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நூல் அறிமு்கம் நூல் அறிமு்கம் 

 கிறிஸதவ்ததில் ்பல சிைப்பு அம்ெங்கள் உள்்ளது. அதில் 
மி்கமுககியைாை ஒன்று கிறிஸது இயயசுவின் நற்கருணை ்பநதி. அதணை 
நாம் எவவாறு ஆெரிக்கயவண்டும் என்று ்பலர ்பல விதைா்க கூறியிருநதாலும், 
நம் இட்ததில் கிறிஸதுவின் ்பணிணய சிைப்்பா்க செயத ய்பராயர. 
இரா்பரட் ்கால்டுசவல் ஐயர கூறியுள்்ள விதம் சிறிது வி்ததியாெைாைது. 
எப்்படி என்ைால், நாம் இக்கால்ததிலும் நம் ெண்பயில் ஆெரி்தது வருகிை 
திருவிருநது ஆராதணை முணைணையின் அர்ததங்கண்ள தழுவி ்கர்ததருணடய 
்பநதியாம் நற்கருணையின் சிைப்பு்கண்ள ஓங்க கூறி, நம்ணை எப்்படி அநத 
்பநதிககு தயார ்படு்ததயவண்டும் என்று ஆரம்்பம் முதல் முடிவு வணர 
கூறியுள்்ளதாகும். இநத பு்தத்கம் சவளிட்டு சுைார நூறணைம்்பது ஆண்டு்கள் 
ஆைாலும் நாம்ைால் இநத பு்தத்க்ததின் தமிழ் அமுதிணை ச்காண்டு இன்றும் 
யதவைாகிய பிதாவின் அன்பிணை உைர முடியும் என்்பதில் ஐயமில்ணல. 
இநத பு்தத்க்ததிணை இக்கால்ததில் வாசிககும்்படியா்க தமிழ்  எண்்கண்ள, 
்கணித எண்்க்ளா்கவும் ்பணைய வடசைாழி தமிழ் எழு்ததுக்கண்ள நம் இக்கால 
தமிழ் எழு்ததுக்க்ளாவும் ைாறறியுள்ய்ளாம். ைட்டுைல்லாது ய்பராயர இரா்பரட் 
்கால்டுசவலின் பிரெங்க வடிவிலாை நற்கருணை ஆராதணை முணைணையின் 
வி்ளக்க்தணத, தணலப்பு்கய்ளாடு ்பல ்பகுதி்க்ளா்க வகு்ததுய்ளாம். எையவ 
்படிப்ய்பார தங்களின் ்பாடல் பு்தத்க்தயதாடு ்படி்ததால் ஏன் ஆராதணை 
முணைணை இவவாறு ்கட்டணைக்கப்்பட்டுள்்ளது என்்பணத உைரலாம். 
இப்பு்தத்க்ததில் ்காைப்்படும் தியாைங்கள் யவத அடிப்்பணடயிலாைது 
எை்பணத சுட்டும் வண்கயில் ஒவசவாரு தியாை்த்ததிறகும் யையல அதன் 
ஆதார வெைம் ச்காடுக்கப்்பட்டுள்்ளது . இநத பு்தத்கம் உங்கள் ஆவிககுரிய 
வாழ்கண்கககு ்பயனுள்்ளதா்க அணையும் என்று விசுவாசிககியைாம். யதவ 
ெைாதாைம் ச்பரு்கட்டும்! 

்பரைனின் ்பாணதயில் ்பரைனின் ்பாணதயில் 

திருசநல்யவலி கிறிஸதவ வரலாறறு ெங்கம்திருசநல்யவலி கிறிஸதவ வரலாறறு ெங்கம்
செ. சுஜி்த செ. சுஜி்த 
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தறயொதணை செயகிைதறகும், யதவ்ப்ததிவர்ததிககிைதறகும்தறயொதணை செயகிைதறகும், யதவ்ப்ததிவர்ததிககிைதறகும்
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மு்கவுணரமு்கவுணர

 ்கர்ததருணடய இராப்ய்பாெை்தணதச யெரநதவர்களும், அதறகு 
ஆய்ததைாகிைவர்களும் தங்கண்ளச யொதி்ததறிநது செ்ப்ததியாைஞசெயது 
யெரயவண்டிய ஒழுஙகிருக்க, இ்தயதெ்ததுக கிறிஸதவர்களில் அயந்கர 
யவதவெை்தணத நன்ைாய அறியாதவர்க்ளாயும், யதவ ்ப்ததியில் 
யதைாதவர்க்ளாயும், தியாைம் ்பண்ணுகிைதில் வைக்கப்்படாதவர்க்ளாயும் 
இருப்்பதிைாயல, நற்கருணைகச்கன்று ஆய்ததம் ்பண்ணிகச்காள்ளுஞ 
ெைய்ததிலும், அணத வாஙகுந தருை்ததிலும் வாசி்ததுைர்ததக்க 
செ்ப்ததியாைங்களுள்்ள பு்தத்கம் அவர்களுககு அவசியம் 
யதணவயாயிருககின்ைது. அப்்படியிருநதும், இதுவணரயில் அப்்படிப்்பட்ட 
பு்தத்கம் இல்லாததால் அயந்கர ஏறை்படி ்கர்ததருணடய ்பநதிணயச யெர 
ஏதுவில்லாைல், தரிசு நில்ததில் ைணைச்பயதும் ்பயிர விண்ளயாதது ய்பால், 
ஆசீரவாதமும் ஆறுதலும் அணடயாைல் ய்பாைதுண்டு. இணதககுறி்தது சநடு்க 
விொரப்்பட்டு, இககுணைணவ்த தீரக்க என்ை செயயலாசைன்று யயாசி்தது, 
நற்கருணை்த தியாைப் பு்தத்கசைான்ணைச செயயும்்படி தீரைானி்தததின் 
ய்பரில், யூயராப்புக்கண்ட்ததிலிருககிை உ்ததை்ப்ததியும் ஞாைமுமுள்்ள 
குருைார அக்கண்ட்ததுக கிறிஸதவர்களுணடய பிரயயாெை்ததிற்கா்கச செயத 
நற்கருணை ஆய்ததப் பு்தத்கங்கண்ளப் ்பரியொதி்தது, அவறறில் இ்தயதெ்ததுச 
ெண்பயாருணடய பு்ததிககும் தமிழ்சைாழிககும் இணெநதணவ்கண்ள்த 
சதரிநசதடு்தது, கூட்டியும் குணை்ததும் இப்பு்தத்க்தணத உண்டாககியிருககியைன். 
இசசெ்ப்ததியாைங்கண்ள அவரவர தனி்தது வாசிககிைது ைன்றி, கிறிஸதவர்கள் 
செ்பஞசெயயும்்படி கூடி வரும் யவண்ள்களிலும் சில தியாைங்கண்ள 
வாசிக்க்ததகும். யதவநற்கருணை வாஙகும் ய்பாசதல்லாம் இப்பு்தத்க்ததில் 
அடஙகியிருககிை செ்ப்ததியாைங்கள் ஒவசவான்ணையும் முணையாய வாசிக்க 
யவண்டுசைன்று நிணைக்க யவண்டாம். ஒரு ைாத்ததில் சில தியாைங்கண்ளயும், 
அடு்தத ைாத்ததில் ைறறுஞ சில தியாைங்கண்ளயும் வாசி்ததால், 
எப்ச்பாழுதும் எழுப்புதல் உண்டா்க ஏதுவாயிருககும். இயயசு இரட்ெ்கரின் 
அன்ண்ப நிணை்ததுக ச்காண்டாடுவதறகுக கிறிஸதவர்கள் எப்ச்பாழுதும் 
ஆய்ததைாயிருக்கயவண்டியதால், இப்்படிப்்பட்ட செ்ப்ததியாைங்கண்ள 
வாசிக்கச ெையஙகிணடயாவிட்டாலும், ்கர்ததருணடய ்பநதிணயச யெராைல் 
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இருக்கககூடாது. "தங்கள் பிதாக்களின் யதவைாகிய ்பரா்பரணை்த 
யதடும்்படி தங்கள் இருதய்தணத யநராககிைவர்கள் ்பரிசு்ததஸதல்ததிறய்கறை 
சு்ததாங்கம் அணடயாதிருநதாலும், கிருண்பயுள்்ள ்பரா்பரன் அவர்களுககு 
ைன்னிப்்பாரா்க." (2 நா்ளா:30:19) இப்பு்தத்க்ததிலுள்்ள செ்பங்கண்ளயும் 
தியாைங்கண்ளயும் வாசிககிை ஆய்ததயை ய்பாதுசைன்று ஒருவரும் 
நிணை்தது யைாெம் ய்பா்கககூடாது. ்பாவ்தணத உைரதலும், கிறிஸதுநாதணர 
விசுவாசி்ததுப் ்பறறிகச்காள்ளுதலும், அவர அருளும் வரப்பிரொதங்கண்ள 
வாஞசி்ததலுைாகிய ஆய்ததம் அவசியம் யவண்டும். இவவாய்ததமில்லாைல் 
எநத்த தியாைங்கண்ள வாசி்ததாலும், எவவண்க எ்ததைஞசெயது முயன்ைாலும் 
பிரயயாெைம் வராது. ்கர்ததருணடய இராப்ய்பாெைம் ஆவிககுரிய 
விருநதாதலால், ஆவியயாடும் உண்ணையயாடும் யெருகிைவர்கய்ள அதறகுப் 
்பா்ததிரவான்்கள். இ்தயதெ்ததுக கிறிஸதவர்கள் இப்பு்தத்க்ததின் உதவியால் 
்ப்ததிகய்கறை ஆய்தத்தயதாயட யதவநற்கருணைணய வாஙகும்்படிககும், 
"்கர்ததர தயவுள்்ளவர என்கிைணத அவர்கள் ருசி்ததுப்்பார்தது" இயயசுக 
கிறிஸதுணவ அறியும் அறிவிலும் கிருண்பயிலும் வ்ளரநயதறி வரும்்படிககும், 
்கடவுள் ்கட்டண்ளயிட்டு ஆசீரவாதநதநதரு்ளக்கடவர. 

திருசநல்யவலிச சீணையிலுள்்ள திருசநல்யவலிச சீணையிலுள்்ள 
இணடயன்குடிஇணடயன்குடி

இரா்பரட் ்கால்டுசவல் இரா்பரட் ்கால்டுசவல் 



்கவனிப்பு்கவனிப்பு

இப்பு்தத்க்ததில் ்கண்டிருககிை செ்ப்ததியாைங்கண்ள அவரவர தனி்தது 
வாசிக்க்ததக்க ஒழுங்காய, "நான்" என்றும், "என்னுணடயது'' என்றும் ஒருணையாய 
சொல்லியிருககிைது. கூட்ட்ததில் வாசிககும் ய்பாது ஒருணைசசொற்கண்ள ைாறறி, 
"நாங்கள்" என்றும், "எங்களுணடயது'' என்றும் ்பன்ணையாய வாசிக்க யவண்டும்.





்கர்ததருணடய இராப்ய்பாெைம் ்கர்ததருணடய இராப்ய்பாெைம் 
்பரிைாைப்்படுகிைதறகு முநதிை கிைணையில் தறயொதணை ்பரிைாைப்்படுகிைதறகு முநதிை கிைணையில் தறயொதணை 

செயகிைதறகும், யதவ்ப்ததிவர்ததிககிைதறகும் செயகிைதறகும், யதவ்ப்ததிவர்ததிககிைதறகும் 
ஏதுவா்கசசெயய்ததக்க தியாைங்கள் ஏதுவா்கசசெயய்ததக்க தியாைங்கள் 

ஆய்தத செ்பம்ஆய்தத செ்பம்

 ெ்கல ஞாை்தணதயும் ஈகிைவயர, நான் என் இருதய்தணத 
எப்்படி ஆராயநதாலும், உைது திருவிருநதுககு என்ணை எப்்படி 
எ்ததைப்்படு்ததிைாலும், உம்முணடய உதவியும் உம்முணடய 
ஆசீரவாதமுமில்லாைல் என் முயறசி்கச்ளல்லாம் விருதாவாயப் ய்பாகும். 
நீர என் ்கண்்கண்ள்த திைநது என் இருதய்தணத இ்ள்கச செயயாவிட்டால், 
என் ்பாவங்கண்ள அறிநதுைருகிைதறகு்த திராணியறைவைாயிருப்ய்பன். 
நீர விசுவாெநதராவிட்டால், நான் கிறிஸது இரட்ெ்கரின் கிருண்பணயச 
ொரநது அவணர முழு நம்பிகண்கயயாயட நம்புகிைதறகு ஏதுவில்ணல. நீர 
உம்முணடய ஆவியிைாயல என்ணைச சு்ததி்கரியாவிட்டால், அசு்ததமும் 
தீவிணையும் என்னில் நிணலககும். ஆண்கயால் என் யதவயை, உம்மிட்ததில் 
வருகியைன். நீயர என் ்கண்்கண்ள்த திைநது என் இருதய்தணத இ்ள்கசசெயது, 
எைககு விசுவாெநதநது, உம்முணடய ஆவியின் ஏவுதலிைால் என்ணைச 
சு்ததி்கரி்ததருளும். உைது ்பநதிணயச யெருதறய்கறை குைங்கண்ளயும் 
ஆய்தத்தணதயும் எைககு அருளிசசெயயும். ய்கட்கிை எைககு்த தாரும், 
யதடுகிை நான் ்கண்டணடயசசெயயும், தட்டுகிை எைககு வாெணல்த 
திைநதருளும்; இயயசுககிறிஸதுவினிமி்ததயை. ஆைன்.
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்பாவ்தணதயுைரநது துககி்தது்த தன்ணை சவறு்தது்த ்பாவ்தணதயுைரநது துககி்தது்த தன்ணை சவறு்தது்த 
யதவஇரக்க்தணத்த யதடுதறய்கறை ்பசொ்ததா்ப்ததியாைங்கள்.யதவஇரக்க்தணத்த யதடுதறய்கறை ்பசொ்ததா்ப்ததியாைங்கள்.

சங்கீ்தம்: 40 . 1240 . 12 என்னுவடய அக்கிரமங்கள் என்வனைத த்தொடர்நது பிடித்தனை. 
அவைகள் என் ்தவையின் மயிர்களிலும் அதிகமொயிருக்கின்்றனை. 

்கர்ததருணடய யவத்தணதக ச்காண்டு என்ணைச சீரதூககிப் ்பாரககும் 
அ்ளவில் நான் எவவித்ததிலும் குணைவுள்்ளவசைன்று ்கண்டிருககிைது. 
செயயயவண்டிய ்கடணை்கண்ளச செயயாைல் விட்டுவிட்யடன்; செயதாலும், 
அணரகுணையாயச செயயதன். ஆதிமுதல் இதுவணரககும் உல்க்ததியல எநதப் 
்பாவம் நடநதிருககிையதா, அநதப் ்பாவ்ததின் யவர என்னிட்ததிலுண்டு. 
இதுவுைல்லாைல், நான் குறைமுள்்ளவைாயிருகண்கயில், என் குறைங்கண்ளக 
குறி்தது்த துயரப்்படாைலிருககியைன். நான் ்பலைறைவைாயிருகண்கயில், 
என் ்பலவீை்தணத உைராைலிருககியைன். இயயசுயவ, நான் உம்முணடய 
்பாடு்கண்ள்த தியானி்தது, என் ்பாவயதாஷங்களினிமி்ததம் துக்கப்்படும்்படி 
எைககுக கிருண்ப செயயும். உைது ண்கயிலும் உைது ்காலிலும் ்கடாவிை 
ஆணி என் ்பாவயை! உைது திருசசிரசில் சூட்டிை முண்முடி என் ்பாவயை! 
உைது விலாவியல கு்ததுருவிை ஈட்டி என் ்பாவயை! இயயசுயவ, நீர 
சிலுணவயில் அணையுண்டு வணதக்கப்்பட்ட நிஷடூர்தணத நான் ்பார்தது, 
எநதப் ்பாவ்தணதயும் சவறு்தது ஒழி்ததுவிடுயவைா்க.

சங்கீ்தம்: 25: 11  உமது நொமததினிமித்தம் என் அக்கிரமதவ்த 
மன்னியும்; ஏதனைனில் அது தெரியது. 

என் ்பாவம் ச்பரியத! நான் செயத ்பாவங்கண்ள அநத்கார்ததில் செயயாைல், 
சவளிசெ்ததியலயய செயயதன். நான் கிறிஸது இரட்ெ்கருககுப் பின் 
செல்லுகிைவைாய அவணர உல்க்ததாருககு முன்்பா்க அறிகண்கயிட்டும், 
நான் துன்ைாரக்கைாய நடநதால் உல்க்ததார என் துன்ைாரக்க்தணதக 
்கண்டு அவணர்த தூஷிப்்பார்கச்ளன்று அறிநதும், என் ்பாவங்களிைாயல 
என் இரட்ெ்கருககு அவகீர்ததியுண்டாககியைன். ஞாைஸநாைம் 
யதவநற்கருணைணய நான் ச்பறறும், ்பாவ்தணத சவறு்ததுவிடுயவசைன்று 
ெண்பயார முன்புககுப் ச்பாரு்ததிணை ்பண்ணியும் திரும்்ப்ததிரும்்ப ைைதறியப் 
்பாவஞசெயதிருககியைன். கிருண்பயுள்்ள பிதாயவ, உைககு முன்்பா்க என்ை 
சொல்லுயவன்! உம்முணடய ஒயரகுைாரைாகிய கிறிஸது இயயசுவின் 
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எைகச்கா்தத ைனிதருககு யநா்க நடநததிைாயல நான் 
குறைமுள்்ளவைாயிருககியைன்; ஆகிலும் யதவரீருணடய பிரைாைங்கண்ள 
நான் மீறி, உைககு வியராதியும் நன்றி ச்கட்டவனுைாயப் ய்பாையத 
என்ய்பரில் வியெஷி்தத குறைம். ஆ்ததுைாயவ, உன் யதவனுககு வியராதைாய 
நீ செயத ்பாவங்கண்ள உைரநது, உன் ்கல்சநஞசு சநாறுங்க அணவ்கண்ள 
அயராசி்தது்த துககி்ததுகச்காள். உன்னுணடய இர்கசிய யயாெணை்கண்ளயும் 
உன் வழி்க்ளணை்தணதயும் ்பார்ததறிநத ்பரிசு்தத பிதாவுககுக ய்கா்பம் 
உண்டாககிைாய. உன்னுணடய த்காத நடகண்கயிைாயல ைாசில்லாத 
அன்புள்்ள இரட்ெ்கணர அவதூறுப்்படு்ததிைாய. ைைப்பூரவ்தயதாயட 
்பாவஞசெயது ்பரிசு்தத ஆவிணய்த துக்கப்்படு்ததிைாய. ்பரைபிதாயவ, 
உம்முணடய ்பாத்ததில் விழுநது ்பாவைன்னிப்ண்பக ச்கஞசிக ய்கட்கியைன். 
உைது மிகுநத இரக்கங்களின்்படியய என் மீறுதல்்கள் நீங்க என்ணைச 
சு்ததி்கரியும். இரக்கமுள்்ள மீட்்பயர, என்ணைக ண்கதூககி இரட்சியும். 
்பரிசு்தத ஆவியய, என்னிட்ததில் நிணலவரைாை ஆவிணயப் புதிதாய 
உண்டாககும். நான் நிரப்்பநதைாை ்பாவிசயன்்பது நிசெயம். என் 
மீட்்பருணடய ைரை புண்ணியயையன்றி, யவயை தார்கம் எைககில்ணல. 
இருதய்ததின் ெஞெலமும் இருதய்ததின் ்பாவமும் இருதய்ததுகய்க சதரியும். 
ஆண்கயால் என் முழு ஆ்ததுைாயவாடும், என் முழுப்்பல்தயதாடும் நான் 

சங்கீ்தம்: 51:4  த்தைரீர் ஒருைருக்தக விதரொ்தமொய்ப் ெொைதவ்த 
நடப்பிதத்தன்.

இர்ததயையன்றி யவசைான்றும் என்ணைச சு்ததி்கரிக்கைாட்டாது. அநத 
இர்ததம் ்பாவம் ய்பா்கச சு்ததி்கரிககும் தன்ணையுள்்ளதாயிருககிைசதன்ைா
லும், என் ்பாவம் ச்பரிசதன்று அநத இர்ததயை வி்ளங்கக்காட்டுகிைது. 
நீர இரக்கமில்லாதவரும் ்கடிைைாைமுள்்ளவருைாயிருநதால் என் 
்பாவம் ைட்டுள்்ளதாய்த யதான்றும். நீர அன்ய்பசயன்னும் நாைம் 
வி்ளஙகியவராைதிைாலும், உைதன்பின் ஏவலிைாயல உைது குைாரனுணடய 
திருஇர்ததம் எைக்கா்கச சிநதப்்பட்டதிைாலும், நான் உம்ணை ைைநது 
உம்முணடய ்கட்டண்ளணய மீறிைது ைட்டுமிஞசிை ்பாவைாயிருககிைது. 
அருணை இரட்ெ்கயர, ்பாவியயன் உம்மிட்ததில் அணடக்கலம் புகுநது, 
நீர செயத ்பாவநிவாரை்தணத முழு நம்பிகண்கயயாயட நம்புகியைன். 
உம்முணடய நாையை என் இரட்சிப்பு. உம்முணடய நாை்ததினிமி்ததம் என் 
அககிரை்தணத ைன்னி்ததருளும். "உங்கள் ்பாவங்கள் சியவசரன்றிருநதாலும், 
உணைநதைணைணயப்ய்பால் சவண்ணையாகும். அணவ்கள் இர்ததாம்்பரச 
சிவப்்பாயிருநதாலும், ்பஞணெப்ய்பாலாகும்'' என்று யதவரீர அருளிை 
வாககு்தத்தத்தணத உைது ஆவியிைாயல எைககுைர்ததி ்பலிககும்்படி 
செயயும். அப்ச்பாழுது ெநயதாஷமுள்்ள உதடு்க்ளால் உம்ணை்த துதிப்ய்பன். 
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்பரா்பரனிட்ததிறகு ைைநதிரும்பி, அவர ஏற்படு்ததிை ொககிரசைநதின் 
வழியாய அவருணடய கிருண்பணய அணடய யவண்டுசைன்று யதடி 
இயயசுணவ யநாககிகச்காண்டிருப்ய்பைா்க. 

தயொபு: 24:2,3 ெரொெரனுவடய தீெம் என் சிரசின் தமல் பிரகொசித்த 
மொ்தங்களில் எனைக்கிருந்த சீைொ எனைக்குக் தகொடுப்ெைனைொர்?

நான் குைப்்பட்டு ்ப்ததியுள்்ளவைாகி, ்கர்ததருணடய வழி்களில் நடககும் 
ஆரம்்ப்ததில் எைககுண்டாை ெைாதாைமும் ய்பரின்்பமும் எவவ்ளவு அதி்கம்? 
அநதச சுகிரத நாட்்களில் ெரவவல்லவருணடய நிைலில் தஙகி்த தீஙகுககுப் 
்பயப்்படாைலிருநயதன். நி்ததிணர செயயப் ய்பாகும் ய்பாது, இநத இரா்ததிரியியல 
்கர்ததர என்ணை எடு்ததுகச்காண்டாலும் அவருணடய ென்னிதியில் 
நான் விழி்தது, நீதிைான்்களின் ஆ்ததுைாக்கய்ளாடும் நறதூதர்கய்ளாடும் 
வாெம்்பண்ணுயவன் என்கிை நம்பிகண்கயயாயட ்பயமில்லாைல் ்படு்ததுக 
ச்காள்யவன். ்காணலயில் நி்ததிணர சதளிநது எழுநதிருககும் ய்பாது 
்கர்ததருணடய கிருண்பணய முதல் நிணைவா்க நிணைப்ய்பன். எஙய்க ய்பாைாலும், 
எது யநரிட்டாலும், என் பிதாவின் அன்ண்பக ்கண்டுைரநது, அவணர்த 
துதிப்ய்பன். அப்ச்பாழுது ஒரு துக்கமும் ஒரு குணைவும் எைககில்ணல. 
ைரைமும் ்பயங்கரைாயிராைல் நி்ததிய ெைாதாை்தணதக கூறும் தூதணைப்ய்பால் 
எைககுக ்காைப்்பட்டது. உல்க விொரங்களும் வியாதி துன்்பங்களும் 
ஒரு ச்பாருட்டாய்த யதான்ைவில்ணல. என் பிதாவுககுப் பிரியைாய நடக்க 
யவண்டுசைன்கிை ்கவணலயய எைககுக ்கவணலயாயிருநதது. ஐயயா! என் 
்பாவ்ததிைாயல இநத நன்ணை்கண்ள இைநது விட்யடன். நான் ்பரா்பரயைாயட 
ெஞெரியாைல் நன்றி ச்கட்டவைாகி அொககிரணதயாய நடநததிைாலும், 
இவவுல்க்ததின் ையக்கங்களில் சிககிகச்காண்டதிைாலும், கிருண்பச்பை்ததக்க 
எ்ததைங்கண்ள அெட்ணட செயததிைாலும், ஆரம்்ப்ததில் பிர்காசி்தத 
்ப்ததியாகிய தீ்பம் வரவர அணைநது ய்பாயிறறு. "நீ ஆதியில் ்காட்டிை 
அன்ண்பவிட்டுக குளிரநது ய்பாை்படியால் உன்யைல் விெைைாயிருககியைன். 
நீ விழுநத நிணலணைணய நிணை்தது ைைநதிரும்பி ஆதியில் செயத கிரிணய 
்கண்ளச செயவாயா்க’’ என்று என் இரட்ெ்கர சொல்லிய எசெரிப்ண்ப நான் 
இப்ச்பாழுது ய்கட்டுைரநது அவருணடய ்கட்டண்ளயின்்படி சீரணடயவைா்க. 
இரட்ெ்கயர, திரும்்பவும் என்ணை உயிரப்பி்ததருளும். என்னுணடய ஆ்ததுைா 
புதுசீவைணடநது ச்பலன்ச்காண்டு, முன்னுள்்ள சுகிரத நன்ணை்கண்ள்த 
யதடும்்படிககும், ்ப்ததிணவராககியமும் அன்பும் குணைநது ய்பா்காைல் 
என்னிட்ததில் வர்ததி்தது வரும்்படிககும், நான் உம்முணடய ்பநதிணயச 
யெரும்ய்பாது உம்முணடய ைரைப் ்பாடு்கண்ள எைககு ஞா்ப்கப்்படு்ததி 
அணவ்கண்ள எைககுப் ்பலிக்கசசெயதருளும். 
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1 தகொரி:11: 31  நம்வம நொதம நியொயநதீர்த்தொல் நொம் 
நியொயநதீர்க்கப்ெடுைதில்வை. 

என் யதவயை, உைககு வியராதைாய நான் செயத ்பாவங்கள் அணை்தணதயும் 
உம்மிட்ததில் அறிகண்கயிட்டு, உம்முணடய ய்கா்பாககிணைககுப் 
்பா்ததிரைாயிருககியைன் என்று ஒ்ததுக ச்காண்டு, நாயை என்ணை 
நியாயநதீர்தது்த தாழ்்ததி உம்முணடய ்பாத்ததில் விழுநது ்பணிகியைன். 
ைை்ததாழ்ணைகய்கறை வார்தணத்கண்ள ைா்ததிரம் சொல்லாைல், சையயாய 
நான் குறைவாளியாயிருககியைன் என்று இருதய்ததின் ்கரு்தயதாயட 
உைரநது உைககு முன்்பா்க என் குறைங்கண்ள அறிகண்கயிடுகியைன். 
என் யதவயை , நீர சொல்லிய உண்ணையுள்்ள வாககு்தத்த த்ததின்்படி 
என்ணை நியாயநதீரக்கப் பிரயவசியாைல் என் மீறுதல்்கண்ள எைககு 
ைன்னி்ததருளும். என் ்பாவங்களுககு்த தக்கதாய தண்டணைசெயயாைல், 
கிறிஸது இயயசுவிலுள்்ள மீட்ண்பக ச்காண்டு உம்முணடய கிருண்பயிைாயல 
என்ணை நீதிைாைாககும். அவருணடய இர்தத்ததின் மூலைாய உண்டாை 
மீட்ய்ப என் நம்பிகண்க. உம்முணடய திருவிருநதில் நான் அநத மீட்ண்ப 
நன்றியறியுதயலாயட நிணைககும்்படி உம்முணடய கிருண்பணய எைககு்த 
தாரும்.

அன்புள்்ள இயயசுயவ, நீர குைப்்படுதணலயும் ்பாவைன்னிப்ண்பயும் 
இஸரயவலருககு்த தநதரு்ள்ததக்கதா்க, பிதாவாைவர உம்ணை 
அதி்பதியா்கவும் இரட்ெ்கரா்கவும் உயர்ததிைாயர. இநத நன்ணை்கள் 
ஏணை அடியயனுககுக கிணடக்கயவண்டுசைன்று இப்ய்பாது உம்மிட்ததில் 
வருகியைன். என் இருதயம் தன் ்பாவ்தணதயும் உைது இரக்க்தணதயும் 
உைரகிைதில்ணல. அது தீயிலுங ச்காடிது, ்கல்லிலும் வலிது. இநதக ்கல் 
இருதய்தணத்த யதவரீர இரக்கைாய எடு்தது எைககு நல்ல இருதய்தணத்த 
தாரும். உன்ைத்ததிலிருககிை ்பரிசு்ததர ஒப்புகச்காள்்ள்ததக்க ்பலியாகிய 
சநாறுஙகுண்ட இருதய்தணத எைககு்த தநதருளும். கிருண்பயுள்்ள மீட்்பயர, 
உம்முணடய ்பாடு்களிைாயல என் இருதயம் இ்ளகும்்படிககும், உம்முணடய 
தயவு ச்பாறுணை என் குைப்்படுதலுககு ஏதுவாயிருககும்்படிககும் 
்கட்டண்ளயிட்டருளும். என் இருதயம் வழுவிப்ய்பாகிைதும், சீரைாறுகிைதும், 
்கப்்படுள்்ளதுைாயிருப்்பதிைாயல, என் இருதய்ததின் யயாெணை்களுககு 

யைசலழுதிய தியாைங்களில் ்காட்டியிருககும் யைசலழுதிய தியாைங்களில் ்காட்டியிருககும் 
்பசொ்ததா்பமுண்டா்கவும் ்பாவைன்னிப்புக கிணடக்கவும் ்பசொ்ததா்பமுண்டா்கவும் ்பாவைன்னிப்புக கிணடக்கவும் 

பிரார்ததிக்க்ததக்க செ்பம். பிரார்ததிக்க்ததக்க செ்பம். 
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ஒருக்காலும் என்ணை ஒப்புகச்காடாயதயும். எங்களுக்கா்கப் ்பரிநது 
ய்பசுகிைவயர! இயயசுயவ! உம்முணடய ்பரிசு்தத ஆவிணயக ச்காண்டு 
என்ணை உைது பிதாவினிட்ததில் யெர்ததுகச்காள்ளும். நான் அவரிட்ததில் 
சையயாய ைைநதிரும்பிைவைா்க அவருணடய இரக்க்தணதயும் அவருணடய 
தயா்ளைாை ைன்னிப்ண்பயும் ச்பறறுகச்காள்ளும்்படியா்கவும், ெைாதாைமுள்்ள 
ைையதாயட உம்முணடய ்பரிசு்தத ்பநதிணயச யெரும்்படியா்கவும் யதவரீர 
என்ணைக கிருண்பயாயப் ்பார்தது : [ை்கயை] ை்கய்ள! உன் ்பாவங்கள் 
ைன்னிக்கப்்பட்டை" என்று திருவாய ைலரநது சொல்லும். உைது 
இரக்கங்களினிமி்ததமும், உைது புண்ணியங்களினிமி்ததமுயை. ஆைன். 

யதவதயணவயும், இயயசு இரட்ெ்கருணடய யைன்ணைணயயும், யதவதயணவயும், இயயசு இரட்ெ்கருணடய யைன்ணைணயயும், 
அவர நம்ணை இயடறறும்்படி செயத இரட்ெணிய அவர நம்ணை இயடறறும்்படி செயத இரட்ெணிய 
கிரிணய்கண்ளயும், அவர நிரப்்பநதைாை ்பாவி்கண்ள கிரிணய்கண்ளயும், அவர நிரப்்பநதைாை ்பாவி்கண்ள 

ஏறறுகச்காள்ளும் இரக்க்தணதயும் தியானிககிைதறய்கறை ஏறறுகச்காள்ளும் இரக்க்தணதயும் தியானிககிைதறய்கறை 
விசுவாெ்ததியாைங்கள்.விசுவாெ்ததியாைங்கள்.

சங்கீ்தம்: 31:19 உம்முவடய நன்வம எவைளவு திரள். 

யதவ அன்பு அயந்கவண்கயாய எைககுக ்கட்டண்ளயிடப்்பட்டிருககின்ைது. 
எைககுக கிணட்ததிருககிை லவுகீ்க ெவுககியங்கண்ளயும், ஆ்ததுை 
நன்ணை்கண்ளயும் இ்ததணைசயன்று சொல்ல யாராயல கூடும்! நான் 
ைரை்ததிறகுப் ்பா்ததிரைாய இருநதும், யதவரீருணடய ச்பாறுணையிைாயல 
இதுவணரககும் உயியராடிருககியைன். என் அககிரைங்களின் இணடயில் 
என்ணை அழி்ததுப் ய்பாடாைல் நான் குைப்்படயவண்டுசைன்று ்கா்ததிருககிறீர. 
்பாவ்தணதயும் அசு்தத்தணதயும் நீககும்்படி திைக்கப்்பட்ட ஊறறில் யெருகிைதறகு 
இன்ைம் எைககு இடமுண்டு. கிருண்ப ச்பை்ததக்க எ்ததைங்களும், சீவ அப்்ப 
ைாகிய வாை ஆ்காரமும் இம்ைட்டும் எைககுக கிணட்ததிருககிைது. நான் 
இன்ைம் இரக்க ஆெை்ததண்ணடயில் யெரநது கிறிஸதுவின் கிருண்பயுள்்ள 
வரங்கண்ள அணடயலாம். இணவ்க்ளன்றியும், இயயசுரட்ெ்கருணடய 
திருவிருநதுககு நான் வநது அவருணடய ைரை்தணதயும் ்பாடு்கண்ளயும் 
நிணை்ததுக ச்காண்டாடி, அவருணடய இரட்ெணிய ்பா்ததிர்தணத வாஙகிக 
ச்காள்்ள இன்சைாரு ெையமும் எைககுக கிணட்ததிருககிைது. ஆண்கயால், 
நான் அவரிட்ததில் ஓடி அவருணடய ்பாத்ததில் விழுயவன். அவருணடய 
நாையை எைக்கணடக்கலம். 



நற்கருணைத் தியானமாணை 19

சங்கீ்தம்: 42:11  என் ஆததுமதம, ஏன் முறிநது தகொண்டிருக்கி்றொய். 
ஏன் என்னிற் தகொந்தளிக்கி்றொய். 

நான் செயத திர்ளாை ்பாவங்கண்ள ைா்ததிரம் நிணை்ததுக ச்காண்டு, என் 
்பாவநாெணர ைைக்கலாைா? எநதப் ்பாவங்கண்ளயும் நீககி என்ணை விடுவிக்க 
இயயசுரட்ெ்கருககுச ெ்ததுவமும் சி்ததமும் உண்யட. "சொஸதமுள்்ளவனுககு 
ணவ்ததியன் யவண்டுவதில்ணல, வியாதியுள்்ளவனுகய்க யவண்டும்’’ என்று 
சொல்லிய்படி, ்பரைணவ்ததியனுணடய உதவி எைககு அவசியநயதணவ. 
உள்்ளங்கால் துவககி்த தணலைட்டுககும் எைககு ஆயராககியம் இல்ணல. 
சிலயவண்ள்களில் வியாதியின் ச்காடுணையிைாயல வியாதியுண்சடன்கிை 
உைரவும் அறைவைாயிருககியைன். திவவிய மீட்்பயர, உம்மிட்ததில் 
வருகிை யாவணரயும் இரட்சிககிைவயர, எைககிரஙகும். ஆயக்காரருககும் 
்பாவிகளுககும் ைா்ததிரைா இரட்சிப்பு யவண்டும்? எைககும் யவண்டுயை! 
உம்முணடய கிருண்ப எைககுக கிணடயாதிருநதால் என்ணைககும் 
ச்கட்டுப்ய்பாயவன். ஆயக்காரணரயும் ்பாவி்கண்ளயும் நீர தள்்ளவில்ணல: 
என்ணையும் தள்்ள ைாட்டீர. உைககுச சி்ததைாைால் என்ணைச சு்ததைாக்க 
உம்ைாயலயாகும். என் ஆ்ததுைாவின் நிரப்்பாககிய்தணத எதறகு ஒப்பிடுயவன். 
்காைாத ்கண்ணும், ய்க்ளாத ்காதும், ஊன்ைாத ்காலும், தீராத யநாயும், 
உயிரறை பியரதமும் என் நிணலணைககு நி்கயர!

நீர பூரவ்கால்ததில் இவவுல்க்ததியல ெஞெரி்ததய்பாது, குணைவுள்்ளவர்கள் 
உம்மிட்ததில் வநது உைது கிருண்பணய ைன்ைாடிை வண்கயாய, நானும் 
உம்முணடய ்பாத்ததில் விழுநது ைன்ைாடுகியைன்.

இயயசுயவ! தாவீதின் குைாரயை! எைககிரஙகும். உல்க்ததின் ்பாவங்கண்ளச 
சுைநது தீரககிை யதவ ஆட்டுககுட்டியய! உைது ெைாதாை்தணத 
எைக்கருளிசசெயயும். ஒரு வார்தணதணய ைா்ததிரம் சொல்லும். அப்ச்பாழுது 
உைது அடியான் சொஸதம் அணடவான். 

்கர்ததயர! பிணியாளியாகிய நான் ஆ்ததுை ணவ்ததியனிட்ததில் வருகியைன்; 
நிரப்்பநதைாை நான் இரக்கமுள்்ள பிதாவினிட்ததில் வருகியைன்; 
அசு்ததைாை நான் ்பரிசு்தத்ததின் ஊறறினிடைாய வருகியைன்; ஒன்றுமில்லாத 
தரி்ததிரைாை நான் ்கருணைக்கடலாை ்கர்ததாவினிட்ததில் வருகியைன் ; 
குருடனும் அறிவீைனுைாை நான் எல்லா ஆவி்கண்ளயும் பிர்காசிப்பிககிை 
்காநதியினிட்ததில் வருகியைன்; இஸரயவலின் ்கன்ைணலயாைவரிட்ததில் 
நிணலயறைவனும் ச்பலவீைனுைாை நான் வருகியைன். ்கர்ததாயவ! என் ைை 
அநத்கார்தணத நீககி சவளிசெைாககி, என் ச்பலட்சியங்கண்ள அ்கறறி, என் 
வறுணை நீங்க ஐசுவரியம் தநது, என் ச்பலவீை்ததியல ச்பலனுண்டாககி, 
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அசு்ததைை என்ணைக ்கழுவி, என் ெரீர்தணதயும் ஆவிணயயும் ஒட்டிய 
அழுகண்க நீககி, நான் ்கர்ததருககுப் ்பயநது, ைாெறை ்பரிசு்ததைாகும்்படி 
செயதருளும். 

சங்கீ்தம்: 61:2 என் இரு்தயம் த்தொய்யும் தெொது, நொன் இருக்கி்றதிலும் 
உயரமொனை கன்மவையில் என்வனைக் தகொண்டுதெொய் விடும்.

