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(ம� 5:6 ) 

��� ��� : 
ந
திமானாகிய இேய� ��றவாளியா�க� ப�கிறா�. நிரபராதியான 
இேய� த!"�க�ப�கிறா�. ைக க$%கிற& அதிகார வ��க(. 
ெமளன( சாதி�கிற& ம�க+ ம,ைத . தவறான ேத�% நட,& 
."கிற&. பரபா/ வி�வி�க�ப�கிறா1. இேய� த!"�க�ப�கிறா�. 

'நா� ெக3�வி3ட&. அரசிய4 ேமாசமாகி வி3ட&' எ16 அரசிய4 
வாதிக+ மீ&( ச.தாய�தி1 மீ&( பழிேபா3�வி3� 
வாளாவி9�பதி4 எ1ன நியாய( இ9�கிற&? நா3"4 நில%( 
அவல நிைல�� நா.( ஒ9 வைகயி4 காரண( தா1. 
அரசிய4வாதிக+ தாமாக .ைள�பதி4ைல. அவ�கைள� ேத�% 
ெச>வ& நா(தாேன? 

தவறான ஆ3சியாள�க+ ேத�,ெத��க�ப�வத�� நா( ெச@�த� 
தவறிய வா�� காரண(. தவறான ெபா9ளாதார சAக 
ெகா+ைககB�� நா( எ$�ப� தவறிய எதி��C காரண(. 

ந4லவ�க+ தைலைம� ெபா6�ைப எ3ட ."யாதத�� நா( 
அளி�க� தவறிய ஆதர% காரண(. த
யவ�க+ தDக+ த
ைமயி4 
ெதாட�வத�� நா( ெகா��க� தவறிய �ர4 காரண(. 

அரசிய4 ஒ9 சா�கைட என அறி% ஜ
விக+ அ��த( Fறிவி3� 
அ�கைறேய இ4லாம4 இ9�பதா4தா1, அ& ஒ9 சா�கைடயாகேவ 
இ9�கிற&. சா�கைடயி4 இறDகி ��த( ெச>ய%( &ணிவி4ைல 
சா�கைடயி4 வி$கி1ற பாமர வா�காள�கB�� விழி�ண�% 
தர%( மனமி4ைல. இ�ப" இ9,&வி3� சலி�&� ெகா+வதி4 
எ1ன பய1? 

சAக�தி4 எ& நட,தா@( அ& ந(ைம பாதி�காத& ேபால 
ெமௗன( சாதி�& வி3� பி1 சAக�ைத� �ைற F6வ& 
எIவைகயி4 நியாய(? நட��( தவ6கைள� க!� ெமௗன( 
சாதி�ப&( ஒ9 வைகயி4 அவ�ைற ஆேமாதி�ப& ேபால�தா1. | 
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பிலா�தி1 த
��C�� எதிராக ம�க+ கிள�,தி9,தா4, 

மத�9�கB�� எதிராக Kத�க+ திர!"9,தா4 இேய� தா1 
ேவ!�( பரபா/ ேவ!டா(' என� �ர4 ெகா��தி9,தா4 ஒ9 
ேவைள இேய�வி1 மரண( தவி��க�ப3"9��(. 

(ந
DகB( நாL( ந1ைம�� ஆதரவாக, த
ைம�� எதிராக �ர4 
ெகா��க� &ணி,தா4, அரசிய@( சAக.( மாற�F�(. 
நிைனவி� ெகா�ேவா�. ெமௗன�தா4 மா�றDக+ 
நிகMவதி4ைல. 

ெசப� : இைறவா! ெமளன�தா4 மா�றDக+ நிகMவதி4ைல 
எ1பைத� CO,&� ெகா!�, என& சAக� கடைமகைளP சOயான 
ேநர�தி4 சOயான வித�தி4 ெச>ய அ9+தா9(. ஆெம1. 
 

2. !"�#$�%. &����� !�
#$�% 
"����������� ����������... ����� ���� '' 

(ம� 5:7)  

	
��� ��� : -  

 
க+வ�கB( கயவ�கB( �ம�க ேவ!"ய சி@ைவ, இேய�வி1 
ேதா+க+ மீ& �ம�த�ப�கிற&. �ம�க ேவ!"ய ேதா+களா அைவ! 
ப4ல�கி4 �ம�க�படேவ!"யவ� ஆயி�ேற அவ�! ஆயிL( 
காரணமி1றி அவ� மீ& சி@ைவ �ம�த�ப�கிற&. அவ9( 
�ம�கிறா�. 

இ1ைற��( காரணேம இ4லாம4 சி@ைவ �ம�பவ�க+ உ!�. 
ேதா+களி4 �ம�க�படேவ!"ய �ழ,ைதகளி1 ேதா+ மீ& 
�ைமக+ ஏ�ற�ப�கி1றன. C�தகP �ைமகB��� பதிலாக 
FலிP�ைமகைள �ம�க ேநO�கிற&. 

ப"�க ேவ!"ய வயதி4 ப3டா�� ெதாழி�சாைலகB�� ெச4@( 
�ழ,ைத� ெதாழிலாள�கைள� பா��த&!டா? அறிெவாளி ெப�6 
த
பமாக �ட�விடேவ!"ய �ழ,ைதக+ த
�ெப3"� 
ெதாழி�சாைலயி4 த
>,& ேபாகி1றனேர! கவனி�த&!டா? 
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இவ�ைற� பா���( நா( இவ�கB�கா> எ1ன ெச>தி9�கிேறா(? 

நா( எ1ன ெச>ய ."S(? இைவெய4லா( ெபOய சAக 
ேசவக�க+ கவனி�க ேவ!"யைவ, ெச>யேவ!"யைவ என 
நிைன�கலா(. �ைற,த ப3ச( ந( வ 
3"4 நிகMவைதயாவ& 
பா��தி9�கிேறாமா? வ 
3�ேவைல ெச>S( அ,த� ெப!ணி1 
மகேனா, மகேளா ப"�கிறா�களா, ப"�க ைவ�க�ப�கிறா�களா 
எ1பைத அறிேவாமா? சில ேநரDகளி4 அ�த� �ழ,ைதகைள நாேம 
வ 
3� ேவைல��( அம��&கிேறாேம! ெகா�ைமய4லவா அ&? 

“இதி4 எ1ன தவ6? ப"�க ."யாத அவ�களி1 பசிைய� ேபா�க 
ேவைல ெகா��கிேறா(. பல1 எDகB�� ம3�ம16 
அவ�கB��( தா1 என� ப3ெட16 பதி4 த9கிற& உ+ள(. 
வ6ைம எ1L( வைல��+ சி�கியி9��( அவ�கள& நிைலைய� 
பய1ப��தி அவ�க+ உைழ�ைப விைல ேப�வத�� வசதியாக இ,த 
வாத( இ9�கலா(, ஆனா4 இளைமயி4 க4' எ1ற .&ெமாழி 
இ,த� �$,ைதகB�� ம6�க�ப�வத�� நா.( ஒ9 காரண(. 
ப"�க வி9(பிS(, வ6ைமயா4 ."யாதவ�கைள நா( இன( 
க!� உத%( வைர இ,த ��ற�தி4 நம��( பD�!�. 

நிைனவி� ெகா�ேவா�. �ைமகைளP �ம�&பவ� ம3�ம4ல, 

அவ�ைற இற�க� தவ6பவ�கB( ��றவாளிகேள. �ைமகைளP 
�ம�பவ�கB�கா> இரD�ேவா(. இரD�வேதா�, அவ�க+ �ைமைய 
இற�க%( .ய4ேவா(. 

