
ஜனவரி – 18 –  புதன் 

புனித எமிலி 
 

மமல்கிசததக்கின் முறைப்படி நீர் என்மைன்றும் குருதவ|| (எபி.7:7) 

 

முதல் வாசகம்: ஏபிதேயர் 7: 1– 3,15 – 17  

 

சதகாதே சதகாதமரிகதே! இந்த மமல்கிசததக்கு சாதலம் நகரின் அேசர்; உன்னத கடவுேின் குரு. இவர் அேசர்கறே முைியடித்துத் 

திரும்பியமபாழுது ஆபிேகாறம எதிர்மகாண்டு தபாய் அவருக்கு ஆசி அேித்தார். ஆபிேகாம் தம்மிடமிருந்த எல்லாவற்ைிலிருந்தும் 

பத்தில் ஒரு பங்றக இவருக்குக் மகாடுத்தார். நீதியின் அேசர் என்பது இவர் மபயரின் முதற்மபாருள். தமலும், இவர் சாதலமின் அேசர். 

அறமதியின் அேசர் என்பது இதற்குப் மபாருள். இவருக்குத் தந்றத இல்றல, தாய் இல்றல; தறலமுறை வேலாறு இல்றல; இவேது 

வாழ்நாளுக்குத் மதாடக்கமும் இல்றல; முடிவும் இல்றல. இவர் கடவுேின் மகனுக்கு ஒப்பானவர்; குருவாக என்றும் 

நிறலத்திருப்பவர். மமல்கிசததக்குக்கு ஒப்பான தவமைாரு குரு ததான்ைியிருப்பதால் நாம் தமற்கூைியது இன்னும் அதிகத் 

மதேிவாகிைது. இவர் திருச்சட்டத்தின் கட்டறேப்படி மனித இயல்புக்கு ஏற்ப அல்ல, அழியாத வாழ்வின் வல்லறமயால் 

குருவாகத் ததான்ைினார். இவறேப் பற்ைி, 'மமல்கிசததக்கின் முறைப்படி நீர் என்மைன்றும் குருதவ' என்னும் சான்று 

உறேக்கப்பட்டுள்ேது. 

 

பதில்பாடல்: திருப்பாடல்110: 1, 2, 3, 4 

 

மமல்கிசததத்தின் முறைப்படி நீர் என்மைன்றும் குருதவ. 

 

நற்மசய்தி: மாற்கு3:1 – 6  

 

அக்காலத்தில் இதயசு மீண்டும் மதாழுறகக் கூடத்திற்குள் மசன்ைார். அங்தக றக சூம்பியவர் ஒருவர் இருந்தார். சிலர் இதயசுமீது 

குற்ைம் சுமத்தும் தநாக்குடன், ஓய்வுநாேில் அவர் அவறேக் குணப்படுத்துவாோ என்று கூர்ந்து கவனித்துக் மகாண்தட இருந்தனர். 

இதயசு றக சூம்பிவறே தநாக்கி, 'எழுந்து, நடுதவ நில்லும்' என்ைார். பின்பு அவர்கேிடம், 'ஓய்வுநாேில் நன்றம மசய்வதா, தீறம 

மசய்வதா? உயிறேக் காப்பதா, அழிப்பதா? எது முறை?' என்று அவர் தகட்டார். அவர்கதோ தபசாதிருந்தார்கள். அவர் சினத்துடன் 

அவர்கறேச் சுற்ைிலும் திரும்பிப் பார்த்து, அவர்கேது பிடிவாத உள்ேத்றதக் கண்டு வருந்தி, றக சூம்பியவறே தநாக்கி, 'றகறய 

நீட்டும்' என்ைார். அவர் நீட்டினார். அவருறடய றக மீண்டும் நலமறடந்தது. உடதன பரிதசயர் மவேிதயைி ஏதோதியதோடு தசர்ந்து 

இதயசுறவ எப்படி ஒழிக்கலாம் என அவருக்கு எதிோகச் சூழ்ச்சி மசய்தனர். 

 

தியானம்: இறைமகன் இதயசுவின் தலறம அதிகாேத்றத இன்றைய இேண்டு வாசகங்களும் மவேிப்படுத்துகின்ைன. வாழ்க்றக 

நிகழ்வுகளுக்கு பாேம்பரியத்றதயும், மேறபயும் அேவு தகாலாக றவத்தத யூதர் அர்த்தம் கண்டனர்.  ஆனால் இதயசுதவா 

பாேம்பரியம் நல்லதுதான் ஆனால் நன்றமயான மசயலுக்கு அறவ தறடக்கற்கோக இருந்து விடக்கூடாது என்பறதத் 

மதரிவுபடுத்துகின்ைார். எபிதேய ஆசிரியர் முதல் குருவும், அேசருமாயுள்ே மமல்கிசததத்றத தறலசிைந்த குருவாகக் 

காட்டுகின்ைார். அவறேப் தபான்ை குருவாக இதயசுவும் நற்மசய்தியில் காட்டப்படுகின்ைார். ஓய்வு நாேில் மசபக்கூடத்தில் 

பரிதசயர் பார்த்திருக்க றக சூம்பிய ஒருவறே இதயசு குணப்படுத்துகின்ைார். விதனாதமும். தவதறனயும் தரும் ஓய்வுநாள் 

சட்டத்றத உறடத்மதைிந்தார் இதயசு.! மக்கள் நலனில் அக்கறை காட்டாத மதச் சட்டங்கோல் விறேயும் பயன் என்ன? இன்று 

நமது வாழ்க்றகயிலும் கூட சில நல்ல மசயல்கறே மசய்ய மனமில்லாது விட்டால் காேணங்கறே கண்டு அவற்றை 

நியாயப்படுத்தி மனித தநயத்றத மைந்து வாழ்ந்து மகாண்டிருக்கின்தைாம். எமது வாழ்க்றக முறைகறே சற்து சிந்தித்துப் 

பார்ப்தபாமா?  

 


