ஜனவரி – 12 – வியாழன்
புனித பெனடிக்ட்
'வாருங்கள்; தாள்ப்ெணிந்துஅவரைத் பதாழுவவாம்' –
திொ 95:06
முதல் வாசகம்: எெிவையர்3:7-14
எனவவ, சவகாதை சவகாதரிகவே, தூய ஆவியார் கூறுவது: 'இன்று நீங்கள் அவைது குைரைக் வகட்ெீர் கபேன்றால், ொரை நிைத்தில்
வசாதரன நாேன்று கிேர்ச்சி யின்வொது இருந்ததுவொை, உங்கள் இதயத்ரதக் கடினப் ெடுத்திக் பகாள்ோதீர்கள். அங்வக உங்கள்
மூதாரதயர்

நாற்ெது

அத்தரைமுரறயினர்

ஆண்டுகள்
மீ து

என்

பசயல்கரேக்

பவறுப்புக்பகாண்டு,

கண்டிருந்தும்

'எப்வொதும்

என்ரனச்

இவர்கேது

உள்ேம்

வசாதித்துப்

தவறுகிறது;

என்

ொர்த்தனர்.

எனவவ,

வழிகரே

இவர்கள்

அறியாதவர்கள்; எனவவ நான் சினமுற்று
'நான் அேிக்கும் இரேப்ொற்றியின் நாட்டிற்குள் நுரழயவவ மாட்டார்கள்' என்று ஆரணயிட்டுக் கூறிவனன்' என்றார் கடவுள்.'
அன்ெர்கவே, நம்ெிக்ரக பகாள்ோத தீய உள்ேம், வாழும் கடவுரே விட்டு விைகும். இத்தரகய தீய உள்ேம் உங்களுள் எவருக்கும்
இைாதெடி ொர்த்துக்பகாள்ளுங்கள். உங்களுள் எவரும் ொவத்தால் ஏமாற்றப்ெட்டு, கடின உள்ேத்தினர் ஆகாதவாறு, ஒவ்பவாரு
நாளும் 'இன்வற' என எண்ணி, நாள்வதாறும் ஒருவருக் பகாருவர் அறிவுரை கூறுங்கள். பதாடக்கத்தில் நாம் பகாண்டிருந்த
திடநம்ெிக்ரகரய இறுதிவரை உறுதியாகப் ெற்றிக் பகாண்டிருந்;தால் நாமும் கிறிஸ்துவின் ெங்காேிகோவவாம்.
ெதில்ொடல்: திருப்ொடல் 95:6 – 7, 8 – 9,10-11
ஆண்டவர் தம்மக்கள் மீ து விருப்ெம் பகாண்டுள்ோர்.
நற்பசய்தி: மாற்கு 1: 40 – 45
அக்காைத்தில் ஒரு நாள் பதாழுவநாயாேர் ஒருவர் இவயசுவிடம் வந்து, 'நீர் விரும்ெினால் எனது வநாரய நீக்க உம்மால் முடியும்'
என்று முழந்தாள் ெடியிட்டு வவண்டினார். இவயசு அவர்மீ து ெரிவு பகாண்டு தமது ரகரய நீட்டி அவரைத் பதாட்டு அவரிடம், 'நான்
விரும்புகிவறன், உமது வநாய் நீங்குக!' என்றார். உடவன பதாழுவநாய் அவரைவிட்டு நீங்க, அவர் நைம் அரடந்தார். ெிறகு அவரிடம்,
'இரத யாருக்கும் பசால்ை வவண்டாம், கவனமாய் இரும். ஆனால் நீர் வொய் உம்ரமக் குருவிடம் காட்டி, வநாய் நீங்கியதற்காக
வமாவச கட்டரே யிட்டுள்ே காணிக்ரகரயச் பசலுத்தும். நீர் நைமரடந்துள்ே ீர் என்ெதற்கு அது சான்றாகும்' என்று மிகக்
கண்டிப்ொகக் கூறி உடனடியாக அவரை அனுப்ெிவிட்டார். ஆனால் அவர் புறப்ெட்டுச் பசன்று இந்தச் பசய்திரய எங்கும்
அறிவித்துப் ெைப்ெிவந்தார். அதனால் இவயசு எந்த நகருக்குள்ளும் பவேிப்ெரடயாய்ச் பசல்ை முடியவில்ரை. பவேிவய
தனிரமயான இடங்கேில் தங்கிவந்தார். எனினும் மக்கள் எல்ைா இடங்கேிைிருந்தும் அவரிடம் வந்து பகாண்டிருந்தார்கள்.
தியானம்: எமது ெிள்ரேகள்; தமது வதரவ ஒன்ரற நிரறவவற்றுமாறு வகட்கும் வொது ெிள்ரேகயின் வதரவ இவைசானதாயினும்
'உனது வதரவரய நீவய பூர்த்தி பசய்து பகாள்' என்று எவைாவது கூறுவார்கோ? அப்ெடியாயின்;இ அவர்கள் கல்மனம்
பகாண்டவைாகவவ

