ஜனவரி – 20 – வவள்ளி
புனித வெபஸ்தியார்
'தாம் விரும்பியவர்களளத் தம்மிடம் வரவளைத்தார்'
(மாற் 3:13)
முதல் வாெகம்: ஏபிரரயர்8:6 - 13
ெரகாதர ெரகாதரிகரள! ஆனால், இரயசுரவா அவர்களுளடய குருத்துவப்பணிளய விட மிக ரமன்ளமயான குருத்துவப் பணிளயப்
வபற்றிருக்கிறார். ஏவனனில் ெீரிய வாக்குறுதிகளின் அடிப்பளடயில் வெய்யப்பட்டு, இவளர இளணப்பாளராகக் வகாண்டிருக்கும்
உடன்படிக்ளக முந்திய உடன்படிக்ளகளயவிட ெிறப்புமிக்கது.முதல் உடன்படிக்ளக குளறயற்றதாய் இருந்திருப்பின், இரண்டாம்
உடன்படிக்ளகக்கு இடரம இருந்திருக்காது.ஆனால், கடவுள் அவர்களது குற்றத்ளத எடுத்துக் கூறிக் வொன்னது இதுரவ; 'இரதா,
நாள்கள் வருகின்றன. அப்ரபாது இஸ்ரரயல் வட்டாரராடும்
ீ
யூதாவின் வட்டாரராடும்
ீ
புதிய உன்படிக்ளக ஒன்ளறச் வெய்து
வகாள்ரவன்' என்கிறார் ஆண்டவர்.'எகிப்து நாட்டிலிருந்து அவர்களுளடய மூதாளதயளரக் ளகப்பிடித்து நடத்தி வந்தவபாழுது நான்
அவர்கரளாடு வெய்துவகாண்ட உடன்படிக்ளகளயப் ரபான்று இது இராது. ஏவனனில், நான் அவர்கரளாடு வெய்துவகாண்ட
உடன்படிக்ளகளய

அவர்கள்

மீ றிவிட்டார்கள்;

நானும்

அவர்கள்

மீ து

அக்களற

வகாள்ளவில்ளல'

என்கிறார்

ஆண்டவர்.'அந்நாள்களுக்குப் பின் இஸ்ரரயல் வட்டாரராடு
ீ
நான் வெய்யவிருக்கும் உடன்படிக்ளக இதுரவ; என் ெட்டத்ளத
உள்ளத்தில் பதிப்ரபன்; அளத அவர்களது இதயத்தில் எழுதி ளவப்ரபன். நான் அவர்களின் கடவுளாய் இருப்ரபன்; அவர்கள் என்
மக்களாய் இருப்பார்கள்' என்கிறார் ஆண்டவர்.இனிரமல் எவரும் 'ஆண்டவளர அறிந்து வகாள்ளும்' எனத் தம் அடுத்தவருக்ரகா,
ெரகாதரர் ெரகாதரி களுக்ரகா கற்றுத் தரமாட்டார். ஏவனனில், அவர்களுள் வபரிரயார் முதல் ெிறிரயார் வளர அளனவரும் என்ளன
அறிந்துவகாள்வர்.அவர்களது தீச்வெயளல நான் இரக்கத்ரதாடு மன்னித்துவிடுரவன். அவர்களுளடய பாவங்களள இனிரமல்
நிளனவுகூர மாட்ரடன்.''புதியரதார் உடன்படிக்ளக' என்பதால், முன்ளனயளத அவர் பளையதாக்கிவிட்டார். பைளமயானதும்
நாள்பட்டதும் விளரயில் மளறயரவண்டியரத.
பதில்பாடல்: திருப்பாடல்85:8.10,11,12,13,14
எல்லா வளகயான ஆபத்தினின்றும் ஆண்டவர் என்ளன விடுவித்தார்.
நற்வெய்தி: மாற்கு3: 13 – 19
அக்காலத்தில் இரயசு மளலரமல் ஏறித் தாம் விரும் பியவர்களளத் தம்மிடம் வரவளைத்தார். அவர்களும் அவரிடம் வந்தார்கள்.
தம்ரமாடு இருக்கவும் நற்வெய்திளயப் பளறொற்ற அனுப்பப்படவும் ரபய்களள ஓட்ட அதிகாரம் வகாண்டிருக்கவும் அவர்
பன்னிருவளர நியமித்தார்;. அவர்களுக்குத் திருத்தூதர் என்றும் வபயரிட்டார். அவர் ஏற்படுத்திய பன்னிருவர் முளறரய, ரபதுரு
என்று அவர் வபயரிட்ட ெீ ரமான், வெபரதயுவின் மகன் யாக்ரகாபு, யாக்ரகாபின் ெரகாதரரான ரயாவான் - இவ்விரு வருக்கும்
''இடிளயப் ரபான்ரறார்' எனப் வபாருள்படும் வபாவரனர்ரகசு என்று அவர் வபயரிட்டார். அந்திரரயா, பிலிப்பு, பர்த்தலரமயு, மத்ரதயு,
ரதாமா, அல்ரபயுவின் மகன் யாக்ரகாபு, தரதயு, தீவிரவாதியாய் இருந்த ெீ ரமான், இரயசுளவக் காட்டிக் வகாடுத்த யூதாசு
இஸ்காரிரயாத்து என்ரபார் ஆவர்.
தியானம்: கிறிஸ்த்தவர்களாகிய நமக்கு ெில பணிகள் உண்டு. ரயசுளவப் பின்பற்றுபவர்கள் என்பளத வவளியளடயாளங்கள்
மூலம் நாம் காட்டலாம். வாகனங்களில் வெபமாளலவதாங்க விடுவது, வட்டு
ீ
வாெல்களில் ெிலுளவ அளடயாளமுள்ள படங்களள
மாட்டுவது, அணியும் நளககளில் குருளெ மாட்டிக் வகாள்வது எல்லாம் நம்ளம கத்ரதாலிக்கவரன்று மற்றவர்கள் இனம் கண்டு
வகாள்ள உதவியாக இருக்கின்றது. ஆனால் எமது வாழ்க்ளக முளறயில் நாம் ரயசுளவ பிரதிபலிக்க வில்ளல என்றால், வவளி
அளடயாளங்களும் வவறும் அைகுப் வபாருட்களாகரவ மாறிவிடும். ரயசு தம் பணிக்வகன திருத்தூதர்களள வதரிவு வெய்வளத
இன்ளறய நற்வெய்தியில் நாம் பார்க்கலாம். பலமுள்ளவர்களும், பலவனர்களும்
ீ
அதில் அடங்குகிறார்கள் .மறுதலித்த ரபதுரு,
காட்டிக்வகாடுத்த யூதாஸ், ெந்ரதகம் வகாண்ட ரதாமா இவர்களும் இருந்தார்கள். எனரவ பலரமா, பலவனரமா
ீ
பணிவாழ்விற்கு
தளட இல்ளல என்பளத ரயசு சுட்டிக்காட்டுகின்றார். எமக்கு தரப்பட்ட பணிளய நாம் முழுமனதுடன் வெய்து வருகின்ரறாமா?
எவ்வாறு அன்று திருத்தூதர்கள் தமக்கு தரப்பட்ட பணிளய முழுளமயாக வெய்து முடித்தார்கரளா அவ்வாறு நாமும் எந்த தளட
வரினும், தயங்காமல் வெய்ய தூய ஆவியின் துளணளய ரவண்டுரவாம்.

