ஜனவரி – 30 – திங்கள்
தூய பர்த்தில்திஸ் அரசி
'ஆண்டவரின் அடியார்களே,அவரிடம் அன்புககாள்ளுங்கள்'
திபா 31 : 23
முதல் வாசகம்: ஏபிளரயர்11: 32 – 40
சளகாதர

சளகாதரிகளே!

இன்னும்

கூறளவண்டுமா?

கிதிளயான்,

பாராக்கு,

சிம்ளசான்,

இப்தாகு

தாவது,
ீ

சாமுளவல்

ஆகிளயார்பற்றியும், இறறவாக்கினர் பற்றியும் எடுத்துறரக்க எனக்கு ளேரமில்றை.ேம்பிக்றகயினாளைளய இவர்கள் அரசுகறே
கவன்றார்கள்;

ளேர்றமயாகச்

கசயல்பட்டார்கள்;

கடவுள்

வாக்கேித்தவற்றறப்

கபற்றார்கள்;

சிங்கங்கேின்

வாய்கறே

அறடத்தார்கள்;. தீயின் ககாடுறமறயத் தணித்தார்கள்; வாள் முறனக்குத் தப்பினார்கள்; வலுவற்றராயிருந்தும் வைிறம
கபற்றார்கள்;

ளபாரில்

உயிர்த்கதழுந்தவராய்ப்

வரம்
ீ

காட்டினார்கள்;

மாற்றார்

கபற்றுக்ககாண்டார்கள்.

பறடகறே

உயிர்த்கதழுந்து

முறியடித்தார்கள்.கபண்கள்

சிறப்புறும்

கபாருட்டு,

சிைர்

இறந்த

தம்

விடுதறை

உறவினறர

கபற

மறுத்து

வறதயுண்டு மடிந்தனர்.ளவறு சிைர் ஏேனங்களுக்கும் கறசயடிகளுக்கும் ஆோயினர்; விைங்கிடப்பட்டுச் சிறறயில்கூட
அறடக்கப்பட்டனர்.சிைர் கல்கைறிபட்டனர்; இரண்டாக அறுக்கப்பட்டனர்; வாளுக்கு இறரயாகி மடிந்தனர்; கசம்மறியின்
ளதாறையும் கவள்ோட்டுத் ளதாறையும் ளபார்த்துக்ககாண்டு அறைந்து திரிந்தனர்; வறுறமயுற்று வாடினர்; துன்புறுத்தப்பட்டனர்;
ககாடுறமக்கு உள்ோயினர்.அவர்கறே ஏற்க இவ்வுைகுக்குத் தகுதியில்ைாமல் ளபாயிற்று. மறைகேிலும் குறககேிலும்
ேிைகவடிப்புகேிலும் பாறை கவேிகேிலும் அவர்கள் அறைந்து திரிந்தார்கள்.இவர்கள் அறனவரும் தம் ேம்பிக்றகயினாளை
ேற்சான்று கபற்றார்கள். ஆயினும் கடவுள் வாக்கேித்தறத அவர்கள் கபறவில்றை.ஏகனனில், ேம்ளமாடு இறணந்துதான் அவர்கள்
ேிறறவு கபற முடியும் என்பறதக் கடவுள் கருத்தில்ககாண்டு ேமக்காகச் சிறந்த திட்டம் ஒன்றற வகுத்திருந்தார்.
பதில்பாடல்: திருப்பாடல் 31: 20, 21, 22, 23, 24
ஆண்டவறர ேம்புளவாளர உங்கள் உள்ேம் உறுதி ககாள்வதாக.
ேற்கசய்தி: மாற்கு5: 1 – 20
அக்காைத்தில் இளயசு சீடர்களுடன் கடலுக்கு அக்கறரயிைிருந்த ககரளசனர் பகுதிக்கு வந்தார்கள்.இளயசு படறகவிட்டு இறங்கிய
உடளன தீய ஆவி பிடித்த ஒருவர் கல்ைறறகேிைிருந்து அவருக்கு எதிளர வந்தார்.கல்ைறறகளே அம்மனிதரின் உறறவிடம்.
அவறர

