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உங்களுக்கு ஆவிக்குரிய குழப்பங்கள், கேள்விகள் இருப்பின் மேற்கண்ட
கைபேசி எண்ணிற்கு த�ொடர்பு க�ொண்டு, பகிர்ந்துக�ொள்ளலாம். அல்லது
மேற்கண்ட முகவரிக்கு கடிதம் மூலம் பகிர்ந்துக�ொள்ளலாம்.
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கர்த்தரின் ஓய்வுநாள்
ஓய்வுநாளை புறகணித்த தேசங்களின் நிலை:

இன்றைய உலகம் சமூதாய ரீதியிலும், விஞ்ஞான
ரீதியிலும் பல முன்னேற்றங்கள் அடைந்திருந்தாலும், நவீனமான
பல காரணிகள் காணப்பட்டாலும், ஒழுக்க  ரீதியில் இவைகள்
அனைத்துமே  சீர்கெட்டதாகப் ப�ோய்விட்டது. மேற்கத்திய
நாடுகளில் ஒரு காலத்தில் தெய்வ  பக்தியும், தேவனுக்கேற்ற 
காரியங்களும்
காணப்பட்டன.
அப்பொழுது
குடும்பங்கள்
தேவனால் கட்டப்பட்ட ஸ்தலங்களாகக் காணப்பட்டது. ஆனால்
இன்றைக்கு அது முற்றிலும் சீர்குலைத்து ப�ோயிற்று. இதற்கு
என்ன காரணம்? நான் இரண்டு நாளைக்கு முன்பாக அமெரிக்க 
அதிபர் டிரம்ப் உரையாடின உரையை கேட்டேன். அப்பொழுது
அவர், ‘ஒரு காலத்தில் அமெரிக்க தேசமானது பெஞ்சமின் 
பிராங்க்ளின் என்ற தேவ மனிதரால், சத்தியத்தின் அடிப்படையில்
உருவாக காரணமாக இருந்தார்’ என்று குறிப்பிட்டார். அதே 
ப�ோன்று இப்பொழுதும் சபைகளில் சத்தியத்தை  ஆதாரமாகக் 
க�ொண்டு விளங்க வேண்டும் என்று ச�ொன்னார். அது மிகவும்
நல்ல  ஒரு காரியம். ஆனால் இப்பொழுது அந்த தேசமானது
மிகவும் சீர்கெட்டதாகப் ப�ோய்விட்டது. அன்பானவர்களே!
மேற்கத்திய நாடுகள் இவ்விதமான நிலைக்கு ப�ோனதினுடைய
காரணமென்ன? ஒரு காலத்தில் மேற்கத்திய நாடுகளில், அங்குள்ள 
சிறிய கிராமங்களிலும் தேவனுடைய ஆலயம் மையமாகக் 
காணப்பட்டது.
அவர்கள் தேவனுடைய வார்த்தைக்கும்,
அவருடைய கற்பனைக்கும் முக்கியத்துவம் க�ொடுத்து, அதற்கு
கீழ்ப்படிந்து வாழுகிற  மக்களாய் காணப்பட்டார்கள். ஆனால்
பிற்காலத்தில்
சமூதாய
ரீதியிலும்,
விஞ்ஞான
ரீதியிலும்
முன்னேற்றம் அடைந்த ப�ொழுது, பணத்திற்கும், ஆடம்பரத்திற்கும்,
சிற்றின்பங்களுக்கும், நாகரீகங்களுக்கும் இடம்கொடுத்து எளிய
சபையினுடைய சீர்திருத்த  அமைப்பைத் தள்ளிவிட்டு, அதனை 
சீர்குலைய செய்துவிட்டனர்.  மேற்கத்திய நாடுகள் இன்றைக்கு
முற்றிலுமாக புறக்கணித்த தேவனுடைய கட்டளை  ஓய்வுநாள்.
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அதன் காரணமாக சமுதாயம் சீர்கெட்டது, தேசமும் உருக்குலைந்து
ப�ோனது. ஆகவே அதிமுக்கியமான கட்டளையான ஓய்வுநாளைக் 
குறித்து ஒருசில காரியங்களை, வேதத்தின்  அடிப்படையில்
பார்க்கலாம்.  

ஓய்வுநாள் என்பது கர்த்தரின் கட்டளை:

“தேவன்  தாம் சிருஷ்டித்து உண்டுபண்ணின தம்முடைய
கிரியைகளையெல்லாம் முடித்தபின்பு அதிலே ஓய்ந்திருந்தபடியால்,
தேவன் ஏழாம் நாளை ஆசீர்வதித்து, அதைப் பரிசுத்தமாக்கினார்”
(ஆதி 2:3). தேவன்  ஆறு நாட்கள் உன்னதமான, மகத்துவமான
காரியங்களை  சிருஷ்டித்த  பின்பாக, ஏழாம் நாளில் தானும்
ஓய்ந்திருந்து, அதை  பரிசுத்தப்படுத்தினார். அதாவது அந்த 
நாளைப்  பரிசுத்தப்படுத்தி, அதைப்  பிரித்தெடுத்தார். தேவன் 
சிருஷ்டித்த  இந்த  மகத்துவமான செயல்களின்  மத்தியில், தாம்
படைத்த சிருஷ்டிகள், இந்த ஏழாம் நாளில் தங்களை உட்படுத்திக் 
க�ொள்ளும்படி அதை  பிரத்தியேகப்படுத்தினார். தேவன்  ஏழாம்
நாளை தனிமைப்படுத்தி பரிசுத்தப்படுத்தினார். அன்பானவர்களே!
இன்றைக்கு ஓய்வுநாள் என்பது மனிதர்களால் முற்றிலும்
மறக்கப்பட்ட  ஒன்றாக ப�ோய்விட்டது. அநேக சபைகளில்
ஞாயிற்றுக்கிழமை  தவறாமல் ஆலயத்திற்குப் ப�ோகவேண்டும்
என்கிற வழக்கம் காணப்படுகிறது. ஆனால் தேவன்  ஓய்வுநாளை 
எதற்காக க�ொடுத்தார், அதனுடைய ந�ோக்கம் என்ன? என்று
கூட தெரியாமல் ஆலயத்திற்கு சென்று க�ொண்டிருக்கிறார்கள்.
இப்படிய�ொரு பயபக்தியற்ற  சமுதாயத்தில்தான்  நாம் வாழ்ந்து
க�ொண்டிருக்கிற�ோம்.

