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வேதப்பாடம் - வேேி. 9.7, எபிவேயர் 9.11-12 
 
பழைய ஏற்பாட்டில், பிேதான ஆசாரியன் காழை, ஆட்டின் இேத்தத்ழத 
தங்கைின் மற்றும் ஜனங்கைின் பாே நிேிர்த்திக்காக ககாண்டுேருோன். 
இந்த பாேநிேிர்த்தி வதேனுக்கும் மனிதனுக்கும் ஒரு சமாதானத்ழத 
உண்டுபண்ணும். புதிய ஏற்பாட்டில், பிேதான ஆசாரியனான, இவயசு, 
தன்ழன தந்தார் (தன் இேத்தத்ழதவய பேியக தந்தார்) ஆதோல், 
சிலுழேயில் வதேனுக்கும் மனிதனுக்கும் நித்திய மீட்பும் நித்திய 
சமாதானமும் உண்டாயிற்று. 
 
இவயசுழே ேிசுோசிப்பதினால் வதேனின் பிள்ழைகைாகவ ாம் 
மட்டுமல்ே அேரின் சுதந்தோகிவ ாம். ஆதோல், நாம் ஆசாரியர்கைாக 
எண்ணப்படுகிவ ாம், ‘ேிசுோசிக்கி ேர்களுக்கு எல்ோம் 
ஆசாரியத்துேம்’. ஆகவே, நாம் இவயசுழே வபால் சமாதானத்ழத 
ஏற்படுத்துகி ேர்ைாகிவ ாம். இந்த உேகத்தில் ஐசுேரியோன்கழைேிட 
சமாதான கசய்கி ேர்கவை அதிகம் வதழே. தன்வனாடு சமாதானம், 
அயோர்கவைாடு சமாதானம், சுற்றுசூைலுடன் சமாதானம், உயிரின 
ங்களுடன் சமாதானம் மற்றும் வதேவனாடு சமாதானம். நாம் 
சாமாதனத்ழத உண்டுபண்ணுவோமானால், இந்த உேகம் சி ந்ததாக 
மாறும். சாமாதான கசய்கி ேர்கள் குழ யும்வபாது, இந்த உேகம் 
மிகவும் கேழேக்கிடமாகும். அது வபால்தான், ஆேயத்திலும், வேழே 
இடங்கைிலும், பள்ைியிலும், குடும்பத்திலும்.  
 
 
சிந்தழன. நீங்கள் சமாதானத்ழத உண்டுபண்ணியிருக்கி ரீ்கைா? 
சமாதானத்து உண்டுபண்ணுேதில் நீங்கள் எவ்ேைவு தூேத்தில் 
இருக்கி ரீ்கள்.  
சமாதானம் பண்ணுகி ேர்கள் பாக்கியோன்கள், அேர்கள் வதேனின் 
குமாேர் எனப்படுோர்கள். (மத் 5.9)    
 
 
கஜபம். பேவோக தந்ழதவய, சி ந்த சமாதான கசய்கி ேோன 
இவயசுேின் முன்ழேத்த சி ந்த முன்னுதாேத்ழத நாங்கள் 
கற்றுக்ககாள்ைவேண்டும். ஒவே சிந்ழதழய, கதாடர்ந்து கசல்ே 
ேல்ேழமழயயும், கசயோற்  மகிழ்ச்சிழயயும், நீடிய 
கபாருழமழயயும் எங்கைில் தாரும். உமது பரிசுத்த ஆேியின் 
ேல்ேழமயினால் எங்களுக்கு உதேியருளும். இவயசுேின் நாமத்தில். 
ஆகமன். 
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ஒரு யூதனாகிய இவயசு வதாோேின் சட்டத்தில் ஒரு நாசவேயனாக 
அ ிவுறுத்தப்பட்டார். ேைர்ந்து ேரும் குைந்ழதயாக இவயசு சட்டத்ழத 
கண்டிப்பாக கழடபிடிக்க வேண்டியிருந்தது. 
 
ஒரு நசவேயனாக, ஒரு ஆவணா கபண்வணா கபாருத்தழன கசய்தால், 

அேர்கைால் திோட்ழசழயத் கதாடவோ, மது அருந்தவோ முடியாது. 
ஆனால், கேிவேயாேின் கானாேின் திருமணத்தில் இவயசு தண்ணழீே 
திோட்சேசமாக மாற் ினார். சி ந்தது மதுோக இருந்தது, அேர்கள் 
ருசித்தார்கள். மதுவும் முக்கியமல்ே, ஆனால் ஒருேருக்ககாருேர் 
உ வு ககாள்ேழத அேருழடய வபாதழனகைில் அேர் ககாண்டிருந்த 
புதிய புள்ைியாக இருந்தது.  
 

இ ந்த மனிதழனத் கதாடுேது எப்வபாதுவம ஒரு தழட என்று 
கருதப்பட்டது, ஆனால் சடங்கு ரீதியாக சுத்தமாக இருப்பது 
கடவுளுக்காக ஒருேழே ஒதுக்கி ழேப்பதன் அழடயாைமாக 
முக்கியமானது. நற்கசய்தியில், இவயசு தம்முழடய நல்ே நண்போன 
ோசருேின் கல்ேழ க்குச் கசன்று அழுதார், அேழே உயிர்ப்பித்தார். 
மேணத்ழதத் கதாடுேதற்கு பின் நிழ ய இருக்கி து. இவயசு 
தம்முழடய உயிர்த்கதழுதலுக்கு தம்ழம தயார்படுத்துகி ார். 

ஒவ்கோரு நசவேயனும் பல்வேறு பங்கைிப்புகள் மற்றும் தியாகப் 
காணிக்ழககைால் தங்கழை பரிசுத்தப்படுத்திக் ககாள்ை வேண்டும். 
இவயசு சிறுேனாக வகாேிலுக்குச் கசன்று ஆேயத்தின் பரிசுத்தத்ழதப் 
பற் ி அ ிந்து ககாண்டார். கர்த்தருக்குப் பிரியமான பேிழய 
பேியிடுேழத இவயசு கற்பித்தார். மற் ேர்களுக்கு வசழே 
கசய்ேதற்கும், ோழ்க்ழகழயயும் முழுழமயாகக் ககாடுப்பதற்கும் 
அேேது முழு ோழ்க்ழகழயயும் ஊைியத்ழதயும் ேைங்குேவத 
அேருழடய பணியாக இருந்தது. எல்ோ பாேங்கைிேிருந்தும் நம்ழம 
மீட்பதற்காக அேர் சிலுழேயில் தன் உயிழேக் ககாடுக்க வமலும் 
வமலும் அேழே ேணங்குேதற்காக கடவுைின் முன்னிழேயில் நிற்க 
தகுதியுழடயேோக்கினார். அேர் ஒரு நசவேயனின் உண்ழமயான 
அர்த்தத்ழத நமக்கு கற்றுக்ககாடுத்தார். 
 
ஆழகயால், அேர் அ ிமுகப்படுத்திய அேருழடய ோஜ்யத்தில் 
அேருழடய புதிய வபாதழனகழைப் புரிந்துககாள்ேதில் 
அேருழடய உயிர்த்கதழுதலுக்குப் பி கு ேடிே ோழ்க்ழக 
இவயசுவுக்கா ோை வேண்டும். ஒரு நாசவேயனாகிய அேர் 
வதேனுழடய ோஜ்யத்தின் கேைிச்சத்தில் வதாோழேப் பற் ி இன்னும் 
அர்த்தமுள்ை மற்றும் பயனுள்ை புரிதழேக் ககாடுத்தார். 
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கடந்த பே அத்தியாயங்கைில் இஸ்ேவேேில் தூய்ழம பற் ி ஒரு நீண்ட 
கேந்துழேயாடலுக்குப் பி கு, வேேியோகமம் 16-ல் கேனம் ஆசாரிய 
ஊைியத்திற்குத் திரும்புகி து. உண்ழமயில், ஆசாரியர்கைிடம் 
ஒப்பழடக்கப்பட்ட மிக உயர்ந்த ஊைியம்: பாேநிேிர்த்தி நாள். இந்த நாைில், 
ஒவ்கோரு ஆண்டும், பிேதான ஆசாரியன் (முதேில் ஆவோன்) கூடாேத்ழதயும் 
இஸ்ேவேல் மக்கழையும் இஸ்ேவேேின் அசுத்தங்கள் மற்றும் பாேங்கைின் 
தீட்டுக்கைில் இருந்து தூய்ழமப்படுத்துோர் (வேேி. 16: 16-19).  இஸ்ேவேல் 
வதசத்திற்கு பரிகாேம் வதடுேதற்கு முன்பு, பிேதான ஆசாரியன் முதேில் தன் 
பாேங்களுக்கு பரிகாேம் கசய்ய வேண்டும், பாேநிோேணபேியாக ஒரு 
காழைழயயும், தகன பேிக்கு ஒரு ஆட்டுக்குட்டிழயயும் கசல்லுத்தி (வேேி. 16: 
3, 6), அந்த காழையில் இேத்தத்ழத திழேக்குள் இருக்கும் கிருபாசத்தில் 
கதைிப்பார் (வேேி. 16:14). மக்கைின் பாேங்களுக்கு பரிகாேம் கசய்ேதற்காக, 
பிேதான ஆசாரியன் சழபயிேிருந்து இேண்டு ஆடுகழை எடுத்து சீட்டு 
வபாடுோர், ஒரு ஆடு பாேநிோேணபேியாக “கர்த்தருக்காக” ேைங்கப்படும், 
மற்  ஆடு வபாக்காடாக ேனாத்திேத்தில் அனுப்பப்படும் (வேேி. 16: 7-10).   
 
பிேதான ஆசாரியன் முதல் ஆட்ழட பாேநிோேணபேியாகக் ககான்றுேிட்டு, 
அதன் இேத்தத்ழத திழேக்குள் எடுத்து, கிருபாசனத்திற்கு வமவேயும், அதற்கு 
முன்பாகவும் தூேி, இஸ்ேவேேின் அசுத்தத்திேிருந்து சுத்திகரிக்க பரிசுத்த 
ஸ்தேத்திற்கு பரிகாேம் கசய்ோர் (வேேி 16: 16–19). பாே நிோேணபேியின் 
ஆட்டு இேத்தத்தால் கூடாேத்ழத சுத்தப்படுத்திய பி கு, ஆவோன் பேிகடாேின் 
மீது ழக ழேத்து, இஸ்ேவேேின் பாேங்கழை அதின்வமல் ழேப்பார். அேர் 
முடிந்ததும், வேக ாருேர் ஆடுகழை ேனாந்தேத்திற்கு அழைத்துச் கசல்ோர், 
இதனால் ஆடு இஸ்ேவேேின் பாேங்கழை எடுத்துச் கசன் து என்னப்படும். 
இந்த மாதிரியாக, பாேநிேிர்த்தி நாைில், பிேதான ஆசாரியன் கூடாேத்துக்கும் 
இஸ்ேவேல் மக்களுக்கும் பரிகாேம் கசய்ோர், இதனால் கர்த்தர் இஸ்ேவேேின் 
மத்தியில் கதாடர்ந்து குடியிருக்க முடியும்.  
 
இது வபான்  ேசனங்கழை கபாறுத்தேழே, புதிய ஏற்பாட்டில் இவயசுேின் 
ஊைியத்துடனான கதாடர்ழபக் காண்பது கடினம் அல்ே. ஒரு அடிழமழயப் 
வபாே தூக்கிேிடப்பட வேண்டிய இவயசு தனது அேச ஆழடகழை அகற் ினார் 
(லூக்கா 23:11, 34), வபாக்காடு வபான்  இஸ்ேவேேின் பாேங்கழைத் தாவன 
சுமக்க எருசவேமுக்கு கேைிவய அழைத்துச் கசல்ேப்பட்டார் (எபி. 13:12), 
அேருழடய இேத்தத்ழத மக்களுக்கு பரிபூேண பாேநிோேணபேியாக 
கசலுத்தினார் (எபி. 10: 11-14), அதன் மூேம் மக்கள் திழேக்குள் பரிசுத்த 
ஸ்தேத்திற்கு கசல்லும் ேைிழயத் தி ந்தார் (மத் 27:51; எபி. 10: 19-20). 

 
சிந்தழன:  நமக்காக வபாக்காடான இவயசு நிழனத்து பார்ப்வபாம் 
 
கஜபம்: பேவோக பிதாவே, எங்களுக்காக பாேமற்  உமது திருகுமாேழன 
பாேமாக்கினிவே, எங்கள் பாேங்கழை சுமத்து வபாக்காடாவும் பேியாடாகவும் 
மா ினாவே. அதற்காக நன் ி கசலுத்துகிவ ாம். ஆவமன். 
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முகவுழே 
 

இந்த சி ிய கேந்து தினதியானத்ழத குழ த்து மதிப்பிட்வடா, பு க்கணிக்கவோ 
முடியாது. ஆண்டுவதாறும் தபசு நாட்கைில், நமக்காக தினதியானங்கழை 
உண்ழமயாகவும் கேனமாகவும் பிோர்த்தழனயுடனும் எழுதும் பே 
எழுத்தாைர்கழை அத்தியாட்சாதீனம் ஈடுபடுத்திவுள்ைது. அேர்களுக்கு நாம் 
கடழமப்பட்டுள்வைாம். இத்தழகய தபசு தியான நூல்கள் மூன்று முக்கிய 
வநாக்கங்களுடன் தயாரிக்கப்படுக்கின் ன. 
 
முதோேது, கேந்து காேங்கைில் நமது அங்கத்தினர்கள் சுேபமாக 
தினதியாத்ழத சந்திக்க ஊக்கம் தருகி து. தங்கள் கஜப வநேத்தில் இழேகழை 
நீங்கள் தினந்வதாறும் பயன்படுத்துேரீ் என்று நாம் நம்புகிவ ாம்.  
 
இேண்டாேது, தினதியானங்கள் நமது சூழ்நிழேக்வகற்ப நமது அங்கத்தினர்கவை 
எழுதுேதற்கு இது ஒரு நல்ே ோய்ப்பாகும். எழுதும் கோச்சாேத்ழத நாம் 
ஏற்படுத்துவோம் என்பது எங்கைின் கஜபமாகும். 
 
மூன் ாேது, நமது அங்கத்தினர்கழை தழேழமத்துே பயிற்சியிலும் 
ஈடுப்படுத்துேதிலும் இது ஒரு இடத்ழதத் தருகி து.  
 
இந்த கேந்து நாட்கைில், இந்த கேந்து தியான நூல் உங்களுக்கு 
கேைிச்சமாகவும் ேைிகாட்டியாகவும் திகழ்ேதாக.  
 
சமாதானம், 
 
வபோயர். எங் முன் இங்    
  

 
FOREWORD 

 
It is so easy to overlook and ignore such a small booklet for Lenten Meditation. The 
Diocese has engaged many writers who have faithfully, carefully and prayerfully writ-
ing devotional messages for us during Lent annually. We are grateful to them. Such 
Lenten Meditation booklets are produced with three main purposes: 
 
Firstly, to encourage our members to have easy access to reasonable devotional materi-
als during Lent. We pray that we will use it daily in their time with God.  
 
Secondly, to create opportunity for our members to write our own devotional materials 
which are relevant to our situation. We pray that we can develop a writing culture.  
 
Thirdly, to provide a platform for engagement and training of leaders amongst our own 
members. We pray that we can raise up more leaders. 
 
May this Lenten Meditation booklet be your light and guide during this Lent! 
 
Shalom, 
 
Bishop Ng Moon Hing   
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வேேியர்கள் மக்கள் கதாழக கணக்ககடுப்பில் மற்  இஸ்ேவேேருடன் 
இோணுே வசழேக்கு தகுதியுழடயேர்கள் என்று கணக்கிடப்படேில்ழே (எண் 
1: 47–54), கூடுதோக, வேேி வகாத்திேம் மட்டுவம ோக்குறுதியைிக்கப்பட்ட 
வதசத்தில் சுதந்தேம் கப ாமல் வபானது ( வயாசுோ. 13:33). வேேியின் ேிசித்தி 
ேமான ோழ்க்ழகக்கு காேணம் எைிதானது: இோணுே வசழே அல்ேது கசாத்து 
உரிழமழய ேிட ஆண்டேர் அேர்களுக்கு அதிக சலுழககழை ேைங்கியிருந் 
தார், ஏகனனில் அேர் அேழேவய அேர்களுக்குக் ககாடுத்தார் . வயாசுோ 13:33 
கூறுகி து: “ஆனால் வேேி வகாத்திேத்திற்கு வமாவச எந்த சுதந்தேத்ழதயும் 
ககாடுக்கேில்ழே;  இஸ்ேவேேின் வதேனாகிய கர்த்தர் அேர்களுக்குச் கசான்ன 
படிவய அேர்களுழடய சுதந்தேம்.” வேேியோகமம் 6-7-ல், வேேி வகாத்திேம் 
கபற்  சி ப்பு சலுழககைின் ஒரு பகுதிழயப் படிக்கிவ ாம். கு ிப்பாக, ேைிபாட் 
டாைர்கள் ஆேயத்திற்கு ககாண்டு ேந்த பேிகைிேிருந்து அேர்களுக்கு சாப்பிட 
உணவு ேைங்கப்பட்டது. நிச்சயமாக, எந்தகோரு வகாத்திேத்ழதச் வசர்ந்த 
எேருக்கும் இேத்தம் அல்ேது ககாழுப்ழபச் சாப்பிட அனுமதிக்கப்படேில்ழே 
(வேேி. 7: 22-27), ஆனால் கடவுள் தனது வேேியர்கைின் உடல் வதழேகளுக்கு 
ேைங்கிய முக்கிய ேைிகைில் ஒன்று, மற்  இஸ்ேவேேோல் ககாண்டு ேந்த 
பேிகைிேிருந்து அேர்களுக்கு உணேைிப்பதாகும்.  
 
உண்ழமயில், இேட்சிப்பு ேேோறு முழுேதும் வதேனுடன் ேிருந்து உண்பது 
ஒரு முக்கிய கருப்கபாருள் ஆகும். ஆேம்பத்தில், ஆதாமும் ஏோளும் ஏவதன் 
வதாட்டத்தின் எந்த மேங்கைிேிருந்தும் சாப்பிட சுதந்திேமாக இருந்தனர் (ஒவே 
ஒரு மேம் தேிே), மற்றும் ேழீ்ச்சிக்குப் பி கு, மனிதர்கள் அனுபேிப்பழத நாம் 
கண்ட மிகப் கபரிய பாக்கியங்கைில் ஒன்று வமாவச தனது மூப்பர்கைில் எழுபது 
வபழே கடவுளுடன் சாப்பிடவும் குடிக்கவும் சினாய் மழேழய பாதியிவேவய 
அழைத்துச் கசன் ார் (யாத். 24: 9–11). வதேனின் கசாந்த பேிபடீத்திேிருந்து 
வேேியருக்கு உணேைிப்பதற்கான இந்த ஏற்பாடுகள் கு ிப்பிடத்தக்க ேழகயில் 
கிருழபயானழே - மற் ேர்கள் கூட பங்ககடுக்க முடியாத அைவுக்கு கிருழப. 
வேேியர்களுக்கு சுதந்தே நிேம் இல்ழே, ஆனால் பரிசுத்தமாக ஒதுக்கப்பட்ட 
பேவோக ேிஷயங்கழை ருசிக்கும் ோய்ப்பு கிழடத்தது.  
 
 

(எபி. 13: 9-10) வேேியர்கள் அனுபேித்தழே நன் ாக இருந்தன, ஆனால் 
நம்மிடம் இருப்பது சி ந்தது. அேர்கள் வதேவனாடு சாப்பிடுேதும் குடிப்பதும் 
நாம் கர்த்தருழடய வமழஜயில் ேிருந்துண்பதற்கு நிைோட்டமாக 
இருக்கி து. பிட்கப்பட்ட இவயசுேின் சரீேத்தினால் சிந்தப்பட்ட இவயசுேின் 
இேத்தத்தினால் ோங்கப்பட்டு நாம், வேேியருக்கு கூட சாப்பிட உரிழம 
இல்ோத ஒரு ேிருந்ழத அனுபேிக்கிவ ாம்.  

சிந்தழன: வதேன் நம்ழம ஆசாரியர்கைாகவும் வேேியோகவும் 
அழைத்திருக்கி ார். இழத எப்படி நீங்கள் உணருகி ரீ்கள்? 

கஜபம் : எங்கழை உமது வசழேக்கு அழைத்திருக்கி ரீ் என்று புரிந்து, உமது 
ஊைியத்ழதத் கதாடர்ந்து கசய்ய கபேழனத் தாரும். இவயசுக் கி ிஸ்துேின் 
நாமத்தில் கஜபிக்கிவ ாம் எங்கள் ஜேீனுள்ை நல்ே பிதாவே ஆகமன். 
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காவேப் யூதா வகாத்திேத்ழதச் வசர்ந்தேர். வயார்தானுக்கு வமற்வக 
உள்ை நிேத்தில் பேம்பழே ஒதுக்கீடு சரியாக, காவேபுடன் 
கதாடங்குகி து.  

ோக்குறுதியைிக்கப்பட்ட வதசத்திற்குள் நுழைந்து ஒரு நல்ே 
அ ிக்ழகயுடன் திரும்பிய இேண்டு ஒற் ர்கள் தான் காவேப் மற்றும் 
வயாசுோ.  

அந்த சமயத்தில், நாற்பத்ழதந்து ஆண்டுகளுக்கு முன்பு காவேப்பிற்கு 
நாற்பது ேயதுதாக இருந்தவபாது (வயாசு. 14: 7, 10), காவேப் 
வதசத்திற்குள் நுழையும்படி மக்கைிடம் மன் ாடினார்.  

காவேப் முழு மனதுடன் கர்த்தருக்குக் கீழ்ப்படிந்ததால், அேர் 
எபிவோன் வதசத்ழதப் கபறுகி ார் (வயாசு. 14: 13-15). 

காவேப்பிடமிருந்து நாம் என்ன கற்றுக்ககாள்ைோம். 

1. அேர் ேிசுோசத்தில் உறுதியாய் தரிந்திருந்தேர். 

2. வதேனுக்ககன்று மிகவும் பேசாேியாக இருந்தேர். 

3. தன் முதிர் ேயதிலும் ஆண்டேருக்காக ோழ்ந்தேர். 

4. வயாசுோவுக்கு யுத்தத்திலும் சிவநக உ ேிலும் மிகவும் 
உறுதுழணயாக இருந்தேர். 

 

சிந்தழன. உங்கள் ேிசுோசம் எவ்ேைவு ேேிழமயுள்ைதாய் 
இருக்கி து? 

 

கஜபம். ஆண்டேவே, கவேப்ழப வபால் எல்ோ சூழ்நிழேகைிலும் 
நாங்கள் ேிசுோசத்ழத இைக்காமல், எப்கபாழுதும் ேிசுோசத்தில் 
உறுதியாய் தரித்திருக்க கிருழப தாரும். இவயசுேின் நாமத்தில். 
ஆகமன். 
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முதல் 5 புத்தகங்கைில் நாம் வதேனாகிய கர்த்தழே பார்க்க வபாகிவ ாம். 
படிக்க வபாகி  தியான கட்டுழேகைில் மனிதர்கழையும் வதேன் 
இேர்கள் ோழ்க்ழகயில் தந்த ஆசீர்ோதங்கழையும், ஏற்படுத்தின 
உடன்படிக்ழககழையும், அேர்கவைாடு நடந்ந அனுபேங்கழையும் 
தியானிக்க இருக்கிவ ாம். 
 
யார் இந்த வதேன்? இேர் சிருஷ்டிகர் - இந்த உேகத்ழதயும் அதிலுள்ை 
ஒவ்கோரு உயிர்கழையும் பழடத்தேர். இேர் ஆதாவமாடு நடந்தேர், 
ஆபிேகாமின் சிவநகிதன், அேர் ஆபிேகாமின் வதேன், ஈசாக்கின் வதேன், 
யாக்வகாபின் வதேன். இேர் தரிசனங்கைில் வதான் ினார், வபசினார். 
வமாவசயிடம், இருக்கி ேோகவே இருக்கிவ ன் என் ேர், இஸ்ேவேேர் 
கைின் யாத்திே பயணத்தில் கூடவே இருந்தேர்.  
 
