꈀ렋த洀� வாசகꀀ렇
கட稀 稀栈 தாவꀈ
뇻 வழிமரப⠂லி鐀䠉ᄀேத இேய欀ꀆ எ攀砉Ḁꀀ렇 ம藼
鐀瀇ப鈀 ேதா攀砉ற欀 ெச鄀 தா鈀.
தி鐀䠉뀋ꀋத鈀 பண⠂க稀栈 ⠀蠊லிலி鐀䠉ᄀꀈ வாசகꀀ렇 13: 1325
சேகாதர鈀 சேகாத鈀ဇகேள, ப稀 ⠀耊ꀀ렇 அவேரா稀䠈 இ鐀䠉ᄀதவ鈀க阀頋ꀀ렇 பா退ேபாவ⠂லி鐀䠉ᄀꀈ க退பேலறி, பꀀ렇ப⠂லியாவ⠂⠀耊稀栈ள
ெப鐀䠉ைக நக鐀䠉欀怆堀瀈 வᄀதா鈀க稀栈. அ鄀䠈ேக ேயாவா攀砉 அவ鈀கைளவ⠂鐀瀇稀䠈 அக攀砉⠀倉 எ鐀䠉சேலꈀ렋欀怆堀瀈뀋 தி鐀䠉ꀀ렇ப⠂னா鈀.
அவ鈀க稀栈 ெப鐀䠉ைகய⠂லி鐀䠉ᄀꀈ 踀젅ற退ப鐀瀇稀䠈欀 ெச攀砉⠀倉 ப⠂சிதியாவ⠂⠀耊稀栈ள அᄀதி ேயா欀怆கியாைவ அைடᄀதா鈀க稀栈.
ஓ鄀 稀 நாள攀砉⠀倉 அவ鈀க稀栈 ெதா爀ညைக欀怆 欀렊ட뀋திᄀ䠇堀瀈欀 ெச攀砉⠀倉 அ鄀䠈堀瀈 அம鈀ᄀதி鐀䠉ᄀதா鈀க稀栈.
தி鐀䠉欀ச鐀瀇டꈀ렋ꀀ렇 இைறவா欀怆கின鈀 ⠀蠊洀�க阀頋ꀀ렇 வாசி뀋ꀈ ꈀ렋蔀逇ᄀதப⠂攀砉 ெதா爀ညைக欀怆欀렊ட뀋 தைலவ鈀க稀栈 அவ鈀கள㏽டꀀ렇
ஆ稀栈 அḀ退ப⠂, ``சேகாதரேர, உ鄀䠈க阀頋稀栈 யாராவꀈ ம欀怆க阀頋欀怆堀瀈 அறி稀 ைர 欀렊⠀倉வதாய⠂鐀䠉ᄀதா洀� 欀렊றலாꀀ렇'' எ攀砉⠀倉
ேக鐀瀇稀䠈欀怆ெகா唀䠌டா鈀க稀栈.
அ退ேபாꀈ ப稀 洀� எ爀ညᄀꀈ ைகயா洀� ைசைக கா鐀瀇蔀逇வ⠂鐀瀇稀䠈欀怆 欀렊றியꀈ: ``இ搀而ரேய洀� ம欀怆கேள, கட稀 阀頋欀怆堀瀈
அ樀欀ꀆேவாேர, ேக阀頋鄀䠈க稀栈. இᄀத இ搀而ரேய洀� ம欀怆கள㏽攀砉 கட稀 稀栈 நꀀ렇ꈀ렋ைடய ꈀ逋தாைதயைர뀋 ேத鈀ᄀெத稀䠈뀋தா鈀;
அவ鈀க稀栈 எகி退ꀈ நா鐀瀇蔀逇洀� அ攀砉ன㏽ய鈀களாக뀋 த鄀䠈கிய⠂鐀䠉ᄀதேபாꀈ அவ鈀கைள ஒ鐀䠉 ெப鈀ဇய ம欀怆கள㏽னமா欀怆கினா鈀.