ஓய்வுநாளைக்  குறித்த  கட்டளையை  நாம் யாத்திராகமம்
புத்தகத்தில் வாசிக்கிற�ோம். “ஓய்வுநாளைப் பரிசுத்தமாய் ஆசரிக்க 
நினைப்பாயாக;” (யாத் 20:8). தேவன் இதை நான்காம் கட்டளையாக
தம் மக்களுக்கு ம�ோசேயின்  மூலம் யாத்திராகமம் புத்தகம் 20
அதிகாரத்தில் ச�ொல்லியிருக்கிறார். ம�ோசே  430 வருடங்களாக
எகிப்தில்
அடிமைகளாக
இருந்தவர்களைக் க�ொண்டுவந்து,
அவர்களுக்குப்  பிரமாணங்களைப் ப�ோதிக்கும்படியாக, கர்த்தர் 
கற்பலகைகளில் கற்பனைகளை  எழுதி இஸ்ரவேல் மக்களுக்கு
க�ொடுக்கிறார். தேவன் தம் மக்களுக்கு சீனாய் மலையிலே வந்த 
பிறகு  க�ொடுத்த  கட்டளையா இது? அப்பொழுதான்  இந்த 
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கட்டளை க�ொடுக்கப்பட்டதா? அல்லது இதற்கு முன்பாகவே 
ஓய்வு நாள் அவசியம் கடைபிடிக்கவேண்டும் என்கிற பிரமாணம்
இருந்ததா? ஆம், தேவன் தம்முடைய சிருஷ்டிப்பின் ஆரம்பமுதல்
க�ொடுக்கப்பட்ட  ஒழுங்கு
முறைதான்  இந்த  ஓய்வுநாள்.
ஆகவேதான் தேவன் தாம் படைத்த மனிதன் இதனை பரிசுத்தமாக
அனுசரிக்கவேண்டும் என்பதற்காக, மனிதன்  காணும்படியாக
தானும் ஓய்ந்திருந்து அதனைப்  பரிசுத்தப்படுத்தினார். ஆம்!
ஓய்வுநாள் என்பது தேவன்  சிருஷ்டிப்பின்  ஆரம்ப  முதல்,
எப்பொழுதும்
மனிதன்  தவறமால்
கடைபிடிக்கவேண்டிய
ஒழுங்குமுறையாகத்தான்  இருந்தது. இன்றைக்கு மனிதர்கள்
ஓய்வுநாளை மறந்துவிட்டார்கள். அது முற்றிலும் மறைக்கப்பட்டு
ப�ோயிற்று.

இஸ்ரவேல்
மக்கள் வானாந்தரத்தில்
பிரயாணம்
செய்துக�ொண்டிருந்த ப�ொழுது, கர்த்தர்  மன்னாவைக் க�ொண்டு
ப�ோஷித்தார். இந்த மக்களுக்கு ஆகாரமாக கர்த்தர் மன்னாவைப் 
ப�ொழிந்தருளின ப�ொழுது, கர்த்தர்  தாமே  இந்த  மன்னாவைக் 
குறித்த காரியத்திலும் ஓய்வுநாளை அனுசரிக்க வேண்டும் என்று
கட்டளையிடுவதை நாம் பார்க்கிற�ோம். ஆகார முறையிலும் கூட 
ஓய்வுநாளை  ஆசரிக்க வேண்டும் என்று தேவன் ம�ோசேயின் 
மூலம் கட்டளையிடுவதை  நாம் பார்க்கிற�ோம். யாத்திராகமம்
புத்தகம் 20 வது அதிகாரத்தில் தேவன் தம்முடைய கைகளினால்
எழுதப்படுவதற்கு முன்பாகவே, தேவன் அதை நியமித்ததை நாம்
பார்க்கிற�ோம்.  “அப்பொழுது கர்த்தர் ம�ோசேயை ந�ோக்கி: நான் 
உங்களுக்கு வானத்திலிருந்து அப்பம் வருஷிக்கப்பண்ணுவேன்;
ஜனங்கள் ப�ோய், ஒவ்வொரு நாளுக்கு வேண்டியதை  ஒவ்வொரு
நாளிலும் சேர்த்துக்கொள்ளவேண்டும்; அதினால் அவர்கள் என் 
நியாயப்பிரமாணத்தின்படி நடப்பார்கள�ோ நடக்கமாட்டார்கள�ோ 
என்று அவர்களைச் ச�ோதிப்பேன். ஆறாம் நாளில�ோ, அவர்கள்
நாள்தோறும் சேர்க்கிறதைப்பார்க்கிலும் இரண்டத்தனையாய்ச்
சேர்த்து, அதை ஆயத்தம்பண்ணி வைக்கக்கடவர்கள் என்றார்”(யாத்
16:4-5) என்று தேவன் ம�ோசேயின் மூலம் கூறினார். மேலுமாக,
“ஆறாம் நாளில் தலைக்கு இரண்டு ஓமர் வீதமாக இரண்டத்தனையாய்
ஆகாரம் சேர்த்தார்கள்; அப்பொழுது சபையின் தலைவர் எல்லாரும்
வந்து, அதை ம�ோசேக்கு அறிவித்தார்கள். அவன்  அவர்களை 
ந�ோக்கி: கர்த்தர் ச�ொன்னது இதுதான்; நாளைக்குக் கர்த்தருக்குரிய
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பரிசுத்த ஓய்வுநாளாகிய ஓய்வு; நீங்கள் சுடவேண்டியதைச் சுட்டு,
வேவிக்கவேண்டியதை வேவித்து, மீதியாயிருக்கிறதையெல்லாம்
நாளைமட்டும் உங்களுக்காக வைத்துவையுங்கள் என்றான்”
(யாத் 16:22-23) என்று ச�ொன்னார். இஸ்ரவேல் மக்கள் தேவன் 
ச�ொன்னபடி ஓய்வுநாளைக் கடைப்பிடித்ததை நாம் பார்க்கிற�ோம்.

தேவன் ஏழு நாளைக் க�ொடுத்து, அதில் ஒருநாளை பிரித்தார்.
ஆறு நாள் மனிதனுக்குரியதும், ஒருநாள் கர்த்தருக்கென்றும்
அனுசரிக்க வேண்டும் என்று கட்டளை க�ொடுத்தார். இது
கர்த்தருக்குரிய பரிசுத்த  ஓய்வுநாள். அந்த  நாளில் நீயும் நானும்
அனுசரிக்க வேண்டிய வழிமுறைகளை  எல்லாம் தேவன் 
அருமையாக நமக்கு க�ொடுத்திருக்கிறார். அன்பானவர்களே!
இன்றைக்கு ஓய்வுநாள் கிறிஸ்தவர்கள் மத்தியில் மறக்கப்பட்டு
ப�ோன ஒரு காலமிது. என்றைக்கு மேற்கத்திய நாடுகள் இந்த 
ஓய்வுநாளைப்  புறக்கணித்து, கர்த்தருக்கு க�ொடுக்கவேண்டிய
கனத்தை க�ொடுக்காமல் வஞ்சித்தார்கள�ோ அன்றையிலிருந்து அந்த 
தேசங்கள் எல்லாம் சீர்குலைய ஆரம்பித்துவிட்டது. இவ்வளவு
நாட்கள் நீங்கள் ஓய்வுநாள் என்பது என்ன என்று கூடத் தெரியாமல்
ஆலயத்திற்கு சென்றிருக்கலாம். ஆனால் இந்தக் கையேட்டின் 
மூலமாக கர்த்தர் உன்னோடுகூட தெளிவாகப் பேசுகிறார்.

ஆராதனை என்பது என்ன?

