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bghU¤Jf 6

rªnjhõK« bghwhikí«

bghwhik bfh©l kj¤ jiyt®fŸ
(m¥nghÞjy® 5:12-33 )

njt‹ c§fS¡F bfhL¤âU¡F« MÉ¡FÇa gÇRfŸ, bghU£fŸ 

k‰W« FL«g¤â‰fhf e‹¿ TW§fŸ. c§fËl¤âš ïU¥gij it¤J 

rªnjhõkhf thH njtÅl« nfS§fŸ. flªj fhy¤âš Ú§fŸ bghwhik¡ 

bfh©l xU egiu¤ bjÇªbjL¤J mtU¡F gÇR bfhL§fŸ. (c§fŸ 

flªj fhy bghwhikia¡ F¿¤J mt®fËl« brhšy nt©lh«.)

"ெபாறாைமயும் வாக்குவாதமும் 
ேபதகங்களும் உங்களுக்குள் இருக்கிறபடியால், 
நீங்கள் மாம்சத்திற்குரியவர்களாயிருந்து 
மனுஷமார்க்கமாய் நடக்கிறரீ்களல்லவா?"fh£á mu§f«

rªnjhõ¤â‹ bghU¤j«

gÆ‰We®
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c§fŸ khztiu bt‰¿ 

åuuh¡Ftnj c§fŸ neh¡f«. 

j§fsJ mDâd thœÉš 

MÉÆ‹ fÅfis braÈš 

fh©ã¡f nt©L«. mnef XŒî 

ehŸ ghl â£l§fŸ Mya¤âš 

f‰ã¡f¥gL»‹wd. Mdhš thu 

KGtâ‰Fkhd å£L¥ gÆ‰á 

ju¥gLtâšiy. vÅD«, c§fŸ 

khzt® ï¥ghl¥ gFâfis¡ 

f‰W¡ bfhŸtjhš k£L« thœÉ‹ 

eilKiwÆš ght¤ij åœ¤âÉl 

KoahJ. mt®fŸ M£l mu§f¤JŸ 

br‹W, thuKGtJ« ght¤Jl‹ 

nghuhl nt©L«. c©ikahf¡ 

Tw¥nghdhš f©fhÂ¥nghÇ‹¿ 

ïij¢ brŒa ïayhJ. vdnt, 

jh§fŸ ï¥gÆ‰áia brŒjjhf¡ 

TW«nghJ, mij clnd e«ã V‰W¡ 

bfhŸs¡ TlhJ. ï›Éõa¤âš 

Ú§fŸ f©o¥ãšyhkš, 

mrâahÆUªjhš, Ú§fŸ c§fŸ 

khztiu¥ bghŒ brhšy¥ 

gH¡Fnthuhå®fŸ. vdnt, Ú§fŸ 

c§fŸ khztiu¥ gÆ‰WÉ¡fî«, 

mt®fŸ brašghLfis¡ 

f©fhÂ¡fî« brŒjhš mt®fŸ 

thœÉš V‰gL« kh‰w¤ij¢ r‰W 

f‰gid brŒJ ghU§fŸ. xU 

M©o‰FŸ mt®fŸ ïašig 

K‰¿Y« kh‰¿ Élyh«. c§fŸ 

khzt® MÉÆ‹ fÅfis kdd« 

brŒnthuhf k£LÄ‹¿, mâ‹go 

el¥nghuhfî« ïU¥g®.

c§fŸ bghW¥òfŸ
khzt®fË‹ FG x‹¿‰F 

gÆ‰WeuhÆU§fŸ.

x›bthU thuK« tF¥ò bjhl§F« 

K‹D« ã‹D« 5 ÃÄl§fŸ 

mt®fS¡F¡ bfhL¡f¥g£l 

gÂia¡F¿¤J Éthâ¤J, 

mt®fŸ bt‰¿aila mt®fis 

C¡f¥gL¤J§fŸ. mt®fŸ gÆ‰ág‰¿ 

ifngá_ynkh, FWŠbrŒâ_ynkh 

thuªnjhW« ÃidîgL¤J§fŸ 

(br›thŒ)

thu¤J¡fhd gÆ‰á 

Ãiwî brŒa¥g£LŸsjh 

v‹gij¡ ifngá_ynkh, 

FWŠbrŒâ_ynkh ïu©lh« 

Kiwahf Ãidî¥gL¤J§fŸ 

(btŸË). áW FGÉ‹ gÆ‰áiaí« 

c§fŸ jiyik gÆ‰WeU¡F 

thuªnjhW« bjÇa¥gL¤J§fŸ.

btFkhd« c§fŸ khzt® j§fis 

bt‰¿åuuhf czU«go brŒtnj 

Ú§fŸ gÆ‰Weuhf¢ brašgLtâ‹ 

K¡»a g§fhF«.