ஏவதன் வதாட்டத்ழத உண்டாக்கி மனிதவனாடு அதில் ோசம் கசய்ய 
ேிரும்பினார். ஆனால், மனிதனின் மீறுதல்-பாேம் வதேனின் ஆழசழய 
நிோழசயாக்கினது. பின் வமாவச காேத்தில், உடன்படிக்ழகயிட்டு 
மனிதவனாடு மறுபடியும் ோை முயன் ார். ஆசாரிப்பு கூடாேத்தில் 
பேேித ேிதிமுழ கவைாடு தான் அதிகமாக வநசித்ழத ஜனத்துடன் 
ோசம்பண்ணினார்.  
 
வதேன் நம்வமாடிருக்க வேண்டும் என தழேேர்கழை ேிரும்பினர். 
அேர் பேத்த கசய்ழககழைக் கண்ணாே கண்டனர், புகழ்ந்தனர், பாடினர். 
பாேம் வதேழன நம்மிடமிருந்து பிரித்தது. ஆழகயால், வதேன் 
பேிகழைச் கசலுத்தி தம்மிடம் வசே கசான்னார். நம்வமாடு ோை, ோசம் 
கசய்ய வதேன் பே முயற்சிகழையும் திட்டங்கழையும் கசய்தார்.    
 
சிந்தழன:  வதேன் நம்வமாடு மிகுந்த ேிருப்பம் ககாண்டுள்ைார். நாம் 
அவ்ேிதமான ேிருப்பும் ககாண்டுள்வைாமா?  
நம்முடன் வதேன் ோசம் கசய்ய எவ்ேித முயற்சிகழை எடுக்கிவ ாம்? 
வதேழன நாம் எவ்ோறு புரிந்து ழேத்திருக்கிவ ாம்.  
 
கஜபம்:  எங்கள் சிருஷ்டிகவே, கிருழப நிழ ந்தேவே, சர்ே ேல்ேழமயு 
ள்ை வதேவன, இருக்கி ேோகவே இருக்கி ேவே, உம்ழம துதிக்கிவ ாம், 
உம்ழம புகழ்கின்வ ாம். வதேவன, நீர் எங்கழை உண்டாக்கினேர், 
எங்கவைாடு ோசம் கசய்ய ேிரும்புகி ேர். உம்முழடய மிகுந்த 
அன்புக்கு நன் ி. நாங்கள் உம்ழம அ ிந்துக்ககாள்ைவும், உம்வமாடு 
நடக்கவும், உம்வமாடு வபசவும், உம்மவமாடு உ ோடவும், உம்வமாடு 
ோைவும் எங்களுக்கு கிருழபயாக உதேியருளும். இழே யாவும் 
இவயசுேின் நாமத்தில் வேண்டிக்ககாள்ளுகிவ ாம். ஆகமன்.     
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வதேன் பயன்படுத்தும் பாத்திேங்கள் 
 

இன்ழ ய கி ிஸ்துே திருச்சழப வதேன் யாழே பயன்படுத்த முடியும், யாழே 
பயன்படுத்த இயோது என்  ேிோதங்கைில் ஈடுப்பட்டு ககாண்டிருக்கின் னர். 
மட்டுமல்ோது, இக்வகள்ேிக்கான பதில்கழையும் உேக ேைக்ழகக் ககாண்வட 
நிர்ணயிக்கின் னர். இதுவே இன்ழ  திருச்சழபகைில் காணப்படும் பே 
அேேங்களுக்கு ேித்தாக அழமகின் .  
 

இன்ழ ய தியானப் பகுதிகள் வதேன் பயன்படுத்தும் பாத்திேங்கள் 
எப்படிப்பட்டேர்கள் என்பழதத் கதைிோக படம்பிடித்துக் காட்டுகின் ன. இங்கு 
மூன்று ேழகயான வதேபாத்திேங்கழைக் காண்கிவ ாம்.  
 

1. வதேனால் அழைக்கப்பட்ட கபசகேவயலும், அவகாேியாபும். யாத். 31.2-6. 
• இேர்கள் வதேனால் வபர் கசால்ேி அழைக்கப்பட்டார்கள். யாத் 31.2,6 
• கு ிப்பிட்ட திருப்பணி வேழேகழைச் கசய்ய வதேனால் நியமனம் 

கபற் ார்கள்        யாத் 31.3 
• அப்பணிகழைச் கசய்துமுடிக்க வதே ஆேியினால் நிேப்பப்பட்டார்கள். யாத் 

3.5 
• தாங்கள் கபற்  வதே ேேங்கழை பி ருக்கு வபாதிக்கும் ேேமும் 

கபற் ார்கள். யாத் 35.34 
2. உறுதுழணயாய் நின்  தழேேன் வமாவச. தழேழமத்துேத்தின் மாண்புக்கு 

எடுத்துக்காட்டு வமாவச. வதேன் தன் கதரிழே வமாவசக்கு அ ிேித்தவபாது, 
எந்தகோரு தாழ்வு மனப்பான்ழமயின் வபாட்டி கபா ாழமயின் ி 
கசயல்ேேீனாகச் கசயல்படுகி ார். 

• எந்தகோரு ேிோதவமா, சந்வதகவமா இன் ி வதே தீர்மானத்ழத 
ஏற்றுக்ககாள்கி ார்.  

• வதே அழைப்ழபப் கபற்  கபசகேவயலுக்கும் அவகாேியாபுக்கும் 
உறுதுழணயாக நிற்கி ார். யாத் 35.30 

• வதேசமுதாயத்திற்கும், அழைப்புப் கபற்  பணியாைர்களுக்கும் இழடயில் 
ஒரு கதைிோன உ வுப் பாேமாக இருக்கி ார். யாத் 36.26 

3. வதே அழைப்ழப நிழ வேற்  தாோைமாக ஈந்த திருச்சழபயினர். 
‘தழேேன் எவ்ேைிவயா, குடிமக்கள் அவ்ேைி,’ என்பது சான்வ ார் ோக்கு.  

• இஸ்ேவேல் கபாதுச்சமுதாயம் கசய்திழய அ ிந்தும் தங்கள் பங்காகத் 
திருப்பணிக்கானப் கபாருட்கழைத் வதழேக்கும் மிஞ்சி அைித்தனர். யாத். 
36.7 

• கபாருட்கழை மட்டுமல்ே, தங்கழைவயத் திருப்பணிக்காக அர்ப்பணித்தனர். 
யாத் 36.1; 35. 25,26. 

• தங்களுழடய அழைப்பிழன முழுழமயாக நிழ வேற் ியும் முடித்தனர்.   
 

சிந்தழன:  வதேன் பயன்படுத்தும் பாத்திேங்கள் வதே அழைப்ழப தேக் கு ியடீு 
இட்டுப் பார்ப்பதில்ழே. 2தீவமா. 2.20. எனவே, நாமும் இோஜ்ஜியத்தின் 
அழைப்ழப நிழ வேற்றுேதில் கு ியாக இருப்வபாம்.  
 
கஜபம்:  வதேவன, நீர் எங்களுக்கு அைித்துள்ை பேம அழைப்புக்கு 
பாத்திேோன்கைாகவும், திருச்சழபயின் வதே இோஜ்ஜியத்திற்கான 
அழைப்பினில், கபாறுப்புணர்வுமிக்க பங்காைிகைாகச் கசயல்படவும் எங்களுக்குக் 
கற்றுத்தாரும். ஆகமன்            
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ஆதியாகமம் 1 பழடப்ழபப் பற் ிய ஒரு கண்வணாட்டத்ழத அைித்த இடத்தில், 
ஆதாம் மற்றும் ஏோைின் பழடப்பு பற் ிய வமலும் ேிேேங்கழையும், பூமியில் 
மனிதகுேத்திற்கான கயவகாோேின் வநாக்கங்கழையும் கசால்ே ஆதியாகமம் 
2 ேிேரிப்ழபக் கு ிக்கி து. ஆதியாகமம் 2-ல், கடவுைின் பழடப்பின் கழதக்கு 
ஒரு ேித்தியாசமான பரிமாணத்ழதக் காண்கிவ ாம். 
 
கு ிப்பாக, வதேன் ஏவதன் வதாட்டத்ழத பூமியில் தம்முழடய புனிதமான, 
பரிபூேணமான இடமாக பழடத்தார், இதனால் அேர் பூமியில் தம் மக்களுடன் 
குடியிருக்க முடியும். பூமிகயங்கும் அைகாகவும், பசுழமயாகவும், பழடப்பில் 
பரிபூேணமாகவும் இருந்தன என்  எண்ணத்ழத நாம் கப ோம், மா ாக, 
கயவகாோ ஏவதனில் ஒரு சி ப்புத் வதாட்டத்ழத நட்டழத நாம் காண்கிவ ாம். 
 
இந்த வதாட்டம் பழடப்பின் ழமயத்தில் உள்ைது. ஆதாழம வதேன், ஏவதன் 
வதாட்டத்ழத "பண்படுத்தவும் [ அபாத் ], காக்கவும் [ ஷமார் ] " ழேத்தார், 
(ஆதி. 2:15). யாத்திோகமம், வேேியோகமம், எண்ணாகமம், உபாகமம் 
ஆகியேற் ில் ஆசாரிய வேழேகழை ேிேரிக்க வேதத்தில் முதன்ழமயாக 
பயன்படுத்தப்படுேதால் இந்த ோர்த்ழதகள் கேர்ச்சிகேமானழே.  
ஆதாம், கடவுைின் முதல் ஆசாரியன், ஏவதன் வதாட்டத்ழத வதேனுழடய 
ஆேயமாக ஊைியம் கசய்தார். ஏவதன் வதாட்டத்ழத வேழே கசய்ேதற்கும் 
பாதுகாப்புடன் ழேத்திருப்பதற்கும் முதேில் அர்த்தம் என்னகேன் ால், 
வதாட்டத்தின் எல்ழேகழை சி ிது சி ிதாக ேைர்த்து ேிரிோக்குேவத ஆகும், 
இதனால் ஆதாமும் ஏோளும் பூமி முழுேழதயும் நிேப்ப குைந்ழதகழைப் 
கபற்க டுப்பதன் மூேம் பேனைிப்பார்கள் (ஆதி. 1:28), பூமி முழுேழதயும் 
நிேப்ப ஏவதன் வதாட்டம் ேிரிேழடயும். இந்த ேைியில், பூமி முழுேதுவம 
கடவுைின் மகிழமயால் நிேப்பப்படும். 
 
நிச்சயமாக, இது பழடப்பின் உண்ழமயான வநாக்கமாக இருந்திருக்கோம். 
ஆதியாகமம் 3-ல் பாேம் உேகத்திற்குள் நுழைந்தவபாது, அழனத்தும் 
மா ிேிட்டன.  
 
சிந்தழன:  இந்த உேகத்ழத பண்படுத்தவும் காக்கவும் வதேன் நம்ழம 
ழேத்திருக்கி ார். அேற்ழ  புரிந்து நாம் கசயற்படுகிவ ாமா? 
  
கஜபம்:  எங்கள் சிருஷ்டிகவே, கிருழப நிழ ந்தேவே, சர்ே ேல்ேழமயுள்ை 
வதேவன, நாங்கள் உங்கள் சிருஷ்டிப்பில் பங்குள்ைேோகவும் உமது பணிழயத் 
கதாடர்ந்து நிழ வேற் வும் எங்களுக்கு கற்றுத்தாரும். இவயசுேின் நாமத்தில். 
ஆகமன். 
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 ஏோள், அதாேது “உயிர் ககாடுப்பேர்” என்று கபாருள். இருப்பினும் 
மேணம் உேகிற்கு ேந்ததற்கு அேள் ஒரு காேணம். கடவுள் அேழை தனது 
உருேத்தில் உருோக்கினார், ஆதாமின் ேிோ எலும்பிேிருந்து கடவுைால் 
உருோக்கப்பட்ட முதல் கபண்மணி அேர். நாம் பி ந்த தருணத்திேிருந்து நாம் 
அழனேரும் பாேிகள், ஆனால் ஏோள் ஒரு காேத்தில் பாேமற் ேர். கடவுழை 
வநருக்கு வநர் பார்க்கவும், அேருடன் வதாட்டத்தில் நடக்கவும், அேருடன் 
ஐக்கியம் ககாள்ைவும் அேளுக்கு ோய்ப்பு கிழடத்தது. இவ்ேைவு சலுழக 
உள்ை ஒருேர் எவ்ோறு வசாதழனயில் ேிைக்கூடும் என்பழதப் படித்தால் 
அதிர்ச்சியாக இருக்கும். 
              அேளுக்குத் வதழேயான அழனத்ழதயும் அேைிடம் 
ழேத்திருந்தாள், ஆனால் கடவுள் அேர்கைிடமிருந்து நல்ேழதத் தடுத்து 
நிறுத்தியழதப் வபாே பாம்பு ஒரு படத்ழத ேழேந்த தருணத்தில், ஏோள் 
ேிழேோக தன் ோழ்க்ழகழய கட்டுப்படுத்த முடிவு கசய்தாள். அேள் இனி 
கடவுழை நம்பாததால் கடவுழைப் வபாே இருக்க ேிரும்பினாள். மேத்தின் பைம் 
உணவுக்கு நல்ேது, கண்ணுக்கு இன்பம் தருேதாகவும், ஞானம் கப  
ேிரும்பத்தக்கதாகவும் இருப்பழதக் கண்ட அேள், சிேேற்ழ  எடுத்து 
சாப்பிட்டாள். அேளுடன் இருந்த தன் கணேனுக்கும் சிேேற்ழ க் ககாடுத்தாள், 
அேன் அழத சாப்பிட்டான். கடவுைின் ேிருப்பத்திற்கும் கட்டழைக்கும் எதிோக 
கசல்ே அேள் வதர்வு கசய்ேது மட்டுமல்ோமல், வசே ஆதாழமயும் வசர்த்துக் 
ககாண்டாள். பின்னர் கடவுள் அேைிடம் வகள்ேி எழுப்பியவபாது அேள் 
பாம்ழபக் குற் ம் சாட்டினாள், அேளுழடய கசயேின் ேிழைவுகழை அேள் 
அனுபேிக்க வேண்டியிருந்தது. 
 
சிந்தழன: இன்று கி ிஸ்தேர்கைாகிய நாம் மிகவும் கேனமாக இருக்க 
வேண்டும். நமக்கு உதேவும் ேைிநடத்தவும் பரிசுத்த ஆேியானேர் நம்மில் 
ோழ்கி ார் என்  பாக்கியம் நமக்கு இருக்கி து, ஆனால் அேருழடய 
ோர்த்ழதகளுக்குக் கீழ்ப்படியும் அைவுக்கு கடவுழை நம்புகிவ ாமா? கடவுள் 
நம்மிடமிருந்து எழதயாேது தடுத்து நிறுத்துகி ார் என்று நாம் உணரும் நம் 
ோழ்ேின் ஏவதனும் ஒரு அம்சம் இருக்கி தா? நாம் பாேம் கசய்கிவ ாமா, 
கடவுைிடமிருந்து மன்னிக்கப்பட்டழதக் வகட்பதற்குப் பதிோக, நியாயப்படுத்த 
அல்ேது சாக்குகழை ககாடுக்க முயற்சிக்கிவ ாமா? ஆம் எனில், நாம் 
மனந்திரும்ப வேண்டும், கடவுளுக்குத் கதரியும் என்று நம்ப வேண்டும். 
 
கஜபம்: ஆண்டேவே, எங்களுடன் பயணிக்க தயாோக இருப்பதற்கும், இவயசுேின் 
மூேமாக மேணத்திேிருந்து எங்கழை காப்பாற்றுேதற்கும், உமது பரிசுத்த 
ஆேியின் மூேம் எங்கழை ேைிநடத்துேதற்கும் ேைிநடத்தியதற்கும் உமக்கு 
நன் ி. எங்கள் பாேங்கழை எங்களுக்கு மன்னியுங்கள், உம் சலுழகழய ஒரு 
கபாருட்டாக எடுத்துக் ககாள்ைாமல் இருக்க நீர் எங்களுக்கு உதவுங்கள். உமது 
ோர்த்ழதகழை முழுேதுமாக நம்பவும், உமது சித்தத்தின்படி எங்கள் 
ோழ்க்ழகழய ோைவும் எங்களுக்கு உதவுங்கள். ஏமாற்றுங்கள், சந்வதகங்கள் 
இருக்கும் வநேத்தில் எங்கள் ோழ்க்ழகழய கட்டுப்படுத்துேதற்கான 
ேிருப்பத்திேிருந்து எங்கழை பாதுகாத்தருளும். எல்ோேற்ழ யும் உம் ழகயில் 
ஒப்பழடத்து, எங்கள் ோழ்க்ழகழய உம் ேிருப்பத்திற்குக் கீழ்ப்படிய கசய்யும். 
நீர் எங்கள் வதேன், என் ஆண்டேர். இவயசுேின் நாமத்தில் கஜபிக்கிவ ாம். 
ஆகமன் 
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ஆவோனின் மூன் ாேது மகன் எவேயாசர், ஆவோனுக்குப் பி கு பிேதான ஆசாரியோக 
நியமிக்கப்பட்டார். மற்  சவகாதேர்கழைப் வபாேல்ோமல் எவேயாசாரும் அேேது 
சவகாதேர் இத்தாமரும் கர்த்தருக்கு உண்ழமயுள்ை ஊைியர்கைாகக் காணப்பட்டனர். 
அேருழடய கபயருக்கு ஏற் ோரு (கர்த்தருழடய துழண) என்றும் வமாவசக்கும் 
வயாசுோவுக்கும் ஆசாரியோக உதேி கசய்து ேந்தார். 
 
எேியாசழேப் பற் ி கு ிப்பிடத்தக்க கு ிப்புகள் சிே, அேர் கூடாேத்தின் கபாறுப்பாைோக, 
ேிைக்குக்கு எண்கணய், சுகந்த தூபேர்க்கம், வபாஜனபேிழயயும் இடுபேோக இருந்தார்  
(எண்ணாகமம் 4:16). சிேப்பான கிடாரிழய பேியிடுேது, ஜேம் சுத்திகரிப்பு 
ஆயத்தப்படுத்தினேோய் பணி கசய்தார் (எண்ணாகமம் 19). கர்த்தருக்கு "அந்நிய 
அக்கினிழய சந்நிதியில் ககாண்டு ேேப்பட்ட காேணத்திற்காக அேனுழடய சவகாதேர்கள் 
ககால்ேப்பட்டவபாது, எேியாசார் மற்றும் சவகாதேர் இத்தாமர் மற்றும் தகப்பன் ஆவோன் 
துக்கம் அனுசரிக்க அனுமதிக்கப்படேில்ழே, ஆனால் கூடாேத்தில்  கதாடர்ந்து 
கர்த்தருக்கு ஊைியம் கசய்து ேந்தார்கள். (வேேியோகமம் 10: 1-11). ஜனங்களுக்கு கதைிந்த 
புத்தியுடன் வபாதிக்கும்படி திோட்ச ேசமும் மதுழேயும் குடிக்கவேண்டாம் என்று 
அேனுக்குக் கூ ப்பட்டது. (வேேியோகமம் 10: 8-11). 
 
நம்முழடய பிேதிபேிப்புக்காக, எந்த சூழ்நிழேகள் இருந்தாலும் கர்த்தருக்கு ஊைியம் 
கசய்ேதில்  உண்ழமயுள்ைேர்கைாக இருக்க எேியாசரிடமிருந்து நாம் 
கற்றுக்ககாள்ைோம். தனது தகப்பன் ஆவோன் வபாே அேனும் கர்த்தருக்கு 
உண்ழமயாகவூைியம் கசய்தார். எேியாசரின் மகன் பிவனகாஸும் தன் தகப்பழனப்வபாே 
அேனும் ஊைியம் கசய்ய பின்பற் ினான். கர்த்தருக்கு ஊைியம் கசய்ேதில் 
மூப்பர்கைிடமிருந்து நாம் கற்றுக்ககாள்ேது எவ்ேைவு முக்கியவமா அவ்ோவ  அடுத்த 
சந்ததிக்கு அழதத் கதாடே கற்றுக்ககாடுக்க வேண்டும். கர்த்தருக்கு முன்பாக எது 
சரியானது என்பழதப் புரிந்துககாள்ேதும், கர்த்தருக்கு முன்பாக நம்முழடய கபாறுப்ழப 
முழு வநர்ழமயுடனும் கசயபல்படவும் மிக முக்கியம். கர்த்தோல் அ ிவுறுத்தப்பட்ட 
எேியாசார், நாமும் மதுபான பிரியோய் இல்ோமல் கதைிந்த புத்தியுடன் வதே 
ஜனங்களுக்கு வபாதிக்க ஆயத்தமாய் இருக்கவேண்டும்.  
 

சிந்தழன 
கர்த்தருக்கு ேிசுோசமாய் ஊைியம் கசய்த நம் மூப்பர்கைிடமிருந்து நாம் என்ன 
கற்றுக்ககாள்கிவ ாம்?அடுத்த சந்ததி கர்த்தருக்கு முன்பாக உண்ழமயாக இருக்க நாம் 
என்ன மாதிரியான வபாதழனகழையும் முன்மாதிரிகழையும் அேர்கள் கற்றுக்ககாள்ை 
ேிட்டு கசல்ே வபாகிவ ாம்? 
 
கஜபம் 
பிதாவே, உமக்கு ஊைியம் கசய்ய அழைத்ததற்கு நன் ி. எேியாசார் வபாே நாங்களும் 
உமக்கு ேிசுோசமாய் ஊைியம் கசய்யவும், மற் ேர்களுக்கும் இழதச் கசய்ய வபாதித்து 
ேருவோம். உமது சத்திய ோர்த்ழதழய மற் ேர்களுக்குக் வபாதிக்க எப்வபாதும் நாங்கள் 
சுய கட்டுப்பாடும் மற்றும் கதைிந்த புத்தியுடன் கசயல்பட எங்களுக்கு உதேி கசய்யும்படி, 
இவயசுேின் நாமத்தில் கஜபிக்கிவ ாம்  
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கடவுைின் பரிசுத்தமானது வமாசமான மற்றும் பயங்கேமானதாகும் - இது 
"ககட்டது" என்  கபாருைில் அல்ே, மா ாக மிகுந்த பயபக்திழயத் 
கதரியப்படுத்துகி து. நேனீ கி ிஸ்தேர்கைின் மிகப்கபரிய பாேங்கைில் ஒன்று 
என்னகேன் ால், கடவுைின் பரிசுத்தத்ழத நாம் மிகவும் இேகுோக 
எடுத்துக்ககாள்கிவ ாம், கடவுைின் கிருழபழயயும் அன்ழபயும் அதிகமாக 
ேேியுறுத்துகிவ ாம், அேருழடய பரிசுத்தம் முற் ிலும் மழ ந்துேிடுகி து. 
 
வேேியோகமம் 10-ல், நாதாபும் அபியூவும் கடவுைின் பேிபடீத்தின் மீது ஒருேித 
அங்கீகரிக்கப்படாத கநருப்ழபக் ககாண்டுேருகி ார்கள் (வேேி. 10: 9). "எனக்கு 
அருகில் இருப்பேர்கைில் நான் பரிசுத்தப்படுத்தப்படுவேன், எல்ோ மக்களுக்கும் 
முன்பாக நான் மகிழமப்படுவேன்" (வேேி 10: 3). தனக்கு “அருகில்” 
இருப்பேர்களுக்கு ஒரு சி ப்பான கபாறுப்ழப வதேன் ேேியுறுத்துகி ார் 
என்பழதக் கேனியுங்கள். வதேனின் பிேசன்னத்தின் சி ப்பு சலுழகழய 
அனுபேிப்பேர்கள் உயர்ந்த தேத்திற்கு நடத்தப்படுகி ார்கள். 
 