ெசப� : இைறவா! �ைமகைளP �ம�&பவ�க+ ம3�ம4 அவ�ைற 
இற�க� தவ6பவ�கB( ��றவாளிகேள எ1பைத� CO,&, ெகா!� 
பிறர& �ைமகைள இற��( இர�க �ண�ைத� தா9( ஆெம1. 
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3.(��)$�� �)*��� +",)*-�.% (/0�$� 
“����� � ��� ����� !	
!� ��
�” 

(2 திேமா 2:19)  

���� ��� : 

உலைகேய தாD�கி1ற உ1னத� கட%+ த1 சி@ைவைய தாDக 
."யாம4 தைரயி4 வி$கிறா�. சி@ைவயி1 பார( பரமைனேய 
த�மாற ைவ�& வி3ட&. வ 
M,& கிட�ப& இேய�வா? 

இ4ைலயி4ைல. விழ�தா3"யவ�களி1 மனித(தா1 வ 
M,& 
கிட�கிற&. கிட�கிற&. 

இ1ைற�� ச.தாய�தி4 ஒ9 சில� வ 
M,தவ�களா> வாழ�தாேன 
ெச>கிறா�க+. இன அ"�பைடயி4 தாM,தவ�க+ என� தர( 
பிO�க�ப3� தா��த@��( அட��.ைற��( ஆளா�க�தா1 
ப�கிறா�க+. �யமOயாைத, மனித க%ரவ( எ1ப& அவ�கB�� 
ம6�க� பட�தா1 ெச>கிற&. அ�ேபாெத4லா( வ 
M,& கிட�ப& 
தனி மனித1 அ4ல! மனித( எ1பைத எ�ேபா& உணர�ேபாகிேறா(?  

இைவெய4லா( காலகாலமாக நிலவிவ9பைவ. ந( 
கலாPசார�ேதா� ஒ3"� பிற,தைவ. இவ�ைற� கைளய ந(மா4 
."யா& என� Fறி த�பி�&� ெகா+வ& ேந�ைமயி1ைம. 

இன�தி1 ெபயரா4, சாதியி1 ெபயரா4, �ல�தி1 ெபயரா4 
எ�ப��த�ப3�+ள பா�பா3"�� நா( ேநர" ெபா6�பாள�களா> 
இ4லாம4 இ9�கலா(. ஆனா4 அைவ ெதாட�வத�� நா.( ஒ9 
வைகயி4 ெபா6�பாளிக+தா1. இ,த� ெகா�ைமகB�� எதிராக 
நட�த�ப�( ேபாரா3டDகளி4 நா( ந(ைமேய இைண�&�ெகா+ள 
தயD�கிேறா(. தவ6கிேறா(. ந( தனி�ப3ட வாMவி4 Fட 
நம�ேகா எ1 பி+ைளகB�ேகா வர1 ேத�( ேபா& சAக, சாதிய, 

ெபா9ளாதார வைரயைரகைள நா( வ��&� ெகா+வதி4ைலயா? 

பணி ெச>S( இட�தி4, பD��தள�தி4, பழ�( ��ற�தி4, 

அவ�கைளP சமமா>� க9தி, ந3Cட1 பழ�வத��� பதிலாக, 

அவ�களிடமி9,& ஒ&Dகிேய வாMவதி4ைலயா? அ�ேபாெத4லா( 
சAக� பா�பா3ைட நாேம ஊ��வி�கிேறா( எ1ப& தா1 ெபா9+. 
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மனிதP ச.தாய( மL%9வாகிய இைறவைனேய கீேழ த+ளி 
ேவ"�ைக� பா��த&. அவர& சாய4களான மனித�களி4 ஒ9 
சிலைர கீேழ த+ளி ேவ"�ைக� பா��பதி4 எ1ன வி,ைத 
இ9�கிற&? 

நிைனவி� ெகா�ேவா�. சAக ஏ�ற�தாM% எ1ற 
விஷPெச"�� வி�தி3டவ�க+ ம3�ம4ல, உரA3" வள��பவ�க+ 
விஷமிக+தா1. 

ெசப� : இைறவா! சAக ஏ�ற�தாM%கைள எதி��கி1ற 
மன�&ணி%( அதனா4 வ 
M,& கிட�ேபாைர W�கிவி�( ந4ல 
உ+ள�ைதS( த,த9B(. ஆெம1. 

 

4.2%- 34�� 5� �6��� 
#$�%�#���& '��(	
)�* +����,�& -#.)�*' 

(1 ெதச 5:3) 

���� ���: 
 க4வாO� பாைதயி4 ஒ9 ேகாரமான ச,தி�C நிகMகிற&. ஆைசயா> 
வள��த மகைன அ1C�தா> ச,தி�கிறா�க+. ஆன,த( அ4ல, 

ஆதDக�ேதா�. எ�ப" அைழ�&P ெச4ல�பட ேவ!"யவைர இ�ப" 
இ$�&P ெச4கிறா�க+ என அ1ைனயி1 உ+ள( �.றி ந(ப 
."யாத Xழலி4 அ,தP ச,தி�C நட�கிற&. 

வாM�ைக� பாைதயி4 ந(ப."யாத சில ச,தி�C நிகழ�தா1 
ெச>கி1றன. வாM�ைகயி1 .�ப�தியி4 நா( ச,தி�த சிலைர 
வாM�ைகயி1 பி�ப�தியி4 ச,தி�க ."கிற&. எ3ட உயர�தி4 
இ9�பா�க+ எ16 எ!ணியவ�கைள, ெந9Dக ."யாத� 
ப+ள�தி4 பா��க ேநO�கிற&. எ4லா� த�திகB( இ9,த 
ேபாதி@( த�திய�ற நிைலயி4 சில� இ9�பைத� காண ."கிற&. 
ந(ப ."வதி4ைல . ஆனா4 அ&தா1 நிஜ(. ப+ளி�ப9வ�தி4 
பிரகாசி�த ஒ9 சில� ேபாதிய வசதியி1ைம, ேபாதிய 
ெச4வா�கி1ைம, ேபாதிய அறி.கமி1ைம ேபா1ற காரணDகளா4 
ச.தாய�தி4 பி1 தDகிய நிைலயி4 இ9,& வி�கிறா�க+. 
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.ைளயிேலேய ெதO,த சில விைளS( பயி�க+ வளரேவ 

."யாம4 ந��க�ப�கி1றன. சில� கி+ளி எறிய�ப�கி1றன�. 
க4வி� FடDகளி@(, பணியிடDகளி@( இட ஒ&�கீ3� .ைற 
இவ�கB�� உOய இட�ைத அபகO�& வி�கிற&. த�தி பைட�த 
இவ�கB�� இட( ம6�க�ப�கிற&. விைள% கன%க+ 
கைல,தவ�களாக வாM�ைகயி1 விளி(பி4 
விழிபி&Dகியி9�கிறா�க+. 

இட ஒ&�கீ� பி1 தDகியவ�கB�� இ1றியைமயாத&தா1. 
ம6�பத�கி4ைல. ஆனா4 இன Yதியாக ம3�ேம .�ப��த� 
ப3டவ�களாக%(, ம�ெற4லாவித�தி@( பி1தDகியி9�ேபாO1 கதி 
எ1ன? மத( மாறிய ஒேர காரண�&�காக ஒ&�கீ�( உOைமS( 
ம6�க�ப�( சி6பா1ைமயினO1 நிைல எ1ன? 

