ஜனவரி – 28 – சனி
தூய அக்குவவனாஸ் த ாமாஸ்
நம் பவைவரிடமிருந்தும் நம்வம வவறுப்தபார் அவனவரின் பிடியிலிருந்தும் நம்வம மீ ட்பார். லூக். 1:71
மு ல் வாசைம்: ஏபிதேயர்11:1 – 2, 8 – 19
சதைா ே சதைா ரிைதே! நம்பிக்வை என்பது நாம் எ ிர்தநாக்ைி இருப்பவவ ைிவடக்கும் என்னும் உறு ி; ைண்ணுக்குப் புலப்படா வவ
பற்றிய ஐயமற்ற நிவல. இந்

நம்பிக்வையால் ான் நம் மூ ாவ யர் நற்சான்று வபற்றனர். ஆபிேைாம்

ைீ ழ்ப்படிந்து, உரிவமப்தபறாைப் வபறவிருந்

இடத் ிற்குச் வசன்றதும் நம்பிக்வையினால் ான்.

ாம் அவைக்ைப்பட்டதபாது

ாம் எங்தை தபாை தவண்டும் என்று

வ ரியா ிருந்தும் அவர் புறப்பட்டுச் வசன்றார். வாக்ைேிக்ைப்பட்ட நாட்டில் அவர் குடிதயறி ஒர் அன்னியவேப் தபால் வாழ்ந் து
நம்பிக்வையினாதலதய. அத
ஏவனனில், அவர் அவசயா

வாக்குறு ிக்கு உடன் உரிவமயாேர்ைோன யாக்தைாபுடனும் அவர் கூடாேங்ைேில் குடியிருந் ார்.

அடித் ேமுள்ே ஒரு நைவே எ ிர்தநாக்ைியிருந் ார். அவ த்; ிட்ட மிட்டவரும் ைட்டியவரும் ைடவுதே.

ஆபிேைாம் வயது மு ியவோயும் சாோ ைருவுற இயலா வோயும் இருந் தபா ிலும், அவர் ஒரு

ந்வ யாவ ற்ைான ஆற்றல்

வபற்றதும் நம்பிக்வையினால் ான். ஏவனனில் வாக்ைேித் வர் நம்பிக்வைக்குரியவர் என அவர் ைரு ினார். இவ்வாறு, உயிேற்றவர்
தபாலிருந்

இந்

மணவலப்

தபாலவும்

ஒருவரிடமிருந்து வானத் ிலுள்ே
ைணக்ைற்ற

மக்ைள்

ிேோன விண்மீ ன்ைவேப் தபாலவும் ைடற்ைவேயிலுள்ே எண்ணிறந்

பிறந் னர்.

இவர்ைள்

எல்லாம்

நம்பிக்வை

வைாண்டவர்ைோய்

இறந் ார்ைள்;

வாக்ைேிக்ைப்பட்டவற்வற அவர்ைள் வபறவில்வலவயனினும், வ ாவலயில் அவற்வறக் ைண்டு மைிழ்ந் ார்ைள்; இவ்வுலைில்
ாங்ைள் அன்னியர் என்பவ யும்
ம்முவடய

ாய்நாட்வடத்

ற்ைாலிைக் குடிைள் என்பவ யும் ஏற்றுக் வைாண்டார்ைள். இவ்வாறு ஏற்றுக் வைாள்தவார்

த டிச்

வசல்தவார்

வைாண்டிருக்ைவில்வல. அப்படி நிவனத் ிருந் ால்

என்பது

வ ேிவு.

ாங்ைள்

விட்டுவந்

நாட்வட

அவர்ைள்

நிவனத்துக்

ிரும்பிச் வசல்ல அவர்ைளுக்கு வாய்ப்புக் ைிவடத் ிருக்கும். ஆனால், அவர்ைள்

சிறப்பான ஒரு நாட்வட, அ ாவது, விண்ணை நாட்வடதய நாடுைிறார்ைள். அ னால் ான் ைடவுளும்

ம்வம, 'அவர்ைளுவடய

ைடவுள்' என்று அவைத்துக் வைாள்ே வவட்ைப்படவில்வல. அவர்ைளுக்வைன அவர் ஒருநைவே ஆயத் ப்படுத் ியுள்ோர். ஆபிேைாம்
தசா ிக்ைப்பட்டதபாது ஈசாக்வைப் பலியிடத் துணிந் து நம்பிக்வையினால் ான். 'ஈசாக்ைின் மூலதம, உன் வைிமேபு விேங்கும்' என்ற
வாக்குறு ிவய அவர் வபற்றிருந்

தபா ிலும், அவர்

உயிதோடு எழுப்ப வல்லவர் என்பவ
நடக்ைவிருந்

ம் ஒதே மைவனப் பலியிட முன்வந் ார். ஏவனனில், இறந்த ாவேக் ைடவுள்

அவர் உணர்ந் ிருந் ார். எனதவ, அவர்

ம் மைவன மீ ண்டும் வபற்றுக் வைாண்டார். பின்பு

ற்கு இது ஓர் அறிகுறி.

