செவ்வாய்
முதல் வாெகம்
மனம் மாறுங்கள். ஒவ்சவாருவரும் இயேசு கிறிஸ்துவின் செேரால் திருமுழுக்குப்
செறுங்கள்.
திருத்தூதர் ெணிகள் நூலிலிருந்து வாெகம் 2: 36-41
செந்தக்யகாஸ்து

நாளில்

யெதுரு

யூதர்களள

யநாக்கிக்

கூறிேது:

``நீங்கள்

ெிலுளவேில் அளறந்த இந்த இயேசுளவக் கடவுள் ஆண்டவரும் சமெிோவுமாக்கினார்
என்ெளத
இஸ்ரயேல்
மக்களாகிே
நீங்கள்
அளனவரும்
உறுதிோக
அறிந்துசகாள்ளுங்கள்.''
அவர்கள் இளதக் யகட்டு உள்ளம் குத்தப்ெட்டவர்களாய், யெதுருளவயும் மற்றத்
திருத்தூதர்களளயும் ொர்த்து, ``ெயகாதரயர, நாங்கள் என்ன செய்ே யவண்டும்?'' என்று
யகட்டார்கள்.
அதற்குப்

யெதுரு,

அவர்களிடம்,

``நீங்கள்

மனம்

மாறுங்கள்.

உங்கள்

ொவங்களிலிருந்து மன்னிப்புப் செறுவதற்காக ஒவ்சவாருவரும் இயேசு கிறிஸ்துவின்
செேரால் திருமுழுக்குப் செறுங்கள். அப்சொழுது தூே ஆவிளேக் சகாளடோகப்
செறுவீர்கள்.
ஏசனன்றால் இந்த வாக்குறுதிோனது உங்களுக்கும் உங்களது ெிள்ளளகளுக்கும்
சதாளைேிலுள்ள ோவருக்கும்
ஆண்டவராகிே கடவுள் தம்மிடம்
அளைக்கும்
அளனவருக்கும் உாிேது'' என்றார்.
யமலும் அவர் யவறு ெை ொன்றுகளள எடுத்துக்கூறி, ``சநறிசகட்ட இந்தத்
தளைமுளறேிலிருந்து, உங்களளக் காப்ொற்றிக்சகாள்ளுங்கள்'' என்று அறிவுறுத்தினார்.
அவருளடே வார்த்ளதகளள ஏற்றுக்சகாண்டவர்கள் திருமுழுக்குப் செற்றார்கள். அன்று
ஏறக்குளறே மூவாேிரம் யெர் அவர்கயளாடு யெர்க்கப்ெட்டனர்.
இது ஆண்டவர் வைங்கும் அருள்வாக்கு.

ெதிலுளரப் ொடல்
திொ 33: 4-5. 18-19. 20. 22 (ெல்ைவி: 5b)
ெல்ைவி: ஆண்டவரது யெரன்ொல் பூவுைகு நிளறந்துள்ளது.
அல்ைது: அல்யைலூோ, அல்யைலூோ, அல்யைலூோ!
4 ஆண்டவாின் வாக்கு யநர்ளமோனது; அவருளடே செேல்கள் எல்ைாம் நம்ெிக்ளகக்கு
உாிேளவ. 5 அவர் நீதிளேயும் யநர்ளமளேயும் விரும்புகின்றார்; அவரது யெரன்ொல்
பூவுைகு நிளறந்துள்ளது. ெல்ைவி
18 தமக்கு அஞ்ெி நடப்யொளரயும் தம் யெரன்புக்காகக் காத்திருப்யொளரயும் ஆண்டவர்
கண்யணாக்குகின்றார். 19 அவர்கள் உேிளரச் ொவினின்று காக்கின்றார்; அவர்களளப்
ெஞ்ெத்திலும் வாழ்விக்கின்றார். ெல்ைவி
20 நாம் ஆண்டவளர நம்ெிேிருக்கின்யறாம்; அவயர நமக்குத் துளணயும் யகடேமும்
ஆவார். 22 உம்ளமயே நாங்கள் நம்ெிேிருப்ெதால், உமது யெரன்பு எங்கள் மீது
இருப்ெதாக! ெல்ைவி
விரும்ெினால், சதாடர் ொடளைச் சொல்ைைாம்.
(காண்க: ெக்கம் 443)

