ஜனவரி – 19 – வியாழன்
புனித கனியூட்
எனவவ, இவதா வருகின்வேன்:' என்னனக் குேித்துத் திருநூல் சுருளில் எழுதப்பட்டுள்ளது: திபா. 40:7
முதல் வாசகம்: ஏபிவேயர்7:25—8: 6
சவகாதே சவகாதரிகவள! ஆதலின், தம் வழியாகக் கடவுளிடம் வருபவனே அவர் முற்றும் மீ ட்க வல்லவோயிருக்கிோர்;
அவர்களுக்காகப் பரிந்து வபசுவதற்ககன என்றுவம உயிர் வாழ்கிோர். இத்தனகய தனலனமக் குருவவ நமக்கு ஏற்ேவோகிோர். இவர்
தூயவர், கபடற்ேவர், மாசற்ேவர், பாவிகளிடமிருந்து பிரித்கதடுக்கப்பட்டு, வானங்களுக்கு வமலாக உயர்த்தப்பட்டவர்.ஏனனய
தனலனமக் குருக்கள் கசய்வது வபால, முதலில் தம்முனடய பாவங்களுக்காகவும் பின்னர் மக்களுனடய பாவங்களுக்காகவும்
இவர் நாள்வதாறும் பலி கசலுத்தத் வதனவயில்னல. ஏகனனில் தம்னமத் தாவம பலியாகச் கசலுத்தி இனத ஒவே ஒருமுனேக்குள்
கசய்து முடித்தார்.திருச்சட்டப்படி வலுவற்ே மனிதர்கள் குருக்களாக ஏற்படுத்தப்படுகிோர்கள். ஆனால் அத்திருச்சட்டத்திற்குப்
பின்னர்,

ஆனையிட்டுக்

கூேப்பட்ட

வாக்கின்

மூலம்

என்கேன்றும்

நினேவு

உள்ளவோன

மகவன

குருவாக

ஏற்படுத்தப்படுகிோர்.இத்தனகய தனலனமக் குரு நமக்கு வாய்த்துள்ளார் என்பவத இதுகாறும் நாம் கூேியவற்ேின் தனலயாய
கருத்து. இவர் விண்ைகத்தில் கபருனமமிகு கடவுளுனடய அரியனையின் வலப்பக்கத்தில் வற்ேிருக்கிோர்.அங்வக
ீ
மனிதோல்
அல்ல, ஆண்டவோவல அனமக்கப்பட்ட உண்னமயான கூடாேமாகிய தூயகத்தில் ஊழியம் கசய்கிோர்.ஒவ்கவாரு தனலனமக்
குருவும் காைிக்னககனளயும் பலிகனளயும் கசலுத்தவவ ஏற்படுத்தப்பட்டிருக்கிோர். எனவவ பலி கசலுத்துவதற்கு இவரிடமும்
ஏவதனும் ஒரு கபாருள் கட்டாயம் இருக்க வவண்டும்.உலகிவலவய இருந்திருப்பாகேன்ோல் இவர் குருவாக இருந்திருக்கமாட்டார்.
ஏகனனில், திருச்சட்டத்தின்படி காைிக்னககனளச் கசலுத்த ஏற்ககனவவ இங்குக் குருமார்கள் இருக்கிோர்கள்.இவர்கள் வழிபடும்
இடம் விண்ைகக் கூடாேத்தின் சாயலும் நிழலுவம. வமாவச கூடாேத்னத அனமத்தவபாது, 'மனலயில் உனக்குக் காண்பிக்கப்பட்ட
முனேப்படி நீ இவற்னேகயல்லாம் கசய்யுமாறு கவனித்துக்ககாள்' என்று கடவுள் பைித்தது இனதச் சுட்டிக்காட்டுகிேது.ஆனால்,
இவவோ அவர்களுனடய குருத்துவப்பைினய விட மிக வமன்னமயான குருத்துவப் பைினயப் கபற்ேிருக்கிோர். ஏகனனில் சீரிய
வாக்குறுதிகளின்

அடிப்பனடயில்

கசய்யப்பட்டு,

இவனே

இனைப்பாளோகக்

ககாண்டிருக்கும்

உடன்படிக்னக

முந்திய

உடன்படிக்னகனயவிட சிேப்புமிக்கது.
பதில்பாடல்: திருப்பாடல் 40:7,8,9,10,17
என் கடவுவள உமது திருவுளம் நினேவவற்ே இவதா வருகிவேன்.
நற்கசய்தி: மாற்கு 3:7 –12
அக்காலத்தில் இவயசு அங்கிருந்து புேப்பட்டுத் தம் சீடருடன் கடவலாேம் கசன்ோர். கலிவலயாவிலிருந்து கபருந்திேளான மக்கள்
அவனேப்

பின்கதாடர்ந்தனர்.