இருக்கவவண்டும்.

எமது

குழந்ரதகள்

எம்மீ து

ரவத்துள்ே

உறுதியான

நம்ெிக்ரகயால்

அவர்கேது

வதரவகரே நிரறவவற்ற எம்மிடம் வருகின்றார்கள். அவ்வாறாயின்இ தமது சாயைாக மனிதைாக எம்ரமப் ெரடத்துப்இ
ெைாமரித்து வரும் எமது ெைவைாக தகப்ென் மீ து நாம் ஆழமான நம்ெிக்ரக ரவக்கவவண்டும். அவ்வாறான நம்ெிக்ரகவயாடு
ஆண்டவர் இவயசுவின் காைத்தில் வாழ்ந்த பதாழுவநாயாேிரய இன்ரறய நற்பசய்தியில் சந்திக்கின்வறாம். தனது பசாந்த ஊரில்
எவைாலுவம

தனது

வநாரயக்

குணப்ெடுத்த

முடியாபதன

அத்பதாழு

வநாயாேி

நன்கறிந்திருந்தார்.

அதுமட்டுமல்ைஇ

அரனவைாலும் பவறுத்து ஒதுக்கப்ெட்டு ஊருக்கு பவேிவய வாழ்ந்தாலும்இ ஆண்டவர் இவயசுவில் ரவத்திருந்த அரசயாத
விசுவாசத்தால் 'நீர் விரும்ெினால் எனது வநாரய நீக்க உம்மால் முடியும்;;' (மாற்கு1:40) என்கின்றார். பெற்வறாரிலும் வமைான அன்பு
பசலுத்தும் ஆண்டவர் இவயசுவால் எவ்வாறு தட்டிக்கழிக்க முடியும்?. அன்று கைிவையாவிவை அந்தத் பதாழு வநாயாேிக்குக்
காட்டிய அன்ரெவய இன்று 2016 வருடங்கேின் ெின்னரும் எங்கள்; மீ தும் ஆண்டவர் இவயசு அெரிதமாகப் பொழிகின்றார். ஆண்டவர்
இவயசுவின் அகைஇ நீேஇ ஆழம் காணமுடியாத அன்ரெ அரடயாேம் கண்டுள்வோமா? இவ்வுைக மாயக்கவர்ச்சிகேின் ெின்வன
அரைந்து

நாம்

எமது

ஆன்மாவில்

பதாழுவநாயாேியாக

மட்டுமல்ைஇ

ஆண்டவரின்

சன்னிதியிைிருந்தும்

விைகவும்

முயற்சிக்கின்வறாம். திருப்ெைி வழிொடுகளுக்கு முக்கியத்துவம் பகாடுத்துப் ெங்குெற்றாது நமது ொரதவய சரிபயன ஆண்டவரை
விட்டு விைகி எம்ரம நாவம புறக்கணித்து ஒதுங்கும் 'பதாழுவநாய்' நிரையிைிருந்து பவேிவருவவாம். 'நீர் விரும்ெினால் எனது
வநாரய நீக்க உம்மால் முடியும்' (மாற்கு1:40) என்று ஆண்டவர் இவயசுரவ வநாக்கி உைத்த குைபைழுப்புவவாம். 'நான் விரும்புகிவறன்,
உமது வநாய் நீங்குக' (மாற்கு1:41) என்று நிட்சயமாக எமக்கும் ஆண்டவர் இவயசு ெதிைேிப்ொர்.