"அங்கீகரிக்கப்படாத" (எபிவேய ோர்த்ழத Zarah ) வேதத்தில் வதே பிேசன்னத்தில் 
வசர்க்கப்படாத காரியங்கழைக் கு ித்து கசால்லுகி து. ‘ஜாோ’ பரிசுத்தத்தின் 
எதிரி. எனவே, அங்கீகரிக்கப்படாத அக்கினி ேைங்குேது யாத்திோகமம் 30: 9-ல் 
கேைிப்பழடயாகத் தழடகசய்யப்பட்டது, 
பின்னர் எண்ணாகமத்தில் , ஆசாரியேல்ோத வேேியர்களுக்கு ேைங்கப்பட்ட 
முக்கிய வேழேகைில் ஒன்று, அங்கீகரிக்கப்படாத மக்கழைத் தடுக்க 
கூடாேத்ழதச் சுற் ி வநேடியாக முகாமிடுேது (ஸார் , மற்க ாரு 
ேடிேமான ஸோ ; எண் 1:51). 
 
புதிய ஏற்பாட்டில், எபிகேயர் 10 வேேியோகமம் 10 இன் முக்கியத்துேத்ழத 
இன்று நமக்கு ேிைக்குகி து. முதோேதாக, எபிவேயரின் ஆசிரியர் நமக்குச் 
கசால்கி ார், கி ிஸ்தேர்கைாகிய நாம், கி ிஸ்துேின் மூேமாக கடவுைிடம் 
"கநருங்கி" ேரும்படி அழைக்கப்படும் உயர்ந்த பாக்கியத்ழத அனுபேிக்கிவ ாம், 
(எபி. 10: 19-22) நாதாப் மற்றும் அபியூழே வபால். ஆனாலும், இவயசுழேப் 
பற் ிய சத்தியத்ழதக் கு ித்து அ ிழேப் கபற் பின் நாம் வேண்டுகமன்வ  
பாேம் கசய்தால், கடவுைின் பரிசுத்த “கநருப்பின் வகாபத்ழத” தீர்ப்பதற்கான 
திகிலூட்டும் எதிர்பார்ப்பில் நிற்கிவ ாம் என்று அேர் எச்சரிக்கி ார் (எபி. 10: 26-
27). 
 
இது இேட்சிப்ழப இைப்பழதப் பற் ியது அல்ே, ஆனால் நீண்ட காேமாக 
பிேசங்கிக்கப்பட்ட கடவுளுழடய ோர்த்ழதழயக் வகட்பது, கடவுளுழடய 
மக்கைின் கஜபங்கைில் பங்வகற்பது, மற்றும் சடங்குகழைப் கபறுேது வபான்  
ஒருேரின் இதயத்தின் கடினத்தன்ழம பற் ியது. ஞானஸ்நானம் மற்றும் 
கர்த்தருழடய இோப்வபாஜனம் உண்ழமழய நம்பாமல் இருப்பது. 
 

சிந்தழன. அத்தழகய நபருக்கு, எபிவேயரின் ஆசிரியர் இந்த கடுழமயான 
எச்சரிக்ழகயுடன் முடிக்கி ார்: "உயிருள்ை கடவுைின் ழககைில் ேிழுேது 
பயமுறுத்துகி து" (எபி. 10:31). உங்கள் இருதயத்ழதயும் உங்கள் 
ோழ்க்ழகழயயும் எடுத்துக்ககாள்ளுங்கள்: இவயசு கி ிஸ்துேின் நீதியின் 
பாதுகாப்பில் நீங்கள் முழு நம்பிக்ழகயுடனும் ஓய்கேடுக்கி ரீ்கைா, அல்ேது 
உயிருள்ை கடவுைின் தீர்ப்பில் ேிழும் அபாயத்தில் இருக்கி ரீ்கைா? 
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முதோேதாக, மனிதர்கள் கடவுளுடன் எவ்ோறு கதாடர்பு 
ககாள்கி ார்கள் என்பதில் காணிக்ழக ஒரு அேசியமான பகுதியாக 
மா ியுள்ைது என்  உண்ழமழய நாம் தே ேிடக்கூடாது. காயின் 
வதேனுக்கு முன்பாக ஏற்றுக்ககாள்ை முடியாத ஒரு காணிக்ழகழயக் 
ககாண்டுேந்தாலும், அேர் பேிழயக் ககாண்டுேே வேண்டும் என்று 
புரிந்துககாள்கி ார். 
 

வமலும் என்னகேன் ால், காயனீும் ஆவபலும் ஏற்கனவே சிே 
ேிதிகழையும் ககாள்ழககழையும் அ ிந்திருக்கி ார்கள் என்று 
கதரிகி து, அழே இறுதியில் இஸ்ேவேேரிடம் கடவுள் வகாரும் 
கணிக்ழககைின் ேழகயில் தேத்தில் காணோம். காயனீுக்கான 
வதேனின் வகள்ேி, “நீ நன்ழம கசய்தால், நீங்கள் ஏற்றுக்ககாள்ைப்பட 
மாட்டீர்கைா?” (ஆதி. 4: 7), “நன் ாகச் கசய்ேது” என் ால் என்ன என்று 
காயினுக்கு ஒருேித வயாசழன இருந்தால் மட்டுவம அர்த்தமுள்ைதாக 
இருக்கும். மந்ழதயின் முதற்வப ானேனிடமிருந்தும், அேனுழடய 
மந்ழதயின் மிக வமாசமானேனிடமிருந்தும் ேிேங்கு பேிகழைக் 
ககாண்டுேருேதால் ஆவபல் புரிந்துககாள்கி ான், வமலும் அேன் 
காணிக்ழகயில் வதேன் மகிழ்ச்சி அழடகி ார் (ஆதி. 4: 4). மனித 
ேேோற் ின் இந்த ஆேம்ப கட்டத்தில் கூட, உங்கள் கசாந்த 
ோழ்க்ழகக்கு ஈடாக மற்க ாருேரின் ோழ்க்ழகழய (ஒரு ேிேங்கு) 
ேைங்குேதற்கான தியாகக் ககாள்ழக நழடமுழ யில் உள்ைது. 
 

இேண்டாேதாக, காயின் மீது ழேக்கும் சாபத்திலும்கூட கர்த்தருழடய 
கிருழபழயக் காண்கிவ ாம். காயனீின் பாேம் ேிழேோனது, 
கடுழமயானது, முழுழமயான தீர்ப்புக்குத் தகுதியானது, வதேனின் 
தீர்ப்பு ேிழேோனது, கடுழமயானது என் ாலும், அது 
முழுழமயழடயேில்ழே. காயழீனக் ககால்ே முயற்சிப்பதன் மூேம் 
பைிோங்குகி  எேனும் இன்னும் கடுழமயான தண்டழனழய 
அனுபேிப்பதற்காக கர்த்தர் தயவுகசய்து காயின் மீது ஒரு 
அழடயாைத்ழத ழேத்தார் (ஆதி. 4:15). இது வேதம் முழுேதும் ஒரு 
நிழேயான கருப்கபாருைாக இருக்கும்: நீதியுள்ை கடவுள் எவ்ோறு 
பாேத்ழத சரியான முழ யில் தண்டிப்பார், ஆனால் உேகம் 
முழுேழதயும் நேகத்திற்குக் கண்டனம் கசய்ேழத நிறுத்த முடியுமா? 
இறுதியில், இந்த வகள்ேி இவயசுேின் சிலுழேயில் மட்டுவம 
தீர்க்கப்படும். 
    
 

சிந்தழன:  உங்கள் காணிக்ழககள் வதேனுக்கு பிரியமானழேகைா?   
 
கஜபம்:  ஆண்டேவே, உமக்கு உகந்த காணிக்ழகழயச் கசலுத்து 
உம்ழம துதிக்க என்ழன முற் ிலும் அர்ப்பணிக்கின்வ ன். ஆகமன்.     
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ஆவபல் ஆதாம் மற்றும் ஏோைின் இேண்டாேது மகன் (ஆதியாகமம் 4: 2). 
அேேது கபயரின் கபாருள் நிச்சயமற் து; ஆவபல் "மூச்சு" அல்ேது "மாழய" 

என்று சிேர் நம்புகி ார்கள், மற் ேர்கள் இது "வமய்ப்பன்" என்  ோர்த்ழதயின் 
ஒரு ேடிேம் என்று நம்புகி ார்கள். ஆவபல் கடவுழை மகிழ்ேித்த ஒரு 
நீதியுள்ை மனிதர். ஆவபல் ஒரு வமய்ப்போக இருந்தார், அேருழடய மந்ழதயின் 
முதல் குைந்ழதயிேிருந்து கடவுழை மகிழ்ேிக்கும் பேிழயக் ககாண்டுேந்தார். 
ஆவபேின் மூத்த சவகாதேோன காயனீ், தழேயில் வேழே கசய்பேர், கடவுழை 
மகிழ்ேிக்கும் தியாகத்ழதக் ககாண்டு ேேேில்ழே. கடவுைின் அதிருப்திழயக் 
கண்டு காயனீ் வகாபமழடந்து ஆவபழேக் ககான் ான். நீதியின் அேசியத்தின் 

ஒரு அற்புதமான படத்தில், ஆவபேின் இேத்தம் தழேயில் இருந்து அேரிடம் 
கூக்குேேிட்டதாக கடவுள் கூ ினார் (ஆதியாகமம் 4:10). காயனீுக்கான கடவுைின் 
தண்டழனயின் ஒரு பகுதியாக, தழே இனி அேனுக்கு பேம் தோது, வமலும் 
அேர் ஒரு அழேந்து திரிபேோகவும் தப்பிவயாடியேோகவும் இருப்பார் (ஆதி 4.11

–12).     ஆவபழே உேகின் முதல் தியாகியாக இவயசு அழடயாைம் காட்டினார் 
(மத்வதயு 23:35). எபிகேயர் 11 ஆவபேின் ேிசுோசத்ழதப் பாோட்டுகி ார்: 
“ேிசுோசத்தினாவே காயனீ் கசய்தழதேிட ஆவபல் வதேனுக்கு ஒரு சி ந்த 
பிேசாதத்ழதக் ககாண்டுேந்தார். கடவுள் தனது பிேசாதங்கழை நன் ாகப் 
வபசியவபாது ேிசுோசத்தினாவே அேர் நீதிமானாகப் பாோட்டப்பட்டார். 
ேிசுோசத்தினால் ஆவபல் இ ந்திருந்தாலும் அதில் அேர் கடவுழை 
உண்ழமயான ேைிபாட்ழட நிரூபித்தார், அேருழடய கசயல்கள் நம்பிக்ழக 
மற்றும் நீதியின் ஒரு எடுத்துக்காட்டு. 

இந்த ஆண்டிற்கான வநான்ழபத் கதாடங்கும்வபாது, ஆவபேின் ோழ்க்ழகயின் 
மூேம் கடவுைின் உண்ழமயான ேைிபாட்ழடப் பற் ி நமக்கு 
நிழனவூட்டப்படுகி து. ஆவபேின் ேைிபாடு தனக்கு இழ ேனிடம் அடிபணிந்த 
இதயம் இருப்பழத நிரூபித்தது: அேர் கடவுளுழடய ோர்த்ழதகழைப் 
புரிந்துககாண்டு அேற்ழ  நம்பினார், வமலும் ேைிபாட்ழட பரிந்துழேக்கும் 
கடவுைின் அதிகாேத்ழத அேர் ஒப்புக்ககாண்டார். அேர் தனது சமர்ப்பிப்ழப 
கடவுளுக்கு ேைங்குேதன் மூேம் கேைிப்படுத்தினார். “ 

ஆண்டேவே, கேனச்சித ல்கழை நீக்கிேிட்டு, உங்கள் ோர்த்ழதயின் மூேம் 
நீங்கள் என்னிடம் கசால்ேழதக் வகட்க என் இதயத்ழதத் தி க்கவும். என் 
உண்ழமயான இதய உந்துதழே எனக்குக் காட்டு. ஆகபல் வபான்  ஒரு 
இதயத்ழத எனக்குக் ககாடுங்கள், அது உங்களுக்கு சரியானது, உங்களுக்குப் 
பிரியமானது. ” ஆகமன் 

சிந்தழன: சரித்திேத்தின் நாயகன் நம்வமாடு கசய்து ககாண்ட 
ோக்குத்தத்தங்கழை நிழ வேற்றுேதில் உண்ழமயுள்ைேோய் 
நிழேத்திருக்கி ார் என்பழத ம ந்தேர்கைாய், நாம் ஏன் சோல்கழை 
எதிர்வநாக்கும் வபாது நடுக்கம் அழடகிவ ாம்?  
 
கஜபம்: பிதாவே, சரித்திேத்தில் நீர் என்ன கசய்தீர் என்பழத நாங்கள் 
ம ோமேிருக்க உதவும். கு ிப்பாக கி ிஸ்துேின் மூேம் நீர் அருைிய 
இேட்சிப்ழப என்க ன்றும் நிழனவு கூர்ந்து ககாள்ைவும் உதவும். 

45 

              

இஸ்ேவேழே எகிப்திேிருந்து மீட்பதற்காக வதேன் கசய்த அழனத்ழதயும் 
வமாவச எத்திவோேிடம் கூறும்வபாது (யாத். 18: 8). கசய்திக்கு பதிேைிக்கும் 
ேிதமாக, எத்திவோ இஸ்ேவேலுக்காக கர்த்தர் கசய்தழதக் கண்டு மகிழ்ந்தார் 
(பு . 18: 9-10), பின்னர் அேர் இவ்ோறு கூ ினார்: “கர்த்தர் எல்ோ 
வதேர்கழையும் ேிட கபரியேர் என்பழத இப்வபாது நான் அ ிவேன் ”(யாத். 
18:11). அதற்கு பதிேைிக்கும் ேிதமாக, அேர் இஸ்ேவேலுடன் கர்த்தழே 
ேணங்குகி ார் (யாத். 18:12). 
 
எத்திவோ வமாவசக்கு ஒரு முக்கியமான ஞானத்ழதயும் ககாண்டு 
ேருகி ார். இஸ்ேவேல் மக்கைிழடவயயான வமாதல்கழை தீர்ப்பதற்கு தனது 
மருமகன் தனது வநேத்ழத கசேேைிப்பழதப் பார்க்கும்வபாது, அேர் கூறுகி ார், 
“நீங்கள் என்ன கசய்கி ரீ்கள் என்பது நல்ேதல்ே. நீங்களும் உங்களுடன் 
உள்ைேர்களும் நிச்சயமாக உங்கழைத் தீர்த்துக் ககாள்ேரீ்கள், ஏகனன் ால் 
ேிஷயம் உங்களுக்கு மிகவும் கனமானது. நீங்கள் அழத தனியாக கசய்ய 
முடியாது ”(யாத். 18: 17-18). பின்னர், எத்திவோ இஸ்ேவேேின் நீதி அழமப்ழப 
ஒழுங்கழமப்பதற்கான ஒரு திட்டத்ழத ேகுக்கி ார். வமாவச தி ழமயான, 
நம்பகமான, நீதியுள்ை மனிதர்கழைக் கண்டுபிடித்து, அந்த மனிதர்கழை 
ஆயிேத்திற்கும், நூற்றுக்கும் வமற்பட்ட, ஐம்பதுகளுக்கு வமல், மற்றும் 
பல்ோயிேத்துக்கும் வமற்பட்ட தழேேர்கைாக ழேக்க வேண்டும் என்று அேர் 
முன்கமாைிகி ார். வமாசடிகள் பத்தாயிேக்கணக்கான தழேேர்களுக்கு ேரும், 
மற்றும் ேைக்கு மிகவும் கடினமாக இருந்தால், ஐம்பதுகளுக்கும் வமோன 
தழேேர்களுக்கும், வமாவச மிகவும் கடினமான ேைக்குகழை மட்டுவம 
வகட்பார். வமாவச இந்த திட்டத்ழத கசயல்படுத்தும்வபாது, அேருழடய 
பணிச்சுழம கணிசமாகக் குழ க்கப்படுகி து. கடவுள் இஸ்ேவேேின் 
தழேழமழய வமாவசயின் ழககைில் மட்டும் ககாடுக்காமல், வதே ஜனங்கழை 
வமய்ப்பதன் சுழமகழைத் தாங்க வமாவசக்கு உதேக்கூடிய பே கதய்ேகீ 
மனிதர்கைின் ழககைில் ககாடுத்து மாற் த் கதாடங்குகி ார்.  
 
இவயசு கூட தனது பூமிக்குரிய ஊைியத்ழத பயிற்றுேிப்பதில் கேனம் 
கசலுத்தினார், அப்வபாஸ்தேர்கைின் பன்முகத்தன்ழமழய ேைர்த்துக் 
ககாண்டார், அேர் மகிழமக்கு ஏ ிய பி கு வதோேயத்ழத ேைிநடத்துகி ார். 
இறுதியில், கி ிஸ்துேின் சரீேத்ழதக் கட்டிகயழுப்புேதற்கான பரிசாக இவயசு 
தம்முழடய சழபக்கு பே தழேேர்கழைக் ககாடுத்திருக்கி ார் என்பழத 
பன்ழமத் தழேழமயின் ககாள்ழக நமக்குக் கற்பிக்கி து (எவப 4: 7-16). 

சிந்தழன  தழேழமத்தேத்ழதயும் வேழேகழையும் நாம் எப்படி 
பகிர்ந்துக்ககாள்ளுகிவ ாம்? 
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 Njt miog;G 
 
Njtd; MLfs; Nka;jJf;;nfhz;bUe;j NkhNria Jhk; nju-
pe;Jf;nfhz;l ,];uNty; [dq;fis mbikj;jdj;jpypUe;J  
tpLjiy nra;a Njtd; NkhNria miof;fpuhu;. 
 
Njtdpd; miog;Gf;F NkhNr fPo;g;gbfpwhu; gpwF Njtdpd; top 
elj;Jjiy vjpu; ghu;f;fpwhu; 
 
xt;nthU ehSk; ,];uNty; [dq;fis top elj;j Njt MNy-
hridf;F Njt rd;dpjpapy mku;e;J Njtdpd; rpj;jg;gb [dq; 
fis top elj;j Njtdpd; ghjj;jpy; fhj;jpUf;fpwhu; ,];uNty; 
[dq;fs; KU KUj;jnghjpYk; mtu;fSf;fhf Njtdplj;jpy; 
kd;whLfpwhu; [dq;fis nrt;itaha; top elj;j NjtDila  
ghjj;jpypUe;J gj;Jf;fl;lisfisf;  nfhz;L te;J [dq;fs; 
gj;Jf;fl;lisfisf; iff; nfhz;L elf;Fk;gb Nghjpf;fpwhu;; 
 
rpe;jid;;;:  ehk; ,e;j nye;Jf; fhyq;fspy; NjtDila ghjj;jpy; 
mkh;e;;jpUe;J NkhNriag;Nghy NjtDila rj;jj;Jf;F 
fPo;g;gbfpwtu;fsha; NjtDila MNyhridapd; gb mtUila 
rpj;jj;ij nra;a mtUila ghjj;jpy; fhj;jpUg;Nghk; 
 

n[gk;:  kpfTk; fpUig cs;s Mz;ltNu ck;Kila rpj;jj;jpd; 
gb elf;f vq;fSf;F fPo;g;gbjypd; MtpiaAk>; nghUikapd; 
MtpiaAk; jhUk; . MNkd; 
 

rNfhjup: Nfhtpy;gps;is 
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வேதத்தில் அவநக கதாபாத்திேங்கழை ஒப்பிட்டு பார்க்கும்வபாது, 
ஏவனாக்கு மிகவும் ேிவசஷித்தேோய் இருக்கி ார். வதேவனாடு 
சஞ்சரித்த மனிதன். வதேவனாடு நடந்த மனிதன். பின் காணப்படாமற் 
வபானார் என்று ோசிக்கிவ ாம். ஆதாமின் ஏைாம் தழேமுழ  
ஏவனாக்கு ஆோர். அேர் ஆதாழம பார்த்திருக்கக்கூடும்.  
 
இந்த சுேேசியமான கழதழய சவகா. சாம் கஜபதுழே அேர்கள் கசால்ே 
வகட்டிருக்கிவ ன். ஒரு நாள் ஆதாம் எல்ோ வபேப்பிள்ழைகழையும் 
அமே ழேத்து வதேன் இந்த உேகத்ழதயும் தன்ழனயும் ஏோழையும் 
பழடத்த ேிதத்ழத கசால்ேிக்ககாண்டிருந்தார். உடவன, ஏவனாக்கு 
வகட்டாோம், தாத்தா உங்கழைத் வதேன்தான் உண்டாக்கினார் என்று 
எப்படி நாங்கள் நம்புேது? அதற்கு ஆதாம் அங்கிருந்தேர்கைின் 
சட்ழடகழைக் கைற் ி அேர்கள் கதாப்பழைப் பார்க்கச் கசான்னாோம். 
பின் தன் சட்ழடழயக் கைற் ி தனக்கு கதாப்புள் இல்ழே என்றும் 
தன்ழன வதேன் பழடத்தார் என்றும் உறுதிப்படுத்தினார். ஸ்திரியினிட 
த்தில் பி ந்தேர்களுக்குதான் கதாப்புள் இருக்கும். இந்த அதிசயத்ழதத் 
கதரிந்துக்ககாண்ட ஏவனாக்குக்குத் வதேன் வமல் ஆோதி பிரியமும் 
ேிசுோசமும் கபருகினது.     
 
எவனாக்கு ேிசுோசத்தினால் வதேழன பிரியப்படுத்தினேர் என்று 
எபிவேயரில் 11.5 ல் ோசிக்கிவ ாம். ஒரு நல்ே சாட்சியும் 
கபற் ேோயிருந்திருக்கி ார். வேதத்தில் இவயசுவுக்கு அடுத்த 
வதேனுக்கு மிகவும் பிரியமாய் நடந்த மனிதன் என் ால் அது 
ஏவனாக்கு என் ால் மிழகயாகாது.  
 
ஏவனாக்கு வதேவனாடு நடந்த மனிதன். அவநகர் சிே ோேங்கள் 
அல்ேது சிே ேருடங்கள் வதேவனாடு நடந்து சேித்துவபாய் 
வசார்ந்துேிடுகி ார்கள். ஆனால், ஏவனாக்கு வதேவனாடு 300 ேருடங்கள் 
நடந்தார். அேரின் உேகத்தில் ோழ்ந்த கமாத்த ேருடங்கள் 365. ஒரு 
ேருடத்தில் 365 நாட்கள் உள்ைன. நாம் ஒவ்கோரு நாளும் வதேவனாடு 
நடப்வபாமாக. நாம் பாேங்கைிேிருந்து ேிடுபட்டால்தான் வதேவனாடு 
நடந்து அேரின் பிேசன்னத்தில் கைிகூ  முடியும்.     
 
சிந்தழன: வதேவனாடு நடக்கும் உங்கள் ோழ்க்ழக எப்படிபட்டதாக 
உள்ைது? வதேவனாடு நடக்க முடியாமல் உங்களுக்கு தழடகைாய் 
இருப்பழே என்ன? 
 
கஜபம்: பரிசுத்தமுள்ை ஆண்டேவே, ோழ்நாள் முழுேதும் எவனாக்ழக 
வபால் நாங்களும் உம்வமாடு நடக்க எங்கள் கேங்கழைப் பிடித்து நீர் 
உமது ேைியில் நடத்தியருளும். இவயசுேின் நாமத்தில். ஆகமன்.  
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‘வநாோ வதேனால் அழைக்கப்பட்டேர். வநாோ ஒரு தீர்க்கத்தரிசியும் சுேிவஷச 
ஊைியனாகும். வநாோ என் ால் ஓய்வு, இழைப்பாறுதல் என்று கபாருள் (ஆதி. 
5.29; எபி 4. 1-4. ஆதி. 6.8-12 - பூமியானது வதேனுக்கு முன்பாக சீர்ககட்டதாயிந்த 
வபாது, வநாோ வதேவனாடு நடந்தார். அந்நாட்கைில் மக்கள் தங்கள் ேைிழயக் 
ககடுத்துக்ககாண்டிருந்ததால் அேர்கள்வமல் அக்கழே ககாண்டு, அேர்கள் 
மன்னிப்பு கபற்று மனந்திரும்பி வதேனிடம் ேே பிேசங்கங்கள் கசய்தார். வநாோ 
எச்சரிப்புக் ககாடுத்தார் ஆனால் ஜனங்கள் அேர் வபச்ழச மதிக்காமல், அேழே 
பரிகாசம் பண்ணினார்கள். 
 
