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இன்று அன்னையாம் திரு அனை சாம்பல் புதனை/ைிபூதிப் 
புதனை  நினைவுகூர்ந்து ககாண்டாடுகின்றது. கடவுள ாடு 
ஒப்புறைாகவும், அதன்ைழியாக நம்ள ாடு ைாழக்கூடிய உடன் சளகாதர, 
சளகாதரிகள ாடு ஒப்புறைாகவும் இனறைைால்/ திருச்சனபயால் 
தரப்பட்ட அரு ின் காலம்தான் இந்த தைக்காலம். இத்தைக்காலத்தில் 
நாம் இனறைளைாடும், நம் அயலாளராடும் எப்படிகயல்லாம் 
ஒப்புரைாகலாம் என்பனத இன்னறய ைாசகங்க ின் ைழியாகச் 
சிந்தித்துப் பார்ப்ளபாம். 

 

இனறைாக்கிைர் ளயாளைல் புத்தகத்திலிருந்து எடுக்கப்பட்ட 
இன்னறய முதல் ைாசகத்தில் ஆண்டைர் கூறுகிறார், “இப்கபாழுதாைது 
உண்ணா ளநான்பிருந்து, அழுது புலம்பிக்ககாண்டு, உங்கள் முழு 
இதயத்ளதாடு என்ைிடம் திரும்பி ைாருங்கள்.. நீங்கள் உங்கள் 
உனடகன க் கிழித்துக்ககாள்  ளைண்டாம், இதயத்னதக் 
கிழித்துக்ககாண்டு உங்கள் கடவு ாகிய ஆண்டைரிடம் திரும்பி 
ைாருங்கள்” என்று. இங்ளக ஆண்டைரிடம் திரும்பி ைாருங்கள் என்ற 
ைார்த்னதயாைது திரும்பத் திரும்ப ைருைனத நாம் ந து கைைத்தில் 
ககாள் ளைண்டும். 



 

அளதளபான்று இன்னறய இரண்டாம் ைாசகத்தில் அதாைது 
ககாரிந்தியருக்கு எழுதிய இரண்டாம் திருமுகம் 5:20 ல் பவுலடியார் 
கூறுைார், “ஆகளை, கடவுள ாடு ஒப்புரைாகுங்கள்” என்று. எைளை நாம் 
ஆண்டைராகிய கடவு ிடம் திரும்பி ைந்து, அைளராடு 
ஒப்புறைாகளைண்டும் என்பதுதான் இனறைைின் திருவு  ாக 
இருக்கின்றது. 

 

கடவுள ாடு எப்படி ஒப்புரைாகலாம் என்பதற்கு ஆண்டைர் இளயசு 
நற்கசய்தியில்  மூன்று முக்கிய ாை காரியங்கன  கூறுைார். 
அனையாைை 1.தர் ம் 2.ளநான்பு 3.இனறளைண்டல். இதில் தர் ம் 
என்பனத  ட்டும் குறித்துச் சிந்தித்துப் பார்த்து இனறைளைாடு 
ஒப்புறைாக முயல்ளைாம். 

 

எலியாஸ் என்ற ஓர் ஆன் ீக எழுத்தா ர் கூறுைார், “தபால் 
கபட்டியில் ளபாடப்படும் கடிதம் உரிய இடத்தில் ளபாய் ளசர்ைதுளபால, 
ஏனழ ஒருைருக்கு நாம் கசய்யும் தர் ம் இனறைனுக்கு ளநரடியாகச் 
கசன்று ளசர்ந்துைிடுகிறது” என்று. ஆம், ஏனழக்கு இரங்கி உதைி 
கசய்கிறைர் ஆண்டைருக்ளக கடன் ககாடுக்கிறைர் என்று நீதிக ாழிகள் 
புத்தகம் 19:17 ல் ைாசிக்கின்ளறாம். ஆகளை ஏனழகளுக்கு/ எல்லா 
 க்களுக்கு தர் ம் கசய்ைதன் ைழியாக எப்படி இனறைளைாடு 
ஒப்புறைாகலாம் என்பது பற்றி சிந்தித்துப் பார்ப்ளபாம். 