ப⠂攀砉踀젅 அவ鈀 தꀀ렇 ேதா稀栈வலிைமைய欀怆 கா鐀瀇蔀逇 அவ鈀கைள அᄀத நா鐀瀇ைடவ⠂鐀瀇稀䠈 ெவள㏽ேய அைழ뀋ꀈ欀怆ெகா唀䠌稀䠈
வᄀதா鈀; நாᄀ䠇பꀈ ஆ唀䠌稀䠈 காலமா鄀 退 பாைலநில뀋தி洀� அவ鈀கள㏽டꀀ렇 மி堀瀈ᄀத ெபா⠀倉ைம கா鐀瀇蔀逇னா鈀. அவ鈀 கானா攀砉
நா鐀瀇蔀逇攀砉ம藼
ꀈ ஏ爀ည ம欀怆கள㏽ன鄀䠈கைள அழி뀋ꀈ அவ鈀க稀栈 நா鐀瀇ைட இவ鈀க阀頋欀怆堀瀈 ஏற欀怆堀瀈ைறய நாḀ㠎ᄀ䠇ைறꀀ렇பꀈ
ஆ唀䠌稀䠈க稀栈 உ鈀ဇைம欀 ெசா뀋தாக அள㏽뀋தா鈀; அத攀砉ப⠂攀砉踀젅 இைறவா欀怆கின鈀 சாꈀ렋ேவலி攀砉 காலꀀ렇 வைர அவ鈀க阀頋欀怆堀瀈
ந뇻
தி뀋 தைலவ鈀கைள அள㏽뀋தா鈀.
ப⠂攀砉踀젅 அவ鈀க稀栈 த鄀䠈க阀頋欀怆堀瀈 ஓ鈀 அரச鈀 ேவ唀䠌稀䠈ꀀ렇 எ攀砉⠀倉 ேக鐀瀇டா鈀க稀栈. கட稀 稀栈 கீ 欀ꀆ எ攀砉பவ鈀ဇ攀砉 மகனான ச稀 洀�
எ攀砉பவைர அவ鈀க阀頋欀怆堀瀈 அரசராக欀怆 ெகா稀䠈뀋தா鈀. ெப攀砉யமி攀砉 堀瀈ல뀋தினராகிய அவ鈀 நாᄀ䠇பꀈ ஆ唀䠌稀䠈க稀栈 ஆ鐀瀇சி
ெச⠀耊뀋தினா鈀.
ப⠂攀砉踀젅 கட稀 稀栈 அவைர ந뇻
欀怆கிவ⠂鐀瀇稀䠈뀋 தாவைத
뇻 அவ鈀க阀頋欀怆堀瀈 அரசராக ஏᄀ䠇ப稀䠈뀋தினா鈀; அவைர欀怆 堀瀈றி뀋ꀈ `ஈசாய⠂攀砉
மகனான தாவைத
뇻 எ攀砉 இதய뀋ꀈ欀怆堀瀈 உகᄀதவனாக欀怆 க唀䠌ேட攀砉; எ攀砉 வ⠂鐀䠉退பꀀ렇 அைன뀋ைத븀栈ꀀ렇 அவ攀砉
நிைறேவᄀ䠇⠀倉வா攀砉' எ攀砉⠀倉 சா攀砉⠀倉 பக鈀ᄀதா鈀. தாꀀ렇 அள㏽뀋த வா欀怆堀瀈⠀倉திய⠂攀砉ப蔀逇 கட稀 稀栈 அவ鐀䠉ைடய
வழிமரப⠂லி鐀䠉ᄀேத இ搀而ரேய⠀耊欀怆堀瀈 இேய欀ꀆ எ攀砉Ḁꀀ렇 ம藼
鐀瀇ப鈀 ேதா攀砉ற欀 ெச鄀 தா鈀.
அவ鐀䠉ைடய வ鐀䠉ைக欀怆堀瀈 ꈀ렋攀砉ேப ேயாவா攀砉, `மனꀀ렇 மாறி தி鐀䠉ꈀ렋爀ည欀怆堀瀈退 ெப⠀倉鄀䠈க稀栈' எ攀砉⠀倉 இ搀而ரேய洀� ம欀怆க稀栈
அைனவ鐀䠉欀怆堀瀈ꀀ렇 பைறசாᄀ䠇றி வᄀதா鈀.