அரசாDக�தி1 தவி��க ."யாத சில அZ�.ைறயா4 நிக$( 
இ,த விபYத�தி�� நா( எ1ன ெச>ய ."S( எ1ற F�றி4 
உ!ைம இ9�கலா(. ஆனா4 ந(.ைடய அறி.க(, ந(.ைடய 
பO,&ைர, த(.ைடய ெபா9Bதவி, எ4ேலாைரS( 
இ4ைலெய1றா@( ஒ9 பலைரயாவ& கைர ேச��தி9��(. 
ெச>ேதாமா? இ4ைலேய!  

நிைனவி� ெகா�ேவா�. ேசாகமான ச,தி�C�கB�� 
காரணமானவ�க+ ம3�ம4ல, க!�( காணா& ேபாகிறவ�கB( 
ெபா6�பாளிக+ தா1. 

ெசப� : இைறவா! த�தி பைட�ேதா9��P சOயான தட( 
அைம�&� த,& அவ�கைள உய��தி வி�( தாராள மன( தா9(. 
ஆெம1. 
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5.�"8��� 9: �.�8�� �;
���? 
 
''01��,�&� 02���3� �4�5 �67�� ��
)�*'' 

 (1 ெதச 5:15) 

���� ��� : 
 

இேய�வி1 சி@ைவையP �ம�க சீேமா1 வ�C6�த�ப�கிறா� 
சீேமானி1 மனதி4 அ��த��& ேக+விக+. இவ� ந
திமானா 
��றவாளியா? ��றவாளியானா4 அவர& த!டைனயி4 நா1 ஏ1 
பDேக�க ேவ!�(? ஒ9 ேவைள ந4லவரா> இ9�பாேரா! எ& 
எ�ப"ேயா? நா( ெச>ய�ேபாவ& உதவி. உதவி ெச>வ& ந4ல& 
தாேன! அவ� ந4லவரா, த
யவரா எ1ற கவைல என�ெகத�� எ16 
எ!ணியி9�க� F�(. மன�ேபாரா3ட( ."கிற&. மன.வ,& 
உத%கிறா1 சீேமா1. 

வாM�ைகயி1 வழிேயாரDகளி4 நம��( இ,த நிைல ஏ�பட�தா1 
ெச>கிற&. அ& சாைலேயார பிPைச�காரனா> இ9�க3�(. அ4ல& 
சா16கேளா� வ9( ெதா!� நி6வனDகளாக இ9�க3�(. 
ந(மிட( உதவி ேக3�வ9( அவ�கைள� ப�றி அ��த��& 
ேக+விக+ எ$,&வி�(. ஒ9 விவாத ேமைடேய அரDேகறி வி�(. 
உ!ைமயிேலேய இவ� ஏைழயா? ஊன.�றவரா ேதைவேயா� 
இ9�பவரா அ4ல& ஏமா�6கிறாரா? இவ9�� அ4ல& இ,த 
நி6வன�&��P ெச>S( உதவி உ!ைமயிேலேய ேபாய 
ேசரேவ!"யவ�கைளP ெச16 ேச9மா? அ4ல& இவ�கேள 
வி$Dக வி�வா�களா? இ& ேபா1ற பல ேக+விக+ நம��+ எ$(. 
இவ�றி4 சில நியாயமானைவS( Fட. ஆனா4 �த��கமான சில 
ேப� ேக+விக+ எ$�Cவைதேய வா"�ைகயாக� ெகா!�+ளன�. 
சி6 உதவி Fட, ெச>ய மனேமா அ4ல& ந4ெல!ணேமா இ4லாத 
இவ�க+ தDக �யநல�ைத A"மைற�க இ�தைகய ேக+விகைள� 
பய1ப��தி ெகா+கி1றன�. நா( ெச>S( உதவி சOயான 
இட�தி�� ேபா> ேசரவி4ைலெய1றா@( நா( 
ஏமா�ற�ப3"9,தா@( Fட ந(ைம� ெபா6�தம3"4 நா( பகி�,& 
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ெகா+ள ஆைச�ப3ேடா( எ1ப& ஒ9 - ந�ெசய4தாேன! தவ6 
ெச>பவ�க+ தDக+ தவ�6��� கண��� ெகா��க3�(. 

ஆனா4 ஒ9 ேவைள அவசர� ேதைவேயா� ஒ9வ� ந(ைம அZகி, 
நா( �த��கமான ேக+விக+ எ$�பி, அவ9�� உதவ ம6�&, 

அதனா4 த
ராத ேபOழ�C ஏ�ப3டா4 அவ� &ய9�� நா( 
காரணமாக மா3ேடாமா?  

நிைனவி� ெகா�ேவா�:-. உதவி ெச>யாம4 இ9�பத�� 
காரண( ேத�வைத� கா3"@( உதவி ெச>வத�� காரண( 
ேத�வேத க9ைணயி1 அைடயாள( 

ெசப� : இைறவா! உதவி ெச>யாம4 இ9�பத��� காரண( 
ேத�வைத நி6�திவி3�, உதவி ெச>வத��� காரண( ேதட%(, 

உதவி ேதைவ�ப�ேவாைர� ேதட%( க9ைண உ+ள( தா9(. 
ஆெம1. 

 

6.2����8% �)*��� >?@% $��� 
 

" ���6�1��$9 �67�1 �45��:��7 �,)�*'' 
(த
�& 2 :7)  

��� ��� : 
இேய�வி1 தி9.க�ைத ெவேராணி�கா+ &ைட�கிறா�. 
ெபாலிவிழ,த அ,த .க�ைத� பா��த பி1L( அவரா4 �(மா 
இ9�க ."யவி4ைல . Kத ச.தாய�தி4 இர!டா( தர�தவரா> 
க9த�ப3ட ெப!களி4 தாL( ஒ9�தி எ1றா@(, த���( 
வ 
ர�கைளS( �6�ேக நி1ற F3ட�ைதS( ெபா93ப��தா& 
.1ேன ெச16 இேய�வி1 .க�ைத ெவேராணி�கா+ 
&ைட�கிறா�. தைடகைள� தா!�( &ணி% அவOட( இ9,த&. 

ெபாலிவிழ,த .கDகைளS( கைறப",த .கDகைளS( நா.( 
பா��க�தா1 ெச>கி1ேறா(. இய�ைகயாகேவ நம��+ இ9��( 
மனித(, இர�க(, அ1C, தயாள�ண( அ,த .கDகளி1 கைறகைள� 
&ைட�க ந(ைம� W!�கிற&. த1 ெந�றி� ெபா3ைடS( 
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F,தலி1 \ைவS( இழ,த விதைவ� ெப!Z�� வாM% ெகா��க 
மன( ச(மதி�கிற&. ஆனா4 ெப�ேறா9( சAக.( எ�ப" 
அZ�வா�க+ எ1ற நிைன% வ,த&( ந4ெல!ண( 
ப3��ேபாகிற&. வரத3சைணேய வாDகாம4 ஒ9 ெப!ைண 
மண."�க ஆ!ைம அைழ�கிற&. ஆனா4 ெப�ேறா�களி1 
நPசO�C ந(ைம தைலயா3"� ெபா(ைமகாளக மா�றி வி�கிற&. 
மணேமைடேய ஏறாத பல .தி�க1னிகளி1 வாM�ைக�� அ��த( 
தர மனேம இ4லாதவ�க+ அ4ல ஆ!க+. ஆனா4 தைடகைள 
மீற� தய�க( கா3�கிறா�க+. சமத�மP ச.தாய( அைம��( 
உயOய சி,தைன ெகா!� கல�C� தி9மண( ெச>ய� தயாரா> 
இ9�ேபா� இ1ைற��( உ!�. ஆனா4 சAக ேவலிகைள 
உைட�ெதறிய திராணியி4லாம4 ேபாகிற&. பல ெப!களி1 
.கDக+ ெபாலிவிழ,தி9�பத��� காரண( ஆ!களி4 ந4லவ�க+ 
இ4ைல எ1பத4ல, ஆனா4 ந4ெல!ண( ெகா!ட அவ�கB��� 
&ணிவி4ைல எ1ப&தா1. க3��பா�கைள உைட�ெதறி,த 
ெவேராணி�காளி1 வ 
ர( இவ�கB�� இ9��மானா4 பல9ைடய 
.கDக+ ெபாலி% ெப6(.  

