
ஜனவரி – 16 –  திங்கள் 

 

புனித ஜஜோசப் வோஸ் - இலங்ககயின் முதலோவது புனிதர் 

 

மெல்கிமசஜதக்கின் முகைப்படி நீர் என்மைன்றும் குருஜவ திபோ. 110:4 

 

முதல் வோசகம்: ஏபிஜேயர்5: 1- 10 

 

சஜகோதே சஜகோதரிகஜே! தகலகெக் குரு ஒவ்மவோருவரும் ெனிதரிடெிருந்து ஜதர்ந்மதடுக்கப்பட்டு, போவங் களுக்குக் கழுவோயோகக் 

கோணிக்ககககேயும் பலிககேயும் மசலுத்துவதற்கோக ெக்கள் சோர்போகக் கடவுள் முன் பணிபுரிய ஏற்படுத்தப்படுகிைோர். அவர் தோஜெ 

வலுவின்கெக்கு ஆேோயிருப்பதோல், அைியோகெயில் இருப்ஜபோருக்கும் மநைி தவைி நடப்ஜபோருக்கும் பரிவு கோட்டக் 

கூடியவேோயிருக்கிைோர்.அவர் ெக்களுகடய போவத்திற்குக் கழுவோயோகப் பலி மசலுத்துவது ஜபோல, தம் வலுவின்கெயின் 

மபோருட்டுத் தெக்கோகவும் பலி மசலுத்தக் கடகெப்பட்டிருக்கிைோர்.ஜெலும், யோரும் இம்ெதிப்புக்குரிய பணிகயத் தோஜெ 

ஜதர்ந்துமகோள்வதில்கல. ஆஜேோனுக்கு வந்தது ஜபோன்று கடவுேிடெிருந்ஜத அகைப்பு வேஜவண்டும்.அவ்வோஜை கிைிஸ்துவும் 

தகலகெக் குருவோகத் தம்கெஜய உயர்த்திக் மகோள்ேவில்கல. 'நீர் என் கெந்தர்; இன்று நோன் உம்கெப் மபற்மைடுத்ஜதன்' என்று 

அவரிடம் கூைியவஜே அந்த ஜென்கெகய அவருக்கு அேித்தோர். இவ்வோஜை ெற்ஜைோரிடத்தில், 'மெல்கிசஜதக்கின் முகைப்படி நீர் 

என்மைன்றும் குருஜவ' என்றும் கூைப்பட்டுள்ேது.அவர் இவ்வுலகில் வோழ்ந்த கோலத்தில், தம்கெச் சோவிலிருந்து கோப்போற்ை 

வல்லவகே ஜநோக்கி உேத்தகுேல் எழுப்பி, கண்ணரீ் சிந்தி, ென்ைோடி ஜவண்டினோர். அவர் மகோண்டிருந்த இகைப்பற்று கலந்த 

அச்சத்கத முன்னிட்டு, கடவுள் அவருக்குச் மசவிசோய்த்தோர்.அவர் இகைெகனோயிருந்தும், துன்பங்கள் வைிஜய கீழ்ப்படிதகலக் 

கற்றுக்மகோண்டோர்.அவர் நிகைவுள்ேவேோகி, 'தெக்குத் கீழ்ப்படிஜவோர் அகனவரும் என்மைன்றும் ெீட்பகடயக் 

கோேணெோனோர்.'மெல்கிசஜதக்கின் முகைப்படி வந்த தகலகெக் குரு' என்று கடவுள் அவருக்குப் மபயர் சூட்டினோர். 

 

பதில்போடல்: திருப்போடல் 110:1-4 

 

மெல்கிசஜதத்தின் முகைப்படி நீர் என்மைன்றும் குருஜவ. 