ேயாவா攀砉 தꀀ렇 வா謀꼇欀怆ைக எ攀砉Ḁꀀ렇 ஓ鐀瀇ட뀋ைத ꈀ렋蔀逇欀怆堀瀈ꀀ렇 த⠀倉வாய⠂洀�, `நா攀砉 யா鈀 என ந뇻
鄀䠈க稀栈 நிைன欀怆கிற뇻
鈀கேளா
அவர洀�ல நா攀砉. இேதா, என欀怆堀瀈退ப⠂攀砉 ஒ鐀䠉வ鈀 வ鐀䠉கிறா鈀; அவ鐀䠉ைடய மிதிய蔀逇கைள அவ⠂謀꼇欀怆க稀 ꀀ렇 என欀怆堀瀈뀋 த堀瀈தி
இ洀�ைல' எ攀砉⠀倉 欀렊றினா鈀.''
இꀈ ஆ唀䠌டவ鈀 வழ鄀䠈堀瀈ꀀ렇 அ鐀䠉稀栈வா欀怆堀瀈.
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பதி⠀耊ைர退 பாட洀�
திபா 89: 12. 2021. 24,26 (ப洀�லவ⠂: 2ய)
ப洀�லவ⠂: ஆ唀䠌டவேர, உமꀈ ேபர攀砉ைப எ攀砉ெற攀砉⠀倉ꀀ렇 நா攀砉 அறிவ⠂退ேப攀砉.
அ洀�லꀈ: அ洀�ேல⠀யா.
1 ஆ唀䠌டவ鈀ဇ攀砉 ேபர攀砉ைப退பᄀ䠇றி நா攀砉 எ攀砉⠀倉ꀀ렇 பா稀䠈ேவ攀砉; ந뇻
鈀 உ唀䠌ைம븀栈稀栈ளவ鈀 என뀋 தைலꈀ렋ைறேதா⠀倉ꀀ렇 எ攀砉
நாவா洀� அறிவ⠂退ேப攀砉. 2 உமꀈ ேபர攀砉踀젅 எ攀砉ெற攀砉⠀倉ꀀ렇 நிைல뀋ꀈ稀栈ளꀈ எ攀砉⠀倉 அறிவ⠂退ேப攀砉; உமꀈ உ唀䠌ைம
வாைன退ேபா洀� உ⠀倉தியானꀈ. ப洀�லவ⠂
20 எ攀砉 ஊழிய攀砉 தாவைத欀怆
뇻
க唀䠌稀䠈ப⠂蔀逇뀋ேத攀砉; எ攀砉 தி鐀䠉뀋ைதல뀋தா洀� அவḀ欀怆堀瀈뀋 தி鐀䠉退ெபாழி稀  ெச鄀 ேத攀砉. 21
எ攀砉 ைக எ退ெபா爀ညꀈꀀ렇 அவேனா稀䠈 இ鐀䠉欀怆堀瀈ꀀ렇; எ攀砉 踀젅யꀀ렇 உ唀䠌ைமயாகேவ அவைன வலிைம退ப稀䠈뀋ꀈꀀ렇. ப洀�லவ⠂
24 எ攀砉 வா欀怆堀瀈退 ப⠂றழாைம븀栈ꀀ렇 ேபர攀砉踀젅ꀀ렇 அவேனா稀䠈 இ鐀䠉欀怆堀瀈ꀀ렇; எ攀砉 ெபயரா洀� அவனꀈ வலிைம உய鈀뀋த退ப稀䠈ꀀ렇.
26 `ந뇻
ேர எ攀砉 தᄀைத, எ攀砉 இைறவ攀砉, எ攀砉 ம藼
鐀瀇ப⠂攀砉 பாைற' எ攀砉⠀倉 அவ攀砉 எ攀砉ைன அைழ退பா攀砉. ப洀�லவ⠂

நᄀ䠇ெச鄀 தி欀怆堀瀈 ꈀ렋攀砉 வா謀꼇뀋ெதாலி
திெவ 1: 5யb கா唀䠌க
அ洀�ேல⠀யா, அ洀�ேல⠀யா! இேய欀ꀆ கிறி搀而ꀈேவ, ந뇻
ேர நꀀ렇ப⠂欀怆ைக欀怆堀瀈鈀ဇய சா鐀瀇சி; இறᄀேதா鐀䠉稀栈 ꈀ렋தலி洀�
உய⠂鈀ெபᄀ䠇⠀倉 எ爀ညᄀதவ鈀; ந뇻
鈀 எꀀ렇ம藼
ꀈ அ攀砉踀젅欀렊鈀ᄀꀈ உமꀈ இர뀋த뀋தினா洀� பாவ鄀䠈கள㏽லி鐀䠉ᄀꀈ எ鄀䠈கைள வ⠂稀䠈வ⠂뀋த뇻
鈀.