நிைனவி� ெகா�ேவா�:-. சாதைனக+ ெச>ய ந4ெல!ண( 
ம3�( ேபாதா&. எ!ணியைதP ெச>S( &ணி%( ேவ!�(. 

ெசப� : இைறவா! ெபாலிவிழ,த வாM�ைக�� ஒளிேய�ற� 
&"��( ந4ெல!ண�ேதா�, அைதP ெச>ய� ேதைவயான 
&ணிைவS( த,த9B(. ஆெம1. 

 

7. ����� �-;$�� �)*$� #���B�� 
��� ! 

�;%# -*$<�#�
 ���< �,<3)�* 
(கலா 6:1) 

��� ��� : 
இேய� இர!டா( .ைறயாக கீேழ வி$கிறா�. வ 
M,& கிட��( 
அவைர� W�கிவிட யா9( .1வரவி4ைல . மாறாக கீேழ 
கிட��( அவைர� &Pசமா> மிதி�& ஈனமா> பா��& ஏளனமா> 
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ேபசி எ+ளி நைகயா"னா�க+. ஒ1ைற மற,& வி3டா�க+. வ 
M,& 
கிட,தவ� ��றவாளிய4ல. அவைர வ 
M�திய சி@ைவS( அவ9�� 
உOய& அ16. அ& அவ� மீ& �ம�த�ப3ட&. 

 

இ1ைறய சAகP Xழலி4 த+ளா" வி$பவ�கB( த�மாறி 
வ 
Mபவ�கB( இ9�க�தா1 ெச>கிறா�க+. ஆனா4 இவ�க+ 
வ 
MPசி�� யா� காரண(? அ4ல& எ& காரண(? விபPசார வி�தியி4 
த1 உட@�� விைல ேப�( பல ெப!க+ அைத வி9(பிP 
ெச>வதி4ைல. வ6ைம அவ�கைள விர3"யதா4 வ 
M,&� 
கிட�கிறா�க+. பிற��(ேபாேத தி9டரா> யா9( பிற�பதி4ைல. த1 
வயி�6� பசிையS( த1ைனP சா�,ேதா� பசிையS( த
��க 
நியாயமான .ைறயி4 .ய16 ேதா�6� ேபானவ�களி4 பலேர 
தி9ட�க+ ஆகி1றன�. வயி�6� பசி�கா> தி9"ய சி6வ�க+ பி1C 
வா"�ைகயா> தி9" அதைனேய வாM�ைகயாக மா�றி� 
ெகா+கி1றன�. இவ�க+ ேவைல ேத"ய ேபா& இடமி4ைல எ16 
விர3"ய சAக(, இ�ேபா& சிைற� க(பிகB��� பி1னா4 
இவ�கB�� த^ச( அளி�கிற&. 

��றDகைள யா9( நியாய�ப��த ."யா&. ஆனா4 
��றவாளிக+ பிற�பதி4ைல . அவ�க+ உ9வா�க�ப�கிறா�க+. 
அவ�கைள உ9வா�கியதி4 சAகமாகிய நம��( பD�!�. 
த!"�க�படேவ!"யவ�க+ அவ�க+ ம3�ம4ல. நா.( தா1. 
நா( அவ�க+ நிைலயி4 இ9,தி9,தா4 ஒ9ேவைள 
அவ�கைளவிட ேமாசமான ��றDகைளP ெச>தி9�க� F�(. 
அவ�க+ வி$,தி9�கிறா�க+. ஆனா4 அவ�க+ ெவ6�க�பட 
ேவ!"யவ�க+ அ4ல. அவ�கB( மனித�கேள! அவ�கB��� 
ேதைவ அLசரைண. ஆதர%. அவ�கைளP ச,தி�க .ய1ேறாமா? 

அவ�களி1 அவல நிைல�� காரண( அறிய .ய�சி�ேதாமா? 

ஆதரவான வா��ைதகளா4 W�கிவிட .ய1ேறாமா?  

நிைனவி� ெகா�ேவா�:-. உ+ேள இ9�பவ�க+ எ4ேலா9( 
��றவாளிக+ அ4ல. ெவளியி4 இ9��( நாெம4லா( 
நிரபராதிகB( அ4ல. 
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 ெசப� :- இைறவா! வாM�ைகயி1 சி�க4களா4 ச6�கி வி$,& 
வி3ட சிலைர� பா���( ேபா&, சி6ைம�ப��தாம4 ஆதரவா> 
நட,& - ெகா+ள அ9+தா9(. ஆெம1. 

 
8.!.��D -ED-��(� FB�� G�;�$� $�� 

 
�4�5��1 =�5�� �1+)�* 

(உேரா12:21) 

���� ��� : 
 எ9சேல( மகளி� இேய�ைவ� பா��& க!ண
� வ"�கிறா�க+. 
கதறி அ$கிறா�க+. இேய�%�� நிகM,தவ�ைற� பா��&. 

அ$கிறா�க+. Cல(Cகிறா�க+. Cல(Cவதா4 எ1ன இவ�கB��� 
தாDக ."யவி4ைல பய1? த
ைமைய எதி��காம4 உதி���( 
க!ண
ரா4 பயேன&( இ4ைல 

. ."யவி4ைல இ4ைல பயண�தி4 இேலஅ%ட1 வாM�ைகயி1 
Xழ4களி4 நா.( பலவ�ைற� கா!கி1ேறா(. சகி�க ."யாம4 
க!கைள� தி9�பி� ெகா+கிேறா(. 'சAக( ெக3�வி3ட&. 
நியாயா( ெச�&வி3ட&. ேந�ைம ெதாைல,& வி3ட& என� 
Cல(Cகிேறா(. கன( நிைற,த வா��ைதகைள உதி��கிேறா(. நா( 
உதி���( வா��ைதக+ உ+ள�ைதP 

. வாM�ைகயி1 Xழ4களி4 நா.( பலவ�ைற� கா!கி1ேறா(. 
“ச.க( ெக3�வி3ட&. நியாய( ெச�&வி3ட&. ேந�ைம ெதாைல,& 
வி3ட&” எ16 Cல(Cகிேறா(. கன( நிைற,த வா��ைதகைள 
��வதி4ைல. .எனேவ தா1 உத3டளவி4 நி16 வி�கிற&. மாற 
ேவ!"யைவS( மா�ற�பட ேவ!"யைவS( இI%லகி4 
நிைறயேவ உ+ளன. கைளய ேவ!"யைவS( க$வ�பட 
ேவ!"யைவS( சAக�தி4 நிைறயேவ உ+ளன. கயைமைய� 
க!� .க( கசிவதி4 ம3�( எ1ன பய1? அவ�ைற� 
கைளவத�� எ1ன ெச>ேதா(? எ1 ஒ9வனா4 எ1ன ெச>ய 
."S(? ஒ9 ைக அைச,தா4 ஓைச வரா& எ1ெற4லா( Fறி 
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த�பி�க� பா��கிேறா(. ஒ9 ைக அைச,தா4 ஓைச வரா&, 

உ!ைமதா1. ஆனா4 ஒ9 ைகSேம அைசயவி4ைலெய1றா@( 
ஓைச வரா&. வரேவ வரா&. எ4ேலா9( ஒ&Dகி வி3டா4 த
ைம 
ஒ&Dகா&. வ 
தியி4 இறDகி வ 
6ட1 எதி��க ."யாம4 ேபாகலா(. 
ஆனா4 �ைற,த ப3ச( நா( பணி ெச>S( இடDகளிலாவ&, நா( 
ச,தி��( Xழ4களிலாவ& , க!ெணதிேர நட��( 
தவ6கைளயாவ& த3"� ேக3க &ணி% ேவ!டாமா? 