இயயசுயவ, நான் ்பாவ்ததிைாயல ச்கட்டுப்ய்பா்க ஏதுவாயிருககும் ச்பாழுது, 
உைது இரக்க்ததிைாயல யைாெ்ததுககு நீஙகி இரட்சிப்்பணடநயதன். 
யதவய்கா்பாககிணையாகிய ச்பரு சவள்்ள்ததிறகு நான் தப்்ப்ததக்க 
்கன்ைணல உம்முணடய இரட்ெணிய கிருண்பயிைாயல எைககுக கிணட்ததது. 
நான் அமிழ்நது ச்கட்டுப்ய்பாகும் ய்பாது, யதவரீர எைககிரஙகி, அநத 
சவள்்ள்ததிறகும் அநதப் ச்பருங்காறறுக ச்காநதளிப்புககும் நீயர உம்ணை 
ஒப்புகச்காடு்தது, என்ணை உயரைாை ்கன்ைணலயில் ச்காண்டு ய்பாய 
விட்டுக ்காப்்பாறறினீர. இப்ச்பாழுது ச்பருங்காறைடிககும் மூரக்க்தணதயும் 
்கருங்கடல் ய்காஷட்தணதயும் நான் ய்கட்டாலும், எைககுப் ்பயமில்ணல. நீர 
என்ணைக ்காப்்பாறைாதிருநதால், அநத சவள்்ளம் புரண்யடாடி என்ணை 
நி்ததிய துக்க ொ்கர்ததிறகு இழு்ததுகச்காண்டு ய்பாகும். இரட்சிப்பின் 
்கன்ைணலயாகிய இநத்த தஞெ்ததின் யையல நான் ஏறி்த தஙகியிருககும் 
ச்பாழுது சவள்்ளம் என்ணைக கிட்டாது. இயயசுயவ, யொதணை்களும் 
துன்்பங்களும் யநரிடும் ய்பாசதல்லாம், இநத அணடக்கல ஸதல்ததில் 
என்ணைக ச்காண்டு வநதுவிடும். இவவிட்ததில் ைா்ததிரம் யைாெ்ததிறகு 
இணடயில்ணல. என் இரட்ெ்கர ைாைாதவரும் அணெவறை வருைாயை. யநறறும் 
இன்றும் என்ணைககும் ஒயர சீராயிருககிைார. 

2 தகொரி: 5:21 அைர் நமக்கொகப் ெொைமொக்கப்ெடடொர். 

்பாவம் இவவ்ளவு ச்காடிசதன்று கிறிஸதுவின் சிலுணவ ்பாடு்களிைாயலயய 
அறிநதிருககியைன். ச்பால்லாத தூதர்கள் அணடநத தண்டணையிைாலும், 
ெலப்பிர்ளய்ததிைாலும், யொயதாம் ச்காயைாரா்பட்டைங்கள் 
்கவிழ்க்கப்்பட்டதிைாலும், வியாதி துன்்ப்ததிைாலும், ைரை்ததிைாலும், 
நி்ததிய நர்க ஆககிணையிைாலும், ்பாவ்ததின் ்பலன் வி்ளஙகும். ஆகிலும் 
்பாவ்ததின் ச்காடுணைணயக கிறிஸதுவின் சிலுணவயய துலக்கைாயக ்காட்டும். 
அவர அணடநத ்கஸதி்கள் ைனிதருணடய ்பாவ்ததின் ்பலயைசயாழிய 
யவைல்ல. யதவசுதன்தாயை அககிரைக்காரர ண்கயில் ஒப்புகச்காடுக்கப்்பட்டு, 
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ச்பருமூசசு விட்டு, ைன்ைாடி, நடுஙகி, இர்ததஞசிநதி, வணதக்கப்்பட; 
யதவெமு்கப் பிர்காெம் அவருககு ைணைய, சூரியன் இரு்ளணடய; ்கன்ைணல 
பி்ளக்க, பூமி அதிர; வல்லணையுள்்ள யதவன், நி்ததிய பிதா, ெைாதாைக 
்கர்ததர , என்னும் சிைநத நாைங்கண்ளயுணடயவர சிலுணவயில் அணையுண்டு 
ைரிக்க; ைனிதருணடய ்பாவ்ததின் ச்காடுணைணய இவவ்ளசவன்று ைதிக்க 
யாரால் கூடும்! ்பாவ்ததின் இன்்ப்தணதயும் அதிைாலுண்டாகும் அற்பப் 
பிரயயா்கைங்கண்ளயும் பு்ததியீைர ்பார்தது ையங்கட்டும்; நாயைா என் 
இரட்ெ்கர எைக்கா்கப் ்பாவைாக்கப்்பட்டணதயும், அவரணடநத சிலுணவ 
்பாடு்கண்ளயும் ்பார்தது்த தியானி்ததுப் ்பாவ்தணத சவறு்ததுவிடுயவன். 

எபிதரயர்: 2:9 இதயசுைொனைைர் தகொஞசக்கொைமொய்த த்தை தூ்தரிலும் 
சிறியைரொக்கப்ெடடு மரணதவ்தச் சகித்ததினைொதை, மகிவமதயொடுங் 

கனைதத்தொடும் முடிசூடடப்ெடக் கொண்கித்றொம். 

இயயசுயவ, உம்முணடய திருவிருநணத நான் யெரும்ய்பாது எைக்கா்க 
நீர ்பட்ட ்பாடு்கண்ளயும், எைக்கா்க நீர நிணையவறறிை நீதிணயயும் நான் 
விசுவாசி்தது, உம்முணடய ைரை்தணதயும், நீர அணடநத ைகிணைணயயும் 
நன்றியறிதயலாயட நிணை்ததுவரும்்படி ்பரிசு்தத ஆவியாைவர எைககு 
உதவி செயவாரா்க. அருணை இரட்ெ்கயர, உல்க்தயதாறை்ததிறகுமுன் 
உைககுண்டாயிருநத ைகிணைணயயும், எங்கண்ள மீட்கும்்படி நீர அநத 
ைகிணைணய சவறு்தது ைனுவுரு எடு்தது, ்கன்னிண்கயிட்ததிற பிைநதணதயும், 
துக்கம் நிணைநதவராய நீர இவவுல்க்ததில் ெஞெரி்ததணதயும், நீர 
அணடநத நிஷடூரங்கண்ளயும், உல்க்ததாரின் குயராத்ததிறகும் சியநகிதரின் 
துயரா்க்ததிறகும் நீர இைஙகிைணதயும், உம்முணடய யவதணை 
இர்ததயவரணவணயயும், உம்முணடய முண்முடிணயயும், உைது ண்கயிலும் 
உைது ்காவிலும் ்கடாவப்்பட்ட ஆணி்கண்ளயும், சிலுணவயில் நீர ்பட்ட்பாடு்கள் 
அணை்தணதயும், ைரை்ததின் ச்காடுணைககும், ்கல்லணையின் இருளுககும், 
்பாதா்ள்ததில் இைஙகும் ்பயங்கர்ததிறகும் அஞொைல் அணவ்களுககு 
உம்ணை ஒப்புகச்காடு்ததணதயும், ்பாவி்கள்்பட யவண்டியயதயததுண்யடா 
அணதசயல்லாம் நீயர ்பட்டு்ததரி்ததணதயும், நீர இவவாைாய எங்களுக்கா்க 
ஏற்பட்டு யலா்க்ததின் ்பாவங்கண்ளச சுைநது தீர்தததால் சூரிய பிர்காெம் ய்பால் 
வி்ளஙகிய உைது அன்ண்பயும், நான் விசுவாசி்தது நிணைககும் ய்பாது என்ை 
சொல்யவன். இணவ்களுககு எநத ஈட்ணடச செலு்ததுயவன்! இயயசுயவ, 
உம்முணடய அன்புககு அ்ளவில்ணல. இநத அன்பு "ைரை்தணதப்ய்பால் 
வல்லணையுள்்ளது. அதின் தைல் அககினி்த தைல் ய்பாலவும் அதின் 
சுவாணல ஆ்காய்ததின் மின்ைணலப்ய்பாலவுமிருககிைது. மிகுநத ெலங்களும் 
இவவன்ண்ப அவியாது. சவள்்ளங்களும் அணத அமிழ்்தத முடியாது." உம்ணைச 
சிலுணவயில் அணைநதிறுககிைது உம்முணடய அன்ய்பயல்லாைல் ஆணியல்ல. 
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உைககு அன்பில்லாதிருநதால், ைனிதர உம்ணைக ்கட்டவும், வாதிக்கவும், 
ச்கால்லவும் அவர்க்ளாயல கூடாது. யதவரீர எைக்கா்க ஏற்பட்டு ைரி்ததணத 
நான் தியானி்தது விசுவாசிககிைதுைன்றி, நீர ைரை்ததின் ச்காடுணைணய 
சவன்று ைகிணையாய உயிர்தசதழுநதணதயும், சிணையாககுதணலச சிணையாககி 
சவறறி சிைநதவராய ்பர்ததுகய்கறிைணதயும், ைனிதருக்கா்க வரங்கண்ள 
வாஙகிகச்காண்டணதயும், நீர பிதாவின் ைகிணையியல ்பரா்பரனுணடய 
வலது்பாரிெ்ததில் வீறறிருககிைணதயும், ை்ததியஸதராய எங்களுக்கா்கப் 
்பரிநது ய்பசுகிைணதயும், நீர நியாயநதீரக்க வருகிைணதயும், இனி நீர 
வி்ளங்கக்காட்டும் ைகிணைப் பிரஸதா்ப்தணதயும் நான் நிணை்ததுகச்காண்டு, 
சைன்யைலும் அன்புறறு உைககு்த யதா்ததிரஞசெலு்ததுயவைா்க. இநத 
வியெஷங்கச்ளல்லாவறணையும் நான் முழுப்்ப்ததியயாயட விசுவாசி்தது, 
்பாவ்தணதப் ்பரி்கரிக்கவும், உம்முணடய ென்னிதியில் பிரயவசிககிைதறகு 
ஆய்ததம் ்பண்ணிக ச்காள்்ளவும், யதவரீர எைககுக கிருண்ப செயதருளும்.

எல்லா இரக்கங்கண்ளயுமுணடய பிதாவாகிய ெரவ வல்லணையுள்்ள யதவயை, 
நீயர ெ்கல ஈவு்கண்ளயும் குணைவறை வரங்க்ளணை்தணதயும் தநதருளுகிைவர. 
உம்முணடய பிரியகுைாரைாகிய இயயசுககிறிஸதுவின் நாை்ததில் நான் 
குணைவறை உ்ததை விசுவாெமுள்்ளவைாயிருககும்்படி கிருண்ப செயயும். 
அவர என் ்பாவங்களுக்கா்க ைரி்ததணதயும், என்ணை நீதிைாைாககும்்படி 
அவர உயிர்தசதழுநதணதயும், ்பரைண்டல்ததில் உைது வலது்பாரிெ்ததியல 
அவர எைக்கா்க நின்று ்பரிநதுய்பசுகிைணதயும் சையசயன்று நான் 
உைரநது, விசுவாெசைன்னும் ்கண்ணிைாயல ்பாரககும்்படி எைககுக 
்கட்டண்ளயிட்டருளும். அருணையாை இயயசுயவ! உல ்க்ததின் ்பாவங்கண்ளச 
சுைநது தீரககிை யதவ ஆட்டுக குட்டியய! நீயர என் ்பாவங்கண்ளச சுைநது 
தீர்ததவர. ்பாவைன்னிப்பும், யதவகிருண்பயும், ஆ்ததுை ெைாதாைமும் 
, இருளின் அதி்காரி்கய்ளாயட ய்பாராட்ததக்க ்பலமும், இம்ணையில் 
்பரிசு்தத ஆவியின் ஐககியமும், ைறுணையில் நி்ததிய ஆைநதமும், 
நீர சிலுணவயில் சிநதிை இர்தத்ததிைாயலயய எைககுக கிணடககும். 
்கணரயில்லாத உைது ்கருணையும், ஆராயநது முடியாத உைது அன்புயை 
என் ஆ்ததுை்ததின் நம்பிகண்க ; உம்முணடய நாையை எைககுச ெ்காயம். 
நீயர என் ்பக்கைாயிருப்பீராைால் ்பொசுக்களும் ைனிதரும் எைகச்கன்ை 
செயவார்கள்? ்கர்ததயர, விசுவாசிககியைன் : என் அவிசுவாெம் நீங்க உதவி 
செயயும். உம்முணடய வாககு எவவ்ளவு உறுதியுள்்ளயதா, அநத வாகண்கப் 
்பறறிகச்காள்ளும் என் விசுவாெமும் அவவ்ளவு உறுதியுள்்ளதாகும்்படி 
்கட்டண்ளயிடும். நீர வாககு்தத்ததம் ்பண்ணிைணவ்கள் யாவறணையும் 

விசுவாெமுண்டா்கப் பிரார்ததிக்க்ததக்க செ்பம்விசுவாெமுண்டா்கப் பிரார்ததிக்க்ததக்க செ்பம்
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நிணையவறறுவீயரன்று நான் முழுப்்ப்ததியயாயட நம்பி, விசுவாெ்ததியல 
ச்பலன்ச்காண்டு, உம்ணை ைகிணைப்்படு்ததுகிைவைாயிருககும்்படி உம்முணடய 
்பரிசு்தத ஆவியின் ஒ்ததாணெணய எைககு்த தாரும். என் ்கர்ததராகிய 
இயயசுககிறிஸதுணவ அறியும் அறிவின் யைன்ணைக்கா்க எல்லாவறணையும் 
நஷடசைன்று எண்ை்ததக்க ஞாை்தணத எைககு அருளும். என் 
இரட்ெ்கரதாயை எைககு அணடக்கல ஸதலைாயிருககும்்படிககும், என் 
இருதய்ததில் அவர என்ணைககும் வாெைாயிருககும் ்படிககும் என் 
யதவைாகிய உம்மில் நான் முழு இருதய்தயதாயட அன்புகூரநது, என் 
ெய்காதரசரல்லாரிட்ததிலும் சியந்கைாயிருககும்்படிககும், கிறிஸது தைது 
இர்தத்ததிைாயல மீட்டுகச்காண்டவர்கய்ளாயட ஒரு ்பஙகும் ஒரு சுதநதர 
வீதமும் எைககுக கிணடககும் ்படிககும் சையயாை உயிருள்்ள விசுவாெ்தணத 
எைககு்த தநதருளும். விசுவாெ்தணத்த துவககுகிைவரும் முடிககிைவருைாகிய 
இயயசுககிறிஸதுவினிமி்ததயை. ஆைன். 

யதவநற்கருணையில் வி்ளங்கக்காட்டியிருககிை இரட்ெணிய 
அன்ண்பயும் இரக்கங்கண்ளயும் நான் இணடவிடாைல் தியாைம் ்பண்ணி 
நன்றியறிதலுள்்ளவைாயிருக்க யவண்டும். என் இருதயம் எப்ச்பாழுதும் 
அன்பிைாயல நிணைநதிருப்்பதா்க. என் ்பாவ்ததினிமி்ததம் நான் 
்கண்ணீரவிட்டு்த துககி்தது, கிறிஸதுவின் ைரை்ததிைாலுண்டாகிய 
நம்பிகண்கயுணடயவைாகி, அவருணடய ்பநதியின் வழியாய அரு்ளப்்படுகிை 
நன்ணை்கண்ள அணடயும் ய்பாது, யதவ அன்பின் ைாட்சிணைணயக குறி்தது 
நான் ஆசெரியப்்பட யவண்டியது. என் இரட்ெ்கருணடய அன்ண்பப் 
ய்பால உல்க்ததியல அன்புண்யடா! ெ்கல உல்கங்கண்ளயும் உண்டாககிை 
யதவகுைாரன் ்பாவி்களுக்கா்க ைரி்ததது எநத அதிெய்ததிலும் அதிெயயை. 
்பாவைன்னிப்்பாகிய மீட்பும், பு்ததிர சுவி்காரமும், ்பரிசு்தத ஆவியின் 
வரங்களும், எண்ணிைநத திவவிய நன்ணை்களும் அவருணடய 
அன்பிைாயலயய எைககுக கிணட்ததை. நான் நிரப்்பநத ்பாவியாயிருநதும் 
சுவியெஷ்ததுககுரிய நம்பிகண்கணயயும் ஆறுதணலயும் அணடநயதன். 

கிறிஸதுநாதரில் அன்புகூரநது, அவர செயத இரட்சிப்புக்கா்க கிறிஸதுநாதரில் அன்புகூரநது, அவர செயத இரட்சிப்புக்கா்க 
அவணர்த துதி்தது, அவருணடய அவயவங்க்ளாகிய அவணர்த துதி்தது, அவருணடய அவயவங்க்ளாகிய 

நம்முணடய ெய்காதரரிட்ததிலும் அன்்பாயிருககும்்படி ஏவிவிடும் நம்முணடய ெய்காதரரிட்ததிலும் அன்்பாயிருககும்்படி ஏவிவிடும் 
யதவசியந்க்ததியாைங்கள். யதவசியந்க்ததியாைங்கள். 

1 தயொைொன்: 3:1 நொம் ெரொெரனுவடய பிள்வளகதளன்று 
அவைக்கப்ெடும்ெடி பி்தொைொனைைர் நமக்குக் கொண்பித்த மிகுந்த அன்வெ 

தநொக்கிப்ெொருங்கள்.
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்பரா்பரனுணடய பு்ததிரைாயிருககிைணதக குறி்தது ஆவியாைவர என்னுணடய 
ஆவியயாயடகூட ொட்சி ச்காடுககிைார. ்கர்ததருணடய ஊழியக்காரயராயட 
அவருணடய ்பநதிணயச யெரநது, யதவெைாதாை்தணதயும் ஆ்ததுை 
்பல்தணதயும் சைன்யைலும் அணடவதறய்கறை ெையங்கள் எைககுக கிணட்ததை. 
இவவிரக்கங்களுக்கா்க நான் நன்றியறிதலும் அன்பும் உள்்ளவைாயிருக்க 
யவண்டாைா? என் யதவயை , ெ்கல ஈவு்களிலும் உ்ததை ஈவாகிய அன்ண்ப 
எைக்கருளிசசெயயும். தீயாைது தீணய எழுப்பு வதுய்பால், உம்முணடய 
அன்பு என்னிட்ததில் அன்ண்ப எழுப்புவதா்க. இரட்ெ்கயர, உம்முணடய 
அன்புக்கா்க வாஞ சி்தது எஙகுகியைன். உைது அன்பினிமி்ததம் வாைம் 
ைகிழ்நது பூரிப்்பாகி, ெமு்ததிரமும் அதின் நிணைவும் முைஙகுவதா்க. என் 
ஆ்ததுைம் உைது யைல் வாஞணெயா்கக ்கதறுகிைது. ்பரா்பரயை! என் 
ஆ்ததுைம் சீவனுள்்ள சதயவைாகிய ்பரா்பரன் யையல தா்கைாயிருககிைது. 
நான் எப்ய்பாது ்பரா்பரனுணடய ென்னிதியியல ்காைப்்படுயவன்?

ெரீர்ததுககுரிய ்கண்ைாயல என் இரட்ெ்கணர நான் ்காைவில்ணல. ஆகிலும் 
அவருணடய ஆசீரவாதங்கண்ளப் ச்பறறு, அவயராயட ஐககியைணடநது, 
என் மீட்்பர உயியராடிருககிைாசரன்று நிசெயைாய அறிநதிருககியைன். அவர 
எைக்கா்கச செயதணதயும், அவர செயதுவருகிைணதயும், செயயவாசைன்று 
அவர சொல்லியிருககிைணதயும் நான் யயாசி்தது அவரிட்ததில் 
அன்புகூராைல் இருக்கககூடுைா! எைக்கா்க ைரி்ததவரும், என்ணை 
நர்க்ததிறகு்த தப்புவி்ததவரும், இம்ணையில் ெைாதாை்தணதயும் ைறுணையில் 
யைாட்ெ ஆைநத்தணதயும் அருளுகிைவருைாகிய திவவிய இரட்ெ்கரிட்ததில் 
அன்்பா்கயவ இருககியைன். ்கர்ததர என் ்பஙகிலிருநதால் எைககு்த துக்கம் 
என்ை? என் அன்பு குணைநதயத என் துக்கம். இரட்ெ்கயர, நான் உம்ணைக 
்காைாதிருநதும் விசுவாசி்தது அன்புகூருயவைா்க. நான் சைன்யைலும் 
அன்புகூரும்்படி எைககு விசுவாெ்தணத சைன் யைலும் தாரும். நீர 
்பாடு்பட்டு ைரி்தததிைாலும், நான் உம்ணை நிணைககும்்படி நீர ஏற்படு்ததிை 
ொககிரசைநதிைாலும் என் ஆ்ததுை்தணத உரு்கசசெயது அன்பிைாயல 
நிரப்பியருளும். 

1 தெதுரு: 1:8 அைவர நீங்கள் கொணொமலிருநதும் அைரிடததில் 
அன்புகூருகிறீர்கள்.

அன்புள்்ளவர்கள் எப்ச்பாழுதும் ெநயதாஷப்்படுவார்கள், சுயாதீைமுள்்ள
வர்க்ளாயிருப்்பார்கள், தங்கள் ்கடணை்கண்ள நிணையவறை உசொ்கைாய 

1 தயொைொன்: 4:19 அைர் முநதி நம்மிடததில் அன்புகூர்ந்தெடியொல், 
நொமும் அைரிடததில் அன்புகூருகித்றொம்.
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ஓடுவார்கள், சுய்பல்ததுககு மிஞசிை கிரிணய்கண்ளச செயய்த துணிவார்கள், 
செயயககூடாத ்காரியமில்ணலசயன்சைண்ணுவார்கள். அன்புள்்ளவர்கள் 
ஒன்ணையும் வரு்ததைா்க நிணைககிைதில்ணல, பிரயாெ்ததிைாயல 
விடாய்ததுப்ய்பாகிைதில்ணல, உ்ப்ததிரவ்ததிைாயல ெலிப்ண்பயணடகிைதில்ணல, 
்பயங்கர்ததிைாயல ்கலஙகுகிைதில்ணல. அன்்பாைது தீணயப் ய்பால் 
எப்ச்பாழுதும் வ்ளரநயதறுகின்ைது. அணத அவிககும்்படி எவவ்ளவு 
பிரய்ததைஞ செயவார்கய்ளா அது அவவ்ளவாய ச்காழுநதுவிட்டு 
எழும்பும். என் யதவயை , என் இருதய்தணத அன்பிைாயல நிரப்பி, உம்மில் 
அன்்பாயிருககிையத இனிணை என்று உைரும்்படி எைககு அருளிச செயயும். 
உைது அன்புக்கா்க நான் எல்லாவறணையும் நஷடசைன்றும் குப்ண்பசயன்றும் 
எண்ணும்்படியா்கவும் , என் ஆ்ததுைம் உம்ணை்த சதாடரநது தரிசி்தது 
உம்ணையய அனு்பவி்ததுகச்காள்ளும்்படியா்கவும், ்பரிசு்தத ஆவியாைவர 
உைது அன்ண்ப எைககுைர்ததி என்ணை நட்ததுவாரா்க. 

தறசியந்கம் என் இருதய்ததில் தரி்ததிருககிைது. ஆகிலும் ்பரிசு்தத பிதாயவ, 
நான் இது முதல் எல்லாரிட்ததிலும் அன்்பாயிருக்க்ததக்கதா்க என் இருதயம் 
அைல்ச்காண்டு விரியும்்படி என்ணை உைது ஆவியிைாயல நிரப்பியருளும். 
என் குடும்்ப்ததாணர நான் உண்ணையாயச சியநகி்தது, அவர்கண்ள்த 
தாஙகி, அவர்களுககு இடைல் உண்டாக்காைல், அவர்களுணடய ஆ்ததுை 
பிரயயாெை்ததிறய்கதுவாய நடககும்்படி எைககு நல்ைைணத்ததாரும். என்னியல 
நான் அன்்பாயிருககிைது ய்பால் பிைரிலும் அன்்பாயிருக்கயவண்டுசைன்றும், 
எைககு அவர்கள் செயயும்்படி என்ை்தணத விரும்புகியையைா, அணத 
நானும் அவர்களுககுச செயயயவண்டுசைன்றும் விரும்புகியைன். இநத 
விருப்்ப்ததுகய்கறை ்பல்தணத எைககுக ்கட்டண்ளயிடும். எைககு வியராதைாயக 
குறைஞ செயதவர்கண்ள முழுைையதாயட ைன்னிககியைன். என்ணைப் 
்பண்க்தது எைககு அநியாயஞ செயதவர்களிருநதால், அவர்கண்ள்த யதவரீர 
ைன்னி்தது ஆ்ததுை நன்ணை்கள் யாணவயும் அவர்களுககு்த தநதருளும். 
நானும் எநதவிதைாயாவது பிைருககு அநியாயஞசெயதிருநதால், 
அப்்படிப்்பட்டவர்கண்ள்த யதவரீர ஆசீரவதி்தது, நான் செயத அநியாய்தணத 
உைது இரக்க்ததிைாயல நிவிர்ததி செயது, அவர்கள் என் குறை்தணத 
ைன்னிககும்்படி அவர்கள் இருதய்தணத ஏவி எைககிரஙகுகிை குை்தணத 
அவர்களுககு்த தாரும். ்பரைபிதாயவ, எல்லா ைனிதணரயும் இரக்கைாய 
விொரி்தது இரட்சியும். இராொ்ததியவர்கண்ளயும் அதி்காரி்கச்ளல்லாணரயும், 
்கண்்காணிைார குருைாணரயும், உம்முணடய திருசெண்பயணை்தணதயும், 
இ்தயதெ்ததாணரயும், ச்பரியயார சிறியயாணரயும், ஐெவரியவான்்கள் 

பிலிப்பியர்: 2:4 அைரைர் ்தங்களுக்கொனைவைகவள மொததிரமல்ை 
பி்றருக்கொனைவைகவளயும் தநொக்குைொர்களொக.
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தரி்ததிரவான்்கண்ளயும், இண்ளஞர மூ்தயதாணரயும், உல்க்ததிலிருககிை ெ்கல 
ெைங்கண்ளயும் ஆசீரவதி்ததருளும். எநத யதெ்ததிலும் உைது சுவியெஷ்ததின் 
சவளிசெ்தணத்த யதவரீர பிர்காசிக்கப்்பண்ணி, அஞஞானி்கள், ை்கம்ைது 
ைாரக்க்ததார, ச்பாயைதஸதர எல்லாருககும் இரஙகி, அவர்கள் 
அறியாணைணயயும் ைைக்கடிை்தணதயும் நீககி, அவர்களுககு உைது ்பரிசு்தத 
ஆவிணய்த தாரும். சிலுணவயில் அணையுண்டு ைரி்ததவருணடய அன்பு 
எநத ்பாணஷயிலும் கூைப்்படும்்படி செயது, எல்லாரும் விசுவாெ்தயதாடும் 
வைக்க்தயதாடும் உம்முணடய ்பரிசு்தத்பநதிககு விருநதராயககூடி 
அன்பிைால் நிணைநது கிறிஸதுவின் ைரை்தணத நிணை்ததுக ச்காண்டாடும்்படி 
்கட்டண்ளயிட்டருளும்.

என் ஆ்ததுை யநெயர, யதவரீர என்ணை மீட்டுக ச்காள்ளும் ்படியாய 
அடிணையின் ரூ்பசைடு்தது, நிநணத்கண்ளயும் வியராதங்கண்ளயும் ெகி்தது, 
சிலுணவயின் ைரை்தணத அணடயும்்படி உம்ணை்த தாழ்்ததிகச்காண்டீயர. 
இதிைாயல வி்ளஙகிய சிைநத அன்புக்கா்க நான் உம்ணை்த துதி்தது, 
அவவன்ண்ப நன்றியறிதயலாயட நிணை்ததுக ச்காண்டாடும்்படி எைககுக 
கிருண்ப செயயும். உைது ்காயங்க்ளால் குைைாயைன், உைது ைரை்ததிைாயல 
பிணை்தயதன், உைது இர்தத்ததால் என் ்பரைபிதாயவாயட ஒப்புரவாயைன் 
: இயயசுயவ, உைது அன்பின் ஐசுவரியம் எவவ்ளவு! உைது தயணவயும் 
உைது இரக்கங்களின் ஆை்தணதயும் அ்ளவறுக்க யாராயல கூடும்? ைனிதர 
யதவரீருககு வியராதைாயப் ்பாவஞசெயதிருக்க, ்பாவி்களுககு வரும் 
தண்டணைணய்த யதவரீயர ஏறறுகச்காண்டீர. என் உயிரககு உயிராகிய 
கிருண்பயுள்்ள ்கர்ததயர, நீர எைக்கா்க உம்முணடய சீவணை்ததநத அன்பிைாயல 
என் இருதயம் ைகிைசசெயயும். இநத உ்ப்கார்ததிற்கா்க ஏணையயன் எநதப் 
பிரதியு்ப்கார்தணதச செயயககூடும்! உம்முணடய அன்புக்கா்க என்னுணடய 
அன்ண்பயய அஙகி்கரியும். இணதயல்லாைல் யவயை ்காணிகண்க என்னிட்ததில் 
இல்ணல. யதவரீர இநதக ்காணிகண்கணயப் புைக்கணியாைல், தயவாய 
ஏறறுகச்காண்டு, என் அன்ண்ப நாயடாறும் வர்ததி்ததுப் ச்பருகும்்படி செயயும். 
இயயசுயவ, ஆ்ததுை யநெயர, என் ய்பரில் நீர ணவ்தத அன்புக்கா்க நான் 
உம்ணை முழு ைையதாயட யநசி்ததுப் பு்கழ்நது யதா்ததரிககும்்படி செயயும். 
இம்ணையிலிருகண்கயில் என் அற்ப அன்பு பு்கழ் ்பணிவிணட்கள் உைது 
அன்புககுப் ய்பாரநதணவ்க்ளல்ல, ைறுணையியலா என் முழு ஆ்ததுைாயவாடும், 
என் முழு்த திராணியயாடும் உம்ணை யநசிக்க்ததக்கதா்க உைககுச சி்ததைாை 
யவண்ளயில் என்ணை உைது ்பரை இராசசிய்ததில் யெர்ததுகச்காள்ளும். 

யைற்காட்டிய நன்றியறிதலும் அன்பும் உண்டா்கப் யைற்காட்டிய நன்றியறிதலும் அன்பும் உண்டா்கப் 
பிரார்ததிக்க்ததக்க செ்பம்.பிரார்ததிக்க்ததக்க செ்பம்.
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்கர்ததயர, யதவரீர என்ணை யநசி்ததுகச்காண்டது ய்பால், நான் என் 
ெய்காதரரிட்ததிலும், எல்லா ைனிதரிட்ததிலும் அன்்பாயிருநது, அவர்கண்ள 
ஆதரி்தது யநசி்தது வரும்்படியா்க என் இருதய்தணத விொலைாககி, ெ்கல 
ஈவு்களிலும் சிைநத ஈவாகிய அன்ண்ப எைககு்த தாரும். நான் அன்பிைாயல 
இரட்சிக்கப்்பட்டவைாைதால், எப்ச்பாழுதும் அன்புள்்ளவைாயிருககும்்படி 
எைககுக கிருண்ப செயதருளும்: உைது திவவிய அன்பின் நிமி்ததயை. 
ஆைன். 

என் ஆ்ததுை நிணலணைணய நான் ஆராயநது ்பாரககும் ய்பாது என் 
ைைசொட்சி என்ணைக குறி்தது எநத்த தீரப்ண்பச சொல்லும்? ்பரா்பரன் 
என்ணைக குறைைறைவைா்க்த தீரப்்பாயரா? ஆககிணைககுட்்படு்ததுவாயரா? 
இநத வைககு எப்்படி்த தீரும்? தம்முணடய நியாயப்பிரைாை்தணத நீதியுள்்ள 
்கர்ததர தைககு முன்்பா்க ணவ்தது என்ணை நியாயநதீர்ததால், நான் 
முறறிலுங குறைவாளியாய்த தீரக்கப்்படுயவன். ஒவசவாரு ்கற்பணைணயயும் 
மீறியிருககியையை. அவர என்ணை நி்ததிய ய்கா்பாககிணைககு 
ஒப்புகச்காடு்ததாலும் நீதியா்கயவயிருககும். ஆகிலும், என் ்பாவங்களுக்கா்க 
வரயவண்டிய ஆககிணைணயக கிறிஸது தாயை அணடநது தீர்ததாசரன்றும், 
நான் நியாயப்பிரைாை்ததின் கீழிராைல் கிருண்பயின் கீழிருககியைசைன்றும் 
விசுவாசி்தது்த ணதரியஙச்காள்்ள யவண்டும். இப்்படிப்்பட்ட ணதரியம் 
என்னிட்ததில் உண்டா? ்பாவி்கண்ள இரட்சிககும்்படி கிறிஸது இயயசு உல்க்ததில் 
வநதது நிசெயயை. நானும் ்பாவிசயன்று உைரநதிருககியைன். இப்்படியிருக்க, 
்பாவ்ததினிமி்ததம் துயரப்்பட்டு கிறிஸதுவினிட்ததில் அணடக்கலம் 
புகுநதிருககியைைா? எைககுப் புண்ணியமில்ணலசயன்று நான் உைரநது, 
கிறிஸதுவின் ைரை்ததிைாயலயய ்பாவநிவிர்ததியும், யதவெைாதாைமும், 
நி்ததியசீவனும், எநசதநத ஆசீரவாதங்களும் உண்டாயிைசவன்று நம்பி , 
அவரிட்ததில் முழு விசுவாெைாயும் முழு்ப்ததியாயும் இருககியைைா? என் 
பிரயாெங்கண்ளயும் என் செ்பங்கண்ளயும் நான் ெறைாகிலும் நம்புகிைதில்ணலயா? 
பிரயாெமும் செ்பமுமின்றி இரட்சிப்்பணடய எதுவில்ணலயய. ஆகிலும் 

நாம் யதவகிருண்பயிலும், ்கர்ததராயிருககிை நாம் யதவகிருண்பயிலும், ்கர்ததராயிருககிை 
இயயசுககிறிஸதுணவ அறியும் அறிவிலும் இயயசுககிறிஸதுணவ அறியும் அறிவிலும் 

வ்ளரநயதறுகியைாயைா இல்ணலயயாசவன்று தறயொதணை வ்ளரநயதறுகியைாயைா இல்ணலயயாசவன்று தறயொதணை 
செயகிைதறய்கறை ்ப்ததிப்்பரிட்ணெ்ததியாைங்கள்.செயகிைதறய்கறை ்ப்ததிப்்பரிட்ணெ்ததியாைங்கள்.

2 தகொரி: 13:5 உங்களுக்கு விசுைொசம் உண்தடொ? அவ்தக்குறிதது 
உங்கவளச் தசொதியுங்கள்.



நற்கருணைத் தியானமாணை 28

எப்்படிப் பிரயாெப்்பட்டாலும், எப்்படிச செ்பம்்பண்ணிைாலும் பிரயயாெைைறை 
ஊழியக்காரைாயிருககியைசைன்று நான் ஒ்ததுகச்காண்டு, கிறிஸதுவின் 
மூலைாயப் ்பரா்பரன் அருளிய இரக்க்தணதயய நம்புவது அவெரசைன்று 
்கறறுைரநதிருககியைைா? யைலும், என் விசுவாெம் ்பலைறைதும் செ்தததுைாை 
விசுவாெயைா? இருதய்தணதப் ்பரிசு்ததைாககி, திவவிய விருப்்பங்கண்ள 
எழுப்பி, ென்ைாரக்க நடகண்கககு ஏவிவிடுகிை உயிருள்்ள விசுவாெயைா? 
என் யயாெணை்களும் நிணைவு்களும் ஆவிகய்கறைணவ்கய்ளா? யதவ 
கிருண்பயிைாலும் ்பரிசு்தத ஆவியின் உதவியிைாலும் என் ஆ்ததுைா ெறறு 
சீரப்்பட்டிருககிைதா்க நம்புகியைன். ஆகிலும் நான் அணடநத சீரிைாயல 
எைககு ரட்சிப்புக கிணடககுசைன்று எண்ைாைல், கிறிஸதுவிைாயலயய 
ஆ்ததுை நன்ணை்களும், திவவிய குைங்களும், நி்ததியரட்சிப்பும் 
கிணடககுசைன்ைறிநது, இப்்படியய நான் அவணரயய நம்பி அவரிட்ததில் 
தரி்ததுகச்காள்யவைா்க. என்ணை ஆராயநதறிநது ்கர்ததருணடய ெரீர்தணத 
வியெஷி்ததுகச்காண்டு, அவருணடய ைாமிெ்தணதப் புசி்தது, அவருணடய 
இர்தத்தணதப் ்பாைம்்பண்ணும்்படியா்கவும், அவருணடய ்பரிசு்தத ்பநதிணயச 
யெரும் ய்பாது விருதாவாயச யெராைல் ஆறுதணலயும் ்பலணையும் 
அணடயும்்படியா்கவும், என்ணை ஆய்ததம்்பண்ணிக ச்காள்்ளக்கடயவன். 

ஒருவனுணடய ச்பாககிஷம் எஙய்கயயா அவனுணடய இருதயமும் அஙய்க 
இருககும். அப்்படியாைால் ்கர்ததர எைககுப் ச்பாககிஷைாகி என் இருதய்ததில் 
இருககிைாரா? எைக்கா்க ைரி்தத இரட்ெ்கணர நான் இணடவிடாைல் 
தியாைம்்பண்ணி துதி்தது, அவயராயட ெஞெரி்தது வருகியைைா அவருணடய 
அன்்பா நான் பூமியில் விரும்புகிை சுதநதரம்? ்கர்ததரதாயை எைககுச 
சுதநதரமும் ச்பாககிஷமுைாைால் என் இருதயம் உல்கயயாெணை்க்ளால் 
நிணைநதிருககுைா? செ்ப்ததியாைங்களில் நான் உருக்கமும் வாஞணெயுைறறு 
இருப்ய்பைா? இப்்படிப்்பட்ட குறைஙகுணைவு்கள் எைககுண்டு; ஆயினும், என் 
யதவயை! நீயர என் சுதநதரசைன்று ஏறறுக ச்காள்ளுகியைன். என்ணைச 
சுறறி நிறகிை ்பாவம் எைககு்த துக்கமும் ்பாரமுைாயிருப்்பதிைாயல, யதவரீர 
என்ணை ைாெறை ்பரிசு்ததைாக்க யவண்டுசைன்று விரும்புகியைன். இநத 
விருப்்பம் எைககுண்டாயிருநதும், நான் ்கர்ததர ய்பரில் ணவ்ததிருககிை 
அன்பு அற்பநதான். என் நீதி ்கநணதயய. இணதயுைரநது நான் 
சிலுணவயின் அடியில் விழுநது, என் இரட்ெ்கருணடய கிருண்பயய எைககு 
யவண்டுசைன்று ைன்ைாடிக ச்காள்ளுகியைன். ஒருவித்ததிலும் என்ணைக 
குறி்தது யைன்ணை்பாராட்ட இடமில்ணல. சிலுணவயில் அணையுண்ட 
கிறிஸதுணவயும், அவர எைககுச ெம்்பாதி்ததிருககிை திவவிய வரங்கண்ளயுங 

சங்கீ்தம்: 16:5 கர்த்தர் என் சு்தந்தரததின் வீ்தமும் , என் 
ெொததிரததின் ெங்குமொனைைர். 



நற்கருணைத் தியானமாணை 29

குறி்தயத யைன்ணை்பாராட்டலாம். ெஙகீத்ததிற சொல்லிய்படி, "யதவரீர எைககு 
வரும் வீத்தணதக ்காப்்பாறறுவீரா்க; யநர்ததியாை இடங்களில் எைககு 
வீதஙகிணட்ததது. ஆம்! வடிப்்பைாை சுதநதரம் எைககுண்டாயிறறு. "

ைாெநயதாறும் ்கர்ததருணடய ்பநதிணயச யெரநது வருகிைதிைாயல நான் 
்பரிசு்தத்தணதயும் ்பரை விருப்்பங்கண்ளயும் சைன்யைலும் அணடநது 
வருகியைைா? உல்க்ததிறகு ைரி்தது்த யதவனுககுப் பிணை்ததிருககியைைா? 
இநதக ய்கள்விககு எநத உ்ததரவு சொல்லுயவன்? இநத்த திவவிய 
எ்ததைங்களிைாயல யதவ்ப்ததி என்னிட்ததில் குணைநது ய்பா்காைலிருககிை 
சதன்று நம்பிகண்கயுண்டு; ஆைாலும் அது வ்ளரநயதறிவருகிைசதன்றும் 
சொல்லககூடுைா? நான் என்ணைச யொதி்ததுப் ்பார்தது, யதவரீர எைககு 
அருளிை அன்ண்பச சிநதி்தது வரும்ய்பாது, ்கணரயில்லாத ெமு்ததிரம் 
இரண்டு எைககு முன் இருககிைதா்க்த யதான்றுகின்ைை. ஒரு ெமு்ததிரம் என் 
இருதய்ததிலுள்்ள ்பாவம்; ைறைது என் இரட்ெ்கருணடய கிருண்ப. ்கர்ததயர, 
நான் இப்ச்பாழுது தியாைம் ்பண்ணிவருண்கயில் விடாய்ததுப்ய்பா்காைல் 
ஓடவும், இண்ள்ததுப்ய்பா்காைல் நடக்கவுநதக்கதா்க எைககுப் புதுப்்பல்தணத்த 
தநது, உைது ஆவியின் வரங்கண்ள எைககுப் ்பரிபூரைைாய ஈயநதருளும். 