ஆதி 6.14, 22—வநாோேின் கீழ்படிதேினாவே அேனுக்கு ககாடுக்கப்பட்ட 
கஷ்டமான வேழேழயச் கசய்ோன் என்று வதேன் அேன்வமல் மிகவும் 
உறுதியாக இருந்தார். உேகத்ழத அைிப்பதற்காக வதேன் ஒரு வபழைழயச் 
கசய்ய கசான்னார். வநாோ வதேன் கட்டழையிட்டபடி கசய்து முடித்தார். அேர் 
குடும்பமும், எல்ோ ஜேீஜந்துக்களும் வஜாடி வஜாடியாக வபழைக்குள் கசன் னர். 
மழை கபய்தது, கேள்ைத்தினால் பூமியின் குடிகள் அைிந்தன. கேள்ைம் ேற் ின 
பின் வதேன், அேர் அழடத்த வபழையின் கதழேத் தி ந்தார். கேைிவய ேந்த 
வநாோ வதேனுக்கு பேியிட்டு நன் ி கசலுத்தினான்.  
 
வதேன் மிகவும் திருப்தி ககாண்டு பூமிழய இனி தண்ணரீினால் 
அைிக்கமாட்வடன் என்று அதற்கு அழடயாைமாக ோனத்தில் தனது ேில்ழே 
ழேத்து வநாோவோடு உடன்படிக்ழகச் கசய்தார். இது எனக்கும் பூமியின் 
வமலுள்ை மாம்சமான யாவுக்கும் நான் ஏற்படுத்தின உடன்படிக்ழகயின் 
அழடயாைம் என் ார்.     

 
சிந்தழன:  இவயசு நமக்கு இேட்சிப்ழபத் தந்தார். இன்று வதேன் உேக 
முழுேதும் அேர் திட்டம், தீர்மானத்தின்படி எல்ோரும் மனுக்குேமும் 
இேட்சிப்பழடய வதேனுக்கு நமது கீழ்படிதலும், அேர் சித்தம் நிழ வே  
நம்முழடய அற்பணிப்பும் மிகவும் வதழேபடுகி து.  
மகவன, மகவன அவ்ோறு கசய்ய முன்ேருோயா?  
 
கஜபம்:  எல்ோம் ேல்ே கடவுவை, உமது ோர்த்ழதக்குக் கீழ்படியவும் உமது 
சித்தத்ழதச் கசய்யவும் எங்கழை ேைிநடத்தியருளும். இவயசுேின் நாமத்தில். 
ஆகமன். 
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ஆவோனின் ோழ்க்ழக கர்த்தருழடய பரிசுத்தத்ழதயும் அேருழடய 
கிருழபழயயும் நிரூபிக்கி து. எகிப்தில் அடிழமத்தனத்திேிருந்து எபிவேய 
மக்கழை ேைிநடத்த கர்த்தர் வமாவசழய அழைத்தவபாது, வமாவசயால் 
பார்வோனிடம் உறுதியுடன் வபச முடியாது என்று எதிர்ப்பு கதரிேித்தார். 
(யாத்திோகமம் 4: 14-16) ஆகவே, ஆவோன் கீழ்ப்படிந்தேனாயும், உண்ழமயுள்ை 
ஊைியனாக, சுயமாய் வமாவசயிடம் கசன்று ஒரு மத்தியஸ்தனாக வேழேக்கு 
வசர்ந்தார். பேியின் அழமப்பில் அேர் பிேதான ஆசாரியோகவும்  
பணியாற் ினார் (எபிவேயர் 5:4). அேருழடய திட்டத்தில் இவயசு 
கி ிஸ்துவுக்குள்ைான இேட்சிப்ழப அேர் கசயல்படுத்தினார். 
 

பாேத்தில் ேிழுேது …….. ஆனால் ஆவோன் கர்த்தருழடய ேல்ேழமயான 
கசயழே கண்டாலும்,  அேன் தங்கக் கன்று குட்டிழய உருோக்கி, அழத 
ேணங்குேதில் மக்கழை ேைிநடத்தினார். வமாவசக்கு எதிோகப் வபசுேதிலும், 
அேிசுோச பிள்ழைகைின் மேணங்கழை ஏற்றுக்ககாள்ேதிலும் அேர் கசய்த 
பாேத்ழத ஒப்புக்ககாண்டார்.  அழதயும் அேர் அ ிந்துக்ககாண்டு ேைர்ந்தார். 
அேர் சலுழககள் அனுபேித்தாலும், ஆவோன் பே கடுழமயான பாேங்கழைச் 
கசய்தார், அதிேிருந்து சிே முக்கியமான பாடங்கழைக் நாம் 
கற்றுக்ககாள்ைோம். 
 
சிந்தழன. (! வயாோன் 2:3) “அேருழடய கற்பழனகழை நாம் 
ழகக்ககாள்ளுகி ேர்கைானால், அேழே அ ிந்திருக்கிவ ாகமன்பழத அதினால் 
அ ிவோம்”. ஆவோனின் ோழ்க்ழகயிேிருந்து இறுதியான சிந்தழன, 
மற் ேர்களுக்கு வசழே கசய்ேது, தழேழமயின் கபாறுப்பில் பகிர்ேது, 
கர்த்தருக்கு கீழ்ப்படிேது பற் ி கற்றுக்ககாள்கிவ ாம். நாம் பூேணமானேர்கள் 
அல்ே, ஆனால் கர்த்தருழடய இோஜ்யத்தில் நமக்கு இன்னும் ஒரு பங்கு 
இருக்கி து.  
 
கஜபம்.  
பேவோகத் தந்ழதவய, எங்கழை பேப்படுத்துகி  உங்கள் மூேம் 
எல்ோேற்ழ யும் கசய்ய முடியும் என்பழத உங்கள் ோர்த்ழதகள் 
நிழனவூட்டுேதால் உங்களுக்கு நாங்கள் நன் ி கூறுகிவ ாம். எங்கள் வமல் 
நாங்கள் சாந்திருக்காமல் மா ாக ஒவ்கோரு தழேேரும் உம்ழம வநாக்கி 
சாந்திருக்க கஜபம் கசய்கிவ ாம் ஏகனன் ால் நீங்கள் எங்கழை ேிட சி ந்த 
ேிஷயங்கழை புரிந்துககாண்டு பார்க்கி ரீ்கள்.  உமக்கு கீழ்ப்படிந்து உங்களுடன் 
கநருக்கமாக நடக்க எங்களுக்கு உதேி கசய்யும் கர்த்தாவே. ஆகமன். 
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நாம் சுேபமாக இந்த இரு ேேீ கபண்மனிகழை ம ந்திட கூடும். 
இேர்கள் மருத்துேச்சிகள். யூதர் ஆண் ழககுைந்ழதகழைக் 
ககாள்ைேதற்காக பார்வோனால் கட்டழை கபற் ேர்கள். இது 
பார்வோனின் இறுதியான திட்டமாகும். ஆனால் இந்த இேண்டு 
கபண்களும் அவ்ோறு கசய்யாமல், அப்பிள்ழைகழைக் 
காப்பாற் ினார்கள். இந்த மருத்துேச்சிகள் எபிவேயர்கைா அல்ேது 
எகிப்தியோ என்று கதரியேில்ழே. பார்வோன் எபிவேய 
மருத்துேச்சிகழை நம்பி இந்த ககாழே கசய்யும் கபாறுப்ழபக் 
ககாடுத்திருப்பாோ? 
 
ஆண் பிள்ழைகழைக் ககாள்ளுேது, வகாத்திேங்கழைவய அைிப்பதாகும். 
ஆனால் இந்த அவ்ோறு கசய்யாமல் பிள்ழைகழை மட்டுமல்ே 
ேம்சத்ழதவய காப்பாற் ினார்கள்.  
 
பே காேணங்கழைச் கசால்ேி இந்த சிறு குைந்ழத அைிேிேிருந்து உயிர் 
தப்பச் கசய்தனர். இஸ்ேவேல் மக்கழை எகிப்ழத ேிட்டு கேைிவயே 
கசய்து ோக்குத்தத்தம் கசய்த இடத்திற்கு ேைிநடத்தேிற்கும் வமாவச 
என்  குைந்ழத அன்று காப்பாற் ினேர்கள் இந்த சிப்பிோளும் 
பூோளுதான்.  
 
இேர்கள் கசய்த பார்ழேக்கு அற்பமாக வதான் ோம். ஆனால், இது 
வதேனின் திட்டத்ழத நிழ வேற்  இேர்கள் கசய்த மிக உன்னத 
கசயோகும். இேர்கள் அந்த நாட்கைின் ழநட்டிங் வகல்- ஆகும். நல்ே, 
மிக சி ந்த கசேிேியோகும், மருத்துேச்சியாகும். 
 
சிந்தழன. உங்கள் வேழேகழை நீங்கள் உண்ழமயாகவும் 
உத்தமுமாகவும் கசய்துேருேதால், நம்ழமயும் அ ியாமல் பே 
நன்ழமகழையும் ஆசீர்ோதங்கழையும் காண முடியும். நாம் காேத்தில் 
அல்ேது ேருங்காேத்தி ோேது காண இயலும். 
 
கஜபம். வதேவன, நீர் தந்த வேழேகழை, கபாருப்புகழை நாங்கள் 
உண்ழமயுட னும் உத்தமத்துடனும் கசய்ய எங்களுக்கு வேண்டிய 
ஞானத்ழதயும் கபேத்ழத யும் தந்தருளும். இவயசுேின் நாமத்தில். 
ஆகமன்.   
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ஆசீர்ோதத்தின் ஆசீர்ோதங்கள் 
  
ஆபிேகாம் ேிசுோசத்தின் தந்ழத என் ழைக்கப்பட்டார்.  ஆகவே கர்த்தர் 
ஆபிேகாழம வநாக்கி: 
1.         நான் உன்ழன ஆசீர்ேதிப்வபன்:  முதோேது கர்த்தர் ஆபிேகாமின் 
சரீேத்ழத ஆசீர்ேதித்தார். 
2.         நீ ஆசீர்ோதமாய் இருப்பாய் (ஆதி 12:2) :  நான் உன்ழன ஆசீர்ேதிக்கி து 
மட்டுமல்ே, உன்ழன மற் ேர்களுக்கு ஆசீர்ோதமாய் மாற்றுவேன். 
3.         பூமியின் ேம்சங்கள் ஆசீர்ேதிக்கப்படும்: கர்த்தர் ஆபிேகாழம 
ஆசீர்ோதமாய் மாற்றும்படி அேருழடய கபயழே மாற் ினார்.  ஆபிோம், 
“ஆபிேகாமானார்”  “நான் உன்ழன திேைான ஜாதிகளுக்கு தகப்பனாக 

ஏற்ப்படுத்தினபடியால், உன் கபயர் ஆபிேகாம் எனப்படும்” (ஆதி.17:5)  
4.        மற் ேர்கழை ஆசீர்ேதிப்பாய்:   நீ யாழே ஆசீர்ேதிப்பாவயா அேர்கழை 
நான் ஆசீர்ேதிப்வபன் என்று கர்த்தர் ோக்குப்பண்ணினார். (ஆதி. 12;3) 

  
“தனக்கு ஒரு சந்ததி இல்ழேவய” என்று துயேப்பட்ட ஆபிேகாமுக்குக் கர்த்தர் 
ேிண்ணுக்குரிய மகிழமயான நட்சத்திேங்கள் வபான்  சந்ததிழய அருளும்படி 
சித்தமானார் (ஆதி. 15;5). ஆகவே கர்த்தர்ஆபிேகாழம கேைிவய அழைத்து, நீ 
ோனத்ழத அண்ணார்ந்துபார், நட்சத்திேங்கழை உன்னாவே 
எண்ணக்கூடுமானால், அழேகழை எண்ணு என்று கசால்ேி, பின்பு அேழன 
வநாக்கி; உன் சந்ததி இவ்ேண்ணமாய் இருக்கும் என் ார்.”  
 
மத்வதயு முதோம் அதிகாேம் முதோம் ேசனம்: ஆேம்பிக்கும்வபாது 
“ஆபிேகாமின் குமாேனாகிய தாேதீின் குமாேனான இவயசு கி ிஸ்துேினுழடய 
ேம்ச ேேோறு என்று ஆேம்பமாகி து.  வதேனுழடய பிள்ழைகவை, நீங்களும் 
நானும் இந்த பூமியில் ஆபிேகாமின் சந்ததியாகவும், கி ிஸ்துேின் 
சந்ததியாகவும் ேிைங்குகிவ ாம். எவ்ேைவு பாக்கியம், ஆசீர்ோதம் 
கபற் ிருக்கிவ ாம்.   
  
ஆபிேகாமின் ோழ்க்ழக மற் ேர்களுக்கு ஆசீர்ோதமான ோழ்க்ழகயாக 
அழமந்தது.  அபிேகாம் மற் ேர்களுக்கு ேிட்டுக்ககாடுத்தார், பரிதபித்தார், 
மன் ாடினார், இேக்கம் பாோட்டினார். 
  
இன்ழ க்கு ஆபிேகாமின் சந்ததியாகிய நாம் இப்படிப்பட்ட தன்ழம 
உழடயேர்கைாக இருக்கிவ ாமா? 

  
ஆபிேகாமுக்குப் பின் நாட்பத்திேண்டு தழேமுழ களுக்குப் பின் இவயசு 
பூமியில் பி ந்தார்.  அப்பிேகாமுக்குள் அத்தழன தழேமுழ களும் 
ஆசீர்ேதிக்கப்பட்டனர்.  ஆபிேகாமின் தழேமுழ யில் எத்தழன ோஜாக்கள் 
வதான் ினார்கள்! ோஜாக்கள் மட்டுமல்ே தீர்க்கதரிசிகளும் பி ந்தார்கள். 
 நம்முழடய சந்ததி எப்படி?  கர்த்தர் நம்முழடய சந்ததியின் மூேம் 
மகிழமப்படுோோ? நம்முழடய தழேமுழ  இப்படியாய் இருக்குமா?  
               
நிழனேிற்கு:  “ஞானோன்கள் ஆகாயமண்டேத்தின் ஓைிழயப் வபாேவும், 
அவநகழே நீதிகுட்படுத்துகி ேர்கள் நட்சத்திேங்கழைப்வபாேவும் 
என்க ன்ழ க்குமுள்ை சதாகாேங்கைிலும் பிேகாசிப்பாகள்.”  (தானி. 12: 3)    
  



16 

            

சாோள்” என் ால் குே மேபுத் தழேேி, இைேேசி என்று அர்த்தமாகும். வதேனால் 
இப்கபயரின் அர்த்தம் நிழ வே ியது சாோய் தன் ோழ்க்ழகயில் 
குைந்ழதயற் ேைாய் அவநக ஆண்டுகள் வபாோடினாள். பைங்காேத்தில் 

குைந்ழதயற் ேைாய் ோழ்ேது கடினம். அவநகருழடய வேதழன தரும் பைிச் 
கசால் வகட்டு, வகட்டு கநாந்து வபாயிருப்பாள். 
  
சாோளுக்கு 65 ேயதானவபாது தன் கனேவனாடு புதிய இடத்திற்கு 
வபாகவேண்டிய நிழேழம. மிக அைகானேள் (ஆதி. 12:11) பார்வோனுக்கு 
முன்பாக புகழ் கபற் ேள் (ஆதி. 12;15), சாோைின் நிமித்தம் பாவோனிடமிருந்து 
ஆபிேகாமுக்கு தழய கிழடத்தது.(ஆதி. 12;16) 
  
சாோைின் கபேேனீம் கர்த்தருழடய சித்தத்ழத அ ியாமல் நழகத்தாள், 
கர்த்தருழடய ோக்ழக ேிசுோசியாமல் எகிப்து வதசத்தாைாகிய அடிழமப் கபண் 
ஆகாழே தன் கனேனுக்கு மருமனோட்டியாகக் ககாடுத்தாள். 
   
சாோளுக்கு 90 ேயதானப்வபாது கர்த்தர் அேளுக்கு ஒரு ஆண் குைந்ழதழய 
கடாட்சித்தார்.  (ஆதி 18;12) அேனுக்கு “ஈசாக்கு” – ‘கர்த்தர் என்ழன 
நழகக்கப்பண்ணினார்’ என்று கபயரிட்டாள்.    

  
சாோளுக்கு கர்த்தருழடய ோக்கு நிழ வே  காத்திருப்பது எவ்ேைவு 
கடினமாயிருந்திருக்கும்.  ேயது கடந்து வபாயிற்று. இனிவமல் நடக்காது என்  
நிழேழம.  ஆனால் கர்த்தர் சித்தம், காேம் கடந்து வபானாலும் சித்தப்படி 
நிழ வே ியது.  நம்முழடய கி ிஸ்தே ோழ்க்ழகயிலும் இப்படியாகத்தான் 
கடந்து கசல்ே வேண்டிய சிே காரியம் இருக்கோம்.  நாம் ோழும் இக்காேம் 
எல்ோம் உடனடியாக கப  வேண்டிய காேம்.  எப்படியாகும்? என்னகசய்ேது ? 
என்று வபாோடிக்  ககாண்டிருக்கோம் 

  
ஒருவேழை நாமும் சாோழைப் வபாே நம்முழடய வதழேக்காக 
காத்திருக்கோம். 
சாோழைப் வபாே அேசேப்பாடாமல் ஜாக்கி ழதயாக கர்த்தருழடய சித்தத்ழத 
அ ிய ஆேியானேர் உதேிழய நாட வேண்டும்.  வேத ேசனங்கழையும், 
தந்ழத கபர்க்மன்ஸ் பாடழேயும் நிழனேில் ககாள்வோம். 
  
வயாோன் 14; 26 “ என் நாமத்தினாவே பிதா அனுப்பப் வபாகி  பரிசுத்த 
ஆேியாகிய வதற் ேோைவன எல்ோேற்ழ யும் உங்களுக்குப் வபாதித்து, நான் 
உங்களுக்குச் கசான்ன எல்ோேற்ழ யும் உங்களுக்கு 
நிழனப்பூட்டுோர்.”                

 
கற்றுத் தந்து நடத்துகி ரீ் 

கண்டித்து உணர்த்தி வபாதிகின் ரீ் 

ஆேியானேவே தூய ஆேியானேவே 

வபாதிக்கின் ரீ் சாத்தியங்கழை 

நிழனவூட்டுகின் ரீ் ேசனங்கழை 

அழனத்ழதயும் கசால்ேித் தருகின் ரீ் 

மறுரூபமாக்கி மகிழ்கின் ரீ். 
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மிரியாம் ஆவோன், வமாவசயின் சவகாதரியாகும். இேர் ஒரு 
தீர்க்கத்தரிசியானேள் (யாத் 15.20). இேர் பழைய எற்பாட்டின் கபண் 
இழசயழமப்பாைர் என்வ  கூ ோம். ஆண்டேருக்கு சந்வதாஷமாக 
ஆடி பாடி பாடல்கள் எழுதி தம்பூரினால் இழச ோசித்தார். 
ஆண்டேரின் மீட்பின் கசய்ழககழை பாடோய் பாடினார் (யாத் 15.20-21).  
 
இன்று வதேன் நமக்கு கசய்த நன்ழமகழை நிழனத்து, வதேனின் 
பேத்ழத கசய்ழககழை நிழனத்து நாம் எவ்ோறு அேழே துதித்து 
பாடுகிவ ாம். 
 
கசயல்படுத்த - வதேனுக்ககன்று ஒரு பாடல் ஒன்ழ  இன்று 
எழுதுங்கள். அதற்கு ஒரு இோகம் அழமத்து பாடுங்கள். மிரியம் 
பாடழே உதாேணத்திற்கு எடுத்து ோசியுங்கள்.  
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பார்வோழன மீண்டும் எதிர்ககாள்ேதற்கு முன்பு வமாவசழய மீண்டும் 
ஒருங்கிழணக்க கர்த்தர் உதவுழகயில், வதேன் யாத்திோகமம் 4: 21 ல் இருந்து 
ஒரு ேிசித்திேமான ோக்குறுதிழய மீண்டும் கூறுகி ார், “நான் பார்வோனின் 
இருதயத்ழத கடினப்படுத்துவேன்’’, எகிப்து வதசத்தில் நான் என் 
அழடயாைங்கழையும் அதிசயங்கழையும் கபருக்கினாலும், பார்வோன் 
கசேிசாய்க்க மாட்டான்” (யாத். 7: 3-4). பார்வோனின் இருதயத்ழத 
கடினமாக்குேதாக வதேன் அைித்த ோக்குறுதி பே வகள்ேிகழை எழுப்புகி து,  
 
கர்த்தர் கதைிோகப் வபசுகி ார்: இஸ்ேவேழே ேிடுேிப்பதன் மூேம் 
வதேனுழடய ோர்த்ழதக்குக் கீழ்ப்படிேதற்கு எதிோன பார்ழேழய பார்வோன் 
கடினமாக்குோர். வதேன் சர்ே ேல்ேழமயுள்ைேர், உேகின் மிக சக்திோய்ந்த 
மக்கைின் முடிவுகழை ேடிேழமக்க ேல்ேேர். நீதிகமாைிகள் 21: 1 இந்த 
ேிஷயத்தில் அ ிவுறுத்துகி து: “ோஜாேின் இதயம் கர்த்தருழடய ழகயில் 
உள்ை நீவோழட; அேர் எங்கு வேண்டுமானாலும் அழதத் திருப்புகி ார்.” 
 
ஆகவே, இன்னும் முக்கியமான வகள்ேி இதுதான்: பார்வோனின் இருதயத்ழத 
ஏன் கர்த்தர் கடினப்படுத்த ேிரும்புகி ார்? யாத் 9: 16-ல் வதேன் ேிைக்கத்ழத 
அைிக்கி ார்: “ஆனால் இந்த வநாக்கத்திற்காக என் சக்திழய உங்களுக்குக் 
காண்பிப்பதற்காக நான் உங்கழை எழுப்பிவனன், இதனால் என் நாமம் பூமி 
எல்ோேற் ிலும் அ ிேிக்கப்படும்." இழே அழனத்திலும் பார்வோன் நிேபோதி 
அல்ே என்பழத புரிந்து ககாள்ை வேண்டும். ோனத்ழதயும் பூமிழயயும் 
பழடத்த கர்த்தருக்கு எதிோக அேர் தன்ழன அேதூ ாக உயர்த்தியுள்ைார். 
ஆகவே, பார்வோனின் இருதயத்ழத கடினப்படுத்துேதன் மூேம், வதேன் தான் 
கடவுள் என்று உேக நாடுகளுக்கு நிரூபித்தார். 
 
