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கர்த்தரின் ஓய்வுநாள்

ஓய்வுநாளை புறகணித்த த்தசஙகளின் நிளை:

	 இன்றைய	 உலகம்	 சமூதாய	 ரீதியிலும்,	 விஞ்ான	
ரீதியிலும்	பல	முன்னறறைஙகள்	அ்ைந்திருந்தாலும்,	 நவீனமான	
பல	 காரணிகள்	 காணபபடைாலும்,	 ஒழுகக	 ரீதியில்	 இ்ைகள்	
அ்னத்து்ம	 சீர்கடைதாகப	 ்பாய்விடைது.	 ்மறகத்திய	
நாடுகளில்	 ஒரு	 காலத்தில்	 ்தய்ை	 பகதியும்,	 ்தைனுக்கறறை	
காரியஙகளும்	 காணபபடைன.	 அப்பாழுது	 குடும்பஙகள்	
்தைனால்	கடைபபடை	ஸதலஙகளாகக	காணபபடைது.	ஆனால்	
இன்றைககு	 அது	 முறறிலும்	 சீரகு்லத்து	 ்பாயிறறு.	 இதறகு	
எனன	காரணம்?	நான	இரண்டு	நா்ளககு	முனபாக	அ்மரிகக	
அதிபர	டிரம்ப	உ்ரயாடின	உ்ர்ய	்கட்ைன.	அப்பாழுது	
அைர,	 ‘ஒரு	 காலத்தில்	 அ்மரிகக	 ்தசமானது	 ்பஞசமின	
பிராஙகளின	எனறை	்தை	மனிதரால்,	சத்தியத்தின	அடிபப்ையில்	
உருைாக	 காரணமாக	 இருந்தார’	 எனறு	 குறிபபிடைார.	 அ்த	
்பானறு	 இப்பாழுதும்	 ச்பகளில்	 சத்தியத்்த	 ஆதாரமாகக	
்காண்டு	விளஙக	 ்ைண்டும்	 எனறு	 ்சானனார.	 அது	 மிகவும்	
நல்ல	 ஒரு	 காரியம்.	 ஆனால்	 இப்பாழுது	 அந்த	 ்தசமானது	
மிகவும்	 சீர்கடைதாகப	 ்பாய்விடைது.	 அனபானைரக்ள!	
்மறகத்திய	 நாடுகள்	 இவ்விதமான	 நி்லககு	 ்பானதினு்ைய	
காரண்மனன?	ஒரு	காலத்தில்	்மறகத்திய	நாடுகளில்,	அஙகுள்ள	
சிறிய	 கிராமஙகளிலும்	 ்தைனு்ைய	 ஆலயம்	 ்மயமாகக	
காணபபடைது.	 அைரகள்	 ்தைனு்ைய	 ைாரத்்தககும்,	
அைரு்ைய	 கறப்னககும்	 முககியத்துைம்	 ்காடுத்து,	 அதறகு	
கீழபபடிந்து	 ைாழுகிறை	 மககளாய்	 காணபபடைாரகள்.	 ஆனால்	
பிறகாலத்தில்	 சமூதாய	 ரீதியிலும்,	 விஞ்ான	 ரீதியிலும்	
முன்னறறைம்	அ்ைந்த	் பாழுது,	பணத்திறகும்,	ஆைம்பரத்திறகும்,	
சிறறினபஙகளுககும்,	 நாகரீகஙகளுககும்	 இைம்்காடுத்து	 எளிய	
ச்பயினு்ைய	 சீரதிருத்த	 அ்மப்பத்	 தள்ளிவிடடு,	 அத்ன	
சீரகு்லய	 ்சய்துவிடைனர.	 	 ்மறகத்திய	 நாடுகள்	இன்றைககு	
முறறிலுமாக	 புறைககணித்த	 ்தைனு்ைய	 கடை்ள	 ஓய்வுநாள்.	
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அதன	காரணமாக	சமுதாயம்	சீர்கடைது,	் தசமும்	உருககு்லந்து	
்பானது.	ஆக்ை	அதிமுககியமான	கடை்ளயான	ஓய்வுநா்ளக	
குறித்து	 ஒருசில	 காரியஙக்ள,	 ்ைதத்தின	 அடிபப்ையில்	
பாரககலாம்.		
ஓய்வுநாள் என்்பது கரத்தரின் கட்டளை:

 “்தைன	 தாம்	 சிருஷ்டித்து	உண்டுபண்ணின	தம்மு்ைய	
கிரி்யக்ள்யல்லாம்	முடித்தபினபு	அதி்ல	ஓய்ந்திருந்தபடியால்,	
்தைன	ஏழாம்	நா்ள	ஆசீரைதித்து,	அ்தப	பரிசுத்தமாககினார” 
(ஆதி	2:3).	்தைன	ஆறு	நாடகள்	உனனதமான,	மகத்துைமான	
காரியஙக்ள	 சிருஷ்டித்த	 பினபாக,	 ஏழாம்	 நாளில்	 தானும்	
ஓய்ந்திருந்து,	 அ்த	 பரிசுத்தபபடுத்தினார.	 அதாைது	 அந்த	
நா்ளப	 பரிசுத்தபபடுத்தி,	 அ்தப	 பிரித்்தடுத்தார.	 ்தைன	
சிருஷ்டித்த	 இந்த	 மகத்துைமான	 ்சயல்களின	 மத்தியில்,	 தாம்	
ப்ைத்த	சிருஷ்டிகள்,	இந்த	ஏழாம்	நாளில்	தஙக்ள	உடபடுத்திக	
்காள்ளும்படி	 அ்த	 பிரத்தி்யகபபடுத்தினார.	 ்தைன	 ஏழாம்	
நா்ள	தனி்மபபடுத்தி	பரிசுத்தபபடுத்தினார.	அனபானைரக்ள!	
இன்றைககு	 ஓய்வுநாள்	 எனபது	 மனிதரகளால்	 முறறிலும்	
மறைககபபடை	 ஒனறைாக	 ்பாய்விடைது.	 அ்நக	 ச்பகளில்	
்ாயிறறுககிழ்ம	 தைறைாமல்	 ஆலயத்திறகுப	 ்பாக்ைண்டும்	
எனகிறை	ைழககம்	காணபபடுகிறைது.	ஆனால்	்தைன	ஓய்வுநா்ள	
எதறகாக	 ்காடுத்தார,	 அதனு்ைய	 ்நாககம்	 எனன?	 எனறு	
கூை	 ்தரியாமல்	 ஆலயத்திறகு	 ்சனறு	 ்காண்டிருககிறைாரகள்.	
இபபடி்யாரு	 பயபகதியறறை	 சமுதாயத்தில்தான	 நாம்	 ைாழந்து	
்காண்டிருககி்றைாம்.	
	 ஓய்வுநா்ளக	குறித்த	 கடை்ள்ய	 நாம்	 யாத்திராகமம்	
புத்தகத்தில்	ைாசிககி்றைாம்.	“ஓய்வுநா்ளப	பரிசுத்தமாய்	ஆசரிகக	
நி்னபபாயாக;”	(யாத்	20:8).	் தைன	இ்த	நானகாம்	கடை்ளயாக	
தம்	 மககளுககு	 ்மா்சயின	மூலம்	 யாத்திராகமம்	 புத்தகம்	 20	
அதிகாரத்தில்	 ்சால்லியிருககிறைார.	 ்மா்ச	 430	 ைருைஙகளாக	
எகிபதில்	 அடி்மகளாக	 இருந்தைரக்ளக	 ்காண்டுைந்து,	
அைரகளுககுப	 பிரமாணஙக்ளப	 ்பாதிககும்படியாக,	 கரத்தர	
கறபல்ககளில்	 கறப்னக்ள	 எழுதி	 இஸர்ைல்	 மககளுககு	
்காடுககிறைார.	்தைன	தம்	மககளுககு	சீனாய்	ம்லயி்ல	ைந்த	
பிறைகு	 	 ்காடுத்த	 கடை்ளயா	 இது?	 அப்பாழுதான	 இந்த	
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கடை்ள	 ்காடுககபபடைதா?	 அல்லது	 இதறகு	 முனபாக்ை	
ஓய்வு	நாள்	அைசியம்	க்ைபிடிகக்ைண்டும்	எனகிறை	பிரமாணம்	
இருந்ததா?	ஆம்,	்தைன	தம்மு்ைய	சிருஷ்டிபபின	ஆரம்பமுதல்	
்காடுககபபடை	 ஒழுஙகு	 மு்றைதான	 இந்த	 ஓய்வுநாள்.	
ஆக்ைதான	் தைன	தாம்	ப்ைத்த	மனிதன	இத்ன	பரிசுத்தமாக	
அனுசரிகக்ைண்டும்	 எனபதறகாக,	 மனிதன	 காணும்படியாக	
தானும்	 ஓய்ந்திருந்து	 அத்னப	 பரிசுத்தபபடுத்தினார.	 ஆம்!	
ஓய்வுநாள்	 எனபது	 ்தைன	 சிருஷ்டிபபின	 ஆரம்ப	 முதல்,	
எப்பாழுதும்	 மனிதன	 தைறைமால்	 க்ைபிடிகக்ைண்டிய	
ஒழுஙகுமு்றையாகத்தான	 இருந்தது.	 இன்றைககு	 மனிதரகள்	
ஓய்வுநா்ள	மறைந்துவிடைாரகள்.	அது	முறறிலும்	ம்றைககபபடடு	
்பாயிறறு.	
	 இஸர்ைல்	 மககள்	 ைானாந்தரத்தில்	 பிரயாணம்	
்சய்து்காண்டிருந்த	 ்பாழுது,	 கரத்தர	 மனனா்ைக	 ்காண்டு	
்பாஷித்தார.	இந்த	மககளுககு	ஆகாரமாக	கரத்தர	மனனா்ைப	
்பாழிந்தருளின	 ்பாழுது,	 கரத்தர	 தா்ம	 இந்த	 மனனா்ைக	
குறித்த	காரியத்திலும்	ஓய்வுநா்ள	அனுசரிகக	்ைண்டும்	எனறு	
கடை்ளயிடுை்த	நாம்	பாரககி்றைாம்.	ஆகார	மு்றையிலும்	கூை	
ஓய்வுநா்ள	 ஆசரிகக	 ்ைண்டும்	 எனறு	 ்தைன	 ்மா்சயின	
மூலம்	 கடை்ளயிடுை்த	 நாம்	 பாரககி்றைாம்.	 யாத்திராகமம்	
புத்தகம்	20	ைது	அதிகாரத்தில்	்தைன	தம்மு்ைய	்ககளினால்	
எழுதபபடுைதறகு	முனபாக்ை,	்தைன	அ்த	நியமித்த்த	நாம்	
பாரககி்றைாம்.		“அப்பாழுது	கரத்தர	்மா்ச்ய	்நாககி:	நான	
உஙகளுககு	 ைானத்திலிருந்து	 அபபம்	 ைருஷிககபபண்ணு்ைன;	
ஜனஙகள்	்பாய்,	ஒவ்்ைாரு	நாளுககு	்ைண்டிய்த	ஒவ்்ைாரு	
நாளிலும்	 ்சரத்துக்காள்ள்ைண்டும்;	அதினால்	அைரகள்	 என	
நியாயபபிரமாணத்தினபடி	நைபபாரக்ளா	நைககமாடைாரக்ளா	
எனறு	அைரக்ளச்	 ்சாதிப்பன.	 ஆறைாம்	 நாளி்லா,	 அைரகள்	
நாள்்தாறும்	 ்சரககிறை்தபபாரககிலும்	 இரண்ைத்த்னயாய்ச்	
்சரத்து,	அ்த	ஆயத்தம்பண்ணி	் ைககககைைரகள்	எனறைார”(யாத்	
16:4-5)	எனறு	்தைன	்மா்சயின	மூலம்	கூறினார.	்மலுமாக,	
“ஆறைாம்	நாளில்	த்லககு	இரண்டு	ஓமர	வீதமாக	இரண்ைத்த்னயாய்	
ஆகாரம்	் சரத்தாரகள்;	அப்பாழுது	ச்பயின	த்லைர	எல்லாரும்	
ைந்து,	 அ்த	 ்மா்சககு	 அறிவித்தாரகள்.	 அைன	 அைரக்ள	
்நாககி:	கரத்தர	் சானனது	இதுதான;	நா்ளககுக	கரத்தருககுரிய	
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பரிசுத்த	ஓய்வுநாளாகிய	ஓய்வு;	நீஙகள்	சுை்ைண்டிய்தச்	சுடடு,	
்ைவிகக்ைண்டிய்த	 ்ைவித்து,	 மீதியாயிருககிறை்த்யல்லாம்	
நா்ளமடடும்	 உஙகளுககாக	 ்ைத்து்ையுஙகள்	 எனறைான” 
(யாத்	16:22-23)	எனறு	்சானனார.	இஸர்ைல்	மககள்	்தைன	
்சானனபடி	ஓய்வுநா்ளக	க்ைபபிடித்த்த	நாம்	பாரககி்றைாம்.	
	 ்தைன	ஏழு	நா்ளக	் காடுத்து,	அதில்	ஒருநா்ள	பிரித்தார.	
ஆறு	 நாள்	 மனிதனுககுரியதும்,	 ஒருநாள்	 கரத்தருக்கனறும்	
அனுசரிகக	 ்ைண்டும்	 எனறு	 கடை்ள	 ்காடுத்தார.	 இது	
கரத்தருககுரிய	பரிசுத்த	ஓய்வுநாள்.	அந்த	நாளில்	நீயும்	நானும்	
அனுசரிகக	 ்ைண்டிய	 ைழிமு்றைக்ள	 எல்லாம்	 ்தைன	
அரு்மயாக	 நமககு	 ்காடுத்திருககிறைார.	 அனபானைரக்ள!	
இன்றைககு	 ஓய்வுநாள்	 கிறிஸதைரகள்	 மத்தியில்	 மறைககபபடடு	
்பான	 ஒரு	 காலமிது.	 என்றைககு	 ்மறகத்திய	 நாடுகள்	 இந்த	
ஓய்வுநா்ளப	 புறைககணித்து,	 கரத்தருககு	 ்காடுகக்ைண்டிய	
கனத்்த	் காடுககாமல்	ைஞசித்தாரக்ளா	அன்றையிலிருந்து	அந்த	
்தசஙகள்	 எல்லாம்	 சீரகு்லய	 ஆரம்பித்துவிடைது.	 இவ்ைளவு	
நாடகள்	நீஙகள்	ஓய்வுநாள்	எனபது	எனன	எனறு	கூைத்	் தரியாமல்	
ஆலயத்திறகு	 ்சனறிருககலாம்.	 ஆனால்	 இந்தக	 ்க்யடடின	
மூலமாக	கரத்தர	உன்னாடுகூை	்தளிைாகப	்பசுகிறைார.	

ஆரா்தளை என்்பது என்ை?

	 ஆராத்ன	 எனபது	 ்தைன	 தம்மு்ைய	 ைாரத்்தயின	
மூலம்	 நம்்மாடு	 ்பசுைதுதான	 ஆராத்ன.	 ்தைனு்ைய	
சத்தத்்தக	்கடகும்படியாகதான	நாம்	ச்பயாகக	கூடுகி்றைாம்.	
கரத்தர	 ஜீைனுள்ளைர.	 அைர	 உனனு்ைய	 ஆத்துமா்ைாடுகூை	
தனிபபடை	 விதத்தில்	 ்பசுகிறைைராக	 இருககிறைார.	 ஆக்ை	
ச்பயில்	்காடுககபபடுகினறை	சத்தியம்	மற்றைாருைருககு	அல்ல,	
உனககும்,	உனனு்ைய	இருதயத்திறகும்	தான	எனப்த	மறைைா்த.		
உனனு்ைய	 ைாழக்கயில்	 ்தைனு்ைய	 ஆசீரைாதத்்தக	
காணககூைாதபடிககு	 இருககிறை	 நி்ல்ய	 மாறறிப்பாடும்	
படியாக	 கரத்தர	 உனககுப	 ்பாதிகக,	 ்தரிவிகக	அைர	 சித்தம்	
்காண்ைதினால்,	 ச்ப	 கூடுகிறை	 நாளில்	 உன்னாடுகூை	 அைர	
்பசுகிறைைராக	இருககிறைார.	 சீனாய்	ம்லயில்	இருககும்்பாழுது	
்மா்ச	 கரத்தரு்ைய	 சமூகத்தில்	 ்சனறு	 காத்திருககிறைான.	
அப்பாழுது	 ்தைன	 தம்மு்ைய	 கறப்னக்ள	 ்ககளினால்	
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எழுதி	அனுபபுகிறைார.	 அரு்மயான	 ச்காதர்ன!	 ச்காதரி்ய!	
்தைன	 எழுதி	 உனககு	 அனுபபும்படியான	 கடிதம்தான	 இந்த	
்தைனு்ைய	ைாரத்்த.