2 தெதுரு: 3:18 இதயசுக்கிறிஸ்துவின் கிருவெவயயும், அைவர 
அறிகி்ற அறிவையும் அதிகமதிகமொய் அவடநது தகொள்வீர்களொக. 

்பரைபிதாயவ, நான் உல்க்தணத சவறு்தது உைகய்க 
ஊழியஞசெயயயவண்டுசைன்றும், என் ெரீர்தணதயும் என் ஆ்ததுை்தணதயும் என் 
நிணைவு்கள் விருப்்பங்கள் முயறசி்கண்ளயும் உம்மிட்ததில் ்பணட்தசதாப்புவிக்க 
யவண்டுசைன்றும், நான் கிருண்பவரங்களிலும் ்பரிசு்தத்ததிலும் வ்ளரநயதை 
யவண்டுசைன்றும் அடியயன் முழு ஆணெயயாயட விரும்புகிைது 
யதவரீருககு்த சதரியும். என் யதவயை, என் விருப்்ப்ததிறய்கறை்படியய 
நான் உைககு ஆலயைாகும்்படி என்ணைப் பிரதிஷணட செயது முறறிலும் 
என்ணைப் ்பரிசு்ததவாைாககும். நாைாய நன்ணையாைசதான்ணையுஞ 
செயயககூடாதிருநதும், உம்முணடய ்பல்ததிைாயல ெ்கல்தணதயுஞ 
செயயககூடும். ஆதலால் யதவரீர என்னிட்ததில் வாெம்்பண்ணி, என் 
்பலவீை்ததில் ச்பலனுண்டாககி, யொதணை்களில் எைககு உதவிசெயது, 
உல்க்தணதச செயிககிை விசுவாெ்தணத்த தநது, உைது கிருண்பயால் 
எைககு முநதிகச்காள்ளும். என் ்பரயை, நீர எைககுப் பிதாவாயும், 

்ப்ததி வர்ததிககிைதற்கா்கப் பிரார்ததிக்க்ததக்க செ்பம். ்ப்ததி வர்ததிககிைதற்கா்கப் பிரார்ததிக்க்ததக்க செ்பம். 
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நான் என்சைன்ணைககும் உைககுப் பிள்ண்ளயாயுமிருக்க யவண்டும். நான் 
பின்ைாைணவ்கண்ள விட்டு, முன்ைாைணவ்கண்ள்த யதடிகச்காண்டு, உைது 
ஆவியின் வரங்கண்ள சைன்யைலும் அணடயும்்படிககும், உம்முணடயவர்களுககு 
நீர அருளுகிை அன்ண்ப நான் ருசி்தது, அன்பியல யவரூன்றி ்ப்ததியில் 
வ்ளரநயதறும்்படிககும் இநதப் ்பரிசு்தத ொககிரசைநணத ஏற்படு்ததினீயர 
: இநத்த திவவிய எ்ததைங்கய்ளாயட உம்முணடய ஆசீரவாத்தணதயும் 
தநது, என்ணைச சீரதிரு்ததி, உைது ்பரைபுண்ணியங்களிைாயல என்ணை 
அலங்கரி்ததருளும். ஆைன்.
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ஆ்ததுைாயவ, ்பரை இராயனுணடய ்கலியாை விருநதுககுப்ய்பா்க உன்ணை 
ஆய்ததம் ்பண்ணிகச்காள். உன்ணை விருநதைாயச சிைப்பி்ததுச யொடி்தது, 
்கலியாை வஸதிர்தணத உடு்ததிகச்காண்டு , உன் ஞாைைைவா்ளனுககு 
எதிர ச்காண்டு ய்பா்கப் புைப்்படு. ெ்கலமும் ஆய்ததயை, தாைதமில்லாைல் 
ய்பாயச யெரு. உன்ணை அணைககிைவர யதவாதி யதவன். அப்்படிப்்பட்டவர 
அணைககிை தயணவ நீ அெட்ணட செயயாைல், அவருணடய ்பநதிணயச 
யெர விணரநயதாடு. அவர உன்ணை அணைககிை தயவினிமி்ததம் 
யெரயவண்டியதுைன்றி, அவர விசுவாசி்களுககுக ச்காடுககும் நன்ணை்கண்ளப் 
ச்பறைனு்பவிககும்்படியா்கவும் யெரயவண்டியது. ஆ்ததுைாயவ, அநத 
நன்ணை்கச்ளன்ைசவன்று யயாசி்ததுகச்காள். இநதப்்பநதியின் மூலைாய 
உன் யதவைாைவர தைது வாககு்தத்ததங்கண்ள உைககுறுதியாககி, 
்பாவைன்னிப்ண்ப நிசெயப்்படு்ததி, உன் மீட்்பருணடய புண்ணியங்கண்ள 
உைககுப் ்பலிக்கசசெயது, யதறைரணவயும் ஆ்ததுை ்பல்தணதயுநதநது, தைது  
கிருண்பணய உைககுப் ச்பாழிகிைதுைன்றி, தாைாய உன்னிருதய்ததில் வநது 
வாெம்்பண்ணி, உன்யைாயட ஒன்ைாயிருநது, உன்ணை்த தைக்காலைா்கப் 
பிரதிஷணட செயது, யைாட்ெவாசி்களுககுரிய ஆைநத்ததின் அசொர்தணத 
உைககுக ்கட்டண்ளயிடவும் சி்ததைாயிருககிைாயர! உன் யதவைாைவர 
இவவ்ளவு அருணையாை நன்ணை்கண்ள உைககு ஆ்ததுை ய்பாெைைா்க 
எ்ததைம் ்பண்ணி ணவ்ததிருககும் ய்பாது நீ தாைதிககிைசதன்ை? அவருணடய 
அன்ண்பப் ய்பாறறிகச்காண்டு அவருணடய ்பநதிணயச யெரு. ்பரை இராயன் 
உன்ணை அணை்தததால் உைககுக கிணட்தத யைன்ணை இவவ்ளசவன்று 
சிநதி்ததுகச்காள். ்கர்ததாயவ, எல்லாரிலும் நிரப்்பாககியனும் அசு்ததனுைாகிய 
என்ணை நீர உைது ்பரைவிருநதுககு அணை்தத ்கைம் எதிைாயல எைககுக 
கிணட்ததது ! இநதக ்கை்ததிறகு நான் எம்ைா்ததிரம் ! அதறகு என்னிட்ததில் 
எநத்த தகுதியுண்டு! நீர ைகிணையுள்்ள ்ப்ததிராெை்தணத விட்டிைஙகி, 
எைக்கா்கச சிலுணவயில் அணையுண்டு ைரி்தத்கருணை ய்பாதாதா ! அயதாயட 
, அடியயணை உம்முணடய ென்னிதியில் அணை்ததுப் ்பநதியிரு்ததி, சீவ 

ஆய்தத்ததியாைங்கள்ஆய்தத்ததியாைங்கள்

மதத்தயு: 22:4 எல்ைொம் எத்தனைமொயிருக்கி்றது. கலியொணததிற்கு 
ைொருங்கள்.

்கர்ததருணடய இராப்ய்பாெை்தணதப் ்பரிைாறும் நாளின் ்கர்ததருணடய இராப்ய்பாெை்தணதப் ்பரிைாறும் நாளின் 
்காணலயில் யதவாலய்ததிறகுப் ய்பாகுமுன்யை, ்காணலயில் யதவாலய்ததிறகுப் ய்பாகுமுன்யை, 

அநதரங்க்ததியல வியெஷ ஆய்ததைா்க வாசிக்க்ததக்க அநதரங்க்ததியல வியெஷ ஆய்ததைா்க வாசிக்க்ததக்க 
தியாைங்களும் செ்பங்களும்தியாைங்களும் செ்பங்களும்
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அப்்ப்தணத எைககுப் ச்பாசிக்க்ததநததும் ்கருணைப்ச்பருக்கயை! ஆ்ததுைாயவ, 
உன் இரட்ெ்கர உைக்கா்கச சிலுணவயில் ைரி்தத அன்ண்ப நீ இணடவிடாைல் 
நிணை்ததுகச்காள்; அவர தைது பிதாவின் ய்கா்பாககிணையாகிய ஆணலணய 
மிதி்தது, யவதணை்கள் வியாகுலங்க்ளாகிய ொ்கர்ததில் அமிழ்நதிைவராகி, 
என் யதவயை! என் யதவயை! நீர என்ணைக ண்கவிட்டயதசதன்று 
கூப்பிட்டாயர. அவர அப்ச்பாழுது உன் இரட்சிப்புக்கா்கக ச்காடூரைாை 
நிநணத்களுககும் ைரையவதணை்களுககும் ைைதார்த தம்ணை ஒப்புகச்காடு்தத 
அன்ண்ப நீ ்பார்ததுைரநது, அவவன்ண்ப நி்ததிய நன்றியறிதயலாயட 
நிணை்ததுக ச்காள்்ளவும் , உன் ரட்ெ்கர தைது ைரை்ததிைாயல ெம்்பாதி்தது 
உைக்காய்ததைாககியிருககிை ஞாை நன்ணை்கண்ள வாஙகிகச்காள்்ளவும் 
ைைைகிழ்சசியயாயட அவருணடய ்பநதிணயச யெருவாயா்க.

என் இருதய்தணத ஆராயநதறிநதிருககிை ்பரா்பரயை! இநதச 
ொககிரசைநணதப் ்ப்ததி வைக்க்தயதாடும், முழுப் பிரிய்தயதாடும் 
வாஙகிகச்காள்்ள விரும்புகியைன். ஆண்டவயர! யதவரீர என் விருப்்ப்தணத 
அறிநதிருககிறீர. என் இருதயம் ஆய்ததைாயிருககிைது. ்பரா்பரயை ! என் 
இருதயம் ஆய்ததைாயிருககிைது. என் முழு இருதய்தணதயும் எைககுள்்ள 
எல்லாவறணையும் உைகய்க ஒப்புகச்காடுககியைன். இநத ஏணையின் 
விருப்்ப்தணதக ்கவனி்ததுப்்பாரும். ்கர்ததாயவ! என் இருதயம் ்பண்ணும் 
ஆய்தத்தணத யநாககியருளும். என் சு்பாவ ச்பலவீை்த தால் உண்டாகும் 
குணைவு்கண்ள உம்முணடய அ்ளவறை திவவிய தயவால் நிணைவாககும். 
யதவரீரிட்ததில் ்பரிபூரை மீட்புண்யட; ஆதலால், இயதா! ்பாவியயன் 
உம்ைண்ணட வர்த துணிநயதன். ்காைாைறய்பாை ஆட்ணடப்ய்பால் 
நான் வழி தப்பி உம்ணைவிட்டு ைரு்ளவிழுநயதன்; ஆைாலும் இயதா! 
திரும்பி வருகியைன். ஆடு்களுக்கா்கச சீவணை்ததநத நல்ல யையப்்பயர 
! ்காைாைறய்பாைணத்த யதடி இரட்சிக்க வநத இரட்ெ்கயர! உம்முணடய 
அடியாணை்த யதடி என்ணை உம்முணடயவைாககியருளும். ்பலவண்கயாை 
துராணெ இசணெ்களிைாயல சநாநது வருநதிைவைாய உம்மிட்ததில் வருகியைன். 
்கர்ததாயவ! உைககுச சி்ததமுண்டாைால் என்ணைச சு்ததைாக்க உம்ைாலாகும். 
"பிணியாளி்களுககு ணவ்ததியன் யதணவ’’ என்று யதவரீர அறிநதிருககிறீர. 
நீயர எங்கள் வியாதி்கண்ள எல்லாம் உ்ததரி்தத சையயாை ஆ்ததுை 
ணவ்ததியைாயிருககிறீர. ்கர்ததாயவ, எைககிரஙகும். என் ஆ்ததுை்தணதச 
சொஸதப்்படு்ததும். ்கர்ததாயவ! ்கலஙகிை ஆவியய யதவரீருககு ஏறை ்பலி; 
சநாறுஙகிைதும் நருஙகுண்டதுைாை இருதய்தணத்த யதவரீர புைக்கணியீர. 
நான் சதயவீ்க ெைாதாைம் அணடநத ஆவியுள்்ளவைாய இனியைல் உைககு்த 
துதியதா்ததிர்பலிணயச செலு்தத்ததக்கதா்க ்பாவ்ததினிமி்ததம் ்கலஙகிை என் 
ஆவிணய இப்ச்பாழுது உைககுப் ்பலியா்கச செலு்ததுகியைன். 

சங்கீ்தம்: 51:17 ெரொெொலுக்கு ஏற்கும் ெலிகள் தநொறுங்குண்ட ஆவி்தொன். 
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உம்ணை நிணைககும்்படி இப்்படிச செயயக ்கட்டண்ளயிட்டிருககிறீயரா? 
இரட்ெ்கயர, நான் உம்ணை நிணையாைலிருப்்ப சதப்்படி! நீர எைக்கா்கச 
சிலுணவயில் அணையுண்டு ்பாடு்பட்டும், ்பாடு்பட்ட ச்பாழுது நீர என்ணை 
அன்ய்பாயட நிணை்ததும், இசொககிரசைநதின் மூலைாய உம்முணடய 
ைரைப்்பாடு்கண்ள நான் ்கண்ைால் ்கண்டது ய்பால இருநதும், உம்ணை 
ைைக்கககூடுயைா! என் ்பாவயை உைது ைரை்ததிறகுக ்காரைசைன்றும், 
உைது ைரைபுண்ணியங்களிைாயல என் ்பாவயதாஷங்க்ளணை்ததும் 
நிவாரைைாயிைசவன்றும் நான் அறிநதிருக்க, உம்ணை ைைக்கககூடுயைா! 
உைதன்பின் ச்பருக்க்தணத நீர எைககு உைர்ததி, நீயர இன்்பப்ச்பருக்கைாய 
என்னிட்ததில் வநது தஙகுகிைவராயிருக்க, நான் உம்ணை ைைக்கககூடுயைா! 
என் இரட்ெ்கயர! உம்ணை நிணைககியைன். நீர ைகிணையயாயட திரும்்ப 
வரும்ச்பாழுது என்ணை நிணை்ததருளும். 

லூக்கொ: 22:19 என்வனை நிவனைவுகூரும்ெடி இப்ெடிச் தசய்யுங்கள்.

ஆ்ததுைாயவ, ்பரிசு்தத ்பநதிணயச யெருகிைதறகு முன்யை எநத யநாக்க்தயதாயட 
யெரப்ய்பாகிைாசயன்றும், எப்்ப டிப்்பட்ட விருப்்ப்தயதாயட யெரயவண்டுசைன்றும் 
சிநதி்ததுகச்காள். யெரயவண்டிய மு்காநதரங்கச்ளன்ைசவனில், 
்பரா்பரன் நைக்கா்க்த தம்முணடய குைாரணை ஒப்புகச்காடு்தத அன்பின் 
ஐசுவரிய்தணதயும், கிறிஸது தம்ணை நைக்கா்கப் ்பலியிட்ட அன்பின் 
அதிெய்தணதயும் ச்காண்டாடும்்படிககுச யெரயவண்டியது. - பிதாவும் சுதனும் 
அருளின் அன்புக்கா்க நன்றியறிதயலாயட யதா்ததிரஞ செலு்ததி, நம்ணை 
முறறிலும் யதவனுணடய ஊழிய்ததிறகுப் ்பணட்தசதாப்புவிப்்பதற்கா்கவும் 
யெரயவண்டியது. - ஆண்டவருககு வியராதைாைணவ்கள் யாவறணையும் 
சவறுப்ய்பாசைன்றும், அவருணடய ்கற்பணை்கண்ளப் ்பணிவாயக 
ண்ககச்காள்யவாசைன்றும் ஞாைஸநாை்ததில் ்பண்ணிை உடன்்படிகண்கணய 
ைறு்படியும் உறுதிப்்படு்ததுகிைதற்கா்கவும், யதவகுைாரன் நைக்கா்கப் ்பலியாய 
அணடநத ைரை்தணதப் ்பரா்பரனுககு முன்்பா்கக கூறி ஞா்ப்கைாயக 
்காட்டி, அணத முன்னிட்டுச செ்பம்்பண்ணி, அநத ைரை்ததிைாயல 
உண்டாை நன்ணை்கள் யாவும் நைககும் ைறசைல்லாருககும் ்பலிககும்்படி 
யவண்டிகச்காள்வதற்கா்கவும், உல்க்தணதச செயிக்க்ததக்க ்பல்தணதயும், 
யைாட்ெ ஆைநத்தணத விரும்்ப்ததக்க அய்பட்ணெணயயும், கிறிஸதுவின் 
அன்பிறகு அ்ததாட்சியாை வரங்கண்ளயும் சைன்யைலும் அணடகிைதற்கா்கவும் 
நான் ்கர்ததருணடய ்பநதிணயச யெர யவண்டியது. 

1 தகொரி: 11:28 எைனைொகிலும் ்தன்வனைத்தொன் தசொதித்தறிநது, 
பின்பு இந்த அப்ெதவ்தப் புசிதது, இந்தப் ெொததிரததிதை ெொனைம் 

ெண்ணக்கடைன். 
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இநதப் ்பநதிணயச யெருகிைது கிறிஸதவர்களுககுள் வைக்கைாயிருப்்பதிைாயல 
நான் யெராைல், கிறிஸதுவின் ்கட்டண்ளயினிமி்ததமும் இநதச 
ொககிரசைநதுககுரிய நன்ணை்களினிமி்ததமுயை யெருகியைன். 
்பரை பிதாயவ, உம்முணடய ஒயர குைாரைாகிய இயயசு நாதர எங்களுக்கா்க 
ைரிககும்்படி நீர அவணர்த தநது உல்க்ததாரில் இவவ்ளவாய அன்புகூரநதணத 
நான் உைரநது துதிககும்்படியா்கச யெருகியைன். அருணை இரட்ெ்கயர, 
நான் உம்ணை விசுவாசி்ததுப் ்பறறிக ச்காண்டு உம்மிட்ததில் நான் 
அன்்பாயிருககிைணத அறிகண்கயிடும்்படிககும், நீர எைக்கா்க ைரி்தத அன்ண்ப 
நான் நன்றியறிதயலாயட நிணைககும்்படிககும் யெருகியைன். ்பரிசு்தத ஆவியய, 
நீர கிறிஸதுவின் இரட்சிப்ண்ப எைககுப் ்பலிக்கசசெயது, விசுவாெம் அன்பு 
்பரிசு்ததைாகிய வரங்கண்ள எைககுப் ச்பாழிநது, ைறை விசுவாசி்கய்ளாயட 
நீர என்ணை ஐககியப்்படு்தத யவண்டுசைன்று விரும்பிச யெருகியைன். 
இரக்கமுள்்ள திரியய்க யதவயை, நீர இப்்பநதியில் விசுவாசி்களுககு அருளுகிை 
ஆ்ததுை ய்பாெை்ததின்யைல் நான் வாஞணெயுள்்ளவைாகி ்கர்ததராயிருககிை 
இயயசுககிறிஸதுவின் கிருண்பணயயும் ்பரா்பரனுணடய அன்ண்பயும் ்பரிசு்தத 
ஆவியின் ஐககிய்தணதயும் சைன்யைலும் ச்பறைனு்பவிக்கயவண்டுசைன்று 
யெருகியைன். ்கர்ததயர! நன்று செயவதில் நான் சீககிரைாய இண்ள்ததுப் 
ய்பாகியைன். ெறறுயநரஞ செ்பம்்பண்ணிைால் யொரநதுய்பாகியைன். 
இயலொை யொதணை்களிைாயல சவல்லப்்படுகியைன். ஆைாலும் எைக்கா்க்த 
தநதிருககிை உம்முணடய ெரீரம் என் ஆ்ததுை்தணதப் ்பலப்்படு்ததுசைன்றும், 
எைக்கா்கச சிநதப்்பட்ட உம்முணடய இர்ததம் என்னிட்ததில் அன்ண்பயும் 
கீழ்ப்்படிதணலயும் உண்டாககுசைன்றும் நான் விசுவாசி்தது, அணவ்களின் 
யையல ்பசிதா்கமுள்்ளவைாகி உம்மிட்ததில் யெருகியைன். கிருண்பயுள்்ள 
்கர்ததயர, என்ணையும் என்யைாயட இப்்பநதிணயச யெரவருகிை யாவணரயும் 
உைது ்பரை ஆ்கார்ததிைாயல ய்பாஷி்தது, ஆறுதல்்படு்ததி, நி்ததிய 
சீவனுண்டா்கக ்காப்்பாறறியருளும். உம்முணடய ெரீர இர்தத்தணத 
எங்களுக்கா்கப் ்பலியாய ஒப்புகச்காடு்தத இரக்க்ததினிமி்ததயை. ஆைன். 

சங்கீ்தம்: 116 : 12,13 கர்த்தர் எனைக்குச் தசய்்த எல்ைொ 
உெகொரங்களுக்கொகவும் அைருக்கு எந்த இடவடச் தசலுததுதைன்! 
இரடசிப்பின் ெொததிரதவ்த ைொங்கி கர்த்தருவடய நொமதவ்தப்ெற்றிக் 

கூப்பிடுதைன்.

என் ஆண்டவனும் என் யதவனுைாகிய இயயசுயவ, நீர ஏற்படு்ததிய 
ொககிரசைநதின் தன்ணைணய நான் சிநதிககும்ய்பாது நன்றியறிதயலாயட 
உைககு்த யதா்ததிரஞ செலு்தத யவண்டியது. ்காைப்்பட்ட புைம்்பாை 
அணடயா்ளமும் ஆவிககுரிய உள்்ளாை கிருண்பயுைாகிய இவவிரண்டு்பஙகும் 

 தயொைொன்: 6:63 நொன் உங்களுக்குச் தசொல்லுகி்ற ைசனைங்கள் 
ஆவியுமொய்ச் சீைனுமொயிருக்கின்்றனை.
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இசொககிரசைநதில் உண்டு. யதவரீர எங்கள் பு்ததிககுணைணவக ்கண்டு 
எங்களுககு இரஙகிைதிைாயலயல்லயவா புைம்்பாை அணடயா்ளங்க்ளால் உைது 
அநதரங்கக கிருண்பணய வி்ளங்கக்காட்டினீர. ைனிதனுணடய இருதய்தணத 
ைகிழ்சசியாககுந திராட்ெஇரெமும் அவனுணடய ெரீர்தணதப் ்பலப்்படு்ததி 
ஆதரிககும் அப்்பமும் ஆகிய புைம்்பாை ய்பாெை்ததிைாயல எங்களுககு 
யவண்டிய ஆ்ததுைய்பாெை்ததின் தன்ணைணயயும் அதின் அருணைணயயும் 
எங்களுககுைர்ததினீர. என் யதவயை, நான் புைம்்பாை அணடயா்ளங்கண்ள 
ைா்ததிரம் ்பாராைல், அணவ்க்ளால் குறிக்கப்்பட்ட ஆவிககுரிய உள்்ளாை 
இஷடப்பிரொதங்கண்ளயும் சிநதிப்ய்பைா்க. விசுவாசி்க்ளால் சையயா்கவும் 
நிசெயைா்கவும் வாஙகி உட்ச்காள்்ளப்்படுகிை உைது ெரீரமும் உைது 
இர்ததமுைாகிய திவவிய ய்பாெை்தணத நான் ஆவிககுரிய பிர்காரைாயப் 
ச்பறைனு்பவிககும் ்படிககும், விசுவாெ்ததிைாயல என் இருதய்ததியல 
நன்றியறிதயலாயட அணத எைககு ஆ்காரைாககிகச்காள்ளும்்படிககும் நான் 
ஆ்ததும் ்பல்தணதயும் யதறைரணவயும் அணடநது யதறும்்படிககும் எைககுக 
கிருண்ப செயதருளும். "்கர்ததருணடய இராப்ய்பாெைம் வீண்ெடங்காொரைல்ல; 
அது சவறும் அணடயா்ளைல்ல. கிணடயாத ச்பாருளுககு அது விருதாவாை 
குறிப்புைல்ல. யவத்ததில் சொல்லிய்படி, அது ்கர்ததருணடய ்பநதியாயும், 
்கர்ததருணடய அப்்பமும் ்பா்ததிரமுைாயும், கிறிஸதுணவ நிணைவுகூருதலாயும் 
அவருணடய ைரை்தணத அறிவிககுதலாயும், ்கர்ததருணடய ெரீர்தயதாயடயும் 
ஐககியைாைதாயும் இருககிைசதன்று நாம் நிசெயைாய விசுவாசிக்கயவண்டியது. 
‘’ ்கர்ததயர, விசுவாசிககியைன், என் அவிசுவாெம் நீங்க உதவி செயயும். 
உம்முணடய வார்தணத்கள் ஆவியாயும் சீவைாயும் இருககின்ைை; 
உம்முணடய வார்தணதயின்்படி எைக்கா்கக்கடவது. 

இயயசுயவ, நற்கருணையணடயா்ளங்களில் உம்ணைக ்காண்கிைவர்கள் 
்பாககியவான்்கள். விசுவாெ்ததால் உம்ணை உட்ச்காள்ளுகிைவர்களும் 
்பாககியவான்்கள். உம்முணடய வருண்கககு ஆவலுடன் எதிரப்்பார்தது 
நீர இருககிை பிர்காரைாய உம்ணை்த தரிசிககும்்படி வாஞசிககிைவர்கள் 
எல்லாரிலும் ்பாககியமுணடயவர்கய்ள. கிருண்பணயயும் ைகிணைணயயுமுணடய 
அைாதி யதவயை, சீவனுள்ய்ளார யலா்க்ததில் எங்கள் செல்வயை, எங்கள் 
ஆைநதயை. இம்ணையில் உைது தயா்பர்ததின் முதற்பலன்்கள் இவவ்ளவு 
அருணையுள்்ளைவாைால், ைறுணையில் எங்களுக்கா்க நீர ஆய்ததைாககிை 
சுதநதரம் எவவ்ளவு சிைப்பு! ய்பாராடுகிைவனுககு இநத்த திவவிய ஆ்காரம் 
கிணட்ததிருக்க , செயஙச்காண்டவனுககு என்ைது அரு்ளப்்படைாட்டாது. 

உதரொமர்: 8:23 ஆவியின் மு்தற்ெைன்கவளப் தெற்்ற நொமுங்கூட 
நம்முவடய சரீரமீடகப்ெடு்தைொகிய புததிரசுவிகொரம் ைருை்தற்குக் 

கொததிருநது நமக்குள்தள ்தவிக்கித்றொம்.
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இவவைாநதர்ததில் ைன்ைாணவப் புசிக்க்ததநதவராகிய நீர ்பரை்காைான் 
யதெ்ததில் எங்களுக்காய்ததைாககிை நன்ணை்கள் எவவ்ளவு அருணை! 
சிணையிருப்புக்கால்ததில் நீர உம்ணையய ஈவாய்த தநதிருக்க, உைது 
இராசசிய்ததில் நாங்கள் யெரும்ய்பாது எநத ஈவு்கண்ள அரு்ளைாட்டீர! 
ைணைச்பாருண்ள விசுவாெ்ததால் கிரகி்தது ைகிழ்சசியணடகியைாம். 
சவளிப்ச்பாருண்ள்த தரிசிககும் ச்பாழுது ்பரவெைாயவாயை. அருணை 
மீட்்பயர! ைணைவும் திணரயுமின்றி உம்ணை சவளிப்்பணடயாயக ்காணும் நாள் 
எப்ச்பாழுது பிைககும் ! யை்கமும் ைநதாரமும் நீங்க, உைது திருசெமு்க்ததின் 
ஒளி என்மீதில் பிர்காசிப்்பசதக்காலம்! ்பாவயை! சிறறின்்பயை! உல்க்ததின் 
ைாயண்கயய! அ்கன்றுய்பாங்கள். ைாெறை யதவாதி யதவன் என்ணைச 
ெநதிக்க வநதார. அவர தாைாய என் இருதய்ததில் பிரயவசி்தது, அணத்த 
தைககுரி்ததாககி, பிரதிஷணட செயது அணத மு்ததிணர ணவ்ததிருககிைார.

நி்ததிய ெ்ததியைாகிய இயயசு சுவாமி, இநத வெைங்கள் உம்முணடயணவ்கய்ள. 
இநத வெைங்கள் அன்புள்்ளணவ்க்ளாைதிைாயல அணவ்கள் என்ணை்த 
ணதரியப்்படு்ததி உம்மிட்ததில் யெரும்்படி என்ணை ஏவுகின்ைை. ஆகிலும் நான் 
செயத குறைங்கள் எைககுப் ்பயமுண்டாககி இநதப் ்பரிசு்தத இர்கசியங்கண்ளச 
யெராத்படிககு என்ணை சவட்்கப்்படு்ததுகின்ைை. உம்முணடய வெைங்களின் 
ைதுரம் என்ணை வாசவன்று அணைககிைது : ஆகிலும், என் யதாஷங்களின் 
ஏரா்ளம் என்ணை வில்கப்்பண்ணுகிைது. "வரு்ததப்்பட்டுப் ்பாரஞசுைநது 
ச்காள்ளுகிைவர்க்ளாகிய நீங்கள் எல்லாரும் என்னிட்ததில் வாருங்கள்’’ 
என்கிறீயர! இநத வார்தணத்கள் எவவ்ளவு இனிணையும் எவவ்ளவு 
யநெமுள்்ளணவ்கள்! என் யதவைாகிய ்கர்ததயர, ்பாவியும் நீெனுைாகிய நான் 
உம்முணடய ெரீர்ததுககும் இர்தத்ததிறகும் ்பஙகுள்்ளவைாகும்்படி என்ணை 
உம்மிட்ததில் வரவணைககிை தயவு எவவ்ளவு அதிெயம். ஏணையயன் 
உம்முணடய ெமு்க்ததில் எப்்படிப் பிரயவசிப்ய்பன்! இயதா ்பரைண்டலங்கள் 
உம்முணடய ை்க்ததுவ்தணதக ச்காள்்ளாதிருக்க, ஏணைப் ்பாவி்கண்ளப் 
்பார்தது எல்லாரும் என்னிட்ததில் வாருங்கச்ளன்கிறீர. என்னிட்ததில் 
யாசதாரு நன்ணையுமில்ணலசயன்று நான் அறிநதிருக்க, உம்மிட்ததில் 
யெர எப்்படி்த துணியவன். நான் சவகுவிணெ உைககு யநா்க நடநதிருக்க, 
யதவரீர என் வீட்டுககுள் எப்்படிப் பிரயவசிப்பீர! உம்முணடய ெமு்க்ததில் 
யதவதூதர்கள் வைஙகிச யெவிக்க, ்பரிசு்ததவான்்களும் விசுவாசி்களும் 
்பயநது நிற்க, ்பாவி்க்ளாகிய எங்கண்ள நீர ்பார்தது எல்லாரும் என்னிட்ததில் 
வாருங்கச்ளன்கிறீர ! யதவரீயர இணதச சொல்லாதிருநதால் யார அணத 

மதத்தயு: 11:28 ைருத்தப்ெடடுப் ெொரஞசுமநது தகொள்ளுகி்றைர்களொகிய 
நீங்கதளல்ைொரும் என்னிடததில் ைொருங்கள்; நொன் உங்களுக்கு 

ஆறு்தல் தசய்தைன்.
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சையசயன்று நம்புவான்! நீர இப்்படி ்கறபி்ததாசலாழிய யார உம்மிட்ததில் 
யொ்ததுணிவான்! நான் இவவ்ளவு தயவாய அணைக்கப்்பட்டிருப்்பதிைாயல, 
உைது இரக்க்தணத நம்பி உம்மிட்ததில் வருகியைன். யநாவாளியாகிய நான் 
்பரி்காரியிடைா்கவும், ்பசியும் தா்கமுள்்ள நான் சீவஊறறினிடைா்கவும், 
எளியவைாகிய நான் ்பரயலா்க இராொவினிடைா்கவும், ஊழியக்காரைாகிய 
நான் என் நாயனிடைா்கவும், சிருட்டியாகிய நான் என் சிருட்டி்கரிடைா்கவும், 
ைைம் சநாநதவைாகிய நான் யதறைரவா்ளனிடைா்கவும் யெருகியைன். யதவரீர 
்பாவியினிடைா்க வருகிைது எதிைாயல எைககுக கிணட்ததது! நீர உம்ணையய 
எைககு ஈவாய அருளுகிைதறகு நான் எம்ைா்ததிரம்! இநத இரக்க்ததிறகு 
நான் ்பா்ததிரைல்ல . என்னிட்ததில் ஒரு நன்ணையுமில்ணலசயன்று 
யதவரீருககு்த சதரியும். என் அ்பா்ததிர்தணத நான் ஒ்ததுகச்காண்டு, உைது 
இரக்க்தணதப் ய்பாறறி, ஒப்பில்லாத உைது அன்புக்கா்க உைககு்த யதா்ததிரஞ 
செலு்ததுகியைன். உம்முணடய அன்பு எவவ்ளவு வியெஷைாய வி்ளஙகுகிைது! 
உம்முணடய தயவு எவவ்ளவு இனிணையாயப் பிர்காசிககிைது! உம்மிட்ததில் 
நான் ச்பறை உ்ப்காரங்களுக்கா்க உைககு எவவ்ளயவா யதா்ததிரஞ செயய 
யவண்டியது. யதவரீர ெ்கல ்பரிசு்ததவான்்களிலும் ்பரிசு்ததராயிருககிறீர, 
நாயைா ்பாவி்களிலுங ச்காடிய ்பாவி. என் ்கண்்கண்ள ஏறிட்டு உம்ணைப் 
்பாரககிைதறகு நான் அ்பா்ததிரைாயிருநதும், யதவரீர என்ணை்த யதடுகிறீர! 
என்யைாயட ெஞெரிக்கயவண்டுசைன்று விரும்புகிறீர, உைது ்பநதிககு 
என்ணை வரவணைககிறீர , வான் ஆ்கார்தணதயும் யதவதூதர்களின் 
அப்்ப்தணதயும் எைககுப் புசிக்க்ததருகிறீர, ்பரைண்டல்ததிலிருநதிைஙகி 
யலா்க்ததுககுச சீவணைக ச்காடுககிை சீவ அப்்பம் யதவரீயரயல்லயவா? 
ஆ்ததுைாயவ, இநத துக்க ொ்கர்ததியல உைககுக கிணட்தத அருணையாை 
வரப்பிரொதங்களினிமி்ததம் நீ ைகிழ்சசியாயிருநது ்பரா்பரனுககு்த யதா்ததிரஞ 
செலு்தது. உன் இரட்ெ்கரின் அன்பு ஒருக்காலுங குணைகிைதில்ணல. அவர 
செயத ்பாவநிவாரை்ததின் ்பலனும் ஒருக்காலும் அணடநது தீராது. நீ இநதப் 
்பரை இர்கசியங்கண்ளப் ்ப்ததியயாடு ஆெரிககும்ய்பாசதல்லாம், கிறிஸதுவின் 
இரட்சிப்ண்ப ஞா்ப்கம் ்பண்ணிக ச்காண்டு அவருணடய புண்ணிய 
்பலன்்களுககுப் ்பஙகுள்்ளவைாவாய. ஆதலால் இநத நற்கருணைககு வரும் 
ய்பாது ஆவியின் எழுப்புதலிைாலும் ்ப்ததியுள்்ள யயாெணை்களிைாலும் 
உன்ணை ஆய்ததம் ்பண்ணிகச்காண்டு யெரயவண்டியது. ்கர்ததயர, நான் 
உம்முணடய வரப்பிரொத்ததிைாயல ஆறுதல் அணடயும்்படிககும் யதவரீர 
என் ்பண்கஞருககு முன்்பா்க எைககு ஆய்ததைாககிை ்பரிசு்தத விருநதின் 
மூலைாய ைகிழ்ச சியுள்்ளவைாயிருககும்்படிககும் உம்மிட்ததில் வருகியைன். 
நான் விரும்்ப யவண்டியதும் விரும்்பககூடியதும் யதவரீரிட்ததில் உண்டு. 
நீயர என் இரட்சிப்பும் என் மீட்புைாைவர. என் நம்பிகண்கயும் என் ்பலமும் 
என் ைகிணையும் நீயர. ஆதலால் ்கர்ததராகிய இயயசுககிறிஸதுயவ, என் 
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ஆவிணய உம்மிட்ததில் ஒப்புவிககியைன். இன்ணைககு உைதடியானுணடய 
ஆ்ததுை்தணத ைகிைப்்பண்ணும். உம்ணையய எைககு்த தாரும். 
உம்ணையல்லாைல் ஒரு ஆறுதலும் எைககில்ணல. உம்ணையல்லாைல் நான் 
இருக்கவும் உம்முணடய தரிெணையில்லாைல் நான் பிணைக்கவுஙகூடாது. 
ஆதலால் நான் வழியியல சதாயநது ய்பா்காத்படிககு உம்ணைச சீவ 
அப்்பைா்க்த தநது என்ணைப் ய்பாஷியும் ஆண்டவயர! என் யதவைாகிய 
்கர்ததயர, ெ்கல ஆவி்கண்ளயும் சிருட்டி்தது உயிரப்பி்ததவராகிய நீர 
்பாவம் நிணைநத என் ஆ்ததுை்தணதச ெநதி்தது அணத உயிரப்பி்தது உைது 
்பரைாவு்க்ளால் ய்பாஷி்தது்த திரு்ததியாககிைது உம்முணடய அதிெயைாை 
இரக்கயை. யதவரீணரப் ்ப்ததியயாயட ஏறறுகச்காண்டு ஞாை ைகிழ்சசியால் 
நிணைநதிருககிை ஆ்ததுைா எவவ்ளவு ்பாககியமுள்்ளது. ஒரு ஆ்ததுைாவாைது 
உம்ணை ஏறறுகச்காள்ளும்ய்பாது அது யைன்ணை ச்பாருநதிய ஆண்டவணர 
அஙகி்கரி்தது, யநெமுள்்ள யதாைணைச யெர்ததுக ச்காண்டு , பிரியைாை 
விருநதணை உ்பெரி்தது, உண்ணையுள்்ள சியநகிதணை அன்பு செயது, சிைநத 
ைகிணையுணடய உ்ததை ைைவா்ளணை அணை்ததுக ச்காள்ளுகின்ைது. 
யதவரீருககு முன்்பா்க வாைமும் பூமியும் அணவ்களின் சிங்காரம் முழுணையும் 
அணைநதிருக்கக்கடவது. எல்லாம் உம்முணடயயத. ைனிதர விரும்பிச சியநகி
்ததுகச்காள்வசதல்லாவறறிலும் நீயர விரும்்பப்்பட்ததக்கவராயிருககிறீர. 

