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fu;j;ju;

NkhNrNahL

NgRjy;:

ahj;-33:

9>11

ம ோமே

கூடோரத்துக்குள்

பிரமேேிக்கையில், ம ைஸ்தம்பம் இறங்ைி, கூடோரேோேலில் நின்றது; ைர்த்தர் ம ோமேமயோமட

மபேினோர். ஒருேன் தன் ேிமநைிதமனோமட மபசுேதுமபோல , ைர்த்தர் ம ோமேமயோமட முைமுை ோய்ப்
மபேினோர்;

NahRthtpd;

khjpup: ahj;-33:11

அேனுகடய பணிேிகடக்ைோரனோைிய

ேோலிபன்

ஆேரிப்புக் கூடோரத்கத ேிட்டுப் பிரியோதிருந்தோன்

NkhNrapd; Kjy; n[gk;: ahj;-33: 12> 13
1. NjtDila fpUig: ம ோமே ைர்த்தகர

மநோக்ைி: மதேரீர் இந்த ஜனங்ைகை

அகைத்துக்கைோண்டு மபோ என்று கேோன்ன ீர்; ஆைிலும், என்மனோமடகூட இன்னோகர
அனுப்புமேன்

என்பகத

எனக்கு

நீர்

அறிேிக்ைேில்கல;

என்றோலும்,

உன்கனப்

மபர்கேோல்லி அகைத்து அறிந்திருக்ைிமறன் என்றும், என் ைண்ைைில் உனக்குக் கிருபை
ைிகடத்தது என்றும், மதேரீர் கேோன்னதுண்மட;
எனக்குக்

ைண்ைைில்

ைிருகப

ைிகடத்ததோனோல்

எனக்குக்

ைிருகப

நோன்

13

உம்முகடய ைண்ைைில் இப்கபோழுது

உம்க

ைிகடப்பதற்கும்,

அறிேதற்கும்>

உம்முபைய

உம்முகடய

வழிபய

அறிவியும்; இந்த ஜோதி உம்முகடய ஜனக ன்று நிகனத்தருளும் என்றோன்

எனக்கு

fpUig vd;why; md;G vd;W nghUs;. NjtDila md;G ek;ikg; ngau;
nrhy;yp mioj;jpUf;fpwJ. ehk; mtiu mwptjw;Fk; mtUila md;gpy;
tsUtjw;Fk; NjtNd NjtDila topia ekf;F mwptpf;f Ntz;Lk;. NtW
thu;j;ijfspy; nrhd;dhy; Njtd; jk;ikf; Fwpj;J ekf;Fg; gpurq;fk; gz;z
Ntz;Lk;. NkhNrapd; thQ;iriag; ghUq;fs;. Lord YOU show me YOUR Ways!
md;gpd; milahsk;: ahj;-33: 14-16

அதற்கு அேர்: என் ேமுைம் உனக்கு

முன்போைச் கேல்லும், நோன் உனக்கு இகைப்போறுதல் தருமேன் என்றோர்.

“ehd; cd;NdhL tUtNj cd;kJ
P
ehd; md;ghf ,Ug;gjw;F xU
milahskhf ,Uf;fpwJ. NkYk; ehd; cdf;F ,isg;ghWjy;> kdmikjp>
rkhjhdk;> ntw;wpiaj; jUNtd;” vd;W Njtd; gjpyspf;fpwhu;. Njtd; ek;kJ
P
md;ghf ,Ug;gJk; mjd; milahskhf mtu; ek;NkhL tUtJk; ek;ik
tpNr\pj;jtu;fshf khw;WfpwJ. (ahj;-33: 15-16)
ahj;jpuhfkk;-33: 17y; Njtd; nfhLf;Fk; kw;nwhU gjpy; vd;dntd;why; “ehd;
cd;kJ
P
md;ghf ,Uf;fpNwd;> ehd; cd;idg; ngau;nrhy;yp mioj;J
mwpe;jpUf;fpNwd;.” Njtd; jd;idf; Fwpj;J ed;F mwpe;jtuhf ,Uf;fpwhu;
vd;W NkhNrf;Fj; njupAk;. Kf;fpa FwpgG;
vd;dntd;why;> “ePu; vd;id
mwpe;jpUf;fpwPu>; ehd; ck;ik mwpa Ntz;Lk;!” vd;w NkhNrapd; thQ;iria
ehk; ,q;Nf ghu;f;f KbfpwJ. Njtidf; Fwpj;j mwpjiy rupahfTk;
epiwthfTk; nfhLg;gjw;F Vw;w egu; ahu;? NjtNd! Njtd; nfhLf;Fk; gjpiyf;
ftdpAq;fs;: அப்கபோழுது ைர்த்தர் ம ோமேகய மநோக்ைி: நீ கேோன்ன இந்த ேோர்த்கதயின்படிமய

ehk; Mirg;gLtijj;jhd; Njtd; ekf;Ff; nfhLg;ghu;. ek;kplj;jpy;
grpAk; thQ;irAk; ve;j msTf;F ,Uf;fpwNjh me;j mstpw;F Njtd; jk;ik
ekf;F ntspgg; Lj;Jthu;.
NkhNrapd; ,uz;lhtJ n[gk;: ahj;jpuhfkk;-33: 18 உம்முகடய ைிக கய எனக்குக்
கேய்மேன்;

ைோண்பித்தருளும் என்றோன்.