வமலும்

யூவதயா,எருசவலம்,

இதுவமயா,

வயார்தான்

அக்கனேப்பகுதி,

தீர்,

சீ வதான்

ஆகிய

இடங்களிலிருந்தும் கபருந்திேளான மக்கள் அவர் கசய்தவற்னேகயல்லாம் வகள்வியுற்று அவரிடம் வந்தனர்.மக்கள் கூட்டம்
தம்னம

கநருக்கிவிடாதவாறு

தமக்காகப்

படகு

ஒன்னே

முன்வனற்பாடாக

னவத்திருக்குமாறு

அவர்

சீடருக்குச்

கசான்னார்.ஏகனனில், பலனே அவர் குைமாக்கியதால், வநாயுற்வோர் அனனவரும் அவனேத் கதாடவவண்டுகமன்று வந்து
அவர்மீ து விழுந்து ககாண்டிருந்தனர்.தீய ஆவிகளும் அவனேக் கண்டவபாவத அவர்முன் விழுந்து, 'இனேமகன் நீவே' என்று
கத்தின.அவவோ, தம்னம கவளிப்படுத்த வவண்டாகமன அவற்ேிடம் மிகக் கண்டிப்பாய்ச் கசான்னார்.
தியானம்:

தீய ஆவிகளும் அவனேக் கண்டவபாவத அவர்முன் விழுந்து, இனேமகன் நீவே

என்று கத்தின. அவவோ, தம்னம

கவளிப்படுத்த வவண்டாகமன அவற்ேிடம் மிகக் கண்டிப்பாய்ச் கசான்னார். இன்னேய முதல் வாசகம், இனேமகன் இவயசு நமது
'தனலனமக் குரு' என்பனத நமக்கு உறுதிப்படுத்திக் கூறுகின்றுது. நமது தனலனமக் குரு வவறு யாருமல்ல. ஆனையிட்டுக்
கூேப்பட்ட வாக்கின் மூலம் என்கேன்றும் நினேவுள்ளவோன கடவுளின் மகவன நமக்குத் தனலனமக் குருவாக ஏற்படுத்தப்பட்டார்.
பனழய ஏற்பாட்டுக் குருக்கள் பலிகசலுத்த ஏதாவது ஓரு பலிப்கபாருள் வதனவயாயிருந்தது. ஆனால், தம் தனலனமக் குரு
மாசுமறுவற்ே தம்னமவய நமக்காகப் பலியாக ஒப்புக்ககாடுத்தார். அதன் நினனவவ இன்று புதிய ஏற்பாட்டுக் குருக்கள்
ஒப்புக்ககாடுக்கும் திருப்பலியாகும். இனேமகன் இவயசு தாம் ஒரு பலிப்கபாருளாகவவ இவ்வுலகத்துக்கு வந்தார். அதுவவ தன்
தந்னதயின் சித்தம் என்பனத எப்வபாதும் தம் சிேவமற்ககாண்டு வாழ்ந்தார். ஆங்காங்வக மக்களின் இன்னல்கள், அலேல்கள் கண்டு
பல புதுனமகளும் கசய்தார். எனினும், புதுனமகளினால் மக்கனள மனமாற்ே வவண்டும் என்வோ, அவர்கனள வியப்பனடயச்
கசய்யவவண்டும் என்னும் எண்ைவமா அவருக்கு எள்ளவும் இருந்ததில்னல. தாம் யார் என்பனத மனிதர்கனளவிட அதிகமாக
அேிந்திருந்த தீய ஆவிகளுக்கும், தம்னம உண்னமயில் அேிந்துககாண்ட சில மனிதர்களுக்கும் 'தம் தந்னதயின் மீ ட்புத்திட்டம்
நினேவவறும் வனே' தம்னம கவளிப்படுத்த வவண்டாம் என்று அவர் உறுதியாககக் கட்டனளயிட்டார். அவ்வாோன ஒரு குருனவ
தனலவோகக் ககாண்டு அவர் வழியில், அவர் நினனவாக பைிபுரிய அனழக்கப்பட்டிருக்கும் நாம் அனனவரும் பாகுபாடின்ேியும்,
பரிவவாடும், பாசத்வதாடும், அேவனைப்வபாடும், அர்ப்பைிப்வபாடும் பைிபுரிய வவண்டுமல்லவா?

