ஜனவரி – 10 – செவ்வாய்
புனித வில்லியம்
ஆண்டவரே, எங்கள் தலலவரே! உமது செயர் உலசகங்கும் எவ்வளவு ரமன்லமயாய் விளங்குகின்றது! திொ. 8:1
முதல் வாெகம்: எெிரேயர்2:5-12
எனரவ ெரகாதே ெரகாதரிகரள! நாங்கள் வேவிருக்கும் உலகு ெற்றிப் ரெசுகிரறாம். கடவுள் அதலன வானதூதரின் அதிகாேத்திற்குப்
ெணியச் செய்யவில்லல. இதற்குச் ொன்றாக மலறநூலில் ஓரிடத்தில் சொல்லப்ெட்டுள்ளது இதுரவ: 'மனிதலே நீர் நிலனவில்
சகாள்வதற்கு அவர்கள் யார்? மனிதப் ெிறவிகலள நீர் ஒருசொருட்டாக எண்ணுவதற்கு அவர்கள் எம்மாத்திேம்? ஆயினும் நீர்
அவர்கலள வானதூதலே விடச்ெற்ரற ெிறியவர் ஆக்கியுள்ள ீர்; மாட்ெிலயயும் ரமன்லமலயயும் அவர்களுக்கு முடியாகச்
சூட்டியுள்ள ீர். உமது லக ெலடத்த வற்றுக்கு ரமலாக அவர்கலள நியமித்தீர். எல்லாவற்லறயும் அவர்கள் ொதங்களுக்குக்
கீ ழ்ப்ெடுத்தியுள்ள ீர்.' அலனத்லதயும் மனிதருக்கு அடிெணியச் செய்தார் என்ெதால், எலதயும் ெணியாதிருக்க விட்டுவிடவில்லல
எனலாம். எனினும், அலனத்தும் மனிதருக்கு இன்னும் அடிெணியக் காரணாம். நாம் காண்ெரதா ெிறிது காலம். வானதூதலேவிடச்
ெற்றுத்
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சூட்டப்ெட்டலதக் காண்கிரறாம். இவ்வாறு கடவுளின் அருளால் அலனவருலடய நலனுக்காகவும் இவர் ொவுக்கு உட்ெட
ரவண்டியிருந்தது. கடவுள் எல்லாவற்லறயும் தமக்சகன்று தாரம உண்டாக்கினார். அவர், மக்கள் ெலலே மாட்ெியில் ெங்குசகாள்ள
அலைத்துச் செல்ல விரும்ெியரொது, அவர்களது மீ ட்லெத் சதாடங்கி வைி நடத்துெவலேத் துன்ெங்கள் மூலம் நிலறவு
உள்ளவோக்கினார். இது ஏற்றசெயரல. தூய்லமயாக்குகிறவர், தூய்லமயாக்கப்ெடுரவார் அலனவருக்கும் உயிர்முதல் ஒன்ரற.
இதனால் இரயசு இவர்கலளச் ெரகாதேர் ெரகாதரிகள் என்று அலைக்க சவட்கப்ெடவில்லல. 'உமது செயலே என் ெரகாதேர்
ெரகாதரிகளுக்கு அறிவிப்ரென்; ெலெ நடுரவ உம்லமப் புகழ்ந்து ொடுரவன்' என்று கூறியுள்ளார் அன்ரறா!
ெதில்ொடல்: திருப்ொடல் 8:2.5.6-7.8-9
ஆண்டவரே எல்லா இனத்தாரும் உமக்கு ஊைியம் செய்வார்களாக.
நற்செய்தி: மாற்கு 1:21-28
அக்காலத்தில் இரயசுவும்; ெீடர்களும்

