ஜனவரி – 25 – புதன்
தூய பவுல் மனந்திரும்புதல்
ஆண்டவரே, என் வழக்கின் நியாயத்ததக் ரகட்டருளும்: என் ரவண்டுததை உற்றுக் ரகளும்: திபா. 17:1
முதல் வாசகம்: திருத்த}தர் பணி22:3 – 16
சரகாதேரே, தந்ததயரே! 'நான் ஒரு யூதன்; சிைிசியாவிலுள்ள தர்சு நகேத்தில் பிறந்தவன்; ஆனால் இந்த எருசரைம் நகரில்
வளர்க்கப்பட்டவன்; கமாைிரயைின் காைடியில் அமர்ந்து நம் தந்ததயரின் திருச்சட்டங்களில் நுட்பமாகப் பயிற்சி பபற்றவன்;
நீங்கள் அதனவரும் இன்று கடவுள் மீ து ஆர்வம் பகாண்டுள்ளது ரபான்று நானும் பகாண்டிருந்ரதன். கிறிஸ்தவ பநறிதயச் ரசர்ந்த
ஆண்கதளயும் பபண்கதளயும் கட்டிச் சிதறயிைதடந்ரதன்; சாகும் வதே அவர்கதளத் துன்புறுத்திரனன். ததைதமக் குருவும்
மூப்பர் சங்கத்தாரும் இதற்குச் சாட்சி. இவர்களிடமிருந்து தமஸ்கு நகரிலுள்ள சரகாதேர்களுக்குக் கடிதங்கதளப் பபற்றுக்பகாண்டு
அங்குள்ள கிறிஸ்தவர்கதளக் கட்டி எருசரைமுக்குக் பகாண்டு வந்து தண்டிப்பதற்காக அங்குச் பசன்ரறன். நான் புறப்பட்டுத்
தமஸ்கு நகதே பநருங்கியரபாது நண்பகல் ரநேத்தில் திடீபேன வானிைிருந்து ஒரு ரபபோளி என்தனச் சூழந்து வசியது.
ீ
நான்
ததேயில் விழுந்ரதன். அப்ரபாது, 'சவுரை, சவுரை நீ ஏன் என்தனத் துன்புறுத்துகிறாய்?' என்ற குேதைக் ரகட்ரடன். அப்ரபாது நான்,
'ஆண்டவரே நீர் யார்?' என்று ரகட்ரடன். அவர், 'நீ துன்புறுத்தும் நாசரேத்து இரயசு நாரன' என்றார். என்ரனாடிருந்தவர்கள் ஒளிதயக்
கண்டார்கள்; ஆனால் என்ரனாடு ரபசியவேது குேதைக் ரகட்கவில்தை. ஆண்டவரே, நான் என்ன பசய்ய ரவண்டும்?' என நான்
ரகட்க, ஆண்டவர் என்தன ரநாக்கி, 'நீ எழுந்து தமஸ்குவுக்குச் பசல். நீ பசய்வதற்பகன குறிக்கப்பட்டுள்ளதவ அதனத்தும் அங்ரக
உனக்குக் கூறப்படும்' என்றார். அந்த ஒளியின் மிகுதியால் நான் பார்க்க முடியவில்தை. என்ரனாடியிருந்தவர்கள் எனது தகதயப்
பிடித்துத் தமஸ்குவினுள் அதழத்துச் பசன்றார்கள். அங்கு அனனியா என்னும் ஒருவர் இருந்தார். அவர் திருச்சட்டத்ததக்
கதடப்பிடித்து கடவுளுக்கு அஞ்சி வாழ்ந்தவர்; அங்கு வாழ்ந்து வந்த யூதர் அதனவரிடமும் நற்சான்று பபற்றவர். அவர் என்னிடம்
வந்து அருகில் நின்று, 'சரகாதேர் சவுரை, மீ ண்டும் பார்தவயதடயும்' என்றார். அந்ரநேரம நான் பார்தவ பபற்று அவதேப்
பார்த்ரதன். அப்ரபாது அவர், 'நம் மூதாததயரின் கடவுள் தம் திருவுளத்தத அறியவும் தம் ரநர்தமயாளதேக் காணவும் தம்
வாய்பமாழிதயக் ரகட்கவும் உம்தம ஏற்படுத்தியுள்ளார். ஏபனனில், நீர் கண்டதவகளுக்கும் ரகட்டதவகளுக்கும் அதனவர்
முன்பும் நீர் சாட்சியாய் இருக்க ரவண்டும். இனி ஏன் காைம் தாழ்த்த ரவண்டும்? எழுந்து அவேது திருப்பபயதே அறிக்தகயிட்டு
உமது பாவங்களிைிருந்து கழுவப் பபற்றுத் திருமுழுக்குப் பபறும்' என்றார்.
