ஜனவரி – 13 – வவள்ளி
புனித ஹிலாரி
நீதி வ ாழிகள் மூலம் நான் பேசுபவன்: முற்காலத்து

றைவெய்திகறள எடுத்துறைப்பேன். திோ. 78:2

முதல் வாெகம் : ஏேிபையர் 4:1 – 5,11
ெபகாதை ெபகாதரிகபள!, கடவுள் தரும் ஓய்றவப் வேறுவது ேற்ைி அவர் அளித்த வாக்குறுதி இன்னும் நிறலத்திருப்ேதால்,
உங்களுள் எவபைனும் அறத அறடயத் தவைிவிடக்கூடாது என எண்ணுகிபைன். இது குைித்து நாம் கவன ாயிருப்போ ாக.
ஏவனனில் அவர்களுக்கு அைிவிக்கப்ேட்டது போலபவ, ந க்கும் நற்வெய்தி அைிவிக்கப்ேட்டது. ஆயினும் அவர்கள் பகட்ட வெய்தி
அவர்களுக்குப் ேயன் அளிக்கவில்றல; ஏவனனில் பகட்டவர்கள் அச்வெய்திறய நம்ேிக்றகபயாடு பகட்கவில்றல. இந்த ஓய்றவப்
வேறுகிைவர்கள் நம்ேிக்றகயுடன் இருக்கும் நாப . இறதக் குைித்பத, 'நான் ெினமுற்று, 'நான் அளிக்கும் இறளப்ோற்ைியின்
நாட்டிற்குள் நுறழயபவ ாட்டார்கள்' என்று ஆறையிட்டுக் கூைிபனன்' என எடுத்துறைக்கப்ேட்டுள்ளது. எனினும் உலகம்
பதான்ைிய காலத்திபலபய கடவுளுறடய பவறலகள் முடிந்துவிட்டன. ஏவனனில்

றைநூலில் ஓரிடத்தில் ஏழாம்நாள் ேற்ைி,

'கடவுள் தாம் வெய்த பவறலகள் அறனத்றதயும் நிறைவு வேைச்வெய்து, ஏழாம் நாளில் ஓய்ந்திருந்தார்' என்று கூைப்ேட்டுள்ளது.
ப லும், ப ற்வொன்ன வொற்வைாடரில், 'அவர்கள் நான் அளிக்கும் இறளப்ோற்ைியின் நாட்டிற்குள் நுறழயபவ
என்ைிருக்கிைது. ஆதலால், கீ ழ்ப்ேடியாதவர்களின்

ாட்டார்கள்'

ாதிரிறயப் ேின்ேற்ைி, எவரும் வழ்ச்ெியுைாதவாறு
ீ
அந்த ஓய்றவப் வேை முழு

முயற்ெி வெய்பவா ாக.
ேதில்ோடல்: திருப்ோடல்78:3,4,6 –7,8
ஆண்டவர் தம்
நற்வெய்தி:

க்களுக்கு அற தி அளித்து ஆெி வழங்குவாைாக.

ாற்கு 2: 1 – 12

அக்காலத்தில்; இபயசு

ீ ண்டும் கப்ேர்நாகுமுக்குச் வென்ைார். அவர் வட்டில்
ீ
இருக்கிைார் என்னும் வெய்தி ேைவிற்று. ேலர் வந்து

கூடபவ, வட்டு
ீ
வாயிலருகிலும் இட ில்லா ல் போயிற்று. அவர் அவர்களுக்கு இறை வார்த்றதறய எடுத்து உறைத்துக்
வகாண்டிருந்தார். அப்போது முடக்கு வாதமுற்ை ஒருவறை நால்வர் சு ந்து அவரிடம் வகாண்டுவந்தனர்.

க்கள் திைண்டிருந்த

காைைத்தால் அவறை இபயசுவுக்கு முன் வகாண்டுவை இயலவில்றல. எனபவ அவர் இருந்த இடத்திற்கு ப பல வட்டின்
ீ
கூறைறய
உறடத்துத்

திைப்பு

உண்டாக்கி,

முடக்குவாதமுற்ைவறைப்

ேடுக்றகபயாடு

நம்ேிக்றகறயக் கண்டு, முடக்கு வாதமுற்ைவரிடம், ' கபன, உன் ோவங்கள்

கீ பழ

இைக்கினர்.

இபயசு

அவர்களுறடய

ன்னிக்கப்ேட்டன' என்ைார். அங்பக அ ர்ந்திருந்த

றைநூல் அைிஞர் ெிலர், 'இவன் ஏன் இப்ேடிப் பேசுகிைான்? இவன் கடவுறளப் ேழிக்கிைான். கடவுள் ஒருவபை அன்ைிப் ோவங்கறள
ன்னிக்க யாைால் இயலும்?' என உள்ளத்தில் எண்ைிக் வகாண்டிருந்தனர். உடபன அவர்கள் த க்குள் இவ்வாறு எண்ணுவறத
இபயசு தம்முள் உைர்ந்து, அவர்கறள பநாக்கி, 'உங்கள் உள்ளங்களில் இவ்வாறு எண்ணுவது ஏன்? முடக்கு வாதமுற்ை இவனிடம்
'உன் ோவங்கள்
ோவங்கறள

ன்னிக்கப்ேட்டன' என்ேதா? 'எழுந்து உன் ேடுக்றகறய எடுத்துக்வகாண்டு நட, என்ேதா? எது எளிது?