ஆராதனை  என்பது தேவன்  தம்முடைய வார்த்தையின் 
மூலம் நம்மோடு பேசுவதுதான்  ஆராதனை. தேவனுடைய
சத்தத்தைக் கேட்கும்படியாகதான்  நாம் சபையாகக்  கூடுகிற�ோம்.
கர்த்தர்  ஜீவனுள்ளவர். அவர்  உன்னுடைய ஆத்துமாவ�ோடுகூட 
தனிப்பட்ட  விதத்தில் பேசுகிறவராக இருக்கிறார். ஆகவே 
சபையில் க�ொடுக்கப்படுகின்ற  சத்தியம் மற்றொருவருக்கு அல்ல,
உனக்கும், உன்னுடைய இருதயத்திற்கும் தான் என்பதை மறவாதே.  
உன்னுடைய வாழ்க்கையில் தேவனுடைய ஆசீர்வாதத்தைக் 
காணக்கூடாதபடிக்கு இருக்கிற  நிலையை  மாற்றிப்போடும்
படியாக கர்த்தர்  உனக்குப் ப�ோதிக்க, தெரிவிக்க  அவர்  சித்தம்
க�ொண்டதினால், சபை  கூடுகிற  நாளில் உன்னோடுகூட  அவர் 
பேசுகிறவராக இருக்கிறார். சீனாய் மலையில் இருக்கும்பொழுது
ம�ோசே  கர்த்தருடைய சமூகத்தில் சென்று காத்திருக்கிறான்.
அப்பொழுது தேவன்  தம்முடைய கற்பனைகளை கைகளினால்
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எழுதி அனுப்புகிறார். அருமையான சக�ோதரனே! சக�ோதரியே!
தேவன்  எழுதி உனக்கு அனுப்பும்படியான கடிதம்தான்  இந்த 
தேவனுடைய வார்த்தை.

இன்றைக்கு
அநேகர்  கர்த்தருடைய
ஓய்வுநாளை 
அற்பமாக எண்ணுகிறதும், முடிந்தால் அதை  அனுசரிப்பதும்,
இல்லையென்றால் அதைப்  புறக்கணித்துவிடுகிற  காலத்தில் நாம்
வாழ்ந்துக�ொண்டிருக்கிற�ோம். இன்றைக்கு பழைய ஏற்பாட்டின் 
கற்பனைகள் அத�ோடு ஒழிந்துவிட்டது என்று ச�ொல்லி, புதிய
ஏற்பாட்டில் சில கற்பனைகளைக்  காட்டி, சபைகளில் தவறாக
ப�ோதிக்கிற  கூட்டம் உண்டு. ஆனால் பழைய ஏற்பாட்டின் 
சூத்திரங்கள் மாறிப்போகவில்லை. அதனுடைய காரியங்கள்
மாறிப்போகவில்லை. தேவன்  பழைய ஏற்பாட்டில் ம�ோசேயின் 
மூலமாக
இந்த  கற்பனையை க�ொடுத்தார்  என்றல்ல.
சிருஷ்டிப்பின்  துவக்கத்திலேயே  மனிதனுக்காக க�ொடுத்த 
கற்பனை இது. தான் உண்டாகின மனிதன் எவ்விதமாக தன்னை 
த�ொழுதுக�ொள்ளவேண்டும், எவ்வாறு ஓய்வுநாளை  ஆசரிக்க 
வேண்டும் என்று குறிப்பிடுகிறார். ச�ொல்லப்போனால் இதுவே 
முதாவது கற்பனையாக நியமித்திருக்கிறதை நாம் பார்க்கிற�ோம்.
ம�ோசேயின்  மூலம் கற்பனைகளைக் க�ொடுத்த ப�ோது,
ஓய்வுநாளைக்  குறித்த  கற்பனையில் சில எச்சரிப்புகளைக் 
க�ொடுத்திருப்பதை வேதத்தில் நாம் வாசிக்கிற�ோம். “ஓய்வுநாளைப் 
பரிசுத்தமாய்
ஆசரிக்க  நினைப்பாயாக;
ஆறுநாளும்
நீ
வேலைசெய்து, உன்  கிரியைகளையெல்லாம் நடப்பிப்பாயாக;
ஏழாம்நாள�ோ உன் தேவனாகிய கர்த்தருடைய ஓய்வுநாள்; அதிலே 
நீயானாலும், உன்  குமாரனானாலும், உன்  குமாரத்தியானாலும்,
உன் வேலைக்காரனானாலும், உன் வேலைக்காரியானாலும்,
உன்  மிருகஜீவனானாலும்,
உன் வாசல்களில்
இருக்கிற 
அந்நியனானாலும், யாத�ொரு வேலையும் செய்யவேண்டாம்”
(ஆதி 20:8-10). ஓய்வுநாளை  பரிசுத்தமாக ஆசரிக்க  நினைப்பது
மாத்திரமல்ல, அதைத் தவறாமல் பரிசுத்தமாகக்  கடைபிடிக்க 
வேண்டும். ஆறு நாளும் நீ கடினமாய் உழைத்து, குடும்பத்தைப் 
பாதுகாக்க வேண்டும். ஏழாம் நாள் கர்த்தருடையது. அந்த  நாளை 
முழுவதும் குடும்பமாக தேவனுடைய சமுகத்தில் காத்திருந்து,
அவருக்கென்று அர்ப்பணிக்க வேண்டும்.   அன்பானவர்களே!
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தேவன்  பரத்திலிருந்து அனுப்பின கற்பலகையின்  கற்பனைகளில்
அதிமுக்கியமான ஒரு சாரம்சம் ஓய்வுநாள். தேவன்  ஏன் 
ஓய்வுநாளை  முக்கியப்படுத்த வேண்டும்? ஏன்  இவ்விதமான
காரியத்தை  மனிதனுக்கு நியமிக்கவேண்டும்? மனிதனுடைய
வாழ்க்கையில் தேவன�ோடு த�ொடர்பு க�ொள்ளவேண்டிய ஒரு
ஜீவனுள்ள த�ொடர்பு தேவை. தேவன்  தம்முடைய திட்டத்தை,
செயலை  மனிதனுக்குப் ப�ோதிக்கும் படியாக, மனிதனுக்கு
தம்முடைய சித்தத்தை வெளிப்படுத்தும்படியாக, அவன�ோடு கூட 
அவர் த�ொடர்பு க�ொள்ளவும், அவன் அவர�ோடு கூட த�ொடர்பு
க�ொள்ளவும் ஓய்வுநாளை நியமித்திருக்கிறார்.

மேலே குறிப்பிட்ட வசனங்களில் முதாவது குறிப்பிடுகிறார்,
இது கர்த்தருடைய ஓய்வுநாள். முதலாவது நீ   அறியவேண்டிய
காரியம் இது தேவனுக்குரிய நாள். “கர்த்தர் ஆறுநாளைக்குள்ளே 
வானத்தையும் பூமியையும் சமுத்திரத்தையும் அவைகளிலுள்ள 
எல்லாவற்றையும் உண்டாக்கி, ஏழாம்நாளிலே  ஓய்ந்திருந்தார்;
ஆகையால்,
கர்த்தர்  ஓய்வுநாளை  ஆசீர்வதித்து,
அதைப் 
பரிசுத்தமாக்கினார்” (யாத் 20:11). இங்கு அவர்  சிருஷ்டிப்பின் 
ஆரம்பத்திற்கு சென்று நினைவுபடுத்துகிறார். ஆகவே  இங்கு
க�ொடுக்கும்படியான
கற்பனை  புதிதாகக் க�ொடுக்கப்பட்ட 
கற்பனையல்ல. அன்பானவர்களே! நாம் ஓய்வுநாளை  எவ்வாறு
கனப்படுத்துகிற�ோம்? முதலாவது இது கர்த்தருக்குரிய நாள்
என்பதை அறிந்திருக்கிற�ோமா?