ை்கா இரக்கமுள்்ள யதவயை, நான் உம்முணடய குைாரைாகிய 
இயயசுககிறிஸதுவின் ்கட்டண்ளப்்படி அவருணடய ைரை்தணத நிணைககும் 
்படிககும், நற்கருணையப்்பம் இரெ்தணத வாஙகுண்கயில் அவருணடய 
ெரீர்தயதாடும் இர்தத்தயதாடும் ஐககியப்்படும்்படிககும், அவணவககிய்ததிறய்கறை 
குைங்கள் யயாெணை்கண்ள அணடயும்்படிககும், எைககுக கிருண்ப செயயும். 
இன்ணைககு உம்முணடய ்பரிசு்தத ொககிரசைநது ஆெரிக்கப்்படுண்கயில், 
சிலுணவயில் அணையுண்ட கிறிஸதுணவயும் அவர ைரி்தத அன்ண்ப உைர்ததும் 
அ்ததாட்சி்கண்ளயும் நான் விசுவாெ்ததால் யநாககிகச்காண்டு, அவருணடய 
அன்ண்ப நிணைவாயப் ச்பறைனு்பவிககும்்படி, எைககுக ்கட்டண்ளயிடும். 
இநதச ெைய்ததில் நான் யயாசிக்கயவண்டியணவ்கண்ள்த யதவரீர எைககு 
ஞா்ப்கப்்படு்ததி, என் செ்ப்ததியாைங்கண்ளக ்கலக்க்ததக்கணவ்களுககு என்ணை 
விலக்கைாயக ்கா்தது எைககு ஞாை சிநணத வைக்கம் நன்றியறிதலாகிய 
இககுைங்கண்ள எைககு அருளும். நான் உல்க சிநதணை்களுககும் 
சுயநீதிணய நம்பும் ச்பருணைககும் இடஙச்காடாைலும், அ்பா்ததிரவிதைாயப் 
ய்பாெை்பாைம் ்பண்ணி, கிறிஸதுவின் ெரீர்ததிறகும் இர்தத்ததிறகும் 

ஆய்ததசசெ்பங்கள்ஆய்ததசசெ்பங்கள்
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குறைமுள்்ளவைாகி ஆசீரவாதம் ச்பையவண்டியதில் ொ்ப்தணதப் ச்பைாைலும் 
இருககும்்படி எைககுக கிருண்ப செயயும். இநத விருநணதச யெருண்கெருயில் 
நான் கிறிஸதுவின் ெரீர்தணத வியெஷி்ததுகச்காள்்ளவும், ைைஉருக்க்தயதாடும் 
திவவிய அைரிகண்கயயாடும் என் இரட்ெ்கணர நிணைக்கவும், உம்முணடய 
்பரிசு்தத ஆவியின் உதவிணய எைககுக ்கட்டண்ளயிடும். அப்்ப்தணதப் 
பிட்ண்கயில் நான் இயயசுணவக ்கண்டறியும்்படி என் ்கண்்கண்ள்த திைநதருளும். 
்பாவைன்னிப்ண்பயும் நீதிைாைாகுதணலயும் பு்ததிர சுவி்கார்தணதயும் ்பரிசு்தத 
குைங்கண்ளயும் நி்ததியசீவ நம்பிகண்கணயயும் கிறிஸதுவின் ைரை்ததிைாயல 
ெம்்பாதிக்கப்்பட்ட ைறசைநத நன்ணை்கண்ளயும் விசுவாெ்ததின் வழியாய 
எைககு்த தாரும். சையவிசுவாசி்கள் அணைவயராடும் திருசெண்பககு 
ைகிணைச்பாருநதிய தணலவராகிய கிறிஸதுயவாடும் என்ணை ஐககியப்்படு்ததி, 
அவணவககிய்ததிற ய்கறை யதவ அன்ண்பயும் ெய்காதர அன்ண்பயும் 
என்னிட்ததில் எழுப்பும். உம்முணடய நற்கருணையாைது கிருண்பச்பை்ததக்க 
சுகிரத எ்ததையைசயன்று நாங்கச்ளல்லாரும் உைரும்்படியாய, அணத 
வாஙகுண்கயில் எங்கள் ைைசொட்சி ெைாதாைைணடயவும், எங்களிட்ததில் 
்பாவைாை இசணெ்கள் அடஙகி கிருண்ப வரங்கள் ச்பரு்கவும், எங்கள் 
ஆ்ததுைா உம்முணடய வழி்களில் இண்ளப்பின்றி ஓட்ததக்கதாய 
உசொ்கைணடநது ்பலப்்படவும் எங்களுககுக கிருண்ப செயயும். அன்றியும், 
்பரைபிதாயவ உல்கசைஙகுமிருககிை உம்முணடய ெண்ப்களில் நற்கருணை 
ச்பறுகிைவர்கள்ளுணடய சதாண்கணயப் ச்பரிதாககி, உைது இராசசிய்ததில் ெ்கல 
யதெ்ததாணரயும் உட்்படு்ததி, பூமியின் ்கணடயாநதரங்களிலிருககிை யாவரும் 
உம்மிட்ததில் வநது ்பணிநது இரட்ெ்கருணடய ்பாடு்கண்ள விசுவாசி்ததுக 
ச்காண்டாடும்்படி ்கட்டண்ளயிட்டருளும். அவருணடய நிமி்ததயை. ஆைன்.

கிருண்பயுள்்ள இயயசுயவ, உைது ்பரிசு்தத ொககிரசைநதுககுரிய 
்பலன்்கண்ளயும் ஆசீரவாதங்கண்ளயும் நான் அணடயும்்படிககு என்ணை 
ஆய்ததம்்பண்ணியருளும். ்பாவமும் யலா்கச செல்வமும் எைககு 
இன்்பைறைணவ்க்ளாயிருககும்்படி, யதவரீர உம்முணடய தயா்பர்ததின் 
ஐசுவரிய்தணத எைககுக ்காட்டி, உம்ணை யநசிககும் அன்பிைாலும் 
உைதூழிய்ததின் இனிணையாலும் யைாட்ெ ஆைநத்ததின் முதற்பலன்்க்ளாலும் 
என்னிருதய்தணத நிரப்பி இநதச ொககிரசைநதியல நான் உைது ெரீர்தணதயும் 
உைது இர்தத்தணதயும் வியெஷி்ததுகச்காள்ளும்்படி என் ்கண்ணை்த 
திைநது, சையவிசுவாெ்தணதயும் ஞாை உைரணவயும் எைககு்த தாரும். 
்பரைபிதாயவ, உைது பிரியைாை குைாரனுணடய ொயணல நான் அணிநது, 
அவருணடய கிருண்பவரங்க்ளாகிய ்கலியாை வஸதிர்தணத உடு்ததி, 
யதவரீர ஒப்புக ச்காள்்ள்ததக்க ஞாை ஆய்தத்தயதாயட உம்முணடய 
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்பநதிணயச யெரும்்படி எைககுக கிருண்ப செயதருளும். ்பரிசு்தத ஆவியய, 
உயிருள்்ள விசுவாெ்தணதயும், தாழ்நத சிநணதணயயும் யதவபு்ததிரருகய்கறை 
கீழ்ப்்படிதணலயும் ்பரிசு்தத விருப்்பங்கண்ளயும் எல்லாணரயும் யநசிககும் 
அன்ண்பயும் எைககு நிணைவாய்த தாரும். சிலுணவயில் அணையுண்ட 
இரட்ெ்கணர நிணைககும் ெணைய்ததிறய்கறை ்ப்ததி அன்பு ஆ்ததுைெநயதாஷம் 
துதி யதா்ததிரங்கண்ள என்னிட்ததில் எழுப்பியருளும். என்ணை 
மீட்டுகச்காண்டவரினிமி்ததயை. ஆைன்.

உம்முணடய இரக்கங்களின் ச்பருக்க்ததின்்படி சையயாயக 
குைப்்படுகிைவர்களுணடய ்பாவங்கண்ள நீககுகிை கிருண்பயுள்்ள பிதாயவ, 
என் மீறுதல்்கண்ளக குறி்தது்த துக்கப்்பட்டு ைன்னிப்பு யவண்டுசைன்று 
ஆவயலாயட பிரார்ததிககிை அடியயன் ய்பரில் உைது இரக்கைாகிய 
்கண்ணூன்றி என்ணை அஙகி்கரி்தது இரட்சியும். நிணைவிைாலும் 
சொல்லிைாலும் செயண்கயிைாலும் உம்முணடய ்கட்டண்ள்கண்ள மீறிைது என் 
்பாவயை. உம்முணடய உ்ப்காரங்கண்ள நான் அற்பைாய எண்ணி உம்முணடய 
நியாய்ததீரப்பு்கண்ள இ்கழ்நது இரட்சிப்ண்பப் ச்பை்ததக்க எ்ததைங்கண்ள 
அெட்ணட செயது, உம்முணடய நீதியுள்்ள ய்கா்பாககிணை என்யைல் 
வரும் ்படியா்க நடநதிருககியைன். ்கர்ததாயவ, என் அககிரைங்கண்ள நீர 
யநாககிகச்காண்டு என் ்பாவங்களுககு்த தக்கதாய ்பதில் செயவீராைால் 
நான் ்காறறுககு முன் ்பைககுந தூசிணயப்ய்பாலாயவயை.
ஆைாலும், "உைககுப் ்பயப்்படும்்படிககு ைன்னிப்பு்த யதவரீரிட்ததிலிருககிைது. 
‘’ நீர அன்புள்்ள பிதாவாயும் ஆறுதணல அளிககிைவராயும் 
்பாவங்களினிமி்ததம் சையயாய்த துககிககிைவர்களுணடய ைன்ைாட்டுககுச 
செவிச்காடுககிைவராயுமிருககிறீர. ஆண்கயால், நான் என் மீட்்பராகிய 
இயயசுககிறிஸதுவின் நாை்தணத என் சிரசின் யைல் ணவ்தது, உம்முணடய 
கிரு்பாெை்ததிறகு முன்்பா்கப் ்பணிநது விழுநது, யதவரீர என் மீட்்பருணடய 
புண்ணியங்களினிமி்ததம் எைககு இரங்கயவண்டு சைன்றும், ்காரயை்கம் 
ய்பாலிருககிை என் ்பாவங்களின் விொரங்கண்ள அ்கறறி உைதன்புள்்ள 
மு்க்ததின் பிர்காெ்தணத எைககுக ்காண்பிக்கயவண்டுசைன்றும், உம்முணடய 
இரக்க்ததின் ஐசுவரிய்தணத முன்னிட்டு்த தாழ்ணையாய யவண்டுதல் 
செயகியைன். ்கர்ததாயவ, என் விண்ைப்்பங்கண்ளக ய்கட்டு, என் 
்கண்ணீணரயும் ்பார்ததுைரநது, சிலுணவயியல உைது திருவிலாவில் இருநது 
சொரிநத இர்தத்ததிைாயல ெ்கல ்பாவங்களும் ய்பா்க என்ணைக ்கழுவி, இநதச 
ொககிரசைநணதப் ச்பறைனு்பவிககும்்படி என்ணைப் ்பா்ததிரவாைாககியருளும். 
்பரிசு்ததமுள்்ள பிதாயவ, இப்ச்பாழுது இயயசுககிறிஸதுவின் ெரீரமும் 
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இர்தத முைாகிய ொககிரசைநணதப் ்பரிைாறுஞெையம் வநதிருக்க, 
ச்காடிய ்பாவியாகிய நான் உம்முணடய ்பரிசு்தத ்பநதிணயச யெரும்்படி 
எப்்படி்த துணியவன் ! உம்முணடய திருப்்பாரணவககு வாைங்களும் 
சு்ததைாைணவ்க்ளல்ல. பூமியின் அஸதி்பாரங்களும் உம்முணடய ெமு்க்ததுககு 
முன்்பா்க அணெயும். ஆைாலும், யதவரீர எங்களுககிரஙகி எங்களுககு 
ஆறுதலும் ணதரியமும் உண்டாகும்்படி இசொககிரசைநணத ஏற்படு்ததி, 
‘’வரு்ததப்்பட்டுப் ்பாரஞசுைநது ச்காள்ளுகிைவர்க்ளாகிய நீங்கள் எல்லாரும் 
என்னிட்ததில் வாருங்கள்" என்று ்கட்டண்ளயிட்டிருககிறீர. இக்கட்டண்ளப்்படி 
உம்மிட்ததில் வருகியைன். என் அககிரைம் நீங்க என்ணைக ்கழுவி, என் 
்பாவைை என்ணைச சு்ததி்கரி்தது, நிலவரைாை ஆவிணய என்னிட்ததில் 
புதிதாய உண்டாககும். சீவ அப்்பைாகிய இநத்த திவவிய ஆ்கார்தணத 
நான் யைன்ணையாய எண்ணி தாழ்ணையாய வாஙகி விசுவாெ்தயதாயட 
உட்ச்காள்்ளவும், என் இரட்ெ்கருணடய ைரைப்்பாடு்களிைாயல உண்டாை 
புண்ணியப்்பலன்்கள் நன்ணை்கள் யாணவயும் நான் ச்பறைனு்பவிக்கவும், 
யதவரீர எைக்கனுககிர்கஞசெயது என் இருதய்ததின் சிநதணை்கண்ளயும் 
என் ஆவியின் ெ்ததுவங்கண்ளயும் சீரதிரு்ததி ஆண்டு நட்ததயவண்டுசைன்று 
உம்ணைக ்கரு்ததாய யவண்டிகச்காள்ளுகியைன். என் ்கர்ததராகிய 
இயயசுககிறிஸதுவினிமி்ததயை. ஆைன். 

இரக்கமுள்்ள பிதாயவ, உம்முணடய குைாரைாகிய இயயசுககிறிஸது எைக்கா்க 
ைரைைணடவதறகும், அவர இநதப் ்பரிசு்தத ொககிரசைநதின் மூலைாய 
எைககு ஞாை ய்பாெைைாவதறகும், யதவரீர அவணர்த தநதருளிைதற்கா்க 
உைககு்த யதா்ததிரம். எைககுக கிணட்ததிருககிை இநத இரக்கம் விணல 
ைதியாத இரக்கயை. ைகிணையணிநத தூதர்களும் தூரைாய நின்று வைங்க, 
உைககுச ெமீ்பைாயச யெரநது உம்மிட்ததில் ்பநதியிருககிைதறகு ஏணையயன் 
எம்ைா்ததிரம்! இயயசுயவ, உம்ணைப் ்பண்கககிைவர்கண்ள நீர சியநகிககிைதும், 
உம்ணைக ச்காணல செயதவர்கண்ள நீர உயிரப்பிககிைதும், உைககுரிய 
இலட்ெைங்க்ளாயை. இவவிலட்ெைங்களுகய்கறைதாய நன்ணைசயான்றுககும் 
அ்பா்ததிரைாகிய என்ணை உம்முணடய ்பாைவிருநதுககு அணைககிறீர. 
உம்முணடய ்கட்டண்ளப்்படிச யெருகியைன். ஆைாலும், என் ்பாவங்கண்ள 
எைககுப் பின்ைா்க்த தள்ளி அணவ்கண்ள விட்டு சவறு்தது, சு்தத ைையதாயட 
யெரும்்படி எைககுக கிருண்ப செயயும். ்பரிசு்ததமுள்்ள இரட்ெ்கயர, என் 
்பாவங்கண்ள அயராசிககியைன். நான் ்பாவ்ததிறகு இைஙகிைதினிமி்ததம் 
உண்ணையாய்த துக்கப்்படுகியைன். என் ்பாவயை உம்ணைக ச்கான்ைதிைாலும், 
என்ணையும் ச்கால்லும்்படி என் ்பாவம் எ்ததனிககிைதிைாலும், என் 
்பாவ்தணதக ச்கான்று அணத என்ணை விட்ட்கறறும், ஆண்டவயர. 
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இநத்த திவவிய விருநதின் வழியாய யதவரீர என்ணைச ெநதி்தது, நான் 
செயத ்பாவங்கச்ளல்லாவறணையும் எைககு ைன்னி்தது, உம்முணடய 
இர்தத்ததிைாயல என்ணைக ்கழுவி, எைககுண்டாயிருககிை ஆ்ததும் 
வியாதி்கள் ்பலவீைங்கள் ய்பா்க என்ணை முறறிலும் சொஸதமுள்்ளவைாககி, 
சதரிநதுச்காள்்ளப்்பட்டவர்க்ளணைவருககும் நீர வாககு்தத்ததம் ்பண்ணிை 
நி்ததிய சீவணை எைககு நிசெயப்்படு்ததியருளும். நான் ்பா்ததிரைாை 
விதைாயச யெரநதால் இணவ்கண்ளசயல்லாஞ செயய ஆய்ததைாயிருககிறீயர, 
நாயைா ்பா்ததிரைல்ல. ஆைாலும், ்கர்ததயர, என்ணை அ்பா்ததிரசைன்று 
்பாராைல் உம்முணடய புண்ணிய்ததினிமி்ததம் என்ணை இரக்கைாய 
அஙகி்கரியும். யதவரீர எைக்கா்க ைரி்ததிருககிை்படியால் நான் உண்ணையாை 
நன்றியறிதயலாடும் ்பாவ்தணத அயராசிககும் சவறுப்ய்பாடும் என்ணைககும் 
நான் உம்முணடயவசைன்று உம்யைாயட உடன்்படிகண்க்பண்ை்ததக்க 
உறுதியயாடும் உம்முணடய கிருண்பணய விரும்புகிை வாஞணெ யயாடும் 
நீர ைரி்தத அன்ண்ப நிணைககிைது என் ்கடணையய. உம்ணை நிணை்ததுக 
ச்காண்டாடுகிைது எைககு ைைைகிழ்சசியாயிருககும். இப்்படிச செயய 
ஆவலும் வாஞணெயுமுள்்ளவைாயிருககியைன். ஆகிலும் என் இரட்ெ்கயர, 
நீயர எைககிரஙகி உதவிசெயயாவிட்டால் தகுநத்படி உம்முணடய அன்ண்ப 
நிணைக்க என்ைாயல கூடாது. நீர எைக்கா்கச செயது ெகி்ததணத நான் 
உைராைல் உம்முணடய அன்ண்ப அற்பைாய எண்ணியைன். என் அன்பு 
குணைநதும் என் இருதயம் ்கடிைப்்பட்டுமிருககிைது. அன்புள்்ள இரட்ெ்கயர, 
என் யயாெணை்கண்ள உயர்ததி என் ்கல்சநஞணெ உம்முணடய அன்பிைாயல 
இ்ள்கசசெயயும். என் இருதயம் எவவ்ளவு அன்ண்பக ச்காள்ளுயைா நான் 
அவவ்ளவு அன்ய்பாயட உம்ணை யநசிககும் ்படிககும், உைது கிருண்ப எைககு 
எவவ்ளவு அவசியந யதணவயயா நான் அவவ்ளவு ஆவயலாயட அணத 
அய்பட்சிககும்்படிககும், ்பாவ்தணத அயராசிககிைது எவவ்ளவு நியாயயைா 
நான் அவவ்ளவு ணவராககிய்தயதாயட அணத அயராசிககும்்படிககும் 
என்னிட்ததில் நீர ணவ்தத அன்பு எவவ்ளவு உருக்கயைா நான் அவவ்ளவாய 
என் ெய்காதரரிட்ததில் அன்புணவககும்்படிககும் உைது கிருண்பணய 
எைககு்த தநதருளும். இரக்கமுள்்ள யதவயை, இநத நன்ணை்கள் 
எைககு அவசியநயதணவயாயிருப்்பதிைாலும், உம்முணடய இரக்கம் 
்கணரயில்லாச ெமு்ததிரைாயிருப்்பதிைாலும், நான் உைது குைாரனுணடய 
திருஇர்தத்ததிைாயல உைககு ஆ்ளாயக ச்காள்்ளப்்பட்டவைாைதிைாலும், 
இணவ்கண்ள்த யதவரீரிட்ததில் யவண்டிகச்காள்்ள்த துணிநயதயையன்றி 
யவசைாரு மு்காநதர்தணதயிட்டு்த துணியவில்ணல. ஆண்கயால் என் 
யதவயை, உைது இர்தத்த தினிமி்ததமும் உம்முணடய குைாரனுணடய புண்ணி 
யங்களினிமி்ததமும் என்ணைப் புைக்கணியாைல் அஙகி ்கரி்ததருளும். ஆைன். 
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இது ைகிழ்சசி தரும் நல்ல நாள் ! ்ப்ததியுள்்ளவர்க்ளணைவரும் இநநாண்ளக 
்காணும்்படி ஆவலுடன் எதிரப்்பார்ததார்கள் , விசுவாசி்களின் பிதாவாை 
ஆபிர்காம் தூர்ததில் நின்று இநநாண்ளக ்கண்டு ்களி்ததார. இநநாளில் 
இரட்ெ்கர அவதரி்தததால் பூமியில் ெைாதாைமுண்டாயிறறு, வாயைாரும் 
பூரி்ததுப் ்பாடிைார்கள். இநத நல்ல நாண்ள ைறு்படியும் ்காணும்்படி என் ்பரை 
பிதாவாைவர என்ணைக ்காப்்பாறறிை கிருண்பக்கா்க நான் அவணர்த துதி்தது, 
அவருககு்த யதா்ததிரப்்பலியிட்டு, அவருணடய திருவிருநணதச யெருயவைா்க 
. எைககுக கிணட்தத எ்ததணையயா சிைநத உ்ப்காரங்கண்ள நான் இன்ணைய 
திை்ததில் நிணைக்க யவண்டியது! இநநாளில் யதவன் ைனிதயராயட 
ஒப்புரவாைார. ்பாவ்தணத அயராசிககிைவர இன்று ்பாவிகளிட்ததில் தங்க 
வநதார. இநநாளில் வாைமும் பூமியும் ஒன்றுகச்கான்று ெைாதாை உைவு 
்பண்ணிை. கிருண்பயும் உண்ணையும் இன்ணைய திை்ததில் ஒன்ணைசயான்று 
ெநதிக்க , நீதியும் ெைாதாைமும் ஒன்றுகச்கான்று மு்ததஞசெயய, சதயவ 
இலட்ெைங்கள் யாவும் கிறிஸதுவின் அவதார்ததால் ஒன்யைாசடான்று 
ஒப்புரவாயிை. அ்ளவறுக்கப்்படாத ை்க்ததுவர இன்று குைநணதயாைார. 
அணை்தணதயும் சிருட்டி்ததவர சிருட்டியாைார. அவர ஆதாமுணடய 
பிள்ண்ளயாயப் பிைநதவராயிருநதும் ஆதாமுணடய ்பாவவிஷந 
தீண்டாதவராயிருநதார. அவர தரி்ததிரைாயப் பிைநது இராொக்கள் 
ச்பரியயார்க்ளால் புைக்கணிக்கப்்பட்டும், தூதர்க்ளால் வைங்கப்்பட்டார. 
இரட்ெ்கயர, நீர வாழ்்க! உம்முணடய அன்ண்ப ைட்டிட்டு ைதிக்கவும், தகுநத்படி 
அணதப் ய்பாறைவும் யாராயல கூடும்? உம்ணை நீர சிறுணையாககிைது 
எவவ்ளவு சிைப்பு! உம்ணை நீர தாழ்்ததிைது எவவ்ளவு யைன்ணை! நீர ஏறறுக 
ச்காண்ட வறுணை எப்ய்பரப்்பட்ட செல்வ்ததிலும் அருணையாைது. நீர எங்கள் 
நிமி்ததம் அடிணையின் ரூ்பசைடு்ததது உம்முணடய இராெை்க்ததுவ்ததிறகு 
அ்ததாட்சி . இலசணெயணடநது சவறறி சிைநதீர : தாழ்நது உயரநதீர. 
ஆ்ததுைாயவ, இநநாளில் நடநத வியெஷங்கண்ள நீ எப்்படி ச்காண்டாட 
யவண்டியது ! உன் நன்றிணய நீ எப்்படி ்காண்பிக்க யவண்டியது! இரட்சிப்பின் 
்பா்ததிர்தணத நீ வாஙகிகச்காண்டு இயயசு இரட்ெ்கர இன்ணைககு உைக்கா்க 
எடு்தத ைனுஷ்க்ததுககுரிய ைாமிெ இர்தத்தணத விசுவாெ்ததிைாயல வாஙகி 

கிறிஸதுநாதர பிைநத ்பண்டிண்ககய்கறை கிறிஸதுநாதர பிைநத ்பண்டிண்ககய்கறை 
நற்கருணை்ததியாைம்நற்கருணை்ததியாைம்

வியெஷி்தத ்பண்டிண்க நாட்்களுகய்கறைநற்கருணை்த வியெஷி்தத ்பண்டிண்க நாட்்களுகய்கறைநற்கருணை்த 
தியாைங்கள்தியாைங்கள்
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அணத உைககு ஆ்காரைாககிகச்காள். இவவண்கயாய அவணர நிணை்ததுக 
ச்காண்டாடி அவருககு உன் துதியதா்ததிரங்கண்ளச செலு்ததுவாயா்க. 
அன்புள்்ள ்கர்ததயர, நீர புைம்்பாய ைா்ததிரம் எைக்கா்கப் பிைநதது 
ய்பாதாது. என்னிருதய்ததிலும் பிைக்க யவண்டும். எங்கள் ைாமிெ்தணத்த 
தரி்தது, எங்கள் ைனுஷ்க்ததில் ்பஙச்கடு்தது எங்களுடன் ஐககியப்்பட்டவயர, 
நாங்களும் யதவரீயராயட ஐககியப்்படும்்படிககும், உம்முணடய ஆவிணயப் 
ச்பறறு உம்முணடய திவவிய தன்ணையில் ்பஙகுள்்ளவர்க்ளாகும்்படிககும் 
எங்களுககுக கிருண்ப செயயும். யதவரீர ைனித அவதாரஞ செயதணதப்்பறறி 
உம்ணை்த துதிககும்ய்பாது, நீர ்பட்ட ்பாடு்கண்ளயும் நிணைக்க 
யவண்டியது. உம்முணடய பிைப்ய்பாயட உம்முணடய ்கஸதியும் பிைநதது. 
சதயவத்ததுவ்ததின்்படி நீர ைரிக்கககூடாதிருகண்கயில் எங்களுக்கா்க 
ைரிக்க யவண்டி ைனிதத்ததுவசைடு்ததீர. உம்முணடய பிைப்பு உம்முணடய 
ைரை்ததுககு ஆரம்்பைாயை, ஆதலால் உைது சென்ைமும் உைது ைரைமும் 
ஆகிய இவவிரண்டு அதிெயங்கண்ளயும் நான் ஒருமிக்க நிணைப்ய்பைா்க. 
பிைப்பிைாலும் இைப்பிைாலும் வி்ளஙகிய உம்முணடய அன்ண்ப நான் சிநதிககும் 
ய்பாது என் முழு இருதய்தயதாடும் உைககு்த யதா்ததிரஞசெலு்ததுகியைன். 
ஆதலால் தூதயராடும்

ஆ்ததுைாயவ, உன் இரட்ெ்கர சவறறி யவநதராய வருகிைார. நீ 
செயகீர்ததைங்கண்ளப் ்பாடிகச்காண்டு அவணரச ெநதிக்கப் புைப்்பட்டுப் 
ய்பா. அவர ஆயுதைணிநது ்பணடககும் ய்பாருககும் சென்ைச்பாழுது 
ெநயதாஷஙச்காண்டாடிைாய. அவர செயஙச்காண்டருளிக ய்காலைாய 
வருண்கயில் நீ எவவ்ளவாயக ்களிக்க யவண்டும். அவர ்பாவி்களுணடய 
ச்காடூரங்கள் நிநணத்கண்ளயும் ய்பய்களின் மூரக்க்தணதயும் யதவனுணடய 
நீதியாை ய்கா்பாககிணைணயயும் ைரைநிைணலயும் இருள்யெரநத உல்க்ததின் 
்காவணலயும் ்கடநது எழுநதருளிைதால் அவருணடய ய்பார இப்ச்பாழுது 
முடிநதது, உன் ்பாவக்கடனும் உன் சிணையிருப்பும் தீரநதை.

உைக்கா்க ஏற்பட்ட யவநதர சிணையாககுதணலச சிணையாககி, ்பாவம் 
ைரைம் ்பாதா்ள்தணத யைறச்காண்டு இப்ச்பாழுது செயங ச்காண்டாடி 
சவறறி விருது்கய்ளாயட வருகிைார. ்கர்ததருணடய நாை்ததிைாயல வருகிைவர 
இஸயதா்ததிரிக்கப்்பட்டவர. கிருண்பச்பாருநதிய திவவிய இரட்ெ்கயர, வாழ்்க 
! நீர உயிர்தசதழுநத இன்று உம்முணடய ெைை நா்ளாயை. இன்று உம்ணைச 
செனிப்பி்தயதாசைன்று நி்ததிய பிதாவாைவர திருவு்ளம் ்பறறிை்படிககு, 

கிறிஸதுநாதர உயிர்தசதழுநத கிறிஸதுநாதர உயிர்தசதழுநத 
்பண்டிண்ககய்கறை நற்கருணை்ததியாைம்்பண்டிண்ககய்கறை நற்கருணை்ததியாைம்
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இப்ச்பாழுது நீர ்பரயலா்க ராசசிய்ததிறகு அரெராயச ென்மி்ததீர. 
உம்முணடய பிைப்பிைாயல உம்ணை ைனிதகுைாரசைன்றும் உம்முணடய 
உயிர்தசதழுதலிைாயல உம்ணை்த யதவகுைாரசைன்றும் வி்ளங்கக 
்காண்பி்ததீர. எங்கள் மீட்்பர உயியராடிருககிைாசரன்று இப்ச்பாழுது நிசெயைாய 
அறிநதிருககியைாம். எங்களுக்கா்க ைரி்ததவர திரும்்ப உயிரச்காண்டு 
எங்களுக்கா்கப் ்பரிநது ய்பசும்்படி ்பர்ததுககுப் ய்பாயிருககிைார. ்பாடு்பட்டு்த 
தம்முணடய அன்ண்பயும் உயிர்தசதழுநது தம்முணடய வல்லணைணயயும் 
்காண்பி்ததவர முறறு முடிய எங்கண்ள இரட்சிக்க்ததக்கவராயை.

 இது ்கர்ததர உண்டு ்பண்ணிை நாள். வாைங்கள் ைகிழ்நது பூமி 
பூரிப்்பாயிருக்கக்கடவது. அவிசுவாசி்க்ளாை யூதர்கள் இக்கால்ததில் ்பஸ்கா 
ஆட்டுககுட்டிணய அறு்ததுப் புசிககிைார்கள். நாங்கள் ஆெரிககும் ்பஸ்காயவா 
அவர்களுணடயணதப் ்பாரககிலும் வியெஷி்ததது. எங்கள் ்பஸ்காவாகிய 
கிறிஸது எங்களுக்கா்கப் ்பலியிடப்்பட்டுயிருககிைார. அவர எங்களுக்கா்கக 
ச்காடு்தத ெரீரமும் இர்ததமுயை எங்களுக்கா்க அவர ஆய்ததைாககிை ்பஸ்காப் 
ய்பாெைம். அவர ைரி்ததும் இயதா என்சைன்ணைககும் உயியராடிருககிைார. 
ஆண்கயால் நான் ்களிகூருதலுடயை உம்முணடய ென்னிதியில் பிரயவசி்தது 
உம்முணடய கிரிணய்கண்ளச ெநயதாஷைாய விவரிப்ய்பன். 

என் இரட்ெ்கயர, என்ணை நீதிைாைாககும்்படியல்லயவா உயிர்தசதழுநதீர. 
நீர உயிர்தசதழுநதிராவிட்டால் உம்முணடய ைரை்தணத நிணைககுதல் 
ஆறுதலுள்்ளதாயிராது. இநதச ொககிரசைநது உம்முணடய ்பாடு்கண்ள 
எங்களுககு ஞா்ப்கப்்படு்ததுகிைதுைன்றி, உம்முணடய உயிர்தசதழுதணலயும் 
எங்களுககு நிசெயப்்படு்ததுகிை அ்ததாட்சியுைாயை. இதினிமி்ததயை இநத 
விருநது ெநயதாஷகச்காண்டாட்டம். நீர பிணை்ததிருககிைதால் நாங்களும் 
பிணைப்ய்பாம். உம்முணடய உயிர்தசதழுதலால் புது நம்பிகண்கயும் புதுச 
சீவனும் எங்களுககுண்டாயிை. 

ைரைமும் இப்ய்பாது ்பயங்கரைல்ல. அதின் கூரணையாகிய ்பாவம் 
அறறுப்ய்பாைதிைாலும், அது ொவாச சீவனுககு வாெலாகும்்படி 
நியமிக்கப்்பட்டதிைாலும் , ைரைம் எங்களுககுப் பிரயயாெைைாய ைாறிறறு. 
்கர்ததர சையயாய எழுநதிருககிைார என்கிை ஒயர சைாழியால் எங்கள் ஐயம் 
்பயம் ெஞெலம் யாவும் தீரநதை. நாங்கள் இணடவிடாைல் யதவரீருககு்த 
துதியதா்ததிரங்கண்ளச செலு்ததும்்படியா்க உம்முணடய திரு இர்தத்ததிைாயல 
எங்கண்ளப் ்பாவைைக ்கழுவி உயிரப்பி்தது, ்பரா்பரனுககு முன்்பா்க எங்கண்ள 
இராொக்களும் ஆொரியரும் ஆககினீர. ஆதலால் தூதயராடும்.
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சையவிசுவாெமுள்்ள ஆ்ததுை்ததிறகுப் ்பரிசு்தத ஆவியின் கிருண்ப வரங்கள் 
கிணடககிைது. ்கர்ததயர, நான் சையயாய விசுவாசிககும்்படி செயது உம்முணடய 
மு்ததிணரயாகிய ்பரிசு்தத ஆவிணய எைககுக ்கட்டண்ளயிட்டருளும். 
இவவரம் ச்பறைவர்களிட்ததில் ்கண்டிருககும் அ்ததாட்சி்கண்ளயும் 
நறகுைங்கண்ளயும் எைககு்த தாரும். ்பரிசு்தத ஆவிணயப் ச்பறைவர்கள் 
அவரால் பிைநதவர்கய்ள. நானும் அவரால் பிைநதவசைன்று வி்ளஙகும்்படி 
புது இருதய்தணதயும் புது ஆவிணயயும் என்னிட்ததில் உண்டாககி, 
நான் நாளுககு நாள் இருளிலிருநது சவளிசெ்ததிறகும், ்பாவ்ததிலிருநது 
்பரிசு்தத்ததிறகும், உல்க்ததிலிருநது என் இரட்ெ்கராகிய ்பரா்பரைண்ணடககும், 
திரும்புகிைவைாயிருககும்்படி எைககுக கிருண்ப செயயும். ்பரிசு்தத ஆவிணயப் 
ச்பறைவர்கள் செ்பம்்பண்ணும் வர்தணத அணடநதவர்கய்ள. நானும் 
ெடங்காொரம் ய்பால செ்பம் ்பண்ைாைல், ஆவியயாடும் உண்ணையயாடும் 
செ்பம்்பண்ணும்்படிககும், என் இருதயம் ்பரிசு்தத விருப்்பங்க்ளால் நிணைநது 
எக்காலமும் உம்ணை வாஞசிககிைதாயிருககும்்படிககும், கிருண்பசெயயும். 
்பரிசு்தத ஆவிணயப் ச்பறைவர்கள் ெரீர்ததின் கிரிணய்கண்ள அழிககிைவர்கய்ள. 
்கர்ததயர, நானும் எநதச யொதணை்கய்ளாடும் ய்பாராடி ்பாவ்தணத எதிர்தது 
நின்று சிறறின்்பங்கள் யாணவயும் சவறுககும்்படி எைககு உதவிசெயயும். 
்பரிசு்தத ஆவிணயப் ச்பறைவர்கள் நீதியின் ்கனி்கண்ளக ச்காடுககிைவர்கய்ள. 
நானும் உைககு ைகிணையுண்டா்க அன்பு ெைாதாைம் ச்பாறுணை விசுவாெம் 
இசணெயடக்கம் இணவ முதலிய நறகுைங்கண்ள உணடயவைாயிருககும்்படி 
கிருண்ப செயதருளும். என் ்பரை பிதாவாகிய ்கர்ததயர, செ்ப்தணதக 
ய்கட்கிைவயர, உம்ணை யவண்டிகச்காள்ளுகிைவர்களுககு நன்ணை்கள் 
யாணவயும் அளிககிைவயர, ெ்கல ஈவு்களிலும் உ்ததை ஈவாகிய உம்முணடய 
்பரிசு்தத ஆவிணய எைககும் உைது ெண்பயார அணைவருககும் 
சிருட்டிக்கப்்பட்டிருககிை யாவருககும் தநதருளும். உம்முணடய ஆவியாைவர 
அயந்கஙய்காடி ஆ்ததுைங்கண்ளக குைப்்படு்ததிப் ்பரிசு்ததைாககியிருககிைாயர. 
அவர என்ணையும் குைப்்படு்ததிப் ்பரிசு்ததைாககும்்படி ்கட்டண்ளயிடும். 
ச்பால்லாத இசணெ்கள் அடங்கவும், செ்தத இருதயம் உயிரச்காள்்ளவும், 
சநாநதைைம் சுகிக்கவும், அறியாணையும் கீழ்ப்்படியாணையும் துக்கமும் நீங்க 
அணவ்களுககுப் ்பதிலா்க ஞாைம் நன்ைடகண்க ்பரிசு்தத ெநயதாஷங்கள் 
எைககு உண்டா்கவும், எைககும் உம்முணடய ெண்பயாசரல்லாருககும் உைது 
்பரிசு்தத ஆவியின் ஈவு்கண்ளப் ச்பாழிநதருளும். நீர தர தருளிய ஒப்பில்லாத 
உ்ததை ஈவுக்கா்க நான் உம்ணை என்ணைககும் யதா்ததிரிககும்்படி உைது 
ஆவியாைவர என்னிட்ததில் இைஙகி ஒருநாள் ைா்ததிரம் என்னிட்ததில் 
தங்காைல் ெதா்காலைாய என்னிட்ததில் தஙகி வாெம்்பண்ணும்்படி 
்கட்டண்ளயிடும்.

்பரிசு்தத ஆவியின் ்பண்டிண்ககய்கறை ்பரிசு்தத ஆவியின் ்பண்டிண்ககய்கறை 
நற்கருணை்ததியாைம்நற்கருணை்ததியாைம்



முன்னுணரமுன்னுணர
  
்கர்ததருணடய இராப்ய்பாெை்ததுககு வருகிைவர்கள் தாங்கள் செயத 
்பாவங்கண்ளக குறி்தது உண்ணையாய ைைஸதா்பப்்படுகிைவர்க்ளாயும், கிறிஸது 
இரட்ெ்கரிட்ததில் உயிரும் உறுதியுமுள்்ள விசுவாெம் ணவககிைவர்க்ளாயும், 
யதவ அன்பும் ெய்காதர அன்பும் உள்்ளவர்க்ளாயும் யெரயவண்டியது. 
யெருகிைதறகுமுன் இநத நறகுைங்களுள்்ளவர்க்ளாயிருநது, ்ப்ததிகய்கறை 
ஆய்ததஞசெயகிைதுைன்றி, யெரநதிருககும் ய்பாதும் அவர்கள் இநதக 
குைங்கண்ள எழுப்பி முயறசி ்பண்ணி ஆவிககுரிய கிருண்பணய 
அதி்கைதி்கைாய அணடநது யதையவண்டும். 

இப்்படிப்்பட்ட முயறசி ்பண்ணி்த யதறுகிைதறகு செ்ப புஸத்க்ததில் 
அடஙகியிருககிை நற்கருணை ஒழுஙகு நல்ல உதவி. அநத ஒழுஙண்கப் 
்பாரககும்ச்பாழுது அது ைைநதிரும்புதணலயும் விசுவாெ்தணதயும் அன்ண்பயும் 
எழுப்பி வர்ததிக்கப்்பண்ணுகிைதறய்கறை நல்ல எ்ததைசைன்று வி்ளஙகும். 
அதன் தன்ணையும் அதன் யநாக்கமும் வி்ளஙகும்்படியாயும், நற்கருணைணய 
வாஙகும் ய்பாது ஆககிணை்ததீரப்புண்டா்கப் ய்பாெை்பாைம் ்பண்ைாைல், 
ஆ்ததுை நன்ணை்களும் திவவிய ஆறுதலுயை ச்பருகும்்படி ்ப்ததியயாயட 
ய்பாெை்பாைம் ்பண்ணும்்படியாயும், நற்கருணை ்பரிைாறும் ஒழுஙகில் 
்கண்டிருககிை ஒவசவாரு வியெஷ்தணத நாம் இப்ச்பாழுது எடு்ததுச 
சுருக்கைாய விஸதரி்ததுக ்காண்பிப்ய்பாம். 

்கர்ததரருணடய செ்பம் ்கர்ததரருணடய செ்பம் 

நற்கருணை ஒழுஙகின் துவக்க்ததில் ்கர்ததருணடய செ்பம் முதலாவதா்க 
வாசிக்கப்்படும். இது தகுதியய, ஏசைன்ைால், இநதச செ்பம் நற்கருணைணய 
ஏற்படு்ததிை ்கர்ததராயல ்கறபிக்கப்்பட்ட செ்பைாயிருககிைதுைல்லாைல், 
இதியல ்பரா்பரணை எங்கள் பிதா என்ைணை்தது, அவர தம்முணடய 
ைகிணைணய யாவருககும் வி்ளங்கச செயது நம்முணடய ெரீர்ததிறகும் 
ஆ்ததுைாவுககும் யதணவயாை ய்பாெை்தணதக ச்காடு்தது நம்முணடய 
குறைங்கண்ள ைன்னிக்க யவண்டுசைன்று இநதச செ்ப்ததிைாயல விண்ைப்்பம் 
்பண்ணுகிைதாயுமிருககிைது. 