ன்னிக்க

ானிட

ண்ணுலகில்

கனுக்கு அதிகாைம் உண்டு என்ேறத நீங்கள் அைிந்துவகாள்ள பவண்டும்' என்ைார். ேின்பு அவர்

முடக்குவாத முற்ைவறை பநாக்கி, 'நான் உனக்குச் வொல்கிபைன், நீ எழுந்து உன்னுறடய ேடுக்றகறய எடுத்துக் வகாண்டு உனது
வட்டுக்குப்
ீ
போ' என்ைார். அவரும் எழுந்து உடபன தம்முறடய ேடுக்றகறய எடுத்துக்வகாண்டு எல்லாரும் காை வவளிபய
வென்ைார். இதனால் அறனவரும்

றலத்துப் போய், 'இறதப்போல நாம் ஒருபோதும் கண்டதில்றலபய' என்று கூைிக் கடவுறளப்

போற்ைிப் புகழ்ந்தனர்.
தியானம்: வைவிருக்கும் தறல முறையினருக்கு ஆண்டவரின் புகழ் ிகு, வலிற

ிகு வெயல்கறளயும், அவர் ஆற்ைிய

வெயல்கறளயும் எடுத்துறைப்போம். (தி.ோ.78:6) இவ்வாைாக இன்றைய தியான வாெகங்களும் ஆண்டவர் இபயசு ஒருவபை
ோவங்கறள

ன்னிப்ேவர், பநாயிலிருந்து விடுதறல தருேவர் எ க்குக் வகாடுத்த வாக்றக நிறைபவற்றுேவர். இவ்வாைான

நற்வெயல்கறள, ேடிப்ேிறனகறள எ து தறலமுறையினருக்கு அைிவித்து, அவர்கள் இறைவன் ப ல் முழு நம்ேிக்றகயுடன்
ஏற்றுவாழ அவர்கறள வழிநடத்தபவ எங்கறள அறழத்திருக்கின்ைார் என்ேறதத் வதரிவிக்கின்ைது. எ து வாழ்க்றகயிலும் கூட
ேலவித ான நற்வெயல்கள், பநாயிலிருந்து, ேலவித ான கட்டுக்களிலிருந்து, விடுதறலறய வகாடுத்திருக்கின்ைார். ஆனால்
அவற்றை அைியாதவர்களாக உலககாரியங்களுக்கு அடிற ப்ேட்டு இறைவன் ப ல் நம்ேிக்றகயற்ை வாழ்க்றக வாழ்ந்து
வகாண்டிருக்கின்பைாம். எ து வாழ்க்றகறயப் போல் அல்லா ல் இனிவரும் தறலமுறையினர் நம்ேிக்றகயுடன் வாழ, வளர்க்க
எங்களுக்கு கட்டறளயிடுகின்ைார். அன்று முடக்குவாத முற்ை பநாயாளிறய நால்வர் கட்டிNபலாடு சு ந்து வெல்கின்ைார்கள்.
க்கள் கூட்டம் அதிக ானதால் வட்டின்
ீ
கூறைறயப் ேிரித்து அவற்ைின்;
இபயசு ஒருவைால தான் ோவங்கறன

ீ து அவறை உள்பள இைக்குகின்ைார்கள். ஏவனனில்

ன்னிக்க, பநாயிலிருந்து விடுதறல வகாடுக்கமுடியும் என்று நம்புகின்ைார்கள். இபயசுவும்

அவர்கள் நம்ேிக்றகயின் நி ித்தம் அவைது ோவங்கறள

ன்னித்து அவருக்கு விடுதறலறயக் வகாடுக்கின்ைார். இன்று எ க்கு

பவதறன, துன்ேம், கஷ;டம் ஏற்ேடும் வோழுது முதலில் அயலவர். வதரிந்தவர் என்று நம்ேி அவர்களிடம் யாவற்றையும்
கூறுகின்பைாம். இதனால் ேின்பு ேிைச்ெறனகள் தான் வரும் என்ேறத

ைந்துவிடுகின்பைாம். எனபவ இன்றைய நற்வெய்தியில்

ோர்ப்ேது போன்று இபயசுவின் ப ல் நம்ேிக்றக வகாண்டவர்களாக எ க்கு ஏற்ேடும் யாவற்றையும் அவர்ோதம் ஒப்புக்வகாடுத்து
அவர்காட்டும் வழியில்நடப்போம்.