அைதெய4லா( விட ெகா�ைம. இைவெய4லா( கால�தி1 
க3டாய(' என நாேம தவ6 ெச>& வி3� சமாதான( ெசா4லி� 
ெகா+கிேறா(. காOய( ஆவத��� ைகK3� ெகா��ப&( 
பிரPசைனகளிலி9,& த�பி�க ெபா>சா3சி ெசா4வ&( ேவ!டா( 
வ(C' எ16 ஒ&Dகி� ேபாவ&( C�திசாலி�தனமா> க9த�ப�கிற& 
இ�ப"ெய4லா( இ9,& வி3� சAக( ெக3�வி3ட&' எ16 
பழிேபா�வ& .தைல� க!ண
� வ"�பத��P சம(. இைத�தா1 
எ9சேல( மகளி� ெச>தன�. அைத� தா1 நா.( ெச>கிேறா( 
நிைனவி� ெகா�ேவா�. இ9ைள� பழி�பைத விட ஒளிைய 
ஏ�6வேத ேம4. 

ெசப� : இைறவா! இ9ைள� பழி�பைத விட ஒளிைய ஏ�6வேத 
ேம4, எ1பைத� CO,&� ெகா!�, எ1ைனS(, நா1 இ9��( 
இட�ைதSமாவ&, இ9ள�ற ஒளி பட�,த இடமாக மா�ற &ைண 
COS( ஆெம1. 

 

9.+�4 ��*�$�� +I� ��*�$�� 
'#*$�
� �>)��1��$ -��2�
<3)�*'' 

(எபி 12:12) 

����� ��� : 
இேய� A1றா( .ைறயாக கீேழ வி$கிறா�. வி$கி1ற 
ஒ9வைன� த��&� தாD�வ& மனித �ண(. அ,த மனித �ணேம 
ம�கி� ேபானவ�களா>, மன( இ6கி� ேபானவ�களா> நி�கி1றன� 
வ 
ர�கB( ம�கB(. 
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வாMவி1 சில உ!ைமகைள� பா���(ேபா& ந( இதய.( 
இ6கி�ேபா>வி3டேதா, ந( மனித.( ம�கி� ேபா>வி3டேதா எ1ற 
ஐய( எ$கிற&. வி$பவ�க+ பல� உ!�. ேபாைதயி4 
வி$பவ�க+, காம�தி4 வி$பவ�க+, மமைதயி4 வி$பவ�க+... 
இ�ப" எ�தைனேயா ேப�. இவ�க+ வி$வதி4 �க( கா!பவ�க+. 
இவ�கைள� ப�றி நம��� கவைலயி4ைல . அனா4 தாDக+ 
வி$வைத உணர� Fட ."யாம4 வி$பவ�க+ உ!�. 
கைள�பா4 வி$பவ�க+, ேசா�வா4 வி$பவ�க+, ேநாயா4 
வி$பவ�க+ அைன�தி@( ெகா�ைமயாக பசியா4 வி$பவ�க+ 
உ!�. அ&%( ந( நா3"4 நிைறய� ேப� உ!�. 
'தனிெயா9வL�� உணவி4ைலேய4 ஜக�திைன அழி�தி�ேவா( 
என� பா"ய Cலவ1 வாM,த ம!ணி4 தனி ஒ9வ� அ4ல... பல 
ேகா" ேப� ப3"னியா4, ப3"னிPசாவா4 ம",& ேபாகி1றன�. 
அரசி1 தானிய� கிடD�களி4 உண%� ெபா93க+ 
வ 
ண"�க�ப�கி1றனேவ தவிர இவ�க+ பசிைய� ேபா�க 
அளி�க�ப�வதி4ைல . அரசி1 அல3சிய� ேபா�� ஒ9 Cற( 
இ9�க3�(. நா( ம3�( எ1ன, இ�தைகேயா� மீ& அ�கைற 
ெகா!ேடாமா? பO% கா3"ேனாமா? 

அ1றாட( அ1னதான( நட�தி அ1ைப ெவளி�ப��த ேவ!டா(. 
ஆனா4 எ1ைற�காவ& ஒ9நா+, ஒேர ஒ9 நாளாவ& பசி�ேதாைர 
உ!பி�க ."யாதா அ4ல& Fடாதா? ேகாலாகலமா> ேக� ெவ3" 
ெகா!டாட�ப�( பிற,த நாள16 ெம$� திOகைள ஊதி 
அைண��( அேத ேவக�தி4 ஒ9 ஏைழயி1 வ 
3"4 உைல 
ெகாதி�க ெந9�ேப�ற ."யாதா? ல3சDக+ ெசலவழி�& 
நிகM�த�ப�( தி9மண� ப,தியி4 பOமாற�ப�( பலவைக� 
ப!டDகளி4 ெகா^சமாவ& பசி�ேதாைர� ேபாசி�க 
பய1பட�Fடாதா? எPசிைல மிPச�ைத உ!Z( அ,த� பரம 
ஏைழகைள ஒ9 நாளாவ& மOயாைதயா> அம��தி உண% 
தர."யாதா? ."S(. ஆனா4 இவ�ைற� ப�றி சி,தி�கேவ நா( 
&ணிவதி4ைல. எ1ைற��( இ4ைலெய1றா@(, எ1ைற�காவ&, 

எ4ேலாைரS( இ4ைலெய1றா@(, �ைற,த& ஒ9வைரயாவ& 
பசியி1  த�மா�ற�திலி9,& W�கி வி�ேவா(.  
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நிைனவி� ெகா�ேவா� உ!" ெகா��ேதா� உயி� 
ெகா��ேதாேர. 

ெசப� : இைறவா! வி$பவ�க+ எ4ேலாைரS( W�கிவிட : 
."யவி4ைலெய1றா@(,பசி�ெகா�ைமயா4 வி$பவ�கைளயாவ& 

ஒ9 சில ேநரDகளிலாவ& உ!பி�& W�கி வி�( அ9+தா9(. ந
 . 
ஆெம1..  

 

10.���
#�@ �� 2-.
���! ��� +8�(�$�! 

 
'����� ��	���#���& ����5�� =�2? @���&� " 

 (யா� 2:13)  

���� ��� : 
இேய�வி1 ஆைடகைள� கைளகிறா�க+. அ�கிரம( அைண 

கட�கிற&. அ�& மீற4 எ4ைல தா!�கிற&. ��றவாளிகB��� 
Fட ெகா��க� Fடாத ஒ9 அவமான�ைத இைறமகL��� 
த9கிறா�க+. 