வாரத்தின் முதல் ஓய்வுநாளை அனுசரிக்க வேண்டும்:

இன்றைக்கு ஏன்  முதாலவது நாளை  ஓய்வு நாளாக
கடைபிடிக்கிற�ோம்?
இந்த கேள்விக்கான
பதிலை  நாம்
அறிந்துக�ொள்ளுவது மிக அவசியமானது. இது ஏத�ோ இன்றைக்கு
ஏற்பட்ட 
நடைமுறையல்ல.
பழைய
ஏற்பாட்டிலேயே 
முதலாவது நாளையும், ஏழாவது நாளையும் குறித்து தெளிவாக
கூறுவதை  நாம் வாசிக்கிற�ோம். “முதலாம் நாள் உங்களுக்குப் 
பரிசுத்தமான சபைகூடுதல்; அதிலே  சாதாரணமான யாத�ொரு
வேலையும் செய்யவேண்டாம்.
ஏழுநாளும்
கர்த்தருக்குத்
தகனபலியிடவேண்டும்; ஏழாம்நாள் பரிசுத்தமான சபைகூடுதல்;
அதில் சாதாரணமான யாத�ொரு வேலையும் செய்யலாகாது என்று
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ச�ொல் என்றார்” (23:7-8). ஆகவே  முதலாம் நாள், ஏழாம் நாள்
பரிசுத்தமான சபை கூடும் நாள் என்ற ஒழுங்கை பழைய ஏற்பாட்டில்
தேவன் நியமித்திருக்கிறதை நாம் பார்க்கிற�ோம். புதிய ஏற்பாட்டில்
அப்போஸ்தல நடபடிகளில் ஜனங்கள் முதலாம் நாளில், அதாவது
கர்த்தருடைய உயிர்த்தெழுதலின் நாளில் சபையாக கூடிவருவதை 
நாம் வாசிக்கிற�ோம். “வாரத்தின்  முதல்நாளிலே, அப்பம்
பிட்கும்படி சீஷர்கள் கூடிவந்திருக்கையில், பவுல் மறுநாளிலே 
புறப்படவேண்டுமென்றிருந்து,
அவர்களுடனே  சம்பாஷித்து,
நடுராத்திரிமட்டும் பிரசங்கித்தான்” (அப்  20:7). இன்னுமாக
நாம் பார்க்கிற�ோம், “பரிசுத்தவான்களுக்காகச் சேர்க்கப்படும்
தர்மப்பணத்தைக்குறித்து நான் கலாத்தியா நாட்டுச் சபைகளுக்குப் 
பண்ணின திட்டத்தின்படியே  நீங்களும் செய்யுங்கள். நான் 
வந்திருக்கும்போது பணஞ் சேர்க்குதல் இராதபடிக்கு, உங்களில்
அவனவன் வாரத்தின்  முதல்நாள்தோறும், தன்  தன் வரவுக்குத்
தக்கதாக எதையாகிலும் தன்னிடத்திலே சேர்த்துவைக்கக்கடவன்”
(1 க�ொரி 16:1-2). இங்கு பவுல் சபைகளுக்கு பண்ணின
திட்டத்தின்படி செய்யுங்கள் என்று ச�ொல்லுகிறார்.

அன்பானவர்களே! இஸ்ரவேல் மக்களுக்கு ஓய்வுநாளின் 
கட்டளையில் க�ொடுத்த  சட்ட  திட்ட  பிரமாணமானது புதிய
ஏற்பாட்டில், அதே  காரியமானது அதனுடைய முக்கியத்துவம்,
அதனுடைய
சூத்திரம்
நமக்கு க�ொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது
என்பதை  மறந்துவிடக்கூடாது. பழைய ஏற்பாடு இன்றைக்கு
இல்லை, புதிய ஏற்பாடு மாத்திரமே  உண்டு என்று அதனை 
தட்டிக்கழித்து
விடமுடியாது.
அது
எந்தக்காலத்திலும்
கர்த்தருடைய ஓய்வுநாள். அந்த  நாளில் உன்னை  கர்த்தருக்கு
செலுத்துவது உன்னுடைய கடமை. அந்த  நாளை  முழுமையாக
கர்த்தருக்குக் க�ொடுக்கவேண்டும். ஏத�ோ அரைகுறையாக க�ொஞ்ச 
நேரம் மாத்திரமே க�ொடுப்பது சரியல்ல. இன்றைக்கு சபைகள்
பரிசுத்த  ஓய்வுநாளை  சீர்குலைக்கும் படியாக பல காரியங்களை 
உட்புகுத்தியிருக்கிறது. சில சபைகளில் காலை  5 மணியிலிருந்து
6 மணி வரை  ஆராதனை வைத்துள்ளனர். ஏன்? ஓய்வுநாளில்
வேலைக்கு செல்லுவதும் மற்ற பல காரியங்களை வேண்டுமென்றால்
செய்யுங்கள், காலை  ஆராதனைக்கு மாத்திரம் வந்துவிடுங்கள்
என்று கூறுகின்றனர். அன்பானவர்களே! இது மக்களிடம் பணம்
7