 

நற்மசய்தி: ெோற்கு 2: 18 – 22 

 

அக்கோலத்தில் ஜயோவோனுகடய சீடரும் பரிஜசயரும் ஜநோன்பு இருந்துவந்தனர். சிலர் இஜயசுவிடம், 'ஜயோவோனுகடய சீடர்களும் 

பரிஜசயருகடய சீடர்களும் ஜநோன்பிருக்க, உம்முகடய சீடர்கள் ஏன் ஜநோன்பிருப்பதில்கல?' என்று ஜகட்டனர். அதற்கு இஜயசு 

அவர்ககே ஜநோக்கி, 'ெணெகன் தங்கஜேோடு இருக்கும் வகே ெணவிருந்தினர்கள் ஜநோன்பு இருக்கமுடியுெோ? ெணெகன் 

அவர்கஜேோடு இருக்கும் கோலமெல்லோம் அவர்கள் ஜநோன்பிருக்க முடியோது. ஆனோல் ெணெகன் அவர்ககேவிட்டுப் பிரியஜவண்டிய 

கோலம் வரும். அப்ஜபோது அவர்களும் ஜநோன்பு இருப்போர்கள். எவரும் பகைய ஆகடயில் புதிய துணிகய ஒட்டுப்ஜபோடுவதில்கல. 

அவ்வோறு ஒட்டுப்ஜபோட்டோல், அந்த புதிய துணி பகையதிலிருந்து கிைியும்? கிைிசலும் மபரிதோகும். அதுஜபோலப் பகைய ஜதோற் 

கபகேில், எவரும் புதிய திேோட்கச ெதுகவ ஊற்ைி கவப்பதில்கல. ஊற்ைிகவத்தோல் ெது ஜதோற்கபககே மவடிக்கச் மசய்யும்; 

ெதுவும் ஜதோற்கபகளும் போைோகும். புதிய ெது புதுத் ஜதோற்கபகளுக்ஜக ஏற்ைது' என்ைோர்.  

 

தியோனம்: சமூகத்தேங்கேில் எதற்மகடுத்தோலும் உண்ணோ நிகலப் ஜபோேோட்டம் நடத்தி அேசியலில் ஆதோயத்கதத் ஜதடுபவர்கள் 

நடுவில், நல்ல ஜநோக்கங்களுக்கோக சோெோனிய ெக்கள் நடத்தும் உண்ணோநிகலப் ஜபோேோட்டத்கத ஊடகங்கள் ஏஜனோ 

மபரிதுபடுத்தவில்கல. ஏமனன்ஜை மதரியோெல் கடகெக்கோக, அகடயோே உண்ணோவிேதம் என்ை மபயரில் ஒரிரு ெணித்துேிகள் 

வந்து மசல்லும் சினிெோ நட்சத்திேங்கள் தகலப்புச் மசய்திகேில் இடம் மபறுகிைோர்கள். செயத் தேத்தில் தங்ககே நல்லவர்கள் 

என்று கோட்டிக்மகோள்ே சிலர் அடிக்கடி ஜநோன்பு இருந்ததும் உண்டு. ஜெலும், ஏன் ஜநோன்பு இருக்க ஜவண்டும்? என்ை கோேணம் 

மதரியோெலும் அதகனக் ககடப்பிடிப்பவர்களும் கூட இருந்தோர்கள். இத்தககய பைக்கவைக்கங்கேோல் தனி ெனிதரிலும், 

குழுெத்திலும் எத்தககய ெோற்ைங்ககேயும் ஏற்படுத்த இயலோது. ஜநோன்பு இருக்கும்ஜபோது இகைநம்பிக்கக, கோலம், கோேணம் 

ெற்றும் மகோள்ககப் பிடிப்ஜபோடு மசய்ய ஜவண்டும் என்பஜத இஜயசுவின் படிப்பிகனயோகும் இஜயசுவின் பிேசன்னத்தில் வோழ்கவக் 

மகோண்டோடுஜவோம். நோம் ஜநோன்பின் உள்ேோர்ந்த மபோருளுணர்ந்து, அதகனப் பின்பற்ைி ெோற்ைத்கத ஜநோக்கிய பயணத்கத 

முன்ஜனடுத்துச் மசல்ஜவோம். 

 

 


