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ம�டகக  கட	தபடகக   ந	ஙகள  கட	தவ	ரகள	 ? 

அன�கர தமமம ம�கவம நலலவரகள	க எணணவத��	ல இம!வ��ன 
இரடச�பப	�த தமகக  னதமவயற!த	க எணணவதம� அ!�நத�ரகக�னன!	ம.  இத 
பப	தவ	� பவள�பபட	கம.   ந	ம அன!	டம பழகபவரகள,  கமதபபவரகள தஙகமள 
ம�கவம நலலவரகள	க எணணக�ண!�ர.  ஆ�	ல ச�லர இதறக எத�ரம	!	கவம 
ச�நத�பபதணட.  அவரகள தஙகமள னம	சம	�வரகள	கவம ம�டகபபடவதறக 
தகத�யற!வரகள	கவம எணணக�ன!�ர.  ந	ன என� பசயனதன எனற உஙகளகக  
பத	�ய	த;  எபபட இரநனதன எனற உஙகளகக பத	�ய	த;  கடவளகக என�த  
னதமவபபட	மல இரககல	ம எ�ச ச�லர கறக�ன!�ர.

ந�ஙகளம இவரகள�ல ஒரவர	க இரககல	ம.  இபபட ச�நத�பபவரகமள வ�ரல வ�டட 
எணண�வ�டல	ம எனற னவத	கமம கறக�ன!த.  உணமமய�னலனய பபரமப	ல	�வரகள 
தமமடய ப�மழகமளயம ப	வஙகமளயம மம!பபதறக பல க	ரணஙகமள 
பச	லலக�!வரகள	கனவ இரகக�ன!�ர.  இவவ	!	க ச	டட பச	லக�ன!வரகள:  "ஆம  
ந	ன ம�கவம நலலவன அலலத ச�லனவமள கட	தவ�	க இரககல	ம"  எனக�!	ரகள. 
இதறக	க  இவரகள பல க	ரணஙகமள  பச	லலக�!வரகள	க இரகக�ன!	ரகனள,  தவ�ர 
இம!வனகக மனப	க ச	�ய	�த�ம�ச பசயவமதக க!�தத ஒர னப	தம அககம! 
பக	ணடர	தவரகள	கனவ க	ணபபடக�ன!�ர.  ஆ�	ல உணமமய�னலனய ந�ஙகள 
உஙகமள கட	தவரகள	க எணணபவரகள	க இரநத	ல உஙகளகக ச�ல அநகலம	� 
ஆனல	சம�கமள க!ல	ம எ� ந�ம�கக�னன!	ம.

ந	ஙகள ம�டகபபடக கட	தபடகக ம�கவம னம	சம	�வரகள அலல எனற னவதம 
கறக�ன!த.  ந�ஙகள அககம!யற!வரகள	க இரககல	ம.  ந�ஙகள ம�கவம 
வ�தத�ய	சம�வரகள	க இரககல	ம அலலத ந�ஙகள பபரம�தம பக	ணடவரகள	க 
இரககல	ம.  ஆ�	ல ந�ஙகள ம�கவம னம	சம	�வரகளலல.  இம!வ���	ல உஙகள 
ப	வஙகள மன��கக மடயம.  ந�ஙகள உஙகமள ம�கவம கட	தவரகள	க 
எணணக�ன!�ரகள.  ஆ�	ல இம!வன உஙகளகக	க ம�கவம மகக�யம	� ஒன!�ம� 
பசயத�ரகக�ன!	ர. எ�னவ ம�கவம கவ�ம	க பசவ� பக	டஙகள.

இககமதய	�த பக	டரம	�வரகமள க�!�ஸதவ	� இம!வ��டம னசர 
உறச	கமள�கக�ன!த. அபனப	ஸதல�	க�ய பவல கறக�ன! வ	ரதமதமயக னகளஙகள. 

1 த�னம	தனதய 1:12-14

எனம�ப பலபபடததக�! நமமமடய கரததர	க�ய இனயசக�!�ஸத எனம�  
உணமமயளளவப�னப!ணண�,  இநத ஊழ�யதத�றக ஏறபடதத��படய	ல,  அவமர  
ஸனத	தத�	�கக�ன!ன.

மனன� ந	ன தஷ�கக�!வனம,  தனபபபடததக�!வனம,  
பக	டமமபசயக�!வனம	ய�ரநனதன.  அபபடய�ரநதம,  ந	ன அ!�ய	மல  
அவ�சவ	சதத��	னல அபபடச பசயதபடய��	ல இரககம பபறன!ன.

நமமமடய கரதத	�ன க�ரமப க�!�ஸத இனயசவ�னனமலளள வ�சவ	சதனத	டம  
அனனப	டஙகட என��டதத�ல ப	�பரணம	யப பபரக�றற.



னமலம இதம� கவ��யஙகள.

ப	வ�கமள இரடச�கக க�!�ஸத இனயச உலகதத�ல வநத	ர எனக�! வ	ரதமத  
உணமமயம எலல	 அஙக�க	�பபககம ப	தத�ரமம	�த. அவரகள�ல ப�ரத	� ப	வ�  
ந	ன.

