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தூய மேரி ஆஞ்சலா
'ஆண்டவரை நம்பு நலோனரைச் வசய்' - ைிபா 37:03
முைல் வாசகம் : ஏபிமையர்10 : 32 - 39
சமகாைை சமகாைரிகமள! முன்ரனய நாள்கரள நிரனவு கூருங்கள். நீங்கள் ஒளி வபற்றபின் உங்களுக்கு மநரிட்ட துன்பம் நிரறந்ை
மபாைாட்டத்ரை ேனஉறுைிமயாடு ஏற்றுக்; வகாண்டீர்கள். சிலமவரளகளில், நீங்கள் இகழ்ச்சிக்கும் மவைரனகளுக்கும் ஆளாகி,
மவடிக்ரகப் வபாருளான ீர்கள். மவறு சில மவரளகளில், இந்நிரலக்கு ஆளாமனாரின் துன்பங்களில் பங்கு வபற்றீர்கள்.
ரகைிகளுக்குப் பரிவிைக்கம் காட்டின ீர்கள். உங்கள் உரடரேகள் பறிமுைல் வசய்யப்பட்டமபாதும், ேகிழ்ச்சியுடன் ஏற்றுக
;வகாண்டீர்கள். ஏவனனில் சிறந்ை, நிரலயான உரடரேகள் உங்களுக்கு உள்ளன என்பரை அறிவர்கள்.
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வாக்களித்ைரை நீங்கள் வபற்றுக்வகாள்ள உங்களுக்கு ேன உறுைி மைரவ. இன்னும், 'ேிக ேிகக் குறுகிய காலமே இருக்கிறது.
வைவிருக்கிறவர் வந்து விடுவார், காலம் ைாழ்த்ை ோட்டார். மநர்ரேயுடன் நடக்கும் என் அடியார், நம்பிக்ரகயினால் வாழ்வு
அரடவார். எவைாவது பின்வாங்கிச் வசல்வார் என்றால் அவரில் நான் ேகிழ்ச்சியுமறன்.' நாமோ பின்வாங்கிச் வசன்று அழிவுறுமவார்
அல்ல. ோறாக, நம்பிக்ரகரயயும் வாழ்ரவயும் காத்துக்வகாள்மவார் ஆமவாம்.
பைில்பாடல்: ைிருப்பாடல் 37:3 – 6,23 – 24,39-40
ஆண்டவரிடேிருந்மை ேீ ட்பு மநர்ரேயாளருக்கு வருகிறது.
நற்வசய்ைி : ோற்கு4: 26 - 34
அக்காலத்ைில் வைாடர்ந்து இமயசு, 'இரறயாட்சிரயப் பின்வரும் நிகழ்ச்சிக்கு ஒப்பிடலாம்; நிலத்ைில் ஒருவர் விரைக்கிறார். அவர்
எதுவும் வசய்யாேமல நாள்கள் நகர்ந்து வசல்கின்றன. அவருக்குத் வைரியாேல் விரை முரளத்து வளருகிறது. முைலில் ைளிர், பின்பு
கைிர், அைன் பின் கைிர் நிரறய ைானியம் என்று நிலம் ைானாகமவ விரளச்சல் அளிக்கிறது. பயிர் விரளந்ைதும் அவர் அரிவாமளாடு
புறப்படுகிறார்; ஏவனனில் அறுவரடக் காலம் வந்துவிட்டது' என்று கூறினார். மேலும் அவர், 'இரறயாட்சிரய எைற்கு ஒப்பிடலாம்?
அல்லது எந்ை உவரேயால் அரை எடுத்துச் வசால்லலாம்? அது கடுகு விரைக்கு ஒப்பாகும். அது நிலத்ைில் விரைக்கப்
படும்வபாழுது உலகிலுள்ள எல்லா விரைகரளயும் விடச் சிறியது. அது விரைக்கப்பட்டபின் முரளத்வைழுந்து எல்லாச்
வசடிகரளயும் விடப் வபரிைாகி, வானத்துப் பறரவகள் அைன் நிழலில் ைங்கக் கூடிய அளவுக்குப் வபருங்கிரளகள்விடும்' என்று
கூறினார். அவர்களது மகட்டறியும் ைிறரேக்கு ஏற்ப, அவர் இத்ைரகய பல உவரேகளால் இரறவார்த்ரைரய அவர்களுக்கு
எடுத்துரைத்து வந்ைார். உவரேகள் இன்றி அவர் அவர்கமளாடு மபசவில்ரல. ஆனால் ைனிரேயாக இருந்ைமபாது ைம் சீடருக்கு
அரனத்ரையும் விளக்கிச் வசான்னார்.