சீர்திருத்த சத்தியங்கள்

சம்பாதிக்கும் முறையே  அன்றி வேற�ொன்றுமில்லை. தேவன் 
இவ்வளவு முக்கியத்துவப்படுத்தி, அதனை  தம்முடைய ஜனங்கள்
என்றைக்கும் கடைப்பிடிக்க வேண்டும் என்று நிர்ணயித்து, அதை 
ஒழுங்கும் கிராமமாக செயல்படுத்த வேண்டிய அதிமுக்கியமான
ஒரு ஒழுங்குமுறையை, அற்பமாக எண்ணி செயல்படுகிற சபைகள்
வேதத்திற்கு புறம்பானவைகள். அவ்விதமான சபைகள் சபைகளே 
அல்ல.
ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து இந்த  உலகத்தில் வந்த 
அதிமுக்கியமான ஒரு ந�ோக்கம் உன்னை இரட்சிக்கும் படியாகவே 
வந்தார். பாவிகளை இரட்சிக்கவே உலகத்தில் கிறிஸ்து இயேசு வந்தார்.
தம்முடைய சீர்ஷர்களுக்கு இந்த  சுவிசேஷத்தை  எல்லோருக்கும்
பிரசங்கித்து சீஷராக்குங்கள் என்று ச�ொன்னார். ஆனால்
அவ்விதமான சபைகள் சுவிசேஷத்தை தவிர மற்ற அனைத்தையுமே 
ப�ோதிக்கின்றன. அற்புத சுகமளிக்கிறதும், தீர்க்கத்தரிசன வரமென்று
ச�ொல்லுகிறதும், இன்னும் பல காரியங்களைக்  கூறி, மக்களை 
கூட்டம் சேர்க்கிற சதி கூட்டமாக, கள்ள ப�ோதனைக்கு வித்திடும்
படியான சாத்தானின்  கூட்டமாக இருக்கிறது. இதையே  தான் 
இயேசு ச�ொன்னார், வெள்ளையடிக்கப்பட்ட  கல்லறை  என்று.
இயேசுவானவர்  மிகத்தெளிவாக “மனந்திரும்புங்கள் பரல�ோக
ராஜ்ஜியம் சமீபித்திருக்கிறது” என்று பிரசங்கித்தார்.
அன்பான சக�ோதரனே! சக�ோதரியே! நீ மனந்திரும்பு,
தேவனுக்கு முன்பாக எதிரிடையாய் இருக்கிற உன் பாவத்திலிருந்து
மனந்திரும்பு. இனி நான்  அல்ல  கிறிஸ்துவே  என்று உன் 
வாழ்க்கையை செப்பனிடு. ஆகவேதான்  சீர்திருத்த  சபை 
என்றால், சீர்த்திருத்தப்படுத்திக் க�ொண்டே  இருக்க வேண்டும்.
உன் வாழ்க்கையில் மனந்திரும்பு இதுவே வேதம் ப�ோதிக்கும்
சத்தியம். பாவத்தின்  சம்பளம் மரணம் என்பதை  மறக்காதே.
கர்த்தராகிய இயேசுகிறிஸ்துவின்  கிருபைவரம�ோ  நித்திய ஜீவன் 
என்பதை  நினைவில் க�ொள். அன்பானவர்களே! இரட்சிப்பை 
ப�ோதிக்காத எந்தவ�ொரு சபையும், இரட்சிப்பை ப�ோதிக்காத
எந்தவ�ொரு ப�ோதனையும் வேதத்திற்கு ஏற்புடையது அல்ல. அது
வெள்ளையடிக்கப்பட்ட  கல்லறையே. திரள் கூட்டமான மக்கள்
அங்கு ப�ோகின்றனர். ஏன்? (It is need based Preaching) உங்களுக்கு
என்ன தேவை என்பதை அறிந்து, அதை மையப்படுத்தி அதினால்
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கவர்ந்திழுக்கும் படியான செயல் அது. வேதத்தில் எந்தவ�ொரு
பகுதியிலும்
அவ்விதமான
காரியத்தைப் ப�ோதிக்கவில்லை.
அருமையான சக�ோதரனே! சக�ோதரியே! நீ இரட்சிக்கப்படுவது
மிக அவசியம். நீ இரட்சிக்கப்பட்டிருக்கிறாயா? தேவன�ோடு
ஒப்புரவான வாழ்க்கை  உன்னில் உண்டா? கர்த்தர்  உன்னோடு
இடைப்படுகிறாரா? ஆவியானவர்  உன்னை வழிநடத்துகிறாரா?
இல்லையென்றால் வேதம் ச�ொல்லுகிறது, நீ வேதத்திற்கு
விர�ோதமாய் ஜீவிக்கிறாய். அது மிக பயங்கரமான ஒரு நிலை. அது
ஒரு நிர்பந்தமான வாழ்க்கை. நித்தியமான ம�ோட்ச ராஜ்ஜியத்திற்கு
நீ ப�ோக முடியாது. நரகம் எப்பொழுதும் உனக்கு திறந்தே 
இருக்கிறது. உன்னுடைய வாழ்க்கையானது மிக குறுகியகால
வாழ்க்கை. உன்  நாட்கள் என்பது ஒவ்வொரு நாளும் பனியைப் 
ப�ோல மறைந்து க�ொண்டே ப�ோகிறது. ‘மனந்திரும்பு’ வேதம்
அதைதான் ப�ோதிக்கிறது. ஓய்வுநாள் என்பது கர்த்தருக்கென்று
பிரத்யேகப்படுத்தப்பட்ட நாள். அதை ஒழுங்காகக் கடைபிடிப்பது
நம்முடைய கடமை.

தேவனுடைய ஆலயத்திற்கு எவ்விதம் செல்ல வேண்டும்?

யாத்திராகமம்
புத்தகத்தில் ம�ோசேயின்  மூலமாக
மறுபடியுமாக எடுத்துரைப்பதை  நாம் பார்க்கிற�ோம். “மேலும்,
கர்த்தர் ம�ோசேயினிடத்தில்: நீ இஸ்ரவேல் புத்திரரை ந�ோக்கி,
நீங்கள் என்  ஓய்வுநாட்களை  ஆசரிக்க வேண்டும்; உங்களைப் 
பரிசுத்தப்படுத்துகிற  கர்த்தர்  நான்  என்பதை  நீங்கள் அறியும்படி,
இது உங்கள் தலைமுறைத�ோறும் எனக்கும் உங்களுக்கும்
அடையாளமாயிருக்கும்” (யாத் 31:11-12). இது தலைமுறைத�ோறும்
ஆசரிக்க வேண்டும். ஒவ்வொரு கர்த்தருடைய பிள்ளைகளுக்கும்
கர்த்தர் க�ொடுத்திருக்கிற  கட்டளை  இது. ஏன்? அந்த  நாளில்
தேவன் உன்னோடு கூட இடைப்படும் படியாக நியமித்திருக்கிறார்.
ஆனால் நீய�ோ ச�ொந்த வேலைகளினால் பாதிக்கப்படுகிறாய்.
ச�ொந்த  காரியங்களுக்கு முக்கியத்துவம் க�ொடுக்கிறாய். ஆனால்
கர்த்தருக்கோ நேரமில்லை என்கிறாய். ஓய்வுநாளைப் புறக்கணித்து
கர்த்தரை கனவீனப்படுத்துகிறாய். ஆவிக்குரிய வாழ்க்கை என்பது
சாதாரணமான காரியமல்ல. உன்  நண்பன்  யார்? உனக்கு
நெருக்கமானவர்கள் யார்? ப�ொதுவாக தேவபக்தி இல்லாத
மக்கள�ோடு நாம் த�ொடர்பு க�ொண்டிருக்கிற வாழ்க்கை கூட அநேக
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சமயங்களில் நம்முடைய ஆவிக்குரிய பெலத்தை  உறுஞ்சுகிறதாக
இருக்கிறது. சாதாரணமாக தேவபக்தியில்லாத நண்பர்கள�ோடும்,
உறவினர்கள�ோடும் இரண்டு அல்லது மூன்று நாள் செலவிட்டுப் 
பாருங்கள். நிச்சயமாக நீ ஆவிக்குரிய வாழ்வில் பின்னடைவைக் 
காணுவாய். ஒருவேளை நீ இரட்சிக்கப்படாமல் இருந்தாயானால்
இது உன்னை  பாதிக்காது, அவர்கள�ோடு ஒத்துப்போவாய்.
அன்பானவர்களே! ஆவிக்குரிய வாழ்க்கை  என்பது எல்லாக் 
காவல�ோடும் உன்னைக் காத்துக்கொள்ளவேண்டும். ஆகவே இந்த 
ஓய்வுநாளில் எவ்விதமாக செயல்படவேண்டும் என்பதைக் குறித்து
புதிய ஏற்பாட்டின்  அடிப்படையில் ப�ோதிக்கவேண்டிய அநேக
காரியங்கள் உண்டு. அதில் முக்கியமாக, தேவன் ச�ொல்லுகிறார் 
அது பரிசுத்தமான நாள். உங்களைப் பரிசுத்தப்படுத்துகிற கர்த்தர் 
நான்  என்கிறார். அந்த  நாளில் நீ கேட்கும்படியான வசனத்தின் 
மூலமாக, அவருடைய பிரசன்னத்தைக் க�ொடுத்து, உன்னுடைய
ஆத்துமாவ�ோடு கூட இடைப்படுகிற நாள் அது.