்கர்ததருணடய இராப்ய்பாெைைாகிய ்கர்ததருணடய இராப்ய்பாெைைாகிய 
யதவநற்கருணைணயப் ்பரிைாறும் யதவநற்கருணைணயப் ்பரிைாறும் 

ஒழுஙண்க விஸதரி்தது வி்ளககிய பிரெங்கம்.ஒழுஙண்க விஸதரி்தது வி்ளககிய பிரெங்கம்.
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சுருக்க செ்பம் சுருக்க செ்பம் 

 அதறகுப் பின்வருஞ சுருக்கசசெ்ப்ததின் ச்பாருச்ளன்ை 
சவன்ைால், புைம்்பாை நடகண்க ைா்ததிரம் ைனிதருககு்த சதரிநதிருக்க 
்பரா்பரன் இருதயங்கண்ளயும் விருப்்பங்கண்ளயும் ஆராயநது ்பாரககிைவர; 
அவருககு முன்்பா்க இர்கசியமில்ணல; ஆண்கயால் அவர நம்ணையும் 
நாம் செயயப்ய்பாகிை ஆராதணைணயயும் ஒப்புகச்காள்ளுதறகு 
எதுவுண்டாயிருககும்்படி அவர தம்முணடய ஆவியிைாயல அன்பு 
முதலிய நறகுைங்கண்ள நைககு்த தநது நம்ணை ஆய்ததமுள்்ளவர்க்ளாக்க 
யவண்டும். அன்றியும், ்பரா்பரன் "தம்முணடய ்பரிசு்தத ஆவியின் ஏவுதலால் 
நம்முணடய இருதய்ததின் சிநதணை்கண்ளச சு்ததம் ்பண்ணியரு்ள யவண்டும்" 
என்று இநத செ்ப்ததிைாயல யவண்டிகச்காள்யவாம். ஏசைன்ைால், நாம் 
இயல்பின்்படி அசு்ததராயும் இநத திவவிய ்பநதிகய்கறை நறசிநதணை்கண்ளச 
சிநதிக்க ஏலாதவர்க்ளாயும் இருககியைாம். ஆதலால் ்பரிசு்தத ஆவியின் 
ஏவுதல் நைககுக கிணடக்க யவண்டியது அவசியம். இதுவுநதவிர 
அன்்பாைது நியாயப்பிரைாை்தணத நிணையவறறுகிைதாயிருப்்பதிைாயல 
்ப்ததுக ்கற்பணை்க்ளாகிய நியாயப்பிரைாை்தணத வாசிககிைதறகு முன்யை 
"்பரிபூரைைாை அன்புக்கா்க" யவண்டுதல் செயயும்்படி நியமி்ததிருககிைது 
ெரியய. 

்ப்தது ்கற்பணை்கள் ்ப்தது ்கற்பணை்கள் 

பின்பு ்ப்ததுக ்கற்பணை்கள் வாசிக்கப்்படும். ்கர்ததருணடய இராப்ய்பாெைம் 
வாஙகுகிைவர்கள் தங்கள் ்பாவ்தணத அறிநதுைரநது அணதககுறி்தது்த 
துககிககிைவர்க்ளாயிருக்க யவண்டுயை. ்பாவமின்ைசதன்று 
நியாயப்பிரைாை்ததிைாயல அறியப்்படும். இதினிமி்ததியம் ்பரா்பரனுணடய 
்பரிசு்தத பிரைாைங்களின் அடக்கைாகிய ்ப்ததுக ்கற்பணை்கண்ள நற்கருணை 
ஒழுஙகின் துவக்க்ததியல வாசிககும்்படி நியமி்ததிருககிைது. இநதக 
்கற்பணை்கள் புைம்்பாை துரககிரிணய்கண்ள ைா்ததிரம் விலககிைசதன்று 
நிணைக்கககூடாது. ்பாவ்ததின் விணதயும் யவருைாகிய இசணெயும் இநத 
்கற்பணை்களிைாயல விலக்கப்்பட்ட சதன்று ்கர்ததர ைணலயில் ்பண்ணிை 
பிரெங்க்ததிைால் அறிகதிருககியைாம். திருஷடாநதரைா்க, ‘’நம்ணை்ததவிர 
உைககு யவயை யதவர்களில்லாைல் ய்பாவதா்க’’ என்று சொல்லிய 
்கற்பணையால் யலா்க யநெமும் விலக்கப்்பட்டிருககிைது. ‘’ஒருவன் உல்க்ததின் 
யைல் அன்்பாயிருநதால் பிதாணவச சியநகிககும் அன்பு அவனிட்ததில் 
இராது’’ என்கிை வாககிய்ததிைாயல இநத யயாெணை வி்ளஙகும். "ச்காணல 
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செயயாதிருப்்பாயா்க’’ என்ை ்கற்பணையால் ச்காணலயல்லாைல் அநியாயைாை 
ய்கா்பமும் வறைமும் விலக்கப்்பட்டிருககிைது. "வி்பொரஞசெயயாதிருப்்பாயா்க’’ 
என்்பதிைால் சிறறின்்பயயாெணை்கள் இசணெ்களும் விலக்கப்்பட்டிருககிைது. 
இப்்படியிருக்க, நாம் புைம்்பா்க நியாயப்பிரைாை்ததிறகுக கீழ்ப்்படிநது 
நடக்க யவண்டியதுைன்றி நம்முணடய இருதயமும் அதறகுக கீழ்ப்்படிநது 
அணதக ண்ககச்காள்்ளயவண்டியது. ஆண்கயால், குருவாைவர ஒவசவாரு 
்கற்பணைணயயும் வாசி்ததவுடயை ெண்பயார "்கர்ததாயவ, எங்களுககு 
இரஙகும் " என்று சொல்லி, தாங்கள் அநதக ்கற்பணைணய மீறிைதா்க 
ஒ்ததுகச்காண்டு, மீறிை குறை்தணதக ்கர்ததர இரக்கைாய ைன்னிக்க 
யவண்டுசைன்று யவண்டிகச்காள்வார்கள். ெய்காதரயர, நீங்கள் ஒவசவாரு 
்கற்பணையின் முடிவிலும் இநத ைறுசைாழி சொல்லும் ய்பாது, அநதக 
்கற்பணைணய மீறிைணதப் ்பரா்பரனிட்ததில் உண்ணையாய அறிகண்கயிட்டு, 
அணதககுறி்தது உண்ணையாய ைைஸதா்பப்்பட்டு, அவருணடய 
இரக்க்தணதயும் ைன்னிப்ண்பயும் ஆவலாயக ய்கட்டுகச்காள்ளுகிறீர்க்ளா? 
"்கர்ததாயவ, எங்களுககு இரஙகும்’’ என்று ெண்பயார சொல்வதுைல்லாைல், 
"இநதப் பிரைாை்தணதக ண்ககச்காள்்ள எங்களிருதய்தணத ஏவியருளும்" 
என்றுஞசொல்வார்கள். இப்்படிச சொல்லும் ய்பாது ்பரா்பரனுணடய 
பிரைாைங்கண்ளக ண்ககச்காள்வதறகு இயல்பின்்படி நைககுப் ச்பலனும் 
ைைதும் இல்ணலசயன்று நாம் ஒ்ததுகச்காண்டு, சதயவசி்தத்ததுகய்கறை்படி 
நடககிைதறகு்த யதவயை நம்ணை உசொ்கமுள்்ளவர்க்ளாககிப் ்பலப்்படு்தத 
யவண்டுசைன்று யவண்டுதல் செயது, இனி அவருணடய ஆவியின் உதவிணயக 
ச்காண்டு அவருணடய ்பரிசு்தத பிரைாைங்கண்ளக ண்ககச்காள்ளும்்படி 
உறுதியாய்த தீரைாைம் ்பண்ையவண்டியது. 

இராெ்ததிக்காை செ்பம் இராெ்ததிக்காை செ்பம் 

பின்பு "இராொக்களுக்கா்கவும், அதி்காரி்களுக்கா்கவும், ைறசைல்லாச 
ெைங்களுக்கா்கவும் விண்ைப்்பங்கண்ளயும் யவண்டுதல்்கண்ளயும் 
பிரார்ததணை்கண்ளயும் ஸயதா்ததிரங்கண்ளயும் ்பண்ையவண்டுசைன்று 
நான் பிரதாைைாயப் பு்ததி சொல்லுகியையை’’ என்று அப்ய்பாஸதலன் 
ஆதிககிறிஸதவர்களுககுக ்கறபி்தத்படி இராொ்ததிக்கா்கச செயகிை செ்பம் 
வாசிக்கப்்படும்.

அன்ணைய நாளுககுரிய சுருக்க செ்பம் அன்ணைய நாளுககுரிய சுருக்க செ்பம் 

ஞாயிறறுககிைணைககும் ்பண்டிண்க நாட்்களுககும் குறிக்கப்்பட்ட 
சுருக்கசசெ்பங்களில் அன்ணைய திை்ததுககுரிய செ்பம் இப்ய்பாது 
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வாசிக்கப்்படும். நிரு்பவாககியங்கண்ளயும் சுவியெஷ வாககியங்கண்ளயும் 
்ப்ததியயாயட வாசிககிைதறகும், அநதநத நாளுக்கடு்தத ்படிப்பிணை்கண்ளக 
்கறறுகச்காள்வதறகும் இநதச சுருக்கச செ்பங்கள் எதுவும் உதவியுைாயிருககிைது. 

அன்ணைய நாளுககுரிய நிரு்ப வாககியங்கள் ைறறும் சுவியெஷ அன்ணைய நாளுககுரிய நிரு்ப வாககியங்கள் ைறறும் சுவியெஷ 
வாககியங்கள் வாககியங்கள் 

பின்பு நிரு்பவாககியமும் சுவியெஷவாககியமும் வாசிக்கப்்படும். 
்ப்ததுக ்கற்பணை்க்ளாகிய நியாயப்பிரைாை்தணத வாசி்ததுக கூறிைதின் 
பின்பு, நியாயப்பிரைாை்ததின் ொ்ப்ததிறகு நம்ணை விலககி மீட்ட 
இரட்ெ்கருணடய உ்பயதெங்கண்ளயும், அவருணடய கிரிணய்கண்ளயும் 
வி்ளங்கக்காட்டுஞ சில வியெஷி்தத வாககியங்கண்ள வாசிககிைது 
ஆறுதல் உண்டாக்கநதக்கதாயிருககிைது. நிரு்பவாககியங்களில் 
கிறிஸதுைாரக்க்ததுககுரிய முககியைாை ய்பாத்கங்களும், 
சுவியெஷவாககியங்களில் கிறிஸதுநாதருணடய பிரதாை 
கிரிணய்கண்ளககுறி்ததுச சொல்லிய ெரி்ததிரங்களும், அவரதாயை உணர்தத 
அருணையாை உ்பயதெங்களும் அடஙகியிருககின்ைை. 

நிசெயா விசுவாெ பிரைாைம் நிசெயா விசுவாெ பிரைாைம் 

பின்பு ணநசீன் விசுவாெப்பிரைாைம் வாசிக்கப்்படும். ்பரா்பரனுணடய 
திருவெைைாகிய நிரு்ப சுவியெஷவாககியங்கண்ள வாசி்தத பின்பும், 
்கர்ததருணடய இராப்ய்பாெை்தணத ஒருமி்தது வாஙகுகிைதறகு முன்பும், 
பிதாணவயும், அவருணடய பிரிய குைாரைாகிய நம்முணடய இரட்ெ்கணரயும், 
்பரிசு்தத ஆவிணயயும் குறி்தது எக்கால்ததிலுமுள்்ள ெண்பயார 
அணைவரும் ண்ககச்காண்டிககிை ச்பாதுவாை விசுவாெ்தணத நாமும் ண்கக 
ச்காண்டிருககியைாசைன்று சவளியரங்கைாய அறிகண்கயிடுகிைது தகுதியய. 

பிரெங்கம் ைறறும் ்காணிகண்க பிரெங்கம் ைறறும் ்காணிகண்க 

குருவாைவர யவதா்கை்ததிலுள்்ள ஒரு வாககிய்தணத வாசி்தது அணத 
விஸதரி்ததுப் பிரெங்கம்்பண்ணிைதின் பின்பு, எல்லாரும் ெய்காதர 
அன்ண்பக ்காண்பிககிைதறகு இரண்டு ஏது நியமி்ததிருககிைது. இநத 
அன்ண்பக ்காண்பிககும்்படி, முதலாவது, தரி்ததிரராை ெய்காதரருணடய 
அவெரங்களுகச்கன்று ்காணிகண்க ச்காடுக்கப்்படும். நம்முணடய 
விசுவாெ்தணத நம்முணடய கிரிணய்களிைாயல ்காண்பிககிைதறகு இது நல்ல 
ெையம். 
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கிறிஸது ெண்ப அணை்ததிறகும் நறசீர உண்டா்க செ்பம் கிறிஸது ெண்ப அணை்ததிறகும் நறசீர உண்டா்க செ்பம் 

இரண்டாவது, கிறிஸதுநாதருணடய அன்பு அவருணடய செ்பங்களிைாயல 
வி்ளஙகிைதுய்பால், நம்முணடய அன்பும் அப்்படியய நம்முணடய செ்பங்களிைாயல 
வி்ளங்க யவண்டியதாலும், ெய்காதர அன்புள்்ளவர்கள் வியெஷைாய 
விசுவாசி்க்ளாகிய குடும்்ப்ததாணரச சியநகிககிைவர்க்ளாைதிைாலும், 
"உல்க்ததில் ய்பாராடுகிை கிறிஸது ெண்ப அணை்ததிறகும் நறசீர உண்டா்க" 
செ்பம்்பண்ைப்்படும். இயதாயட நற்கருணை ஆய்தத ஒழுஙகு முடியும். 
இதறகுப் பின்வருவசதல்லாம் நற்கருணைணயப் ்பரிைாறும் ஒழுஙய்காயட 
யெரநதிருககிைது. 

உங்களுக்காை ய்பராயரின் ய்கள்வி்கள்உங்களுக்காை ய்பராயரின் ய்கள்வி்கள்

 ெய்காதரயர, இதுவணரககும் நீங்கள் செயதணவ்கண்ளயும் 
சொன்ைணவ்கண்ளயும் சிநதி்ததுகச்காண்டு உங்கண்ளச யொதி்ததுப்்பாருங்கள். 
யதவனுணடய ்பரிசு்தத பிரைாைங்கள் வாசிக்கப்்பட்ட ச்பாழுது, நீங்கள் 
உங்கண்ளக குறைவாளி்கச்ளன்று அறிகண்கயிட்டு, அநதப் பிரைாைங்கண்ளக 
ண்ககச்காள்்ள்ததக்க ைைணதக ய்கட்டுகச்காண்டீர்கள். கிறிஸது இரட்ெ்கருணடய 
சுவியெஷம் வாசிக்கப்்பட்டதின் பின்பு ்பரா்பரணை உங்கள் பிதாவா்கவும், 
இயயசுணவ உங்கள் இரட்ெ்கரா்கவும், ்பரிசு்தத ஆவிணய உங்களுககுச 
சீவணைக ச்காடுப்்பவரா்கவும் நீங்கள் ஏறறுகச்காண்டு உங்கள் விசுவாெ்தணத 
அறிகண்கயிட்டீர்கள் . தரி்ததிர ெய்காதரருகச்கன்று ்காணிகண்க ச்காடு்தது, 
ச்பாதுவாை திருசெண்பயின் வாழ்வுக்கா்கச செ்பம்்பண்ணினீர்கள். இப்்படிச 
செயயும் ய்பாது ஆவியயாடும் உண்ணையயாடும் செயதீர்க்ளா? உங்கள் 
்பாவ்தணத அறிகண்கயிட்டதில் அணத உைரநதா அறிகண்கயிட்டீர்கள்? 
உங்கள் ்பலவீை்தணத உைரநததிைாயலயா ்பரா்பரனுணடய பிரைாைங்கண்ளக 
ண்ககச்காள்்ள்ததக்க ைைணதக ய்கட்டுகச்காண்டீர்கள்? கிறிஸதுவின் 
சுவியெஷ்தணதச ெநயதாஷைாை நறசெயதிசயன்று உைரநதீர்க்ளா? 
விசுவாெப்பிரைாை்தணத வாயிைாயல சொன்ைதுைல்லாைல், அதிலடஙகிய 
வியெஷங்கண்ள விசுவாசி்தது, உண்ணையாய ஏறறுகச்காண்டு, ைை 
உறுதியயாயட அறிகண்கயிட்டீர்க்ளா? தருைஙச்காடு்ததய்பாது ண்கயிைாயல 
ச்காடு்தததறகு இருதயம் இணெநததா? செ்பம்்பண்ணும் ய்பாது ஆவயலாடும் 
விசுவாெ்தயதாடும் செ்பம்்பண்ணினீர்க்ளா? இப்்படிசயல்லாம் ்கர்ததருணடய 
சி்தத்ததிறய்கற்கச செயதீர்க்ளாைால், நீங்கள் ்கர்ததருணடய இராப்ய்பாெைம் 
வாஙகுகிைதறய்கறை ஆய்ததமுணடயவர்க்ளாய இருப்பீர்கச்ளன்்பதறகுச 
ெநயத்கமில்ணல. 
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நற்கருணை பு்ததிைதி்கள் நற்கருணை பு்ததிைதி்கள் 

 யதவநற்கருணை ்பரிைாறும் ஒழுஙண்க நாம் இப்ச்பாழுது 
சிநதி்ததுப்்பாரக்க யவண்டும். இதியல முதலாவது, நற்கருணை வாஙகும்்படி 
யெரநதிருககிைவர்கண்ளக குருவாைவர ்பார்தது : "்கர்ததருககுட்்பட்ட 
பிரியைாைவர்கய்ள’’ என்று அணை்ததுக குறிக்கப்்பட்ட பு்ததிைதி்கண்ள 
வாசிப்்பார. இநதப் பு்ததிைதி்களில் நம்ணைச யொதிக்க யவண்டியணதக 
குறி்ததுச சொல்லியிருககிை பு்ததி்கள் பிரதாைம். நாம் அ்பா்ததிரராயச 
யெரநதால் யைாெம் ச்பரிதாயிருககும்; ஏறைவிதைாயச யெரநதால் மிகுநத 
பிரயயாெைம் அணடயவாம். இவவிரண்டு மு்காநதரங்களினிமி்ததம் 
நம்ணைச யொதி்தது அறிய யவண்டியது அவசியம். யைலும் 
ஏறைவிதைாய நற்கருணைணய வாஙகிைால் கிறிஸது நைககுள்ய்ள 
வாெைாயிருப்்பாசரன்றும், நாம் அவருககுள்ய்ள வாெைாயிருப்ய்பாசைன்றும் 
சொல்லியிருககிைது. அவயராயட இவவண்கயாய ஐககியப்்படுதல் எவவ்ளவு 
ஆைநதமும் எவவ்ளவு அருணையுமுள்்ளது ! இநத ஐககிய்தணத நீங்கள் 
அணடநது, அதன் ஆைநத்தணதயும் அதன் அருணைணயயும் உைரநது 
ச்காள்வீர்க்ளா்க. இரட்ெ்கர உங்கண்ள மீட்டுகச்காண்ட சொல்லி முடியாத 
உ்ப்காரங்களினிமி்ததம் நன்றியறிதயலாயட அவருககு்த யதா்ததிரஞ செலு்தத 
யவண்டுசைன்று ஏவுகிை பு்ததிைதி்களும் இநதப் பிரெங்க்ததிலுண்டு. அப்்படி 
ஏவுகிைதில் உங்கண்ள இருளிலும் ைரைநிைலிலும் கிடநத நிரப்்பாககியமுள்்ள 
்பாவி்கள் என்று ்காட்டியிருககிைது. உங்கண்ள அப்்படிப்்பட்டவர்கச்ளன்றுை
ரநதீர்க்ளா? 

அ்பா்ததிர நிணலணைணய உைருதல் அ்பா்ததிர நிணலணைணய உைருதல் 

உங்கள் ்பாவ்தணதயும் நிரப்்பாககிய்தணதயும் வாயிைாயல அறிகண்கயிடுகிைது 
இயலொை ்காரியம். அணத உைருகிைதும் ்பாவ்தணத சவறுககிைதும் 
இயலெல்ல. உங்கள் நிரப்்பாககிய நிணலணைணய உைராவிட்டால் 
நீங்கள் மீட்்கப்்பட்டணதக குறி்தது நன்றியறிதலுள்்ளவர்க்ளா்கவும், 
இயயசுககிறிஸதுணவ உண்ணையாய ஏறறுகச்காள்்ளவும், அவணர அன்்பாய்த 
துதிக்கவும் எதுவில்ணல. ்கர்ததருணடய இராப்ய்பாெைம் வாஙகுகிைய்பாது 
அவர சவளிப்்படு்ததிய ஒப்பில்லாத ை்கா அன்ண்ப நிணைககிைது வியெஷி்தத 
்கடணையாயிருப்்பதிைாயல, நம்முணடய ்பாவ்தணதயும் நாம் அணடய 
யவண்டிய ஆககிணைணயயும் உைரநது ச்காள்வது அவசியயை. நம்முணடய 
்பாவங்களுக்கா்கச சிலுணவயில் அணையுண்ட இயயசுககிறிஸதுவின் அன்ய்ப 
ஆ்ததுை்ததிறகு சையயாை ஆறுதல். இநத ஆறுதல் உங்களுககுக 
கிணடககும்்படி இநதப் ்பரிசு்தத இர்கசியங்கள் ஏற்படு்ததப்்பட்டை. ஆதலால் 
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்கர்ததருணடய இராப்ய்பாெை்ததுககுச யெரும்ய்பாது இநத ஆறுதணல 
விரும்பி்த யதடிச யெரயவண்டியது. குருவாைவர இநதப் பு்ததிைதி்கண்ள 
வாசிககும் ய்பாது நீங்கள் ்கவனி்ததுக ய்கட்கிைதுைல்லாைல், ஒவசவாரு 
விஷய்தணதயுஙகுறி்தது உடணைககுடயை விண்ைப்்பம் ்பண்ைவும் 
யவண்டும். எப்்படிசயன்ைால், நன்ணையாைணதக குறி்தது வாசிக்கக ய்கட்கும் 
ய்பாது, இநத நன்ணைணய நான் அணடயும்்படி செயதருளும் என்றும், 
ஆககிணைணயக குறி்தது வாசிக்கக ய்கட்கும்ய்பாது, ்கர்ததாயவ, இநத 
யைாெ்ததுககு என்ணை விலககிக ்காரும் என்றும் விண்ைப்்பம் ்பண்ணுங்கள்.  
குருவாைவர யைறசொல்லிய பு்ததிைதி்கண்ள வாசி்ததாைவுடயை நற்கருணை 
வாஙகுகிைவர்கண்ளப்்பார்தது விசுவாெ்தயதாயட யெரும்்படி அணைப்்பார. 
அவர்கள் புைம்்பா்கக கிறிஸதுவின் ென்னிதாை்ததியல யெரநதாயிறறு; இதறகு 
அணடயா்ளைா்க யதவாலய்ததிலுள்்ள தூரைாை இடங்கண்ள விட்டு நற்கருணை 
யைணெககுச ெமீ்பைாயச யெரநதிருககிைார்கள். ஆைாலும் விசுவாெமில்லாைல் 
ெரீர்ததின்்படி ைா்ததிரம் யெருகிைது பிரயயாெைைறைசதன்றும், 
விசுவாெ்ததிைாயல கிறிஸதுவினிட்ததில் யெரககூடுயையன்றி ைறைப்்படி 
அவரிட்ததில் யெரக கூடாசதன்றும், விசுவாெமுள்்ளவர்களுககு ைா்ததிரம் 
இநதச ொககிரசைநதுககுரிய ச்பாருளும் ஆறுதலும் கிணடககுசைன்றும் 
யவத்ததிைாயல நிசெயைாய்த சதரிநதிருப்்பதால், "விசுவாெ்தயதாயட 
யெருங்கள்’’ என்று எசெரிப்புச சொல்லப்்படும். 

ச்பாதுவாை ்பாவ அறிகண்க ச்பாதுவாை ்பாவ அறிகண்க 

இதறகுப்பின்பு ச்பாதுவாை ்பாவ அறிகண்கச செ்பம் வாசிக்கப்்படும். 
இநதச செ்ப்ததிைாயல நம்முணடய ்பாவ்தணத அறிகண்கயிட்டு, அதறகு 
வரயவண்டிய ஆககிணை நீதியய என்று ஒ்ததுகச்காண்டு, நம்ணை சவறு்தது்த 
தாழ்்ததி, நம்முணடய ்பாவம் நம்ைாயல சுைக்கப்்படாத ்பாரசைன்று சொல்லி, 
மி்கவும் உருக்கைாய விண்ைப்்பம் ்பண்ணுகிைது ைன்றி, நம்முணடய 
்பாவங்கண்ள இப்்படி அறிகண்கயிட்டிருகண்கயில், ்கர்ததராயிருககிை 
இயயசுககிறிஸதுவின் புண்ணியங்கண்ளயும் நிணை்தது, அவர நிமி்ததைா்கப் 
்பரா்பரன் ்பாவைன்னிப்ண்பயும் ஆ்ததுை ெைாதாை்தணதயும் நைககு்த தநதரு்ள 
யவண்டுசைன்றும், நாம் புதிதாக்கப்்பட்டவர்க்ளாய இனி எப்ச்பாழுதும் 
அவருககு ஊழியஞசெயவதறகு அவர நம்ணைப் ்பலப்்படு்தத யவண்டுசைன்றும் 
ஆவயலாயட யவண்டிகச்காள்யவாம். 

்பாவ வியைாசெைம்்பாவ வியைாசெைம்

எல்லாரும் இப்்படி்த தங்கள் ்பாவங்கண்ள ஒ்ததுகச்காண்டு, யதவனிட்ததில் 
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இரக்க்தணதயும் கிருண்பணயயும் பிரார்ததிககுஞெைய்ததில், ெண்பயார இன்ைம் 
முைங்கால்்படியிட்டிருக்க, குருவாைவர எழுநது நின்று யதவனுணடய 
நாை்ததிைாயல ்பாவவியைாெை அறிகண்கணயக கூறுவார. அதின் 
்கரு்தசதன்ைசவன்ைால், குைப்்பட்டு விசுவாசிககிைவர்கள் அணைவருககும் 
்பாவைன்னிப்ண்ப அருளிசசெயயவாசைன்று யதவன் சொல்லிய 
வாககு்தத்தத்தணதக குருவாைவர ்காட்டி, அநத வாககு்தத்ததம் ெண்பயாருககுப் 
்பலிககும்்படியாயும், யதவன் அவர்கள் ்பாவங்கண்ள அவர்களுககு ைன்னி்தது 
ெ்கல நன்ணையிலும் அவர்கண்ள உறுதிப்்படு்ததும்்படியாயும், அவர்களுக்கா்க 
யவண்டுதல் செயவார. இநத அறிகண்கணயக ய்கட்கும்ய்பாது உங்கள் 
விசுவாெ்தணத எழுப்பிகச்காண்டு, யதவனுணடய வாககு்தத்தத்தணதயும் 
அவருணடய கிருண்பயுள்்ள உடன்்படிகண்கணயயும் உறுதியாயப் 
்பறறிகச்காள்ளுங்கள்; முழு இருதய்தயதாயட கிறிஸதுணவ விசுவாசி்தது, 
சுவியெஷ்ததுககுரிய ஆறுதணல உங்களுணடயதாககிகச்காள்ளுங்கள் ; அநத 
ஆறுதல் விசுவாசிககிைவர்கள் சுதநதரயை. யதவனுணடய வார்தணதணய 
நீங்கள் விசுவாசியாவிட்டால், அவருணடய ்பணிவிணடக்காரன் கூறுகிை 
்பாவவியைாெை அறிகண்க உங்களுககுப் பிரயயாெைமுணடயதாயிராது. 
விசுவாசி்க்ளாயிருநதால் உங்களுககுக கூைப்்பட்ட யதவனுணடய 
வார்தணதணயக ச்காண்டு உங்கண்ள்த ணதரியப்்படு்ததி, நம்முணடய ்பாவங்கள் 
நீஙகிப் ய்பாயிைசவன்றும், ்பரா்பரன் நம்யைாயட ஒப்புரவாயிருககிைாசரன்றும் 
ெைாதாைமுண்டாவதா்கசவன்று வாழ்்ததுகிைார என்றும் சொல்லி உங்கண்ள 
ஆறுதல்்படு்ததிகச்காள்ளுங்கள். 

்பாவ ைன்னிப்பின் யவத வாககியங்கள் ்பாவ ைன்னிப்பின் யவத வாககியங்கள் 

யதவனுணடய ஊழியக்காரர கூறும் ்பாவவியைாெை அறிகண்கககு்த 
யதவனுணடய வார்தணதயய அஸதி்பாரம். ஆண்கயால் குருவாைவர இநத 
அறிகண்கணய வாசிப்்பதுைன்றி, யவத்ததிலுள்்ள அ்ததாட்சி்கண்ளக ச்காண்டு 
அணத்த திருட்டாநதரப்்படு்ததும்்படிககும், ெண்பயாருணடய விசுவாெ்தணத 
உறுதிப்்படு்ததும்்படிககும், சுவியெஷ்ததிலுள்்ள சில வியெஷி்தத வாககியங்கண்ள 
எடு்தது வாசிப்்பார. இணவ்களில் வரு்ததப்்பட்டுப் ்பாரஞசுைநதவர்கண்ளப் 
்பார்தது: "நீங்கள் எல்லாரும் என்னிட்ததில் வாருங்கள், நான் உங்களுககு 
இண்ளப்்பாறுதல் செயயவன்’’ என்று கிறிஸதுநாதயர சொல்லிய ஆறுதலுள்்ள 
வார்தணத முதலாவதா்க வாசிக்கப்்படும். அவர இண்ளப்்பாறுதல் 
செயகிைசதப்்படிசயன்ைால், அவர ்பாவி்களுககு இரஙகி, அவர்களுணடய 
வரு்ததமும் ்பாரமும் நீஙகும்்படியா்கப் ்பரா்பரனுணடய ைன்னிப்்பாகிய 
இரக்க்தணதயும், தம்முணடய ஆவியின் உதவியாகிய கிருண்பணயயும் 
அவர்களுககு அருளிசசெயகிைார. 
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பின்பு, "தம்முணடய ஒயர ய்பைாை குைாரணை விசுவாசிககிை எவனும் 
ச்கட்டுப்ய்பா்காைல் நி்ததிய சீவணை அணடவதறகுப் ்பரா்பரன் அவணர்த 
தநது இவவ்ளவாய உல்க்ததாரில் அன்புகூரநதார’’ என்ை வாககியம் 
வாசிக்கப்்படும். இதுவும் கிறிஸது இரட்ெ்கருணடய திருவாயிைாயல 
கூைப்்பட்ட வாககியம். சுவியெஷ்ததின் ச்பாருள் முழுவதும் இதியல 
அடஙகியிருககின்ைது. விசுவாெம் ணவககிைதறகு இணதப்்பாரககிலும் 
உறுதியாை அஸதி்பாரம் கிணடககுைா? "தம்முணடய சொநத குைாரசைன்றும் 
்பாராைல், அவணர நம்சைல்லாருக்கா்கவும் ஒப்புகச்காடு்ததவர, அவயராயட 
ைறை எல்லாவறணையும் நைககு அரு்ளைாட்டாரா?’’ 
பின்பு அப்ய்பாஸதலைாகிய ்பரிசு்தத ்பவுலாலும் ்பரிசு்தத யயாவாைாலும் 
எழுதப்்பட்ட வாககியங்கள் இரண்டு வாசிக்கப்்படும்.

யதவ வாழ்்தது ்பாடல் யதவ வாழ்்தது ்பாடல் 

பின்பு நற்கருணை யைணெயிடைாய்த திரும்பி : "்பரா்பரனுககு்த 
யதா்ததிரஞ செலு்ததுகிைது மி்கவும் தகுதியாயும் நீதியாயும் நைககு 
வியெஷி்தத ்கடணையாயும் இருககிைது’’ என்று சொல்லிய பின்பு, தாமும் 
யதவநற்கருணை வாஙகுகிைவர்க்ளணைவரும் யைாட்ெ்ததிறய்கறி சவறறி 
சிைநத திருசெண்பணயச யெரநதவர்க்ளாயிருநதாற ய்பாலவும், அப்ய்பாஸதலர 
தீரக்கதரிசி்கள் இர்ததசொட்சி்க்ளாகிய ைகிணை ச்பாருநதிய ெங்க்தணதச 
யெரநது அவர்கய்ளாயட செயகீர்ததைம் ்பாடிைவர்க்ளாயிருநதாறய்பாலவும், 
"யெணை்களின் ்கர்ததராயிருககிை ்பரா்பரயை, ்பரிசு்ததர ்பரிசு்ததர ்பரிசு்ததர’’ 
என்கிை சிைநத கீத்தணத ஏ்கசிநணதயயாடும் ஏ்கெ்தத்தயதாடும் வாசிப்்பார்கள். 
இணத வாசிககும் ச்பாழுது ெரீர்ததின்்படி பூமியிலிருககிைவர்க்ளாயிருநதும், 
ஆவியின்்படி ்பரைண்டல்ததில் யெரநதவர்க்ளாய நம்முணடய சிருட்டி்கரும் 
இரட்ெ்கருைாகிய அைாதி யதவணை முழு இருதய்தயதாயட ைகிணைப்்படு்ததி்த 
துதிக்க யவண்டும். 

இரக்கமுள்்ள ்கர்ததாயவ இரக்கமுள்்ள ்கர்ததாயவ 

இநதக கீர்ததை்தணத வாசி்தத பின்பு, குருவாைவரும் முைங்கால்்படியிட்டு, 
்பரா்பரனுணடய வரப்பிரொதங்கண்ளப் ச்பறறுகச்காள்ளுகிைதறகு்த தாமும் 
ெண்பயாரும் ்பா்ததிரவான்்க்ளல்லசவன்று தாழ்ணையாய ஒ்ததுகச்காண்டு, 
அணவ்கண்ளப் ்பா்ததிரவிதைாயப் ச்பறறுகச்காள்்ள்ததக்க கிருண்ப 
தங்களுககுக கிணடக்க யவண்டுசைன்று ஆவயலாயட செ்பம்்பண்ணுவார்கள். 
நம்ணை எப்்படி ஆய்ததப்்படு்ததிைாலும், எப்்படிப்்பட்ட அன்ய்பாடும் 
உருக்க்தயதாடும் கீர்ததைம் ்பாடி செ்பம் ்பண்ணிைாலும், ஒரு நன்ணைணயயும் 
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ச்பறறுகச்காள்்ள நாம் ்பா்ததிரரல்லசவன்று நாம் உைரநது நம்ணைச 
சிறுணைப்்படு்ததி்த தாழ்்தத யவண்டியது. இதறய்கறைதா்கவும், தானியயல் 
தீரக்க்ததரிசி சொன்ை வார்தணதகச்காப்்பா்கவும், "எங்கள் சுயநீதிணய நம்பி 
உம்முணடய ்பநதியில் யெர்ததுணியாைல், உைது இரக்க்தணதயய நம்பிச 
யெருகியைாம்’’ என்று இசசெ்ப்ததியல சொல்லியிருககிைது. அன்றியும், 
்காைான் யதெ்தது ஸதிரி இயயசுநாதரிட்ததில் ைன்ைாடிைதில் தன்ணை்த 
தாழ்ணைப்்படு்ததிை வார்தணத்களில் ஒன்று இநதச செ்ப்ததிலுண்டு; 
ஆைாலும் அவள் சொன்ைணதப்்பாரககிலும் இநதச செ்ப்ததில் ்கண்டிருககிை 
வார்தணத மி்கவுை தாழ்ணையுள்்ளது. அவள்: "தங்கள் எெைான்்களுணடய 
ய்பாெை்பலண்க்களிலிருநது விழுந துணுகண்க்கண்ள நாய்கள் தின்னுயை" 
என்ைாள். நாயைா ்பரா்பரனுணடய யைணெயிலிருநது விழுநதுணுகண்க்கண்ளயும் 
ச்பாறுககிகச்காள்்ளப் ்பா்ததிரவான்்க்ளல்லசவன்று ஒ்ததுகச்காள்ளுகியைாம். 
்பரா்பரன் நம்ணை அஙகி்கரிக்கயவண்டுசைன்று பிரார்ததிககும் ச்பாழுது 
நம்முணடய கிரிணய்கண்ள நம்பி யவண்டிகச்காள்்ளாைல், அணவ்கண்ள 
ஒன்றும் ச்பைாதணவ்கச்ளன்று முறறிலும் சவறு்தது, கிறிஸதுவின் 
புண்ணியங்கண்ளயய நம்பிப் பிரார்ததிக்க யவண்டும். 

