
ஜனவரி – 31 –  செவ்வாய் 

தூய ஜஜான்ச ாஸ்ஜ ா 

 

'எளிஜயார் உணவுஉண்டு நிறைவுச றுவர்' - தி ா 22 : 26 

 

முதல் வாெ ம்: ஏ ிஜேயர் 12 : 1 - 4 

 

எனஜவ, ெஜ ாதே ெஜ ாதரி ஜள! திேண்டு வரும் ஜே ம் ஜ ால் இத்தறன ொட்ெி ள் நம்றேச் சூழ்ந்து நிற்  எந்தச் சுறேறயயும், 

நம்றேப்  ற்ைிக் ச ாண்டிருக்கும் எந்தப்  ாவத்றதயும் உதைித்தள்ளிவிட்டு, நேக்குக் குைிப் ிட்டுள்ள  ந்தயத்தில் ேனஉறுதிஜயாடு 

ஓடுஜவாோ . நம் ிக்ற றயத் சதாடங் ி வழி நடத்து வரும் அறத நிறைவு செய் வருோன இஜயசுவின் ேீது  ண் றளப்  திய 

றவப்ஜ ாம். அவர் தாம் அறடயவிருந்த ே ிழ்ச்ெியின் ச ாருட்டு, இழிறவயும் ச ாருட் டுத்தாேல் ெிலுறவறய 

ஏற்றுக்ச ாண்டார். இப்ஜ ாது,  டவுளது அரியறணயின் வலப் க் த்தில் வறீ்ைிருக் ிைார்.  ாவி ளால் தேக்கு உண்டான எந்த 

எதிர்ப்ற யும் ேன உறுதிஜயாடு தாங் ிக்ச ாண்ட அவறே எண்ணிப் ாருங் ள். அப்ஜ ாது நீங் ள் ேனம் ஜொர்ந்து தளர்ந்து ஜ ா  

ோட்டீர் ள்.  ாவத்திற்கு எதிோன ஜ ாோட்டத்தில், இேத்தம் ெிந்தும் அளவுக்கு நீங் ள் இன்னும் எதிர்த்து நிற் வில்றல. 

 

 தில் ாடல்: திருப் ாடல் 22: 26,27,28,30- 32 

 

ஆண்டவறே நாடுஜவார் அவறேப் பு ழ்வாோ . 

 

நற்செய்தி: ோற்கு 5:21 - 43 

 

அக் ாலத்தில் இஜயசு  டஜ ைி,  டறலக்  டந்து ேீண்டும் ேறு றேறய அறடந்ததும் ச ருந்திேளான ேக் ள் அவரிடம் வந்து 

கூடினர். அவர்  டற் றேயில் இருந்தார்.சதாழுற க் கூடத் தறலவர் ளுள் ஒருவோன யாயிர் என் வர் வந்து, அவறேக்  ண்டு 

அவேது  ாலில் விழுந்து,'என் ே ள் ொகுந்தறுவாயில் இருக் ிைாள். நீர் வந்து அவள்ேீது உம் ற  றள றவயும். அப்ஜ ாது அவள் 

நலம் ச ற்றுப்  ிறழத்துக்ச ாள்வாள்' என்று அவறே வருந்தி ஜவண்டினார்.இஜயசுவும் அவருடன் சென்ைார். ச ருந்திேளான 

ேக் ள் அவறே சநருக் ிக் ச ாண்ஜட  ின்சதாடர்ந்தனர்.அப்ஜ ாது  ன்னிரு ஆண்டு ளாய் இேத்தப் ஜ ாக் ினால் வருந்திய ச ண் 

ஒருவர் அங்கு இருந்தார்.அவர் ேருத்துவர்  லரிடம் தேக்கு உள்ளசதல்லாம் செலவழித்தும் ஒரு  யனும் அறடயாேல் ேி வும் 

துன் ப் ட்டவர். அவர் நிறலறே வே வே ேி வும் ஜ டுற்ைது.அவர் இஜயசுறவப் ற்ைிக் ஜ ள்விப் ட்டு ேக் ள் கூட்டத்துக் ிறடயில் 