	 இன்றைககு	 அ்நகர	 கரத்தரு்ைய	 ஓய்வுநா்ள	
அறபமாக	 எண்ணுகிறைதும்,	 முடிந்தால்	 அ்த	 அனுசரிபபதும்,	
இல்்ல்யனறைால்	அ்தப	புறைககணித்துவிடுகிறை	 காலத்தில்	 நாம்	
ைாழந்து்காண்டிருககி்றைாம்.	 இன்றைககு	 ப்ழய	 ஏறபாடடின	
கறப்னகள்	 அ்தாடு	 ஒழிந்துவிடைது	 எனறு	 ்சால்லி,	 புதிய	
ஏறபாடடில்	 சில	 கறப்னக்ளக	 காடடி,	 ச்பகளில்	 தைறைாக	
்பாதிககிறை	 கூடைம்	 உண்டு.	 ஆனால்	 ப்ழய	 ஏறபாடடின	
சூத்திரஙகள்	 மாறிப்பாகவில்்ல.	 அதனு்ைய	 காரியஙகள்	
மாறிப்பாகவில்்ல.	 ்தைன	 ப்ழய	 ஏறபாடடில்	 ்மா்சயின	
மூலமாக	 இந்த	 கறப்ன்ய	 ்காடுத்தார	 எனறைல்ல.	
சிருஷ்டிபபின	 துைககத்தி்ல்ய	 மனிதனுககாக	 ்காடுத்த	
கறப்ன	இது.	தான	உண்ைாகின	மனிதன	எவ்விதமாக	தன்ன	
்தாழுது்காள்ள்ைண்டும்,	 எவ்ைாறு	 ஓய்வுநா்ள	 ஆசரிகக	
்ைண்டும்	 எனறு	 குறிபபிடுகிறைார.	 ்சால்லப்பானால்	 இது்ை	
முதாைது	கறப்னயாக	நியமித்திருககிறை்த	நாம்	பாரககி்றைாம்.	

	 ்மா்சயின	 மூலம்	 கறப்னக்ளக	 ்காடுத்த	 ்பாது,	
ஓய்வுநா்ளக	 குறித்த	 கறப்னயில்	 சில	 எச்சரிபபுக்ளக	
்காடுத்திருபப்த	்ைதத்தில்	நாம்	ைாசிககி்றைாம்.	“ஓய்வுநா்ளப	
பரிசுத்தமாய்	 ஆசரிகக	 நி்னபபாயாக;	 ஆறுநாளும்	 நீ	
்ை்ல்சய்து,	 உன	 கிரி்யக்ள்யல்லாம்	 நைபபிபபாயாக;	
ஏழாம்நா்ளா	உன	் தைனாகிய	கரத்தரு்ைய	ஓய்வுநாள்;	அதி்ல	
நீயானாலும்,	 உன	 குமாரனானாலும்,	 உன	 குமாரத்தியானாலும்,	
உன	 ்ை்லககாரனானாலும்,	 உன	 ்ை்லககாரியானாலும்,	
உன	 மிருகஜீைனானாலும்,	 உன	 ைாசல்களில்	 இருககிறை	
அந்நியனானாலும்,	 யா்தாரு	 ்ை்லயும்	 ்சய்ய்ைண்ைாம்” 
(ஆதி	 20:8-10).	 ஓய்வுநா்ள	பரிசுத்தமாக	ஆசரிகக	நி்னபபது	
மாத்திரமல்ல,	 அ்தத்	 தைறைாமல்	 பரிசுத்தமாகக	 க்ைபிடிகக	
்ைண்டும்.	ஆறு	நாளும்	நீ	கடினமாய்	உ்ழத்து,	குடும்பத்்தப	
பாதுகாகக	் ைண்டும்.	ஏழாம்	நாள்	கரத்தரு்ையது.	அந்த		நா்ள	
முழுைதும்	 குடும்பமாக	 ்தைனு்ைய	 சமுகத்தில்	 காத்திருந்து,	
அைருக்கனறு	 அரபபணிகக	 ்ைண்டும்.	 	 அனபானைரக்ள!	
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்தைன	 பரத்திலிருந்து	அனுபபின	 கறபல்கயின	 கறப்னகளில்	
அதிமுககியமான	 ஒரு	 சாரம்சம்	 ஓய்வுநாள்.	 ்தைன	 ஏன	
ஓய்வுநா்ள	 முககியபபடுத்த	 ்ைண்டும்?	 ஏன	 இவ்விதமான	
காரியத்்த	 மனிதனுககு	 நியமிகக்ைண்டும்?	 மனிதனு்ைய	
ைாழக்கயில்	 ்தை்னாடு	 ்தாைரபு	 ்காள்ள்ைண்டிய	 ஒரு	
ஜீைனுள்ள	்தாைரபு	 ்த்ை.	 ்தைன	 தம்மு்ைய	திடைத்்த,	
்சய்ல	 மனிதனுககுப	 ்பாதிககும்	 படியாக,	 மனிதனுககு	
தம்மு்ைய	சித்தத்்த	்ைளிபபடுத்தும்படியாக,	அை்னாடு	கூை	
அைர	்தாைரபு	்காள்ளவும்,	அைன	அை்ராடு	கூை	்தாைரபு	
்காள்ளவும்	ஓய்வுநா்ள	நியமித்திருககிறைார.	

	 ்ம்ல	குறிபபிடை	ைசனஙகளில்	முதாைது	குறிபபிடுகிறைார,	
இது	கரத்தரு்ைய	ஓய்வுநாள்.	முதலாைது	 நீ	 	அறிய்ைண்டிய	
காரியம்	இது	்தைனுககுரிய	நாள்.	“கரத்தர	ஆறுநா்ளககுள்்ள	
ைானத்்தயும்	 பூமி்யயும்	 சமுத்திரத்்தயும்	 அ்ைகளிலுள்ள	
எல்லாைற்றையும்	 உண்ைாககி,	 ஏழாம்நாளி்ல	 ஓய்ந்திருந்தார;	
ஆ்கயால்,	 கரத்தர	 ஓய்வுநா்ள	 ஆசீரைதித்து,	 அ்தப	
பரிசுத்தமாககினார”	 (யாத்	 20:11).	 இஙகு	 அைர	 சிருஷ்டிபபின	
ஆரம்பத்திறகு	 ்சனறு	 நி்னவுபடுத்துகிறைார.	 ஆக்ை	 இஙகு	
்காடுககும்படியான	 கறப்ன	 புதிதாகக	 ்காடுககபபடை	
கறப்னயல்ல.	 அனபானைரக்ள!	 நாம்	 ஓய்வுநா்ள	 எவ்ைாறு	
கனபபடுத்துகி்றைாம்?	 முதலாைது	 இது	 கரத்தருககுரிய	 நாள்	
எனப்த	அறிந்திருககி்றைாமா?