எவராலும்

ஒருகபாழுதும்

சங்கிைியால்கூடக்

கட்டி

றவக்க

முடியவில்றை.ஏகனனில்,

அவறரப்

பை

முறற

விைங்குகோலும் சங்கிைிகோலும் கட்டியிருந்தும் அவர் சங்கிைிகறே உறடத்து விைங்குகறேத் தகர்த்து எறிந்தார். எவராலும்
அவறர அடக்க இயைவில்றை.அவர் இரவு பகைாய் எந்ளேரமும் கல்ைறறகேிலும் மறைகேிலும் கூச்சைிட்டுக் ககாண்டிருந்தார்;
தம்றமளய கற்கோல் காயப்படுத்தி வந்தார்.அவர் கதாறையிைிருந்து இளயசுறவக் கண்டு ஓடிவந்து அவறரப் பணிந்து,'இளயசுளவ,
உன்னத கடவுேின் மகளன, உமக்கு இங்கு என்ன ளவறை? கடவுள் ளமல் ஆறண! என்றன வறதக்க ளவண்டாம்' என்று உரத்த
குரைில் கத்தினார்.ஏகனனில் இளயசு அவரிடம், 'தீய ஆவிளய, இந்த மனிதறர விட்டுப் ளபா' என்று கசால்ைியிருந்தார். அவர்
அம்மனிதரிடம், 'உம் கபயர் என்ன?' என்று ளகட்க அவர், 'என் கபயர் 'இளைகிளயான் ', ஏகனனில் ோங்கள் பைர்' என்று கசால்ைி,அந்தப்
பகுதியிைிருந்து தங்கறே அனுப்பிவிட ளவண்டாகமன்று அவறர வருந்தி ளவண்டினார்.அங்ளக மறைப்பகுதியில் பன்றிகள்
கபருங் கூட்டமாய் ளமய்ந்து ககாண்டிருந்தன.'ோங்கள் அப்பன்றிகளுக்குள் புகும்படி எங்கறே அங்ளக அனுப்பிவிடும்' என்று தீய
ஆவிகள் அவறர ளவண்டின.அவரும் அவற்றுக்கு அனுமதி ககாடுத்தார். பின் தீய ஆவிகள் கவேிளயறிப் பன்றிகளுக்குள் புகுந்தன.
ஏறக்குறறய இரண்டாயிரம் பன்றிகள் அடங்கிய அந்தக் கூட்டம் கசங்குத்துப் பாறறயிைிருந்து கடைில் பாய்ந்து வழ்ந்து
ீ
மூழ்கியது.பன்றிகறே ளமய்த்துக்ககாண்டிருந்தவர்களோ ஓடிப்ளபாய் ேகரிலும் ோட்டுப்புறத்திலும் இறத அறிவித்தார்கள்.
ேடந்தது என்னகவன்று பார்க்க மக்கள் வந்தனர்.அவர்கள் இளயசுவிடம் வந்தளபாது, ளபய் பிடித்திருந்தவர், அதாவது இளைகிளயான்
பிடித்திருந்த அவர், ஆறடயணிந்து அறிவுத் கதேிவுடன் அமர்ந்திருப்பறதக் கண்டு அச்சமுற்றார்கள்.ேடந்தறதப் பார்த்தவர்கள்
ளபய் பிடித்தவருக்கும் பன்றிகளுக்கும் ளேரிட்டறத அவர்களுக்கு எடுத்துறரத்தார்கள். அப்கபாழுது அவர்கள் தங்கள் பகுதிறய
விட்டுப் ளபாய்விடுமாறு இளயசுறவ ளவண்டிக்ககாண்டார்கள்.அவர் படகில் ஏறியதும் ளபய் பிடித்திருந்தவர் தாமும் அவளராடு கூட
இருக்க ளவண்டும் என்று அவறர ளவண்டிக்ககாண்டார்.ஆனால் அவர் அதற்கு இறசயாமல், அவறரப் பார்த்து, 'உமது வட்டிற்குப்
ீ
ளபாய் ஆண்டவர் உம்மீ து இரக்கங் ககாண்டு உமக்குச் கசய்தறதகயல்ைாம் உம் உறவினருக்கு அறிவியும்' என்றார்.அவர் கசன்று,
இளயசு தமக்குச் கசய்தறதகயல்ைாம் கதக்கப்கபாைி ோட்டில் அறிவித்து வந்தார். அறனவரும் வியப்புற்றனர்.
தியானம் : இன்றறய ேற்கசய்தியில் 'இறற அதிகாரத்ளதாடு' தீய ஆவிக்குக் கட்டறேயிடும் இறறமகன் இளயசுறவச்
சந்திக்கின்ளறாம். அதிகாரம் எனப்படுவது ஒவ்கவாருவருக்கும் வழங்கப்பட்டுள்ே பதவியின் தன்றமறயப் கபாறுத்ததாகும்.
ஒருவர் விரும்புவறத அடுத்தவர் ேிறறளவற்றக் கட்டறேயிட்டுக் ககாடுறமப்படுத்தி சித்திரவறத கசய்வது ஆணவம்எனப்படும்.
எனளவ இறறவார்த்றதக்கு எதிராக எம்மிறடளய பரப்பப்படும் தீயபிரச்சாரங்கள் மட்டில்; திருமுழுக்கு வழியாக எமக்கு
வழங்கப்பட்டுள்ே அதிகாரத்றத ோம் எவ்வாறு பயன்படுத்து கிளறாகமனச் சிந்திக்க அறழக்கப்பட்டுள்ளோம். கப்பர்ோகூம் மக்கள்
இறறமகன் இளயசுறவ தச்சன் சூறசயின் மககனனக் கருதியிருக்கைாம். எனினும் அங்கிருந்த தீய ஆவி பிடித்தவர் 'இளயசுளவ,
உன்னத கடவுேின் மகளன, உமக்கு இங்கு என்ன ளவறை?' (மாற்கு5:7) என ஆண்டவர் இளயசுவின் வல்ைறம ேிறறந்த
அதிகாரத்றத உணர்ந்தவராக பயந்து அங்கைாய்க்கின்றார். ஆண்டவர் இளயசு அந்த ஆவிறயப்பார்த்து தமது வல்ைறம ேிறறந்த
அதிகாரத்ளதாடு 'தீய ஆவிளய, இந்த மனிதறர விட்டுப்ளபா' (மாற்கு5:8) என்று கட்டறேயிட்டாகரன ேற்கசய்தி கதாடர்கின்றது.
இதன்மூைம்