2. NjtDila kfpik: NjtDila r%fj;jpy; jupj;jpUe;j NkhNrf;F
xU mj;jpahtrpakhd mtru Mir cz;lhdJ. mJ vd;dntd;why;
NJtDila moifg; ghuf;f Ntz;Lk; vd;gjhFk;. kfpik vd;w
thu;j;ijf;F moF vd;W ehk; Vw;fdNt ghu;j;jpUf;fpNwhk;. NkhNr
Njtdplk; Nfl;l fhupaj;ijg; ghUq;fs;.

mjw;F NjtDila gjpy; vd;dthf ,Ue;j J? ,uz;L fhupa q;f is Njtd; NkhNrf;F thf;F g;gz;Zfpwhu;. xd;W: என்னுகடய தகயகய எல்லோம் நோன் உனக்கு முன்போைக் ைடந்துமபோைப்பண்ணி. vd;W Njtd; nrhy;f pwhu;. eP vd;Dila jair my;yJ ew;F zj;ij eP fhz;gha; vd;Wk;> ,uz;lhtJ: ைர்த்தருகடய நோ த்கத உனக்கு முன்போைக் கூறுமேன் vd;Wk; nrhy;f pwhu;. ehkk; vd;gJ mtUila Fzhjpraj;ij> Rghtj;ijAk; mtUila Ms;j d;ikiaAk; Fwpg;gjhFk;. jk;Kila ,Ujaj;ij Na NkhNr;F Njtd; ntspg;gLj;Jtjd; %yk; Njtd: NkhNrf;F jk;Kila moif> kfpikiaf; fhz;gpf ;f pNwd; vd;W nrhy;f pwhu;. Njtd; jk;ikf; Fwpj ;Nj NkhNrf;F gpu rq;f k;gz;Zfpwhu;. NkhNr NjtDila gpu rq;f j;ijf; Nfl;F k; ghf;f pa j;ijg; ngWfpwhu;. ehk; epj ;j pa khf NjtNdhL ,Uf;F k;NghJ Njtd; ekf;F k; jk;ikf; Fwpj;J mjpf kjpf khf ntspg;gLj;Jfpw Ntiyiar; nra;thu;. ehKk; mtUila gpu rq;f j;ijf; Nfl;Nghk;. NkhNrf;F s; fhzg;gl;l mNj Mir ekf;F s;Sk; tuNtz;Lk;. NjtNd ck;Kila moif vdf;F f; fhz;gpA k; vd;W Nf l;Nghkh!

NjtDila moF vd;gJ mtUila Ms;jd;ikia ntspgg; Lj;Jfpwjhf
,Uf;fpwJ. Njtd; ,uf;fKs;stu;> ey;ytu;> gupRj;ju;> kdJUf;fk; epiwe;jtu;>
rhe;jKs;stu;> jho;ikahdtu;> ijupakhdtu;> re;Njh\khdtu;. . . mtiuf;
Fwpj;J mwpe;jpl mtUila kfpikia> moif mwpe;jpl ehk; Vq;FNthkhf!
NkhNr NjtDila jiaapd; ty;yikia> Qhdj;ij> czu;rr; pfisg; ghu;j;jhu;.
,e;j %d;W Nfhzq;fSk; mtUf;F ntspgg; Lj;jg;gl;lJ. NjtDila kfpik
ntspgg; Ljypd;
cr;rf;fl;lk;
vJntd;why;
mtUila
czu;rr; pfs;
ntspgg; Lj;jg;gLjy; MFk;. ahj;jpuhfkk;-34: 5-7y; ைர்த்தர் ஒரு ம ைத்தில் இறங்ைி,
அங்மை அேன் அருமை நின்று, ைர்த்தருகடய நோ த்கதக் கூறினோர். 6 ைர்த்தர் அேனுக்கு

முன்போைக் ைடந்துமபோைிறமபோது, அேர்: கர்த்தர், கர்த்தர்; இரக்கமும், கிருபையும், நீ டிய
சாந்தமும், மகா தபயயும், சத்தியமுமுள்ள ததவன். 7 ஆயிரம் தகலமுகறைளுக்கு
இரக்ைத்கதக் ைோக்ைிறேர்; அக்ைிர த்கதயும்
குற்றேோைிகயக்

குற்ற ற்றேனோை

பிள்கைைைிடத்திலும்,

ீ றுதகலயும் போேத்கதயும் மன்னிக்கிறவர்;

ேிடோ ல்,

பிள்கைைளுகடய

பிதோக்ைள்

பிள்கைைைிடத்திலும்

கேய்த

அக்ைிர த்கதப்

மூன்றோம்

நோன்ைோம்

விசாரிக்கிறவர் என்று கூறினோர். NjtDila
Fzhjpraq;fs;
ntspgg; Lj;jg;gLtij ,q;Nf njspthfg; ghu;f;fpNwhk;. 33Mk; mjpfhuj;jpy; vd;
ehkj;ij cdf;Fj; njupag;gLj;JNtd; vd;W Njtd; thf;Fg;gz;zpaij 34Mk;
mjpfhuj;jpy; epiNtw;Wtijg; ghu;ff
; pNwhk;.
தகலமுகற ட்டும்