வாரததின் மு்தல் ஓய்வுநாளை அனுசரிகக தவண்டும்: 

	 இன்றைககு	 ஏன	 முதாலைது	 நா்ள	 ஓய்வு	 நாளாக	
க்ைபிடிககி்றைாம்?	 இந்த	 ்கள்விககான	 பதி்ல	 நாம்	
அறிந்து்காள்ளுைது	மிக	அைசியமானது.	இது	ஏ்தா	இன்றைககு	
ஏறபடை	 ந்ைமு்றையல்ல.	 ப்ழய	 ஏறபாடடி்ல்ய	
முதலாைது	 நா்ளயும்,	 ஏழாைது	 நா்ளயும்	 குறித்து	 ்தளிைாக	
கூறுை்த	 நாம்	 ைாசிககி்றைாம்.	 “முதலாம்	 நாள்	 உஙகளுககுப	
பரிசுத்தமான	 ச்பகூடுதல்;	 அதி்ல	 சாதாரணமான	 யா்தாரு	
்ை்லயும்	 ்சய்ய்ைண்ைாம்.	 ஏழுநாளும்	 கரத்தருககுத்	
தகனபலியிை்ைண்டும்;	 ஏழாம்நாள்	 பரிசுத்தமான	 ச்பகூடுதல்;	
அதில்	சாதாரணமான	யா்தாரு	்ை்லயும்	்சய்யலாகாது	எனறு	
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்சால்	எனறைார” (23:7-8).	ஆக்ை	முதலாம்	நாள்,	ஏழாம்	நாள்	
பரிசுத்தமான	ச்ப	கூடும்	நாள்	எனறை	ஒழுங்க	ப்ழய	ஏறபாடடில்	
்தைன	நியமித்திருககிறை்த	நாம்	பாரககி்றைாம்.	புதிய	ஏறபாடடில்	
அப்பாஸதல	நைபடிகளில்	ஜனஙகள்	முதலாம்	நாளில்,	அதாைது	
கரத்தரு்ைய	உயிரத்்தழுதலின	நாளில்	ச்பயாக	கூடிைருை்த	
நாம்	 ைாசிககி்றைாம்.	 “ைாரத்தின	 முதல்நாளி்ல,	 அபபம்	
பிடகும்படி	 சீஷரகள்	 கூடிைந்திருக்கயில்,	 பவுல்	 மறுநாளி்ல	
புறைபபை்ைண்டு்மனறிருந்து,	 அைரகளுை்ன	 சம்பாஷித்து,	
நடுராத்திரிமடடும்	 பிரசஙகித்தான”	 (அப	 20:7).	 இனனுமாக	
நாம்	 பாரககி்றைாம்,	 “பரிசுத்தைானகளுககாகச்	 ்சரககபபடும்	
தரமபபணத்்தககுறித்து	நான	கலாத்தியா	நாடடுச்	ச்பகளுககுப	
பண்ணின	 திடைத்தினபடி்ய	 நீஙகளும்	 ்சய்யுஙகள்.	 நான	
ைந்திருககும்்பாது	 பணஞ	 ்சரககுதல்	 இராதபடிககு,	 உஙகளில்	
அைனைன	 ைாரத்தின	 முதல்நாள்்தாறும்,	 தன	 தன	 ைரவுககுத்	
தககதாக	எ்தயாகிலும்	தனனிைத்தி்ல	்சரத்து்ைககககைைன” 
(1	 ்காரி	 16:1-2).	 இஙகு	 பவுல்	 ச்பகளுககு	 பண்ணின	
திடைத்தினபடி	்சய்யுஙகள்	எனறு	்சால்லுகிறைார.	

	 அனபானைரக்ள!	 இஸர்ைல்	 மககளுககு	 ஓய்வுநாளின	
கடை்ளயில்	 ்காடுத்த	 சடை	 திடை	 பிரமாணமானது	 புதிய	
ஏறபாடடில்,	 அ்த	 காரியமானது	 அதனு்ைய	 முககியத்துைம்,	
அதனு்ைய	 சூத்திரம்	 நமககு	 ்காடுககபபடடிருககிறைது	
எனப்த	 மறைந்துவிைககூைாது.	 ப்ழய	 ஏறபாடு	 இன்றைககு	
இல்்ல,	 புதிய	 ஏறபாடு	 மாத்திர்ம	 உண்டு	 எனறு	 அத்ன	
தடடிககழித்து	 விைமுடியாது.	 அது	 எந்தககாலத்திலும்	
கரத்தரு்ைய	 ஓய்வுநாள்.	 அந்த	 நாளில்	 உன்ன	 கரத்தருககு	
்சலுத்துைது	உனனு்ைய	கை்ம.	அந்த	 நா்ள	முழு்மயாக	
கரத்தருககுக	்காடுகக்ைண்டும்.	ஏ்தா	அ்ரகு்றையாக	்காஞச	
்நரம்	 மாத்திர்ம	 ்காடுபபது	 சரியல்ல.	 இன்றைககு	 ச்பகள்	
பரிசுத்த	ஓய்வுநா்ள	சீரகு்லககும்	படியாக	பல	காரியஙக்ள	
உடபுகுத்தியிருககிறைது.	சில	ச்பகளில்	கா்ல	5	மணியிலிருந்து	
6	 மணி	 ை்ர	 ஆராத்ன	 ்ைத்துள்ளனர.	 ஏன?	 ஓய்வுநாளில்	
்ை்லககு	் சல்லுைதும்	மறறை	பல	காரியஙக்ள	் ைண்டு்மனறைால்	
்சய்யுஙகள்,	 கா்ல	 ஆராத்னககு	 மாத்திரம்	 ைந்துவிடுஙகள்	
எனறு	கூறுகினறைனர.	அனபானைரக்ள!	இது	மககளிைம்	பணம்	
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சம்பாதிககும்	 மு்றை்ய	 அனறி	 ்ை்றைானறுமில்்ல.	 ்தைன	
இவ்ைளவு	முககியத்துைபபடுத்தி,	அத்ன	தம்மு்ைய	ஜனஙகள்	
என்றைககும்	க்ைபபிடிகக	்ைண்டும்	எனறு	நிரணயித்து,	அ்த	
ஒழுஙகும்	கிராமமாக	்சயல்படுத்த	்ைண்டிய	அதிமுககியமான	
ஒரு	ஒழுஙகுமு்றை்ய,	அறபமாக	எண்ணி	்சயல்படுகிறை	ச்பகள்	
்ைதத்திறகு	புறைம்பான்ைகள்.	அவ்விதமான	ச்பகள்	ச்பக்ள	
அல்ல.	