அவருக்குப்  ின்னால் வந்து அவேது ஜேலுறடறயத் சதாட்டார்.ஏசனனில், 'நான் அவருறடய ஆறடறயத் சதாட்டாஜல நலம் 

ச றுஜவன்' என்று அப்ச ண் எண்ணிக் ச ாண்டார்.சதாட்ட உடஜன அவருறடய இேத்தப் ஜ ாக்கு நின்று ஜ ாயிற்று. அவரும் தம் 

ஜநாய் நீங் ி, நலம் ச ற்ைறதத் தம் உடலில் உணர்ந்தார்.உடஜன இஜயசு தம்ேிடேிருந்து வல்லறே சவளிஜயைியறதத் தம்முள் 

உணர்ந்து ேக் ள் கூட்டத்றதத் திரும் ிப்  ார்த்து, 'என் ஜேலுறடறயத் சதாட்டவர் யார்?' என்று ஜ ட்டார்.அதற்கு அவருறடய 

ெீடர் ள் அவரிடம், 'இம்ேக் ள் கூட்டம் உம்றேச் சூழ்ந்து சநருக்குவறதக்  ண்டும், 'என்றனத் சதாட்டவர் யார்?' என் ிைஜீே!' 

என்ைார் ள்.ஆனால் அவர் தம் ஜேலுறடறயத் சதாட்டவறேக்  ாணும் டி சுற்ைிலும் திரும் ிப்  ார்த்துக் 

ச ாண்டிருந்தார்.அப்ஜ ாது அப்ச ண் தேக்கு ஜநர்ந்தறத அைிந்தவோய், அஞ்ெி நடுங் ிக்ச ாண்டு, அவர்முன் வந்து விழுந்து, 

நி ழ்ந்தது அறனத்றதயும் அவரிடம் சொன்னார்.இஜயசு அவரிடம், 'ே ஜள, உனது நம் ிக்ற  உன்றனக் குணோக் ிற்று. 

அறேதியுடன் ஜ ா. நீ ஜநாய் நீங் ி நலோயிரு' என்ைார்.அவர் சதாடர்ந்து ஜ ெிக்ச ாண்டிருந்த ஜ ாது, சதாழுற க் கூடத் 

தறலவருறடய வடீ்டிலிருந்து ஆள் ள் வந்து, அவரிடம், 'உம்முறடய ே ள் இைந்துவிட்டாள். ஜ ாத றே ஏன் இன்னும் சதாந்தேவு 

செய் ிைரீ்?' என்ைார் ள்.அவர் ள் சொன்னது இஜயசுவின்  ாதில் விழுந்ததும், அவர் சதாழுற க்கூடத் தறலவரிடம், 'அஞ்ொதீர், 

நம் ிக்ற றய ேட்டும் விடாதீர்' என்று கூைினார்.அவர் ஜ துரு, யாக்ஜ ாபு, யாக்ஜ ா ின் ெஜ ாதேோன ஜயாவான் ஆ ிஜயாறேத் 

தவிே ஜவசைாருவறேயும் தம்முடன் வேவிடவில்றல.அவர் ள் சதாழுற க் கூடத் தறலவரின் வடீ்டிற்குச் சென்ைார் ள். அங்ஜ  

அேளிறயயும் ேக் ள் அழுது ஓலேிட்டுப் புலம்புவறதயும் இஜயசு  ண்டார்.அவர் உள்ஜள சென்று, 'ஏன் இந்த அேளி? ஏன் இந்த 

அழுற ? ெிறுேி இைக் வில்றல, உைங்கு ிைாள்' என்ைார்.அவர் ள் அவறேப்  ார்த்து நற த்தார் ள். ஆனால் அவர் 

அறனவறேயும் சவளிஜயற்ைிய ின், ெிறுேியின் தந்றதறயயும் தாறயயும் தம்முடன் இருந்தவர் றளயும் கூட்டிக்ச ாண்டு, அச் 

ெிறுேி இருந்த இடத்திற்குச் சென்ைார்.ெிறுேியின் ற றயப்  ிடித்து அவளிடம், 'தலித்தா கூம்' என்ைார். அதற்கு, 'ெிறுேி, உனக்குச் 