நற்கருணை பிரதிஷணட செ்பம் நற்கருணை பிரதிஷணட செ்பம் 

பின்பு நற்கருணைப் பிரதிஷணடசசெ்பம் வாசிக்கப்்படும். கிறிஸது ்பலியாய 
ைரைைணடநதணதயும், அவருணடய ்பலியிைாயல ெரவயலா்க்ததின் 
்பாவங்களும் நிவிர்ததியாக்கப்்பட்டணதயும், அணத என்றுமுள்்ள ஞா்ப்கைா்க 
நிணைககும்்படி யதவ நற்கருணை ஸதாபிக்கப்்பட்டணதயும் இநதச செ்ப்ததின் 
துவக்க்ததியல ்காட்டி, அப்்பம் இரெைாகிய சிருட்டி்களுைல்லாைல், ஆவிககுரிய 
கிருண்பயும் நைககுக கிணடக்கயவண்டுசைன்று யவண்டிகச்காண்டு, பின்பு 
்கர்ததருணடய இராப்ய்பாெைம் ஏற்படு்ததப்்பட்ட வரலாறும், அணத 
ஏற்படு்ததிைதில் ்கர்ததயர திருவு்ளம்்பறறிை வார்தணத்களும் எடு்தது 
வாசிக்கப்்படும். 
பிரதிஷணடசசெ்பம் வாசிக்கப்்படும் ச்பாழுது ெண்பயார தங்கள் 
விசுவாெ்தணதயய எழுப்பிகச்காண்டு அணத முயறசி செயயயவண்டியது. 
இ்ததருை்ததில் விசுவாெசைான்யை யதணவ. 
குருவாைவர எணதச சொன்ைாலும் எணதச செயதாலும் விசுவாெ்தணத 
எழுப்புகிையத அவருணடய விருப்்பம். அவர அப்்ப்தணதயும் இரெ்தணதயும் 
பிரி்தசதடு்தது அணவ்கண்ளப் பிரதிஷணட செயய ஆய்ததைாககும் ய்பாது, 
்பரா்பரன் தம்முணடய குைாரணை இவவுல்க்ததில் அனுப்பும்்படியாயும், 
ைனிதருணடய ்பாவங்களுக்கா்க அவணரப் ்பலியிட்டுகச்காடுககும்்படியாயும், 
உல்க்தயதாறை்ததிறகு முன் அவர ச்காண்ட ஆயலாெணைணய நிணையுங்கள். 
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"கிறிஸது ்காட்டிகச்காடுக்கப்்பட்ட அன்று இரா்ததிரியியல அப்்ப்தணத எடு்ததுக 
ச்காண்டு யதா்ததிரம்்பண்ணிைார’’ என்று குருவாைவர வாசிககும் ய்பாது, 
ஆண்டவர தம்முணடய சீஷர்கய்ளாயட ்பஸ்காவிருநணத ஆெரி்ததணதயும், 
அவயவண்ளயில் அவர திருவு்ளம் ்பறறிை திவவிய உ்பயதெங்கண்ளயும், நீங்கள் 
வாங்கப்ய்பாகிை ொககிரசைநணத அவர ஏற்படு்ததி தைது திருக்கரங்க்ளால் 
அணத அப்ய்பாஸதலருககுப் ்பரிைாறிகச்காடு்ததணதயும் சிநதி்ததுக ச்காண்டு, 
அப்்பம் பிட்்கப்்படுண்கயில், ஆண்டவர உங்கள் மீறுதல்்களுக்கா்கக 
்காயப்்பட்டு உங்கள் அககிரைங்களுக்கா்க சநாறுக்கப்்பட்டணதயும், அவர 
உங்களுககுப் பிணைப்்பட்டு உங்கள் ்பாவங்கண்ளச சுைநது தீரககும்்படி 
ச்காடிய யவதணையணடநதணதயும், அவர தழும்பு்க்ளால் நீங்கள் 
குைைாைணதயும், உங்களுககுச ெைாதாைம் உண்டு்பண்ணும் ஆககிணை 
அவரயைல் இைஙகிைணதயும், அவர திருயைனி பிட்்கப்்பட்டாற ய்பால் வருநத 
அவர ண்க்கால்்களில் வலு ஆணி்கள் ்கடா விைணதயும், அவர சிலுணவயில் 
அணையப்்பட்டு ைரி்ததணதயும், உங்கள் ்பாவங்கண்ளச சுைநததிைாயலயய அவர 
இநதக ்கஸதிசயல்லாம் உ்ததரி்ததணதயும்; நீங்கள் நிணை்தது விசுவாசிககிைதுந 
தவிர, குருவாைவர ்பா்ததிர்தணதக ண்கயில் எடு்ததுகச்காள்ளும் ய்பாது, 
ஆண்டவருணடய திரு இர்ததம் உங்களுக்கா்கச சிநதப்்பட்டணதயும், அவர 
ஆ்ததுைம் ்பாடு்பட்டதில் அவருணடய யவரணவசயல்லாம் இர்ததைாய 
ைாறி்த தணரயில் விழுநதணதயும், பின்பு முண்முடி சூட்டிை சிரசிலும் 
சிலுணவயில் அணையப்்பட்ட ண்க்கால்்களிலும் ஈட்டி கு்ததுருவின் விலாவிலும் 
இர்ததஞசொரிய விணல ைதியாத அவருணடய திரு இர்ததசைல்லாம் 
உங்கள் ்பாவங்கள் ய்பா்க்த தாணரதாணரயாயப் ்பாயநதணதயும், உயிருள்்ள 
விசுவாெ்தயதாடும் நன்றியறிதயலாடும் சிநதி்ததுகச்காள்ளுங்கள் . 
"இது உங்களுக்கா்கக ச்காடுக்கப்்படுகிை என்னுணடய ெரீரம்" என்றும், 
"இது உங்களுக்கா்கவும் அயந்கருக்கா்கவும் சிநதப்்படுகிை என்னுணடய 
இர்ததம் " என்றும்,
கிறிஸதுநாதயர திருவு்ளம் ்பறறிை வார்தணத்கண்ளப் பிரதிஷணட வாெ்கைா்க 
வாசிககும் ச்பாழுது, நற்கருணை அப்்பம் இரெம் என்றிணவகளின் 
தன்ணை ைாைாைல் முன்ய்பாலயவயிருநதும், அணவ்கண்ளப் பிரதிஷணட 
்பண்ணிை யநாக்க்தணதயும், அணவ்களின் வழியாய விசுவாசி்களுககு 
அரு்ளப்்படும் ஆவிககுரிய நன்ணை்கண்ளயும் ்பார்ததால், அணவ்கண்ளக 
கிறிஸதுவின் ெரீரமும் இர்ததமுைா்க அஙகி்கரிக்க யவண்டியதுைல்லாைல், 
"அவர ்கட்டண்ளயிட்ட ்பரிசு்தத ஏற்பாட்டின்்படி அநத அப்்ப்தணதயும் 
திராட்ெ இரெ்தணதயும் விசுவாெ்தயதாடு வாஙகுகிைவர்கள் மி்கவும் ்பரிசு்தத 
அவருணடய ெரீர்தணதயும் இர்தத்தணதயும் ச்பறைனு்பவிப்்பார்கள்’’ என்று 
விசுவாசிக்கவும் யவண்டியது. 
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நற்கருணை பிட்குதல் நற்கருணை பிட்குதல் 

பிரதிஷணட செயததின் பின்பு, நற்கருணை வாஙகுகிைவர்கள் 
வரிணெவரிணெயா்கப் ்பரிசு்தத யைணெயிைருய்க யெரநது கிராதியியல 
முைங்கால்்படியிட்டிருக்க, குருவாைவர நற்கருணை அப்்ப்தணதயும் 
இரெ்தணதயும் அவரவர்களுககுக ச்காடுககும் ய்பாது, அன்புள்்ள இரட்ெ்கர 
இப்்படியய ஒவசவாரு விசுவாசி்கண்ளயும் தம்மிட்ததில் அணை்தது, 
தம்முணடய ெரீர்தணதயும் இர்தத்தணதயும் தைது ைரைப்்பாடு்க்ளால் 
உண்டாை நன்ணை்க்ளணை்தணதயும் அவர்களுககு அருளிசசெயகிைார என்று 
நிணைவுகூரநது, அவரிட்ததில் நம்பிகண்க ணவககிைவர்க்ளாயும் அவருககு்த 
துதியதா்ததிரஞ செலு்ததுகிைவர்க்ளாயும் இருங்கள்.

அப்்பம் பிட்்கப்்படும்ய்பாதும், திராட்ணெ இரெம் ்பருகும் ய்பாதும்அப்்பம் பிட்்கப்்படும்ய்பாதும், திராட்ணெ இரெம் ்பருகும் ய்பாதும்

்காைப்்படுகிை புைம்்பாை அணடயா்ளங்கண்ளயும், அணவ்களில் 
அடஙகியிருககிை ஞாை அர்தத்தணதயும் குருவாைவர செயயவும் வாசிக்கவும் 
நியமிக்கப்்பட்டணவ்கண்ளயும் அநதநத வார்தணத வாசிக்கப்்படும் ய்பாது, 
நாம் சிநதிக்க யவண்டிய வியெஷங்கண்ளயும் இப்ச்பாழுது ்காட்டியாயிறறு. 
ஆைாலும் நற்கருணை வாஙகும்்படி உங்கள் முணை வரும்ய்பாது யைற ்காட்டிய 
அணடயா்ளங்கள் வியெஷங்களில் ஒன்ணையும் ்பாராைலும், குருவாைவரும் 
ைறைச ெண்பயாரும் செயகிைணதக ்கவனியாைலும், அருணை இரட்ெ்கர 
உங்கள் ெரீர்தணதயும் உங்கள் ஆ்ததுை்தணதயும் நி்ததியசீவனுண்டா்கக 
்காககும்்படி வநதிருககிைாசரன்று அவணரயய தரிசி்தது்த தியானி்தது 
ஏறறுகச்காள்்ள யவண்டியது. விசுவாெயை நம்்பப்்படுகிைணவகளின் உண்ணை. 
அதுயவ கிறிஸதுவின் ெரீர்தணதயும் இர்தத்தணதயும் வாஙகுகிை எ்ததைம். 
கிறிஸதுநாதர இசொககிரசைநதின் வழியாயக ச்காடுககும் ஈவு்கண்ளயும், 
அவருணடய புண்ணிய ்பலன்்கள் நன்ணை்கண்ளயும் விசுவாெ்ததிைாயலயய 
வாங்கயவண்டியது. விசுவாெ்தயதாயட நற்கருணை வாஙகுகியைாைாைால், 
கிறிஸதுவின் ெரீரமும் இர்ததமுைாகிய விணல யுயரநத ஈவு்கண்ளப் 
ச்பறைனு்பவிககிைதுைன்றி ெ்கல ஞாை நன்ணை்கண்ளயும் அணடயவாம். 
விசுவாெ்தயதாயட வாங்காவிட்டால் சவறும் அப்்பமும் இரெமும் 
கிணடககுயையன்றி, கிறிஸதுவின் வரப்பிரொதங்கண்ள அணடயாைல், 
நைககு ஆககிணையய உண்டா்கப் ச்பாசி்ததுக குடிககிைவர்க்ளாயிருப்ய்பாம். 
நற்கருணை வாஙகும் ெணைய்ததில் விசுவாெ்தயதாயட வாஙகி அனு்பவிககிைது 
இவவ்ளவு அவசியந யதணவயாயிருக்க, குருவாைவர அவைவன் 
ண்கயில் நற்கருணை அப்்ப்தணதயும் ்பா்ததிர்தணதயும் ச்காடுககும் ய்பாது, 
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அவர்கள் விசுவாெ்தணத ஏவி எழுப்பி கிறிஸதுவின் ைரைபுண்ணியங்கண்ள 
அவர்களுககு உரி்ததாக்க்ததக்க சில வார்தணத்கண்ளச சொல்லும்்படி 
நியமி்ததிருககிைது. அவர்கள் இநத வார்தணத்கண்ளச சொல்லும் ய்பாது 
ெண்பயாரும் தங்கள் உள்்ள்ததில் அணவகண்ளச சொல்லிச சிநதி்ததுக 
ச்காள்்ள யவண்டும். "உைக்கா்கக ச்காடுக்கப்்பட்ட ்கர்ததராயிருககிை 
இயயசுககிறிஸதுவின் ெரீரமும், உைக்கா்கச சிநதப்்பட்ட அவருணடய 
இர்ததமும் உன் ெரீர்தணதயும் உன் ஆ்ததுை்தணதயும் நி்ததிய சீவன் 
உண்டாகும்்படி ்காக்கக்கடவது" என்று குருவாைவர சொல்லும் ய்பாது, 
அவைவன் யயாசி்ததுகச்காள்்ள யவண்டியதாவது: கிறிஸதுவின் ெரீரம் 
எைக்கா்கக ச்காடுக்கப்்பட்டது சையயய, அவருணடய இர்ததம் எைக்கா்கச 
சிநதப்்பட்டதும் சையயய. நான் நி்ததியசீவணை அணடயும்்படி அவர 
எைக்கா்க ைரைைணடநதார. என்னில் அன்புகூரநது எைக்கா்க்ததம் 
ஒப்புகச்காடு்ததவர தம்முணடய ெரீர்தணத எைககு ஆ்ததுை ஆ்காரைா்க்த 
தருகிைாயர. என் ஆ்ததுை்ததா்கந தீரககும்்படி தம்முணடய இர்தத்தணதயும் 
ஞாை்பாைைா்க்த தருகிைாயர. அவருககு்த யதா்ததிரமுண்டாவதா்க என்று 
தியாைஞ செயயயவண்டும். பின்ைாயல குருவாைவர சொல்வது, கிறிஸது 
"எைக்கா்க ைரைைணடநதாசரன்று நீ நிணைவுகூரும்்படி இணத வாஙகிப் 
ச்பாசி்தது, விசுவாெ்ததால் உன் இருதய்ததியல நன்றியறிதயலாயட அவணர 
உைககு ஆ்காரைா்க உட்ச்காள்வாயா்க" என்்பார. இநத வார்தணத்கண்ளப் 
்பார்ததால் கிறிஸதுவின் ெரீர இர்தத்தணத ஏறறுகச்காள்ளும் வண்க நன்ைாய 
வி்ளஙகும். 
எப்்படிசயனில் : 
(1) விசுவாெ்ததால் வாஙகும் ்படி ்கறபி்ததிருககிைது. வாயாைது அப்்ப்தணத 
உட்ச்காள்ளுயையன்றி ஆவிககுரிய கிருண்பணய உட்ச்காள்்ளாது. 
விசுவாெயை கிறிஸதுணவக ்கண்டு ய்கட்டு அஙகி்கரி்தது, வஸதிரம் ய்பால் 
உடு்ததி, ஆ்காரம் ய்பால் உட்ச்காள்ளும். விசுவாெயை ஆ்ததுை்ததிறகுக 
ண்கயும் ்கண்ணும் வாயும் ஆைது. ஆதலால் விசுவாெ்ததால் வாஙகும்்படி 
சொல்லலாயிறறு. 
(2) இரு்தய்ததியல வாஙகும்்படி ்கறபி்ததிருககிைது. கிறிஸதுவின் ைாமிெ 
இர்ததம் ெரீர ய்பாெைைாயிராைல், ஆவிககுரிய ஆ்காரைாயிருப்்பதிைாயல 
அப்்படிச சொல்லியிருககிைது. 
(3) நன்றியறிதயலாயட வாஙகும்்படி ்கறபி்ததிருககிைது. கிறிஸதுநாதணர 
விசுவாெ்ததால் தரிசி்தது, விசுவாெ்ததால் அவருணடய ெரீர இர்தத்தணத 
உட்ச்காண்டு, அவருணடய தயணவ ருசி்ததுப்்பாரககிைவர்கள் தாங்கள் 
ச்பறை திவவிய உ்ப்காரங்கண்ளககுறி்தது நன்றியறிவது அவர்கள் ்கடணையய. 
நற்கருணை ்பரிைாறும் ஒழுஙகில் நியமி்தத்படிககும், ்கர்ததருணடய 
்கட்டண்ளப்்படிககும் விசுவாெ்ததால் உங்கள் இருதய்ததியல நன்றியறிதயலாயட 
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கிறிஸதுவின் ெரீர்தணதயும் இர்தத்தணதயும் வாஙகிைவர்க்ளாயிருநதால், 
அவருணடய வாககு்தத்தத்ததின்்படி அவயர உங்களிட்ததில் 
வாெைாயிருப்்பாசரன்றும், உங்கய்ளாயட ஒன்ைாயிருப்்பாசரன்றும், 
விசுவாசிககிைதுைன்றி, யதவன் உங்களுககுப் ்பாவைன்னிப்ண்ப அருளிசசெயதது 
நிசெயசைன்றும், இனி உங்கள் வாழ்நாட்்கச்ளல்லாம் நீங்கள் ்பரிசு்ததமும் 
நீதியுமுள்்ளவர்க்ளாய நடககும்்படி தம்முணடய ஆவியிைாயல உங்களுககு 
உதவி செயவாசரன்றும் நம்பி ஆறுதலுள்்ளவர்க்ளாயிருநது, கிறிஸதுவின் 
அன்பிைாயல உங்கண்ள்த யதறறிகச்காண்டு, அ்பா்ததிரராை ்பாவி்க்ளாகிய 
உங்களுககு்த யதவன் தநதருளிை நன்ணை்கண்ளக குறி்தது அவணர்த 
துதி்தது்த யதா்ததரிக்கயவண்டும். 

்கர்ததருணடய செ்பம் ்கர்ததருணடய செ்பம் 

எல்லாரும் நற்கருணை வாஙகிைதின்பின்பு சில செ்பங்களும் யதா்ததிரங்களும் 
வாசிக்கப்்படும். ஏறை்படி நற்கருணை வாஙகிைவர்கள் கிறிஸது நாதயராயட 
ஐககியப்்பட்டவர்க்ளாயும், அவணரகச்காண்டு பிதாயவாயட ஐககியம் 
அணடநதவர்க்ளாயும், அப்்பா பிதாயவ என்று கூப்பிடப்்பண்ணுகிை 
பு்ததிரசுவி்கார்ததின் ஆவிணயப் ச்பறைவர்க்ளாயும் இருப்்பதிைாயல 
்கர்ததருணடய செ்பம் முதலாவதா்க வாசிக்கப்்படும். 

யதவனிடம் ைன்ைாடுதல் யதவனிடம் ைன்ைாடுதல் 

அதன்பின்பு வாசிக்கப்்படும் முதலாஞசெ்ப்ததிைாயல நாம் செயத 
துதியதா்ததிரப்்பலிணய யதவன் ஏறறுகச்காள்்ள யவண்டுசைன்று 
பிரார்ததிககிைதுைல்லாைல், நம்முணடய ெரீரங்கண்ளயும் ஆ்ததுைங்கண்ளயும் 
சீவனுள்்ள ்பலியா்க அவருககுப் ்பணட்தசதாப்புவிககிைதாயுமிருககிைது. 
ெய்காதரயர, இநதச செ்பம் வாசிக்கப்்படும்ய்பாது ்பரா்பரன் தநதருளிை 
இரக்கங்கண்ளயும் கிறிஸது ைரி்தத அன்ண்பயும் நிணை்ததுகச்காள்ளுங்கள். 
நீங்கள் ச்பறை உ்ப்காரங்களுககுப் ்பதிலா்க என்ை்தணதக ச்காடு்ததாலும் 
அது ய்பாதாசதன்ைறிநது, உங்கண்ளயய ்பரா்பரனுககு ஒப்புகச்காடுங்கள். 
விசுவாசி்கள் நற்கருணையின் வழியாய அணடயும் நம்பிகண்கணயயும் 
ஆறுதணலயும் இரண்டாஞ செ்ப்ததில் ்காண்பி்ததிருககிைது. நற்கருணைணயச 
யெரப்ய்பாகிைவர்கள் ்பாவ்பாரஞ சுைககிைவர்க்ளாயும், ்பாவ ெஙகிலியால் 
்கட்டப்்பட்டவர்க்ளாயும் இருநதாலும், அவர்கள் விசுவாெ்தயதாயட 
யெரகதால் கிறிஸதுவின் கிருண்பயினுணடய ஐசுவரிய்தணதக ்கண்டு 
இண்ளப்்பாறுதலணடவார்கள். ்பாவைன்னிப்்பணடநயதாசைன்கிை 
நிசெய்தணதயும் சதயவெைாதாைம் சையசசுயாதீை்தணதப் ச்பறறு 
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ஆறுதலும் ஞாைெநயதாஷமும் நிணைநதவர்க்ளாய்த தங்கள் வீடு்களுககு்த 
திரும்புவார்கள். இதினிமி்ததம் கிறிஸதுவின் கிருண்பயிைாயல இநத 
ஆறுதணலயும் இநத நம்பிகண்கணயயும் அணடநதவர்க்ள இசசெ்ப்ததில் 
அடஙகியிருககிை துதியதா்ததிரங்கண்ளச செலு்ததுகிைது தகுதியய. 

ஸயதா்ததிர கீதம்ஸயதா்ததிர கீதம்

இரட்ெ்கர நற்கருணைணய ஏற்படு்ததிைதின் பின்பு அவரும் அவருணடய 
சீஷர்களும் ஒரு ெஙகீதம் ்பாடிைார்கச்ளன்று சொல்லியிருககிைது; அதுய்பால் 
யைறசொல்லிய செ்பங்களுககுப்பின்பு ஒரு யதா்ததிரககீர்ததைம் வாசிக்கப்்படும். 
இநதப் ்பரைகீத்ததில் கிறிஸதுநாதர பிைப்பின் ய்பரில் யதவதூதர்கள் ்பாடிை 
்பாட்ணட மு்கவுணரயா்கச சொல்லி, பின்பு கிறிஸது நாதணர்த யதவ 
ஆட்டுககுட்டியா்கவும் உல்க்ததின் ்பாவங்கண்ளச சுைநது தீரககிைவரா்கவும் 
்காட்டி, அவர நைககிரஙகி நம்முணடய செ்பங்கண்ள ஏறறுகச்காள்்ள 
யவண்டுசைன்று மி்கவும் உருக்கைாய யவண்டிகச்காண்டிருககிைது. இநதக 
கீர்ததை்ததியல ்கர்ததணர உயர்ததுநதுதியும், நம்ணை சவறுககுந தாழ்ணையும், 
உன்ைதங்களிலிருககிை ்பரைண்டல யெணையுணடய யதா்ததிரமும், பூமியியல 
சநாறுஙகுண்ட இருதயமுணடயவர்களுணடய தவிப்பும் ஒன்யைாசடான்று 
ச்பாருநதுகின்ைை. வாசிககும் ய்பாது ்பரா்பரனுணடய பு்ததிரருககும் 
யைாட்ெ சுதநதரவாளி்களுககும் ஏறை ்களிப்ய்பாடும், ்பாவ அழுக்கால் 
தீட்டுப்்பட்டவர்களுகய்கறை துக்க்தயதாடும் அணத வாசிக்கயவண்டியது. நாம் 
இப்்படிச செயயும்்படி விசுவாெ்ததின் மூலைாய நம்முணடய இருதயங்களில் 
வாெம் ்பண்ணுகிை இயயசு இரட்ெ்கர தைது ்பரிசு்தத ஆவியின் உதவிணய 
நைககு அருளிசசெயவாரா்க. 

ஆசிரவாதம் ஆசிரவாதம் 

்கணடசியா்க ஆசீரவாதம் கூைப்்படும். எல்லாப் பு்ததிககு யைலாை 
சதயவெைாதாைமும் , பிதா குைாரன் ்பரிசு்தத ஆவி யாகிய திரியய்க 
்பரா்பரனுணடய ஆசீரவாதமும் நற்கருணை வாஙகிைவர்க்ளணைவயராடும் 
நிணல்ததிருக்கயவண்டுசைன்று குருவாைவர ்பரா்பரனுணடய நாை்ததிைாயல 
அவர்கண்ள வாழ்்ததச ெண்பயார "ஆைன்’’ என்்பார்கள். ெய்காதரயர, 
இநத ஆசீரவாத்தணதக ய்கட்கும்ய்பாது நற்கருணை ஒழுஙகியல நீங்கள் 
நிணை்ததுக ச்காண்டாடிை நன்ணை்கண்ளயும், விசுவாெ்ததிைாயல 
நீங்கள் ச்பறைனு்பவி்தத நன்ணை்கண்ளயும் நிணை்தது, அநத நன்ணை்கள் 
என்சைன்ணைககும் ெதா்காலைா்க உங்கள் சுதநதரைாய நிணலககும்்படிககும், 
்கர்ததருணடய இராசசிய்ததியல யெருை்ளவும் நீங்கள் சதயவெைாதாை்தணதயும் 



நற்கருணைத் தியானமாணை 62

்பரிசு்தத ஆவியின் வரங்கண்ளயும் ச்பறறு்த யதறும்்படிககும், ்கர்ததருணடய 
ஆசீரவாதம் சைன்யைலும் உங்களுககுக கிணடககும்்படியா்க ்கரு்தயதாயட 
யவண்டிகச்காள்ளுங்கள். 

முடிவுணர முடிவுணர 

்கர்ததருககுட்்பட்ட பிரியைாைவர்கய்ள, நீங்கள் யதவநற்கருணை வாஙகுண்கயில் 
உங்கள் சிநணத்கள் விருப்்பங்கள் தியாைங்கள் யைற்காட்டிய ்பரிசு்தத 
ஒழுஙகுககு ஏறைணவ்க்ளா? இணதககுறி்தது உங்கண்ளச யொதி்ததுப்்பாருங்கள். 
நீங்கள் ஏறை்படி விசுவாெ்தயதாடும் ஞாை சிநணதயயாடும் இசொககிரசைநணத 
வாஙகிைால் பிரயயாெைம் மிகுதியாயிருககும். எப்்படிசயன்ைால், 
அப்்ப்ததிைாலும் திராட்ெ இரெ்ததிைாலும் உங்கள் ெரீரம் ச்பலைணடநது 
யதறைப்்படுகிைது ய்பால், கிறிஸதுவின் ெரீர்ததிைாலும் இர்தத்ததிைாலும் 
உங்கள் ஆ்ததுைா ச்பலைணடநது யதறைப்்படும். இதுவுைல்லாைல் இநதப் 
ச்பால்லாத உல்க்ததுககுரிய ்பாவங்களுககும் ைாயண்கககும் நீங்கள் விலகி, 
இருதய்ததிைாலும் ைைதிைாலும் ்பரைண்டல்ததுகய்கறி, அவவிட்ததில் 
கிறிஸதுயவாயட ெஞெரிககிைவர்க்ளாயும், ்கர்ததருணடய இராசசிய்ததில் யெரநது 
அவணர்த தரிசி்தது, அவயராயட அரொளுகிைதறகு ஆய்ததமுள்்ளவர்க்ளாயும் 
இருப்பீர்கள். அநத இராசசிய்ததில் ொககிர சைநதுக்கள் இல்ணல. 
அணடயா்ளங்களும் ைணைச்பாருள்்களும் அவவிட்ததில் இல்ணல. அஙய்க 
யெரநதவர்கள் ்கர்ததணர மு்கமு்கைாய்த தரிசி்தது, ெதா்காலைாய அவணர 
வைஙகி்த துதி்தது அவருணடய ைகிணைணய அனு்பவிப்்பார்கள். நீங்களும் 
அநத ஆைநத்ததிறகுப் ்பஙகுள்்ளவர்க்ளாகும்்படி இயயசு இரட்ெ்கருணடய 
்பாடு்கண்ள நிணை்தது, அவருணடய அன்ண்பக ச்காண்டாடி, அவருணடய 
வரப்பிரொதங்கண்ளப் ச்பறறுகச்காள்ளுகிைதற்கா்க நியமி்தத யதவ 
நற்கருணைணய நீங்கள் அெட்ணட செயயாைல், அது ்பரிைாைப்்படும் 
ய்பாசதல்லாம் விசுவாெ்தயதாயட யெரநது யதவ்ப்ததிணய சைன்யைலும் 
அணடநது யதறுவீர்க்ளா்க. ்பரா்பரணையும் அவருணடய குைாரைாகிய 
நம்முணடய நாதர இயயசுகிறிஸதுணவயும் நீங்கள் அறிநது யநசி்ததுக 
ச்காண்யடயிருககும்்படி, எல்லாப் பு்ததிககு யைலாை யதவ ெைாதாைம் 
உங்கள் இருதய்தணதயுஞ சிநணதணயயுங ்காப்்பாறைக்கடவது. பிதா குைாரன் 
்பரிசு்தத ஆவியுைாகிய ெரவ வல்லணை ச்பாருநதிய ்பரா்பரனுணடய 
ஆசீரவாதமும் உங்களுககுள்ய்ளயிருநது, எப்ச்பாழுதும் உங்கய்ளாயட 
நிணல்த திருக்கக்கடவது. ஆைன். 



்பரிசு்தத நற்கருணை என்னும் ்கர்ததருணடய ்பரிசு்தத நற்கருணை என்னும் ்கர்ததருணடய 
இராப்ய்பாெை்தணதப் ்பரிைாறும் ஒழுஙகுஇராப்ய்பாெை்தணதப் ்பரிைாறும் ஒழுஙகு
நற்கருவண ைொங்கொ்தைர்கள் த்தைொையதவ்த விடடுப் தெொனைதின் 

பின்பு நற்கருவண ைொங்கப்தெொகி்றைர்கள் ைரிவச ைரிவசயொயிருநது 
ஆயத்தமொகி்ற தைவளயில் அைர்கள் முைங்கொற்ெடியிடடுத ்தனிததுச் 

தசபிக்கத்தக்க தசெததியொனைம்

ஆ்ததுைாயவ, இப்ச்பாழுது ்பரா்பரனுணடய வாெஸதல்ததிலும், யதவாதி 
யதவனுணடய ெமு்க்ததிலும் வநதிருககிைாய. ்ப்ததியுள்்ள விருநதர கூடி 
்கர்ததருணடய ்பநதிணய ஆெரிக்கவும், சிலுணவயில் அணையுண்ட இயயசுவின் 
ைரைப்்பாடு்கண்ள நிணைக்கவும் ஆய்ததைாகிைார்கள். ்பரைராயனுணடய 
்பணிவிணடக்காரனும் இப்ச்பாழுது ்பரிசு்தத யைணெயண்ணடயில் வநது, 
"ெ்கலமும் எ்ததைைாயிருககிைது, ்கலியாை்ததுககு வாருங்கள்" என்று 
அணைககிைது ய்பால் நிறகிைார. "்கர்ததர தம்முணடய ்பரிசு்தத ஆலய்ததில் 
இருககிைார. பூமிசயல்லாம் அவருககு முன்்பா்க ைவுைைாயிருக்கக்கடவது'' 
என்று சொல்லிய்படி, இப்்பநதிணயச யெருகிைவர்கச்ளல்லாரும் அரவைடககிப் 
ய்பொைல் ைவுைைாயிருககிைார்கள். இப்்படி வைக்கைாயிருககிைது தகுதியய. 
ஏசைன்ைால், யதவசு்தனுணடய ைரை்தணதயும், அவருணடய அதிெய 
அன்ண்பயும் ்காட்டி ஞா்ப்கப்்படு்ததும் நியை்தணதப் ்பாரககிலும் ்பய்ப்ததியுள்்ள 
ஆொரமுண்யடா? ஆ்ததுைாயவ, நீ இநதப் ்பரிசு்தத ்பநதிககு வநதிருகண்கயில் 
ைவுைைாயிருநது, உன்ணைச யொதி்ததுச செ்ப்ததியாைம் ்பண்ணிகச்காண்டு, 
தாழ்ணையயாடும் ்பய்ப்ததியயாடும் விசுவாெ்தயதாடும் யெருவாயா்க. 

தசெம்

்கர்ததராகிய இயயசுககிறிஸதுயவ, ்பாவி்கண்ள இரட்சிககும்்படி உல்க்ததில் 
வநதவயர, வரு்ததப்்பட்டுப் ்பாரஞசுைநது ச்காள்ளுகிைவர்கண்ள உம்மிட்ததில் 
வரவணைககிைவயர, "இவர ்பாவி்கண்ள ஏறறுகச்காண்டு அவர்களிட்ததில் 
ய்பாெைம்்பண்ணுகிைார" என்று இ்கைப்்பட்ட ்பாவி்களின் யநெயை, என் 
்பாவங்க்ளாகிய ்பார்ததிைாயல வரு்ததப்்பட்டு உம்மிட்ததில் வருகியைன். 
யதவரீர என் ்பார்தணத இைககி எைககு இண்ளப்்பாறுதணல்த தாரும். நீர 
முறறு முடிய இரட்சிககிைவராயும், ஞாைம் வல்லணை அன்பு நிணைநதவராயும் 
இருப்்பதிைாயல, என் முழு நம்பிகண்கயும் என் அணடக்கலமும் நீயர. 
இப்ச்பாழுது உம்முணடய ்கட்டண்ளப்்படி உம்ணையும் உைது ்பாடு்கண்ளயும் 
உைது இரட்ெணிய அன்ண்பயும் நிணைககும்்படியா்க உம்முணடய ெமு்க்ததில் 
வநதிருககியைன். எைககும் இஙய்க கூடிவநதிருககிைவர்கச்ளல்லாருககு
ம் உம்ணைப் பிரென்ைைாககி, உைது திருமு்கப்பிர்காெ்தணத எங்களுககுக 
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்காண்பி்தது, உைது அன்புள்்ள ஈவு்க்ளால் எங்கண்ள ஆறுதல்்படு்ததும். 
நாங்கள் அணைநது சதளிநது ெநயத்கநதீரநத ைைணதயுணடயவர்க்ளாகி, 
இரட்ெ்கர எங்கள் நடுவிலிருககிைார என்று விசுவாசி்ததுகச்காண்டு, 
சொல்லிமுடியாத ைகிணையால் நிணைநத ெநயதாஷமுணடயவர்க்ளாயிருககு
ம்்படிககும், உைது ெரீர இர்தத்தயதாடு ஐககியப்்பட்டு, உம்யைாடும் எங்கள் 
ெய்காதரயராடும் ஒன்ைாயிருககும்்படிககும், யதவரீர எழுநதருளிப்ய்பாை 
இட்ததில் நாங்களுஞ யெரநது உைது ைகிணைணயக ்காண்ய்பாசைன்கிை 
நிசெய நம்பிகண்கயுள்்ளவர்க்ளாயிருககும்்படிககும், இப்ச்பாழுது எங்கண்ளச 
ெநதிக்க வநது, உம்ணை சவளிப்்படு்ததி, உைது ஆவியின் முதற்பலன்்கண்ள்த 
தநது எங்கண்ள ஆசீரவதி்ததருளும். உைது ைரைபுண்ணியங்களினிமி்ததயை. 
ஆைன். 



நற்கருணை்ததியாைங்கள்நற்கருணை்ததியாைங்கள்
அதநகர் நற்கருவணக்குச் தசருகி்றதினைொதை அவ்த ைொங்குகி்ற்தற்கு 

தநரஞதசன்்றொல், நற்கருவண ஒழுங்கின் இவடயில் தசெததியொனைங்கவள 
ைொசிக்கி்றதுமல்ைொமல், இதின் அடியில் கண்டிருக்கும் தியொனைங்களில் 

சிைைற்வ்றயும் ைொசிக்க தைண்டும்

நீதி: 4:26 உன் கொல் நடக்கும் ைழிவய உற்றுப்ெொர்

நான் நடககிை வழிணய இ்ததருை்ததில் உறறுப்்பாரககிைது அவசியயை. 
எநத யநாக்க்தயதாயட இநதப் ்பரிசு்தத ொககிரசைநணத வாஙகும்்படி 
யெரநதிருககியைன்? இதறகு என் ைைசொட்சி எநத உ்ததரவு சொல்லும்? 
கிறிஸதுவின் ைரை்தணத நிணைககும்்படிககும், அவர சிலுணவ ைர்ததில் 
தம்ணை்ததாயை ஏ்க்பலியா்கக ச்காடு்ததணத ஞா்ப்கம் ்பண்ணும்்படிககும், 
அவர ஒருவயர என் இரட்ெ்கசரன்றும், அவயர என் ்பாவங்கண்ள 
நிவிர்ததி செயது ்பரா்பரணை என்யைாடும் என்ணைப் ்பரா்பரயைாடும் 
ஒப்புரவாககிைவசரன்றும் நான் நம்பிகச்காண்டிருககிைணத அறிகண்கயிடும் 
்படிககும், அவர அருளிசசெயகிை கிருண்பககு அ்ததாட்சியும் 
மு்ததிணரயுைாயிருககிை வரப்பிரொதங்கண்ள வாஙகிகச்காள்ளும்்படிககும் 
நான் யெரயவண்டியது. இதற்கா்கயவ வநதிருககியைசைன்று தாழ்ணையாய 
நம்புகியைன். என் இரட்ெ்கயர, உம்ணை யநாககிகச்காண்டிருககிை எைககு 
உம்முணடய ொயணல்ததரி்தது, என் குணைவு்கண்ள நீககி, உம்முணடய 
கிருண்பணய நிணைவாய்த தாரும். நான் வறுணையுள்்ளவன், நீர கிருண்பயாலும் 
நீதியாலும் நிணைநதவர. நான் நிரப்்பாககியன், நீர உருக்கைாை இரக்கங்கண்ள 
உணடயவர. நான் ்பாவி, நீர ைன்னிககிைவர. நான் ஆககிணைககுப் 
்பா்ததிரன், நீர ஆககிணைணய வியைாெைஞசெயகிைவர. நான் நன்ணைசெயய 
விரும்பிைாலும் அணத நிணையவறைப் ்பலனில்லாதவன், நீர ்பலப்்படு்ததி 
ஊன்ைக்கட்டிச ெ்காயஞசெயகிைவர. நான் ைரை்ததிறகும் நர்க்ததிறகும் 
தீரக்கப்்பட்டவன், நீர யைாக்ஷ்தணதயும் நி்ததிய சீவணையும் ஈகிைவர. யதவரீர 
ஏற்படு்ததிை ொககிரசைநதின் வழியாய விசுவாெ்ததிைாயல உம்மிட்ததில் 
வருகியைன். எைககிரஙகி, என்ணைச ெநதிக்கவாரும். 

லூக்கொ: 22:19 என்வனை நிவனைவுகூரும்ெடிக்கு இப்ெடிச் தசய்யுங்கள்.

அருணை இரட்ெ்கயர, நீர எங்கள் ய்பரில் ணவ்தத மிகுநத அன்ண்பயும், 
நீர எங்களுக்கா்கச ெகி்தத ச்காடிய யவதணை்கண்ளயும் இணடவிடாைல் 
நிணைக்கயவண்டியதாய இருக்க, அணவ்கண்ள ைைககிையத எங்கள் 
சு்பாவம். நாங்கள் ்பாவ்தணத விட்டுவிடாததிைாலும், நற்கருணை 
ஆராதணையியலயும் அெதி அெட்ணட ்பராககுள்்ளவர்க்ளாயிருப்்பதிைாலும் 
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நாங்கள் ைைதிககுைமுள்்ளவர்கச்ளன்்பது நிசெயயை. யதவரீர எங்கள் 
்பலவீை்தணதக ்கண்டு எங்களுககிரஙகி உம்முணடய சிலுணவப் ்பாடு்கண்ள 
எங்களுககு சவளிப்்பணடயாயக ்காண்பி்தது ஞா்ப்கப்்படு்ததும்்படிககு இநத 
அடயா்ளங்கண்ள ஏற்படு்ததினீர; இதற்கா்க உம்ககு்த யதா்ததிரம். சிலுணவயில் 
அணையுண்ட இயயசுயவ, நீர ைரி்தத அன்ண்ப எங்களுககு சவளிப்்படு்ததி, 
அவவன் பின்ரூ்ப்தணத எங்கள் இருதய்ததில் எழுதும். உம்முணடய 
பிைப்பின் தாழ்ணைணயயும், உைது ைரை்ததின் புண்ணியங்கண்ளயும், நீர 
உயிர்தசதழுநத வல்லணைணயயும், நீர ்பர்ததுகய்கறிை ைகிணைணயயும் 
நாங்கள் இப்ச்பாழுது அன்ய்பாயட நிணை்ததுகச்காள்ளுகியைாம். நாங்கள் 
உம்முணடய ்பாடு்கண்ளககுறி்தது நன்றியுள்்ளவர்க்ளாயிருககிைதா்கவும்
, உம்முணடய உயிர்தசதழுதலில் விசுவாெம் ணவ்ததிருககிைதா்கவும், 
உம்முணடய இரண்டாம் வருண்கககு நாங்கள் எதிர்பாரககிைதா்கவும் 
உல்க்ததாருககு முன்்பா்கக கூறி அறிகண்கயிடுகியைாம். உம்முணடய 
ைரை்தணத இப்ச்பாழுது நிணை்ததிருககிை நாங்கள் இனி ஒருய்பாதும் 
உம்முணடய அன்ண்ப ைைவாத்படிககும், இ்ததருை்ததில் யயாசி்ததணவ்களும் 
உைரநதணவ்களும் தீரைானி்ததணவகளும் என்சைன்ணைககும் எங்கள் 
இருதய்ததில் ்பதிநதிருககும்்படிககும் கிருண்ப செயயும். 

லூக்கொ: 22:44 அைர் தகொடிய தை்தவனைப்ெடடு அதிக 
உக்கிரதத்தொதட தசெம்ெண்ணினைொர். அப்தெொழுது அைருவடய தைர்வை 

இரத்தததுளிகவளப் தெொைொகித ்தவரயிதை விழுந்தது.

ஆ்ததுைாயவ, உன் ்பாவ்ததிைாயல யதவசுதனுககுண்டாை வரு்தத்தணதப் 
்பார்தது்த துககி்ததுகச்காள் . அவர அணடநத வரு்தத்ததின் ச்காடூர்ததிைாயல 
ைையவதணையும் வியாகுலமும் அவருககு அதி்கரி்தததால் அவருககு 
இர்ததயவரணவ உண்டாயிறறு. நீ அணடய யவண்டிய தண்டணைணயயும், 
உைககு நியமிக்கப்்பட்ட நர்க ஆககிணைணயயும் அவர ்கண்டார. உன் 
்பாவங்களின் ஏரா்ள்தணதயும் நீ ்பரயலா்க இராொவுககு உண்டாககிை 
்கைவீை்தணதயும் அறிநதார. ்பரா்பரனுணடய ைாெறை ்பரிசு்தததன்ணை 
இப்்படிப்்பட்டசதன்று அவர அறிநததால், உன் அசு்ததங்களுககு வர்ததக்க 
்பலனும் இப்்படிப்்பட்டசதன்று அவருககு நன்ைாய்த சதரியும். யதவய்கா்பைாகிய 
புெல் ச்பருங்காறறு உன்ணைப் பிடி்ததடிக்க வருகிைணத அவர ்கண்டார. 
உன் ்பஙகு நியமி்ததிருககிை ்காரிருண்ளயும், அககினி ச்கநத்கம் எரிகிை 
்கடணலயும் ்கண்டார; ்கண்டு ைைதுருகி உன்ணை இரட்சிககும்்படி ஏற்பட்டார; 
இடிதலியல நின்ைார. நீ உைக்கா்கக குவி்தத யதவய்கா்பாககிணைணய 
உ்ததரி்தது்த தீர்ததார. உன் ்பாவங்கண்ளச சுைநதுச்காண்டு நீெனுககுப் 
ச்பலனும், சநருக்கப்்படுகிை எளியவனுககு்த திடனும் ச்பருசவள்்ள்ததுககு்த 
தப்பும் அணடக்கலமும், சவயிலுககு ஒதுஙகும் நிைலுைாைார. அவருணடய 
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திருயைனிசயல்லாம் இர்ததைாய யவரக்க்ததக்கதா்க, அவர அணடநத 
வியாகுலங்கள் எ்ததணை! என் ஆ்ததுைாயவ, உன் மீட்்பர உன் 
்பாவங்களுக்கா்க அனு்பவி்தத ்பாடு்கள் எவவ்ளசவன்று நீ யயாசி்தது 
ைதி்தததுண்யடா? இப்ச்பாழுதாவது அவருணடய ்பாடு்கண்ளச சிநதி்ததுப்்பார. 
அவர உைக்கா்க அணடநத அய்காரைாை யவதணை்கண்ளப் ்பார்தது இனி 
என்சைன்ணைககும் ்பாவைாை யாணவயும் சவறுப்்பாயா்க. 