	 ஆண்ைைராகிய	இ்யசு	கிறிஸது	இந்த	உலகத்தில்	ைந்த	
அதிமுககியமான	ஒரு	்நாககம்	உன்ன	இரடசிககும்	படியாக்ை	
ைந்தார.	பாவிக்ள	இரடசிகக்ை	உலகத்தில்	கிறிஸது	இ்யசு	ைந்தார.	
தம்மு்ைய	 சீரஷரகளுககு	 இந்த	 சுவி்சஷத்்த	 எல்்லாருககும்	
பிரசஙகித்து	 சீஷராககுஙகள்	 எனறு	 ்சானனார.	 ஆனால்	
அவ்விதமான	ச்பகள்	சுவி்சஷத்்த	தவிர	மறறை	அ்னத்்தயு்ம	
்பாதிககினறைன.	அறபுத	சுகமளிககிறைதும்,	தீரககத்தரிசன	ைர்மனறு	
்சால்லுகிறைதும்,	 இனனும்	 பல	 காரியஙக்ளக	 கூறி,	 மகக்ள	
கூடைம்	்சரககிறை	சதி	கூடைமாக,	கள்ள	்பாத்னககு	வித்திடும்	
படியான	 சாத்தானின	 கூடைமாக	 இருககிறைது.	 இ்த்ய	 தான	
இ்யசு	 ்சானனார,	 ்ைள்்ளயடிககபபடை	 கல்ல்றை	 எனறு.	
இ்யசுைானைர	 மிகத்்தளிைாக	 “மனந்திரும்புஙகள்	 பர்லாக	
ராஜ்ஜியம்	சமீபித்திருககிறைது”	எனறு	பிரசஙகித்தார.	
	 அனபான	 ச்காதர்ன!	 ச்காதரி்ய!	 நீ	 மனந்திரும்பு,	
்தைனுககு	முனபாக	எதிரி்ையாய்	இருககிறை	உன	பாைத்திலிருந்து	
மனந்திரும்பு.	 இனி	 நான	 அல்ல	 கிறிஸது்ை	 எனறு	 உன	
ைாழக்க்ய	 ்சபபனிடு.	 ஆக்ைதான	 சீரதிருத்த	 ச்ப	
எனறைால்,	 சீரத்திருத்தபபடுத்திக	 ்காண்்ை	 இருகக	 ்ைண்டும்.	
உன	 ைாழக்கயில்	 மனந்திரும்பு	 இது்ை	 ்ைதம்	 ்பாதிககும்	
சத்தியம்.	 பாைத்தின	 சம்பளம்	 மரணம்	 எனப்த	 மறைககா்த.	
கரத்தராகிய	 இ்யசுகிறிஸதுவின	 கிரு்பைர்மா	 நித்திய	 ஜீைன	
எனப்த	 நி்னவில்	 ்காள்.	 அனபானைரக்ள!	 இரடசிப்ப	
்பாதிககாத	 எந்த்ைாரு	 ச்பயும்,	 இரடசிப்ப	 ்பாதிககாத	
எந்த்ைாரு	்பாத்னயும்	்ைதத்திறகு	ஏறபு்ையது	அல்ல.	அது	
்ைள்்ளயடிககபபடை	கல்ல்றை்ய.	 திரள்	கூடைமான	மககள்	
அஙகு	் பாகினறைனர.	ஏன?	(It	is	need	based	Preaching)	உஙகளுககு	
எனன	்த்ை	எனப்த	அறிந்து,	அ்த	்மயபபடுத்தி	அதினால்	
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கைரந்திழுககும்	 படியான	 ்சயல்	 அது.	 ்ைதத்தில்	 எந்த்ைாரு	
பகுதியிலும்	 அவ்விதமான	 காரியத்்தப	 ்பாதிககவில்்ல.	
அரு்மயான	 ச்காதர்ன!	 ச்காதரி்ய!	 நீ	 இரடசிககபபடுைது	
மிக	 அைசியம்.	 நீ	 இரடசிககபபடடிருககிறைாயா?	 ்தை்னாடு	
ஒபபுரைான	 ைாழக்க	 உனனில்	 உண்ைா?	 கரத்தர	 உன்னாடு	
இ்ைபபடுகிறைாரா?	 ஆவியானைர	 உன்ன	 ைழிநைத்துகிறைாரா?	
இல்்ல்யனறைால்	 ்ைதம்	 ்சால்லுகிறைது,	 நீ	 ்ைதத்திறகு	
வி்ராதமாய்	ஜீவிககிறைாய்.	அது	மிக	பயஙகரமான	ஒரு	நி்ல.	அது	
ஒரு	நிரபந்தமான	ைாழக்க.	நித்தியமான	் மாடச	ராஜ்ஜியத்திறகு	
நீ	 ்பாக	 முடியாது.	 நரகம்	 எப்பாழுதும்	 உனககு	 திறைந்்த	
இருககிறைது.	 உனனு்ைய	 ைாழக்கயானது	 மிக	 குறுகியகால	
ைாழக்க.	உன	நாடகள்	எனபது	ஒவ்்ைாரு	நாளும்	பனி்யப	
்பால	 ம்றைந்து	 ்காண்்ை	 ்பாகிறைது.	 ‘மனந்திரும்பு’	 ்ைதம்	
அ்ததான	 ்பாதிககிறைது.	 ஓய்வுநாள்	 எனபது	 கரத்தருக்கனறு	
பிரத்்யகபபடுத்தபபடை	நாள்.	அ்த	ஒழுஙகாகக	க்ைபிடிபபது	
நம்மு்ைய	கை்ம.	

த்தவனுள்டய ஆையததிற்கு எவ்வி்தம் சசல்ை தவண்டும்?

	 யாத்திராகமம்	 புத்தகத்தில்	 ்மா்சயின	 மூலமாக	
மறுபடியுமாக	 எடுத்து்ரபப்த	 நாம்	 பாரககி்றைாம்.	 “்மலும்,	
கரத்தர	 ்மா்சயினிைத்தில்:	 நீ	 இஸர்ைல்	 புத்திர்ர	 ்நாககி,	
நீஙகள்	 என	 ஓய்வுநாடக்ள	 ஆசரிகக	 ்ைண்டும்;	 உஙக்ளப	
பரிசுத்தபபடுத்துகிறை	கரத்தர	நான	எனப்த	நீஙகள்	அறியும்படி,	
இது	 உஙகள்	 த்லமு்றை்தாறும்	 எனககும்	 உஙகளுககும்	
அ்ையாளமாயிருககும்”	(யாத்	31:11-12).	இது	த்லமு்றை்தாறும்	
ஆசரிகக	்ைண்டும்.	ஒவ்்ைாரு	கரத்தரு்ைய	பிள்்ளகளுககும்	
கரத்தர	 ்காடுத்திருககிறை	 கடை்ள	 இது.	 ஏன?	 அந்த	 நாளில்	
்தைன	உன்னாடு	கூை	இ்ைபபடும்	படியாக	நியமித்திருககிறைார.	
ஆனால்	 நீ்யா	 ்சாந்த	 ்ை்லகளினால்	 பாதிககபபடுகிறைாய்.	
்சாந்த	 காரியஙகளுககு	முககியத்துைம்	 ்காடுககிறைாய்.	ஆனால்	
கரத்தருக்கா	்நரமில்்ல	எனகிறைாய்.	ஓய்வுநா்ளப	புறைககணித்து	
கரத்த்ர	கனவீனபபடுத்துகிறைாய்.	ஆவிககுரிய	ைாழக்க	எனபது	
சாதாரணமான	 காரியமல்ல.	 உன	 நண்பன	 யார?	 உனககு	
்நருககமானைரகள்	 யார?	 ்பாதுைாக	 ்தைபகதி	 இல்லாத	
மகக்ளாடு	நாம்	் தாைரபு	் காண்டிருககிறை	ைாழக்க	கூை	அ்நக	
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சமயஙகளில்	நம்மு்ைய	ஆவிககுரிய	்பலத்்த	உறுஞசுகிறைதாக	
இருககிறைது.	 சாதாரணமாக	 ்தைபகதியில்லாத	 நண்பரக்ளாடும்,	
உறைவினரக்ளாடும்	இரண்டு	அல்லது	மூனறு	நாள்	்சலவிடடுப	
பாருஙகள்.	நிச்சயமாக	நீ	ஆவிககுரிய	ைாழவில்	பினன்ை்ைக	
காணுைாய்.	ஒரு்ை்ள	நீ	இரடசிககபபைாமல்	இருந்தாயானால்	
இது	 உன்ன	 பாதிககாது,	 அைரக்ளாடு	 ஒத்துப்பாைாய்.	
அனபானைரக்ள!	 ஆவிககுரிய	 ைாழக்க	 எனபது	 எல்லாக	
காை்லாடும்	உன்னக	காத்துக்காள்ள்ைண்டும்.	ஆக்ை	இந்த	
ஓய்வுநாளில்	எவ்விதமாக	்சயல்பை்ைண்டும்	எனப்தக	குறித்து	
புதிய	 ஏறபாடடின	அடிபப்ையில்	 ்பாதிகக்ைண்டிய	அ்நக	
காரியஙகள்	உண்டு.	அதில்	முககியமாக,	்தைன	்சால்லுகிறைார	
அது	பரிசுத்தமான	நாள்.	உஙக்ளப	பரிசுத்தபபடுத்துகிறை	கரத்தர	
நான	எனகிறைார.	அந்த	 நாளில்	நீ	்கடகும்படியான	ைசனத்தின	
மூலமாக,	அைரு்ைய	பிரசனனத்்தக	்காடுத்து,	உனனு்ைய	
ஆத்துமா்ைாடு	கூை	இ்ைபபடுகிறை	நாள்	அது.	