பார்வோனின் இருதயம் “கடினப்படுத்தப்பட்டது” (எ.கா., பு . 7:13, 7:14, 7:22, 8:16, 
9: 7) பற் ி என்ன கசால்ேோம்? எ.கா., யாத். 8:15, 8:32, 9:34)? ஆனால், அவத 
வநேத்தில், பார்வோன் கடவுைின் ழககைில் ஒரு கசயேற்  ழகப்பாழே 
அல்ே. மா ாக, கர்த்தருக்கு ேிவோதமாக தன் இருதயத்ழத கடினப்படுத்திய 
பாேத்திற்காக பார்வோன் குற் ோைி. நம்முழடய பாேத்தின் மீதும் கடவுள் 
ேல்ேழம உழடயேர், ஆனால் முடிேில், கடவுழையும் அேருழடய 
ோர்த்ழதழயயும் நிோகரிக்கும் ேைிகளுக்கு நாம் கபாறுப்பு. 
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Nyhj;J Mgpufhkpd; rNfhjud; Muhdpd; kfd;. Muhd; khpj;jgpd; 
Nyhj;J jd; jhj;jh NjuhFtpd; ghJfhg;gpy; ,Ue;jhd;. NjuhF 
khpj;jgpd; Nyhj;J Mgpufhkpd; ghJfhg;gpy; ,Ue;jhd;. Njtd; 
Mgpufhik> jd; Ciu tpl;L fhdhd;Njrj;jpf;F Nghfnrhd;dnghOJ 
Nyhj;Jk; gpd;nrd;whd;. Mgpufhk;> Nyhj;J cilikfs; 
ngUFk;nghOJ> Mgpufhk;> Nyhj;J Ntiyf;fhuHfs; rz;il 
Nghl;Lf;nfhz;lgbahy; MgpufhKk; Nyhj;Jk; gphpe;JNghdhHfs;. 
Nyhj;J nropg;ghd Njrkhfpa NrhNjhkpy; Fb Vwpdhd;. Mdhy; 
NrhNjhk; ghtk; epiwe;j Njrkhf ,Ue;jJ. Njtd; me;j Njrj;ij 
mopf;f rpj;jk; nfhz;lhH Mdhy; ePjpkhdhapUe;j Nyhj;ij ,ul;rpf;f 
Njtd; ,uz;L Njt J}jHfis mDg;gpdhH. NjtJjHfspd; 
thHj;ijapd;gb Nyhj;Jk; mtd; ,uz;L kfs;fSk; jpUk;gpghHf;fhky; 
XbdhHfs; Mdhy; Nyhj;jpd; kidtp jpUk;gpghHj;jgbahy; cg;GJ}
zhf khwpdhs;.  
 
2 NgJU 2:7y; Nyhj;J xU ePjpkhd; vd;W NgJU nrhy;YfpwhH. 
Mdhy; ePjpkhDf;Fhpa MrPHthjj;ij mtd; ngw;Wnfhs;stpy;iy. 
Nyhj;J Njtid tpRthrpj;J gpd;gw;wpdhYk;> mtDf;F cyfj;jpd; 
Nky; MirapUe;jJ. Mjyhy;jhd; jd; MLkhLfs; nropg;ghd 
Nka;r;rypy; NkaNtz;Lk; vd;W Mirgl;lhd;> Mjyhy;jhd; Mgpufhk; 
Nyhj;ij jdpahf gphpe;J Nghfnrhd;dhd;. gphpe;J NghFk;nghOJk; 
Nyhj;J nropg;ghd jpiria Nehf;fp Nghdhd;. mf;fpdp NrhNjhik 
mopj;Jnfhz;bUf;Fk; NghJ> Nyhj;J me;j ,lj;ij tpl;L Nghf 
jaq;fpdgbahy; NjtJ}jd; mtd; ifia gpbj;J efuj;ij tpl;L 
ntspNa ,Oj;Jnfhz;Lte;jhd; (Mjpahfkk; 19:16). 
,NaR nrhy;YfpwhH ehk; ,uz;L v[khDf;F Copak; nra;aKbahJ> 
ehk; xUtiu Nerpj;J kw;nwhUtiu ntWg;Nghk; (Y}f;fh 16:14). 
mJkl;Lk; my;yhky;; kj;NjA 6:33y; ,NaR nrhd;dhH KjyhtJ 
NjtDila uh[;aj;ijAk; mtUila ePjpiaAk; NjLq;fs;> 
mg;nghOJ ,itfnsy;yhk; cq;fSf;Ff;$lf; nfhLf;fgLk;. 
Njtid NjLk;nghOJjhd; cyf Njitfs; ekf;F nfhLf;fgLk;. 
cyfk; vd;Dk; v[khid ntWj;J> ,NaR vd;Dk; v[khid 
Nerpf;fNtz;Lk;. 
 
rpe;jid. NjtDf;F Kjyplk; nfhLf;fpNwhkh my;yJ cyfj;Jf;F 
Kjyplk; nfhLf;fpNwhkh? 
 
n[gk;. Mz;ltNu> ehq;fs; ,e;j cyfj;jpy; thOk;nghOJ Nyhj;ij 
Nghy; NjtidAk; kw;Wk; cyfj;ijAk; Nerpahky;> cz;ikahf 
vq;fs; KO ,Ujaj;NjhLk;> KO kdNjhLk; kw;Wk; KO 
ngyj;NjhLk; ck;ik Nerpf;f vq;fis ngygLj;Jk;. ,NaR 
fpwp];Jtpd; ehkj;jpdhNy Ntz;bnfhs;SfpNwhk;. Mnkd; 
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வோத்தின் மழனேி யார்? இந்த குடும்பம் எவ்ேைவு முக்கியமானது 
என்பழதக் காட்ட தனிப்பட்ட கபயழேக் ககாடுப்பழத ேிட வேதம் அேழை 
'வோத்தின் மழனேி' என்று அழைக்கி து. வோத் தனது குடும்பத்தினருடன் 
வமாசமான நகேமான வசாவதாமில் குடிவய ினார், இது ஏற்கனவே 
ஓரினச்வசர்க்ழக மற்றும் சுதந்திேமான நழடமுழ கைின் ழமயமாக 
அ ியப்படுகி து. கடவுள் நகேத்துடனான கபாறுழமழய இைந்து, இேண்டு 
மனிதர்கழை / வதேதூதர்கழை அைிக்க அனுப்பினார், ஆனால் ஆபிேகாமின் 
ேற்புறுத்தேின் வபரில் இந்த மனிதர்கள் தாங்கள் என்ன கசய்யப் 
வபாகி ார்கள் என்று வோத்ழத எச்சரித்தனர். இழதகயாட்டி அேர் தனது 
குடும்பத்தினழே எச்சரித்தார் - அேேது மழனேி, இேண்டு மகள்கள் மற்றும் 
அேேது மகள்கழை திருமணம் கசய்யேிருந்த இேண்டு இழைஞர்கள். அடுத்த 
நாள் காழேயில், வோத்தின் மழனேி மற்றும் மகள்கள், முழு ேிஷயத்ழதப் 
பற் ியும் சற்வ  சந்வதகத்திற்குரியேர்கைாக உணர்ந்தார்கள் என்பதில் 
சந்வதகமில்ழே. 
 
திரும்பிப் பார்க்க வேண்டாம் - இதன் கபாருள் என்ன? திரும்பிப் பார்க்க 
வேண்டாம் என்று வதேதூதர்கள் எச்சரித்தனர்: 'உங்கள் உயிழே ேிட்டு 
ஓடுங்கள்; திரும்பிப் பார்க்கவோ அல்ேது சமகேைியில் எங்கும் நிறுத்தவோ 
வேண்டாம்; மழேகளுக்கு ஓடுங்கள், இல்ழேகயன் ால் நீங்கள் 
அைிக்கப்படுேரீ்கள். ' சி ிய குழு தப்பி ஓடியது, அேர்கள் ேிழேந்து 
கசல்லும்வபாது கந்தகமும் கநருப்பும் ோனத்திேிருந்து மழை கபய்யத் 
கதாடங்கியது. அேர்களுக்குப் பின்னால் உள்ை நகேங்கள் ஒரு பயங்கேமான 
வபேைிேில் நுகேப்பட்டன. சத்தம், புழக மற்றும் ககாந்தைிப்பு ஆகியழே 
திகிலூட்டும். அேர்கள் எங்கிருந்து ேந்தார்கள், அேர்கள் ேிட்டுச் கசன்  
ேடீ்டிற்கு திரும்பிப் பார்க்க முடியேில்ழே. இது வோத்தின் மழனேியால் 
தாங்கமுடியேில்ழே. அேள் உடழேத் திருப்பி திரும்பிப் பார்த்தாள் - அேள் 
உடல் சூடான உயிருள்ை மாமிசத்திேிருந்து உேர்ந்த, உயிேற்  உப்பாக 
மா ியதால் உடனடியாக இ ந்தது.  
 
வோத்தின் மழனேியின் கழதயின் பயன் என்ன? திரும்பிப் பார்க்க 
வேண்டாம். ோழ்க்ழக என் ால் எதிர்வநாக்குேது, முன்வனாக்கி நகர்ேது, 
கடந்த காேத்ழத ழமயமாகக் ககாள்ைாமல் இருப்பது அல்ேது நம் 
அழனேருக்கும் இருக்கும் இருண்ட நிழனவுகைில் மூழ்கிப் வபாகாமல் 
இருப்பது. திரும்பிப் பார்ப்பது உங்கைிடமிருந்து ோழ்க்ழகழய கேைிவயற்றும், 
வமலும் நீங்கள் உப்புத் தூணாக ே ண்டுேிடுேரீ்கள்.  
 
சிந்தழன. கடந்த காேத்தில் ோழ்ந்துக் ககாண்டிருக்கி ரீ்கைா அல்ேது நிகழ் 
காேத்தில் ோழ்ந்து ேருங்காேத்ழத எதிர்ப்பார்க்கி ரீ்கைா? 
   
கஜபம்:  ஆண்டேோகிய இவயசுவே, என் பாேங்கழை நான் உண்ழமயாக 
அ ிக்ழகச் கசய்யவும் உம் பாதத்தில் ேிழுந்து உம் அன்ழபயும் 
பாேமன்னிப்ழபயும் கபற்றுக்ககாள்ை உதேிச் கசய்தருளும். ஆகமன்.     
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ஆதியாகமம் 48: 5-7-ல், யாக்வகாபு வயாவசப்பின் மகன்கைான எபிோயமீ் மற்றும் 
மனாவச ஆகிவயாழே முழ யாக ஏற்றுக்ககாள்கி ார்.  
 
மட்டுமல்ே, யாக்வகாபு இ ப்பதற்கு முன், வயாவசப்பின் பிள்ழைகழை, 
அேருழடய கசாந்த, தத்கதடுக்கப்பட்ட பிள்ழைகழை ஆசீர்ேதிக்க 
ேேியுறுத்துகி ார். ஆனால் ேிசித்திேமாக, முதற்வப ான மனாவசழே ேிட 
எபிோயமீ் மீது ேேது ழகழய ழேக்க யாக்வகாபு தனது கேங்கழை ேிரிக்கி ார் 
(ஆதி. 48: 13-14). என்ன நடக்கி து என்பழத வயாவசப்பு உணர்ந்தவுடன், அேன் 
தன் தந்ழதழயத் தடுக்க முயற்சிக்கி ான், ஆனால் யாப்வபாபு பதிேைிக்கி ார், 
“எனக்குத் கதரியும், என் மகவன, எனக்குத் கதரியும். அேரும் [மனாவச] ஒரு 
ஜனமாக மாறுோர், அேரும் கபரியேோக இருப்பார். ஆயினும்கூட, 
அேருழடய தம்பி [எபிோயமீ்] அேழேேிட கபரியேர், அேருழடய சந்ததியினர் 
ஏோைமான வதசங்கைாக மாறுோர்கள் ”(ஆதி. 48:19). உண்ழமயில், 
எண்ணாகமம் புத்தகத்தின் ஆேம்பத்தில் மக்கள் கதாழக கணக்ககடுப்பு 
எடுக்கப்படும்வபாது, மனாவசழய ேிட 25 சதேிகிதத்திற்கும் அதிகமான 
மக்கழை எபிோயமீ் கபற் ிருந்தார், 40,500 முதல் 32,200 ேழே (எண் 1: 32-35). 
 
வேதேசனங்கைில், கடவுள் எப்வபாதுவம தனது வநாக்கங்களுக்காக மிகவும் 
குழ ோக மதிப்பிடப்படுபேர்கழைத் வதர்ந்கதடுக்கி ார், அேர்கள் 
பேேனீமானேர்கள், முட்டாள்கள், ஏழைகள் அல்ேது தரிசாக இருந்தாலும் 
சரி. உதாேணமாக, ஆதியாகமம் 48-ல் உள்ைழதப் வபாேவே, இழைய மகழன 
ேிட வதேன் அேருக்கு சாதகமாக இருக்கி ார். மனாவச மீது எபிோயழீமத் 
வதர்ந்கதடுப்பழதத் தேிே, இஸ்மவேழே ேிட ஈசாக்கு வதர்ந்கதடுக்கப்பட்டார் 
(ஆதி. 17: 18–21), ஏசாவை விட யாக்வகாபு வதர்ந்கதடுக்கப்பட்டார் (ஆதி. 25:23), 
மற்  சவகாதேர்கழைேிட வயாவசப்பு கிருழப கபற் ார் (ஆதி. 37: 3).  
 
பேமானேர்களுக்குப் பதிோக பேேனீமானேர்கழைத் வதர்ந்கதடுப்பதில், 
கடவுள் தம்முழடய சக்திழய கபரிதுபடுத்துகி ார், இதனால் 
ேேிழமயானேர்கள் தங்கள் கசாந்த பேத்தில் கபருழம ககாள்ை 
முடியாது. ககாரிந்திய வதோேயத்ழத பவுல் நிழனவூட்டுேது வபாே (தங்கள் 
கசாந்த ேேிழமழயயும் சக்திழயயும் கேைிப்படுத்திய ஒரு குழுேினர்), 
“வதேன் உேகில் பேமானேர்கழை கேட்கப்படுத்தத் பேேனீமானழத 
வதர்ந்கதடுத்தார்… அதனால் எந்த மனிதனும் வதேனுக்குமுன் கபருழம 
ககாள்ைக்கூடாது ”(1 ககாரி. 1:27, 29). 
 
ஆழகயால், 'கபருழம வபசுகி ேன் கர்த்தரிடத்தில் கபருழம ககாள்ைட்டும்' 
என்று எழுதப்பட்டிருக்கி து (1 ககாரி. 1: 30-31). 

சிந்தழன: வதேன் நம்ழம நிழனத்திருக்கி ார். அேர் நம்ழம ஆசீர்ேதிப்பார்  
 
கஜபம்: எங்கழைத் கதரிந்துக்ககாண்டேவே, உமக்கு நன் ி தகப்பவன. ஆகமன்.



38 

            

ஆதி. 41.51, என் ேருத்தம் யாழேயும் என் தகப்பனுழடய குடும்பம் 
அழனத்ழதயும் நான் ம க்கும்படி வதேன் பண்ணினார் என்று கசால்ேி 
மூத்தேனுக்கு மனாவச என்று வபரிட்டான். மனாவச தன் தகப்பன் வபால் ேர்ண 
ேஸ்திேம் தரிக்கேில்ழே, புகழ்ச்சியான வேதாகம தனி பாத்திேமாக 
காணப்படேில்ழே. ஆனால், எகிப்தின் அதிபதியின் மகனாய், பரிபூேண 
ஆசீர்ோத ஆண்டுகைில் அஸ்நாத்தின் மகனாய் பி ந்தார். 
 
மனாவசயின் பி ப்பு தன் காயங்களுக்கு ஔஷதம் என்று ேிசுோசித்தார் 
இேரின் தகப்பன் வயாவசப்பு. மனாவச தன் தாத்தாேின் இடது கேத்தால் 
ஆசீர்ோதம் கபற் ேர், ஆனால் வசஷ்ட புத்தே ஆசீர்ோதம் கிழடக்காதேர். 
அழதக் கு ித்து தாத்தாேிடவமா அப்பாேிடவமா ோக்குோதம் பண்ணேில்ழே 
மனாவச.  
 
கபரிவயாழே மதிக்கி ேோயும், தன் அப்பாவபால் கர்த்தருக்குப் பயந்து 
நீதிமானாயும் ோழ்ந்திருப்பார். தன் சந்ததியில் தம்பிழய காட்டிலும் 
குழ ோன மக்கள் ககாண்டது மனாவச வகாத்திேம். எப்பிோயமீ் வகாத்திேத்தில் 
40, 500 வபர், ஆனால் மனாவச வகாத்திேத்தில் 32, 500 மட்டுவம. மனாவசதின் 
கபயர் எழுதப்பட்ட இடத்திகேல்ோம் அேர் தம்பியின் கபயரும் கூடவே 
எழுதப்பட்டிருக்கி து. இழணபிரியாதேர்கள் இேர்கள்.  
 
ஆதி. 50.23ல், இேர்கள் கூட்டு குடும்பமாக ோழ்ந்தார்கள். வயாசுோ 17.9ல், 
மனாவசயின் பட்டணங்கள், வயாசு. 17.17ல், நீங்கள் ஜனம் கபருத்தேர்கள் 
உங்களுக்கு மகா பாோக்கிேமும் உண்டு. மனாவசயின் குமாேன் யுத்த 
மனுஷனாயும், அேனின் குமாேத்தி கசாத்தில் பங்குள்ைேர்கைாயும் கசல்ேமும் 
சீரும் சி ப்புமாய் ோழ்ந்திருக்கி ார்கள்.  
 
மனாவசயின் தாழ்ச்சியழடயாத ோழ்வு நமக்கு ஒரு சாட்சியாகும். 
உண்ழமயுள்ை மனிதன் பரிபூேண ஆசீர்ோதம் கபறுோன். சங்.80.2 - எபிோயமீ், 
கபன்யமீன், மனாவச என்பேர்களுக்கு முன்பாக நீ உமது ேல்ேழமழய எழுப்பி 
எங்கழை இேட்சிக்க ேந்தருளும் வதேவன. ஆகமன்.  
 

   சுேி. வபால் முத்துகிருஷ்ணன் சாமுவேல். 
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ஆதியாகமம் புத்தகத்தில் கமல்கிவசவதக் மிக சுருக்கமாக வதான்றும் ஒரு 
சுோேஸ்யமான நபர் அேர் சாவேமின் ோஜா  என்று கூ ப்படுகி து, இது 
பின்னர் எருசவேம் என்று அழைக்கப்படுகி து. அேர் மிகவும் உன்னதமான 
வதேனுழடய ஆசாரியர் என்றும் கு ிப்பிடப்படுகி ார். இேருழடய 
முதற்வபோகிய கமல்கிவசவதக் என்பதற்கு நீதியின் ோஜா என்று அர்த்தமாம். 
கமல்கிவசவதக் அப்பத்ழதயும் திோட்சேசத்ழதயும் ககாண்டு ேந்து ஆபிேகாழம 
ஆசீர்ேதித்தவபாது ஆபிேகாம் எல்ோேற் ிலும் தசம்பாகம் ககாடுத்தார் என்பது 
இன்னும் சுோேஸ்யமானது.  
 
எபிகேயர் 7: 1-3, 14-22 புத்தகத்தில், கமல்கிவசவதக் இவயசு கி ிஸ்துேின் ஒப்பாய் 
நம்முழடய உனனதமான வதேனுழடய ஆசாரியனாய் காணப்படுகி ார்.  
கமல்கிவசவதக் ோஜாோகவும் ஆசாரியனாவும் இருந்ததால்,  இவயசுவும் 
நம்முழடய ோஜாோகவும் மற்றும் ஆசாரியோகவும்  இந்த புதிய 
உடன்படிக்ழகக்கு அழைத்து ேந்திருக்கி ார். 
 
நம்முழடய பிேதிபேிப்ழபப் கபாறுத்தேழே, கமல்கிவசவதக் மூேம் நாம் 
கற்றுக்ககாள்ைக்கூடியது என்னகேன் ால், அேர் ஆபிேகாமால் ஒரு 
முக்கியமான நபோகக் காணப்படுகி ார், வமலும் அேழேப் பற் ி நமக்கு எதுவும் 
கதரியாேிட்டாலும் கி ிஸ்துழே முன் கு ித்து காட்டினார். 
 
யாரும் நம்ழம அழடயாைம் காணாேிட்டாலும் வதேனுழடய இோஜ்யத்தில் 
நாம் ஒரு முக்கிய பங்கு ேகிக்க முடியும் என்று அழேக் கு ிக்கி து. நமது 
அழைப்பு கர்த்தருக்கு ேிசுோசமாக ஊைியம் கசய்ய அழைக்கப்பட்டிருக்கிவ ாம்.  
சிே வநேங்கைில் நாம் யாருக்கும் கதரியாமல் அல்ேது  
அங்கீகாேம் இல்ோமல் கசய்கிவ ாம், ஆனால் நாம் யார் என்று கர்த்தர் 
அ ிந்திருக்கி ார். 
 
நாமும் ஆசாரியர்கைாகவும் ோஜாக்கைாகவும் அழைக்கப்படுகிவ ாம் என்பழத, 
கமல்கிவசவதக்மிடமிருந்து நாமும் கற்றுக்ககாள்கிவ ாம்.  கேைிப்படுத்துதல் 1: 
6, நம்ழம பிதாோகிய வதேனுக்கு முன்பாக இவயசு நம்ழம ோஜாக்களும்  
ஆசாரியர்களுமாக்கினார் என்று கூ ப்படுகி து. வதேனுழடய இோஜ்யத்தில் 
நம்முழடய பங்ழக நாம் முழு மனவதாடு எடுத்துக்ககாண்டு, எந்த எதிர்ப்பார்ப்பு 
எதிர்பார்க்காமல் கமல்கிவசவதக் ஊைியம் கசய்தழதப் வபாே நாமும் ஊைியம் 
கசய்கிவ ாமா? 
 
சிந்தழன. உங்கள் பங்கைிப்ழப யாரும் அங்கீகரிக்காேிட்டாலும் நீங்கள் 
கதாடர்ந்து கர்த்தருக்கு ஊைியம் கசய்ேரீ்கைா? நீங்கள் வதேனுழடய 
இோஜ்யத்திற்கு ேிசுோசியாக இருப்பேோகவும் மற்றும் உங்கள் 
ேிசுோசத்திற்காக என் ாேது ஒரு நாள் கர்த்தர் உங்களுக்கு ஆசீர்ேதத்ழத 
அைிப்பார் என்று நம்புேரீ்கைா? 
 
கஜபம் பிதாவே,  உம்முழடய இோஜ்யத்திற்கு  உண்ழமயாக ஊைியம் கசய்ய 
எங்கழை அழைத்திருக்கி ரீ்கள். உண்ழமயாக ஊைியம் கசய்ேதற்குப் பதிோக 
அங்கீகாேத்ழதயும் தற்கபருழமழய  நாங்கள் நாடினதற்காக எங்கழை 
மன்னியுங்கள். யாரும் எங்களுக்கு அங்கீகாேம் ககாடுக்காேிட்டாலும் 
உண்ழமயாக ஊைியம் கசய்ய எங்களுக்கு இருதயத்ழத தாருங்கள். இவயசுேின் 
நாமத்தில் கஜபிக்கிவ ாம். ஆகமன். 
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இேண்டு ேிதமான தூதர்கழை நாம் வேதத்தில் பார்க்கிவ ாம். 
வதேதூதர்கள், மற்றும் சாத்தானின் தூதர்கள் அல்ேது ேிழுந்த தூதர்கள் 
எனோம்.  
 
வேதத்தின் முதல் 5 புத்தகத்தில் வதே தூதர்கைின் அவநக ஈடுபாட்ழட 
நான் காண முடியும். ஆதாம் ஏோழை ஏவதன் வதாட்டத்ழத ேிட்டு 
கேைிவயற் ினவுடன் அத்வதாட்டத்ழதப் பாதுகாக்க வதேன் வசோபழீன 
காேலுக்கு ழேக்கி ார். வசாவதாம் ககாவமாோழே அைிக்க வதே 
தூதர்கழை வதேன் அனுப்புகி ார். ஆபிேகாவமாடு உணவு 
உட்ககாள்ளுகி ார்கள். பனீ் யாக்வகாபுன் கசாப்பனத்தில் வதே தூதர்கள் 
ோனத்திற்கு ஏணியில் ஏறுேதாகவும் இ ங்குேதாகவும் ோசிக்கிவ ாம்.  
 
வமாவச காேத்தில் வதே தூதர்கள் இஸ்ேவேேரின் கானான் 
பிேயாணத்தில் இழடப்பட்டார்கள் உதேினார்கள் என்று நாம் காணோம். 
இவ்ோறு பே உதாேணங்கழை நாம் வேதத்தின் அல்ேது மனிதர்கைின் 
ஆேம்ப காேங்கைில் நாம் ோசித்து கற்  ிகிவ ாம். 
 