நிைலைமக+ ஒ16( மாறிவிடவி4ைல. இ16( அ�& மீற4க+ 
அ1றாட( நட�க�தா1 ெச>கி1றன. அரசிய4 உலகி4 நட��( 
அ�&மீற4க+ பளிPெச16 ெதOகிற&. சAக�தி4 சாதிய� 
ெகா�ைம தைலவிO�தா�கிற&. மனநல� கா�பகDக+ 
மி9கPசாைலகைளவிட ேமாசமா> நட�த�ப�கி1றன. மனித மா!C 
ம",& ேபாகிற&. �யக%ரவ( எ1ற ஆைட கைளய�ப3� மனித( 
நி�வாணமா�க� ப�கிற&. 

ச.தாய�தி1 ஒ9 தள�தி4 ம3�ேம இைவ நட�பதா> நா( 
ஏமா,& ேபாக�Fடா&. இைளய தைல.ைறS( இ,த 
&���ணDகைள உ+வாDகி�ெகா!ட&. க4cO வளாக�தி@(, 

அைதP ��றிய சாைலகளி@( ேரகிD எ1ற ெபயO@( ஈIdஸிD 
எ1ற ெபயO@( நட��( ெகா�ைமக+ நா( அறி,தைவேய. 
ெந9�பி4 &"��( வி3"4 \Pசிகளா> எ�தைன இள( மாணவ 
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மாணவிக+! சில� உ+ள�தா4 ெச�&�ேபாகிறா�க+. சில� உட4 
அளவி@( ெச�&�ேபாகிறா�க+. விைளயா3டா> ெதாடDகி, 
விபYதமா> ெதாட�,&, விப�&களா> ."கிற& இ,த� ெகா�ைம. 
சில ேநரDகளி4 த�ெகாைலயா> தட( மாற%( ெச>கிற&. 
ெவ3க�படேவ!"ய& யா�? ஏளன( ெச>ய�ப�பவ�களா? 

இ4ைலயி4ைல ஏளன( ெச>பவ�க+. ெவ&(பி� ேபாக ேவ!"ய& 
யா�? இழிவாக நட�த�ப�பவ�களா? இ4ைலயி4ைல . இழிவாக 
நட�&பவ�க+. 

இ�த� ெகா�ைமக+ ப�றி ேக+விS6(ேபா& உைற,& ேபாகிற 
இதய( பி1C உறDகி� ேபாகிற&. சில நிகM%களி1 அதி�%க+ 
உ+ளவைர மனித உOைம ப�றி ேபச�ப�கிற&. பிற� வசதியா> 
மற�க�ப�கிற&. மற�க�பட� F"ய ஒ1ற4ல மனித மா!C. 
ம6�க�பட�F"ய&( அ4ல. மனித உOைமS( மனித மா!C( 
ம6�க�ப�கி1ற ேபாெத4லா( உர�த �ர4 ெகா��ேபா(. நா( 
வா$( இடDகளி4 அைத மதி�&� கா�ேபா(. ஆ�ற4கைள 
வள��&� ெகா+B( அேத ேநர�தி4 மனித ப!CகைளS( 
வள��&� ெகா+ேவா(.  

நிைனவி� ெகா�ேவா�. மனித மா!C ம6�க�ப�கிறேபா& 
இழி%ப�வ& சில மனித�க+ அ4ல. மனித( எ1கி1ற மா!C. 

ெசப� : இைறவா! உ( சாயலாக ந
� பைட�த மனித1 
மா!C��Oயவ1 எ1பைத உண�,&, எ4ேலாைரS( எ4லா 
ேநர�தி@(, எ4லாP Xழலி@( மா!Cட1 நட�&( அ9+தா9(. 
ஆெம1. 

11.���M N�O�> &�O�"�P, !.D-$� 
�)*����P 

" #$�%3 ���A ����$< ��2�
<3)�*'' 
(எபி 12:12)  

�� !��� ��� : 
இேய�ைவ சி@ைவயி4 அைறகிறா�க+. சிகர( ஏ�ற�பட  

ேவ!"யவ�, சி@ைவ ஏ�ற�ப�கிறா�. ேமைட�� அைழ�&P 
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ெச4ல�பட ேவ!"யவ� மரண�தி�� அைழ�&P ெச4ல�ப�கிறா�. 
உலக( மதி��( பணபல(, அதிகார பல( இ4லாததா4 இேய�ைவ 
எ,த எதி��C( இ1றி சி@ைவயி4 அைறகிறா�க+. 

இ1ைற��( சி@ைவக+ இ9�க�தா1 ெச>கி1றன. அதி4 
அ�பாவிக+ பல� அநியாயமா> ெதாD�கி1றன�. வ6ைமயி1 
காரணமா> எ1ேறா வாDகிய கடைன� தி9�பிP ெச@�த 
."யாம4 அ,த� கடL�கான வ3"ையP ெச@�தேவ, தDக+ 
உைழ�ைபS( 

விய�ைவையS( இர�த�ைதS( நிர,தரமாக த,& ெகா!"9��( 
ெகா�த"ைமக+, பணபல�தா4 சி@ைவயி4 அைறய�ப�கிறா�க+. 

அரசிய4வாதிக+ ம�6( அதிகார வ��க�தினO1 அந
தமான 
உ�தர%கB��� பணிய ம6�பதா@(, அவ�ைற எதி��பதா@( 
த!ணியி4லா கா3��� மா�ற�ப3�(, எ,த இட�தி@( நிைலயாக 
�"ெபயர ."யாதவா6 அ"�க" மா�ற( ெச>ய�ப3�(, 

பழிவாDக�ப3�( ஊழிய�க+ அதிகார பல�தா4 சி@ைவயி4 
அைறய�ப�கிறா�க+. 

சி6பா1ைமேயாரா> இ9�பதா4 ெப9(பா1ைமேயாO1 
வ�C6�த@��( வ1.ைற��( ஆளாக ேநO�கிற&. ெப9D�" 
ம�க+ வா$( ப�தியி4 பி�ப��த�ப3ேடா� ெசா4ெலா!ணா 
&யர�தி��( அவமான�தி��( ஆளாக ேவ!"S+ள&. இவ�க+ 
ஆ+பல�தா4 சி@ைவயி4 அைறய�ப�கிறா�க+. 

இ�ப" பணபல(, அதிகாரபல(, ஆ+பல( எ1ற A16 ஆணிகளா4 
அ�பாவிக+ சி@ைவயி4 அைறய�ப�( ெகா�ைம ச.தாய�தி4 
நிகMகிறேபா& அைத ேவ"�ைக� பா���( சாமானிய�களா> 
இ9�ப& ேகாைழ�தன(. இவ�ைற எதி��க� தவ6வ&( 
ஒ�&ைழ�பத��P சம(தா1. ேம@( இைவ ஏேதா ச.தாய( எ1ற 
ெபOய வ3ட�தி4 ம3�ேம நட��( ெகா�ைமய4ல. ��(ப( 
எ1ற சிறிய வ3ட�தி��+B( நிகழ�தா1 ெச>கிற&. 
ச(பாதி�கிேறா( எ1பதா4 பணபல.(, ஆ! அ4ல& ெபOேயா� 
எ1பதா4 அதிகார = பல.(, மா�பி+ைள வ 
3டா�, F3����(ப( 
எ1பதா4 ஆ+பல.( ெப�6 ��(ப�திேலேய ம�றவ�கைள 
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மதி�கா& சி@ைவயி4 அைறகிேறா(. சAக�தி@( சO, 

��(ப�தி@( சO, சமநிைல தரா&, சிலைர� க3��ப��தி 
ைவ�பதி4 எ1ன வ 
ர( இ9�கிற&? க3" - ைவ�& அ"�ப& 
வ 
ரL�� அழக4லேவ!  