	 அனபானைரக்ள!	 நீஙகள்	 ஆயலபபிரகாரஙகளில்	
்சல்லும்	 ்பாழுது,	 ‘கரத்தா்ை	 நீர	 என்னாடு	 கூை	 ்பசும்’	
எனறு	மனறைாடிவிடடு	்பா.	்தைன	நிச்சயமாக	உன்னாடு	கூை	
்பசுைார.	 உனனு்ைய	 இருதயமானது	 ஆயத்தபபைவில்்ல	
எனறைால்,	 எந்த்ைாரு	 பிரசஙகியின	 ைாரத்்தயும்	 உன்ன	
பாதிககாது.	அதாைது	்தைனு்ைய	சத்தத்்த	நீ	உணரமுடியாது.	
ஆனால்	 ஆயத்தத்்தாடு	 ைருகிறை	 எந்த்ைாரு	 ஆத்துமா்ைாடும்	
கரத்தர	தம்மு்ைய	ைாரத்்த்ய	அனுபபி	இ்ைபடுகிறைார.	இைர	
ஜீைனுள்ள	் தைன.	நான	ஏன	ஓய்வுநா்ள	க்ைபிடிகக	் ைண்டும்?	
எனறு	 நீ	 ்கடபாயாகில்,	 “உஙக்ளப	 பரிசுத்தபபடுத்துகிறை	
கரத்தர	நான	எனப்த	நீஙகள்	அறியும்படி”	(யாத்	31:13)	எனறு	
்சால்லுகிறைார.	அரு்மயான	ச்காதர்ன!	ச்காதரி்ய!	உன்ன	
பரிசுத்தபபடுத்துகிறை	 கரத்தர	அை்ர.	ஆறுநாள்	 நீ	 உலகத்்தாடு	
இ்ணந்து,	 உலகத்தின	 காரியஙகளினால்	 நசுககபபடுகிறைாய்,	
தீடடுபபடுகிறைாய்.	 ஏழாம்	 நாள்	 மறறும்	 முதலாம்	 நாளில்	 நீ	
ச்பயில்	காணபபடுைது	அைசியமானது.	ஆயத்தபபடுத்தபபடை	
இருதயத்்தாடு	 முதலாம்	 நாள்	 நீ	 ச்பயில்	 காணபபடுைதும்	
்தைன	நமககு	நியமித்திருககிறை	பிரதான	கடை்ள.	ஆக்ைதான	
அைர	 ்சால்லுகிறைார,	 “இது	 உஙகள்	 த்லமு்றை்தாறும்	



  கர்த்தரின் ஓய்வுநாள்

11

எனககும்	 உஙகளுககும்	 அ்ையாளமாயிருககும்”	 (யாத்	 31:13).	
அடுத்த	 ைசனத்தில்	 ்சால்லுகிறைார,	 “ஆ்கயால்,	 ஓய்வுநா்ள	
ஆசரிபபீரகளாக;	 அது	 உஙகளுககுப	 பரிசுத்தமானது;	 அ்தப	
பரிசுத்தக	 கு்லச்சலாககுகிறைைன	 ்கா்லயுண்ணககைைன;	
அதி்ல	 ்ை்ல்சய்கிறை	 எந்த	 ஆத்துமாவும்	 தன	 ஜனத்தின	
நடுவில்	 இராதபடிககு	 அறுபபுண்டு்பாைான”	 (யாத்	 31:14).	
அனபானைரக்ள!	ஓய்வுநாள்	எனபது	உஙகளுககுப	பரிசுத்தமானது.	
அ்தக	 க்ைபிடிககாமல்,	 ்தைபயமில்லாமல்,	 ்ை்ல	
்சய்து்காண்டு	அ்த	பரிசுத்தககு்லச்சலாககுகிறைைன	்கா்ல	
்சய்யபபை	் ைண்டும்.	அந்த	ஆத்துமா	கரத்தரு்ைய	சமூகத்்தக	
கிடடிச்	 ்சராது.	 அனபானைரக்ள!	 உஙகள்	 இருதயத்தில்	அது	
ப்ழய	ஏறபாடு	 எஙகளுககு	இல்்ல	எனறு	சிந்திககாதீர.	இது	
நித்திய	உைனபடிக்க.	“ஆறுநாளும்	்ை்ல்சய்யலாம்;	ஏழாம்	
நா்ளா	 ்ை்ல	 ஒழிந்திருககும்	 ஓய்வுநாள்;	 அது	 கரத்தருககுப	
பரிசுத்தமானது;	 ஓய்வுநாளில்	 ்ை்ல்சய்கிறைைன	 எைனும்	
்கா்ல்சய்யபபை்ைண்டும்.	 ஆ்கயால்,	 இஸர்ைல்	 புத்திரர	
தஙகள்	த்லமு்றை்தாறும்	ஓய்வுநா்ள	நித்திய	உைனபடிக்கயாக	
ஆசரிககும்படி,	அ்தக	 ்கக்காள்ளககைைரகள்”	 (யாத்	 31:15-
16).	

ஓய்வுநாள் என்்பது ்பரிசுத்தப்படுததும் நாள்:

	 ஏன	நாம்	ப்ழய	ஏறபாடடில்	பலிக்ளப	பாரககி்றைாம்?	
ஏன	பரிசுத்தபபடுத்து,	பரிசுத்தபபடுத்து	எனறு	் தைன	எச்சரிபப்த	
பாரககி்றைாம்?	 தீடடுபபடை	 நம்மு்ைய	 இருதயத்்த	
பரிசுத்தபபடுத்த	 ்ைண்டிய	 நாள்	 அது.	 பரிசுத்தமில்லாமல்	
ஒருைரும்	 கரத்த்ர	 தரிசிகக	 முடியாது.	 அசுத்தமான	
பாைஙகள்,	 மாம்சத்திறகுரிய	 இச்்சகள்,	 பண	 ஆ்சயினால்	
பிடீககபபடை	 இருதயம்,	 மறறை	 உலகத்திறகுரிய	 காரியஙகள்	
இ்ைகள்	யாவும்	உன்ன	பாதித்துள்ளது.	இதிலிருந்து	உன்ன	
பரிசுத்தபபடுத்தவில்்ல	எனறைால்,	“்தை்ன	நீர	எனககு	் ைண்ைாம்	
எனககு	உலகமும்	அதின	இச்்சயு்ம	்ைண்டும்.	 நீர	எஙக்ள	
்கடுககைா	ைந்தீர”	எனறு	விலகிப்பாைாய்.	இது	உன	ைாழக்கயின	
துணிகரமான	 பாைம்	 எனப்த	 மறைைா்த.	 “அது	 என்றைககும்	
எனககும்	 இஸர்ைல்	 புத்திரருககும்	 அ்ையாளமாயிருககும்;	
ஆறுநா்ளககுள்்ள	கரத்தர	ைானத்்தயும்	பூமி்யயும்	உண்ைாககி,	
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ஏழாம்	நாளி்ல	ஓய்ந்திருந்து	பூரித்தார	எனறைார.	சீனாய்ம்லயில்	
அைர	 ்மா்ச்யா்ை	 ்பசி	 முடிந்தபின,	 ்தைனு்ைய	
விரலினால்	எழுதபபடை	கறபல்ககளாகிய	சாடசியின	இரண்டு	
பல்கக்ள	 அைனிைத்தில்	 ்காடுத்தார” (31:17-18).	 ்தைன	
இ்தச்	் சால்லியதும்	மறறை	கறப்னக்ள	எ்தயும்	் பசவில்்ல,	
்மா்சயின	 ்கயில்	 ்காடுத்தனுபபிய்த	 நாம்	 பாரககி்றைாம்.	
ஏ்னனறைால்,	நீ	உன்ன	் தைனுககு	அரபபணிகக	் ைண்டியது	மிக	
அைசியம்.	மனி்தக	கனபபடுத்துைது	எனபது	மிகமிக	் பால்லாதது.	
இந்த	உலகத்தில்	பிசாசானைன	மிக	பயஙகரமானைன.	அ்ை்னப	
்பான்றை	 மனிதனு்ைய	 இருதயமும்	 மிக	 பயஙகரமானதும்,	
்கடு	நி்றைந்துமாக	உள்ளது.	உனனு்ைய	எனனு்ைய	இருதயம்	
திருககும்	மகா	்கடு	நி்றைந்தது.	அத்ன	கரத்தர	மாறறைவில்்ல	
எனறைால்,	 அது	 தீ்மககுத்தான	 தீவிரித்து	 ஓடும்.	 உனனு்ைய	
இருதயம்	உன்ன	ைஞசிகக	இைம்	்காைா்த.	உன	ஆவிககுரிய	
ைாழக்கயில்	 ்தைன	 ்தளிைாய்	 கடை்ளயிடைது	 இதுதான.	
நான	 ்சால்லுைது	 ஏ்தா	 ப்ழய	 ஏறபாடடுக	 காலஙகளில்	
யூதரகள்	 க்ைபிடித்த	 ்ைளியரஙகமான	 சைஙகாசாரஙக்ள	
அல்ல.	 நம்மு்ைய	 இருதயப	 பூரைமான	 ஆராத்னககு	 அைர	
பாத்திரமானைர.	அை்ர	 உனககு	 ஜீை்னக	 ்காடுத்திருககிறைார,	
அை்ர	உனககு	ஆகாரத்்தக	கடை்ளயிடுகிறைார,	அை்ர	உனககு	
பாதுகாப்பக	 ்காடுககிறைார.	 ஆனால்	 நீ	 எனன	 ்சய்கிறைாய்,	
அைர	 யார?	 நான	 ஏன	 அை்ர	 கனபபடுத்த	 ்ைண்டும்?	
ஆனால்	 ்தைன	 ்சால்லுகிறைார,	 நீ	 அறுபபுண்டு	 ்பாைாய்.	
உனனு்ைய	உதாசினத்திறகு	ஏன	உன்ன	இனனும்	அழிககாமல்	
்ைத்திருககிறைார	 எனறைால்,	 அைரு்ைய	 நீடிய	 ்பாறு்ம்ய	
காரணம்.	 பிரியமானைரக்ள!	 உனனு்ைய	 எனனு்ைய	 மனம்	
்பான	 ்பாககிறகு	 ்தைனு்ைய	 ைாரத்்த்ய	 மாறறிவிை	
முடியாது.	்தைன	பயத்திறகுரியைர.	்மா்சயின	மூலம்	்தைன	
மறுபடியும்	மறுபடியுமாக	இ்தத்தான	எச்சரித்தார.	

