ஜனவரி – 17 – செவ்வாய்
புனித வனத்து அந்ததானியார்
'ஓய்வுநாள் மனிதருக்காக உண்டாக்கப்பட்டது, மனிதர் ஓய்வுநாளுக்காக உண்டாக்கப்படவில்லை' (மாற்.2:27)
முதல் வாெகம்: ஏபிதேயர்6:10 – 20
அன்பார்ந்த ெதகாதே ெதகாதரிகதே! கடவுள் நீதியற்றவர் அல்ை. இலறமக்களுக்கு நீங்கள் முன்பு சதாண்டாற்றி வந்தீர்கள்;
இப்தபாதும் சதாண்டு செய்துவருகின்றீர்கள். எனதவ கடவுள் சபயோல் நீங்கள் காட்டிய அன்லபயும், உலைப்லபயும் அவர் மறக்க
மாட்டார்.நீங்கள் எதிர்தநாக்குவது முழு உறுதிசபறும்சபாருட்டு, உங்களுள் ஒவ்சவாருவரும் முன்பு காட்டிய அதத ஆர்வத்லததய
இறுதி வலே காட்ட தவண்டும் என மிகவும் விரும்புகிதறாம்.இவ்வாறு நீங்கள், தேர்ச்ெிக்கு இடம் சகாடாமல், நம்பிக்லகயாலும்
சபாறுலமயாலும் இலற வாக்குறுதிகலே உரிலமப்தபறாகப் சபற்றவர்கலேப் தபால் வாழுங்கள்.ஆபிேகாமுக்குக் கடவுள்
வாக்குறுதி

அேித்ததபாது,

தம்லமவிடப்

சபரியவர்

எவர்

சபயோலும்

ஆலையிட்டுக்கூற

இயைாததால்

தம்

மீ தத

ஆலையிட்டு,'நான் உன்மீ து உண்லமயாகதவ ஆெிசபாைிந்து, உன்லனப் பல்கிப் சபருகச் செய்தவன்' என்றார்.இதன்படி அவரும்
சபாறுலமதயாடு

காத்திருந்து,

பின்

கடவுள்

வாக்கேித்தலதப்

சபற்றுக்சகாண்டார்.

தங்கலேவிடப்

சபரியவர்

ஒருவர்

சபயோல்தான் மக்கள் ஆலையிடுவர். எல்ைாச் ெச்ெேவுகேிலும் ஆலையிட்தட முடிவு கட்டுவர். அம்முடிலவ ஆலை
உறுதிப்படுத்தும்.அவ்வாதற, கடவுளும் தம் வாக்குறுதிலய உரிலமப்தபறாகப் சபற்தறாருக்குத் தம் திட்டத்தின் மாறாத்
தன்லமலய மிகவும் சதேிவாகக் காட்ட விரும்பி, ஓர் ஆலையால் தம் வாக்லக உறுதிபடுத்தினார்.மாறாத் தன்லமயுலடய இலவ
இேண்லடயும் சபாறுத்தவலேயில் கடவுள் உலேத்தது சபாய்யாயிருக்க முடியாது. அலடக்கைம் ததடும் நாம், நம் கண்முன்
எதிர்தநாக்கியுள்ேலத விடாமல் பற்றிக் சகாள்வதற்குத் தேோ ஊக்கம் சகாண்டிருக்கதவண்டும்.இந்த எதிர்தநாக்தக நம்
உள்ேத்திற்குப் பாதுகாப்பான, உறுதியான, நங்கூேம் தபான்றுள்ேது. இது தகாவிைின் திலேச்ெீலைக்கு அப்பால் சென்று
தெர்ந்திருக்கிறது.நமக்கு

முன்தனாடியாய்

அந்தத்

திலேச்ெீலைலயக்

கடந்து

இதயசு

அங்குச்

சென்று

தெர்ந்திருக்கிறார்.

