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பாஸ்கா காலத்தின் நான்காம் வாரம் புதன்கிழமே 

நற்செய்தி: ம ாவான் 12: 44-50 
 
நம்பிக்மக, மதடல் எனும் வாழ்வின் தண்டவாளங்கள். 
 
நிலவு விண்ணைத் தேடுகிறது, 
நீர் நிலத்ணே தேடுகிறது, 
வண்டு மலணை தேடுகிறது,  
கன்று பசுணவத் தேடுகிறது,  
நான் உன்ணை தேடுகிதறன், 
நீ என்ணை தேடுகிறாய், 
 

 எை உயிர்களுக்ககல்லாம் தேடல் வாழ்வின் அங்கமாகதவ மாறிவிட்டது. வாழ்வின் 

ஒவ்கவாரு நிணலயும் தேடலில் கோடங்கி தேடலில் நிணறவு கபறுகிறது.  
 

குழந்ணேயாய் இருக்கும்தபாது ோணய தேடுகிதறாம்.  
சிறுவர்களாக இருக்கும்தபாது நண்பர்கணள தேடுகிதறாம். 
 மாைவர்களாக இருக்கும் தபாது காேணல தேடுகிதறாம்.  
இணளஞர்களாக இருக்கும்தபாது வாழ்க்ணகத் துணைணயத் தேடுகிதறாம்.  

 
 பின் குடும்பம், குழந்ணே, தவணல, கசாத்து, உறவு, சுகம் எை வாழ்வின் ஒவ்கவாரு 

நிணலயிலும்,  தேடல் நம் வாழ்வாகதவ மாறிவிட்டது. எந்ே நிணலயிலும், எணே தேடிைாலும், எல்லா 
நிணலயிலும் இணறவணை தேட , நமது நம்பிக்ணகயால் அவணைத் தேட, இன்ணறய நற்கசய்ேி நமக்கு 
அணழப்பு ேருகிறது.  

 
நம் வாழ்வில் கஷ்டம், துன்பம், பிைி, தநாய், கவணல, பிைச்சிணைகள், சவால்கள் என்னும் 

இருள் மணறய தவண்டுகமன்றால் ஒளியாம் இணறவணை நாம் தேட தவண்டும். நமது 
தேடல்,  நம்பிக்ணக என்னும் பாணேயில் பயைிக்க தவண்டும். இணேத்ோன் இன்ணறய நற்கசய்ேி 
வாசகத்ேில் தயாவான் 12: 46 "என்ைிடம் நம்பிக்ணக ககாள்பவர் இருளில் இைாேபடி நான் ஒளியாக 

உலகிற்கு வந்தேன்" எை இதயசு கூறுகின்றார். நம்பிக்ணகயில் இணறவணைத் தேடி கசல்லுகின்ற 
நமது வாழ்வு, இருளிலிருந்து ஒளிக்கு கசல்லும் கிறிஸ்து என்னும்  ஒளிக்கு கசல்லும். 

 
 நமது வாழ்க்ணக பயைம் ையில் பாணே தபான்றது. தேடலும், நம்பிக்ணகயும் ையில் பாணேயின் 

இரு ேண்டவாளங்கள். வாழ்வின் பயைம் தேடதலாடு மட்டும் இருந்ோல், அங்கு இலக்கு இருக்கும். 
அணே அணடயும் வழி பாேியில் நின்ற கட்டிடம் தபால் ஆகிவிடும். ஏகைன்றால் அங்கு நம்பிக்ணக 
இல்ணல. வாழ்வின் பயைம் நம்பிக்ணக என்னும் ஒற்ணற ேண்டவாளத்தோடு  நின்றுவிட்டால் 

பயைத்ேில் கேளிவு இருக்கும், ஆைால் அங்கு இலக்கு இருக்காது. ஆக நம் வாழ்வின் பயைம் ையில் 
பாணேணய தபால நம்பிக்ணகதயாடு கூடிய தேடலாக ேண்டவாளப் பாணேயாக அணமயும் தபாது 
அங்கு நாம் கிறிஸ்து என்னும் ஒளிணய கபற்றுக்ககாள்தவாம்.   

 
இணறமகன் இதயசு கிறிஸ்து குழந்ணேயாக இருந்ே கபாழுது ஞாைிகளும் அவணை 

தேடிைார்கள். ஏதைாதும் அவணை தேடிைான். ஞாைிகள் தேடியது அவணை ஆைாேிக்க, அைசர் எனும் 
ஒளியில் ேிணளக்க. ஏதைாது தேடியது அவணை ககால்ல.  இதயசுணவ பரிதசயர்கள், சதுதசயர்கள், 

மற்றும் மணறநூல் அறிஞர்கள் தேடிைார்கள். தநாயாளிகளும் தேடிைார்கள். பரிதசயர்கள் மற்றும் 
மணறநூல் அறிஞர்கள் தேடியது அவணை சூழ்ச்சியில் சிக்க ணவக்க, அவணை பழிவாங்க, அவணை 
ககாணல கசய்ய. தநாயாளிகள் தேடியது இருள் என்னும் அவர்களுணடய தநாயிலிருந்து ஒளி 
என்னும் விடுேணலணய கபற்றுக் ககாள்ள,  இவர்கள் நம்பிக்ணகயில் தேடிைார்கள்.  

 



 
 
 
 லூக்கா 5:12 கோழுதநாயாளி ஒருவர்  "ஆண்டவதை நீர் விரும்பிைால் எைது தநாணய நீக்க 

உம்மால் முடியும்" என்கின்றார். 
  லூக்கா  7:7  நூற்றுவர் ேணலவர் ேன் பைியாளருக்காக  "நீ ஒரு வார்த்ணே கசான்ைால் 

தபாதும்" என்கின்றார்.  
மத்தேயு 9 :21  12 ஆண்டுகளாக இைத்ேப் தபாக்குணடய ஒரு கபண் "நான் அவருணடய 

ஆணடணயத் கோட்டாதல தபாதும் நலம் கபறுதவன்" என்கிறார். 
 மாற்கு 9:46 பார்ணவயற்ற பார்த்ேிதமயு  "ோவேீின் மகதை எைக்கு இைங்கும்" என்கின்றார். 
 
 இவர்கள் அணைவரும் இதயசுணவ தேடிைார்கள், நம்பிக்ணகயில் தேடிைார்கள். தநாய் 

என்னும் இருளில் இருந்து ஒளியாம் கிறிஸ்துணவ கபற்றுக்ககாள்ள தேடிைார்கள். நாமும் இந்ே 
ஒளியாம் கிறிஸ்துணவ கபற்றுக்ககாள்ள நம்முணடய தேடல் நம்பிக்ணக நிணறந்ே தேடலாக இருக்க 
தவண்டும். நம்முணடய வாழ்க்ணக பயைம் நம்பிக்ணக, தேடல் என்னும் ையில் ேண்டவாளங்களில் 

பயைிக்கதவண்டும். அப்தபாது நாம் கிறிஸ்து என்னும் ஒளிணய கபறுதவாம். இணறவன்  நம் 
ஒவ்கவாருவணையும் ஆசிர்வேிப்பார். 

 
 

Fr. குழந்ணே தயசு ைாஜன் CMF  
 கும்பதகாைம்.  

 