மனிதர்கைின் ோழ்க்ழக இழடப்பட்ட இத்தூதர்கழைக் கு ித்து நாம் 
கற்றுக்ககாள்ைோம்? வதேனின் பழடப்பில் பங்குக்ககாள்ளுகி ார்கள், 
வதேனின் திட்டத்ழத நிழ வேற்  பயன்படுத்தப்படுகி ார்கள், 
மக்களுக்கு உறுதுழணயாக இருந்து வதேனின் ேல்ேழமழய 
உேகுக்கு கேைிப்பத்துகி ார்கள். சிே வநேங்கைில் வதேனின் 
தண்டழனத் தீர்ப்ப நிழ வேற்றுகி ார்கள். 
 
சிந்தழன. வதேனின் பழடப்பின் உன் பங்கு என்ன? வதேனுக்கு 
கீழ்படிந்து வதே சித்தத்ழத நிழ வேற்  இன்று உன்ழன 
அர்ப்பணிப்பாயா? 
 
கஜபம். வதேவன, உம் தூதர்கழை வபால் நாங்கள் உங்களுக்கு வசழே 
கசய்ய எங்கழை எடுத்து பயன்படுத்தும். ஆகமன்.     
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,g;nghOJ cd; Ngu; ahf;NfhG vdg;glhky; “,];uNty;” vd;W cdf;Fg; Ngu; 
tpsq;Fk; vd;W nrhy;yp mtDf;F “,];uNty;” vd;W Nghpl;lhu;. 
 
Ntjhfkj;ij kpf ftdj;NjhL thrpg;Nghkhdhy; ekJ Mz;ltUf;F gioa 
Gjpa Vw;ghl;by; gy tpj;jpahrkhd ehkq;fs; nfhLf;fg;gl;Ls;sij 
mwpNthk;.nfhLf;fg; gl;l ehkq;fs; ahTk; mtuJ gz;ig gpu-
jpgypf;fpd;wd.mt;tz;zkhfNt gioa Vw;wghl;by; <rhf;fpd; Fkhudhfpa 
ahf;NfhGTf;F Mz;lth; ,l;l ngau;“ ,];uNty;” . Xu; mofhd ngau;. 
ahf;Nfhg;gpd; tho;f;iff;F jpUg;G Kidahf mike;j ngau;. 
 
ahf;NfhGtpd; Fzhjarq;fis mwpe;nfhs;SNthkhdhy; mit ekf;F 
jpLf;fpLk; jftyhf fhzg;gLk;.jdJ jfg;gd; <rhf;fpd; MrPu;thjj;ij ngw 
ghu;it ,oe;j <rhf;if Vkhw;Wfpwhd;.,jw;f;F cle;ij mtDila  jha-
hu;.,j;jifa Fzj;ij cilatDf;F Mz;lth; Vd ; ngau; khw;wk; 
nfhzh;e;jhu;.Mk; ahf;NfhG vj;jdhf ,Ue;jhYk; Njtd; mtNdhL ey; 
cwit nfhz;bUe;jhu;.mJ kl;Lky;y mtd; Xu; rpwe;j jhprdf;fhud;.ew;kjpg;G 
cilatd;. 
 
ahf;Nfhg;gpd; tho;f;if tuyhw;iw MuhAk;NghJ Xu; rpwe;j cl;rf;fl;l 
gFjpahf fUJtJ Mjpahfkk; 32:24-28 eilngWk; ky;Aj;j Nghuhl;lk;. Mk; 
jhprdj;jpy; jd; Ra ngyj;NjhL Njt kdpjNdhL GhpAk; Nghu; capu; Nghuhl;lk;. 
Nghu; GhptJ Nghy; tpbAksTk; Nghuhl;lj;ij Nkw;nfhz;L vd;id 
MrPh;tjpj;jhy; xopa ck;ik Nghf tplkhl;Nld; vd;w jPh;f;f mutizg;NghL 
kd;whbdhd;.Njtd; mtd; Nghuhl;lj;jpw;F kdkpuq;fpdhu;. MrPh;tjpj;jhu;. 
cd; ngau; vd;d vd;W Nfl;lhu;.mg;nghOJ ehd; ahf;NfhG vd;whd;.mg;nghOJ 
NjtDila ehkk; ,dp Kjy; ahf;NfhG vdg;glhky; “,];uNty;” vdg;gLtha;. 
Mk; “NjtNdhLk; kdpjNdhLk; Nghuhb” ntw;wp  ngw;whd;. ahf;NfhG jPtpu 
mila eph;zaj;jij rhjid Mf;fpdhd;. kPjKs;s mjpfhuq;fis thrpf;Fk; 
NghJ ahf;NfhG cahpa kdpjuhf cWntLj;jhu;. 
 
rpe;jid : vd; tho;f;ifia ahf;Nfhg;gpd; tho;f;ifNahL xg;gpl;L 
ghh;f;Fk;NghJ ehd; ey;ytdh my;yJ nfl;ltdh ? ehd; ve;j cWkhw;wj;jpy; 
cs;Nsd;.? ehDk; ahf;Nfhig Nghy; cau ehd; vd;d nra;a Ntz;Lk;.? 
mtDila cahpa gz;Gf;F <lhf vd;id rkepiy gLj;j ,aYkh.?  
 
n[gk;: Mz;ltNu ahf;NfhG Xu; jpy;Y Ky;Y kdpjdhf [{tpj;jhYk; Njtd; 
mtid Nerpj;jhu;.jd; capiuAk; gizak; itj;J Nghhub ntw;wp 
ngw;whd;.mJ Nghy; vd; tho;f;ifapYk; ,j;jifa Nghuhl;lkpf;f jhprdq;fis 
ehd; fhzr; nra;tPuhf . 
 

 
Ny hPlu;. ngh.jhdpNay; nry;yj;Jiu. 
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ோபனுடன் ோழ்ந்த யாக்வகாபின் காேம் ஒரு பயங்கேமான 
அனுபேமாகும். ஒவ்கோரு திருப்பத்திலும், ோபன் யாக்வகாபுக்கு கபாய் 
கசான்னான், அேன் யாக்வகாபுக்கு ோக்குறுதியைித்ததில் இருந்து அேழன 
ஏமாற் ிேிட்டான். ஆதியாகமம் 31-ன் ஆேம்பத்தில், ோபனின் மகன்கள் 
யாக்வகாபுக்கும் அேருழடய குடும்பத்தினருக்கும் எதிோகத் திரும்பத் 
கதாடங்கியிருப்பழதக் காண்கிவ ாம், ஏகனனில் யாக்வகாபு மிகவும் 
பணக்காேனாகிேிட்டான். 
 
ஆகவே, ோபழன ேிட்டு கானானுக்குத் திரும்பும்படி யாக்வகாபின் வதேனின் 
அழைப்பு இறுதியாக ஆதியாகமம் 31: 3 ல் ேருகி து. ோபனுக்கு இருபது 
ஆண்டுகள் வசழே கசய்தபின் (ஆதி. 31:41), யாக்வகாபின் தாத்தா 
ஆபிேகாமுக்கும், அேருழடய தந்ழத ஈசாக்கிற்கும், யாக்வகாபுக்கும், 
யாக்வகாபின் சந்ததியினருக்கும் வதேன் ோக்குறுதியைித்த வதசத்திற்கு 
யாக்வகாபு திரும்புகி ார். 
 
யாக்வகாபின் ேடீு திரும்பும் பயணத்தின் ஆேம்பத்தில், யாக்வகாபுக்கும் ோபனுக் 
கும் இழடயிோன உ வு கு ித்த கடவுைின் வநாக்கத்ழதப் புரிந்துககாள்ை 
உதவும் இேண்டு காட்சிகழைப் பார்க்கிவ ாம். முதோேதாக, கானான் வதசத்தி 
ற்கு தன்னுடன் கசல்ே தங்கள் தந்ழதயின் ேடீ்ழட ேிட்டு கேைிவய  
வேண்டிய காேணங்கழை யாக்வகாபு தனது மழனேியிடம் ேிைக்கும்வபாது, 
யாக்வகாபு கடவுைிடமிருந்து தனக்குக் கிழடத்த தரிசனத்ழதப் பற் ி அேர்கைி 
டம் கசால்கி ான்.  இந்த துயேமான காேத்தின் மூேம், கடவுள் யாக்வகாழபப் 
பாதுகாத்து, ஆசீர்ேதித்து, கசைிப்பாக்கி ேருகி ார். ோபனின் வநர்ழமயற்  
தன்ழமயிேிருந்து அேழேப் பாதுகாக்க கடவுள் யாக்வகாழப தயவுகூர்ந்து 
ஆசீர்ேதித்தார்.  
 
கடவுைின் கண்வணாட்டத்தில் நாம் காணும் இேண்டாேது காரியம், திருடப்பட்ட 
ேடீ்டு ேிக்கிேகங்கழையும் கண்டுபிடிப்பதற்காகவும், மகள்கள் மற்றும் வபேக் 
குைந்ழதகளுக்கு ேிழடகப வும் ோபன் யாக்வகாழபப் பின்கதாடரும்வபாது. 
கடவுள் ஒரு கனேில் ோபனிடம் ேருகி ார், "யாக்வகாபுக்கு நல்ேது அல்ேது 
ககட்டது என்று எதுவும் கசால்ோமல் கேனமாக இரு" (ஆதி. 31:24). இந்த 
எச்சரிக்ழகயில், கடவுள் யாக்வகாபுடன் ஒரு உடன்படிக்ழக சத்தியம் கசய்தார் 
என்பழதயும், யாக்வகாழப ஆசீர்ேதித்தேர்கழை கடவுள் ஆசீர்ேதிப்பார் என்றும் 
யாக்வகாழப சபித்தேர்கழை சபிப்பார் என்றும் ஈசாக்கு தீர்க்கதரிசனம் கசான் 
னார் (ஆதி. 27:29) என்பழதப் பார்க்கிவ ாம்.  
 
ோபழனப் வபான்  ஒரு மனிதனின் வநர்ழமயற்  தன்ழமயும் துவோகமும் 
யாக்வகாபின் சந்ததியினூடாக உேகுக்கு இேட்சிப்ழபக் ககாண்டுேருேதற்கான 
கடவுைின் சக்திழயயும் ஞானத்ழதயும் ஒப்பிடுழகயில் ஒன்றுமில்ழே. 
 
சிந்தழன:  உங்கள் ஐக்கியம் எப்படிப்பட்டதாயுள்ைது?  
 
கஜபம்: பரிசுத்த பிதாவே, நாங்கள் ஒருமித்து துதிக்கும் படியாய் ஐக்கியத்ழத 
ஏற்படுத்தினரீ். பிரிேிழனகழை உண்டாக்கும் மாம்ச கபேேனீங்கழை கழைந்து 
ேிட்டு ஒருமனவதாடு உம்ழம வசேிக்க எம்ழம ேைிநடத்துேேீாக. இேட்சகர் 
இவயசு கி ிஸ்து ேைியாக கஜபிக்கிவ ன் ஆவமன்! 
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jk];F Cuhdhfpa vypNarH 
 

,e;j egiu gw;wpa tptuk; Ntjhfkj;jpy; mjpfkhf nrhy;ygltpy;iy> 
Mdhy; Mjpahfkk; 15:2-3 trdj;jpy; jhd; fhzyhk;. jk];F 
Cuhdhfpa vypNarH Mgpufhk; tPl;by; xU Copafhud; vd;W ,e;j 
trdj;jpy; ehk; fhzyhk;. MgpufhKf;F gps;is ,y;yhjgbahy;> 
Mgpufhk; ,e;j Ntiyf;fuid jd; thhprhf jj;njLj;jpUf;fyhk;> 
Mjyhy;jhd; Njtd; jk];F Cuhdhfpa vypNariu 
MrPHtjpf;fNtz;Lk; vd;W Mgpufhk; Njtid Ntz;bnfhz;lhd;.  
 
NjtDila miog;Gf;F ,zq;fp Mgpufhk; Muhdpy; ,Ue;J fhdhd; 
Njrj;Jf;F tUKd; jk];Ftpy; thq;fpa Copaf;fhud;jhd; ,e;j 
jk];F Cuhdhfpa vypNarH vd;W Ntjhfkk; NghjfHfs; 
nry;YfpwhHfs;. Mjpahfkk; 24:2k; trdj;jpy; nrhy;ygl;l> MgpufhKf;F 
cz;lhd vy;yhtw;wpHf;Fk; mjpfhhpAkhfp jiyik Copaf;fhud; ,e;j 
vypNarH jhd;. MgpufhKf;F Njtd; <rhf;if nfhLj;jgbahy; jk];F 
Cuhdhfpa vypNarH Copaf;fhuDf;F vy;yhk; jiytdhf ,Uf;fpwhd;.  
 
Mgpufhkpdhy; gps;isahf jj;njLf;fgl;Lk;> filrptiu jk];F 
Cuhdfpa vypNarH Copaf;fhudhfNt tho;e;J khpj;jhd;. V[khDila 
kfid xU Nghl;bahf ghHf;ftpy;iy> Mdhy; <rhf;Ff;F xU ey;y 
kidtpia n[gj;Jld; NjbNghdhd; vypNarH. 
 
vypNariuNghy; cz;ikAs;s CopadhfTk; kw;Wk; cj;jk Co-
padhfTk; ehk; ,e;j cyfj;jpy; thoNtz;Lk;. Njtdplj;jpypUe;J 
ekf;F vd;d ed;ikfs; fpilf;Fk; vd;W Mirglhky;> ek; NjtDf;fhf 
vd;d nra;aKbAk; vd;W Nahrpf;fNtz;Lk;. mJkl;Lkd;wp> 
kw;wtHfSf;F Njtd; nfhLj;j MrPHtj;jijAk; kw;Wk; mtHfs; 
Njtdplj;jpypUe;J ngw;w jhye;Jf;fhfTk; ghHj;J nghwhiknfhs;shky; 
Njtd; ekf;F nfhLj;jitfis itj;J mtUf;F cz;ikAk; 
cj;jkKkhd Copak; nra;Nthkhf. Njtd; ek;ik ghHj;J cz;ikAk; 
cj;jkKk; cs;s Copaf;fhuNd cd;Dila v[khDila 
re;Njh\j;Jf;Fs; gpuNtrp vd;W nrhy;yNtz;Lk; (kj;NjA 25:21). mJtiu 
ehk; ,e;j cyfj;jpy; Njtd; ekf;F nfhLj;j nghWg;GfisAk; Co-
paq;fisAk; cz;ikahf nra;Nthkhf.     
 
rpe;jid 
Njtd; ekf;F Copak; nra;antz;Lk; vd;W tpUk;GfpNwhkh my;yJ 
ehk; NjtDf;F Cpak; nra;a Ntz;Lk; vd;W tpUk;GfpNwhkh? 
 
n[gk; 
Mz;ltNu> ,e;j cyfj;jpy; ehq;fs; ckf;F Copak; nra;Ak; gb ehLfpNwhk;> 
Mjyhy; xt;nthU ehSk; ehq;fs; ckf;F Copak; nra;a 
ngyg;gLj;jpaUs Ntz;Lnkd;W ,NaR fpwp];Jtpd; ehkj;jpdhNy 
Ntz;bnfhs;SfpNwhk;. MNkd;.
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Mfhupd; tho;tpd; %yk; ehk; mupa Ntz;ba rj;jpak; 
 
MfhH jdJ ehr;rpahH rhuhis tpl;L gpupe;J tdhe;juj;jpNy #Uf;F Nghfpw 
eP&w;wz;ilapy; nry;Yk; NghJ fHj;jUila J}jdhdtH mtis re;jpj;J>  
rhuhapd; mbikg;ngz;zhfpa MfhNu> vq;NfapUe;J tUfpwha;? vq;Nf 
Nghfpwha;? vd;W Nfl;lhH. mts;: ehd; vd; ehr;rpahuhfpa rhuhiatpl;L 
Xbg;NghfpNwd; vd;whs;. Mjpahfkk; 16:8 
  
,q;F fHj;jH Mfhiu rhuhspd; mbikg;ngz; vd;W epidT $WfpwhH. ehKk; 
$l NjtDf;Fk; mtUila ePjpf;Fk;> gupRj;jj;jpw;Fk; mbik vd;W epidT 
$Wjy; Ntz;Lk;. NuhkH 6:22> 18 cq;fs; khk;r gytPdj;jpdpkpj;jk; kD\H 
NgRfpwgpufhukha;g; NgRfpNwd;. mf;fpukj;ij elg;gpf;Fk;gb Kd;Nd ePq;fs; 
cq;fs; mtatq;fis mRj;jj;jpw;Fk; mf;fpukj;jpw;Fk; mbikfshf 
xg;Gf;nfhLj;jJNghy> ,g;nghOJ gupRj;jkhdij elg;gpf;Fk;gb cq;fs; 
mtatq;fis ePjpf;F mbikfshf xg;Gf;nfhLq;fs;. NuhkH 6:19 mj;NjhL 
xU NghJk; mRj;jkhd fhupaq;fis elg;gpf;f ek;Kila ruPuq;fis 
ghtj;jpw;Fk;> gprhRf;Fk; mbikahf xg;Gtpj;jy; $lhJ. mg;gb ehk; 
gupRj;jj;jpw;F mbikahf thOk; NghJ Kbthfpa epj;jpa [Ptid ngw;Wf; 
nfhs;s KbAk;. 
 
mlq;fp ,U  
mg;nghOJ fHj;jUila J}jdhdtH: eP cd; ehr;rpahuz;ilf;Fj; 
jpUk;gpg;Ngha;> mts; ifapd;fPo; mlq;fpapU vd;whH. Mjpahfkk; 16:9 
fHj;jUila J}jdhdtH Mfhiug; ghHj;J kWgbAk; cd; ehr;rpahH rhuhaplk; 
Ngha; mlq;fpapUf;f Ntz;Lk; vd;W nrhy;fpwhH. Vnddpy; mts; fHg;gpzp 
ngz;zhf mq;fyha;j;J tdhe;juj;jpy; miye;J jpuptij Njtd; fz;L 
mts; Nky; kdJUfp ,uf;fk; nra;fpwhH. NkYk; Mgpufhkpd; Fkhuid 
(,];khnty;) MfhH tapw;wpy; Rke;J ,Ug;gjhy; me;j Foe;ijf;F Vw;w 
ghJfhg;G> guhkupg;G ,it ahTk; rhuhyplk; jhd; cs;sJ vd;gij Njtd; 
GupAk;gb nra;jhH.  
 
mijg;Nghy jhd; ehKk; NjtDf;Fk;> jpUr;rigf;Fk; mlq;fpapUf;f fw;Wf; 
nfhs;Sjy; Ntz;Lk;. Vnddpy; ekJ tho;tpw;Fk; ekJ FLk;gj;jpw;Fk; 
Ntz;ba rfy ghJfhg;Gk; guhkupg;Gk; Njtdplj;jpYk; mtUila 
jpUr;rigapdplj;jpYk; jhd; cs;sjNj jtpu cyfj;jpy; ,y;iy vd;gij 
kwj;jy; $lhJ. 
 
rpe;jid : v[khd;fis kl;Lky;y Ntiyf;fhuu;fis Fwpj;Jk; Mz;ltu; 
fuprid cs;stuhf ,Uf;fpwhu;.  
 
n[gk;: gupRj;jj;ij vg;nghOJk;; ghJfhj;Jf;nfhs;sTk;; J}a;ikahd 
kdJlDk; kdk; njspTlDk; ,d;Wk; vd;Wk; tho Mz;ltNu ck;Kila 
fpUigia jhUk;. Mnkd;. 
 
 

rNfhjup. v];. N[hjpkzp   
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தாமார் திருமணம் கசய்தேர், ஆனால் குைந்ழத இல்ோதேர். முதேில் 
யூதாேின் மகன் எர், பின்னர் இ ந்த பி கு, அேேது சவகாதேர் ஓனாழன 
மணந்தார். ஆனால் தாமார் கர்ப்பமாகேில்ழே. ஒரு யூதப் கபண்ழணப் 
கபாறுத்தேழே இது அேமானகேமானது, ஏகனன் ால் குைந்ழத இல்ோதது 
கடவுைிடமிருந்து கிழடத்த தண்டழன என்று மக்கள் நிழனத்தார்கள். கடவுள் 
ஓனாழனத் தண்டித்தார், அேர் இ ந்தார். சட்டப்படி தாமார் யூதாேின் 
மூன் ாேது மகழன மணந்திருக்க வேண்டும், அதனால் அேளுக்கு ஒரு 
குைந்ழத பி க்க முடியும், அேர் இ ந்த கணேரின் வகாத்திே கசல்ேத்தில் 
பங்ழகப் கபறுோர். ஆனால் இது நடக்கேில்ழே, எனவே அேள் தனக்கு நீதி 
கிழடக்க முடிவு கசய்தாள். அேள் ஒரு ேிபச்சாரியாக உழடயணிந்து, தன் 
மாமனார் யூதாவுடன் உடலு வு ககாண்டாள், இேட்ழட மகன்கழைப் கபற் ாள். 
 
இதிேிருந்து நாம் என்ன கற்றுக்ககாள்ைோம். பே தழேமுழ கைாக யூத 
மக்கழைத் கதாடே கடவுள் அைித்த ோக்குறுதி. இது ஆதியாகமம் புத்தகத்தின் 
முக்கிய கருப்கபாருைில் ஒன் ாகும், வமலும் தாமரின் கழத ஒரு முக்கிய 
எடுத்துக்காட்டு. இந்த கழதயில் உள்ை எேரும் யூத மக்களுக்கான கடவுைின் 
நீண்டகாே திட்டத்ழத புரிந்து ககாள்ைேில்ழே. அேர்கள் தங்கள் கசாந்த 
இக்கட்டான நிழேழய மட்டுவம பார்த்தார்கள். ஆனால் கடவுைின் மனதில் 
அேர்களுக்கு எதுவும் கதரியாத ஒரு திட்டம் இருந்தது. 
 
நல்ேேர்களுக்கு ககட்ட காரியங்கள் நிகழ்கின் ன, ஆனால் கடவுைின் 
திட்டத்ழதப் பார்க்கவோ புரிந்துககாள்ைவோ முடியாேிட்டாலும் தீழமயிேிருந்து 
நல்ேது ேேோம். 
 
சமூக நீதிக்கான வேட்ழக. சமூக நீதிக்கான யூதர்கைின் கதாடர்ச்சியான 
ஆர்ேத்திற்கு இந்த கழதயின் அடித்தைம் அழமக்கி து. தாமரின் ேைக்கத்திற்கு 
மா ான முழ கள் இருந்தவபாதிலும், அேர் தனக்கும் தனது 
குடும்பத்தினருக்கும் தனது கடழமழய நிழ வேற்றுேதற்காக தனது உயிழேப் 
பணயம் ழேத்த ஒருழமப்பாட்டுப் கபண்மணி. அேளுக்கு ஒரு குைந்ழதக்கு 
உரிழம உண்டு என்பது அேளுக்குத் கதரியும். கடவுைின் திட்டம் ஒரு 
கபண்ணின் ேைக்கத்திற்கு மா ான கசயல்கைின் மூேம் கேைிப்பட்டது. 
 
மத்வதயுேின் நற்கசய்தியில், இவயசுேின் நான்கு கபண் மூதாழதயர்கைில் 
தாமார் ஒருேர். நான்கு வபரும் தங்கள் திருமணங்கைில் / பாேியல் உ வுகைில் 
முழ வகடுகழைக் ககாண்டிருந்தனர். 
 
சிந்தழன. வதேன் தனது திட்டத்திற்கு பேழேயும் பயன்படுத்துகி ார். வதேனின் 
ேைிகள் இன்று புரியாமல் வபானாலும், ஒரு நாள் புரிந்துக் ககாள்வைாம் 
 
கஜபம். ஆண்டேவே, உமது ேைிகழை அ ிந்துக்ககாள்ைவும் புரிந்துக்ககாள்ைவும் 
உதேி கசய்தருளும். ஆகமன்.   
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கபஞ்சமின், யாக்வகாப்பின் கழடசி மகன். ோவகேின் கழடசி உயிர் வபாகும் 
வநேத்தில் பி ந்தேன். தாயன்பு பற் ி அ ியாதேன். தன் தந்ழதயின் 
அேேழனப்பிலும் தன் அண்ணன் வயாவசப்பின் பாசத்திலும் ேைர்ந்தேன். 
ோவகல் இேனுக்கு கபகனானி என்று கபயரிட்டாள், காேணம் இேன், ‘என் 
வேதழனயின் பிள்ழை’ யாகும். வயாவசப்பு இல்ோதவபாது தன் தகப்பழனவய 
சார்ந்திருந்தான். இேன் கானன் வதசத்தில் பி ந்தேன். வகாத்திேத்தில் 
கழடயானேன்.  
 