சமல்கிெததக்கு முலறப்படி என்சறன்றும் தலைலமக் குரு என்னும் நிலையில் நம் ொர்பாக அவர் அங்குச் சென்றிருக்கிறார்.
பதில்பாடல்: திருப்பாடல்111:1-2, 4 – 5,9-10)
ஆண்டவர் தமது உடன்படிக்லகலய என்றும் நிலனவில் சகாள்கிறார்.
நற்செய்தி: மாற்கு 2: 23 – 28
அக்காைத்தில் ஓய்வு நாேில் இதயசு வயல் வைிதய செல்ை தநர்ந்தது. அவருலடய ெீ டர் கதிர்கலேக் சகாய்துசகாண்தட வைி
நடந்தனர். அப்சபாழுது பரிதெயர் இதயசுவிடம், 'பாரும், ஓய்வு நாேில் செய்யக்கூடாதலத ஏன் இவர்கள் செய்கிறார்கள்?' என்று
தகட்டனர். அதற்கு அவர் அவர்கேிடம், 'தாமும் தம்முடன் இருந்தவர்களும் உைவின்றிப் பெியாய் இருந்ததபாது தாவது
ீ என்ன
செய்தார் என்பலத நீங்கள் வாெித்ததத இல்லையா? அபியத்தார் தலைலமக் குருவாய் இருந்ததபாது தாவது
ீ இலற இல்ைத்திற்குள்
சென்று, குருக்கலேத் தவிே தவறு எவரும் உண்ைக்கூடாத அர்ப்பை அப்பங்கலேத் தாம் உண்டதுமன்றித் தம்தமாடு
இருந்தவர்களுக்கும்
உண்டாக்கப்பட்டது.

சகாடுத்தார்
மனிதர்

அல்ைவா?'

ஓய்வு

என்றார்.

நாளுக்காக

தமலும்

அவர்

அவர்கலே

உண்டாக்கப்படவில்லை.

ஆதைால்

தநாக்கி,
ஓய்வு

'ஓய்வுநாள்

நாளும்

மனிதருக்காக

மானிட

மகனுக்குக்

கட்டுப்பட்டதத' என்றார்.
தியானம்:

ெட்டதிட்டங்கள்,

வேப்படுத்துவதற்காக

ஒழுங்குமுலறகள்,

உருவாக்கப்பட்டலவ.

ெமூகக்

தமலும்

கட்டுப்பாடுகள்

இலவகள்

எல்ைாம்

இலவகள்
மனிதனுக்கு

எல்ைாம்

மனிதரின்

மகிழ்லவயும்

வாழ்லவ

ஒற்றுலமலயயும்

நற்பண்புகலேயும் உருவாக்க தவண்டும். ஆனால் இன்று ெட்டதிட்டங்கேின் சபயோல் மனித மனங்கள் கூறுதபாடப்படுகின்றன.
ெட்டத்தின் சபயோல் மனிதனுக்குள் பலகலமலயயும் தாழ்வுமனப்பான்லமலயயும், தவற்றுலமயும் வேர்த்சதடுக்கப்படுகின்றது.
இலததய 'வாழ்வுக்கு வைியாய் இருக்கதவண்டிய கட்டலே ொவுக்கு வைியாயிற்று என்று கண்தடன்' (உதோ.7:9) என பவுைடியார்
கூறி வருந்துகின்றார். ெட்ட திட்டங்கலே சுட்டிக்காட்டி பிறலே குற்றப்படுத்தி, காயப்படுத்தி மகிழும் பரிதெயர்கள் இன்று உைகில்
சபருகிவிட்டார்கள். மனிதத்லத மறந்து மானுட ஒழுக்கத்லதயும் வலேயலறகலேயும் இறுகப்பிடித்துக் சகாண்டு மனித
மனங்கலே சகான்றைிக்கும் மனிதர்கலே இன்லறய நற்செய்திவாெகத்தின் வைியாக வன்லமயாகக் கண்டிக்கிறார் நம் ஆண்டவர்
இதயசுக்கிறிஸ்து. ெட்டத்திற்கு அப்பாற்பட்ட மானுட வாழ்லவ முன்நிறுத்தும் மானிட மகனின் அன்பு என்ற அதிகாேத்லத
முன்நிறுத்துகின்றார். இலததய தூய பவுைடியார்,'அன்தப உங்கள் வாழ்வின் ஆைிதவரும் அடித்தேமுமாய் அலமவதாக'
(எதப.3:17) என்று கூறுகின்றார். ஆகதவ முதைில் நாம் நம்தமாடு உடன் வாழும் ெதகாதே ெதகாதரிகலே அன்பு செய்ய முயலுதவாம்.
அவர்கள் எந்நிலையில் இருக்கின்றார்கதே அந்நிலையில் அவர்கலே ஏற்றுக்சகாண்டு அவர்கலே அன்புசெய்தவாம். ஏசனனில்
ஆழ்ந்த அன்பு திேோன பாவங்கலேப் தபாக்கும் (1தபது.4:8). எனதவ அன்பின் வைியாய்ச் செயைாற்றும் நம்பிக்லக ஒன்தற
இன்றியலமயாதது (கைா.5:6) என்பலத உைர்ந்து இதயசுவின் அன்லப உயர்த்திப் பிடித்து உறவுகலன பைப்படுத்துதவாம்.