அன்பானவர்களே!
நீங்கள்
ஆயலப்பிரகாரங்களில்
செல்லும் ப�ொழுது, ‘கர்த்தாவே  நீர்  என்னோடு கூட பேசும்’
என்று மன்றாடிவிட்டு ப�ோ. தேவன் நிச்சயமாக உன்னோடு கூட 
பேசுவார். உன்னுடைய இருதயமானது ஆயத்தப்படவில்லை 
என்றால், எந்தவ�ொரு பிரசங்கியின் வார்த்தையும் உன்னை 
பாதிக்காது. அதாவது தேவனுடைய சத்தத்தை நீ உணரமுடியாது.
ஆனால் ஆயத்தத்தோடு வருகிற  எந்தவ�ொரு ஆத்துமாவ�ோடும்
கர்த்தர் தம்முடைய வார்த்தையை அனுப்பி இடைபடுகிறார். இவர் 
ஜீவனுள்ள தேவன். நான் ஏன் ஓய்வுநாளை கடைபிடிக்க வேண்டும்?
என்று நீ கேட்பாயாகில், “உங்களைப்  பரிசுத்தப்படுத்துகிற 
கர்த்தர் நான் என்பதை நீங்கள் அறியும்படி” (யாத் 31:13) என்று
ச�ொல்லுகிறார். அருமையான சக�ோதரனே! சக�ோதரியே! உன்னை 
பரிசுத்தப்படுத்துகிற  கர்த்தர்  அவரே. ஆறுநாள் நீ உலகத்தோடு
இணைந்து, உலகத்தின்  காரியங்களினால் நசுக்கப்படுகிறாய்,
தீட்டுப்படுகிறாய். ஏழாம் நாள் மற்றும் முதலாம் நாளில் நீ
சபையில் காணப்படுவது அவசியமானது. ஆயத்தப்படுத்தப்பட்ட 
இருதயத்தோடு முதலாம் நாள் நீ சபையில் காணப்படுவதும்
தேவன் நமக்கு நியமித்திருக்கிற பிரதான கட்டளை. ஆகவேதான் 
அவர் ச�ொல்லுகிறார், “இது உங்கள் தலைமுறைத�ோறும்
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எனக்கும் உங்களுக்கும் அடையாளமாயிருக்கும்” (யாத் 31:13).
அடுத்த வசனத்தில் ச�ொல்லுகிறார், “ஆகையால், ஓய்வுநாளை 
ஆசரிப்பீர்களாக; அது உங்களுக்குப்  பரிசுத்தமானது; அதைப் 
பரிசுத்தக்  குலைச்சலாக்குகிறவன் க�ொலையுண்ணக்கடவன்;
அதிலே வேலைசெய்கிற  எந்த  ஆத்துமாவும் தன்  ஜனத்தின் 
நடுவில் இராதபடிக்கு அறுப்புண்டுப�ோவான்” (யாத் 31:14).
அன்பானவர்களே! ஓய்வுநாள் என்பது உங்களுக்குப் பரிசுத்தமானது.
அதைக்  கடைபிடிக்காமல், தேவபயமில்லாமல், வேலை 
செய்துக�ொண்டு அதை  பரிசுத்தக்குலைச்சலாக்குகிறவன் க�ொலை 
செய்யப்பட வேண்டும். அந்த ஆத்துமா கர்த்தருடைய சமூகத்தைக் 
கிட்டிச் சேராது. அன்பானவர்களே! உங்கள் இருதயத்தில் அது
பழைய ஏற்பாடு எங்களுக்கு இல்லை  என்று சிந்திக்காதீர். இது
நித்திய உடன்படிக்கை. “ஆறுநாளும் வேலைசெய்யலாம்; ஏழாம்
நாள�ோ வேலை  ஒழிந்திருக்கும் ஓய்வுநாள்; அது கர்த்தருக்குப் 
பரிசுத்தமானது; ஓய்வுநாளில் வேலைசெய்கிறவன்  எவனும்
க�ொலைசெய்யப்படவேண்டும். ஆகையால், இஸ்ரவேல் புத்திரர் 
தங்கள் தலைமுறைத�ோறும் ஓய்வுநாளை நித்திய உடன்படிக்கையாக
ஆசரிக்கும்படி, அதைக் கைக்கொள்ளக்கடவர்கள்” (யாத் 31:1516).

ஓய்வுநாள் என்பது பரிசுத்தப்படுத்தும் நாள்:

ஏன் நாம் பழைய ஏற்பாட்டில் பலிகளைப் பார்க்கிற�ோம்?
ஏன் பரிசுத்தப்படுத்து, பரிசுத்தப்படுத்து என்று தேவன் எச்சரிப்பதை 
பார்க்கிற�ோம்?
தீட்டுப்பட்ட  நம்முடைய
இருதயத்தை 
பரிசுத்தப்படுத்த வேண்டிய நாள் அது. பரிசுத்தமில்லாமல்
ஒருவரும்
கர்த்தரை  தரிசிக்க  முடியாது.
அசுத்தமான
பாவங்கள், மாம்சத்திற்குரிய இச்சைகள், பண ஆசையினால்
பிடீக்கப்பட்ட  இருதயம், மற்ற  உலகத்திற்குரிய காரியங்கள்
இவைகள் யாவும் உன்னை  பாதித்துள்ளது. இதிலிருந்து உன்னை 
பரிசுத்தப்படுத்தவில்லை என்றால், “தேவனே நீர் எனக்கு வேண்டாம்
எனக்கு உலகமும் அதின்  இச்சையுமே வேண்டும். நீர்  எங்களை 
கெடுக்கவா வந்தீர்” என்று விலகிப்போவாய். இது உன் வாழ்க்கையின் 
துணிகரமான பாவம் என்பதை  மறவாதே. “அது என்றைக்கும்
எனக்கும் இஸ்ரவேல் புத்திரருக்கும் அடையாளமாயிருக்கும்;
ஆறுநாளைக்குள்ளே கர்த்தர் வானத்தையும் பூமியையும் உண்டாக்கி,
11

சீர்திருத்த சத்தியங்கள்

ஏழாம் நாளிலே ஓய்ந்திருந்து பூரித்தார் என்றார். சீனாய்மலையில்
அவர் ம�ோசேய�ோடே பேசி முடிந்தபின், தேவனுடைய
விரலினால் எழுதப்பட்ட கற்பலகைகளாகிய சாட்சியின் இரண்டு
பலகைகளை  அவனிடத்தில் க�ொடுத்தார்” (31:17-18). தேவன் 
இதைச் ச�ொல்லியதும் மற்ற கற்பனைகளை எதையும் பேசவில்லை,
ம�ோசேயின் கையில் க�ொடுத்தனுப்பியதை  நாம் பார்க்கிற�ோம்.
ஏனென்றால், நீ உன்னை தேவனுக்கு அர்ப்பணிக்க வேண்டியது மிக
அவசியம். மனிதைக் கனப்படுத்துவது என்பது மிகமிக ப�ொல்லாதது.
இந்த உலகத்தில் பிசாசானவன் மிக பயங்கரமானவன். அவைனைப் 
ப�ோன்றே  மனிதனுடைய இருதயமும் மிக பயங்கரமானதும்,
கேடு நிறைந்துமாக உள்ளது. உன்னுடைய என்னுடைய இருதயம்
திருக்கும் மகா கேடு நிறைந்தது. அதனை கர்த்தர் மாற்றவில்லை 
என்றால், அது தீமைக்குத்தான்  தீவிரித்து ஓடும். உன்னுடைய
இருதயம் உன்னை வஞ்சிக்க இடம் க�ொடாதே. உன் ஆவிக்குரிய
வாழ்க்கையில் தேவன் தெளிவாய் கட்டளையிட்டது இதுதான்.
நான் ச�ொல்லுவது ஏத�ோ  பழைய ஏற்பாட்டுக்  காலங்களில்
யூதர்கள் கடைபிடித்த வெளியரங்கமான சடங்காசாரங்களை 
அல்ல. நம்முடைய இருதயப்  பூர்வமான ஆராதனைக்கு அவர் 
பாத்திரமானவர். அவரே  உனக்கு ஜீவனைக் க�ொடுத்திருக்கிறார்,
அவரே உனக்கு ஆகாரத்தைக் கட்டளையிடுகிறார், அவரே உனக்கு
பாதுகாப்பைக் க�ொடுக்கிறார். ஆனால் நீ என்ன செய்கிறாய்,
அவர்  யார்? நான்  ஏன்  அவரை  கனப்படுத்த வேண்டும்?
ஆனால் தேவன் ச�ொல்லுகிறார், நீ அறுப்புண்டு ப�ோவாய்.
உன்னுடைய உதாசினத்திற்கு ஏன் உன்னை இன்னும் அழிக்காமல்
வைத்திருக்கிறார்  என்றால், அவருடைய நீடிய ப�ொறுமையே 
காரணம். பிரியமானவர்களே! உன்னுடைய என்னுடைய மனம்
ப�ோன ப�ோக்கிற்கு தேவனுடைய வார்த்தையை  மாற்றிவிட 
முடியாது. தேவன்  பயத்திற்குரியவர். ம�ோசேயின்  மூலம் தேவன் 
மறுபடியும் மறுபடியுமாக இதைத்தான் எச்சரித்தார்.