ஏசொயொ: 53:5 எங்கள் மீறு்தலுக்கொகக் கொயப்ெடடொர்

என் மீட்்பயர, உைது சீவ்கால்ததிலும் உைது ைரையவண்ளயிலும் நீர ஏணைப் 
்பாவி்களுககுச செயத தயவு அதிெயயை. நீர ்பட்ட ்காயங்கள் ஐநதிைாலும் 
உைது ்கருணை வி்ளஙகுகிைது. என் ஆ்ததுையரா்கங்கள் தீருதறகு அநதக 
்காயங்கய்ள அவிழ்தம். 
துரிசணெ்கள் எழும்பும்ய்பாது உைது ்காயங்கண்ள நிணை்தது அநத இசணெ்கண்ள 
அணடககிகச்காள்யவைா்க. உைககு ஊழியஞசெயவதில் நான் அெநது 
தூஙகி நடககும்ய்பாது, உைது ்காயங்கண்ள நிணை்தது விழி்ததுகச்காண்டு 
உணைப்ய்பைா்க. யதவ நற்கருணையவண்ளயில் உைது ்காயங்கண்ள 
நிணை்ததைா்ததிர்ததியல வீண்சிநணத்கள் அணை்ததும் அறறுப்ய்பா்கக்கடவை. 
ஆ்ததுைாயவ, நீ என்ை்தணத ைைநதாலும் உன் இரட்ெ்கருணடய அன்ண்ப 
ைைவாயத. அவர ஒருக்காலும் உன்ணை ைைக்கவில்ணல. ்கணட இக்கட்டிலும் 
தம்ணை நிணையாைல் உன்ணை நிணை்ததார. 
ைரை அவஸணத ெமீபிககும்ய்பாது தாம் மீட்்கப்ய்பாகிை ஆ்ததுைாக்கள் 
ஒவசவான்ைாய அவர நிணைவுககு வநததில் உன் ய்பணரயும் உன் 
ய்பாணரயும் உன் முடிணவயும் நிணை்ததார. யதாட்ட்ததிலும் சிலுணவயிலும் 
்கல்லணையிலும் உன் இரட்சிப்ய்ப அவர ்கவணல. இப்ச்பாழுதும் அவர 
ைகிணையுணடயவராய வாை்ததில் வீறறிருநதும் பூமியில் ய்பாராடுகிை 
தம்முணடயவர்கண்ள யநாககிப்்பாரககிைார. அவர்கள் அ்பா்ததிரராயிருநதும் 
அவர்களிட்ததில் அன்்பாயிருககிைார. 
அவர யதவாதி யதவைா்கவும் அவர்கள் அற்பைண்ைா்கவும் இருநதும், 
அவர்கள் ரூ்ப்தணத்த தரி்தது அவர்கண்ளச ெய்காதரசரன்று அணைககிைார. 
அவர தூதருணடய கீர்ததைங்கண்ளக ய்க்ளாைல், தைது பிள்ண்ள்களின் 
செ்பங்கள் ச்பருமூசசு்களுககுச செவிச்காடுககிைார. 

குணைவில் எங்கண்ள ஆதரிககிைதும், யைாெங்களுககு எங்கண்ள விலககிக 
்காககிைதும் துன்்பங்களில் எங்கண்ள ஆறுதல் ்படு்ததுகிைதும் அவருககுப் 
பிரியம். அவருணடய அன்ண்ப நான் ஒருக்காலும் ைைவாதிருப்ய்பைா்க. 
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தயொைொன்: 1 :29 ெொருங்கள், உைகததின் ெொைதவ்தச் சுமநது 
தீர்க்கி்ற த்தை ஆடடுக்குடடி இைதர

ஆ்ததுைாயவ, உைக்கா்க அடிக்கப்்பட்ட ்பலிணய உறறுப்்பார. உன் 
இரட்ெ்கர யதவ ஆட்டுககுட்டி என்ைப்்பட்டவர. அவர ்பழுதறைவரும் 
ச்பாறுணையுள்்ளவருைாைதால் அவணர ஆட்டுககுட்டி என்றும், 
சதயவதன்ணையுணடயவராயும் பிதாவிைாயல நியமிக்கப்்பட்டவராயும் 
இருப்்பதால் அவணர்த யதவ ஆட்டுககுட்டி என்றும் சொல்லியிருககிைது. 
"அவர ஒரு ஆட்டுககுட்டிணயப்ய்பால் அடிக்கப்்பட ச்காண்டுய்பா்கப்்பட்டு, 
தன்ணை ையிர ்க்ததிரிககிைவனுககு முன்்பா்க ெ்ததைறறிருககிை ஆட்ணடப்ய்பால் 
தம்முணடய வாணய்த திைவாதிருநதார. அவர வாயியல வஞெணையும் 
முணையிடுதலும் ்காைப்்பட்டதில்ணல. ‘’ ஆட்டுககுட்டியாைவருககுப் 
பின் செல்லுகியைசைன்று யைன்ணை்பராட்டுகிைாயய, அப்்படியாைால் 
அவணரப்ய்பால் பிணையறைவைாயும், ொநதமுள்்ளவைாயும், ஒருவருககும் 
தீணை செயயாைல் பிைர செயகிை தீணைணயச ெகிககிைவைாயும் 
இருககும்்படி அவரிட்ததில் ்கறறுகச்காள். யதவ ஆட்டுககுட்டியாைவர 
்பாவ்தணதச சுைநது தீர்ததசதப்்படி? தைது சொநதச ெரீர்ததியல ்பாவ்தணத்த 
தாஙகிகச்காண்டு சிலுணவயில் ைரி்தததிைாயலயல்லயவா அணத்த தீர்ததார; 
நைககுச ெைாதாைம் உண்டு ்பண்ணும் ஆககிணை அவரயைல் இைஙகிறறு. 
யதவகுைாரன் சுைநத ்பாவ்பாரம் எவவ்ளவு! அவர அணதச சுைநது 
தீராவிட்டால் உல்கமுழுதும் அநதப்்பார்ததிைாயல சநாறுஙகி அழியுயை. " 
அடிக்கப்்பட்ட ஆட்டுககுட்டியாைவர வல்லணைணயயும், ஐசுவரிய்தணதயும், 
ஞாை்தணதயும், ்பல்தணதயும், ்கை்தணதயும், ைகிணைணயயும், யதா்ததிர்தணதயும் 
ச்பறறுகச்காள்ளுதறகுப் ்பா்ததிரராயிருககிைார.

லூக்கொ: 23:42 ஆண்டைதர, நீர் உம்முவடய இரொச்சியததில் தசரும் 
தெொழுது என்வனை நிவனைத்தருளும்

இரட்ெ்கயர, குைப்்பட்ட ்கள்்ளணைப்ய்பால உம்ணை யநாககி ைன்ைாடுகியைன். 
அவணை்த தயவாய ஏறறுகச்காண்டு இன்று என்னுடயை ்பரதீசில் 
இருப்்பாசயன்று சைாழிநதவயர, உைது இராசசிய்ததின் ைகிணையயாயட நீர 
திரும்்ப வரும்ய்பாது என்ணை நிணை்ததருளும். நான் ஒரு நன்ணைணயயும் 
ச்பறறுக ச்காள்்ளப் ்பா்ததிரைல்ல. நீர என்ணைக ண்கவிட்டாலும் நீதியா்கயவ 
இருககும். ஆைாலும் இரக்கமுள்்ள ஆண்டவயர, ்கணடசிநாளில் 
ய்காடாய்காடிய்பர்கள் உம்முணடய ென்னிதாை்ததில் ்பயநது நின்று 
நியாய்ததீரப்ண்ப அணடயும்ய்பாது என்ணை இரக்கைாய நிணை்ததருளும். 
கிருண்பயுள்்ள இயெயவ, என்ணை நிணை்ததருளும், இனி நான் 
ஒருக்கால்ததிலாகிலும் உம்ணை ைைவாைல், உைது அன்பிைாயல ஏவப்்பட்டு 
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என்ணையும் என் முழுப்்பல்தணதயும் என் வாழ் நாட்்கள் ஒவசவான்ணையும் 
உைகச்கன்று ்பணட்தது ஒப்புவிப்ய்பைா்க.

மத: 26:26 ைொங்கிப் புசியுங்கள்; இது என்னுவடய சரீரம்

்கர்ததயர, ச்கட்ட குைாரணைப்ய்பால் தவிடு்கண்ள்த தின்று ்பட்டினியிைாயல 
தவி்தது வதஙகிப்ய்பாயிருககிை எைககு இநதவார்தணத எவவ்ளவு ஆறுதல் 
தர்ததக்கது! யதவரீர உம்ணை ஈவாயகச்காடு்தது நாங்கள் உைது ்பாவ 
நிவாரை்தணதயும் உைது புண்ணியங்கள் வரப்பிரொதங்கண்ளயும் ஞாை 
ஆ்காரைா்க உட்ச்காள்ளும்்படி எங்களுககு அருளிசசெயது, ‘’வாஙகிப் 
புசியுங்கள்’’ என்று ்கட்டண்ளயிட்டிருககிறீயர. எைககு அவசியர 
யதணவயாைணவ்கண்ளயும், நான் மிகுநத ஆவலாய விரும்புகிைணவ்கண்ளயும் 
நீர இலவெைாய்த தருகிறீர. ்கர்ததாயவ, உைது தயா்பரக கிருண்பக்கா்க 
உைககு்த யதா்ததிரம். அ்பா்ததிரைாகிய நான் உைது தயா்ள்ததிைாயல 
ணதரியஙச்காண்டு கிறிஸதுணவப்்பறறிகச்காள்ளும்்படி யெருகியைன். அவணர 
ஆண்டவசரன்று ஏறறுகச்காண்டு அவர நாை்ததில் விசுவாெம் ணவ்தது 
அவருணடய ்பரிபூரை்ததிைாயல ய்பாஷிக்கப்்படுயவைா்க.

தயொைொன்: 6:56 என் மொமிசதவ்தப் புசிதது, என் இரத்தததில் 
ெொனைம்ெண்ணுகி்றைன் என்னில் ்தரிததிருக்கி்றொன்; நொனும் அைனில் 

்தரிததிருக்கித்றன்

்கர்ததாயவ, நான் புைம்்பாை அணடயா்ளங்கண்ள வாஙகிக ச்காள்ளும் ய்பாது 
அணவ்க்ளால் குறிக்கப்்படுகிை ்காரியைாகிய உள்்ளாை கிருண்பணயயும் 
அணடயும்்படி எைககு உதவி செயயும். உம்முணடய வார்தணத்கள் 
ஆவியைாய சீவனுைாய இருககின்ைை. ஆவிககுரிய ஆ்காரைாகிய 
உம்முணடய இரட்சிப்ண்ப நான் வாஞசி்தது, அதின்யைல் ்பசியும் தா்கமும் 
உள்்ளவைாயிருககும்்படியா்க என் குறைங்கண்ள உைரும் உைரணவயும், 
கிறிஸதுவின் கிருண்பணய விரும்பும் ஆணெணயயும் உைது ்பரிசு்தத 
ஆவியாைவர எைககு்த தநதரு்ள யவண்டும். கிறிஸதுவில் உண்டாயிருககும் 
்பரிபூரை்தணத நான் இப்ச்பாழுது ்கண்டு அனு்பவிககும்்படி எைககுக 
கிருண்ப செயயும். அவர என் தன்ணைணய ஏறறுகச்காண்டு என் 
்பலவீைங்கண்ள உைரநது இரஙகுகிைவர. அவர தம்முணடய சீவணை 
எைக்கா்க ஒப்புகச்காடு்தத மீட்்பர. என்ணை உண்டாககிைவர என்ணைப் 
புைக்கணியாைல் ச்கட்டழிநது ய்பாகிை ்பாவியாகிய எைக்கா்க்த தம்முணடய 
இர்தத்தணதச சிநதிைார. அவருணடய திரு இர்ததம் ெ்கல ்பாவமும் ய்பா்கச 
சு்ததி்கரிககும் தன்ணையுள்்ளது. எங்கள் ்பாவங்கண்ள நீககும் ்பலி அவயர, 
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்பலிசெலு்ததிை ஆொரியரும் அவயர. அவர என் ்பாவங்கண்ள நிவிர்ததி 
செயததுைல்லாைல், இப்ச்பாழுது எைக்கா்க யவண்டுதல் செயதும் வருகிைார. 
அவர முறறும் என்ணை இரட்சிககிைவர. என் அவெரங்களுககு்ததக்க 
ஞாைமும் வல்லணையும் கிருண்பயும் அவரிட்ததில் உண்டு. அவருணடய 
அன்பு அறிவுககு யைலாைது. இணவ்கச்ளல்லாவறணையும் என் முழு 
இருதய்தயதாயட விசுவாசிககியைன், அவர ஒருவயர என் இரட்ெ்கர. 
அவர ்கட்டண்ளயிட்ட அப்்பமும் இரெமுைாகிய இநத அணடயா்ளங்களின் 
மூலைாய ஆண்டவரின் ைரை புண்ணியங்கண்ளயும் அவருணடய 
இரட்சிப்பின் ்பரிபூரை்தணதயும் நான் இப்ச்பாழுது ்கண்டு கிரகி்தது 
எைககுரி்ததாககிகச்காள்யவைா்க. கிருண்பயுள்்ள மீட்்பயர, என் ்கண்்கள் 
உம்ணையய யநாககிகச்காண்டிருககின்ைை. நீர ைரி்தது்த திரும்்ப உயிரச்காண்டு 
எைக்கா்கப் ்பரிநது ய்பசுகிைவர. உம்முணடய பிள்ண்ள்கள் கூடிவநதிருககும் 
ெண்பயில் நீரும் வநதிருககிறீர. என் ஆ்ததுையை, ்கர்ததணரயும் என் முழு 
உள்்ளயை அவருணடய ்பரிசு்தத நாை்தணதயும் ஸயதா்ததிரி. இவவண்கயாய 
நான் தியாைம்்பண்ணிக ச்காண்டு யதவரீரிட்ததில் தரி்ததிருப்ய்பைா்க. நீரும் 
உைது ஆவிணய்த தநது இசொககிரசைநதின் வழியாய விசுவாெ்தணதக 
ச்காண்டு என்னிட்ததில் வநது தஙகும். நான் யதவரீணர என் ்பங்கா்கவும் 
என் ெநயதாஷைா்கவும் என் ்பலைா்கவும் என் செயைா்கவும் ஏறறுகச்காண்டு 
உம்யைாயட ஐககியப்்படயவண்டு சைன்று விரும்புகியைன். யலா்க ஆணெ்களும் 
யலா்க சிநணத்களும் அறறுப்ய்பா்கக்கடவை. நீயர என் ஆ்ததுை்ததுககு 
சையயாை ய்பாெைைாயும் சையயாை ்பாைைாயும் இருககும் ்படிககும், உைது 
இரட்சிப்பிைாயல என் ஆ்ததுைா ெநயதாஷி்தது எழுப்புதல் அணடநது 
நறகிரிணய்கண்ள நிணையவறறுதறகு ்பலஙச்காள்ளும்்படிககும், இப்ச்பாழுது 
என்ணைச ெநதிக்க வநது என்ணை ஆசீரவதி்ததருளும். 

ஏசொ: 56:4 நம்முவடய உடன்ெடிக்வகவயப் பிடிததிரு.

்கர்ததராயிருககிை இயயசுககிறிஸதுவின் சுவியெஷம் ைகிணையுள்்ள 
உடன்்படிகண்கயய. அது கிருண்பணயயும் ஆசீரவாத்தணதயும் 
உணடயதாயிருககும் ஊழியம். அது யைாயெயின் 
நியாயப்பிரைாை்தணதப்்பாரககிலும் வியெஷி்தததாயும், சிைநத ்பலியின் 
மூலைாய உறுதியாக்கப்்பட்டதாயும் இருககிைது. இநதப் புது உடன்்படிகண்கயய 
நி்ததியமும் குணைவறைதும் நிசெயமுைாைது. இவவுடன்்படிகண்ககய்கறை 
ை்ததியஸதராகிய இயயசுககிறிஸதுணவப் ்பறறும் விசுவாெ்ததிைாயல 
இரட்சிப்புககுரிய நன்ணை்கண்ள நான் ்பறறிகச்காண்டு அணவ்கண்ள 
எைககுரி்ததாககிகச்காள்யவைா்க. ஆை்ததில் அமிழ்நது ய்பாகிைவன் 
தைககு நீட்டப்்பட்ட ய்காணலப் ்பறறிகச்காள்வதுய்பால், ்பாவ்ததில் 
அமிழ்நது ய்பாகிை நான் சுவியெஷ்ததின் வழியாய அரு்ளப்்பட்ட யதவ 
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இரக்க்தணதப் ்பறறிகச்காண்டு இரட்சிப்்பணடயவைா்க . ைறசைநத 
நம்பிகண்கணயயும் நான் சவறு்தது கிறிஸதுணவ ஆதாயப்்படு்ததிகச்காள்்ளவும் 
கிறிஸதுவுககுட்்பட்டவைாயக ்காைப்்படவும் ஆணெயாயிருககியைன். 
்கப்்பல் யெதப்்பட்டிருகண்கயில் ்கடலில் அமிழ்நது ொகிைவர்கள் தங்கண்ள 
இரட்சிககும்்படி வநத ்படண்க எவவ்ளவு ஆவயலாயட ்பறறிப் பிடி்தது 
எவவ்ளவு ெநயதாஷைாய அதில் ஏறி ்கணரயெருவார்கய்ளா, அப்்படிப்்பட்ட 
ஆவயலாடும் அப்்படிப்்பட்ட ெநயதாஷ்தயதாடும் என் இரட்ெ்கரின் அன்்பாகிய 
்படண்க நான் ்பறறிப்பிடி்தது இரட்சிப்ண்பக ்கண்டு கிரகி்ததுகச்காள்ளுகியைன். 
இநதப்்படய்க யெதமின்றி யைாட்ெ்கணர பிடிககுசைன்று எைககு நிசெய 
நம்பிகண்கயுண்டு. இதியல அணடக்கலம் புகுநதிருகண்கயில் ்பயமில்ணல. 
கிறிஸதுவின் இர்தத்ததிைாயல உண்டாை மீட்ய்ப என் நம்பிகண்க. இநத 
நம்பிகண்கசயான்யை என்ணை சவட்்கப்்படு்தத ைாட்டாது. 

மல்கி: 4:2 நமது நொமததுக்குப் ெயநதிருக்கி்ற உங்களுக்கு நீதியின் 
சூரியன் உதிக்கும்

திவவிய சூரியைாகிய இயயசுயவ! நீர சீவணையும் அழியாணைணயயும் 
சுவியெஷ்ததிைாயல சவளிப்்படு்ததி, ்பரா்பரன் அஙகி்கரி்தத வருஷ்தணத 
உல்க்ததாருககுக கூறினீர. நீர நியாயப்பிரைாை்ததிறய்கறை நீதியின் சூரியைாய 
இராைல், சுவியெஷ்ததுகய்கறை நீதியின் சூரியைாயிருககிறீர. எங்கள் 
சுய நீதிணய நீதியல்லசவன்று புைக்கணி்தது, உைது புண்ணியங்க்ளாகிய 
சிைநத நீதிணய சவளிப்்படு்ததினீர. விசுவாெ்ததின் ஒளியாைவயர! நீர 
ஆககிணைப்்படு்ததும் சுடரல்ல, நீர ்பட்சிககிை அககினியுைல்ல, நீர 
கிருண்பணயயும் இரக்க்தணதயும் ச்பாழிநது, நல்லறிவாகிய பிர்காெ்தணதயும் 
அன்்பாகிய அைணலயும் உல்க்ததுககு அருளுகிறீர. ்பரா்பரன் தம்மில் 
அன்புகூருகி நவர்களுககு எ்ததைம்்பண்ணிைணவ்கண்ளக ்கண்்காைாைலும் 
்காது ய்க்ளாைலும் இருதய்ததிறகு அணவ்கள் யதான்ைாைலும் இருக்க, 
உம்ைாயல அணவ்கண்ளக ்கண்டும் ய்கட்டும் கிரகி்ததும் இருககியைாம். 
நீர எங்கண்ள அணை்தத நம்பிகண்கயின் ்பாககியம் இவவ்ளசவன்றும் 
்பரிசு்ததவான்்களுககு நீர ச்காடுககிை சுதநதர்ததின் ைகிணையின் ஐசுவரியம் 
இவவ்ளசவன்றும் நாங்கள் அறியும்்படி எங்கள் பு்ததியின் ்கண்்களுககு 
சவளிசெமுண்டாககுகிறீர. உைது ஒளி எங்கள் இருதய்ததின் அநத்கார்தணத 
நீககுகின்ைது. உைது கிரைங்களின் உஷடைம் எங்கள் ைைக்கடிை்தணத 
உரு்கசசெயது எங்கள் ைைசொட்சிணயப் ்பாவைை சு்ததி்கரிககின்ைது. நீர 
எங்களுககு உதயைாகி புது வாைங்கண்ளயும் புது பூமிணயயும் சிருட்டிககிறீர. 
நீர எங்கண்ளயும் புதுசசிருட்டி்க்ளா்கச சிருட்டி்தது, உைது இரட்சிப்புககுரிய 
நல்லீவு்கண்ள எங்களுககு அருளுகிறீர. 
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சங்கீ்தம்: 39:7 ஆண்டைதர, இப்தெொழுது எ்தற்கு எதிர்ப்ெொர்க்கித்றன்

யவண்டிகச்காள்ளுங்கள், அப்ச்பாழுது ச்பறறுகச்காள்வீர்கள் என்று யதவ 
கிருண்பயாய வாககு்தத்ததஞசெயதிருககிைார. இநத வாககு்தத்தத்தணத நான் 
விசுவாசி்தது, இப்ச்பாழுது அவர ்பரிசு்தத யைணெயின் அருய்க யெரநது, 
அவருககுக ்கா்ததிருநது அவருணடய கிருண்பணய ைன்ைாடுகியைன். 
்கர்ததாயவ, என் விசுவாெம் ச்பரு்கயவண்டுசைன்று எதிரப்்பாரககியைன். 
யவத உ்பயதெங்கள் எல்லாம் எைககு்த சதளிவாய வி்ளஙகும்்படிககும், 
அணவ்களின் நிசெய்தணத நான் அறிநது உைரும்்படிககும், என் 
மீட்்பருணடய புண்ணியங்களில் நான் உயிருள்்ள விசுவாெம் ணவககிைவைாய 
அவர ்பநதிணயச யெரும்்படிககும், அவயர ்பாவ்ததுககும் ைரை்ததுககும் 
என்ணை விலககி மீட்டு விணலயுயரநத தைது இர்தத்ததிைாயல சீவணையும் 
இரட்சிப்ண்பயும் எைக்கா்கச ெம்்பாதி்ததாசரன்கிை நம்பிகண்கயில் நான் 
ச்பலன் ச்காள்ளும்்படிககும் எைககு உதவி செயதருளும். ்கர்ததாயவ, 
என் ஆ்ததுை ெ்ததுருக்கண்ள செயிக்க்ததக்க ்பலம் கிணடககிைதறகு 
எதிரப்்பாரககியைன். நான் ்பலயீைசைன்றும் ஒரு நறகிரிணயணயயுஞ 
செயய ஏலாதவசைன்றும் உைரநதிருககியைன். ஆைாலும் கிறிஸதுவில் 
நிணல்ததிருநதால் மிகுநத ்பலணைக ச்காடுப்ய்பசைன்று நம்பிகண்கயாய 
இருககியைன். ஆைதால் இசொககிரசைநணதக ச்காண்டு நான் 
அவணரச யெரநது அவரில் நிணல்ததிருப்ய்பைா்க. ்கர்ததாயவ, உைது 
இரட்சிப்புககுரிய ெம்பூரை ஆசீரவாத்ததிற்கா்கவும் எதிரப்்பாரககியைன். என் 
இருதவய்ததின் ெஞெலம் நீஙகும்்படிககும், கிறிஸதுவின் இர்ததம் எைககுச 
ெைாதாை்தணதயும் இண்ளப்்பாறுதணலயும் கூறும்்படிககும் கிருண்ப செயயும். 
உைது திருமு்க்ததின் சவளிசெம் என்ய்பரில் பிர்காசிக்கவும், என் இருதயம் 
உைது பிரென்ை்ததிைாயல ைகிைவுங்கடவது. என் ்பாவம் ைன்னிக்கப்்பட்டதும், 
என் ஆ்ததுைம் இரட்சிப்்பணடநததும், நான் கிறிஸதுவின் ெரீர்ததில் 
ச்பாரு்ததிணவக்கப்்பட்டதும், கிறிஸது என்னிட்ததில் வாெம்்பண்ணுகிைதும் 
சையசயன்று எைககு நிசெயப்்படு்ததியருளும். ்கர்ததாயவ, பு்ததிரசுவி்கார்ததின் 
ஆவி எைககுக கிணடககிைதறகும் எதிரப்்பாரககியைன். ஒரு பிள்ண்ள 
தன் த்கப்்பனிட்ததில் யெருகிைது ய்பால் நான் இப்ச்பாழுது உம்முணடய 
ென்னிதியில் யெருகியைன். யதவரீர என்னில் ்பட்ெம் ணவ்தது என்ணைப் 
பிள்ண்ள ய்பால் நட்ததும். நானும் உம்ணை்த த்கப்்பசைன்று ஏறறுகச்காண்டு 
்கைப்்படு்ததி அன்புள்்ள பிள்ண்ளயாய உைககு அடஙகி நடககும்்படி 
எைககுக கிருண்ப செயயும். என் ்பரை பிதாயவ, உைககு எதிரப்்பாரககியைன், 
என்ணை சவறுணையாய அனுப்பிவிடாயதயும். சீவ அப்்பம் தநது என்ணைப் 
ய்பாஷி்ததருளும். ்கர்ததாயவ, என் நம்பிகண்க உம்மிட்ததில் ணவ்ததிருககிைது; 
எைககு நலைாைணத்த தாரும்.
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சங்கீ்தம்: 17:3 என் ைொய் மீரொ்தெடிக்குத தீர்மொனைம்ெண்ணிதனைன்

்கர்ததாயவ, நான் ஞாைஸநாைம் ச்பறைய்பாது ்பொணெயும், அதின் கிரிணய்கள் 
எல்லாவறணையும், இநதப் ச்பால்லாத உல்க்ததின் ஆடம்்பர்தணதயும், 
வீண் ைகிணைணயயும், ்பாவைாை ைாமிெ இசணெ்கள் எல்லாவறணையும் 
சவறு்தது விடுயவசைன்று யதவரீருககும் உைது ெண்பககும் முன்்பா்க நான் 
வாககுகச்காடு்ததும், ்பலதரம் அநத வாகண்க மீறி ைைநதிருககியைன். 
இப்ச்பாழுது அநத வாகண்கப் புதிதாயக ச்காடுக்கவும், ைறு்படியும் உைககுப் 
ச்பாரு்ததணை்பண்ைவும் உம்முணடய ென்னிதாை்ததில் வநதிருககியைன். 
கிறிஸதுைாரக்கப் பிரைாைங்கச்ளல்லாவறணையும் நான் விசுவாசிககிைதாயும், 
யதவரீருணடய ்பரிசு்தத சி்தத்தணதயும் ்கற்பணை்கண்ளயும் ண்ககச்காள்ளும்்படி 
தீரைாைம்்பண்ணுகிைதாயும் நான் அறிகண்கயிடும்்படி வநதிருககியைன். 
இப்்படியிருக்க, உைது இரக்கம் எைககுக கிணடக்கயவண்டுசைன்று 
தாழ்ணையயாயட ைன்ைாடுகியைன். நான் இரக்க்தணதப் ச்பறறுகச்காள்்ள 
ெறறும் ்பா்ததிரவாைல்ல என்ைாலும், என் ்பரை பிதாவாகிய நீர 
உம்முணடய பிள்ண்ள்கய்ளாயட என்ணைச யெர்தது உைது ென்னிதாை்ததில் 
என்ணைப் ்பநதியிரு்ததி வாயைார அப்்ப்தணத எைககு அருளுகிறீர. 
நான் தரி்ததிரைாயும் நிருவாணியாயும் ஆதரவறைவைாயும் இருககியைன். 
இப்்படியிருநதும் சீரச்கட்ட ்பாவி்களுககு நீர ச்காடுககிை இரக்க்ததின் 
ஐசுவரிய்தணத நம்பிச யெருகியைன். உல்க்ததிலிருககிை யாவயராடும் 
அன்்பாயிருநது யெருகியைன். நான் ஒருவருககும் ைைஸதா்பமுண்டாககியி
ருக்கவில்ணலசயன்று எைககு நம்பிகண்கயுண்டு. உண்டாககியிருநதாலும் 
அவர்களிட்ததில் என் குறை்தணத நான் ஒ்ததுகச்காண்டு ச்பாறுணை ய்கட்டு 
அவர்கண்ளச ெைாதாைப்்படு்ததியிருககியைன். பிைர எைககு வியராதைாயச 
செயத குறைங்கண்ளயும் நான் முழு இருதய்தயதாயட ைன்னி்ததிருககியைன். 
இருதயங்கண்ள ஆராயநது ்பாரககிைவயர, இது உண்ணைசயன்று அறிவீர. 
ஒரு்கால்ததிலாகிலும் அன்புககு வியராதைாை யயாெணை்கள் என்னிட்ததில் 
எழும்பிைால் அணவ்கண்ள நான் அடககி யைறச்காள்ளும்்படி எைககு 
உதவி செயதருளும். உைது கிருண்பணய முன்னிட்டு எநதப் ்பாவ்தணதயும் 
சவறு்ததுவிடும்்படி தீரைாைம்்பண்ணிச யெருகியைன். உைது ்பரிசு்தத ஆவி 
என்ணை நட்ததும்்படிககும், உைது திருவெைம் என்ணைப் ய்பாதிககும்்படிககும், 
உைது பிரியைாை குைாரன் முறறு முடிய என்ணை இரட்சிககும்்படிககும், 
என் நடகண்க நிணைவு்கள் ெம்்பாஷணை்கள் இணவ்களிைாயல நான் உைது 
்பரிசு்தத நாை்தணத ைகிணைப்்படு்ததும்்படிககும், என்ணை உைது சி்தத்ததிறகுப் 
்பணட்தசதாப்புவி்ததுச யெருகியைன். ்கர்ததாயவ, இரக்கைாயிரும். 
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லூக்கொ: 23:34 பி்தொதை, இைர்களுக்கு மன்னித்தருளும்; ்தொங்கள் 
தசய்கி்றது இன்னைத்தன்று அறியொர்கள்

இரக்கம் நிணைநத இரட்ெ்கயர, ெைாதாை ்கர்ததயர, எைககு 
வியராதி்க்ளாயிருககிைவர்களில் நான் இது முதல் அன்புள்்ளவைாயும், 
அவர்கண்ள ைன்னி்தது அவர்களுககு நன்ணை செயது அவர்களுக்கா்கச 
செ்பம்்பண்ணுகிைவைாயும் இருககும்்படி ்கட்டண்ளயிட்டருளும். யநெமுள்்ள 
இரட்ெ்கர விசுவாெ்ததின் மூலைாய வாெம்்பண்ணும் இருதய்ததில் 
ச்பாைாணையும் ்பண்கயும் மூரக்கமும் வாெம்்பண்ை்ததகுைா? த்காயத. நான் 
உைககு வியராதைாயச செயத ச்காடிய ்பாவங்கண்ள நீர ச்பாறுணையயாயட 
ெகி்தது இரக்கைாய ைன்னி்ததிருக்க, எைககு யநரிடும் அற்ப அநியாயங்கண்ள 
நான் ைன்னியாதிருப்ய்பைாகில் எப்்படியிருககும்? கிறிஸதுயவ, உம்மிட்ததில் 
இருநத சிநணத என்னிட்ததிலும் உண்டாயிருககும்்படி செயயும். 

1 தகொரி: 11:26 கர்த்தர் ைருமளவும் அைருவடய மரணதவ்தக் 
கூறுகிறீர்கள்

்கர்ததருணடய ைரை்தணத இசொககிரசைநதிைாயல கூறுகிைது ைன்றி, 
அநுதிைமும் ்பாவ்ததிறகு ைரி்தது ஆவியியல உயிர ச்காண்டு அவருணடய 
ைரை்தணதக கூையவண்டியது இயயசு இரட்ெ்கர இவவுல்க்ததில் 
இருககும்ச்பாழுது அவர ைாம்ெ்ததிறகு இ்ளக்காரஙச்காடாைல் அணதச 
சிலுணவயில் அணைநதது ய்பாலவும், அவர யலா்க இன்்பங்கள் ெவுககியங்கண்ள 
நாடாைல் உல்க்ததார இரட்சிப்ண்ப நாடிைது ய்பாலவும், பிை ருககுச சீவணைக 
ச்காடுககும்்படி அவர தாைாயச ொவுககுட்்பட்டது ய்பாலவும், அவருணடய 
சீஷராகிய நாங்களும் அவருககு ஒப்்பாய்த தீங்கநு்பவி்தது, பிைருககு நன்ணை 
செயது வரயவண்டும். நாங்கள் யதவனுக்கா்கச ொட்சி்க்ளாயிருககியைாம். 
இக்கால்ததில் அவர ெரீரக்கண்ணுககு ைணைநதிருகதாலும், நாங்கள் அவணரக 
்கண்டவர்க்ளாயிருநதாறய்பால அவருணடய ெ்ததியம் நீதி ஞாைம் அன்ண்ப 
உல்க்ததாருககுக கூறி அறிகண்கயிடுகிைவர்க்ளாய இருக்கயவண்டியது. 
எங்கள் ஆண்டவர திரும்பிவநது தம்ணை அறிகண்கயிட்டவர்கண்ள 
அறிகண்கயிடும் ச்பாழுது எங்களில் சவளிப்்படும் ைகிணை எவவ்ளவு 
சிைப்்பாயிருககும்! "அவர அயந்கருணடய ்பாவங்கண்ளச சுைநது தீரககும்்படி 
ஒருதரம் ்பலியிடப்்பட்டு தைக்கா்கக ்கா்ததுகச்காண்டிருககிைவர்களுககு 
இரட்சிப்ண்பக ச்காடுககிைதறகு இரண்டாநதரம் ்பாவ்பலியில்லாைல் 
யதான்றுவார. " அவருணடய நாை்ததிைாயல கூடி நற்கருணை வாஙகும் 
ய்பாசதல்லாம் தாங்கள் ச்பறைனு்பவிககும் ஆவிககுரிய கிருண்ப 
அவருணடய இரண்டாம் வருண்கககும், எங்கள் உயிர்தசதழுதலுககும், 
யைாட்ெ சுதநதர்ததிறகும் அ்ததாட்சியும் மு்ததிணரயுைாயிருககிைது. நாங்கள் 
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சையவிசுவாசி்க்ளாயும் இநதச ொககிரசைநதின் வழியாயக கிறிஸதுயவாயட 
ஐககியப்்படுகிைவர்க்ளாயுமிருநதால், ச்காஞெக்கால்ததில் இவவுல்க்தணத 
விட்டு ஆட்டுககுட்டியாைவருணடய ்கலியாை வீட்டில் விருநதரா்கச 
யெரயவாயை. அப்ய்பாது ைகிணையுள்்ள ெரீரங்கண்ளயுணடய வர்க்ளாயும், ெ்கல 
்பாவமும் அசு்ததமும் நீங்க ைாெறை ்பரிசு்ததமும் குணைவறை ்பாககியமும் 
உள்்ளவர்க்ளாயும் இருப்ய்பாம். அருணை இரட்ெ்கயர, நாங்கள் உம்முணடய 
வருண்கககு ஆவலுடயை எதிரப்்பாரககும்்படிககும், நீர பிரென்ைைாகும் 
சிைநத நாளுககு நாங்கள் ஆய்ததம் ்பண்ணிகச்காண்டு விழி்ததுச 
செ்பம்்பண்ணும்்படிககும் உைது ஆவிணய எங்களுககு்த தநதருளும். 

நற்கருவண ைொங்கித ்தொன் இருந்த இடததிற்குத திரும்பிப் தெொய் 
த்தொததிரங்கவளயும் தசெங்கவளயும் தசய்து, பின்பு சமயங்கிவடத்தொல்
 இதின் அடியிற் கண்டிருக்கும் தியொனைங்கவள ைொசிக்கதைண்டியது

உன்னை்தப்ெொடடு: 2:3 அைர் நிைலிதை ைொஞவசயொய் உக்கொர்நத்தன். 
அைர் கனி என் ருசிக்கு மதுரமொயிருந்தது

ஆண்டவர என் விண்ைப்்ப்ததிறகுச செவிச்காடு்தது நிரப்்பநதைாை 
்பாவியாகிய எைககு்த தைது ெரீர இர்தத்ததின் ஐககிய்தணதயும் ஆவிககுரிய 
ஆறுதணலயும் அருளிசசெயதிருககிை கிருண்ப மிகுதியய. எைக்கா்கக 
்காயப்்பட்டு ைரி்ததவணர அன்ய்பாயட நிணை்ததுகச்காண்யடன். பிைணர 
யநசி்தது அவர்கள் ஈயடறை்தணத விரும்பும்்படி என் இருதயம் என்ணையயவி 
விட்டது. அப்்ப்தணத வாஙகுண்கயில் விசுவாெ்ததால் நன்றியறிதயலாயட 
கிறிஸதுணவ எைககு ஆ்காரைாககிகச்காள்்ளவும், ்பா்ததிர்ததில் 
்பாைம்்பண்ணுண்கயில் அவருணடய இர்தத்ததிைாயல ெம்்பாதிக்கப்்பட்ட 
விணல ைதியாத நன்ணை்கண்ளயும், அவருணடய அன்புககு அ்ததாட்சியாை 
வரங்கண்ளயும் ச்பறைனு்பவிக்கவும், ொவாச சீவணைச சுதநதரிப்ய்பன் 
என்கிை நம்பிகண்கயிைாயல ்களிகூரநது பூரிக்கவும், யதவரீர எைககுக 
கிருண்ப செயதது எவவ்ளவு ஆைநதம்! ஆ்ததுையை, இனி நீ உன்ைத்ததில் 
ஏறி உன் இரட்ெ்கராகிய ்பரா்பரணை்த தரிசி்தது, அவருககுக ்கைமும் 
ைகிணையும் என்சைன்ணைககும் உண்டாவதா்கசவன்று வாயைாயராயட 
துதி்ததுப் ்பாடுவாசயன்கிை நம்பிகண்க உைககுக கிணட்தத்படியிைாயல 
்கர்ததணர ஸயதா்ததிரி. என் ஆ்ததுைாயவ, என் முழு உள்்ளயை, ்கர்ததணர 
ஸயதா்ததிரி. இப்ச்பாழுது எைககுக கிணட்தத திவவிய உதவியிைாயல நான் 
ஆவியில் ச்பலன்ச்காண்டு என் ஆ்ததுை்தணதக ச்கடுக்கப்்பாரககிை ச்காடிய 
ெ்ததுருக்கண்ள நான் ய்பார செயது செயி்ததுகச்காள்ளும்்படி எைககுக கிருண்ப 
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செயதருளும். சவன்ைவனுக்கா்க ணவ்ததிருககிை ைகிணையுள்்ள கிரீட்தணத 
நான் வாஞசி்தது அணதப் ச்பறும்்படி ைறசைல்லாவறணையும் சவறு்தது 
வீரியைாயப் ய்பாராடுயவைா்க. ்கர்ததருககுள் ெநயதாஷப்்படுதல் எைககுப் 
்பலைாயிருக்கக்கடவது. இநதப் ய்பாெை்ததின் ்பல்ததிைாயல ்பரா்பரனுணடய 
்பரவதைட்டும் நான் நடககும்்படி கிருண்ப செயயும்.

