
ஜனவரி – 24 –  செவ்வாய் 

தூய பிரான்ெிஸ் ெலேெியார் 

 

கடவுளின் திருவுளத்தத நிதைNவுற்றுபவலர என் ெலதாதரரும், ெலகாதரியும் ஆவர்|| மாற்.3:35 

 

முதல் வாெகம்: ஏபிலரயர்10: 1 – 10  

 

ெலகாதர ெலகாதரிகலள! வரப்லபாகும் நேன்களின் உண்தம உருதவத் திருச்ெட்டம் எடுத்துக்காட்ட வில்தே. அது அவற்ைின் 

நிழோக மட்டுலம உள்ளது. எனலவதான், ஆண்டுலதாறும் இதடவிடாமல் செலுத்தப்படும் அலத பேிகளால் வழிபட வருபவர்கதள 

நிதைவுள்ளவர்களாக்க அதற்கு வேிதமயில்தே. அவ்வாறு இருந்திருந்தால், பேி செலுத்துவது நின்ைிருக்கும் அல்ேவா? 

ஏசனனில், வழிபடுபவர்கள் ஒலர முதையில் தூய்தம அதடந்திருந்தால், பாவத்ததப்பற்ைிய உணர்லவ அவர்களிடம் இராலத! 

மாைாக, பாவங்கள் நீங்கவில்தே என்பதத அந்தப் பேிகள் ஆண்டுலதாறும் நிதனவுபடுத்திக்; சகாண்லடயிருக்கின்ைன. ஆம், 

காதளகள், சவள்ளாட்டுக் கடாக்கள் இவற்ைின் இரத்தம் பாவங்கதளப் லபாக்க முடியாது. அதனால்தான் கிைிஸ்து உேகிற்கு 

வந்தலபாது, 'பேிதயயும் காணிக்தகதயயும் நீர் விரும்பவில்தே, ஆனால் ஓர் உடதே எனக்கு அதமத்துத் தந்தீர். எரிபேிகளும் 

பாவம் லபாக்கும் பேிகளும் உமக்கு உகந்ததவயல்ே. எனலவ நான் கூைியது:'என் கடவுலள, உமது திருவுளத்தத நிதைலவற்ை, 

இலதா வருகின்லைன். என்தனக் குைித்துத் திருநூல் சுருளில் எழுதப்பட்டுள்ளது' என்கிைார். திருச்ெட்டப்படி செலுத்தப்பட்ட 

லபாதிலும் 'நீர் பேிகதளயும் காணிக்தகதயயும் எரிபேிகதளயும் பாவம்லபாக்கும் பேிகதளயும் விரும்பவில்தே. இதவ உமக்கு 

உகந்ததவயல்ே' என்று அவர் முதேில் கூறுகிைார். பின்னர் 'உமது திருவுளத்தத நிதைலவற்ை, இலதா வருகின்லைன்' என்கிைார். 

பின்தனயதத நிதேக்கச் செய்ய முன்தனயதத நீக்கிவிடுகிைார். இந்தத் திருவுளத்தால்தான் இலயசு கிைிஸ்து ஒலர ஒரு முதை 

தம் உடதேப் பேியாகச் செலுத்தியதின் மூேம் நாம் தூயவராக்கப்பட்டிருக்கிலைாம். 

 

பதில்பாடல்: திருப்பாடல் 40: 2, 4, 7 - 8 

 

உமது திருவுளம் நிதைலவற்ை கடவுலள இலதா வருகிலைன். 

 

நற்செய்தி: மாற்கு 3 : 31 – 35 

 

அக்காேத்தில் இலயசுவுதடய  தாயும் ெலகாதரர்களும் வந்து சவளிலய நின்று சகாண்டு அவதர வரச் சொல்ேி ஆள் 

அனுப்பினார்கள். அவதரச் சூழ்ந்து மக்கள் கூட்டம் அமர்ந்திருந்தது. 'அலதா, உம் தாயும் ெலகாதரர்களும் ெலகாதரிகளும் சவளிலய 

நின்றுசகாண்டு உம்தமத் லதடுகிைார்கள்' என்று அவரிடம் சொன்னார்கள். அவர் அவர்கதளப் பார்த்து, 'என்தாயும் என் 

ெலகாதரர்களும் யார்? என்று லகட்டு, தம்தமச் சூழ்ந்து அமர்ந்திருந்தவர்கதளச் சுற்ைிலும் பார்த்து, 'இலதா! என் தாயும் என் 

ெலகாதரர்களும் இவர்கலள. கடவுளின் திருவுளத்தத நிதைலவற்றுபவலர என் ெலகாதரரும் ெலகாதரியும் தாயும் ஆவார்' என்ைார். 

 

தியானம்: இதையரதெ கட்டிசயழுப்பும் பணியில் நான், எனது குடும்பம், எமது உைவுகள் என்ை ெிைிய வட்டத்ததத் தாண்டி உேக 

குடும்பம் என்ை பரந்த மனப்பான்தமயுடன் கூடிய உைவுகள் அதமத்திட லவண்டும் என்பதத இன்தைய நற்செய்தியில் 

சதளிவுபடுத்தப்பட்டுள்ளது. இதைமகன் இலயசு தன் தந்ததயின் திவுளத்தத நிதைலவற்ைலவ வந்தவர் என்பதன் சவளிப்பாடாக 

தம்தமத் தாலம பேிப்சபாருளாக ஒப்புக்சகாடுத்தார். அவரது பணிவாழ்வின் லநாக்கம் தான் எல்ோ மக்களுக்கும் எல்ோம் ஆனவர் 

என்பததன சவளிப்படுத்துகின்ைார். ஆகலவதான் நற்செய்தியில் கடவுளின் திருவுளத்தத நிதைலவற்றுபவலர என் ெலகாதரரும், 

ெலகாதரியும், தாயும் ஆவார் என்கின்ைார். இதைவனின் அன்பு குழந்ததகளாகிய நாம் அதனவரும் அவரது உேகம் தழுவிலய ஒலர 

திருவுளத்தில்  உருவானவர்கள். அதில் இதணந்திருக்கும் சபாழுது தான் உண்தமயான ெமூகம் எது என்பதத நாம் உய்த்துணர 

முடியும். நாம் இதைவலனாடு இதணந்திருக்க லவண்டும் எப்படிசயன்ைால் இதைமகன் இலயசு தம்லமாடு இதணந்திருந்த 

மக்கதள (தம் ெீடர்கதள) பார்த்துத்தான் இவர்கலள 'என் என் தாயும், ெலகாதரரும்|| என்கின்ைார். எனலவ நாம் சவறுமலன 

இதைவார்த்தத லகட்கும் மக்களாக இருந்துவிடாது அவற்ைின்படி வாழ்லவாம், இதைவலனாடு இதணந்திருப்லபாம், இலயசுவின் 

உண்தமயான உைவினர்கள் ஆலவாம்.   

 