தேவனுடைய எச்சரிப்பு:

ம�ோசேயின் கடைசி புத்தகமான உபாகமத்திலும் ம�ோசே 
கடைசியாக எச்சரிப்பதை  பார்க்கிற�ோம். ம�ோசே  கானான் 
தேசத்தில் நீ பிரவேசிக்க முடியாது என்று தேவன் ச�ொல்லிவிட்டார்.
ம�ோசே  கானான் தேசத்தில் பிரவேசிக்கவில்லை. அவனுடைய
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மனைவியும்
உள்ளே  பிரவேசிக்கவில்லை.
உன்னுடைய
வாழ்க்கையில்
உன்னுடைய
மனைவிய�ோ,
கணவன�ோ,
பிள்ளைகள�ோ  பரல�ோக ராஜ்ஜியத்தில் பிரவேசிப்பார்களா
என்று நிச்சயமாக ச�ொல்லமுடியாது. உன்னுடைய வாழ்க்கையில்
தெய்வ பயம் தேவை. நீ மற்றவர்களைச் ச�ொல்லிக்கொண்டு உன் 
வாழ்கையில் பின்னடைவை ந�ோக்கி ப�ோவாயானால் உனக்கு
ஐய�ோ! இந்த தேவனுக்கு பயப்படு. யார்  உன்னை  விடுவிக்கக் 
கூடும்? யார் உனக்காக இந்த தேவனிடத்தில் வழக்காடமுடியும்?
தேவனுடைய கற்பனையை  நாம் மீறும்பொழுது, தேவன் 
ம�ோசே ஜெபம் பண்ணினாலும் கேட்கமாட்டார், சாமுவேல்
ஜெபம் பண்ணினாலும் கேட்கமாட்டார், ஊழியக்காரன் ஜெபம்
பண்ணினாலும்கேட்கமாட்டார் 
என்பதை தெரிந்துக�ொள்.
இன்றைக்கு கிறிஸ்தவர்கள் என்று ச�ொல்லிக் க�ொள்ளுபவர்கள்,
ஓய்வு நாளில் திருமணங்களும் மற்ற  பல காரியங்களையும்
துணிகரமாகவே செய்கிறார்கள். ஓய்வுநாளில் உன்னை தேவனுக்கு
தவிர, மற்ற  எந்த  காரியங்களுக்கும் நீ இடம் க�ொடுத்தாலும்
அதை தேவன்  நிச்சயமாக ஆசீர்வதிக்கவேமாட்டார். சாபத்தை 
தெரிந்துக�ொள்ளாதே.
அன்பானவர்களே!
நீ
ஓய்வுநாளை 
கனப்படுத்துகிறாயா? தேவன் ச�ொல்லுகிறார்  “உன் தேவனாகிய
கர்த்தர்  உனக்குக்  கட்டளையிட்டபடியே,
ஓய்வுநாளைப் 
பரிசுத்தமாய் ஆசரிப்பாயாக” (உபா 5:12).
தேவன்  உனக்கு கட்டையிட்டார்  என்பதை  மறவாதே.
உனக்கு முன்னமே ச�ொன்ன கட்டளை இதுதான். ம�ோசே அந்த 
ஜனங்களிடத்தில் இதைத்தான்  எச்சரிக்கிறதைப்  பார்க்கிற�ோம்.
ஓய்வுநாளை  கர்த்தருடைய நாள் என்பதை  நீ மறந்தாயானால்
எல்லாமே  முடிந்தது. நீ பல காரியங்களைச் சாக்குப்போக்கு
ச�ொல்லி கர்த்தருடைய நாளைத் திருடுகிறாய். அது உன்னுடைய
நாள் அல்ல, அவருக்குக்  கீழ்ப்படிவது உன்னுடைய கடமை.
அவர் மறுபடியும் ச�ொல்லுகிறார், “ஆறு நாளும் நீ வேலைசெய்து,
உன் 
கிரியைகளையெல்லாம்
நடப்பிப்பாயாக.
ஏழாம்
நாள�ோ  உன் தேவனாகிய கர்த்தருடைய ஓய்வு நாள்; அதிலே 
நீயானாலும், உன்  குமாரனானாலும், உன்  குமாரத்தியானாலும்,
உன் வேலைக்காரனானாலும், உன் வேலைக்காரியானாலும்,
உன்  எருதானாலும், உன்  கழுதையானாலும், உனக்கு இருக்கிற 
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மற்றெந்த  மிருகஜீவனானாலும், உன் வாசல்களில் இருக்கிற 
அந்நியனானாலும் யாத�ொரு வேலையும் செய்யவேண்டாம்;
நீ
இளைப்பாறுவதுப�ோல
உன் வேலைக்காரனும்
உன் 
வேலைக்காரியும் இளைப்பாறவேண்டும்; நீ எகிப்து தேசத்தில்
அடிமையாயிருந்தாய் என்றும், உன் தேவனாகிய கர்த்தர் உன்னை 
அவ்விடத்திலிருந்து வல்லமையுள்ள  கரத்தினாலும்
ஓங்கிய
புயத்தினாலும் புறப்படப்பண்ணினார்  என்றும் நினைப்பாயாக;
ஆகையால் ஓய்வு நாளை  ஆசரிக்க  உன் தேவனாகிய கர்த்தர் 
உனக்குக் கட்டளையிட்டார்” (உபா 5:13-15). நீ அடிமையிலிருந்து
மீட்கப்பட்டாய் என்பதை நினை. நீய�ோ நான் எதற்கு அடிமையாய்
இருந்தேன் என்கிறாய். நீ மெய்யாலும் இரட்சிக்கப்பட்ட மனிதன் 
என்றால், உன்னை மாம்ச அடிமைத்தனத்திலிருந்து மீட்டிருக்கிறார்.
அவர்  எகிப்தின்  அடிமைத்தனத்திலிருந்து மீட்டிருக்கிறார். அவர் 
தம்முடைய வல்லையுள்ள  கரத்தினாலும் ஓங்கிய புயத்தினாலும்
புறப்பட பண்ணினார் என்பதை நினை. அவர், உனக்கு இம்மட்டும்
ஜீவனையும், பெலனையும் க�ொடுத்திருக்கிறார் என்பதை  நினை.
உன்  பாவத்திலிருந்து மீட்ட தேவனை  நினைத்து பரிசுத்தமாக
ஓய்வுநாளை கனப்படுத்து. தன்னையே பலியாக உனக்காக சிந்தின
இரத்தத்தை உன் காலின் கீழாகப் ப�ோட்டு மிதித்து, அவமதிக்காதே.
கர்த்தருடைய சமூகத்தில் உன்னை தாழ்த்து.