ப ில்பாடல்: ப ில்ப்பாடல் - லூக்ைா–169–70.71-75
ம்மக்ைவேத் த டி வந்து விடுவித்

ஆண்டவவேப் தபாற்றுதவாம்.

நற்வசய் ி: மாற்கு 4: 35 – 41
அன்வறாரு நாள் மாவல தநேம். இதயசு சீடர்ைவே தநாக்ைி, 'அக்ைவேக்குச் வசல்தவாம், வாருங்ைள்' என்றார். அவர்ைள் மக்ைள்
கூட்டத்வ

அனுப்பிவிட்டு, படைில் இருந் வாதற அவவேக் கூட்டிச் வசன்றார்ைள். தவறு படகுைளும் அவருடன் வசன்றன.

அப்வபாழுது ஒரு வபரும் புயல் அடித் து. அவலைள் படைின் தமல் வ ாடர்ந்து தமா , அது
அவதோ படைின் பிற்பகு ியில்

ண்ண ீோல் நிேம்பிக் வைாண்டிருந் து.

வலயவண வவத்துத் தூங்ைிக்வைாண்டிருந் ார். அவர்ைள், 'தபா ைதே, சாைப்தபாைிதறாதம!

உமக்குக் ைவவலயில்வலயா?' என்று வசால்லி அவவே எழுப்பினார்ைள். அவர் விைித்வ ழுந்து ைாற்வறக் ைடிந்து வைாண்டார்.
ைடவலதநாக்ைி, 'இவேயாத , அவம ியாயிரு' என்றார். ைாற்று அடங்ைியது. மிகுந்

அவம ி உண்டாயிற்று. பின் அவர் அவர்ைவே

தநாக்ைி, 'ஏன் அஞ்சுைிறீர்ைள்? உங்ைளுக்கு இன்னும் நம்பிக்வை இல்வலயா?' என்று தைட்டார். வர்ைள் தபேச்சம் வைாண்டு, 'ைாற்றும்
ைடலும் இவருக்குக் ைீ ழ்ப்படிைின்றனதவ! இவர் யாதோ!' என்று ஒருவதோடு ஒருவர் தபசிக் வைாண்டார்ைள்.
ியானம் : 'ஏன் அஞ்சுைின்றீர்ைள் இன்னும் உங்ைளுக்கு நம்பிக்வை இல்வலயா|| (மாற்.4:40) இன்வறய வாசைங்ைளும் இவ்வாறாை
நம்பிக்வைவயப் பற்றித் ான் எடுத்துக் கூறுைின்றது. எமது வாழ்க்வைக்கு முக்ைியமாை ைாணப்படதவண்டியது நம்பிக்வைதய.
நாங்ைள் இவறவனில் நம்பிக்வையுடன் ஒருவவே ஒருவர் அன்பு வசய்து ஏற்று வாழ்தவாதமயானால் இவறவனும் எங்ைவே
ஏற்றுக்வைாள்வார். எனதவ எமது வாழ்க்வையில் ஏற்படும் துன்பம், தபாோட்டம், தவ வன எவ்வாறான புயற்ைாற்று வசினாலும்
ீ
எம்வமத்
வைாந் ேித்
இதயசு

ாங்கும் நங்கூேமாை இதயசு இருக்ைின்றார். அன்று இதயசுதவாடு இருந்து உண்டு குடித்
ினால் இதயசு

ங்ைளுடன் இருக்ைின்றார் என்பவ

ங்ைளுக்கு ைாட்சியேித் ார் என்பவ

சீடர்ைள் கூட ைடல்

மறந்து அச்சம் வைாள்ைின்றார்ைள். அன்று த ாமாவும் கூட உயிர்

மற்வறய சீடர்ைள் கூறிய தபாது இதயசுவின் விலாவில்

னது விேவல இட்டாலன்றி

நான் நம்பமாட்தடன் என்று ப ிலேிக்ைின்றார். எனதவ ான் இவ்வாறான நம்பிக்வையற்ற வாழ்க்வை வாைாமல் இருக்ை
தவண்டுவமன்பவ
இவ்வாறு

இதயசு விரும்புைி;ன்றார். ஏவனனில் 'ைண்டு விசுவசிப்பவவனவிட ைாணாமல் விசுவசிப்பவதன பாக்ைியவான்||

இவறவார்த்வ யில்

பார்பதுதபான்று

எமக்கு

ஏற்படும்

நன்வமயான

ைாரியங்ைோனாலும்,

ீவமயான

ைாரியங்ைோனாலும் இவறவனின் விருப்பத் ின்படிதய த வவயான தநேத் ிதல அவர் வசய்து முடிப்பார். அவர் தநேடியாை வந்து
வசய்வ ில்வல மாறாை ஒரு நபர் மூலதமா தவறு எவ்வவையிதலா வவேிப்படுத்துவார், இவ
யாவற்வறயும் இவறவனின் விருப்பத் ின்படிதய வசயற்பட எங்ைவேத்

யார்படுத்துதவாம்

ஏற்றுக்வைாண்டவர்ைோை