அபபடய�ரநதம, ந�தத�ய ஜ�வம� அமடயமபட இ��னமல  
இனயசக�!�ஸதவ���டதத�ல வ�சவ	சம	ய�ரபபவரகளககத த�ரஷட	நதம 
உணட	கமபப	ரடடப ப�ரத	� ப	வ�ய	க�ய என��டதத�ல அவர எலல	 ந�டய  
பப	றமமமயயம க	ணப�ககமபடகக இரககமபபறன!ன.

இநத பசயத�ய�ம�ப ப	�நத பக	ணடரகள	?  இவ அறபதம	�த அபனப	ஸதல�	க�ய 
பவல இவவ�டதத�ல "ந	ன ப�ரத	� ப	வ�,  பக	டரம	� ப	வ�"  னமலம “ மனன� ந	ன  
தஷ�கக�!வனம, தனபபபடததக�!வனம, பக	டமமபசயக�!வனம	ய�ரநனதன. .." எனற 
பச	லலக�!	ர. 

பவல க�!�ஸதவரகமள எத�ரத	ன,  அவரகமள பக	மல பசயத	ன க�!�ஸதவரகமள 
அழ�பபதம பக	மல பசயவதனம பவலன வ	ழகமகய�ன னந	ககம	க க	ணபபடடத,  மத 
அரநத� வ�டட ய	மரயம அடததப னப	டவ�லமல அவன க�!�ஸதவரகமள பக	மல 
பசயவதம�னய ப�ரத	� னந	ககம	க பக	ணடரநத	ன.  எ��னம பவல த	ன 
பசயதவறம! ஒபபக பக	ளவத வ�யககததககத. கடவள பக	டரம	�வரகள னமல அளவ�ட 
மடய	த பப	றமமய�ம� பக	ணடரகக�ன!	ர.   இத அவமர வ�சவ	ச�பபவரகள�ன 
உத	ரணம	கனவ இரகக�ன!த. இனற இத உஙகள�ன வ	ழகமகய�லம ஒர உத	ரணம	க 
ம	!ல	ம.

பவல பச	லலக�ன!	ர: 

“ப	வ�கள�ல ப�ரத	� ப	வ� ந	ன,க�!�ஸத என��ல பப	றமமய	ய�ரநத ப	வஙகமள  
மன��தத	ல, உஙகமளயம மன��பபத ந�சசயம. என னமல க�ரபய	ய இரநத	ல, உஙகள  
னமல க�ரபய	ய இரபபத ந�சசயம" ம�டகக கட	தபடகக  ந	ஙகள  கட	தவ	ரகள	 ?

க�!�ஸதவ	�வர ப	வ�கமள ம�டகனவ இவ உலகதத�றக வநத	ர.  தனனடயவரகள�ன 
ப	வஙகமள த�ரகக ச�லமவய�ல ம	�தத	ர, எமகக	க தணடமணய�மய ஏறறக பக	ணட	ர. 
உஙகமளக கட	தவர	க உணரக�ன!�ரகள	?  ந�ஙகள ம�டபதறக தகத�ய	�வரகள அலல 
எனற ந�ம�கக�ன!�ரகள	?  கடவமள அ!�ய வ�ரமப	தபடகக தமடகமள 
உணரக�ன!�ரகள	? ந�ஙகள இம!வம� அ!�யக கட	த அளவ�றக  னம	சம	�வர அலல 
எனபதம�  க! இம!வ��ன அனமத�யடன உஙகள�டம வரக�னன!	ம.  உஙகமள 
தகத�யற!வரகள	க ச�நத�ககச பசயவத ச	தத	��ன பப	யய	கம.  ந�ஙகள பவமலபனப	ல 
இரககல	ம.  எ��னம உஙகள�ன எலல	 ப	வஙகமளயம க�!�ஸதவ�டம பக	ணட 
வ	ரஙகள, க�ரமபய�ம� கணடமடயல	ம.

ச	லஸ பவஸல என! இம! வ�சவ	ச� இவவ�தம	க பச	லலக�ன!	ர:

இநத க�ரமப எனம� வ�டதமலய	கக�யத. 
இம!வன என ப	வஙகமள,எனம� வ�டட ந�கக��	ர. 

ந	ன க�ரமபய�ம� கணடமடநனதன எபபட னம	சம	�வன  ந	ன,
 எபபடபடட ப	வ� ந	ன, ந	ன மக�ழசச�னய	ட பச	லலக�னன!ன  ந�ஙகள க�!�ஸத 

இனயசவ�டம னசரமனப	த எனம� ம�டட க�!�ஸத உஙகமளயம மன��பப	ர .
இனன!! இபபப	ழனத! … வ	ரஙகள.



இனயச க�!�ஸதமவ
பற!� னமலம
அ!�ய வ�ரமபக�!�ரகள	   ?

தயவ பசயத பத	டரப பக	ளளவம
னப	தகர : னவய� பயன ய - 6383-4676 (ஆஙக�லம)
சனக	தரன : நநத	 9728-5404 (தம�ழ)

ஞ	ய�ற ஆர	தம�கக அனனப	ட வரனவறக�ன!	ம!
ஞ	ய�ற க	மல 9.30 மண�கக

ச	னல	ம ப	பத�ஸத சமப
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