ஓய்வுநாளில் நாம் எங்கு காணப்படவேண்டும்?

தேவன் ச�ொல்லுகிறார், “முதலாம் நாளில் பரிசுத்த 
சபை  கூடுதலும், ஏழாம் நாளிலும் பரிசுத்த  சபைகூடுதலும்
இருக்கவேண்டும்; அவைகளில் ஒரு வேலையும் செய்யப்படலாகாது;
அவரவர்  சாப்பிடுகிறதற்குத் தேவையானதுமாத்திரம் உங்களால்
செய்யப்படலாம்” (யாத் 12:16). பழைய ஏற்பாட்டில் தேவன் 
ஒரு
சிறுகூட்ட  மக்களைத் தெரிந்துக�ொண்டு
எவ்வளவு
அருமையாக வழிநடத்தினார்  என்பதை வாசிக்கும்பொழுது
மெய் சிலிர்ப்பதாக இருக்கிறது. நீ ஓய்வுநாளில் சபைகூடுகையில்
காணப்படவேண்டும். ஏன்  சபை  கூடவேண்டும்? தூங்கவா?
இல்லை, சபையில் நீ உன்னை  அர்பணிப்பது அவசியம். ஒரு
கிறிஸ்தவனுக்கு ஆவிக்குரிய வீடு என்பது சபைதான். ஆகவேதான் 
லேவியராகமத்தில் என்ன ச�ொல்லப்படுகிறது, “முதலாம் நாள்
உங்களுக்குப் பரிசுத்தமான சபைகூடுதல்; அதிலே சாதாரணமான
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யாத�ொரு வேலையும் செய்யவேண்டாம். ஏழுநாளும் கர்த்தருக்குத்
தகனபலியிடவேண்டும்; ஏழாம்நாள் பரிசுத்தமான சபைகூடுதல்;
அதில் சாதாரணமான யாத�ொரு வேலையும் செய்யலாகாது
என்று ச�ொல் என்றார்” (லேவி 23:7-8). நீ சபையில் மெய்யாய்
ஆராதிக்கும் படியாகவும், அவரைப் பணிந்து க�ொண்டு த�ொழுது
க�ொள்ளும்படியாக காணப்படவேண்டும்.

ஒரு சில சபைகளில் சமைத்து எடுத்துவந்து, அந்த நாளில்
முழுவதுமாக தங்களை சபைக்கென்று அர்பணித்து வாழுகிற மக்கள்
இருக்கிறார்கள். அன்பானவர்களே! அது தான் அவசியம். சபைகளில்
உன்னை  முழுமையாய் ஒப்புக்கொடுத்து வாழவேண்டியது மிக
அவசியம். பழைய ஏற்பாட்டில் தேவன்  ஆசரிப்புக்  கூடாரத்தை 
மையத்தில் வைத்தார். சுற்றிலும் அவரால் தெரிந்துக�ொள்ளப்பட்ட 
சிறுகூட்ட மக்கள். க�ோத்திரம் க�ோத்திரமாக கூடினார்கள். மேகம்
எங்கு தங்குகிறத�ோ  அங்கு தங்க வேண்டும், மேகம் எங்கே 
செல்லுகிறத�ோ  அங்கே ப�ோகவேண்டும். சபையில் உன்னை 
முழு இருதயத்தோடும் அதில் உட்படுத்திக் க�ொள்ளவேண்டியது
அவசியம். அதை நீ புறக்கணிக்க கூடாது.

அருமையாவர்களே! அவ்வாறு புறக்கணித்த ஒரு மனிதனின் 
நிலையைப்  பாருங்கள், “இஸ்ரவேல் புத்திரர் வனாந்தரத்தில்
இருக்கையில், ஓய்வுநாளில் விறகுகளைப் ப�ொறுக்கிக்கொண்டிருந்த 
ஒரு மனிதனைக்  கண்டுபிடித்தார்கள். விறகுகளைப் ப�ொறுக்கின
அந்த  மனிதனைக்  கண்டுபிடித்தவர்கள், அவனை ம�ோசே 
ஆர�ோன்  என்பவர்களிடத்துக்கும் சபையார்  அனைவரிடத்துக்கும்
க�ொண்டுவந்தார்கள். அவனுக்குச் செய்யவேண்டியது இன்னதென்று
தீர்க்கமான உத்தரவு இல்லாதபடியினால், அவனைக்  காவலில்
வைத்தார்கள். கர்த்தர் ம�ோசேயை ந�ோக்கி: அந்த  மனிதன் 
நிச்சயமாய்க் க�ொலைசெய்யப்படவேண்டும்; சபையார் எல்லாரும்
அவனைப்  பாளயத்திற்குப்  புறம்பே  கல்லெறியக்கடவர்கள்
என்றார். அப்பொழுது சபையார் எல்லாரும் கர்த்தர் ம�ோசேக்குக் 
கட்டளையிட்டபடியே, அவனைப்  பாளயத்திற்குப்  புறம்பே 
க�ொண்டுப�ோய்க்  கல்லெறிந்தார்கள்; அவன் செத்தான்” (15:3236). அன்பான சக�ோதரனே! சக�ோதரியே! உன் வாழ்க்கையில்
ஓய்வுநாளை அசட்டை பண்ணும்படி துணிகரம் க�ொள்ளாதே.
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இந்நாளில் தேவன் உன்னோடு தெளிவாய் பேசியிருக்கிறார்.
நீ என்ன செய்யப் ப�ோகிறாய்? ஆண்டவருக்காக தேவனுடைய
சமுகத்தில் உன்னை  உட்புகுத்திக் க�ொள்வாயா? ஆவிக்குரிய
நல்ல  புத்தகங்களை வாசிக்கவும், தேவனுடைய ஜனங்கள�ோடு
ஒருவருக்கொருவர்  ஐக்கியப்படவும், ஜெபிக்கவும், வேதம்
வாசிக்கவும் உன்னை  அர்ப்பணிப்பாயா? ஆறுநாள் நீ கடினமாய்
உழை. ஒருநாள் அவருக்கென்று க�ொடு. அந்த நாளை அவருக்கென்று
செலவு செய். உன்னுடைய வாழ்க்கையில் அவரைக் கனம் பண்ணு,
அவர்  உன்னைக்  கனப்படுத்துவார். ஆண்டவரே  இரட்சியும்
என்று சிலுவையண்டை ப�ோ. நீயும் நானும் ஒருநாள் மரிக்கதான் 
வேண்டும். உன்னுடைய நித்தியம் எங்கே? பரல�ோகமா? நரகமா?
அதினால் தான் வேதம் ச�ொல்லுகிறது, நாளை அல்ல, இப்பொழுதே 
அநுக்கிரகக்  காலம், இப்பொழுதே  இரட்சணிய நாள் (2 க�ொரி
6:2). சிலுவை முன் தாழ்த்துவ�ோம். தேவன�ோடு க�ொண்டிருக்கிற 
ஜீவனுள்ள த�ொடர்பை புதுப்பித்துக் க�ொள்வோமாக.

கர்த்தர்தாமே இந்த வார்த்தைகளை ஆசீர்வதிப்பாராக! ஆமென்!
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