நற்செய்திக்கு முன் வாழ்த்சதாலி
திொ 118: 24
அல்யைலூோ, அல்யைலூோ! ஆண்டவர் யதாற்றுவித்த சவற்றிேின் நாள் இதுயவ;
இன்று அக்களிப்யொம்; அகமகிழ்யவாம். அல்யைலூோ.

நற்செய்தி வாெகம்

நான் ஆண்டவளரக் கண்யடன்.
+யோவான் எழுதிே நற்செய்திேிலிருந்து வாெகம் 20: 11-18
அக்காைத்தில் மாிோ கல்ைளறக்கு சவளியே நின்று அழுதுசகாண்டிருந்தார்;
அழுதுசகாண்யட கல்ைளறக்குள் குனிந்து ொர்த்தார். அங்யக சவண்ணாளட அணிந்த
இரு வானதூதளர அவர் கண்டார்.
இயேசுவின் உடளை ளவத்திருந்த இடத்தில் ஒருவர் தளைமாட்டிலும் மற்றவர்
கால்மாட்டிலுமாக அவர்கள் அமர்ந்திருந்தார்கள். அவர்கள் மாிோவிடம், ``அம்மா, ஏன்
அழுகிறீர்?'' என்று யகட்டார்கள்.
அவர் அவர்களிடம், ``என் ஆண்டவளர எடுத்துக்சகாண்டு யொய்விட்டனர்;
அவளர எங்யக ளவத்தனயரா எனக்குத் சதாிேவில்ளை'' என்றார்.
இப்ெடிச் சொல்லிவிட்டு அவர் திரும்ெிப் ொர்த்தயொது இயேசு நிற்ெளதக்
கண்டார். ஆனால் அங்கு நிற்ெவர் இயேசு என்று அவர் அறிந்துசகாள்ளவில்ளை.
இயேசு அவாிடம், ``ஏன் அம்மா அழுகிறாய்? ோளரத் யதடுகிறாய்?'' என்று
யகட்டார்.
மாிோ அவளரத் யதாட்டக்காரர் என்று நிளனத்து அவாிடம், ``ஐோ, நீர் அவளரத்
தூக்கிக்சகாண்டு யொேிருந்தால் எங்யக ளவத்தீர் எனச் சொல்லும். நான் அவளர
எடுத்துச் செல்யவன்'' என்றார்.
இயேசு அவாிடம், ``மாிோ'' என்றார்.
மாிோ திரும்ெிப் ொர்த்து, ``ரபூனி'' என்றார்.
இந்த எெியரேச் சொல்லுக்கு `யொதகயர' என்ெது சொருள்.

இயேசு அவாிடம், ``என்ளன இப்ெடிப் ெற்றிக்சகாள்ளாயத. நான் என் தந்ளதேிடம்
இன்னும் செல்ைவில்ளை. நீ என் ெயகாதரர்களிடம் சென்று அவர்களிடம், `என் தந்ளதயும்
உங்கள் தந்ளதயும் என் கடவுளும் உங்கள் கடவுளுமானவாிடம் செல்ைவிருக்கியறன்'
எனச் சொல்'' என்றார்.
மகதைா மாிோ ெீடாிடம் சென்று, ``நான் ஆண்டவளரக் கண்யடன்'' என்றார்;
தம்மிடம் இயேசு கூறிேவற்ளறயும் அவர்களிடம் சொன்னார்.
இது கிறிஸ்து வைங்கும் நற்செய்தி.