ஆனால் வதேன் இந்த வகாத்திேத்ழத வேதத்தில் அதிகம் 
பயன்படுத்திருக்கி ார். இந்த வகாத்திேத்ழதச் சார்ந்தேர்களுக்கு தாழ்வு 
மனப்பான்ழம உண்டு. தாங்கள் வகாத்திேத்தின் சி ிய வகாத்திேம், கழடசி 
வகாத்திேம், யாரும் எங்கழைக் கருேதில்ழே என்று நிழனப்பதுண்டு. வதேன் 
இேர்கழையும் உபவயாகப்படுத்தினார்.  
 
சவுல் இக்வகாத்திேத்தில் ேந்து இஸ்ேவேேின் இோஜாோனான். கமார்டகாய், 
எஸ்தர் இோணியும் இக்வகாத்திேத்தில் ேந்தேர்கள். இேர்கழை ககாண்டு 
ஆண்டேர் உேகத்திலுள்ை யூதர்கழைக் காப்பாற் ினார்.  
 
புதிய ஏற்பாட்டில், சவுோகிய பவுல் இக்வகாத்திேத்ழதச் சார்ந்தேர்தான். 
கழடசியாக ேந்தேர்தான் ஆனால் புதிய ஏற்பாட்ழடவய ஆட்சி கசய்தேர். 
இஸ்ேவேேருக்கும் மட்டுமல்ல், பு ஜாதியாருக்கும் சுேிவஷசத்ழதச் கசால்ேி 
இவயசுழே பிேசங்கித்தார்.  
 
நீ சி ியேன் என்று உன்ழன தாழ்ோக கருதாவத. உன்ழனயும் வதேன் 
பயன்படுத்த ேல்ேேோயிருக்கி ார்.  
 
சிந்தழன. உன்ழன தாழ்ோக கருதியதுண்டா? அல்ேது மற் ேர்கள் உன்ழன 
ஏைனம் கசய்ததுண்டா? 
 
கஜபம். வதேவன, உேகத்திேிருப்பேழனக் காட்டிலும் என்னில் இருக்கும் நீர் 
கபரியேர் என்னும் மனழதரியத்ழத என்னில் தாரும். எந்த இடங்கைில் நான் 
தாழ்த்தப்பட்வடவனா, அேமானழமந்வதவனா, கேட்கப்பட்வடவனா 
அவ்ேினங்கைில் என்ழன உயர்த்தி ழேயும், இேட்டத்தழனயான 
ஆசீர்ோதத்ழத கபாைிந்தருளும். இவயசு நாமத்தில், ஆகமன். 
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பழைய ஏற்பாடு (ஆதியாகமம்) ஐசக், இஸ்ேவேேின் வதசபக்தர்கைில் 
இேண்டாேது, ஆபிேகாம் மற்றும் சாோேின் ஒவே மகன், ஏசா மற்றும் 
யாக்வகாபின் தந்ழத. சாோ குைந்ழத பி க்கும் ேயழத கடந்திருந்தாலும், 

ஆபிேகாமுக்கும் சாோவுக்கும் ஒரு மகன் பி ப்பான் என்று கடவுள் ோக்குறுதி 
அைித்தார், ஐசக் பி ந்தார். பின்னர், ஆபிேகாமின் கீழ்ப்படிதழே வசாதிக்க, 

சிறுேழன பேியிட கடவுள் ஆபிேகாமுக்குக் கட்டழையிட்டார். சடங்கு 
தியாகத்திற்கான அழனத்து ஏற்பாடுகழையும் ஆபிேகாம் கசய்தார், ஆனால் 
கடவுள் கழடசி வநேத்தில் ஐசக்ழகக் காப்பாற் ினார். பழைய மற்றும் புதிய 
ஏற்பாடுகைில், கடவுள் ஆபிேகாம், ஐசக் மற்றும் யாக்வகாபின் கடவுள் என்று 
அழைக்கப்படுகி ார், ஏகனன் ால் அேர்கைிடமிருந்து ேந்த அழனேருக்கும் 
ோக்குறுதியும் வநாக்கமும் கடவுைின் உ வு நிர்ணயிக்கப்பட்டது. ஆேம்பகாே 
கி ிஸ்தே வதோேயத்தில் ஐசக்கின் கழத நம்பிக்ழக (எபி. 11:17) மற்றும் 
கீழ்ப்படிதல் ஆகியேற் ின் உதாேணமாக பயன்படுத்தப்பட்டது (யாக்வகாபு 2:21). 
 
ஐசக்கிேிருந்து ோழ்க்ழக பாடங்கள் 

•        கடவுள் கஜபத்திற்கு பதிேைிக்கி ார். அேர் கேகபக்காேிற்காக ஐசக்கின் 
கஜபத்ழதக் வகட்டு, கருத்தரிக்க அனுமதித்தார். கடவுள் நம்முழடய 
கஜபங்கழையும் வகட்கி ார், நமக்கு சி ந்தழத நமக்குத் தருகி ார். 
•        கடவுழை நம்புேது கபாய் கசால்ேழத ேிட சி ந்தது. நம்ழமப் 
பாதுகாத்துக் ககாள்ை கபாய் கசால்ே நாம் அடிக்கடி ஆழசப்படுகிவ ாம், 

ஆனால் அது எப்வபாதும் வமாசமான ேிழைவுகழை ேிழைேிக்கும். கடவுள் நம் 
நம்பிக்ழகக்கு தகுதியானேர். கபேிஸ்தரின் மேணத்ழதத் தேிர்ப்பதற்காக, ஐசக் 
கபாய் கசான்னார், கேவபக்கா தனது மழனேிக்கு பதிோக அேருழடய சவகாதரி 
என்று கூ ினார். அேேது தந்ழத சாோழேப் பற் ி எகிப்தியர்கைிடமும் 
கசான்னார். 
•        கபற்வ ார் ஒரு குைந்ழதழய மற்க ாரு குைந்ழதக்கு வமல் 
ஆதரிக்கக்கூடாது. இந்த காேணங்கழை பிரித்து காயப்படுத்துேது சரிகசய்ய 
முடியாத தீங்கு ேிழைேிக்கும். ஒவ்கோரு குைந்ழதக்கும் தனித்துேமான 
தி ன் உள்ைது, அது ஊக்குேிக்கப்பட வேண்டும். ஒரு தந்ழதயாக, ஐசக் 
யாக்வகாழப ேிட ஏசாழே ஆதரித்தார். இந்த நியாயமற் து அேர்கைின் 
குடும்பத்தில் கடுழமயான பிைழே ஏற்படுத்தியது•         

ஐசக்கின் தியாகத்ழத அேருழடய ஒவே மகன் இவயசு கி ிஸ்து உேகின் 
பாேங்களுக்காக கசய்த தியாகத்துடன் ஒப்பிடோம். 
•        அேர் தனது தந்ழத ஆபிேகாமிடமிருந்து கேனித்தார், கற்றுக்ககாண்டார், 

இது வேதத்தின் மிகவும் உண்ழமயுள்ை மனிதர்கைில் ஒருேோகும். பேதாே 
மணம் ஏற்றுக்ககாள்ைப்பட்ட ஒரு சகாப்தத்தில், ஐசக் கேகபக்கா என்  ஒவே 
ஒரு மழனேிழய மட்டுவம எடுத்துக் ககாண்டார். அேர் தனது ோழ்நாள் 
முழுேதும் அேழை ஆைமாக வநசித்தார். 
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கேகபக்காள் ோழ்க்ழகயிலுந்து நிழ ய காரியங்கழை நாம் ோழ்கின்  இந்த 
ோழ்க்ழகயில் கற்றுக்ககாள்ைோம். கேவபக்காள் ஒரு ககட்ட மனுஷி அல்ே. 
ஆனால் அேள் வதேன் ழேத்த திட்டத்திற்கு ேிவோதமாக கசய்துேிட்டால். 
ஆண்டேர் மூத்த மகனுக்கு ழேத்திருந்த ஆசீர்ோதத்ழத இழைய மகனுக்கு 
ககாடுக்கும்படியாக, அேள் தன் கணேழன ஏமாற் ி வதேனுழடய 
திட்டத்திற்கு ேிவோதமாக கசய்தால். ஆதியாகமம் 27:5-10 பார்த்வதாம் என் ால், 
அது நமக்கு நன்கு அ ிந்த ஒரு சம்பேமாயிருக்கி து.  
 
ஒரு நாள், ஈசாக்கு  ஏசாேிடம், "நான் இ ப்பதற்கு முன்பாக என்னுழடய 
ஆசிர்ோதத்ழத தே ேிரும்புகிவ ன். அதனால், எனக்கு  நீ நல்ே ஒரு 
சுழேயான ஆகாேத்ழத ஆயத்தப்படுத்தி தா. நான் உனக்கு என்னுழடய 
ஆசிர்ோதத்ழத தருகிவ ன் என்கி ார். இழதக்வகட்ட கேவபக்காள் அந்த 
ஆசிர்ோதம் யாக்வகாபுக்கு கிழடக்க வேண்டும் என்பதற்காக யாக்வகாப்பிடம் "நீ 
வபாய் ஒரு ஆட்ழட எடுத்து ோ, நான் உனக்கு சழமத்து தருகிவ ன். நீ அழத 
உன் தகப்பனுக்கு தந்து, அந்த ஆசிர்ோதத்ழத நீ எடுத்துக்ககாள்" என்கி ாள். 
யாக்வகாப்பும் தன் தாயார் கசால்ேழத வகட்டு நடக்கி ான். ஆனால், ஏசாழே 
ஆசிர்ேதிப்பது தான் ஈசாக்கின் ஆழச.  
 
நாம் அவநக வநேத்தில், நம்முழடய சுய ேிருப்பத்தினால் வதேனுழடய 
திட்டத்ழத நாம் ம ந்து ேிடுகிவ ாம். முதோேது, நம்முழடய ோழ்க்ழக 
யிவே நாம் கேவபக்காள் வபால் இருக்கிவ ாமா அல்ேது வதே பயத்வதாடு 
இருக்கிவ ாமா? என்று நாம் ஆோய வேண்டும்.  
 
இந்த பகுதியில் நாம் என்ன பார்க்கிவ ாம் என் ால், வதேன் ஒவ்கோருேரு 
க்கும் ஒவ்கோரு ஆசிர்ோதத்ழத ழேத்திருப்பார். நம்முழடய இருதயமானது 
இப்கபாழுது எதின் வமல் ஆழசயாக இருக்கி து? அந்த ஆழச வதேனின் 
ேிருப்பமான ஆழசயா? முதோேது ஏசாவுக்கு கிழடக்க வேண்டிய ஆசிர்ோத 
த்ழத தழடயாக்குகிவ ாம். இேண்டாேதாக, வதேனுழடய திட்டத்திற்கு 
கீழ்ப்படியாமல் வபாய் ேிட்வடாம். என்க ன் ால்,  என்னுழடய ஆழசயானது 
வதேனுக்கு ேிவோதமாக கசயல்பட ழேக்கி து. இன்ழ க்கு இந்த 
ஆழசயானது நம்முழடய ோழ்க்ழகயில் எப்படி ஆளுழக கசய்கி து?  
 
இந்த கேந்து காேத்தில் நாம் நம்ழம தாழ்த்தி, நம் இருதயம், ஆழசகள், 
எண்ணங்கள் எல்ோம் வதேனுழடய இடத்தில் கசலுத்த வேண்டும். வதேனு 
ழடய திட்டத்தின் வமல் ஆழசயாக இருக்க வேண்டும் தேிே நம்முழடய 
ஆழசகழை, வதேனுழடய திட்டத்ழத மாற்றும்படியாக நாம் கசய்யக்கூடாது.  
இந்த கேந்து காேத்தில், நம்முழடய இருதயம் எப்படி இருக்கி து? வதேனு 
ழடய திட்டத்தின்படி இருக்கி தா?  கஷ்டவமா நஷ்டவமா நாம் நம்முழடய 
ோழ்க்ழகழய அேருழடய திட்டத்திற்கு ஒப்புக்ககாடுப்வபாம். வதேன் அதற்கு 
தகுந்த நன்ழமகழை கசய்ோர். கேவபக்காள் கசய்த தேற்ழ  நாம் நம்முழடய 
ோழ்க்ழகயில் கசய்யாதபடி பார்த்து ககாள்வோம்.            

கஜபம் ; கர்த்தாவே நான் உம்மில் ஆழசயாயிருக்கவும் உம்முழடய 
ஆசீர்ோதங்கழைப் கபற்றுக்ககாள்ைவும் கிருழபத் தாரும். என் இருதயத்தில் 
நல்கேண்ணங்கழையும் நல்ே ஆழசகழையும் ககாண்டிருக்க உதேியருளும். 
இவயசு நாமத்தில்.  ஆகமன்.
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ககாஞ்சத்தில் உண்ழம 
 

 
கர்த்தருக்கு மகிழம உண்டாேதாக. கேந்து காேத்தில் நம்முழடய 
முற்பிதாக்கைின் ோழ்க்ழகயில் காணப்படுகின்  நற்குணங்கழை கருத்தாய் 
கேனித்து, நம்முழடய ஆேிக்கு ிய ோழ்க்ழகயில் கசயல் பட்டால் 
வதேனுழடய நாமத்திற்கு மகிழமயாக காணப்படும். அவ்ேழகயில் 
வயாவசப்பினுழடய நற்குணங்கழையும் ோழ்க்ழகயும் சற்று கேனிப்வபாம். 
 
 வயாவசப்பு யாக்வகாப்பின் பதிகனான் ாேது குமாேன். அேனுழடய 
முதிர்காேத்தில் பி ந்தான். ஆகவே யாக்வகாப்பு மற்  குமாேர்கழை பார்க்கிலும் 

வயாவசப்ழப அதிகமாக வநசித்தான். அத்வதாடு வயாவசப்பு ேரும் 
கசாப்பணங்கழை தன் தகப்பவனாடு பகிர்ந்து ககாள்ோன். ஆகவே அேனுழடய 
சவகாதர்கள் அேழன கேறுத்து பைிோங்க துடித்தார்கள். அேவனா அேர்கழை 

வநசித்தான். ஒரு சமயத்தில் வயாவசப்ழப காயப்படுத்தி எகிப்தியரிடத்தில் 
ேிற்றுப்வபாட்டார்கள். எகிப்திய எஜமானுக்கு வேழேக்காேனாக பே ஆண்டுகள் 
வேழே கசய்தான். வதேன் அேவனாடு இருந்தார் என்று வேதம் சுட்டிக் 
காட்டுகி து. வயாவசப்பினுழடய ோழ்க்ழகயில் துன்பத்திற்கு வமல் துன்பம் 
ேந்து ககாண்வட இருந்தர். எகிப்தின் எஜமானுழடய மழனேி வயாவசப்பின் 
வமல் ஆழசப்பட்டு, தப்பாக நடக்க முயன் ால். அச்சமயத்தில் வயாவசப்பின் 
வமல் கபாய்யான பைி சுமத்தி சிழ ச்சாழேயில் அழடக்கப்பட்டான். 
வயாவசப்புக்கு துன்பத்தில் வமல் துன்பம் ஏற்ப்பட்டது. அச்சமயத்தில் 

கபாறுழமவயாடும,; உண்ழமவயாடு வதேழன சார்ந்து நடந்தான். வதேனும் 
வயாவசப்வபாடு இருந்தார் என்று வேதம் கூறுகி து. வயாவசப்பு எல்ோ 
சூழ்நிழேயிலும் தடுமா மல் உண்ழமயாக நடந்தான். ஆகவே வதேன் அேழன 
எகிப்தில் அதிகாரியாக உயர்த்தினார்.   
 
 
சிந்தழன :- 

 ஆகவே நம்முழடய ஆேிக்கு ிய ோழ்க்ழகயில் வதேனுக்கு 

கீழ்ப்படிந்து முறுமுறுப்புயில்ோமல் கபாறுழமவயாடும், உண்ழமவயாடும், 
யாழேயும் பைிோங்காமல் வயாவசப்பு வபாே நடந்து ககாண்டால் வதேன் 
ஏற் க்காேத்தில் நம்ழம உயர்த்துோர்.  
 

மத்வதயு :25:21:- ககாஞ்சத்திவே உண்ழமயாயிருந்தாய். அவநகத்தின்வமல் 
உன்ழன அதிகாரியாக ழேப்வபன். 

 
 
கஜபம் :-  

 பிதாவே, கேந்து நாட்கைில் என்ழன ஆோய்ந்து பார்த்து, வேதழன 
உண்டாக்கும் ேைி என்னில் இருந்தால் இவயசுேின் இேத்ததால் என் மீறுதுகழை 
கழுேி, நான் உண்ழமவயாடு உம்ழம பின்ப்பற் ி நடக்க உதேி கசய்யும். 
ஆவமன். 
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ePjpahsu; 
 
 
mg;nghOJ uhNfy; Njtd; vd; tof;ifj; jPh;j;J vd; rj;jj;ijAk; Nfl;L 
vdf;F xU Fkhuid nfhLj;jhu; vd;W nrhy;yp mtDf;F “jhz;” vd;W 
Nghpl;lhy;. 
 
Njtd; xt;nthU kdpjDf;Fk; tpNr\pj;j ngaiu mspj;Js;shu; . 
Mjyhy; uhNfy; <d;w Kjy; Foe;ijf;F “ jhz;” vd;w ngaiu 
#l;bdhs;.mtd; NahNrg;Gf;F Ie;jhtJ kfdhthd;. Fzhjrpaq;fspy; 
rw;W khWgl;ltd;. Mjpahfkk; 49:17 –iy thrpf;Fk;NghJ 
ahf;NfhG ,g;gbahf jdJ Ie;jhtJ kfid  $Wtij fhz;fpNwhk;.“ 
jhz; Fjpiuapd; Nky; VwpapUf;fpwtd; ky;yhe;J tpOk;gbaha; mjpd; 
Fjpd;fhiyf; fbf;fpwjw;F topapy; fplf;fpw rh;g;gj;ijNghyTk; ghijapy; 
,Uf;fpw tphpaidg;NghyTk; ,Ug;ghd;”. mg;gbnad;why; mtd; 
J\;ldhf ,Uf;ff;$Lk;.,];uNtypd; jhz; Nfhj;jpuj;jpd; je;ijAk; 
,tNu. 
 
Nky; gFjpia thrpf;Fk; NghJ ehk; ,f;fl;lhd #o;epiyapypUe;J n
[gpf;Fk; n[gj;jpw;F ekJ  Njtd; jPh;T nfhLf;fpwhu; vd;gjw;F uhNfypd; 
tho;f;if ekf;F Xu; Kd; cjhuzk;. mjw;F epfuhd nghUj;jizAk; 
nra;fpwhs;. 
 
 
rpe;jid :  ek;Kila tho;f;ifapYk; ,j;jifa eph;ge;jw;Fs;shd 
rk;gtq;fs; NehpLk; NghJ ehk; fh;j;jiu Nehf;fp ghh;g;Nghkhf .fh;j;jUila 
thh;j;ijf;F  nrtpnfhLg;Nghkhf. 
 
 
n[gk; : rh;t ty;yikAs;s NjtNd vq;fs; tho;tpy; ehs;NjhWk; Nfl;Fk; 
gbahd  tp\j;jd;ikahd  thh;j;ijfis fisnaLg;gPuhf. ehq;fs; 
ahiuAk; ehtpdhy; jPz;lhj Copaf; fhuh;fshf  fhj;Jf;nfhs;StPuhf. 
 

 

Ny hPlu;. ngh.jhdpNay; nry;yj;Jiu 
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வதேன் மனுஷனுழடய ஜேீியத்தில் என்ன கசய்யக் கூடும் என்பதற்கு 
முற்பிதாோகிய யாக்வகாபின் ஜேீியம் நல்ேகதாரு எடுத்துக்காட்டாக 
ேிைங்குகி து. (சங்கீதம் 37:37) நீ உத்தமழன வநாக்கி 
கசம்ழமயானேழனப் பார்த்திரு அந்த மனுஷனுழடய முடிவு 
சமாதானம். யாக்வகாபின் ஜேீியம், ஆேம்பத்ழதப் பார்க்கிலும் 
முடிழேப் பார்! என்பதற்கான நல்ேவதார் அழடயாைமாகும். 
 
வேதாகமத்தில், யாக்வகாழபப் வபாே தங்கள் மேணவேழையில் தங்கள் 
பிள்ழைகள் அழனேழேயும் அழைத்து ஆசிர்ேதித்து வேறு எேழேயும் 
நாம் காண இயோது. யாக்வகாபின் கடந்த காே ோழ்க்ழக 
எவ்ோ ிருந்தது நாம் நன்க ிவோம். பி ழே ேஞ்சித்து, ஏமாற்றுகி  
சுபாேமும், மற்றும் பேகுழ களும் தேறுகளும் அேனிலுருந்தன. 
இப்படியிருக்க, அேனுழடய கழடசி நாட்கள் எவ்ோறு 
வமன்ழமயானழேயாக, மிகச் சி ந்தழேயாக மா ின என நாம் 
ேியப்பழடயக் கூடும். 
 
இதன் இேகசியம், யாக்வகாபின் ோழ்க்ழகயிேிருந்த பல்வேறு 
வதால்ேிகள், குழ கள் மத்தியிலும், அேனில் இறுந்த சி ப்பான ஒரு 
நற்பண்பாகிய “மனத்தாழ்ழமவய” ஆகும். யாக்வகாபு, கசய்த 
தேறுகளுக்காகத் வதேனிட்த்திேிருந்து கடும் சிட்ழசகள் அேனுக்குத் 
கிழடத்தன என் ாலும் அந்தச் சிட்ழசகைின் மித்தம் அேன் அேருக்கு 
ேிவோதமாக முறுமுறுக்கவுமில்ழே, முழ யிடவுமில்ழே, 
மனத்தாழ்ழமயுடன் அச்சிட்ழசகழை அேன் ஏற்றுக்ககாண்டான்! 
 
நீ சிறு தேறுகள் கசய்யும்வபாது அேற் ிற்காகத் வதேன் உன்ழன 
மிகக் கடுழமயாகச் சிட்சிப்பாோயின் அது உன்னுழடய ஆ ம்பத்ழதப் 
பார்க்கிலும் முடிழே அேர் மிகவும் வநர்த்தியானதாய் மாற்  
ேிரும்புகி ார் என்பதற்கான நல்ேவதார் அழடயாைமகும். 
தாழ்ழமயுள்ைேர்கைின் முடிவு மகிழமயானதாயிருக்கும் என்பழத 
யாக்வகாபின் முடிேிேிருந்து நாம் அ ிந்துககாள்கிவ ாம். 
 
சிந்தழன: உனக்காக சிலுழேயில் மரித்த இவயசு, சீக்கிேமாய் 
ேருகி ார்! நீ அேழே சந்திக்க ஆயத்தபடு, அேழே மனத்தாழ்ழமயுடன் 
கதாழுதுககாள்ளு. அப்வபாழுது உன் முடிவு சமாதானமாயிருக்கும். 
 