த்தவனுள்டய எசசரிபபு:

	 ்மா்சயின	க்ைசி	புத்தகமான	உபாகமத்திலும்	்மா்ச	
க்ைசியாக	 எச்சரிபப்த	 பாரககி்றைாம்.	 ்மா்ச	 கானான	
்தசத்தில்	நீ	பிர்ைசிகக	முடியாது	எனறு	் தைன	் சால்லிவிடைார.	
்மா்ச	 கானான	 ்தசத்தில்	 பிர்ைசிககவில்்ல.	 அைனு்ைய	
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ம்னவியும்	 உள்்ள	 பிர்ைசிககவில்்ல.	 உனனு்ைய	
ைாழக்கயில்	 உனனு்ைய	 ம்னவி்யா,	 கணை்னா,	
பிள்்ளக்ளா	 பர்லாக	 ராஜ்ஜியத்தில்	 பிர்ைசிபபாரகளா	
எனறு	நிச்சயமாக	்சால்லமுடியாது.	உனனு்ைய	ைாழக்கயில்	
்தய்ை	பயம்	்த்ை.	நீ	மறறைைரக்ளச்	்சால்லிக்காண்டு	உன	
ைாழ்கயில்	 பினன்ை்ை	 ்நாககி	 ்பாைாயானால்	 உனககு	
ஐ்யா!	 இந்த	 ்தைனுககு	 பயபபடு.	 யார	 உன்ன	 விடுவிககக	
கூடும்?	யார	உனககாக	இந்த	்தைனிைத்தில்	ைழககாைமுடியும்?	
்தைனு்ைய	 கறப்ன்ய	 நாம்	 மீறும்்பாழுது,	 ்தைன	
்மா்ச	 ்ஜபம்	 பண்ணினாலும்	 ்கடகமாடைார,	 சாமு்ைல்	
்ஜபம்	பண்ணினாலும்	்கடகமாடைார,	ஊழியககாரன	்ஜபம்	
பண்ணினாலும்்கடகமாடைார	 எனப்த	 ்தரிந்து்காள்.	
இன்றைககு	 கிறிஸதைரகள்	 எனறு	 ்சால்லிக	 ்காள்ளுபைரகள்,	
ஓய்வு	 நாளில்	 திருமணஙகளும்	 மறறை	 பல	 காரியஙக்ளயும்	
துணிகரமாக்ை	்சய்கிறைாரகள்.	ஓய்வுநாளில்	உன்ன	்தைனுககு	
தவிர,	 மறறை	 எந்த	 காரியஙகளுககும்	 நீ	 இைம்	 ்காடுத்தாலும்	
அ்த	 ்தைன	 நிச்சயமாக	 ஆசீரைதிகக்ைமாடைார.	 சாபத்்த	
்தரிந்து்காள்ளா்த.	 அனபானைரக்ள!	 நீ	 ஓய்வுநா்ள	
கனபபடுத்துகிறைாயா?	 ்தைன	 ்சால்லுகிறைார	 “உன	 ்தைனாகிய	
கரத்தர	 உனககுக	 கடை்ளயிடைபடி்ய,	 ஓய்வுநா்ளப	
பரிசுத்தமாய்	ஆசரிபபாயாக” (உபா	5:12).	
	 ்தைன	 உனககு	 கட்ையிடைார	 எனப்த	 மறைைா்த.	
உனககு	முனன்ம	்சானன	கடை்ள	இதுதான.	்மா்ச	அந்த	
ஜனஙகளிைத்தில்	 இ்தத்தான	 எச்சரிககிறை்தப	 பாரககி்றைாம்.	
ஓய்வுநா்ள	 கரத்தரு்ைய	 நாள்	 எனப்த	 நீ	 மறைந்தாயானால்	
எல்லா்ம	 முடிந்தது.	 நீ	 பல	 காரியஙக்ளச்	 சாககுப்பாககு	
்சால்லி	கரத்தரு்ைய	நா்ளத்	திருடுகிறைாய்.	அது	உனனு்ைய	
நாள்	 அல்ல,	 அைருககுக	 கீழபபடிைது	 உனனு்ைய	 கை்ம.	
அைர	மறுபடியும்	்சால்லுகிறைார,	“ஆறு	நாளும்	நீ	்ை்ல்சய்து,	
உன	 கிரி்யக்ள்யல்லாம்	 நைபபிபபாயாக.	 ஏழாம்	
நா்ளா	 உன	 ்தைனாகிய	 கரத்தரு்ைய	 ஓய்வு	 நாள்;	 அதி்ல	
நீயானாலும்,	 உன	 குமாரனானாலும்,	 உன	 குமாரத்தியானாலும்,	
உன	 ்ை்லககாரனானாலும்,	 உன	 ்ை்லககாரியானாலும்,	
உன	 எருதானாலும்,	 உன	 கழு்தயானாலும்,	 உனககு	 இருககிறை	
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மற்றைந்த	 மிருகஜீைனானாலும்,	 உன	 ைாசல்களில்	 இருககிறை	
அந்நியனானாலும்	 யா்தாரு	 ்ை்லயும்	 ்சய்ய்ைண்ைாம்;	
நீ	 இ்ளபபாறுைது்பால	 உன	 ்ை்லககாரனும்	 உன	
்ை்லககாரியும்	 இ்ளபபாறை்ைண்டும்;	 நீ	 எகிபது	 ்தசத்தில்	
அடி்மயாயிருந்தாய்	எனறும்,	உன	்தைனாகிய	கரத்தர	உன்ன	
அவ்விைத்திலிருந்து	 ைல்ல்மயுள்ள	 கரத்தினாலும்	 ஓஙகிய	
புயத்தினாலும்	 புறைபபைபபண்ணினார	 எனறும்	 நி்னபபாயாக;	
ஆ்கயால்	 ஓய்வு	 நா்ள	 ஆசரிகக	 உன	 ்தைனாகிய	 கரத்தர	
உனககுக	கடை்ளயிடைார” 	(உபா	5:13-15).	நீ	அடி்மயிலிருந்து	
மீடகபபடைாய்	எனப்த	நி்ன.	நீ்யா	நான	எதறகு	அடி்மயாய்	
இருந்்தன	எனகிறைாய்.	நீ	்மய்யாலும்	இரடசிககபபடை	மனிதன	
எனறைால்,	உன்ன	மாம்ச	அடி்மத்தனத்திலிருந்து	மீடடிருககிறைார.	
அைர	 எகிபதின	அடி்மத்தனத்திலிருந்து	மீடடிருககிறைார.	அைர	
தம்மு்ைய	ைல்்லயுள்ள	 கரத்தினாலும்	ஓஙகிய	புயத்தினாலும்	
புறைபபை	பண்ணினார	எனப்த	நி்ன.	அைர,	உனககு	இம்மடடும்	
ஜீை்னயும்,	்பல்னயும்	்காடுத்திருககிறைார	எனப்த		நி்ன.	
உன	 பாைத்திலிருந்து	 மீடை	 ்தை்ன	 நி்னத்து	 பரிசுத்தமாக	
ஓய்வுநா்ள	கனபபடுத்து.	தன்ன்ய	பலியாக	உனககாக	சிந்தின	
இரத்தத்்த	உன	காலின	கீழாகப	் பாடடு	மிதித்து,	அைமதிககா்த.	
கரத்தரு்ைய	சமூகத்தில்	உன்ன	தாழத்து.	

