
 
 

மே ோதம் - 7ஆம் மததி. 
பாஸ்கா காலத்தின் நான்காம் வாரம் வியாழக்கிழமே 

நற்செய்தி: மயாவான் 13: 16-20 
 
 

 
"இருக்கின்றவராக இருக்கின்றவர்" 
(இரு அர்த்தங்கள்) 
 
 

ஒருமுறை குடிகாரன் ஒருவன், ஒரு கிணற்ைின் மீது உட்கார்ந்து அடிக்கடி கிணற்றுக்குள் 
பார்த்துக்ககாண்டே இருந்தானாம். அவறனப் பார்த்த சிறுவன் ஒருவன், ஏன் இந்த குடிகாரன் 
அடிக்கடி கிணற்றுக்குள் பார்க்கின்ைான் என ட ாசித்து குடிகாரனிேம் ஏன் அடிக்கடி கிணற்றுக்குள் 
பார்க்கிைரீ்கள் என்று டகட்ோன்.  உேடன குடிகாரன் கேவுள் இருக்கின்ைார், அதனால் தான் பார்த்துக் 
ககாண்டிருக்கிடைன் என்ைானாம். உேடன சிறுவன் நானும் கேவுறை பார்க்க டவண்டும் எனக்கு 

உதவுங்கள் நானும் கிணற்றுக்குள் பார்க்கிடைன் என்று கூைினானாம்.  உேடன குடிகாரன் சிறுவறன 
தூக்கி கிணற்ைில் காட்ே சிறுவன் அழுதான்.   ஏன் அழுகிைாய் என்று குடிகாரன் டகட்க,  நீங்கள் 
என்றன ஏமாற்ைி விட்டீர்கள், கிணற்றுக்குள் ஒன்றுடம இல்றை என்று சிறுவன் கூைினானாம் 
நன்ைாகப் பார்  ார் கதரிகிைார் என்று குடிகாரன் மீண்டும் டகட்ோன்.  ாரும் கதரி வில்றை 
தண்ணரீில் என் முகம் மட்டுடம கதரிகிைது என்று கூைினான் சிறுவன், உேடன குடிகாரன் 

ஆம்,  உன்னில் தான் இறைவன் இருக்கின்ைார் என்று கூைினானாம். அன்பார்ந்தவர்கடை,  நம்மில், 
நம் மத்தி ில், இறைபிரசன்னம் இருக்கின்ைது.  அறத நாம் உணர்ந்தவராக 
வாழடவண்டும்.  இறைவன் நம்மிறேட  இருக்கின்ைார் என்பறத உணர்ந்து வாழ இன்றை  
நற்கசய்தி நமக்கு அறழப்பு தருகின்ைது. 
 
 

ட ாவான் 3: 19 "இருக்கின்ைவர் நாடன" என்று இன்றை  நற்கசய்தி ில் இட சு 
குைிப்பிடுகின்ைார். இருக்கின்ைவரான இறைவன், அவரது பிரசன்னம் இன்றும் நம்மில் 
ஆட்ககாண்டிருக்கிைது. அறத நாம் நமது வாழ்வில் உணர்ந்து வாழ்டவாம்.                                    

விடுதறைப் ப ணம் 3 :14-ல்  டமா ிசறன இறைவன் அறழக்கின்ை கபாழுது "இருக்கின்ைவராக 
இருக்கின்ைவர் நாடன" எனக் குைிப்பிடுகின்ைார்.  "இருக்கின்ைவர்"  என்பது இங்கு இரண்டு விதமான 
கபாருறை நமக்கு தருகிைது.  
 
ஒன்று- "வாழும் கேவுள்" 
இரண்டு- "வழிநேத்தும் கேவுள்"  
 

இருக்கின்ைவராக இருக்கின்ை இறைவன் என்ைால், இறைவன் வாழ்ந்து ககாண்டிருக்கிைார், 

நம்றம வழிநேத்திக் ககாண்டிருக்கிைார் என்பது கபாருள். பறழ  ஏற்பாட்டில் கநருப்பிலும், 
டமகத்தூணிலும் இறைப்பிரசன்னம் ககாண்டு வாழ்ந்த கேவுள், இடி ிலும் மின்னைிலும் 
இறைப்பிரசன்னம் ககாண்டு வாழ்ந்த கேவுள் இறைவாக்கினர் வா ிைாகவும், அரசர்கள் 
வா ிைாகவும் இஸ்ராட ல் மக்கறை வழிநேத்தினார். 
   

புதி  ஏற்பாட்டில் தம் ஒடர மகனாம் இட சுறவ இந்த மண்ணுைகிற்கு அனுப்பி அவரில் 
வாழ்ந்த கேவுள் இறை ரறச பறைசாற்ைி புதுறமகள், அற்புதங்கள் கசய்து நம் ஒவ்கவாருவறரயும் 

வழிநேத்தினார். இறதத்தான், இன்றை  நற்கசய்தி ட ாவான் 13:20-ல் "என்றன ஏற்றுக்ககாள்பவர் 
என்றன அனுப்பி வறரயும் ஏற்றுக்ககாள்கிைார்" என்கின்ைார். 
 



 
 
மத்டதயு 28 :20 "இடதா உைகம் முடியும் வறர எந்நாளும் உங்கடைாடு இருக்கின்டைன்" என்று 

இறைவன் இருக்கின்ை கேவுைாக, என்னாலும் நம்டமாடு வாழ்ந்து ககாண்டிருக்கிைார்.  நம்றம 
வழிநேத்திக் ககாண்டிருக்கிைார். அதனால் தான் இட சுவின் உ ிர்த்கதழுதலுக்கு  பிைகும்  தூ  
ஆவிற  சீேர்களுக்கு தந்து அவர்கறை வழிநேத்தினார், அவர்கைில் வாழ்ந்தார்.  அவர் இன்றும் 
நம்மிறேட  வாழ்ந்து ககாண்டிருக்கிைார் அதனால்தான் பவுல் அடிகைார் 1 ககாரிந்தி ர் 6: 19-ல் "நாம் 
ஒவ்கவாருவரும் தூ  ஆவி ாரின் ஆை ம்" என்று குைிப்பிடுகின்ைார்.  இன்றும் 
இறைவனுறே   பிரசன்னம் இறைவார்த்றத ிலும்    நற்கருறண ிலும் இருக்கின்ைது. 

இட சு  இறைவார்த்றத வழி ாகவும், நற்கருறண ின் வழி ாகவும் வாழ்கின்ைார்.  நம்றம 
வழிநேத்திக் ககாண்டிருக்கிைார். எனடவ இறத உணர்ந்து வாழ்டவாம். இறைவன் நம்றம 
ஆசீர்வதிப்பார். 

 
 
Fr. குழந்றத ட சு ராஜன் CMF 
கும்படகாணம். 

 


