
மே ோதம் - 10ஆம் மததி. 
பாஸ்கா காலத்தின் ஐந்தாம் வாரம் ஞாயிற்றுக்கிழமே 

நற்செய்தி: மயாவான் 14: 1-12 
 
நம்பிக்மக என்னும் நங்கூரம். (நம்பிக்மகயற்ற இரு நபரும்/ இரு மபச்சுகளும்) 
 

Six hours one Friday அதாவது ஒரு வவள்ளிக்கிழமையில் ஆறு ைணிநேரம் என்ற ஆங்கில 
புத்தகத்மத எழுதியவர் நைக்ஸ் லுகாநதா.  இவர் இந்த புத்தகத்தில் ஒரு வவள்ளிக்கிழமை தான் 
கடலில், படகில் பயணித்த நபாது, தனக்கு ஏற்பட்ட அனுபவத்மத பகிர்ந்து இருக்கின்றார். தான் 
தனியாக  படகில் பயணித்த நபாது, திடீவரன்று வபரும் புயல் காற்று வசீி வபரும் அமலகள் 
வந்துவிட்டன.  அப்வபாழுது ஒரு ேிைிடம் என்ன வசய்வது என்று அறியாது இருந்தவர், திடீவரன்று 
சற்நற நயாசித்து, படகில் இருந்த ோன்கு ேங்கூரங்கமள எடுத்து, படமக ஒரு ஆழைான பகுதிக்கு 

எடுத்துச் வசன்று, ோற்புறமும் ோன்கு ேங்கூரங்கமள இட்டு, தன்னுயிமரயும் படமகயும் காத்து 
இருக்கின்றார். இவர் இறுதியாக இந்த புத்தகத்தில் குறிப்பிடுவது ேம்முமடய வாழ்க்மகயிலும் 
கஷ்டம், துன்பம், எனும் வபரும் காற்றும், நபரமலயும் வரும் வபாழுவதல்லாம் ேம்ைிமடநய 
ேம்பிக்மக என்னும் ேங்கூரம் நதமவப்படுகின்றது என்று கூறுகின்றார். இன்மறய ேற்வசய்தியின் 
வழியாக ேைது கிறிஸ்தவ வாழ்வில் இமற ேம்பிக்மக என்னும் ேங்கூரம் வகாண்டவர்களாக ோம் 
வாழ அமழக்கப்படுகிநறாம்.  

 
 ேற்வசய்தியில் ேம்பிக்மகயற்ற இரு ேபர்கமளயும், இரு நபச்சுகமளயும் ோம் 

காண்கின்நறாம். 
  

ஒன்று மதாோ, "ஆண்டவநர ேீர் எங்கு நபாகிறரீ் என்று எங்களுக்கு வதரியாது" நயாவான் 14 :5 

என நதாைா ேம்பிக்மகயற்ற ேபராக, ேம்பிக்மகயற்ற நபச்மச நபசுவமதப் பார்க்கின்நறாம். அதற்கு 
இமறவன் "வழியும் உண்மையும் வாழ்வும் ோநன" என ேம்பிக்மக தரும் ேங்கூரத்மத 
வகாடுப்பமதப் பார்க்கிநறாம்.  
 

இரண்டாவதாக பிலிப்பு, "ஆண்டவநர தந்மதமய எங்களுக்குக் காட்டும்" நயாவான் 14: 11 -2 

என பிலிப்பு ேம்பிக்மகயற்ற இரண்டாவது ேபராக, அவருமடய நபச்மச பார்க்கின்நறாம். அதற்கு 
இநயசு "ோன் தந்மதயுள்ளும்  தந்மத என்னுள்ளும் இருக்கின்றார்" என்ற ேம்பிக்மக ேங்கூரத்மத 
வகாடுப்பமத பார்க்கின்நறாம். 

 
              வதாடக்கநூல் 12-ல் ஆபிரகாம் இமறவன் அமழத்தவுடன் வசன்றார்.                           
வதாடக்கநூல் 22-ல்  தன்னுமடய ஒநர ைகமன பலியிட நகட்டவுடன் வசல்கின்றார்.  இது 
ஆபிரகாைின் ேம்பிக்மகமய குறிக்கின்றது. லூக்கா 1:38 -ல் அன்மன ைரியாள் "இநதா 
ஆண்டவருமடய அடிமை உைது வார்த்மதயின் படிநய எனக்கு ஆகட்டும்" என்று குறிப்பிடுகின்றார். 

இது அன்மன ைரியாளின் ேம்பிக்மக. பிலிப்பியர் 3 :8 'கிறிஸ்துநவ என் ஒப்பற்ற வசல்வம், 
கிறிஸ்துமவ ஆதாயைாக அமனத்மதயும் குப்மபவயன கருதுகிநறன்" என்கிறார். இது 
பவுலடிகளாரின் ேம்பிக்மக. 
 

ோமும் பல நவமளகளில்,  நதாைா ைற்றும் பிலிப்பு நபால ேம்பிக்மகயற்ற ைனிதர்களாக, 
ேம்பிக்மகயற்ற நபச்சுகமள நபசிக் வகாண்டிருக்கின்நறாம். எப்படி இருக்கீங்க? என்று யாராவது 
நகட்கின்ற வபாழுது, ஏநதா இருக்கின்நறாம் என்ற பதிமல கூறுகிநறாம். பிள்மளங்க என்ன 

வசய்யறாங்க? சும்ைா தான் இருக்கிறார்கள். பிள்மளகள் எப்படி இருக்காங்க? சும்ைா தருதமலயா 
சுத்திகிட்டு இருக்காங்க. விவசாயம் எப்படி நபாகுது?  சும்ைா ஒண்ணுநை இல்ல. நகாவிலுக்கு 
நபாகமலயா?  நபாய் என்னத்மத சாதிக்கப் நபாகிநறாம் என்ற ேம்பிக்மகயற்ற நபச்சுகள் தான் 
இன்று ேம்முமடய வாழ்க்மகயாக ைாறிக் வகாண்டிருக்கின்றது.  ேம்பிக்மகயற்ற நபச்சுகளால் தான் 
ேம்பிக்மகயற்ற ைனிதர்களாக இருக்கிநறாம்.  



 
 
ேம்பிக்மகயற்ற ைனிதர்களாக இருக்கின்ற வபாழுது தான் கஷ்டம், துன்பம், கவமல என்னும் 

நபரமலகளும், புயல் காற்றும் ேம்முமடய வாழ்க்மகமய தாக்கிக் வகாண்டிருக்கிறது. இத்தமகய 
சூழலில் இமற ேம்பிக்மக என்னும் ேங்கூரத்மத ோம் ேம்முமடய வாழ்க்மகயில் இடுகின்ற நபாது 
ேம்முமடய வாழ்வு இமறயருள் ேிமறந்த வாழ்வாக ைாறும். இமறவன் ேம் ஒவ்வவாருவமரயும் 

ஆசீர்வதிப்பார். 
 
Fr. குழந்மத நயசு ராஜன் CMF 
கும்பநகாணம். 

 


