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பாஸ்கா காலத்தின் நான்காம் வாரம் ஞாயிற்றுக்கிழமே 
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நல்லாயனின் முப்பரிோன அமழப்பு  

(நல்-ஆயனின்/ஆடுகளின் மூன்று தகுதிகள்) 
 

 மரமின்றி ஆழ்கடலுக்குள் செல்ல இயலாது. உளியின்றி ெிலல செதுக்க இயலாது. 
இலைத்ைான் அறிஞன் ஒருவன் "சுவரின்றி ெித்ைிரம் வலரய இயலாது" என்று கூறி இருக்கின்றார். 
அதுப ால ைான் ஆயன் இன்றி ஆடுகள்  நலமாக வாழ இயலாது. ஆயனில்லா ஆடுகளாய் 
வாழாமல்  ஆயலன அறிந்து அவலர உணர்ந்ை ஆடுகளாய் வாழ இன்லறய நற்செய்ைி வாெகம் 
நமக்கு அலழப்பு ைருகிறது. அைிலும் மூன்று விைமான அலழப்புகள், அைாவது முப் ரிமான 
அலழப்ல  ச றுகின்பறாம். 

 
1. நல்லாயனாம் இபயசுலவ உணர்ைல் . 
2. நம் குடும் த்ைிற்கும் ெமுைாயத்ைிற்கும் நல்லாயனாக மாறுைல்.  
3. நம் ைலலவர்களுக்கும் ச ற்பறார்களுக்கும் நல்ல ஆடுகளாக மாறுைல்.   

 
1. நல்ல ஆயன் இமயசு :  

ஆயன், ஆடுகள் இபயசுவின் காலத்ைில் புரியாை வார்த்லைகள் அல்ல. சைாடக்கநூல் நான்காம் 
அைிகாரத்ைில் ஆப ல் ஆடு பமய்ப் வனாக இருக்கிறான். விடுைலலப் யணம் மூன்றாவது 

அைிகாரத்ைில் பமாபெ ஆடு பமய்ப் வராக இருக்கின்றார். 1 ொமுபவல் 17: 34 -ல் ைாவதீு ஆடு 
பமய்ப் வராக இருக்கின்றார்.  எபெக்கிபயல் 34 :11 -16 கடவுளுக்கும் இஸ்ராபயலுக்கும் உள்ள 
உறவானது,  ஆயன் ஆடுகள் உறவாக ெித்ைரிக்கப் டுகின்றது. இபயசு  ிறந்ை ச ாழுது,  இபயசுவின் 
 ிறப்பு ஆடு பமய்த்ை இலடயர்களுக்கு அறிவிக்கப் டுகின்றது. ஆக இத்ைலகய ஒரு சூழலில் 
இலறமகன் இபயசு கிறிஸ்துவும் ைன்லனபய ஒரு நல்ல ஆயனாக குறிப் ிடுகின்றார்-பயாவான்10: 11 

 
2. நல்ல ஆயனாக ோறுதல்: 

 நம்முலடய ெமுைாயத்ைில் குடும் த்ைில் நல்ல ஆயனாக நாம் நம்முலடய ச ாறுப்புகளில் 

இருக்க பவண்டும். நல்ல ஆயன் மூன்று ைகுைிகலள சகாண்டிருப் ான்.   
 
ஒன்று- ஆடுகலள அறிைல்.  மக்களின் ெமூக, ச ாருளாைார, சூழலல அறிந்து செயல் டுைல். 

நம்முலடய  ிள்லளகளுலடய ஆலெலய, நிலலலய, விருப் த்லை அறிந்து செயல் டுைல்.  
 
இரண்டு -ஆடுகளுக்கான  ாலைலய அறிந்ைிருத்ைல். இந்ை நாட்டின் எைிர்கால ைிட்டம் எப் டி, 

என்ன என் லை அறிந்ைிருத்ைல். நம்முலடய  ிள்லளகலள  எப் டி வளர்ப் து, அவர்களுலடய 
எைிர்காலம் என்ன என் லை உணர்ந்து நடத்ைல். 

 
 மூன்று- ஆயன் என் வன்  ாதுகாக்க வல்லவராக இருப் ார். இந்ை நாட்லட நீைி, அன்பு, 

உண்லமயின் டி வழிநடத்து வனாக இருப் ான்.  ிள்லளகலள ஆ த்து, பநாயிலிருந்து, 
 ாதுகாப் வராக இருப் ான். 
 
 3. நல்ல ஆடுகளாக ோறுதல்: 

 ெமுைாயத்ைில் நாம் நல்ல ஆடுகளாக வாழ அலழக்கப் டுகிபறாம். நம்முலடய 
ச ற்பறார்களுக்கு நல்ல ஆடுகளாக, நம்முலடய ைலலவர்களுக்கு நல்ல ஆடுகளாக வாழ 
அலழக்கப் டுகிபறாம்.  

 
 
 



i. ஆயலன அறிந்ைல்,  
ii. அவருலடய குரலுக்கு செவி சகாடுத்ைல்,  

iii. அவலர  ின் ற்றுைல்  

என மூன்றும் நல்ல ஆடுகளின் ைகுைிகளாக இருக்கின்றது.  
 
எனபவ நாமும் ச ற்பறார்களுக்கும், ைலலவர்களுக்கும் நல்ல ஆடுகளாக 

வாழ்பவாம்.  ைிருப் ாடல் 23 -ல் "என் ஆயன் ஆண்டவபர, எனக்பகதும் குலறயில்லல" என்ற இலற 
வெனத்ைின்  டி நாமும்  ைிருப் ாடல் ஆெிரியபராடு இலணந்து நல்ல ஆயனாக இலறமகன் 
இபயசுலவ ஏற்றுக் சகாள்ளவும், நல்ல ஆயனாக, நல்ல ஆடுகளாக வாழ இலறயருலள 
பவண்டுபவாம். இலறவன் நம்லம ஆெீர்வைிப் ார். 
 
Fr. குழந்லை பயசு ராஜன் CMF 

கும் பகாணம். 
 