ைியானம்: இன்ரறய நற்வசய்ைி இரறயாட்சி என்பது உண்ரேயானதுஇ அது விண்ணிமலா அல்லது மவவறங்குேல்ல எம்ேிரடமய
ைானாகமவ மவரூன்றி வபரிைாக வளருகின்றது என்ற உண்ரேரயப் படிப்பிக்கின்றது. எனினும் எேது அகக்கண்களுக்குத் வைரியாை
இரறயாட்சிரயக் கண்டுணர்ந்துஇ அைில் பங்குவபறும் ேக்களாக வாழ்வது ேட்டுேல்லஇ அடுத்ைவர்கரளயும் அைற்குள்
அரழத்துச் வசல்லும் கருவிகளாக நாம் வாழுகின்மறாோ? என சிந்ைிப்பது ேட்டுேல்லஇ எேது உள்ளத்ரை ஆைாயவும்
அரழக்கின்றன. இரறேகன் இமயசு ைேது மபாைரனக் காலத்ைில் விண்ணைரசப் பற்றிய நற்வசய்ைிரய ைேது வார்த்ரையால்
சிறுவிரைகளாக விரைத்ைது ேட்டுேல்லஇ மநாயாளிகரளக் குணோக்கிஇ பசாசுகரள அடக்கிஇ ேரித்மைாரை எழுப்புவைன்
மூலம் பகிைங்கோக அறிவித்;ைார். இரறேகனின் வல்லரேயால் ேக்கள் குணேரடந்துஇ விடுைரல வபற்றுஇ பாவங்களிலிருந்து
ேன்னிப்பரடந்ைனர். இரவமய இரறேகன் இமயசுவின் காலத்ைில் இரறயைரச அறிவிக்கும் வவளி அரடயாளங்களாக
இருந்ைிருக்கின்றன. இரறேகன் இமயசுவின் காலத்ைில் ேட்டுேல்ல இன்ரறய 2017ம் ஆண்டிலும் எேது ேத்ைியில் பலவிைங்களில்
ைிருப்பலிஇ ைிருவருட்சாைனங்கள் வழியாக ேட்டுேல்ல நற்வசய்ைிப் வபருவிழாக்கள்இ ேற்றும் ைகவல் வைாடர்பு ஊடகங்கள்
மூலோகவும் சிறுசிறுவிரைகளாக இரறயைசின் நற்வசய்ைி வைாடர்ந்தும் பைப்பப்பட்டுக் வகாண்மட இருக்கின்றது. இரறயைசின்
உரிரேக் குடிேக்களுக்கான உரிரேரய இரறேகன் ைேது சிலுரவச்சாவின் மூலோக எேக்கு வழங்கியுள்ளார். எனினும்
இரறேகன் இமயசு வழங்கும் இரறயைசில் பங்காளிகளாக ோற்றேரடய நாம் ையாைாக இருப்பது ேட்டுேல்ல எேக்கு
அடுத்ைவர்கரள இரறயைசுக்குள் அரழத்துச் வசல்லும் கருவிகளாக நாம் பயன்படுகின்மறாோ? ஏவனனில் 'பயிர் விரளந்ைதும்
அவர் அரிவாமளாடு புறப்பட இருக்கிறார்' (ோற்கு4 : 29) என்ற உண்ரேரய உணர்ந்து ஏற்றுக்வகாள்மவாம். கடுகு விரை
சிறியைாயினும் வபருவிருட்சோகப் பயன் ைைமுடியுோயின் வபரு ேனிைர்களான எம்ோல் சிறுபயன் ைன்னிலும் ஏன் ைைமுடியாது?
சிந்ைிப்மபாம். வசயற்படுமவாம்.