நிைனவி� ெகா�ேவா�. - மனித1 பிற,த& �த,திரமாக 
இ9�பேதா க3�!டவனாக. 

ெசப� : இைறவா! பிறO1 �த,திர�ைத மதி�கா&, அவ�கைள = 
அைற,&, க3��ப��&( கயைமைய� கைள,&, அைனவO1 
உOைமையS( மதி�&� ேபZ( ந4ல மனைத� தா9(. ஆெம1. 

 

12.�.RS�-IM(�> $��S)5�BM !"��% 
 

''04 ���,	
< 34?�<#2�
��� ���������� '' 
(ம�5:11), 

��" 
��� ��� : 
இேய� சி@ைவயி4 உயி� &ற�கிறா�. கட,த கால�தி1 நிகM%க+ 
அவ� க!.1ேன வ9கி1றன. சி@ைவP சா%�கான காரண�ைத 
அ,த நிகM%களி4 அவரா4 காண ."யவி4ைல. காரணமி1றி 
த1ைன� ெகா1றவ�கைள� க!ேணா��கிறா�. ேகாப( 
வரவி4ைல. க9ைண ெப9�ெக��கிற&. த,ைதேய! இவ�கைள 
ம1னிS( என ம1றா" ம"கிறா�. 

இ1ைறய நா3களி4 காரணமி1றி� ெகா4ல�ப�( கிறி/&�களி1 
எ!ணி�ைகS( தா�க�ப�( கிறி/&�களி1 எ!ணி�ைகS( 
அதிகO�&�ெகா!ேட ேபாகி1றன. இேய� ஒ9 சாதாரண 
Kதனாகேவா, ஒ9 பOேசயனாகேவா அ4ல& ஒ9 ச&ேசயனாகேவா 
இ9,தி9,தா4 ெகா4ல�ப3"9�க மா3டா�. அவ� சா%��� 
ைகயளி�க�ப3டத1 காரண( அவ� கிறி/&வாக இ9,த&தா1. 
இ1ைற��( கிறி/&வி1 சாய4களாக இ9�பதனா4, 

கிறி/தவனாக, கிறி/தவளாக இ9�கிற ஒேர காரண�தினா4 
தா�க�ப�கிேறா(. ெகா4ல�ப�கிேறா(. 
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நி�வாணமா�க�ப3� தா�க�ப3ட �9�களாக3�(, பாலிய4 
பலா�கார( ெச>ய�ப3ட க1னியராக3�(, உயிேரா� எO�க�ப3ட 
ேபாதகராக3�( அவர& பPசிள( �ழ,ைதகளாக3�(, இ1L( 
தா�க�ப3�( ெகா4ல�ப3�( வ9( எ!ணிற,த கிறி/தவ�க+ 
ஆக3�(, இவ�க+ ெச>த ��ற( எ1ன? ப+ளிக+ நட�தி பாட( 
பயி�6வி�ததா? ம9�&வமைன நட�தி ஆேரா�கிய( கா�ததா? 

சமமா>� பழகி விழி�Cண�% ஊ3"யதா? அ4ல& 
ெதா$ேநாயாள9ட1 ேதாழைமயா> இ9,ததா? எ& ��ற(? 

எ&%ேம ��றமி4ைல. ஒ1ைற� தவிர. கிறி/&ைவ ஏ�6 
வணDகி ேபாதி�& வ,த&தா1 ��ற(. ச.தாய� த
ைமகைளP 
சாதாரண�களா> பா��& தி9Pசைபயி1 வி�& ேவதசா3சிகளி1 
இர�த( ேபசாம4 இ9,தா4 நா( �ேதசிக+. அவ�ைற� கைளய 
இேய�வி1 ெபயரா4 .�ப3டா4 நா( விேதசிக+, தா��த@�� 
உOயவ�க+. உடைலS(, உண�ைவS(, அறிைவS( சீ�ப��தி 
ஆ1மாைவS( - ஈேட�ற .ய4வத�� க3டாய மதமா�ற( எ1ற 
சாய( \சி சாபமி�கி1றன�. மா�றDக+ நிகMவ& அவ�கB�� 
ஆப�தான&. கைடநிைலயி4 இ9�ேபா� .1ேனறிவி3டா4 தாDக+ 
.1னிைல வகி�ப& ெதாடர ."யா& எ1ற பய(. எனேவ 
தா��கி1றன�. 

இவ�க+ மீ& நா( ேகாப( ெகா+ளமா3ேடா(. 'த,ைதேய இவ�கைள 
ம1னிS(, ஏெனனி4 ெச>வதறியா& ெச>கிறா�க+' என 
இேய�ேவா� ெஜபி�ேபா(. கிறி/& பா�ப3டா�, கிறி/தவ( 
பிற,த&. நா.( பா�ப�ேவா(, கிறி/தவ( தைழ��(.  

நிைனவி� ெகா�ேவா�. தி9Pசைபயி1 வி�& ேவதசா3சிகளி1 
இர�த(. 

ெசப� : இைறவா! உடைல� ெகா4ல .ய4பவ�கB�� அ^சாம4 
ஆ1மாைவ� ெகா4ல .ய4ேவா9�� ம3�ேம அ^ச%(, 

இ6திவைர கிறி/&%�காகேவ வாM,& மO�க%( அ9+தா9(. 
ஆெம1. 
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13.�:
�D-�� ����� �8T� !�D-*% 
 

''�;��$� ������ 5�<�# � �. 
(ம� 7:20) 

 ������� ��� : 
இேய�வி1 மO�த உடைல அ1ைன மOயாளி1 ம"யி4 
கிட�&கிறா�க+. பPசிள( பாலகனா> அவ+ பா9��� ெகா��த 
பரமைன, பாதகமா> நட�தி, பா�கB�� உ3ப��தி, ப�ெகாைல 
ெச>& அவ+ ம"யி4 கிட�&கிறா�க+. வாலிப�தி4 த1 
வாM�ைகைய� &ற,த ஒ9 மகனாக இேய�ைவ� த1 ம"யி4 
தாD�கிறா+ மOயா+. 

 இேய�ேவா வாலிப�தி4 த1 வாM�ைகைய தியாக( ெச>தவ�. 
எனேவ மOயா+ கலDகினா@( தைல �னியவி4ைல . இ1ேறா 
வாலிப�தி4 தDக+ வாMைவ� ெதாைல�கி1றன�, பல வாலிப�க+ 
தDக+ ெப�ேறா9��� த
ராத கவைலையS( தாDக."யாத 
பழிையS( �ம�&கி1றன�. வாழ ேவ!"ய இவ�களி1 வாM�ைக 
பறிேபான& எ�ப"? எ,த� �ழ,ைதS( ந4ல� �ழ,ைததா1 
ம!ணி4 பிற�ைகயிேல. அ,த� �ழ,ைத தாயி1 ம"ைய� கட,& 
தானாக நட,& விைரவா> வள�,& ச.தாய அரD���+ gைழS( 
ேபா&தா1 அத1 �ண( ெம9ேக6கிற&. அ4ல& உ9��ைலகிற&. 

