ஜனவரி – 08 – ஞாயிறு
ஆண்டவரின் திருக்காட்சிப் பெருவிழா
'யூதர்களின் அரசராகப் ெிறந்திருப்ெவர் எங்கக? அவரது விண்மீ ன் எழக்கண்கடாம்' மத்.2:2
முதல் வாசகம் : ஏசாயா60:1–6
அக்காலத்தில் ஆண்டவர் கூறியதாவது: எழு! ஒளிவசு!
ீ உன் ஒளி கதான்றியுள்ளது. ஆண்டவரின் மாட்சி உன்கமல் உதித்துள்ளது!
இகதா! இருள் பூவுலகக மூடும்; காரிருள் மக்களினங்ககளக் கவ்வும்; ஆண்டவகரா உன்மீ து எழுந்தருள்வார்; அவரது மாட்சி
உன்மீ து கதான்றும்! ெிற இனத்தார் உன் ஒளிக ாக்கி வருவர்; மன்னர் உன் உதயக் கதிர்க ாக்கி

கடகொடுவர். உன் கண்ககள

உயர்த்தி உன்கனச் சுற்றிலும் ொர்; அவர்கள் அகனவரும் ஒருங்கக திரண்டு உன்னிடம் வருகின்றனர்; பதாகலயிலிருந்து உன்
புதல்வர் வருவர்; உன் புதல்வியர் கதாளில் தூக்கி வரப்ெடுவர். அப்பொழுது,

ீ அகதக் கண்டு அகமகிழ்வாய்; உன் இதயம் வியந்து

விம்மும்; கடலின் திரள் பசல்வம் உன்னிடம் பகாணரப்ெடும்; ெிற இனத்தாரின் பசாத்துகள் உன்கன வந்தகடயும். ஒட்டகங்களின்
பெருந்திரள் உன்கன

ிரப்பும்; மிதியான், ஏப்ொகு ஆகியவற்றின் இளம் ஒட்டகங்களும் வந்து கசரும்; இளம்

ாட்டினர் யாவரும்

பொன், றுமணப்பொருள் ஏந்திவருவர். அவர்கள் ஆண்டவரின் புககழ எடுத்துகரப்ெர்.
ெதில்ொடல்: திருப்ொடல்72:1-2,7-8.10-11,12-13
ஆண்டவகர எல்லா இனத்தாரும் உமக்கு ஊழியம் பசய்வார்களாக
இரண்டாம் வாசகம்: ஏகெசியர்3:2-3,5-6
சககாதர

சககாதரிககள!

ககள்விப்ெட்டிருப்ெீர்கள்

உங்கள்
என

லனுக்காகக்

எண்ணுகிகறன்.

பதரியப்ெடுத்தப்ெட்டது. அகதப்ெற்றி

கடவுளின்

அந்த

அருளால்

மகறபொருள்

எனக்களிக்கப்ெட்ட

எனக்கு

இகற

பொறுப்கெப்

பவளிப்ொட்டின்

ெற்றிக்

வழியாககவ

ான் ஏற்பகனகவ சுருக்கமாக உங்களுக்கு எழுதியிருக்கிகறன். அந்த மகறபொருள் மற்ற

தகலமுகறகளில் வாழ்ந்த மக்களுக்குத் பதரிவிக்கப்ெடவில்கல. ஆனால், இப்கொது தூய ஆவி வழியாகத் தூய திருத்தூதருக்கும்
இகறவாக்கினருக்கும் பவளிப்ெடுத்தப்ெட்டுள்ளது.
உரிகமயாளரும்

