ஜனவரி – 09 – திங்கள்
ஆண்டவரின் திருமுழுக்கு விழா
இறைவனின் றைந்தரே, ைாட்சிறையும் வலிறைறையும் ஆண்டவருக்ரக உரித்தாக்குங்கள். திபா. 29:1
முதல் வாசகம்: ஏசாைா42:1-4, 6-7
அக்காலத்தில் ஆண்டவர் கூைிைதாவது:இரதா! என் ஊழிைர்! அவருக்கு நான் ஆதேவு அளிக்கிரைன்; நான் ரதர்ந்துககாண்டவர்
அவர்; அவோல் என் கநஞ்சம் பூரிப்பறட கின்ைது. அவருள் என் ஆவி தங்கும்படி கசய்ரதன்; அவர் ைக்களினங்களுக்கு நீதி
வழங்குவார். அவர் கூக்குேலிடைாட்டார்; தம்குேறல உைர்த்தைாட்டார்; தம் குேகலாலிறைத் கதருவில் எழுப்பவுைாட்;டார். கநரிந்த
நாணறல முைிைார்; ைங்கி எரியும் திரிறை அறணைார்; உண்றைைாகரவ நீதிறை நிறல நாட்டுவார். உலகில் நீதிறை
நிறலநாட்டும்வறே

அவர்

ரசார்வறடைார்;

ைனம்

தளேைாட்டார்;

அவேது

நீதிகநைிக்காகத்

தீவுநாட்டினர்

காத்திருப்பர்.

விண்ணுலறகப் பறடத்து விரித்து, ைண்ணுலறகப் பேப்பி உைிரினங்கறளத் ரதான்ைச்கசய்து, அதன் ைக்களுக்கு உைிர்மூச்சுத்
தந்து, அதில் நடைாடுரவார்க்கு ஆவிறை அளித்தவருைான இறைவனாகிை ஆண்டவர் கூறுவது இதுரவ: ஆண்டவோகிை நான்
நீதிறை

நிறலநாட்டுைாறு

உம்றை

அறழத்ரதன்;

உம்

றகறைப்

பற்ைிப்பிடித்து,

உம்றைப்

பாதுகாப்ரபன்;

ைக்களுக்கு

உடன்படிக்றகைாகவும் பிை இனத்தாருக்கு ஒளிைாகவும் நீர் இருக்குைாறு கசய்ரவன். பார்றவ இழந்ரதாரின் கண்கறளத்
திைக்கவும், றகதிகளின் தறளகறள அறுக்கவும், இருளில் இருப்ரபாறேச் சிறைைினின்று ைீ ட்கவும் உம்றை அறழத்ரதன்.
பதில்பாடல்: திருப்பாடல்29:1, 2, 3. 4, 9, 10
ஆண்டவரே எல்லா இனத்தாரும் உைக்கு ஊழிைம் கசய்வார்களாக
நற்கசய்தி: ைத்ரதயு 3:13–17
அக்காலத்தில் இரைசு ரைாவானிடம் திருமுழுக்குப் கபை கலிரலைாவிலிருந்து ரைார்தானுக்கு வந்தார். ரைாவான், 'நான்தான்
உம்ைிடம் திருமுழுக்குப் கபை ரவண்டிைவன்; நீோ என்னிடம் வருகிைீர்?' என்று கூைித்தடுத்தார். இரைசு, 'இப்கபாழுது விட்டுவிடும்.
கடவுளுக்கு ஏற்புறடைறவ அறனத்றதயும் நாம் நிறை ரவற்றுவதுதான் முறை' எனப்பதிலளித்தார். அதற்கு ரைாவானும்
இணங்கினார். இரைசு திருமுழுக்குப் கபற்ைவுடரன தண்ணறே
ீ
விட்டு கவளிரைைினார். உடரன வானம் திைந்தறதயும் கடவுளின்
ஆவி, புைா இைங்குவது ரபாலத் தம்ைீ து வருவறதயும் அவர் கண்டார். அப்கபாழுது, 'என் அன்பார்ந்த றைந்தர் இவரே.
இவர்கபாருட்டு நான் பூரிப்பறடகிரைன்' என்று வானத்திலிருந்து ஒரு குேல் ரகட்டது.
திைானம்: 'இப்கபாழுது விட்டுவிடும். கடவுளுக்கு ஏற்புறடைறவ அறனத்றதயும் நாம் நிறைரவற்றுவதுதான் முறை' எனப்
பதிலளித்தார். அதற்கு ரைாவானும் இணங்கினார். பறழறைறைக் கறளந்து புதுறைறைப் புகுத்த வந்த இறைைகன் இரைசு,
திருமுழுக்கு ரைாவான்

ககாடுத்து வந்த பறழை

முறைைிலான

ைனந்திரும்புதலுக்கு

அறடைாளைான திருமுழுக்றகப்

கபற்றுக்ககாள்ள முன்வருகின்ைார். இரைசு ைனந்திரும்ப ரவண்டிைவேல்ல ைனங்கறளத் திருப்ப வந்தவர் என்பறத அைிந்திருந்த
ரைாவானின் தைக்கத்றத இரைசு கறளவரதாடு ைட்டுைல்ல அவர் இதுவறே காலமும் கசய்துவந்த பணிக்கு ைதிப்புக்ககாடுத்து,
புதுறைறை பதுறைைாக ஏற்படுத்துகின்ைார். எவ்வளவு புரிந்தணர்வு! எத்துறண பண்பு! இன்று நாம் பணிபுரியும் இடங்களில் இறவ
காணக்கிடக்கின்ைனவா? தடிகைடுத்ததும் ரவட்றடக்காேன் ரபான்ை பாணிைில், பணிறைப் பதவிரபால் எண்ணி, தாம்ரதான்ைித்
தனைாக கசைல்படுகின்ரைாைா? அல்லது ஆண்டவர் இரைசுவின் பணித்கதாடக்கம் அறைந்ததுரபால, கூக்குேலிடாைல், குேறல
உைர்த்தாைல், கநரிந்த நாணறல முைிைாைல், ைங்கி எரியும் திரிறை அறணைாைல் பணிபுரிகின்ரைாைா? இறைைகன் இரைசுவின்
கபைோல் இன்று நாம் ஒவ்கவாருவரும் நீரினாலும், தூை ஆவிைினாலும் கபற்ைிருக்கும் திருமுழுக்கின ;ரபாது தந்றதைாம் கடவுள்
நம்றைப் பார்த்தும், 'என் அன்பார்ந்த ைகன்; ைகள் இவரே. இவர் கபாருட்டு நான் பூரிப்பறடகிரைன்' என்று கூைிரை நம்றைத் தம்
பிள்றளகளாக ஏற்றுக்ககாள்கின்ைார். எனரவ, நம் மூத்த சரகாதேன் காட்டிை வழிறை பின்;பற்ைி வாழப் புைப்படுரவாைா!