இறறமகன்

இளயசுவின்

அதிகாரமும்இ

வல்ைறமயும்

பரளைாக

தகப்பனால்

வழங்கப்படுள்ேகதன

ேிரூபிக்கப்படுகின்றது. இறறமகன் இளயசுவின் கபயரால் திருமுழுக்குப் கபற்றுள்ே எமக்கும் இவ்வாறான வல்ைறம கபாருந்திய
அதிகாரம் வழங்கப்பட்டுள்ேது. இன்று எம்மிறடளய கற்சிக்கும் சிங்கம்ளபால் கசயற்படும் தீய ஆவியின் கசயற்பாடுகோன 'ஒரு

பால் திருமணம்'இ'திருமண முறிவுகள்'இ 'கருச்சிறதவு' மற்றும்; அோகரீகப் பழக்க வழக்கங்கோல் தான்ளதான்றித் தனமாக
வாழுவதால் கபற்ளறாறரஇ மூத்ளதாறர மதிக்காது எமது கைாச்சாரத்றதச் சீரழித்தல் மட்டுமல்ைஇ அன்றன மரியாளுக்கு
எதிராகப் பரப்பப்படும் பை தப்பான பிரச்சாரங்கறேக் குறித்து ோம் என்ன கசய்கின்ளறாம்?. திருமுழுக்கால் கிறிஸ்துவின்
உடளைாடு இறணக்கப்பட்டுள்ே ோம் இவற்றற எதிர்த்து அதிகாரத்ளதாடு குரல் எழுப்ப அறழக்கப்பட்டுள்ளோம். எனளவ வார்த்றத
வழியாகவும்இ திருவிருந்து வழியாகவும் எம்ளமாடு உறவாடும் இறறமகன் இளயசுறவ எமது ஆண்டவர் என ோம் அறடயாேம்
கண்டுள்ளோமா? அல்ைது ககரளசனர் பகுதியில் அன்று வாழ்ந்தவர்கேில் ோமும் ஒருவரா?