ஒகர

உடலின்

உறுப்ெினரும்

ற்பசய்தியின் வழியாக, ெிற இனத்தாரும் கிறிஸ்து இகயசுவின் மூலம் உடன்
வாக்குறுதியின்

உடன்

ெங்காளிகளும்

ஆகியிருக்கிறார்கள்

என்ெகத

அம்மகறபொருள்.
ற்பசய்தி: மத்கதயு2:1-12
ஏகராது அரசன் காலத்தில் யூகதயாவிலுள்ள பெத்லககமில் இகயசு ெிறந்தார். அப்கொது கிழக்கிலிருந்து ஞானிகள் எருசகலமுக்கு
வந்து, யூதர்களின் அரசராகப் ெிறந்திருக்கிறவர் எங்கக? அவரது விண்மீ ன் எழக் கண்கடாம். அவகர வணங்க வந்திருக்கிகறாம்
என்றார்கள். இகதக் ககட்டதும் ஏகராது அரசன் கலங்கினான். அவகனாடு எருசகலம் முழுவதும் கலங்கிற்று. அவன் எல்லாத்
தகலகமக் குருக்ககளயும், மக்களிகடகய இருந்த மகறநூல் அறிஞர்ககளயும் ஒன்றுகூட்டி, பமசியா எங்கக ெிறப்ொர் என்று
அவர்களிடம் விசாரித்தான். அவர்கள் அவனிடம் யூகதயாவிலுள்ள பெத்லககமில் அவர் ெிறக்க கவண்டும். ஏபனனில், யூதா
ாட்டுப் பெத்லகககம, யூதாவின் ஆட்சி கமயங்களில்

ீ சிறியகத இல்கல; ஏபனனில், என் மக்களாகிய இஸ்ரகயகல ஆயபரன

ஆள்ெவர் ஒருவர் உன்னிலிருந்கத கதான்றுவார் என்று இகறவாக்கினர் எழுதியுள்ளார் என்றார்கள். ெின்பு ஏகராது யாருக்கும்
பதரியாமல் ஞானிககள அகழத்துக்பகாண்டுகொய் விண்மீ ன் கதான்றிய காலத்கதப் ெற்றி விசாரித்து உறுதி பசய்து பகாண்டான்.
கமலும் அவர்களிடம்.

ீங்கள் பசன்று குழந்கதகயக் குறித்துத் திட்டவட்டமாய்க் ககட்டு எனக்கு அறிவியுங்கள். அப்பொழுது

ானும் பசன்று அக்குழந்கதகய வணங்குகவன் என்று கூறி அவர்ககளப் பெத்லககமுக்கு அனுப்ெி கவத்தான். அரசன்
பசான்னகதக் ககட்டு அவர்கள் புறப்ெட்டுப் கொனார்கள். இகதா! முன்பு எழுந்த விண்மீ ன் கதான்றிக் குழந்கத இருந்த இடத்திற்கு
கமல்வந்து

ிற்கும்வகர அவர்களுக்கு முன்கன பசன்று பகாண்டிருந்தது. அங்கக

ின்ற விண்மீ கனக் கண்டதும் அவர்கள்

மட்டில்லாப் பெரு மகிழ்ச்சி அகடந்தார்கள். வட்டிற்குள்
ீ
அவர்கள் கொய்க் குழந்கதகய அதன் தாய் மரியா கவத்திருப்ெகதக்
கண்டார்கள்; ப டுஞ்சாண்கிகடயாய் விழுந்து குழந்கதகய வணங்கினார்கள்; தங்கள் கெகழககளத் திறந்து பொன்னும்
சாம்ெிராணியும் பவள்களப் கொளமும் காணிக்ககயாகக் பகாடுத்தார்கள். ஏகராதிடம் திரும்ெிப் கொக கவண்டாம் என்று கனவில்
அவர்கள் எச்சரிக்கப்ெட்டதால் கவறு வழியாகத் தங்கள்

ாடு திரும்ெினார்கள்.

தியானம்: இன்று தாய்திருச்சகெ ஆண்டவரின் திருக்காட்சிப் பெருவிழாகவ பகாண்டாடி மகிழ்கின்றது. 'இருளிலும் இறப்ெின்
ெிடியிலும்