 

சில ஆண்டுகளுக்கு முன்பாக சிகாளகா நகரிளல 
காைல்துனறயிைர்  த்தியில் ைித்தியாச ாை ளபாட்டி நனடகபற்றது. 



அது என்ைகைன்றால் ஏதாைது ஒரு பிரச்சனை ஏற்பட்டு  க்கள் 
கூட்டம் கூடுகிறது என்றால், அைர்கன  எப்படி அங்கிருந்து கனலப்பது 
என்பதுதான் அக்ளகள்ைி. 

 

காைல்துனறயிைர் ஒவ்கைாருைரும் ஒவ்கைாருைித ாை 
பதினலச் கசான்ைார்கள். ‘கண்ணரீ் புனககுண்டு ைசீுளைன், 
துப்பாக்கினயப் பயன்படுத்துளைன், லத்தினய னைத்து அடித்து 
ைிரட்டுளைன்’ என்று கசால்லிக்ககாண்ளட ளபாைார்கள். இறுதியாக ஒரு 
காைல்துனற அதிகாரி எழுந்து நின்று, “கலைரக் கூட்டத்னத ைிரட்ட, 
நான் என்ைிடம் இருக்கும் கதாப்பினயக் கழற்றி,  க்க ிடம் 
யாசிப்ளபன் (பிச்னச ளகட்ளபன்), உடளை எல்லாரும் கதறித்து ஓடி 
ைிடுைார்கள்” என்றார். 

 

அங்ளக இருந்தைர்கள் இனதக் ளகட்டு குபரீ் என்று சிரித்தார்கள். 
இறுதியில் அைருக்ளக பரினசயும் தந்தார்கள். 

 

நம் ிடம் இருப்பனத பிறருக்குக் ககாடுக்களைண்டும் என்ற 
 ைநினலயாைது படிப்படியாகக் குனறந்துககாண்ளட ைருகிறது 
என்பனத இந்த நிகழ்ைாைது ந க்கு  ிகத்கத ிைாக எடுத்துனரக்கிறது. 

 

தைக்காலத்னதத் கதாடங்கி இருக்கும் நாம், கிறிஸ்தைர்க ின் 
மூன்று முக்கியக் கடன க ில் ஒன்றாை தர் ம் கசய்ைதில்/ 
அறச்கசயல் புரிைதில் சிறந்து ைி ங்களைண்டும் என்று 
திருச்சனபயாைது ந க்கு அனழப்புத் தருகிறது.   ஆண்டைர் இளயசு, 



நம் ிடம் இருப்பனத பிறருக்குக் ககாடுக்களைண்டும் என்ற 
இக்கருத்னத நற்கசய்தியின் பல பகுதியில் ைி க்கிக் கூறுைார். 
குறிப்பாக தன்னைப் பின்பற்ற நினைத்த கசல்ைந்தைாகிய 
இன ஞைிடம், “உன் உனடன கன  ைிற்று ஏனழகளுக்குக் ககாடும், 
பின்ைர் ைந்து என்னைப் பின்பற்றும்” என்கிறார். ( த் 19:21) 

 

ஆகளை, இளயசு தன்னுனடய ளபாதனைக ில் ககாடுக்க 
ளைண்டும் என்ற கருத்னத  ிகவும் ஆணித்தர ாக 
ைலியுறுத்திக்கூறுகிறார் என்பது கத ிவு. 

 

ள லும் நாம் ககாடுக்கின்றளபாது, தர் ம் கசய்கிறளபாது 
எப்படிப்பட்ட  ைநினலளயாடு கசய்யளைண்டும் என்பனதயும்  ிகத் 
கத ிைாகக் கூறுகிறார்:  “நீங்கள் தர் ம் கசய்யும்ளபாது உங்கன ப் 
பற்றித் தம்பட்டம் அடிக்காதீர்கள். கை ிளைடக்காரர்,  க்கள் 
புகழளைண்டுக ன்று கதாழுனகக் கூடங்க ிலும் சந்துக ிலும் நின்று 
அவ்ைாறு கசய்ைர். அைர்கள் தங்களுக்குரிய னகம் ாறு 
கபற்றுைிட்டார்கள் எை உறுதியாக உங்களுக்குச் கசால்கிளறன். நீங்கள் 
தர் ம் கசய்யும்ளபாது, உங்கள் ைலக்னக கசய்ைது இடக்னகக்குத் 
கதரியாதிருக்கட்டும். அப்கபாழுது நீங்கள் கசய்யும் தர் ம் 
 னறைாயிருக்கும்;  னறைாய் உள் னதக் காணும் உங்கள் தந்னதயும் 
உங்களுக்குக் னகம் ாறு அ ிப்பார்” என்பார். 