அ洀�ேல⠀யா.

நᄀ䠇ெச鄀 தி வாசகꀀ렇
நா攀砉 அḀ退踀젅கிறவைர ஏᄀ䠇⠀倉欀怆ெகா稀栈பவ鈀 எ攀砉ைனேய ஏᄀ䠇⠀倉欀怆ெகா稀栈கிறா鈀.
+ேயாவா攀砉 எ爀ညதிய நᄀ䠇ெச鄀 திய⠂லி鐀䠉ᄀꀈ வாசகꀀ렇 13: 1620
அ欀怆கால뀋தி洀� சீட鈀கள㏽攀砉 பாத鄀䠈கைள欀怆 க爀ညவ⠂யப⠂攀砉 இேய欀ꀆ அவ鈀க阀頋欀怆堀瀈欀怆 欀렊றியꀈ: ``பண⠂யாள鈀
தைலவைரவ⠂ட退 ெப鈀ဇயவ鈀 அ洀�ல; ꀋꀈ அḀ退ப退 ப鐀瀇டவ鐀䠉ꀀ렇 அவைர அḀ退ப⠂யவைரவ⠂ட退 ெப鈀ဇயவ鈀 அ洀�ல என
உ⠀倉தியாக உ鄀䠈க阀頋欀怆堀瀈欀 ெசா洀�கிேற攀砉.
இவᄀ䠇ைற ந뇻
鄀䠈க稀栈 அறிᄀꀈ அத攀砉ப蔀逇 நட退ப胼
鈀க稀栈 எ攀砉றா洀� ந뇻
鄀䠈க稀栈 ேப⠀倉ெபᄀ䠇றவ鈀க稀栈. உ鄀䠈க稀栈 அைனவைர븀栈ꀀ렇பᄀ䠇றி
நா攀砉 ேபசவ⠂洀�ைல. நா攀砉 ேத鈀ᄀꀈ ெகா唀䠌டவ鈀க稀栈 யாெரன என欀怆堀瀈뀋 ெத鈀ဇ븀栈ꀀ렇.
என㏽Ḁꀀ렇, ``எ攀砉ேனா稀䠈 உ唀䠌பவேன எ攀砉ேம洀� பா鄀 ᄀதா攀砉'' எ攀砉Ḁꀀ렇 மைற⠀蠊洀� வா欀怆堀瀈 நிைறேவறியாக ேவ唀䠌稀䠈ꀀ렇.
அꀈ நிைறேவ⠀倉ꀀ렇ேபாꀈ, `இ鐀䠉欀怆கிறவ鈀 நாேன' எ攀砉⠀倉 ந뇻
鄀䠈க稀栈 நꀀ렇踀젅மா⠀倉 இ退ேபாேத, அꀈ நிைறேவ⠀倉ꈀ렋攀砉ேப,
அꀈபᄀ䠇றி உ鄀䠈க阀頋欀怆堀瀈欀 ெசா洀�லி ைவ欀怆கிேற攀砉. நா攀砉 அḀ退踀젅கிறவைர ஏᄀ䠇⠀倉欀怆ெகா稀栈பவ鈀 எ攀砉ைனேய
ஏᄀ䠇⠀倉欀怆ெகா稀栈கிறா鈀.
எ攀砉ைன ஏᄀ䠇⠀倉欀怆ெகா稀栈பவ鈀 எ攀砉ைன அḀ退ப⠂யவைரேய ஏᄀ䠇⠀倉欀怆ெகா稀栈கிறா鈀 என உ⠀倉தியாக உ鄀䠈க阀頋欀怆堀瀈欀
ெ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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