பிலிப்பியர்: 4:4 கர்த்தருக்குள் சநத்தொஷமொயிருங்கள்

்கர்ததாயவ, நான் உைது அதிெயைாை கிருண்பணயயும், உைது உருக்கைாை 
இரக்கங்களின் ஏரா்ள்தணதயும், உைது தயவின் ச்பருக்க்தணதயும் 
சிநதி்ததுைரநது எப்ச்பாழுதும் உம்மிட்ததில் ெநயதாஷைாயிருககும்்படி 
செயயும். நீர எைககு அருளிை ஆசீரவாதங்களும் இரக்கங்களும் 
எ்ததணை! நிரப்்பாககியமுள்்ள ்பாவியாகிய நான் சுவியெஷ்ததுககுரிய 
ைகிணையுள்்ள நம்பிகண்கணய அணடநதிருககிைதும், என் ்பாவங்கள் இனி 
நிணைக்கப்்படாத்படி எைககு ைன்னிப்புக கிணட்தததும், நான் ்கர்ததருணடய 
ஊழியக்காரயராயட அவருணடய ்பநதிணயச யெர எைககுக கிருண்ப 
அரு்ளப்்பட்டதும், ்பநதியிருகண்கயில் ஆவிககுரிய ெநயதாஷ்தணதயும் 
யதவெைாதாை்தணதயும் நான் ச்பறறு அனு்பவி்ததிருககிைதும் உம்முணடய 
இரக்கயை. இப்்படிப்்பட்ட வியெஷி்தத நன்ணை்கண்ள அணடநததிைாயல 
நான் நன்றியறிதலுள்்ளவைாய இருக்கயவண்டியது. ஆ்ததுைாயவ, இனி 
நீ கிறிஸது இரட்ெ்கருணடய கிருண்பயிைாயல அவருணடய யைாட்ெ்பதவி 
அணடநது, "ஆ்காதவர்கள் ்கலங்கடிககு தணல விட்யடாயநதிருககும் 
இட்ததிலும், விடாய்ததுப்ய்பாைவர்கள் இண்ளப்்பாறும் ஸதல்ததிலும்" 
பிரயவசி்தது, ்பாவைறறு யொதணை்கள் துன்்பங்களில்லாைல், ெதா்காலைாய 
ஆைநதைணடயும் நாள் பிைககும் என்று உண்ணையாய நம்புகிைாயா? 
அப்்படியாைால் இநத நன்ைம்பிகண்கயால் உண்டாயிருககிை திவவிய 
ஆறுதலுக்கா்க நீ ெநயதாஷக கீர்ததைங்கண்ளப் ்பாடிக ச்காண்டு உன் 
்பரை பிதாவாகிய ்பரா்பரனுககு்த யதா்ததிரஞ செலு்தது. ்கர்ததாயவ, 
நான் உைககுள் ெநயதாஷப்்படுகிைவைாயிருககிைது நிசெயைாைால் யலா்க 
ெநயதாஷங்கண்ள நான் சவறுக்காைலிருககிைசதன்ை? இனி ஒருய்பாதும் 
என் ்பரைபிதாவுககு வியராதைா்கப் ்பாவஞசெயயாைலும், இரக்கமுள்்ள 
இரட்ெ்கருககு விெைம் உண்டாக்காைலும், யதறைரவா்ளைாகிய ்பரிசு்தத 
ஆவிணய்த துக்கப்்படு்ததாைலும், நான் அணைக்கப்்பட்ட ்பரிசு்தத அணைப்புககு 
அ்பா்ததிரைாய நடவாைலும், நான் தரி்தத ைகிணையாை நாை்ததுககு அவகீர்ததி 
உண்டாக்காைலும் இருககும்்படி எைககுக கிருண்ப செயயும். ்கர்ததாயவ, 
நான் இன்ணைககும் என்ணைககும் உைககுள் ெநயதாஷைாயிருககும்்படி 
என்ணைப் ்பாவ்ததுககு விலககிக்காரும்.
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தயொபு: 23:3 ஆ! நொன் அைவரச் சநதிக்கும் இடதவ்த 
அறிக்த்தனைொகில் நைமொயிருக்கும்

இன்ணைககு நற்கருணை வாஙகுண்கயில் நான் அன்பும் நல்லுைரவும் 
்பரிசு்தத விருப்்பங்களும் இல்லாைல் என் இருதயம் குளிரநதிருநதயத. 
உல்க சிநதணை்கள் யைறச்காண்டை. இதிைாயல நான் கிறிஸதுணவயும், 
அவருணடய அன்ண்பயும், ்பாவ்ததின் அருவருப்ண்பயும், ்பரிசு்தத்ததின் 
இனிணைணயயும் ்கண்டுைராைலும் ஆசீரவாதம் ச்பைாைலும் ய்பாயைன். 
்கர்ததாயவ, உைககு முன்்பா்க நான் விழுநது ்பணிநது என் குறை்தணத 
அறிகண்கயிடுகியைன். உம்முணடய தயணவப் ச்பறறுகச்காள்வதறகு்த 
தணடயாயிருநத என் அவிசுவாெ்தணத எைககு ைன்னி்தது, என்னிட்ததில் 
சீரய்கடாயிருககிை குைங்கண்ள ைாறறி என்ணைச சீரப்்படு்ததியருளும். 
உம்மிட்ததில் ஒரு நன்ணைணயயும் ச்பறறுகச்காள்்ள நான் ்பா்ததிரவாைல்ல. 
ய்கா்பாககிணையய ச்பறறுகச்காள்்ளப் ்பா்ததிரைாயிருககியைன். ஆைாலும் 
ஆண்டவயர, பூரவ நாட்்கண்ளயும், நீர முன்யை தநதருளிை இரக்கங்கண்ளயும் 
நிணை்தது முறறிலும் என்ணைக ண்கவிடாயதயும். ்கர்ததாயவ, என்ணை்த 
தண்டி்ததாலும் நான் அவைாயப் ய்பா்காத்படிககு உம்முணடய ய்கா்ப்ததிைாயல 
தண்டியாைல் ைட்டாய்த தண்டியும். உைது தரிெை்ததின் ஆறுதணலயும், உைது 
இரட்சிப்பின் ெநயதாஷ்தணதயும் எைககு்த திரும்்பவும் ்கட்டண்ளயிடும். நீர 
நீதியாய என்ணை்த தண்டிககும்ய்பாது நான் ெலிப்்பணடயாைல், கிருண்ப 
ச்பை்ததக்க எ்ததைங்களின் வழியாய உைது கிருண்பணய்த யதடிகச்காண்யட 
வரும்்படிககும், உைது ஆசீரவாதம் கிணடககுைட்டும் யவண்டுதலிைால் 
ய்பாராடிகச்காள்ளும்்படிககும் கிருண்ப செயயும். நீர ஞாைமும் இரக்கமுமுள்்ள 
த்கப்்பயை. ‘’த்கப்்பன் பிள்ண்ள்களுககு இரஙகுகிைது ய்பால் யதவரீர உைககுப் 
்பயநதவர்களுககும் இரஙகுகிறீர. நாம் இன்ை உருசவன்று அறிவீர. நாம் 
ைண்சைன்று நிணைவுகூருகிறீர. ‘’்கர்ததாயவ, நான் உைது ெ்ததிய்ததியல 
நடப்்பதறகு உைது வழிணய எைககுப் ய்பாதியும். உைது நாை்ததிறகுப் 
்பயநதிருப்்பதறகு என் இருதய்தணத ஒருமு்கைாககும். 

்பராக்காயிருநதவர்கள் வாசிக்க்ததக்க தியாைம்்பராக்காயிருநதவர்கள் வாசிக்க்ததக்க தியாைம்

மீகொ: 7:18,19 அக்கிரமதவ்த நீக்கிவிடடு, ்தமது சு்தந ்தரததில் 
மீதியொனைைர்களுக்கு மீறு்தவை மன்னிதது விடுகி்ற த்தைரீவரப்தெொல் 
ஒத்த த்தைன் யொர்? எங்கள் அக்கிரமங்கவள அடக்கி, எங்கள் 
ெொைங்கவளதயல்ைொம் சமுததிரததின் ஆைங்களில் தெொடடுவிடுைொர். 

ஆறுதலணடயாதிருககிைவர்கள் வாசிக்க்ததக்க தியாைம்ஆறுதலணடயாதிருககிைவர்கள் வாசிக்க்ததக்க தியாைம்
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நான் ்பநதியிருகண்கயில் ஆறுதணலயும் ெநயதாஷ்தணதயும் அணடயாைல் 
ய்பாயைன். என் ்பாவம் நீங்காதிருககிைதால் சவட்்கப்்பட்டு்த துககிககியைன். 
ஆைாலும் யைறசொல்லிய யவதவாககியம் என் விொரங்கண்ள நீககி எைககு 
ஆறுதல் உண்டாக்க்ததக்கது. என்ணைப்்பாரககிலும் ச்பரிய குறைவாளி 
ஒருவனுமில்ணல. வீண்ச்பருணையும் ச்பாரு்ளாணெயும் சிறறின்்பமுைாகிய 
இம்மூன்று ெ்ததுருக்கள் ஒவசவான்ைாய என்யையல ்பாயநது என்ணைக 
்காயப்்படு்ததிை. இயயசுயவ , எஙய்க ஓடுயவன்? உம்மிட்ததில் அல்லாைல் 
எஙய்க அணடக்கலம் புகுயவன்? உைது சிலுணவயின் ைணைவில் நான் 
ஒதுஙகி உைது ்காயங்களில் ஒளிககியைன். இவவிட்ததில் ைா்ததிரம் 
அககிரைம் நீககிவிடப்்படும். இஙய்க ைா்ததிரம் உம்முணடய சுதநதர்ததில் 
மீதியாைவர்களுககு மீறுதல் ைன்னிக்கப்்படும். என் யதவயை, இநத 
வாககிய்ததில் சொல்லிய்படி என் அககிரைங்கண்ள அடககிகச்காள்ளும். 
உைது ்கரம் ெரவ்ததுககும் நல்லது. உைது ்கரயை என் அககிரைங்கண்ள 
யைறச்காள்்ளககூடும். நான் ்பாவ்தயதாயட ய்பாராடி வருண்கயில் 
நீயர சவறறிதருவீசரன்று உம்ணை யநாககிப்்பாரககியைன். என்னில் 
அன்புணவ்ததவரினிமி்ததம் நான் முறறிலும் சவறறி சிைககும்்படியா்க நீர 
எைக்கா்கப் ய்பாராடயவண்டும், என்னிட்ததிலும் ய்பாராடும். 

ஆ்ததுைாயவ, நீ இயயசுணவயும் அவருணடய அன்ண்பயும் பிரதாை 
முககியைாயச சிநதி்ததுகச்காள். அவணர உைககு ஞா்ப்கப்்படு்ததும் 
எ்ததைங்கச்ளல்லாம் உைககு அருணையாயிருக்கயவண்டியது. கிறிஸதுவின் 
சிலுணவணய அறிநதிருப்்பது உைககுப் பிரதாைைாை அறிவாயும் 
முககியைாை ைகிணையாயும் இருக்கக்கடவது. சிலுணவயில் அணையுண்ட 
இயயசுணவயல்லாைல் யவசைான்ணையும் அறிவதில்ணலசயன்று 
தீரைாைம்்பண்ணு. என் இரட்ெ்கயர, என் ஆ்ததுை்தணதச சியநகிககிைவயர, 
உம்ணை்த யதடுயவன். உைது அன்புகய்கறகும் அன்ய்பாயட நான் 
உம்ணை யநசிககும்்படி உதவி செயயும். உம்முணடய அன்ண்ப 
என்னுணடய இருதய்ததில் ்பதி்தது எழுதும் நாங்கள் முநதி இரட்ெ்கரில் 
அன்புகூரவில்ணல. அவயர முநதி எங்களில் அன்புகூரநதார. அவருணடய 
அன்பு ஒருய்பாதும் குணையவில்ணல. தம்முணடயவர்கண்ளச சியநகி்ததவர 
முடியவும் அவர்கண்ளச சியநகி்ததார. அவர எங்கண்ளக ்கவணலயயாயட 
யதடிைதும், ்பட்ெைாயப் ய்பாதி்தததும் இரக்கைாை அறபுதங்கண்ளச 
செயததும் ய்பாதாயதா? தம்முணடய இர்தத்தணதயும் சிநதயவண்டியதாயிறறு. 
அவருணடய இர்ததம் சிநதப்்பட்டணத நாங்கள் ்பாரககும்ச்பாழுது எங்கள் 

தயொைொன்: 21:16 ஆண்டைதர, நொன் உம்மிடததில் 
அன்ெொயிருக்கி்றவ்த நீர் அறிநதிருக்கிறீர்
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்கல்சநஞசு உரு்க யவண்டும். என் மீட்்பயர, இவவ்ளவு உருக்கைாய என்ணை 
யநசி்ததவயர, என்னிட்ததில் யநெ்ததீணயப் ்பறறி எரியும்்படி செயயும். நான் 
உைது அன்பிைாயல நிணைநதால் எநத்த துன்்பமும் துன்்பைல்ல, ைரைமும் 
்பயங்கரைாயிராது. அவவன்பிைாயல நான் நிணைநதால், "ஆண்டவயர, நீர 
எல்லாவறணையும் அறிநதிருககிறீர, நான் உம்மிட்ததில் அன்புகூருகிைணதயும் 
அறிநதிருககிறீர’’ என்று சொல்லககூடும். 

அருணையாை இயயசுயவ, நீர விசுவாெ்தணத ஆரம்பிககிைவராயும் 
முடிககிைவராயும் இருககிறீர. நீர யநறறும் இன்றும் என்ணைககும் ஒயர 
சீராயிருககிறீர. உைககுப் ்பயநதவர்கள்ளுககு ஆ்காரஙச்காடுககிறீர. உைது 
உடன்்படிகண்கணய என்சைன்ணைககும் நிணைககிறீர. என் நறகுையைா 
விடியற்கால்ததின் யை்கம் ய்பால் சீககிரைாய நீஙகிப் ய்பாகிைது. என் ்ப்ததியும் 
ஒரு நிைணலப்ய்பால ஓடுகிைது. ்கர்ததாயவ, இசெைய்ததில் நான் ச்காடு்தத 
வாககு்கண்ள முன்ய்பால நான் சீககிரைாய மீைாைலும், என் ச்பாரு்ததணை்கண்ள 
ைைவாைலும், நான் அணடநத ஆறுதணல இைநதுவிடாைலுமிருககும்்படி 
உம்முணடய நிணலவரைாை ஆவிணயக ச்காண்டு என்ணை உறுதிப்்படு்ததும். 
என் ்காலடி்கள் பிெ்காத்படி செயயும். கிருண்பயுள்்ள இரட்ெ்கயர, நீர 
இணடவிடாைல் எைககு நன்ணை செயகிைவர. உைது அன்பு என்ணைககுமுள்்ளது. 
உைது இரக்கங்களும் உைது வரப்பிரொதங்களும் எவவ்ளவு அருணை! 
அப்்படியிருநதும் நான் உம்ணை ைைநது நன்றி ய்கடாய நடநதிருககியைன். 
என் ்பலவீை்தணத நான் அறிநதிருப்்பதால் இனியைலும் உம்முணடய 
வழி்கண்ள நான் விட்டு விலகுகிைதாயிருககும் என்று அஞசுகியைன். 
என் ஆ்ததும் ெ்ததுருக்களுணடய வல்லணையும் வஞெ்கமும் எைககுப் 
்பயமுண்டாககுகின்ைை. இதறகு முன் நான் அயந்கநதரம் ைதிய்கட்டுககு்த 
திரும்பிைணதக குறி்தது்ததுககி்தது சவட்்கப்்படுகியைன். இரக்கமுள்்ள மீட்்பயர, 
ஒருய்பாதும் என்ணை என் ைைதுககு ஒப்புக ச்காடாயதயும். நான் செயத 
வாககு்தத்ததங்கண்ள நிணையவறறும்்படி இணடவிடாைல் உைது கிருண்பணய 
எைககு்த தாரும். ைைதிணயயும் அவ்ப்ததிணயயும் என்ணைவிட்ட்கறறும். 
நான் உைது கிருண்பயிைாயல ச்பறறுகச்காண்ட நன்ணை்கண்ளப் ்ப்ததிரைாயக 
்காப்்பாறறிகச்காண்டு, நாளுககு நாள் அணவ்கண்ளப் ச்பரு்கசசெயயும்்படிககும், 
ைரை்பரியநதம் நான் உண்ணையுள்்ளவைாயிருககும்்படிககும், ்கணடசி நாளியல 
உைககு முன்்பா்க நிறகும் ச்பாழுது உம்மிட்ததில் நி்ததிய சீவகிரீட்தணதப் 
ச்பறறுகச்காள்ளும்்படிககும் எைககுக கிருண்ப செயதருளும்.

சங்கீ்தம்: 17:5 என் கொைடிகள் பிசகொ்தெடிக்கு என் நவடகவள 
உம்முவடய ைழிகளில் திடப்ெடுததும்.
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ஆ்ததுைாயவ, நீ இன்ணைககுப் ய்பாை இட்தணதயும், நீ செயத 
வியெஷங்கண்ளயும் சிநதி்ததுகச்காள். இன்ணைககு இயயசு இரட்ெ்கரின் 
ெமு்க்ததில் ய்பாயிருநதாய; ்பரா்பரனுககும் யதவதூதர்களுககும் 
ைனிதர்களுககு முன்்பா்க இயயசுணவ உன் ஆண்டவசரன்று அறிகண்கயிட்டு, 
அவருணடய ஊழிய்ததிறகு உன்ணைப் ்பணட்தசதாப்புவி்ததாய. அவர 
உைக்கருளிை நன்ணை்கள் வாககு்களினிமி்ததம் ்களிகூரநதாலும், 
நடுக்க்ததுடயை ்களிகூரு. இன்ணைககு அவருணடய வீட்டியல ய்பாெை்பாைம் 
்பண்ணிைவர்கள் நிணையாத யநர்ததில் அவருணடய நியாயஸதல்ததியல 
நிற்க யவண்டியதாயிருககும். இன்ணைககு அவணரச ெநதி்ததவர்களில் சிலர 
இனி அவணரச ெநதிககும் ய்பாது உயிருள்ய்ளாணரயும் ைரி்தயதாணரயும் 
நடு்ததீரககும்்படி சிம்ைாெை்ததில் வீறறிருககிைவரா்க அவணரக ்காண்்பார்கள். 
வருங்கால்ததிறகு ஆய்ததம்்பண்ணிகச்காள். இயயசு இரட்ெ்கருணடய 
ைரைப்்பாடு்கண்ள நீ எப்்படிப்்பட்ட ைையதாயட நிணை்ததாய? 
நன்றியறிதலும், ்பரிசு்தத அன்பும், உண்ணையாை துதியுைாகிய ்பலி்கண்ள 
அவருககுச செலு்ததிைாயா? அவருணடய அன்புக்கா்க எல்லாவறணையும் 
நஷடசைன்சைண்ணி்த த்காத நடகண்க்கள் யாணவயும் சவறு்தது்த தள்ளி, 
உன்ணை அவருககு ஆலயைாகும்்படி பிரதிஷணட செயதாயா? அவர 
வரும்ச்பாழுது நீதியும் சையப்்பரிசு்ததமுைாகிய தம்முணடய ொயணல 
உன்னிட்ததில் ்காணும்்படியா்க நீ இணடவிடாைல் அவணர யநாககி அவணரச 
சிநதி்ததுகச்காண்டு அவருணடய ைாதிரிணயப் பின்்பறையவண்டியது. அயந்கர 
இணத நிணையாைல், அவர வரும் நாளியல, ்கர்ததாயவ, உம்முணடய 
ெமு்க்ததில் ய்பாெை்பாைம்்பண்ணியைாம், எங்கள் வீதி்களிலும் உ்பயதசி்ததீர 
என்று சொல்லும்ய்பாது, அவர இவர்கண்ள யநாககி: நான் உங்கண்ள 
அறியவில்ணல; அககிரைக்காரயர, என்ணைவிட்ட்கன்று ய்பாங்கள் என்்பார. 
ஆை்படியிைாயல, இது முதல் உன் ்பல்தணதச ொராைல், அவருணடய 
்பல்ததிைாயலயும் அவருணடய கிருண்பணயகச்காண்டும், நீ ்பாவ்ததுககு 
எதிர்தது நின்று, அவருணடய ்பநதியியல ்பண்ணிை ச்பாரு்ததணை்கண்ள 
நிணையவறறி, சையவிசுவாெ்தணதயும், ்பரிசு்தத அன்ண்பயும், 
இசணெயடக்க்தணதயும், ்ப்ததிவயிராககிய்தணதயும் சைன்யைலும் அணடநது, 
ென்ைாரக்க நடகண்கயில் வ்ளரநயதறி வரும்்படி ்கரு்ததுள்்ளவைாயிரு. 
்கர்ததாயவ, உம்ணை நம்பியிருககியைன், நான் ஒருக்காலும் ்கலங்காத்படி 
செயயும்.

யதவாலய்தணத விட்டு வீட்டுககு்த திரும்பிப் ய்பாயிருககும் யதவாலய்தணத விட்டு வீட்டுககு்த திரும்பிப் ய்பாயிருககும் 
ச்பாழுது செயய்ததக்கசெ்ப்ததியாைங்கள்ச்பாழுது செயய்ததக்கசெ்ப்ததியாைங்கள்

தியாைம்தியாைம்
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்பரிசு்தத பிதாவாகிய ெரவவல்லணையுள்்ள யதவயை, உைககு ைகிணையும் 
யதா்ததிரமும் உண்டாவதா்க. நான் இன்ணைய்ததிை்ததில் உம்முணடய 
ென்னிதியில் யெரநது ்கர்ததராயிருககிை இயயசுககிறிஸதுவின் ைரைப்்பாடு்கண்ள 
நிணைககும்்படி யதவரீர கிருண்ப செயததற்கா்கவும், இவவண்கயாய 
எைககு அருளிை ஆறுதல் எழுப்புதல் ஞாை ஆ்கார்ததிற்கா்கவும் 
உம்ககு்த யதா்ததிரம். உம்முணடய ்பநதிணயச யெரநதிருககும் ய்பாது உைது 
ஆவியாைவருணடய உதவியிைாயல உம்முணடய சி்தத்ததிறய்கறை்படி 
செயயதயையாகில், நான் அதற்கா்கக கிறிஸது இயயசுணவகச்காண்டு உம்ணை்த 
துதிககியைன்; உம்முணடய திருப்்பாரணவகய்கலாைல் செயத யாணவயும் 
எைககு ைன்னிக்கயவண்டுசைன்றும் யவண்டிகச்காள்ளுகியைன். உம்முணடய 
நன்ணை்களின் அருணைணய நான் உைராைலும், கிறிஸதுவின் இரட்ெணிய 
அன்புகய்கறகும் நன்றியறிதயலாயட அவணர நிணையாைலும் ய்பாயைன். 
என் நிணைவு்கள் கிரிணய்கள் அணை்ததும் நான் இப்ச்பாழுது செயத 
்பணிவிணடயும் ்பாவ்ததிைாயல தீட்டுப்்பட்டை. ஆைாலும் நான் இன்ணைககு 
நிணைவுகூரநதிருககிை கிறிஸது இயயசுவின் ைரை புண்ணியங்களிைாயல 
ைறசைல்லாக குறைங்களும் நிவிர்ததியாகிைது ைல்லாைல், உம்முணடய ெமு்க்ததில் 
்பநதியிருககுநதருை்ததில் என்னிட்ததில் நீர ்கண்ட குறைஙகுணைவு்களும் 
நிவிர்ததியாகுசைன்று நம்பிகண்கக ச்காண்டிருககியைன். தயவுள்்ள ்கர்ததாயவ, 
ெரவயலா்க்ததின் ்பாவங்களுக்கா்கச செலு்ததப்்பட்ட ்பலியினிமி்ததம் என் 
குறைங்கள் யாணவயும் ச்பாறு்தது என்ணை ஏறறுகச்காண்டருளும். நான் 
எைகச்கன்று பிணையாைல், எைக்கா்க ைரி்ததவருகச்கன்று பிணைககும்்படி 
கிறிஸதுவின் அன்பு என்ணை சநருககி ஏவிவரும்்படிககும், என் நடகண்க 
இன்ணைககு ைா்ததிரம் சீரதிருநதாைல், என்ணைககும் யதவ்ப்ததியும் 
்பரிசு்ததமும் அன்புமுள்்ளதாயச சீரதிருநதும்்படிககும் ்கட்டண்ளயிட்டருளும். 
நான் யதவரீருககுச சொன்ை ச்பாரு்ததணை்கள் என் யைலிருககிைசதன்றும், 
அநநியருககு நான் ஆ்ளாயிராத்படி உைகய்க உரியவைாயைசைன்றும் 
அறிநது, நான் ்பரா்பரனுணடய பிள்ண்ளயாயும் யைாட்ெ சுதநதரைாயும் 
நடககும்்படி எைககுக கிருண்ப செயயும். இது முதல் யதவரீர 
என்யைாயடயிருநது, என் விசுவாெம் ச்பருகும்்படி செயது, என் இருதய்ததில் 
அன்்பாகிய அைணலயுண்டாககியருளும். நான் முன்்பாரககிலும் என் 
ஆ்ததுை ெ்ததுருக்கண்ளக குறி்தது எசெரிகண்கயுள்்ளவைாயும், முன்னிலும் 
தாழ்ணையும் இசணெயடக்கமும் சதளிநதபு்ததியும் ்ப்ததி வயிராககியமும் 
உள்்ளவைாயும், என்னிமி்ததம் தைது சீவணைக ச்காடு்ததவருக்கா்க 
எல்லாவறணையும் நஷடசைன்சைண்ணுகிைவைாயும் இருககும்்படி எைககுக 
கிருண்ப செயதருளும்.

செ்பங்கள்செ்பங்கள்
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நான் கிறிஸதுயவாயட சையயாய ஐககியப்்பட்டு, அவருணடய 
ஞாைெரீரைாகிய திருசெண்பயில் ச்பாரு்ததிணவக்கப்்பட்டிருககியைசை
ன்று வி்ளங்க்ததக்கதா்க யைாட்ெ்பாணதயில் நடககிைதறகு எைககு 
யவண்டியணவ்கள் எல்லாவறணையும் நான் கிறிஸதுவினிட்ததியல ய்கட்டுப் 
ச்பறறுகச்காள்ளும்்படிககும், அவரிட்ததிலிருநத சிநணதணயயுணடயவைாகி, 
அவர எழுதிணவ்தத ெட்ட்தணதப் ்பார்ததுப் ்படி்தது, அவருணடய 
அடிசசுவடு்களில் நடககும்்படிககும், நான் அவருணடயவர்கச்ளல்லாணரயும் 
சியநகி்தது, அவர்கள் ்பலவீைங்கண்ளச ெகி்தது, அவர்களுககு 
அன்்பாை ஊழியங்கண்ளச செயது ச்காண்டுவரும்்படிககும் எைககுக 
்கட்டண்ளயிடும். இரக்கமுள்்ள பிதாயவ, கிறிஸதுவின் நாை்தணத்த தரி்ததுக 
ச்காண்டவர்கச்ளல்லாரும் அவரிட்ட ்கணடசிக ்கட்டண்ளயின்்படி விசுவாெமும் 
ெநயதாஷமுமுள்்ளவர்க்ளாய அவருணடய ்பநதியில் விருநதராயச யெரநது, 
அவருணடய அன்ண்ப நிணை்ததுக ச்காண்டாட்ததக்க நல்ல்காலம் 
சீககிரைாய நிணையவறும்்படியா்க யதவரீர கிருண்ப செயதரு்ளயவண்டுசைன்று 
ஆவயலாயட விண்ைப்்பம்்பண்ணுகியைன். பூமியின் ்கணடயாநதரங்களிலுள்்ள 
அணைவரும் இயயசுவின் மூலைாய இரட்சிப்்பணடயுங்காலம் எப்ய்பாது 
பிைககும்! எநதச ெைங்களும் இயயசு இரட்ெ்கணர அறிநது யநசி்ததுச 
யெவிககிைவர்க்ளாகும்்படிககும், சூரியன் உதிககும் திணெதுவககி அது 
அஸதமிககும் திணெைட்டும் அவருணடய திருநாை்ததிறகு்த தூ்பமும் சு்ததைாை 
்காணிகண்கயும் செலு்ததப்்படும்்படிககும், தீரக்கதரிெைங்களில் குறி்தத ்காலம் 
சீககிரைாய வரும்்படி ்கட்டண்ளயிட்டருளும், தயவுள்்ள ்கர்ததயர, உம்முணடய 
நாை்ததின் ைகிணை வி்ளங்கவும், உைது கிருண்பயுள்்ள வாககு்தத்ததங்கள் 
நிணையவைவும், உைது வல்லணைணயகச்காண்டு எழுநதருளி உம்முணடய 
இராசசிய்தணத எஙகும் நிணலநிறு்ததும். எங்கள் ஒயர ை்ததியஸதராகிய 
இயயசுகிறிஸதுவினிமி்ததயை. ஆசைன். 

்பரைபிதாயவ, யதவரீர இன்ணைககு உம்முணடய ்பரிசு்தத ்பநதிககு என்ணை 
அணை்தது, உைது குைாரன் எைக்கா்க ைரி்தத அன்ண்ப எைககுக 
்காண்பி்ததீர. அவர மூலைாய நீர என்யைாயட ஒப்புரவாயிருககிைதாயும், 
இம்ணையில் என்னிட்ததில் வாெம்்பண்ணி ைறுணையில் நி்ததிய ெநயதாஷம் 
அருளிசசெயயும்்படி நீர தீரைானி்ததிருககிைதாயும் உைது வார்தணதணயக 
ச்காண்டு யதவரீர எைககு அறிகண்க ்பண்ணிைதுைன்றி, இணவ்கண்ள 
எைககு நிசெயப்்படு்ததும்்படிககு உைது குைாரனுணடய ெரீர இர்தத்தணத 
அ்ததாட்சியா்கவும், ஆ்ததுை ஆ்காரைா்கவும் எைககு்த தநதருளினீர. இநத 
நன்ணை்களுக்கா்க உைககு்த யதா்ததிரம். அருணையாை இரட்ெ்கயர, இநத 
உ்ப்காரங்களுக்கா்க எநத ஈடு செலு்ததுயவன். உைது அன்புக்கா்க உைககுப் 
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்பதில் செலு்ததககூடுயைா! கூடாயத. உைது அன்பின் அதிெய்தணதககுறி்ததுப் 
பிரமி்தது, அதின் ை்க்ததுவ்தணத என்சைன்ணைககும் சொல்லுயவன். 
உம்ணை உயர்ததும் கீர்ததைங்கள் எப்ச்பாழுதும் என் வாயிலிருககும். 
உைது கிரிணய்களின் பு்கழ்சசிணயக ச்கம்பீரி்தது விவரிப்ய்பன். தயவுள்்ள 
்கர்ததாயவ, உைது ஈவு்கள் விணலைதியாத அருணையுள்்ளணவ்கள். 
அணவ்களின் அருணைணய நான் உைராத குறை்தணதயும், உம்ணை்த 
துதியாத குறை்தணதயும், எல்லாக குறை்தணதயும் எைககு ைன்னி்தது, உைது 
இரக்கங்களுகய்கறை சிநணதணயயும் ஞாை ெநயதாஷ்தணதயும் எைககு 
அருளிச செயயும். யதவரீர இசெைய்ததியல என்யைாயட ்பண்ணிை 
ெைாதாை உடன்்படிகண்கணயயும், நீர மு்ததிணரயயாயட அருளிை 
வாககு்தத்ததங்கண்ளயும், நான் உம்மிட்ததில் ச்பறைது்பவி்தத கிருண்பயுள்்ள 
ஈவு்கண்ளயும் புதுச சீவனுள்்ளவைாய நடப்ய்பசைன்று இன்ணைககு்த தீரைாைம் 
்பண்ணிை உறுதிணயயும் நான் ஒருக்காலும் ைைவாைல், எப்ச்பாழுதும் 
ஞா்ப்க்ததில் ணவ்ததுகச்காண்டு ைரை்பரியநதம் உண்ணையுள்்ளவைாய 
நடககும்்படி எைககு உதவிசெயதருளும். என்னிட்ததில் நறகிரிணயணய்த 
துடஙகிைவயர, இயயசுககிறிஸதுவின் நாள்்பரியநதம் அணத முடிய நட்ததி 
வருவீரா்க. உைது ஆவியய எைககு உயிராயும், உைது கிருண்பயய 
எைககு ஆறுதலாயும், உைது ்பலயை எைககுக ்காவலாயும் இருககும்்படி 
செயயும். என் ்பலவீைமும் என் இருதய்ததின் ்க்படும் யதவரீருககு்த 
சதரியும். உம்முணடய உதவி எைககு இல்லாைல் ய்பாைால் நான் சவறு்தத 
்பாவங்கள் ைறு்படியும் என்ணை ஆண்டுச்காள்ளும். என் இருதய்தணத 
நான் யதவரீருககு ஒப்புகச்காடு்ததிருநதும், அது ைறு்படியும் உம்ணை விட்டு 
வழுவிப்ய்பா்க்ததக்கயத. நான் ஒவசவாரு ்காறறிைாலும் அணெகிைவைாயும் 
ஒவசவாருவஞெணைககும் உட்்பட்டு ையஙகுகிைவைாயும், ஒவசவாரு 
யொதணையாலும் சவல்லப்்படுகிைவைாயும் இருககியைன். நான் நிணலயறறு 
ைாறுகிைவன், என் யதவயை, நீர யநறறும் இன்றும் என்ணைககும் ஒயர 
சீராயிருககிை்படியிைாலும், ்பலவீை்ததில் ்பலமுண்டாககுகிைவராயிருககிை்ப
டியிைாலும், உைது ெ்ததிய்ததிலும் உம்ணை வைஙகும் ்ப்ததியிலும் என்ணை 
உறுதிப்்படு்ததும். முறிநத நாைலுககும் இ்ளஙகிண்ளககும் ஒப்்பாயிருககிை 
என்ணைப் ்பலப்்படு்ததி நிணல நிறு்ததும். நான் எகிப்ணதவிட்டு ெறறு்த 
தூரம்ைா்ததிரம் பிரயாைைாய வநத இஸரயவலன். இது ைட்டும் என்ணை 
வழிநட்ததி விொரி்ததவயர, நி்ததிய இரக்கங்கண்ளயுணடய பிதாயவ, 
வைாநதர்ததில் என்ணை விட்டுவிடாயதயும். நான் இனி உைது வழி்கண்ள 
ைைநது அணலயாத்படிககு என்ணை நட்ததிக ்கா்ததுகச்காள்ளும். உைது 
்பாடு்களிைாயல எைககுச சீவணை்த தநதீயர. அநதச சீவணை்த யதவரீர ்கா்தது 
அணத நி்ததியசீவைாகும்்படி சீவ அப்்பம் தநது என்ணைப் ய்பாஷி்ததருளும். 
என்ணை மீட்டவயர, உைது ஆசீரவாதங்க்ளால் என்ணை முடிசூட்டும். 
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என்னிட்ததில் நீர ்பணட்ததணத நீயர ஆசீரவதி்ததுக ்கா்தது, நீர நட்டணத 
யைன்யைலும் ்பலஙச்காள் ளும்்படி செயயும். இரக்கமுள்்ள இயயசுயவ, 
இவவுல்க்ததிலுள்்ளவர்கள் யாவருககும் உைது கிருண்பணய்த தநது, உைது 
இர்தத்ததிைாயல மீட்்கப்்பட்டவர்க்ளணைவரும் உம்ணை வைஙகுகிைவர்க்ளாயும் 
உைககு உண்ணையுள்்ள ஊழியக்காரராயும் இருககும்்படி கிருண்ப செயயும். 
கிறிஸதவர்கச்ளல்லாருககும் ஏ்கசிநணதணயயும் அன்புள்்ள இருதயங்கண்ளயும் 
சையயவத்ததிறய்கறை ்பரிசு்தத்தணதயும் ்கட்டண்ளயிடும். ைைககியலெம் 
அணடநதவர்களுககு ஆறுதணலயும், இருளில் அ்கப்்பட்டணலகிைவர்களுககு 
சவளிசெ்தணதயும், மு்காநதரமில்லாைல் ்பயநதவர்களுககு ைைவுறுதிணயயும், 
யொதிக்கப்்பட்டவர்களுககு ஞாை்பல்தணதயும் தநதருளும். என்னுணடய 
குடும்்ப்ததார சியநகிதர அறிமு்கைாைவர்களும் தங்களுக்கா்கச 
செ்பம்்பண்ணும்்படி என்ணை யவண்டிகச்காண்டவர்களுைாகிய 
இவர்கச்ளல்லாணரயும் யதவரீர கிருண்பயாய விொரி்தது இரட்சியும். 
உம்முணடய சி்தத்ததிறய்கறைணதயய விரும்பும்்படி எங்களுககுப் ய்பாதி்தது, 
அப்்படி விரும்புகிைணத எங்களுககுக கிணடக்கசசெயயும் எநதக 
கிரிணய்களிலும் யதவரீர எங்களுககு முநதிகச்காண்டு எநத யைாெங்களுககும் 
எங்கண்ளக ்கா்தது, எநத சநருக்கங்களிலும் எங்கண்ள ஆதரி்தது்த தாஙகி, 
நாங்கச்ளல்லாரும் உம்ணையய நம்பிக ச்காண்டு எப்ச்பாழுதும் உம்முணடய 
நிைலின் கீழ்சசு்கைாய்த தஙகும்்படி கிருண்பசெயயும். நாங்கள் துன்்பப்்படும் 
்கால்தணத்த யதவரீர சுருககி, சுறறி நிறகும் ்பாவங்களுககு எங்கண்ள 
விலககிக்கா்தது, எங்களுககு நீர எ்ததைம் ்பண்ணிை நி்ததிய இராசசிய்ததிறகு 
எங்கச்ளல்லாணரயும் ஆய்ததைாககியருளும். நாங்கள் இன்ணைககு 
நிணைவுகூரநதிருககிை இயயசுககிறிஸதுவின் ைரைபுண்ணியங்களினிமி்ததயை. 
ஆசைன். 

"எங்கள் பிரொர்த்தவனைக்கும் கருததுக்கும் தமைொக மிகவும் அதிகமொய் அருளிச்தசய்ய 
ைல்ைைருக்கு, கிறிஸ்து இதயசு மூைமொய், சவெக்குள்தள ்தவைமுவ்றத்தொறும், 

ச்தொகொைங்களிலும் மகிவம உண்டொை்தொக." ஆதமன்.
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கிறிஸதவ வரலாறறு ெங்க்ததின் அன்பின் வாழ்்ததுக்கள்

கிறிஸதுவுககுள் பிரியைாைவர்கய்ள, மீட்்பரும், உல்க இரட்ெ்கருைாகிய இயயசு கிறிஸதுவின் 
இனிதாை நாை்ததிைாயல உங்கள் அணைவருககும் அன்பின் வாழ்்ததுக்கண்ள்த சதரிவி்ததுக 
ச்காள்ளுகின்யைன்.
நம் ை்ததியில் ஆண்டவரின் ஊழிய்ததிணை செயத உ்ததைர்கண்ள அணடயா்ளம் ்கண்டு, 
இருளியல ைணைநதுக கிடநத அவர்களின் வாழ்கண்கச ெரி்ததிர்தணத சவளிசெ்ததிறகுக 
ச்காண்டுவர யவண்டும் என்ை ச்பரிய ஆவயலாடு கூட இவவுழிய்ததிணை ஆரம்பி்தயதாம். 
ஆரம்பி்தத நாள் முதறச்காண்டு மி்க சிைப்்பாை ஆதரணவயும், உறொ்க்தணதயும் 
ச்காடு்ததுவரும் எழு்ததா்ளர்கள், வி்ளம்்பரதாரர்கள் ைறறும் அணைவருககும் நன்றியிணை்த 
சதரிவி்ததுக ச்காள்ளுகின்யைன். 

உங்கள் ்பகுதியில் ்பணி செயத மிஷசைரி்கள், குருவாைவர்கள், ெண்ப ஊழியர்கள் ைறறும் 
சுயதசி ஊழியர்கள் எை சவளி உலகிறகு சதரியாதவர்கண்ள ைறைவர்களுககு ஆயவு 
மூலம் அறிமு்கப்்படு்தத அன்ய்பாடு ய்கட்டுக ச்காள்ளுகின்யைன்.
*வரலாறறுச சுவடு்கள்* பு்தத்கம் சதாடரநது சவளிவர செபி்ததுக ச்காள்ளுங்கள். உங்கள் 
நண்்பர்களுககு இப்பு்தத்க்ததிணை *அறிமு்கப்்படு்ததி* அவர்கண்ளயும் ெநதாதாரர்க்ளா்க 
இணையுங்கள்.
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