 

எைளை தர் ம் கசய்கிறளபாது ஏளதா ைி ம்பரத்திற்காகச் 
கசய்யா ல்,  னறைாக யாருக்கும் கதரியா ல் கசய்யளைண்டும் 
என்பது இளயசுைின் ளபாதனையாக இருக்கின்றது. 



 

ஆைால் இன்னறக்கு ைி ம்பர உலகத்தில் இருக்கும் நம் ால் 
ைி ம்பரள  இல்லா ல் ஒரு நல்ல காரியத்னத, அறச்கசயனல கசய்ய 
முடிகிறதா என்பது  ிகப்கபரிய ளகள்ைிக்குறியாக இருக்கிறது. இளயசு 
“உங்கள் ைலக்னக கசய்ைது இடக்னகத் கதரியாதிருக்கட்டும்” 
என்கிறார். அப்படிகயன்றால் நாம் ஒன்று ககாடுக்கிறளபாது அனத 
ககாடுக்கிளறாம் என்ற  ைநினலளய இல்லா ல் ககாடுக்களைண்டும். 
ளைறு ைார்த்னதக ில் கசால்லளைண்டும் என்றால் பிரதிபலன் 
எதிர்பாரா ல் ககாடுக்களைண்டும். 

 

அக ரிக்க ஐக்கிய நாட்டில் “National Morrow Donor Programme” என்ற 
ஓர் அன ப்பு இருக்கிறது. இதன் முக்கிய ாை ளநாக்கம் இலைச ாக 
எலும்புக் குறுத்துத் தனச அறுனைச் சிகிச்னச கசய்து தருைதுதான். 

 

இந்த அன ப்பில் ளசர்ந்து எலும்புக் குறுத்துத் தனசனய யார் 
ளைண்டு ாைாலும் இலைச ாகப் கபறலாம், ககாடுக்கலாம். ஆைால் 
இதில் முக்கிய ாை அம்சம் என்ை கைன்றால் எலும்புக் குறுத்துத் 
தனச அறுனைச் சிகிச்னச கசய்துககாள்ளைார், தைக்கு யார் அனதத் 
தாை ாகத் தந்தார் என்பனத அறிந்துககாள்  ைாய்ப்பில்னல. அனதப் 
ளபான்று எலும்புக் குறுத்துத் தனசனய தாை ாகத் தந்தைர், அது 
யாருக்குப் கபாறுத்தப்பட்டிருக்கிறது என்றுகூட கதரிந்துககாள்  
ைாய்ப்பில்னல. 

 



பிரதிபலன் பாரா ல் முகம் கதரியாத  ைிதருக்கு உதைி 
கசய்யளைண்டும் என்பதுதான் இவ்ைன ப்பின் ளநாக்கம். ஆண்டைர் 
இளயசுவும் ந க்கு அனதத்தான் எடுத்துச் கசால்கிறார். 

 

ஆதலால் கதாடங்கியிருக்கும் இந்த தைக்காலத்தில் 
இனறைளைாடு நாம் கசய்யும் தர் த்தின் ைழியாக (ளநான்பின் 
ைழியாக, இனறளைன்டலின் ைழியாக) ஒப்புறைாகுளைாம். “உடல் 
நலத்திற்கு இரத்த ஓட்டம் எந்த வுக்கு முக்கியள ா, அனதளபான்று 
உலக நலைிற்கு தர் ம் முக்கியம்” என்பான் ஓர் அறிஞர். 

 

ஆகளை நம் ிடம் இருப்பனத பிறருக்குத் தர்  ாகக் 
ககாடுப்ளபாம். அதன் ைழியாக இனறைன் அ ிக்கும் முடிைில்லா 
ைாழ்னைப் கபறுளைாம். 

 

  - மறைத்திரு. மரி  அந்யதோணிரோஜ், போறை ங்ய ோட்றை 
மறைமோேட்ைம். 