ஓய்வுநாளில் நாம் எஙகு காணப்ப்டதவண்டும்?

	 ்தைன	 ்சால்லுகிறைார,	 “முதலாம்	 நாளில்	 பரிசுத்த	
ச்ப	 கூடுதலும்,	 ஏழாம்	 நாளிலும்	 பரிசுத்த	 ச்பகூடுதலும்	
இருகக்ைண்டும்;	அ்ைகளில்	ஒரு	் ை்லயும்	் சய்யபபைலாகாது;	
அைரைர	 சாபபிடுகிறைதறகுத்	 ்த்ையானதுமாத்திரம்	 உஙகளால்	
்சய்யபபைலாம்” 	 (யாத்	 12:16).	 ப்ழய	 ஏறபாடடில்	 ்தைன	
ஒரு	 சிறுகூடை	 மகக்ளத்	 ்தரிந்து்காண்டு	 எவ்ைளவு	
அரு்மயாக	 ைழிநைத்தினார	 எனப்த	 ைாசிககும்்பாழுது	
்மய்	சிலிரபபதாக	இருககிறைது.	நீ	ஓய்வுநாளில்	ச்பகூடு்கயில்	
காணபபை்ைண்டும்.	 ஏன	 ச்ப	 கூை்ைண்டும்?	 தூஙகைா?	
இல்்ல,	 ச்பயில்	 நீ	 உன்ன	 அரபணிபபது	 அைசியம்.	 ஒரு	
கிறிஸதைனுககு	ஆவிககுரிய	வீடு	எனபது	ச்பதான.	ஆக்ைதான	
்லவியராகமத்தில்	 எனன	 ்சால்லபபடுகிறைது,	 “முதலாம்	 நாள்	
உஙகளுககுப	பரிசுத்தமான	ச்பகூடுதல்;	அதி்ல	சாதாரணமான	
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யா்தாரு	் ை்லயும்	்சய்ய்ைண்ைாம்.	ஏழுநாளும்	கரத்தருககுத்	
தகனபலியிை்ைண்டும்;	 ஏழாம்நாள்	 பரிசுத்தமான	 ச்பகூடுதல்;	
அதில்	 சாதாரணமான	 யா்தாரு	 ்ை்லயும்	 ்சய்யலாகாது	
எனறு	்சால்	எனறைார” 	(்லவி	23:7-8).	நீ	ச்பயில்	்மய்யாய்	
ஆராதிககும்	படியாகவும்,	அை்ரப	பணிந்து	்காண்டு	்தாழுது	
்காள்ளும்படியாக	காணபபை்ைண்டும்.	

	 ஒரு	சில	ச்பகளில்	ச்மத்து	எடுத்துைந்து,	அந்த	நாளில்	
முழுைதுமாக	தஙக்ள	ச்பக்கனறு	அரபணித்து	ைாழுகிறை	மககள்	
இருககிறைாரகள்.	அனபானைரக்ள!	அது	தான	அைசியம்.	ச்பகளில்	
உன்ன	 முழு்மயாய்	 ஒபபுக்காடுத்து	 ைாழ்ைண்டியது	 மிக	
அைசியம்.	ப்ழய	ஏறபாடடில்	்தைன	ஆசரிபபுக	கூைாரத்்த	
்மயத்தில்	் ைத்தார.	சுறறிலும்	அைரால்	் தரிந்து்காள்ளபபடை	
சிறுகூடை	மககள்.	்காத்திரம்	்காத்திரமாக	கூடினாரகள்.	்மகம்	
எஙகு	 தஙகுகிறை்தா	 அஙகு	 தஙக	 ்ைண்டும்,	 ்மகம்	 எங்க	
்சல்லுகிறை்தா	 அங்க	 ்பாக்ைண்டும்.	 ச்பயில்	 உன்ன	
முழு	இருதயத்்தாடும்	அதில்	உடபடுத்திக	்காள்ள்ைண்டியது	
அைசியம்.	அ்த	நீ	புறைககணிகக	கூைாது.	

	 அரு்மயாைரக்ள!	அவ்ைாறு	புறைககணித்த	ஒரு	மனிதனின	
நி்ல்யப	 பாருஙகள்,	 “இஸர்ைல்	 புத்திரர	 ைனாந்தரத்தில்	
இருக்கயில்,	ஓய்வுநாளில்	விறைகுக்ளப	் பாறுககிக்காண்டிருந்த	
ஒரு	 மனித்னக	 கண்டுபிடித்தாரகள்.	 விறைகுக்ளப	 ்பாறுககின	
அந்த	 மனித்னக	 கண்டுபிடித்தைரகள்,	 அை்ன	 ்மா்ச	
ஆ்ரான	எனபைரகளிைத்துககும்	ச்பயார	அ்னைரிைத்துககும்	
்காண்டுைந்தாரகள்.	அைனுககுச்	் சய்ய்ைண்டியது	இனன்தனறு	
தீரககமான	 உத்தரவு	 இல்லாதபடியினால்,	 அை்னக	 காைலில்	
்ைத்தாரகள்.	 கரத்தர	 ்மா்ச்ய	 ்நாககி:	 அந்த	 மனிதன	
நிச்சயமாய்க	்கா்ல்சய்யபபை்ைண்டும்;	ச்பயார	எல்லாரும்	
அை்னப	 பாளயத்திறகுப	 புறைம்்ப	 கல்்லறியககைைரகள்	
எனறைார.	அப்பாழுது	ச்பயார	எல்லாரும்	கரத்தர	்மா்சககுக	
கடை்ளயிடைபடி்ய,	 அை்னப	 பாளயத்திறகுப	 புறைம்்ப	
்காண்டு்பாய்க	கல்்லறிந்தாரகள்;	அைன	்சத்தான” 	 (15:32-
36).	 அனபான	 ச்காதர்ன!	 ச்காதரி்ய!	 உன	 ைாழக்கயில்	
ஓய்வுநா்ள	அசட்ை	பண்ணும்படி	துணிகரம்	்காள்ளா்த. 
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	 இந்நாளில்	் தைன	உன்னாடு	் தளிைாய்	் பசியிருககிறைார.	
நீ	 எனன	 ்சய்யப	 ்பாகிறைாய்?	ஆண்ைைருககாக	 ்தைனு்ைய	
சமுகத்தில்	 உன்ன	 உடபுகுத்திக	 ்காள்ைாயா?	 ஆவிககுரிய	
நல்ல	 புத்தகஙக்ள	 ைாசிககவும்,	 ்தைனு்ைய	 ஜனஙக்ளாடு	
ஒருைருக்காருைர	 ஐககியபபைவும்,	 ்ஜபிககவும்,	 ்ைதம்	
ைாசிககவும்	உன்ன	அரபபணிபபாயா?	ஆறுநாள்	நீ	கடினமாய்	
உ்ழ.	ஒருநாள்	அைருக்கனறு	் காடு.	அந்த	நா்ள	அைருக்கனறு	
்சலவு	் சய்.	உனனு்ைய	ைாழக்கயில்	அை்ரக	கனம்	பண்ணு,	
அைர	 உன்னக	 கனபபடுத்துைார.	 ஆண்ைை்ர	 இரடசியும்	
எனறு	சிலு்ையண்்ை	்பா.	நீயும்	நானும்	ஒருநாள்	மரிககதான	
்ைண்டும்.	உனனு்ைய	நித்தியம்	எங்க?	பர்லாகமா?	நரகமா?	
அதினால்	தான	் ைதம்	் சால்லுகிறைது,	நா்ள	அல்ல,	இப்பாழு்த	
அநுககிரகக	காலம்,	இப்பாழு்த	இரடசணிய	நாள்	 (2	்காரி	
6:2).	சிலு்ை	முன	தாழத்து்ைாம்.	்தை்னாடு	்காண்டிருககிறை	
ஜீைனுள்ள	்தாைர்ப	புதுபபித்துக	்காள்்ைாமாக.

கர்த்தர்ததாமே இந்த வதார்த்்தக்ை ஆசீரவதிப்தாரதாக! ஆமேன்!
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