சொல்லு ிஜைன், எழுந்திடு' என் து ச ாருள்.உடஜன அச்ெிறுேி எழுந்து நடந்தாள். அவள்  ன்னிேண்டு வயது ஆனவள். ேக் ள் 

ச ரிதும் ேறலத்துப்ஜ ாய் சேய்ம்ேைந்து நின்ைார் ள்.'இறத யாருக்கும் சதரிவிக் க் கூடாது' என்று அவர் அவர் ளுக்குக் 

 ண்டிப் ாய்க்  ட்டறளயிட்டார்; அவளுக்கு உணவு ச ாடுக் வும் சொன்னார். 

 

தியானம்: இஜயசுவின் ஆறடறய சதாட்டுப்  ார்க்கும் அனு வம் எேக்குக்  ிறடத்தால், அது எவ்வளவு ே த்தானதா  

இருக்குசேன  ற் றன செய்யமுடியுோ?; 12வருடங் ளாய் ேி க் ச ாடிய வியாதியால் ஜவதறனப் ட்ட ச ண்ணுக்கு 

உண்றேயிஜலஜய சதாட்டு அனு விக்கும்  ாக் ியம்  ிறடத்ததா  நற்செய்தியாளர் ோற்கு கூறு ின்ைார். இஜயசுவின் அரு ில் 

இருந்து, எேது உள்ளத்திலும், உடலிலும், ேனதளவிலும் குணேறடய முடியுசேன நேதாண்டவர் இஜயசு விரும்பு ிைார். ஆயினும் 

நாம் தயாோ? ோற்கு நற்செய்தி (ோற்கு5 : 21 – 43) எேக்குச் ெவால் விடுக் ின்ைது. நற்செய்தியாளர் ள் சதரிவிக்கும் இந்த இஜயசு 

உண்றேயிஜலஜய யார்? நாம் நன்ைா  அைிந்து றவத்துள்ஜளாோ? எவ்வளவு அளவிற்கு  இஜயசு நம்ஜேல் அக் றை ச ாண்டுள்ளார் 

என்று நாம் அைிய முயற்ெித்தால் அவேது சதய்வ ீத்றத நாம் அைியமுடியும். சதாழுற க்கூடத்தின் தறலவருக்கு இது 

நன்குபுரிந்ததால்,'என் ே ள் ொகுந்தறுவாயில் இருக் ிைாள். நீர் வந்து அவள் ேீது உம் ற  றளறவயும். அப்ஜ ாது அவள் நலம் 

ச ற்றுப்  ிறழத்துக் ச ாள்வாள்' (ோற்கு5:23) என் ின்ைார். சதாழுற க்கூடத்தின் தறலவருக்கு அவர் புைக் ண் முன்ஜன 

ஜதான்ைிய இஜயசுறவவிட சதய்வ ீ இஜயசுவில் நம் ிக்ற  றவத்தார். ஆண்டவர் இஜயசுறவத் சதரிந்து ச ாள்வசதன் து 

சதய்வ ீ வாழ்றவ சதரிந்து ச ாள்தலாகுசேன இறையியலாளர் ள் சதரிவிப் ார் ள். இஜயசுறவத் சதரிந்துச ாள்வதால் அது 

நம்றே இந்த உல  வாழ்விலிருந்து  ரிசுத்தவாழ்விற்கு அறழத்துச் சென்று நம்றே விண்ண ம் ஜெர்த்துவிடும். இஜயசு இதறன 

உறுதிப் டுத்தஜவ அச்ெிறுேி இைந்த ின் செல் ிைார். நாமும் எேது மூட நம் ிக்ற  ளிலிருந்து  இைக்  ஜவண்டும். எல்லாம் வல்ல 



 டவுளால் அந்தச் ெிறுேிறய உயிஜோடு றவத்திருக்  முடியும், ஆனால், இஜயசு ேேணத்திலிருந்து உயிர் ச ாடுத்து எேது வாழ்றவ 

ேீட் முடியும் என் தற் ா ஜவ இவ்வாறு நி ழ்ந்திருக் லாேல்லவா?  

 

 