Ú§fŸ vâ®gh®¡F« g©ò 

v‹dbt‹W«, mj‰F btFkhd« 

v‹dbt‹W« tiuaW¥gJ mtáa«.

thuªnjhW« mË¡F« áW 
btFkhd§fŸ
xU m‹ã‹ jGtš

xU áW T£L Éisah£L

r£ilÆš xU m£il milahs«

ifÆš xU K¤âiu

áW Ä£lhŒ

khj ïWâÆš mË¡f¥gL« bgÇa 
btFkhd«
j§f«, btŸË, bt©fy gj¡f§fis 

ÉHh T£o mË¤jš. (3 thu gÆ‰á gÂ 

bt‰¿¡F bt©fy«, 4 thu¤â‰F 

btŸË, 5 thu bt‰¿ahdhš j§f« 

mË¡fî«). (khwhf 2 thu¤â‰F 

bt©fy«, 3 thu bt‰¿¡F btŸË, 4 

thu bt‰¿¡F¤ j§fK« juyh«).

c§fŸ å£oš xU ÉUªJ

rh‹¿jœfŸ

bgÇnah® K‹ÅiyÆš xU gÇR

bt‰¿¡ nfh¥igfŸ

khztiu MÉÆ‹ fÅ bgw¥ 

gÆ‰WÉ¡F« c§fis M©ltuh»a 

njt‹ bgy¥gL¤Jthuhf.



2

kd¥ghl trd« : 
ÿ¡fh 12:15

kd¥ghl trd« :
2 bfhÇªâa® 4:17,18

kd¥ghl trd« : 
r§Ñj« 100:4. 

bghU¤Jf 7

bghU¤Jf 8

bghU¤Jf 9

rªnjhõK« nguhirí« 

rªnjhõK« RagÇjhgK« 

rªnjhõK« e‹¿a¿jš ïšyhikí« 

IRtÇadhd thÈg‹ 
 (k¤njí 19:16-30)

nahdhî« Mkz¡F ó¢áí« 
(nahdh 4:1-10)

ïnaR Fzkh¡»a 10 FZlnuh»fŸ 
(ÿ¡fh 17:11-19)

rigÆš cŸs fhÂ¡if¤ j£oš c§fŸ brhªj gz¤ij njtD¡bf‹W 

brY¤J§fŸ. mJ ahÇl« bršY»wJ v‹W bjÇahâUªJ« guthÆšiy. 

c§fŸ gz¤ij k‰wt®fS¡F cjîtâš ga‹gL¤J§fŸ. c§fËl¤âš 

gz« ïšiy v‹whš c§fËl¤âš cŸs Vnjh xU bghUis¡ bfhL¤J 

ÉL§fŸ.

åL ïšyhjt®fis¥ guhkÇ¥gt®fŸ mšyJ ViHfS¡F czî 

bfhL¥gt®fS¡F cjî§fŸ. mšyJ kU¤JtkidÆš Éahâahf 

ïU¥gtiu br‹W ghU§fŸ. c§fŸ ÛJ fÇrid¡ bfhŸshJ k‰wt®fŸ 

ÛJ m‹ò brY¤j njt‹ c§fŸ f©fis¤ âw¡f¡ TW§fŸ.

âdK« c§fS¡F bfhL¡F« mšyJ cjÉ brŒí« bg‰nwhU¡nfh (ntW 

xU egU¡nfh) e‹¿ TW§fŸ. c§fS¡F v¥bghGJ« njit¥gL»‹w 

x‹iw Ú§fŸ áy eh£fŸ cgnah»¡fhkš, mJ c§fS¡F Ãahgf¡ 

F¿ahf ïU¡fÉL§fŸ.

"பின்பு அவர் அவர்கைள ேநாக்கி: 
ெபாருளாைசையக்குறித்து 
எச்சரிக்ைகயாயிருங்கள்; ஏெனனில் 
ஒருவனுக்கு எவ்வளவு திரளான ஆஸ்தி 
இருந்தாலும் அது அவனுக்கு ஜவீன் அல்ல 
என்றார்."

"ேமலும் காணப்படுகிறைவகைளயல்ல, 
காணப்படாதைவகைள ேநாக்கியிருக்கிற நமக்கு, 
அதிசீக்கிரத்தில் நீங்கும் இேலசான நம்முைடய 
உபத்திரவம் மிகவும் அதிகமான நித்திய 
கனமகிைமைய உண்டாக்குகிறது.ஏெனனில், 
காணப்படுகிறைவகள் அநித்தியமானைவகள், 
காணப்படாதைவகேளா நித்தியமானைவகள்."

"அவர் வாசல்களில் துதிேயாடும், 
அவர் பிராகாரங்களில் புகழ்ச்சிேயாடும் 
பிரேவசித்து, அவைரத் துதித்து, அவருைடய 
நாமத்ைத ஸ்ேதாத்தரியுங்கள்."
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