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பாஸ்கா காலத்தின் நான்காம் வாரம் சனிக்கிழமே 

நற்சசய்தி: ம ாவான் 14: 7-14 
 
இமை உைசவன்னும் ஒளி ஏற்றுமவாம் (மூன்றுவமக மகாடுகளும்/ உைவுகளும்) 
 

துறவி ஒருவரை பார்ரவயற்ற மனிதர் பார்க்கச் செல்கிறார். பபெி முடித்து வடீு 
திரும்பும்  பபாது மாரையாகி இருள் சூழ்கிறது. துறவி அவரிடம் விளக்கு ஒன்ரற சகாடுக்க, அவபைா 
நாபனா பார்ரவயற்றவன் எதற்கு இந்த விளக்கு என வினவுகிறார். துறவிபயா விளக்கு உனக்கு 
அல்ை, உன் எதிரில்  வருபவார்க்கு எனக் கூறுகிறார். விளக்பகாடு பார்ரவயற்ற மனிதர் 
நடக்கின்றார், எதிபை வந்த  மனிதர் அவர்  பமல் பமாத, பார்ரவயற்றவபைா,   எனக்குதான் பார்ரவ 
சதரியவில்ரை. உனக்குமா  சதரியவில்ரை என் ரகயில்தான் விளக்கு இருக்கிறபத என பகட்க, 

எதிரில் வந்தவர் உன் ரகயில் விளக்கு இருக்கிறது ஆனால் அது அரைந்து இருக்கிறது. அது 
ஒளிரய பிைகாெிக்கவில்ரை என்று கூறினார். அன்பார்ந்தவர்கபள கிறிஸ்தவர்களாகிய நாமும் 
கிறிஸ்தவம் என்னும் விளக்ரக எடுத்து பயைித்துக் சகாண்டிருக்கின்பறாம். ஆனால் அது 
ஒளிர்வதில்ரை அதில் கிறிஸ்து என்னும் ஒளி பிைகாெிப்பதில்ரை. ஏசனன்றால் நமக்கும் 
கிறிஸ்துவுக்கும் உண்டான உறவு இருளரடந்து கிரடக்கின்றது. இரத ஒளி சகாண்டு ஏற்ற 
இன்ரறய நற்செய்தி வாெகம் நமக்கு அரைப்பு தருகிறது. 
 

இன்ரறய நற்செய்தியில் பயாவான் 14 :7 "நீங்கள் என்ரன அறிந்திருந்தால் என் 
தந்ரதரயயும் அறிந்திருக்கிறரீ்கள்" எனவும், பயாவான் 14: 11 "நான் தந்ரதயுள்ளும்  தந்ரத 
என்னுள்ளும் இருக்கிறார்" எனவும், பயாவான் 14: 13 "தந்ரத மகன்  வைியாய் மாட்ெி சபறுவார்" 
எனவும் சுட்டிக் காட்டி தந்ரதக்கும் மகனுக்கும் உள்ள உறவின் அடித்தளத்தில் நமக்கும் 
இரறவனுக்கும் உள்ள உறரவ வளர்க்க நாம் அரைக்கப்படுகின்பறாம். சபாதுவாக நமக்கும் 
இரறவனுக்கும் உள்ள உறரவ மூன்று வரக பகாடுகளுக்கு ஒப்பிடுவார்கள்.  

 
முதல்வமக -தண்ணரீிமல வமர ப்பட்ட மகாடு: 

வரைந்தவுடன் மரறந்துவிடும். நகம், முடி, சவட்டுவது பபாை உண்டான உறவு. தண்ைரீில் 
வரையப்பட்ட பகாட்ரட பபாை நம்மில் ெிைருக்கு திருமுழுக்கு 
சபற்றவுடன்   நமக்கும்   இரறவனுக்கும்   உண்டான உறவு மரறந்துவிடுகிறது. நாம் 
திருவருட்ொதனங்கள் சபற்றவுடன் நமக்கும் கிறிஸ்துவுக்கும் உள்ள உறவு மரறந்து விடுகின்றது. 

 
 இரண்டாவது வமக- ேணலில் வமர ப்பட்ட மகாடு: 

  இத்தரகய உறவு ெிை பநைம் இருக்கும், மரை வந்தால் மரறந்துவிடும், காற்றடித்தால் 

மரறந்துவிடும். ரக, கால் இரவசயல்ைாம் நமக்கு நீரிைிவு பநாயின் சபாருட்டு சவட்டி எடுப்பது 
பபாை உண்டான உறவு. மைைிபை வரையப்பட்ட பகாட்ரட பபாை உள்ள உறவு நாம் பகட்பது 
கிரடக்கைன்னா முறிந்துவிடும் பபான்ற உறவு.  
 
மூன்ைாவது வமக-  பாமை ில் சசதுக்கப்பட்ட மகாடு: 

 இத்தரகய உறவு  இடி, மரை வந்தாலும் அைியபவ அைியாத ஒரு உறவு . இது இதயத்திற்கும் 
உடலுக்கு உண்டான உறரவப் பபாை உள்ள உறவு.  தந்ரதக்கும் மகனுக்கு இரடபயயான ஒரு 

உறவு.  
 
இன்று நம்முரடய உறவு எப்படி இருக்கின்றது என்பரத ெிந்தித்துப் பார்ப்பபாம். எனக்கும் 

இரறவனுக்கும் உண்டான உறவு சவறும் தண்ைரீில் வரையப்பட்ட பகாட்ரட பபாை, மைைிபை 
வரையப்பட்ட பகாட்ரட பபாை, இருக்கின்றதா அல்ைது பாரறயில் செதுக்கப்பட்ட பகாட்ரட பபாை 
இருக்கின்றதா ெிந்தித்துப் பார்ப்பபாம்.  

 
 



 
 
 
பயாவான் 14: 14 "என் சபயைால் எரத பகட்டாலும் தருபவன்" என்னும்   இரற வெனத்திற்கு 

ஏற்ப அவருரடய சபயைால் நாம் அவரில்  இரற உறபவாடு வாை இரறயருள் பவண்டி 
மன்றாடுபவாம். இரறவன் நம்ரம ஆெீர்வதிப்பார். 
 
Fr. குைந்ரத பயசு ைாஜன் CMF 
கும்பபகாைம். 
 