உ4லாச( எ1ற ெபயO4, ந!ப�க+ ��ற�தி4, க�றிராத 
பழ�கDக+ அவ�கைள� ெதா�6கிற&. ேபாைத ம�6( மய�க� 
ெபா93க+ அவ�க+ மதிையS( மனைதS( உடைலS( ெம4ல 
ெம4ல. மDகP ெச>கிற&. ெவ+ளி� திைரயி4 ேவட( 
ேபா�பவ�கB�� இவ�க+ விசிறிக+ ஆகி1றன�. ரசிக� ம1றDக+ 
அைம�& அதி4 ெபா$ைத� கழி�& ெபா1னான ேநர�ைத விரய( 
ெச>கி1றன�. மய�க வா��ைதக+ ேப�( அரசிய4வாதிகளி1 
ம,திரP ெசா�களி4 தDகைளேய இழ,& தDக+ வாM�ைகைய� 
ெதாைல�&வி�கிறா�க+. ெமாழி, இன(, மத( எ1ற ப�6��Oய 
விஷயDகைள இவ�க+ மனதி4 சில விஷமிக+ ெவறியா> ஊ3ட 
வ1.ைற��( த
விரவாத�தி��( இவ�க+ பயி�6வி�க� 
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ப�கி1றன�. இ6தியி4 கால�ைத� ெதாைல�& காயDக+ ப3� 
த$(Cகேளா�( வ��கேளா�( வாM�ைகைய� &ற,& 
நி�கி1றன�. 

ச.தாய�தி4 விரவி�கிட��( விஷம( இவ�கள& விரயமான 
வாM%�� காரண( எ1றா@( வ 
3"4 தர�படாத கவ 'ம(, 

தயாO�C(, வள��C( நிPசய( Aல காரணமா�(. மOயாளி1 
வள��பா4 இேய� மீ3பரானா�. நம& வள��C உ9வா��வ& 
மீ3ப�கைளயா? A��க�கைளயா? வள9( ப9வ�தி4 தி9�த�படாத 
�ழ,ைதக+ வள�,த பி1ன� தி9,த ."யாத நிைலைய அைட,த 
வி�வ�. அவ�க+ அழிைவ� க!� க!ண
� விட ."Sேம தவிர 
அதைன� தவி��க ."யா&.  

நிைனவி� ெகா�ேவா�. தறி�க�படாத கிைளக+ தணலி4 
இட�ப�(. 

ெசப� : இைறவா! தறி�க�படாத கிைளக+ தணலி4 இட�ப�( 
எ1பைத உண�,&, எDகளி@( எDக+ பி+ைளகளி@( தறி�க�பட 
ேவ!"ய �ணDகைள� தறி�க%(, ந1.ைறயி4 வள��க%( 
அ9+தா9(. ஆெம1. 

 

14.->�DN� ��� -������M !M-% 
.'��5� C��
<3��� ... ��.D4 5��* 0A2�
�' 

(ம� 5:9)  

��!��� ��� : 
இேய�வி1 உடைல அட�க( ெச>கிறா�க+. கட%B��� 
க4லைறயா? க�பைன Fட ெச>ய ."யவி4ைல. ஆனா4 அ& 
அLமதி�க�ப�கிற&. பாவ( தவிர ம�ெற4லாவ�றி@( ந(ைம� 
ேபா4 ஒ9வரான இேய� ெத>வேம ச,தி�த க4லைறைய நா.( 
ஒ9நா+ ச,தி�ேத த
ரேவ!�(. 

க4லைற எ1ற ெசா4ேல, அைத�ப�றிய சி,தைனேய ந(ைம 
கதிகலDகP ெச>கிற&. ஆனா4 க4லைற��P ெச4@( நாைள 
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யாரா@( தவி��க ."யா&. ம9�&வ�தா4 மனித1 மரண�ைத� - 
த+ளி�ேபாட .ய1றா@( மரண�தி1 பி" மனித �ல�தி1 மீ& 
இ6கி�ெகா!ேட இ9�கிற&. வாயி4 gைழயா ெபய�க+ 
X3ட�ப�( உயி��ெகா4லி ேநா>க+ Cதி& Cதிதா> ேதா1றி பரவி 
பதீிK3�கி1றன. இய�ைகP சீ�றDகB�� இைறயாகி�ேபா�( 
மனிதO1 எ!ணி�ைக உய�,&ெகா!ேட ேபாகிற&. 

பா&காவி1 சிகரமா> க9த�ப�( வ4லரசி1 வி!ைண .3�( 
க3"டDக+ Fட விநா"யி4 தைரம3டமானைதS( அதி4 பல 
உயி�க+ பலியானைதS( சO�திர( பதிவா�கிவி3ட&. இ�த� 
Xழலி4 பா&கா�C�ெகன நா�க+ ேகா"�கண�கி4 பண�ைதP 
ெசல% ெச>கி1றன. பா&கா�C�காகP ெசலவிட�ப�( பண( ம�க+ 
நலL�கா> ெசலவிட�ப3டா4 உலகி1 .கேம மாறிவி�(. 
வ6ைமS(, பசிS(, பிணிS( அறேவ ஒழி�&�க3ட�ப3�வி�(. 
ஆனா4 ."வதி4ைல . காரண( அ1C��� பதி4 அPச( 
அைனவைரS( ஆ3ெகா!�வி3ட&. வ4லர�க+ ஆவதி4 கவன( 
ெச@�&( நா�க+ ந4லர�க+ ஆவதி4 கவன( ெச@�&வதி4ைல. 

உலகளவி4 இைவ நிகM,தா@( தனிமனித வாMவி@( இவ�றி1 
தா�க( ெத1பட�தா1 ெச>கிற&. வ4லரசாக எ�தனி��( நா�க+ 
ேபாலேவ ெச4வ,த1 ஆகேவ!�(, பலசாலி ஆக ேவ!�(, 

வ4லவனாக ேவ!�( என மனித1 நிைன�கிறாேனய1றி 
ந4லவனாக இ9�பதி4 அ��த( இ4ைல எ1ற ."%�� 

வ,&வி3டா1. அPச�தா4 உ,த�ப3� த1 வாMவி1 
பா&கா�C�காக பண( ேச���( மனித1 அ1பா4 உ,த�ப3� பகிர� 
ெதாடDகினா4 தாL( வாMவா1. பிறைரS( வாழைவ�பா1. 
வாM,தவ�கைள� கா3"@( வாழைவ�தவ�கேள இ16( 
நிைல�CகM ெப�6+ளன�.  

நிைனவி� ெகா�ேவா�. வாMவி1 அ��த( பா&கா�பி4 அ4ல 
பகி�வதி4தா1 அடDகிS+ள&. 

ெசப� : இைறவா! வாM�ைகயி1 அ��த( பா&கா�பி4 அ4ல 
பகி�வதி4தா1 எ1பைத� CO,& ெகா!�, பகி�,& வாழ%( பிறைர 
வாழைவ�க%( அ9+தா9(. ஆெம1. 
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5U���� !�� S,�% S��D$-%.  

இேய�வி1 தி9�பா�களி1 பயண�ைத ஒ9 சAகமாக 

பி1ெதாட�,த நா( ச�6 ேசா�,&ேபாயி9�கலா(. சAக�தி4 

இ�தைன ெகா�ைமகளா? இ�தைன கயைமகளா? இ�தைன 

களDகDகளாெவ16 ! ந( சலி�பி4 அ��த( இ9�க�தா1 

ெச>கிற&. ஆனா4 சAக( எ1ப& ந(ைம� கட,த ஒ1ற4ல. 

ந(ைமS( உ+ளட�கிய ஒ16தா1 எ1பைத� CO,& ெகா+ேவா(. 

இேய� எ1ற தனி நபO1 வாM%(, பா�கB(, மரண.(, உயி��C(, 

பாMப3��கிட,த மனித இன�தி�ேக மீ3ைப� த,த&. Cதிய 

Sக�தி�கான \பாள( பா"ய&. தனிமனித�க+ ெதாடDகிய 
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