கஜபம்: அன்புள்ை பேம தகப்பவன, என்னுழடய வசாதழன வநேத்தில், 
உமது கிருழப என்ழன தாங்கும்படி கசய்தீவே, என் பேேனீத்தில் உம் 
கபேன் பூேணமாய் ேிைங்கச்கசய்தீவே, உமக்கு நன் ி. 
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ஏசா  என்பதற்கு  வோமமுள்ைேன்  என்று  அர்த்தமாகும்.  இேன் 
ஈசாக்குக்குப்  பி ந்த  இேட்ழடப்  பிள்ழைகைில்  மூத்தேன். (ஆதி, 
25;21-26). இேனுழடய  தகப்பன்  ஈசாக்கு  இேனில்  பிரியமாயிருந்து, 
வசஷ்ட  புத்திே  பாகத்ழத  இேனுக்குக்  ககாடுக்க  வநாக்கமாயிந் 
தான். ஒரு  தடழே  இேன்  கூழ்  சாப்பிட  ஆழசப்பட்டு, தன்  
சவகாதேன்  யாக்வகாபிடம்  தன்  வசஷ்ட  புத்திேபாகத்ழத  
ேிற்றுேிட்டான்.(ஆதி 25;27-34). 
 
இன்ழ ய  நாைின்  தியானத்தில்  நாம்  கற்றுக்ககாள்ைப்  வபாேது  
என்ன?. ஏசா பசிக்காக  கூழைச்  சாப்பிட  ஆழசப்பட்டு, தன்  வசஷ்ட  
புத்திேபாகத்ழத  ேிற்றுப்வபாட்டது  மற்றும்  அல்ோமல்,  கழடசியாக  
தன்  தகப்பனிடம்  கப வேண்டிய  ஆசீர்ோதங்கழையும்,  யாக்வகாபி 
னால்  ஏமாற் ப்பட்டு  அழதயும்  இைந்துப்வபானான்.(ஆதி 27;30,41).
(யாக்வகாழப  நான்  சிவநகித்வதன்,  ஏசாழே  நான்  கேறுத்வதன்  
என்று  கர்த்தர்  கசான்னது. (ஆதி 2, வோமர் 9;13) கதரிந்து  
ககாள்ைப்பட்டேர்களுக்கும்,  கதரிந்து  ககாள்ைப்படாதேர்களுக்கு  
முள்ை  முன்னழடயாைமாகும்.)  யாக்வகாபினால்  வதே  ஜனங்கள்  
உருோக்கப்பட்டார்கள்.  இழதப்வபாேவே  நாமும் கதரிந்துக் 
ககாள்ைப்பட்டு  சுேிகாேப்  புத்திேப்பாகத்ழத  கபற் ிருக்கிவ ாம்,  
அழத  உேகச்  சிற் ின்பங்கைினால்  இைந்துப்  வபாகாமல்  காத்துக்  
ககாள்ைவேண்டும். 
 
நாமும்  உேக  இச்ழசகளுக்கு  ஆழசப்பட்டு  பாேத்திவே  ேிழுந்து 
ேிட்டால்,  நாம்  கப வேண்டிய  ஆசீர்ோதங்கழை  இைந்துேிடு 
வோம்.  பிசாசானேன்  தந்திேமாக  நம்ழம  ேஞ்சிக்கோம்,  நாம்  
நம்ழம  பாதுக்காக்க  கர்த்தழேச்  சார்ந்து,  ஆேியானேோல்  நடத்தப் 
பட  வேண்டும்.  ஒருவேழை  நாம்  கர்த்தழே வதடாதேர்கைாய்  
இருக்கோம்,  இந்த  கேந்துக்  காேத்திோேது  நாம்  கர்த்தரிடம்  
கநருக்கமாக  உ வுக்ககாள்ை  நம்ழம  மாற் ிக்ககாள்வோம்.  நாம்  
உபோசித்து  தியானித்து  கஜபிக்க  முன்  ேருவோம்.  நிச்சயமாக  
நாம் ஆசீர்ேதிக்கப்படுவோம்.   
 
கஜபம்;  பேவோகப்  பிதாவே  நீர்  ககாடுத்தச்  சுேிகாேப்  
புத்திேபாகத்ழத  இைந்துப்வபாகாமல்  இருக்க  ஆேியானேோல்  
எங்கழை  நடத்தும்.  ஆவேன்!.    
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ஆதியாகமம் 35:22 : "அேர் அங்கு ோழ்ந்தவபாது, ரூபன் தனது தந்ழதயின் 
மழனேியான பில்ஹாவுடன் உடலு வு ககாண்டார், யாக்வகாபு ேிழேேில் 
அழதப் பற் ி வகள்ேிப்பட்டார் ..." "யாக்வகாபு ேிழேேில் அழதப் பற் ி 
வகள்ேிப்பட்டார்" ேதந்திகள் இருந்திருக்க வேண்டும் என்பதற்கான அ ிகு ியாக 
இருக்கோம். இந்த ஏற்றுக்ககாள்ை முடியாத நடத்ழதழய யாக்வகாபு தனது 
கழடசி மூச்ழச ேழே ம க்கேில்ழே. நாம் ஊகிக்கக்கூடிய பே ேிஷயங்கள் 
உள்ைன: யாக்வகாபு எப்வபாதாேது ரூபழன மன்னித்தாோ அல்ேது ரூபனுக்கு 
எதிோக அேன் ோழ்நாள் முழுேதும் கசப்பானேோக இருந்தாோ? ரூபன் 
எப்வபாதாேது மனந்திரும்பினாோ? அேர் தனது தந்ழதயிடம் மன்னிப்பு 
வகட்டதாக எந்த பதிவும் இல்ழே. 
 
இந்த பகுதியில் பே படிப்பிழனகள் உள்ைன: முதல்: நம் கசயல்கள் 
ேிழைவுகழை ஏற்படுத்துகின் ன. நாம் மனந்திரும்பும்வபாது கடவுள் நிச்சயமாக 
நம்ழம மன்னிப்பார், ஆனால் அதன் ேிழைவுகள் அைிக்கப்படாது. நாம் 
பாேத்ழத மிகவும் தீேிேமான முழ யில் ழகயாை வேண்டும்; கபருழமழய 
ஒதுக்கி ழேத்துேிட்டு, எப்படி இருந்தாலும் புண்படுத்தும் நபர்கைிடமிருந்து 
மன்னிப்பு வகளுங்கள். நம் பாேங்கழைக் ழகயாள்ேது ேிரும்பத்தகாத 
ேிழைவுகழை ஏற்படுத்தும், சிே வநேங்கைில் பே ஆண்டுகளுக்குப் பி கு 
ேிழைவுகழைக் காணோம். ரூபனின் ேிஷயமும் அப்படித்தான். 
 
இேண்டாேது: மக்கள் நம்ழம புண்படுத்தும்வபாது, நாம் அேர்கழைச் கசன்று 
சரியான முழ யில் "எதிர்ககாள்ை" வேண்டும். நாம் அழத அழடக்கி ழேக்க 
கூடாது, பின்னர் அது கேடித்து ேிடும். அழதத்தான் யாக்வகாபு கசய்தார். அேர் 
இ க்கும் ேழே ரூபனுக்கு எதிோன வகாபத்ழதவயா கசப்ழபவயா காட்டேில்ழே. 
ோழ்க்ழகயும் மேணமும் நாேின் சக்தியில் உள்ைன. யாக்வகாபு தனது மேணக் 
கட்டிேிேிருந்து ரூபனின் எதிர்காேத்ழதப் பற் ி வபசினார். 
 
மூன் ாேது: நாம் எப்வபாதும் அதிகாேத்ழத மதிக்க வேண்டும். கடவுள் தான் 
மக்கழை அதிகாேத்தில் அமர்த்துகி ார்; ஆன்மீகம், குடும்பம், அேசியல். நாம் 
அேர்களுடன் உடன்படாதவபாது கூட, நாம் அேர்கழை மதிக்க வேண்டும், 
அப்படி கசய்யேில்ழே என் ால் அந்த அதிகாேத்ழத நியமித்த கடவுழை 
அேமதிப்பதற்கு சமம். நம்முழடய கசாற்கழையும் கசயல்கழையும் கேனத்தில் 
ககாள்ை கடவுள் நமக்கு உதேட்டும், ஏகனனில் அழே ேிழைவுகழை 
ஏற்படுத்துகின் ன. 
 
சிந்தழன. உங்கள் முடிவுகள், ஆழசகள் எப்படிப்பட்ட ேிழைவுகழை 
உண்டாக்கியிருக்கி து?  

 
கஜபம்: பிதாவே, தயவுகசய்து நான் கசய்யும் கசயல்கைில் நீதியுள்ைேர்கைாக 
இருக்க எனக்கு உதவுங்கள், ஏகனனில் அழே வநர்மழ யான மற்றும் 
எதிர்மழ யான ேிழைவுகழை ஏற்படுத்துகின் ன. என் ோயின் ோர்த்ழதகள், 
என் இதயத்தின் தியானம் மற்றும் என் ோழ்க்ழகயின் கசயல்கள், உங்கள் 
இதயத்திற்கு வேதழனழயயும் மரியாழதழயயும் ககாண்டுேேட்டும், என் 
ோழ்க்ழகக்கு அைிவு. ஆகமன். 
 
 



30 

               

 பரிசுத்த  வேதத்தில்  அவநக  கபண்கழை கு ித்து  நாம் ோசிக்க  முடியும். 
அதுவும்  ேிவசஷமாய் மா ியழதக்  கூ ிய  கபண்கள்,  மற்றும்  
அேமதிக்கப்பட்ட கபண்களும்  உண்டு.  அந்த   ேரிழசயில்  இன்று  நாம் 
தியானிக்க  இருப்பது,  அேமதிக்கப்பட்ட  மற்றும்  தன்  கணேனால் 
நிோகரிக்கப்பட்ட  கபண்ணுமாகிய வேயாழை  கு ித்து  தான்  தியானிக்க   
வபாகிவோம்.  
 
ோபானின் மூத்த மக்களும், யாக்வகாபின் மூத்த மழனேியாோள். வேயாள் 
என் ல் "கேழே" அல்ேது "துன்பம்". பரிசுத்த வேதத்தில் அவநக கபண்கள் 
உதாசீனப் படுத்தப்படுகி ார்கள். அந்த ேரிழசயில் நாம் வேயாைிடமிருந்து 
இேண்டு ேிவசஷத்த தன்ழமகழை வதேன் இந்நாைில் கற்றுக்ககாள்ைத்தக்க 
ேிரும்புகி ார். 
 
முதோேது தன்ழம என்ன என் ல், "ேிருப்பம்" அல்ேது ஆழச. என்னதான் 
தன் கணேனால் உதாசீனப்படுத்தப்பட்டாலும், அேள் அேழன, தன் கணேழன 
கேறுக்கேில்ழே, அேைின் ேிருப்பம் அழனத்தும் அேழைவய சார்ந்து 
இருந்தது. அேளுழடய தரிசனத்ழத ேிட்டு ேிேகேில்ழே. அப்படியாக இந்த 
நாைில் நாமும் ஒன்ழ  நன்கு புரிந்துக்ககாள்ை வேண்டும். எந்த 
சூழ்நிழேயாய் இருந்தாலும்,  நம்முழடய  தரிசனம்  அல்ேது  வநாக்கம் 
என்ன என்பழத  கதைிோய்  புரிந்துக்ககாள்ைவேண்டும்.  நம் வநாக்கத்ழத 
ேிட்டு  ேிேகாமல்  முன்வன ி  கசல்ேவேண்டும். 
 
இேண்டாேதாக தான்  ஒதுக்கப்படுகி ாள்  என்று  கதரிந்தும்,  அந்த  
சூழ்நிழேயாய்  அருழமயாக  ழகயாளுகி ாள்,  எப்படிகயன் ால்  தன்  
வேதழனகழை  வதேனிடம்  ஒப்புேித்து  காத்திருக்கி ாள்.  எப்கபாழுதும்  
சந்வதாஷமாயிருங்கள்.  இழடேிடாமல்  கஜபம்பண்ணுங்கள்.  
எல்ோேற் ிவேயும் ஸ்வதாத்திேஞ்கசய்யுங்கள்;  அப்படிச்  கசய்ேவத  கி ிஸ்து  
இவயசுவுக்குள் உங்கழைக்கு ித்துத்  வதேனுழடய  சித்தமாயிருக்கி து.  
என்  ேசனத்திற்கு  ஏற் ோறு  வேயாழை வபால் நாமும்  துன்பம்,  
வேதழன  மற்றும்  காரியங்கழையும்  வதேனுக்கு  ஒப்புக்ககாடுப்வபாம். 
 
வேயாழைப் வபால்  நாமும்  இந்த  கேந்து  நாட்கைில்  மீண்டுமாக நம்ழம  
புோணமாக  வதே  சமூகத்தில்  ஒப்புக்ககாடுக்கி   தருணமாக 
எடுத்துக்ககாள்ளுவோம்.  மீண்டுமாக  வதேன்  நம்ழம  பேப்படுத்துேோக.  
ஆகமன். 

சிந்தழன:  உங்கள் கஜப ோழ்க்ழக எப்படி உள்ைது?  
 
கஜபம்:  கஜபத்திற்கும் பதில் தரும் பேம தகப்பவன, கஜப ஆேியில் என்ழன 
நிழ த்தருளும், கஜபிக்க கற்றுத்தாரும், என் வேண்டுதல்கழை தயோக வகட்டு 
பதில் தாரும். பரிந்துவபசும் இவயசுேின் நாமத்தில்.      
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cd; : 1:5 - ehd; fUg;ghapUe;jhYk; mofhapUf;fpNwd;. 
moif tpUk;ghjth;fs; ahUkpy;iy.ahf;NfhG Xu; mofpia 
tpUk;gpdhd;.mts; ngau; uhNfy;.yhgdpd; Gjy;tp ahf;Nfhgpd; jha;khkd; 
kfs;. 
 
ahf;Nfhig Kjypy; re;jpj;jpJ ,uz;lhk; jhukhf gjpdhd;F tUlk; 
nghUikrhypahf fhj;jpUe;J jd; mj;ij kfid fuk; 
gpbj;jts;.Mjpahfkk; 29:6 .mNjh MLfis Xl;bf;nfhz;L 
tUfpwhs;.jd; jfg;gDf;F fPo;gbe;j nghWg;Gs;s ngz; mts;. 
 
cwTfis cz;ikaha; Nerpj;J mth;fSf;fhfNt tho;tJ 
rhjhuzkhd fhhpak; fpilahJ.Mdhy; uhNfy; ghf;fpak; ngw;wts;.jd; 
Jizapd; G+uz md;ig ngw;wts;. gjpdhd;F Mz;Lfs; mtDf;F 
nfhQ;r ehl;fshf Njhd;wpaJ.(Mjpahfkk; 29:20 ). 
 
mtSf;F vJTNk rPf;fpukha; fpilf;ftpy;iy.MrPh;thjq;fs; 
jhkjkhfNt fpilj;jJ.Njtdhy; epidT $wg;gl;lts; (Mjpahfkk; 
30:22). uhNfy; fhj;jpUe;jts; Mjpahfkk; 29:30. fh;j;juhy; epe;ij 
ePf;fg;gl;lts; (Mjpahfkk; 30:23).rhl;rp gfph;e;jts;. tpRthrpj;J 
Jjpj;jts; (Mjpahfkk; 30:24). Mjpahfkk; 42:6 mtspd; fz;fs; 
NahNrg;ig vfpg;j;jpd; mjpgjpaha; fhzhtpl;lhYk; ngd;[kpd; NahNrg;gpd; 
jha; ,e;j moF uhNfy; .uhNfhy; mf;fhy ngz;fSf;F xU 
Kd;Ndhbahf tho;e;jpUf;fpwhs;. mtspd; Gfo; &j; 4:11 ,];uNty; 
tPl;ilf; fl;Ltpj;j ,uz;L Nguhfpa uhNfiyg; NghyTk; Nyahiag; 
NghyTk; tho;e;jpUf;f nra;thuhf.,e;j ey; ehspy; uhNfypd; tho;it 
jpahdpj;J ehk; fh;j;jUf;F ed;wp nrhy;YNthkhf. Mnkd;. 
 

சவகாதரி v];jh; ,uhirah 
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யாக்வகாபு மற்றும் வேயாள் தம்பதிக்கு பி ந்த மூன் ாேது 
குமாேன்தான் வேேி. குைந்ழத இல்ோத மேடியாய்  இந்த  பூமியின்  
அற்பமாய்  எண்ணப்படட ஒருத்திதான் இந்த வேயாள், பி கு   
கர்த்தரின்  காருணியத்தால் நான்கு பிள்ழைகழை கபறுகி ாள். அதில் 
மூன் ாேதக பி ந்தேன்தான் இந்த வேேி. இந்த மூன் ாேது 
பிள்ழையின் நிமித்தம் பி ந்த ோர்த்ழததான் "இப்கபாழுது என்வனாடு 
வசர்த்திருப்பர்". இந்த ேிவசவஷ ோக்குத்தத்தமானது, வேேின் 
தழேமுழ க்கு, தழேமுழ  - தழேமுழ யாக பின்கதாடர்ந்து 
ேருகி து. 
 
  இப்படியாக வேேி என்று பார்க்கும்வபாது ஒரு ஆசிர்ேதிக்கப்பட்ட 
தழேமுழ யாக  காணமுடிகி து. பிற்பாடு உருோன அந்த 
தழேமுழ  தான் வதோேயத்தின் முக்கிய கபாறுப்புகழை 
கபற்றுக்ககாண்டது. அதுமட்டும் அல்ோமல் முதன்ழம இடத்தயும் 
கபற்றுக்ககாண்டனர்.   
 
  நிோகரிக்கப்பட்ட சூழ்நிழேயிேிருந்து ேந்த இந்த வேேி 
தழேமுழ   பேவோக   வதேனுக்கு  முதன்ழமயான காரியங்கழை  
கசய்யும்படி பிரித்கதடுக்கப்பட்டேர்கள்.  அப்படியாக இந்த கேந்து 
காேம், முக்கியமாக நமக்கு உணர்த்தும் ஒரு காரியம் என்ன என்று 
தியானிக்கும்வபாது, ஒரு வேழே நாமும் இப்படியா அவநக 
வேழேயில் இந்த உேகத்தால் நிோகரிக்கப் பட்டிருக்கோம். ஆனால்  
வதேன் நம் மீது ஒரு கபரிய திட்டத்ழத ழேத்திருக்கி ார், அந்த 
திட்டத்திற்கு காத்திருந்து  நம் தழேமுழ க்கு ஆசிர்ோதத்ழத 
வசர்த்துழேப்வபாம்.  
 
  வேேி  எப்படி வதேவனாடு உ வுக்ககாள்ளும்படியான 
ஆசீர்ோதத்ழத கபற்றுக்ககாண்டார்கவைா, அப்படியாக இந்நாைில் 
பாேிகைான நமக்கும் அவத ஆசிர்ோதம் வதேன் தந்திருக்கி ார். 
நமக்கு  ககாடுக்கப்பட்டிருக்கி  இந்த தங்க தருணத்ழத   
தே ேிடாமல் காத்துக்ககாள்ளுவோம்.  
 

கஜபம்:  பேவோக பிதாவே, இந்த கபான்னான வநேத்திற்க்காய் நன் ி 
கசால்லுகிவ ன். வேேிழய வபால் நானும் ேிவசவஷமானேன், இந்த 
ஜேீனுள்ை நாகைல்ோம் உமக்கு உண்ழமயான, நீர் ேிரும்புகி  
ஆோதழன ஆோதிக்க ஒப்புக்ககாடுக்கிவ ன். எந்வநேமும் உம்வமாடு 
இழணந்திருக்கும் ஒரு ோழ்க்ழக எனக்கு தந்ததற்காய் நன் ி. 
ஆகமன்.
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யாக்வகாபின் இறுதி ோர்த்ழதகழை ஆதியாகமம் 49 பதிவுகசய்கி து. வதேன் 
தம்முடன் உடன்படிக்ழக கசய்த மனிதர்கைிடமிருந்து ேந்த உண்ழமயான 
தீர்க்கதரிசன அ ிேிப்புகள் இழே, மிக முக்கியமான ோக்குறுதி யாக்வகாபின் 
மகன் யூதாவுக்கு ேருகி து. 
 
யூதாழேப் பற் ி யாக்வகாபு கசால்லும் முக்கியமான ேசனம் இங்வக: 
“கசங்வகால் யூதாழே ேிட்டு ேிேகாது, அேனுழடய அஞ்சேி ேரும் ேழே 
கசங்வகால் யூதாேிடமிருந்வதா, ஆட்சியாைரின் ஊைியர்கைிடமிருந்வதா 
ேிேகாது; அேருக்கு ஜனங்கைின் கீழ்ப்படிதல் இருக்கும் ”(ஆதி. 49:10). இந்த 
கதைிோன ேசனம் பே ேைிகைில் ஒரு கருத்ழத கேைிப்படுத்துகி து: 
யூதாேிேிருந்து, கடவுள் இறுதியில் ோஜாக்கழை எழுப்புோர், கசங்வகால் இந்த 
ோஜாக்கைிடமிருந்து யூதாேின் ேம்சத்திேிருந்து ஒருவபாதும் 
ேிேகாது. யூதாேின் ேம்சாேைிழயச் வசர்ந்த ஒருேர் ோஜாோக ஆட்சி 
கசய்ோர், அேர் தம்முழடய சவகாதேர்கழை ஆளுோர் என்பது மட்டுமல்ே 
(ஆதி. 49: 8) யூதா “ஜனங்கைின் கீழ்ப்படிதழே” கட்டழையிடுோர். 
 
நாம் 1 சாமுவேலுக்கு ேரும் ேழே எந்த ேிதமான ோஜாவும் இஸ்ேவேழே 
ஆளுேழதக் காணேில்ழே, ேித்தியாசமாக, முதல் ோஜாோன சவுல் 
யூதாேின் வகாத்திேத்திேிருந்து அல்ே, கபன்யமீன் வகாத்திேத்திேிருந்து 
ேந்தான் (1 சாமு. 9). 
 
ஆனால் அது நடக்கும்வபாது, கடவுள் இறுதியில் சவுழே நிோகரித்து, அதற்கு 
பதிோக யூதாேின் வகாத்திேத்திேிருந்து தாேதீு என்  ழபயழனத் தன் 
ோஜாோக அபிவஷகம் கசய்தார் (1 சாமு. 16). தாேதீுக்கு, கடவுள் இந்த 
ோக்குறுதிழய அைித்தார்: “உங்கள் நாட்கள் நிழ வே ி, உங்கள் பிதாக்களுடன் 
படுத்துக் ககாள்ளும்வபாது, நான் உங்கள் சந்ததிழய உங்களுக்குப் பின் 
எழுப்புவேன், நான் அேருழடய ோஜ்யத்ழத ஸ்தாபிப்வபன். அேர் என் 
கபயருக்காக ஒரு ேடீ்ழடக் கட்டுோர், அேருழடய ோஜ்யத்தின் 
சிம்மாசனத்ழத என்க ன்றும் நிழேநாட்டுவேன் ”(2 சாமு. 7: 12-13) 
 
அதன்படி, இவயசு கி ிஸ்து மகிழமயிேிருந்து மரித்வதாரிேிருந்து 
உயிர்த்கதழுப்பப்பட்டவபாது, அேர் உயர்த்தப்பட்டு நித்திய ோஜ்யத்ழதப் 
கபற்றுக்ககாண்டார். இந்த ேைியில், யாக்வகாபு தீர்க்கதரிசனம் கசான்னது 
வபாேவே , இவயசு கேன்று யூத வகாத்திேத்தின் சிங்கமாக ஆனார் (கேைி 5: 
5) . 
 
சிந்தழன:  இந்நாைிலும் நாம் நம்ழம சற்று ஆ ாய்ந்து பார்வபாம். 
வமய்யாகவே நமக்கும் வதேனுக்கும் ஒரு கநருக்கமன உ வு உள்ைதா என்று. 
ோனத்ழதயும் பூமியயியும் பழடத்த  அந்த ஆண்டேர் நம் சார்பில் 
இருப்பதற்க்கு முதேில் நாம் அேவோடு இருக்க வேண்டும்.   
 
கஜபம்:  பிதாவே இந்த உபோச நாட்கைில் நாங்கள் உம்மிடம் கநருங்கி ேே 
கிருழப கசய்யும் ஆண்டேவே. வேடருழடய கண்ணிக்குத் தப்பின 
குருேிழயப்வபாே எங்கழையும் ேரும் வசாதழனகைிேிருந்து ேிடுேியும் 
ஆண்டேவே.ஆகமன்.     


