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ஆண்டவர் அஞ்சுதற்கு உரியவர் உலகத்தத ஆளும் மானவந்தர் அவனே|| தி.பா.47:2 

 

முதல் வாசகம்: ஏபினேயர்9:2-3.11-14  

 

எனனவ, தூய சனகாதே சனகாதரிகனே அத்திரு உதைவிடத்தில் முன்கூடாேம் ஒன்று அதமக்கப்பட்டிருந்தது. அங்னக ஒரு விேக்குத் 

தண்டும் ஒரு னமதசயும் பதடயல் அப்பங்களும் இருந்தன. இவ்விடத்திற்குத் 'தூயகம்' என்பது பபயர். இேண்டாம் திதேக்குப் பின், 

'திருத்தூயகம்' என்னும் கூடாேம் இருந்தது. ஆனால், இப்னபாது கிைிஸ்து ததலதமக் குருவாக வந்துள்ோர். அவர் அருளும் 

நலன்கள் இப்னபாது நமக்குக் கிதடத்துள்ேன. அவர் திருப்பணி பசய்யும் கூடாேம் முன்னதத விட னமலானது, நிதைவு மிக்கது. அது 

மனிதர் தகயால் அதமக்கப்பட்டது அல்ல அதாவது, பதடக்கப்பட்ட இவ்வுலதகச் சார்ந்தது அல்ல. அவர் பலியாகப் பதடத்த 

இேத்தம் பவள்ோட்டுக் கிடாய்கள், கன்றுக்குட்டிகள் ஆகியவற்ைின் இேத்தம் அல்ல, அவேது பசாந்த இேத்தனம. அவர் ஒனே 

ஒருமுதை தூயகத்திற்குள் பசன்று எக்காலத்திற்குபமன அததப் பதடத்து நமக்கு என்றுமுள்ே மீட்பு கிதடக்கும்படி பசய்தார். 

பவள்ோட்டுக்கிடாய்கள், காதேகள் இவற்ைின் இேத்தமும் கிடாரியின் சாம்பலும் தீட்டுப்பட்டவர்கள்மீது பதேிக்கப்படும்னபாது, 

சடங்கு முதைப்படி அவர்கள் தூய்தம பபறுகிைார்கள். ஆனால் கிைிஸ்துவின் இேத்தம், வாழும் கடவுளுக்கு நாம் வழிபாடு 

பசய்யுமாறு, சாவுக்கு அதழத்துச் பசல்லும் பசயல்கேிலிருந்து நம் மனச்சான்தை எத்துதண மிகுதியாய்த் தூய்தமப்படுத்துகிைது! 

ஏபனனில் என்றுமுள்ே தூய ஆவியினால் தம்தமத்தானம கடவுளுக்கு மாசற்ை பலியாகக் பகாடுத்தவர் அவனே. 

 

பதில்பாடல்: திருப்பாடல் 47:2 – 3,6 – 7,8 – 9 

 

எக்காேம் முழங்கிடனவ உயனே ஏறுகின்ைார் ஆண்டவர். 

 

நற்பசய்தி: மாற்கு 3: 20- 21  

அக்காலத்தில்  இனயசு வடீ்டிற்குச் பசன்ைார். மீண்டும் மக்கள் கூட்டம் வந்து கூடியதால் அவர்கள் உணவு அருந்தவும் 

முடியவில்தல.  அவருதடய உைவினர் இததக் னகள்விப்பட்டு, அவதேப் பிடித்துக்பகாண்டுவேச் பசன்ைார்கள். ஏபனனில் அவர் 

மதிமயங்கி இருக்கிைார் என்று மக்கள் னபசிக் பகாண்டனர். 

 

தியானம்:  இதைவனுதடய அன்தபயும் அவேது இேக்கத்ததயும் உணர்ந்து இதை உைவினல வாழ நாம் அதழக்கப்பட்டுள்னோம். 

முதல் வாசகம் யூதர்கேின் பணிதயயும், இதைமகன் இனயசுவின். மீட்புப் பணிதயயும் ஒப்பிட்டு பார்க்கின்ைது. யூதர்கள் தமது பாவ 

நிதலதய உணர்ந்தவர்கோய் தூயகத்திற்குள் பசல்லமுடியாத நிதலயில,; அவர்கள் சார்பாக குருக்கள் பாவப் பரிகாேப் பலிகள் 

பசலுத்தினார்கள். ஆனால் இன்று இதற்கு முன் ஒருனபாதும் இல்லாத அதி உயர்ந்த தலதமக்குரு அப்னபாது கிதடத்திருக்கின்ைார் 

என்று எபினேய ஆசிரியர் கூறுகின்ைார். ஏபனனில் அவர் பாவத்ததயும் மேணத்ததயும் பவன்றுவிட்டார். தமது இேத்தத்தால் 

முத்திதேயிட்டு எல்லாக்காலத்துக்குமாக ஒனே முதை இனயசு தம்;தம ஒப்புக்பகாடுத்துவிட்டார். அவனே எமது மீட்பர். இன்று எமது 

பாவங்கள் மன்னிக்கபட  நம்மீது பதேிக்கப்பட்டிருப்பது கிைிஸ்துவின் விதலனயைப்பபற்ை இேத்தம். கிைிஸ்துவின் பவற்ைியில் 

நாம் பங்குபபை தூய ஆவியாரின் வழிநடத்தலுக்குள் நாம் இருக்க னவண்டும். ஆவியானவரின் வல்ல பசயலினால் இனயசு பல 

அற்புதங்கதே ஆற்ைினார். கிைிஸ்துவின் வாழ்;க்தகயினால் நாம் கடவுேின் பிள்தேகோக மாற்ைப்பட்டுள்னோம். பாவிகள், ஏதழ 

எழினயாரின் பங்காேன் இனயசு என்பதத நற்பசய்தி விேக்குகின்ைது. உண்பதற்குக் கூட னநேமில்லமால் மக்களுக்கு இதைபணி 
ஆற்றுகின்ைார். ஆனால் சிலர் அவதே 'மதிமயங்கியவன்|| என்று பட்டம் சூட்டயது மட்டுமல்லாது அவர்மீது பகாதலக் 

குற்ைத்ததயும் சுமத்துகின்ைார்கள். எம்தமயும் உலகம் ஏேனம் பசய்யலாம,; அவ்வாறு பசய்யும் பபாழுது தகமாறு மிகுதியாகும் . 

அவேது திட்டத்தத நிதைனவற்றும் பணியில் நம்தம அhப்;பணிக்க னவண்டு;ம். எமது வாழ்க்தக  நற்பசயல்மிக்க வாழ்வாக அதமய 

இனயசு வழி நடப்னபாம். உண்தமக்கு சான்று பகர்னவாம். 

 