பதில்பாடல்: திருப்பாடல் 117:1,2
பமல்கிசரதத்தின் முதறப்படி நீர் என்பறன்றும் குருரவ.
நற்பசய்தி: மாற்கு16:15 - 18
அக்காைத்தில் இரயசு அவர்கதள ரநாக்கி, 'உைபகங்கும் பசன்று பதடப்பிற்பகல்ைாம் நற்பசய்திதயப் பதறசாற்றுங்கள்.
நம்பிக்தகபகாண்டு திருமுழுக்குப் பபறுரவார் மீ ட்புப் பபறுவர்; நம்பிக்தகயற்றவரோ தண்டதனத் தீர்ப்புப் பபறுவர். நம்பிக்தக
பகாண்ரடார் பின்வரும் அரும் அதடயாளங்கதளச் பசய்வர்; அவர்கள் என் பபயோல் ரபய்கதள ஓட்டுவர்; புதிய பமாழிகதளப்
ரபசுவர்;. பாம்புகதளத் தம் தகயால் பிடிப்பர். பகால்லும் நஞ்தசக் குடித்தாலும் அது அவர்களுக்குத் தீங்கு இதழக்காது. அவர்கள்
உடல் நைமற்ரறார்மீ து தககதள தவக்க, அவர்கள் குணமதடவர்' என்று கூறினார்.
தியானம்: இன்று திருச்சதப புனித சின்னப்பரின் மனமாற்ற விழாதவக் பகாண்டாடுகின்றது. திருச்சதபயின் வேைாற்றிரை
கிறிஸ்தவர்கதளத் துன்புறுத்தி வந்த ஒரு யூதமனிதர். இதற பதாடுதகயினாரை மனமாற்றம் பபற்று ரயசுவுக்கு, சாட்சி
பகர்ந்தவர்கள் வரிதசயில் புனித சின்னப்பர் ரபரிடத்தத பபருகின்றார். 'சவுரை !நீ ஏன் என்தனத் துன்புறுத்துகின்றாய் ' என்ற
ரயசுவின் வார்த்தத அவேது வாழ்தவ தூயதாக மாற்றிவிட்டது . இன்தறய நற்பசய்தியில் கூறப்படுகின்ற வார்த்ததகதள
மனமாற்றம் பபற்ற புனித சின்னப்பர் வாழ்ந்து காட்டினார். இன்தறய உைகில் துரிதமாற்றங்களினாரள உருமாறிப்ரபாகும்
உள்ளங்களுக்கு இன்தறய வாசகங்கள் பபரும் சவால் விடுகின்றது. பல்ரவறுபட்ட பாவவாழ்வு அடிதமத்தனங்கள், கடவுள்
இல்தை என்ற பகாள்தககள், இவற்றிற்குள் அடிதமயாகும் எம் சமூகத்திற்கு இன்று ' ஏன் என்தன துன்புறுத்துகின்றீேகள்?' என்ற
ரகள்விதய விடுகின்றார். எம் வாழ்தவ ஒரு கணம் சிந்திக்க, மனம்மாற அதழக்கின்றார். இவ் இதறவார்த்தத எம் உள்ளங்கதள
ஊடுருவவில்தையா? மனமாற்றம் பபற்றவர்களாக, இதறவனில் நம்பிக்தக பகாண்டு வல்ை பசயல்கதள ஆற்றுகின்ற
கிறிஸ்தவர்களாக வாழ சிந்திப்ரபாம், பசயல்படுரவாம்.