இருப்கொருக்கு

ஒளிதரவும்

ம்முகடய

கால்ககள

ெரிவுள்ளத்தாலும் இரக்கத்தாலும் விண்ணிலிருந்து விடியல்

அகமதிவழியில்

டக்கச்

பசய்யவும்

ம்

கடவுளின்

ம்கமத் கதடிவருகிறது' (லூக்.1:78-79);. இகறவனின் மாட்சிகயத்

பதாகலத்து இருளில் மகறந்துகொன மனுக்குலத்கதத் கதடிவந்த இகயசு ஒரு குழந்கதயாக இந்த உலகத்திற்கு வந்தார். அவரது
இகறமாட்சிகய இயற்கக அகடயாளம் கண்டு பகாண்டது, விண்மீ ன் சுட்டிக்காட்டியது. ஆனால் இருளான சாத்தானுக்கு
தங்ககளகய அடிகமகளாக தங்ககள விற்றுவிட்ட ஏகராது கொன்ற அதிகார, ஆணவ பவறியர்கள், கொலி மதவாதிகள்
பொய்கமக்கு தூதுகொன மனிதர்கள் கடவுளின் மாட்சியாக விளங்கிய இகயசுகவக் கண்டு பகாள்ளவில்கல. இகயசுகவ இந்த
ொவ உலகில் இருந்து

ம்கம மீ ட்டு மீ ண்டும் தந்கதயிடம் கசர்க்கவிருக்கும் பமசியா என்ெகத அறிந்து பகாண்ட மூன்று

அறிஞர்கள் உலகின் ககடககாடியில் இருந்து ஆண்டவராம் இகயசுகவத் கதடிவந்து பதண்டனிட்டு வணங்கி பொன், தூெம்,
பவள்களப்கொளம் கொன்றவற்கற ெரிசாக வழங்கி வாழ்த்துகிறார்கள், மீ ட்ெகர அகடயாளப்ெடுத்துகிறார்கள். வாழ்க்கக என்ெது
ஒரு பதாடர் கதடல்.

ாம் எகதத் கதடுகின்கறாம் என்ெகதப் பொறுத்து

மது வாழ்க்ககயின் திருப்ெங்கள் அகமயும்.

பெரும்ொன்கமயான மனிதர்கள் இன்று ெணம், ெதவி, பெயர், புகழ், பசல்வாக்கு, உறவு இவற்றிகனத் கதடிக்பகாண்டு
ஓடிக்பகாண்டு இருக்கிறார்கள். இதகன பெறுவதற்காகவும் கமலும் இவற்றிகனத் தக்ககவத்துக் பகாள்வதற்கான முயற்சியில்

வாழ்க்கககய இழந்து தவிக்கின்றார்கள். 'மனிதரில்
காண்கொரும் செிக்கப்ெடுவர். ஆண்டவகர இஸ்ரகயலின்

ம்ெிக்கக கவப்கொரும் வலுவற்ற மனிதரில் தம் வலிகமகயக்
ம்ெிக்கககய உம்கமப் புறக்கணித்கதார் யாவரும் பவட்கமுறுவர்;;,

உம்கமவிட்டு அகன்கறார் தகரயில் எழுதப்ெட்கடார் ஆவர் ஏபனனில் அவர்கள் வாழ்வளிக்கும்

ீரூற்றாகிய ஆண்டவகரப்

புறக்கணித்தார்கள்.' (எகர.17:5,13). 'மனிதரின் மீ து ம்ெிக்கக கவப்ெகதவிட ஆண்டவரிடம் தஞ்சம் புகுவகத லம்' (திொ.118:8) என்ற
திருப்ொடல் ஆசிரியரின் வழிகாட்டுதலுக்கு இணங்கி
(ஆகமா.5:6) உன் கடவுளாகிய ஆண்டவர் உன்

மது மத்தியில் ெிறந்திருக்கும் 'ஆண்வகரத் கதடுங்கள் ீங்கள் வாழ்வர்கள்'
ீ

டுவில் இருக்கிறார். அவர் மாவரர்,
ீ
மீ ட்பு அளிப்ெவர். தம் அன்ெினால் உனக்கு

புத்துயிர் அளிப்ொர். (பசப்.3:17) என்ற இகறவார்த்கதயில்
இகயசுகவ

ம்ெிக்கககவத்து கடவுளின் மாட்சியின் சுடபராளியாக விளங்கும்

ம் வாழ்க்ககயில் கதடிக் கண்டுபகாள்கவாம், அவரது மாட்சியில் ெங்குபெறுகவாம்.