கப்ெர்நாகும் ஊரில் நுலைந்தார்கள். ஓய்வு நாள்களில் இரயசு சதாழுலகக்கூடத்திற்குச்

சென்று கற்ெித்து வந்தார்.அவருலடய ரொதலனலயக் குறித்து மக்கள் வியப்ெில் ஆழ்ந்தார்கள். ஏசனனில் அவர் மலறநூல்
அறிஞலேப் ரொலன்றி, அதிகாேத்ரதாடு அவர்களுக்குக் கற்ெித்து வந்தார்.அப்ரொது அவர்களுலடய சதாழுலகக்கூடத்தில் தீய
ஆவி ெிடித்திருந்த ஒருவர் இருந்தார்.அவலேப் ெிடித்திருந்த ஆவி, 'நாெரேத்து இரயசுரவ, உமக்கு இங்கு என்ன ரவலல? எங்கலள
ஒைித்துவிடவா வந்தீர்? நீர் யார் என எனக்குத் சதரியும். நீர் கடவுளுக்கு அர்ப்ெணமானவர்' என்று கத்தியது.'வாலய மூடு; இவலே
விட்டு சவளிரயா ரொ' என்று இரயசு அதலன அதட்டினார்.அப்சொழுது அத்தீய ஆவி அம்மனிதருக்கு வலிப்பு உண்டாக்கிப்
செருங்கூச்ெலிட்டு அவலே விட்டு சவளிரயறிற்று.அவர்கள் அலனவரும் திலகப்புற்று, 'இது என்ன? இது அதிகாேம் சகாண்ட புதிய
ரொதலனயாய் இருக்கிறரத! இவர் தீய ஆவிகளுக்கும் கட்டலளயிடுகிறார்; அலவயும் இவருக்குக் கீ ழ்ப்ெடிகின்றனரவ!' என்று
தங்களிலடரய ரெெிக் சகாண்டனர்.அவலேப் ெற்றிய செய்தி உடரன கலிரலயாவின் சுற்றுப்புறசமங்கும் ெேவியது.
தியானம்:

ெலடத்தான் ெலடப்செல்லாம் மனுவுக்காக மனிதலனப் ெலடத்தான். அம்மனிதலன ஆள இலறவன் மனிதலன

தன்னுலடய ொயலாக ெலடத்து, தான் ெலடத்த ெலடப்புக்சகல்லாம் அவலன அதிெதியாக்கி அவன் எல்லாவற்லறயும் ஆட்ெி
செய்ய ரவண்டு சமன்று விரும்ெினார். ஆனால் அவன் ொத்தானின் தந்திே வலலக்குள் அகப்ெட்டு துன்ெங்கள் நிலறந்த
வாழ்க்லகக்கு தள்ளப்ெட்டான். ொலத சதரிய ஆடுகளாக ொவச்ரெற்றில் உைன்று வாழும்; மனிதலன மீ ட்க செம்மறியாக இரயசு
உலகிற்கு வந்து எம்லம ொவத்திலிருந்து மீ ட்டார். அவரே உலகின் மீ ட்ெர் என்ெதலன முதல் வாெகத்தில் காண்கின்ரறாம்.
இன்லறய நற்செய்தி வாெகத்தில் தீய ஆவிகள் இரயசுலவ அறிந்து லவத்திருப்ெலதப் ொர்க்கின்ரறாம். இரயசு எங்சகல்லாம்
சென்றாரோ அங்சகல்லாம் ொத்தானின் ஆதிக்;கம் தகர்க்கப்செற்று, எவர் உள்ளங்களி சலல்லாம் இரயசுவின் வல்லலமக்கு இடம்
சகாடுக்கின்றார்கரளா அவர்களுக்கு நற்சுகமும், விடுதலலயும் கிலடக்கப்செற்றார்கள். கடவுள் ெலடத்த அைகிய உலகத்தில்
ொத்தானின் ஆதிக்கத்தால் ொவங்கள், அக்கிேமங்கள். சகாடுலம, அநீதி என்ென இன்று வலே எம்மத்தியில் தாண்டவ
மாடிக்சகாண்ரட இருக்கின்றன. புழுகூட்டிலிருந்து வண்ணத்துப்பூச்ெி சவளிவருவதற்கு ரொோட ரவண்டும் . அப்ரொதுதான்
அதனால் ெறக்கக்கூடியதாக இருக்கும். எமது வாழ்க்லகயும் அவ்வாறுதான் காணப்ெடுகின்றது. எனரவ எமது வாழ்க்லகப்
ொலதலய இவ்வுலகத்தின் மாயத் ரதாற்றத்திற்குள் அகப்ெடாமல் நாம் ரொோடி, எமது வாழ்க்லகப் ொலதலய கடவுளுலடய
கட்டலளகளுக்கு உட்ெட்டு அலமத்துக்சகாள்ள, இப்புதிய ஆண்டில் இலறவனிடம் வேம் ரவண்டுரவாம்.

