ஜனவரி – 01 – ஞாயிறு
புதுவருடப் பிறப்பு
தூய அன்னன மரியா இனறவனின் தாய் - பபருவிழா
'கடவுனை பபாற்றி புகழ்ந்து பாடிக்பகாண்பட திரும்பி பென்றனர்'
(லூக் 2:20)

முதல்வாெகம்: எண்ணாகமம் 5: 22 – 27
ஆண்டவர் ம ோமேயிடம் கூறியது: ேோபத்தைக் க ோண்டு வரும் இந்ை நீர் உன் குடல் ளில் இறங் ி உன் வயிற்தற வங்
ீ
ச் கேய்து
உன் கைோதட தள அழு ி விழச் கேய்யட்டும்' என்போர். அைற்கு அப்கபண் 'ஆக ன், ஆக ன்' என்போள். பின்னர் குரு இச்ேோபங் தள
ஓர் ஏட்டில் எழுைிக்

ேப்பு நீரோல் அவற்தற அழித்து விடுவோர்;. ேோபத்தைக் க ோண்டுவரும் அக்

ேப்பு நீதர அப்கபண் குடிக் ச்

கேய்வோர்; ேோபத்தைக் க ோண்டு வரும் அந்நீர் அவளுக்குள் கேன்று க ோடிய மவைதனதய உண்டோக்கும். குரு கவஞ்ேினத்ைின்
உணவுப்பதடயதைப் கபண்ணின் த யிைிருந்து வோங் ி அதை ஆண்டவர் முன்னிதையில் ஆரத்ைியோ க்
க ோண்டு வருவோர். குரு அந்ை உணவுப் பதடயிைிைிருந்து அைன் நிதனவுப் பகுைியோ
ம ல் எரித்து விடுவோர்; இறுைியோ
உண்த யிமைமய ைன்தனக்

ோட்டிப் பைிபீடத்துக்குக்

ஒரு த ப்பிடி எடுத்து அைதனப் பீடத்ைின்

அப்கபண், அந்நீதரக் குடிக் ச் கேய்வோன். அவன் அவதள நீர் குடிக் ச் கேய்யும்மபோது அவள்

தறப்படுத்ைித் ைன்

ணவனுக்கு நம்பிக்த த் துமரோ ம் கேய்ைிருந்ைோல் ேோபத்தைக் க ோண்டுவரும்

நீர் அவளுக்குள் மபோய் க ோடிய மவைதனதய உண்டோக்கும்; அவள் வயிறு வங்
ீ
ி, கைோதட ள் அழு ிவிடும்; அவள் ைன்
க் ளிதடமய ஒரு ேோப ோ

இருப்போள்.

பதில்பாடல் : திருப்பாடல்67:2-3.5,6,8
டவுமள எ க்கு இரங் ி எம் ீ து ஆேி வழங்குவரோ
ீ
.
இரண்டாம் வாெகம்: கலாத்தியர் 4:4 – 7
ேம ோைர ேம ோைரி மள, ஆனோல்
ஆக்கு ோறு

டவுள் ைம்

ோைம் நிதறமவறியமபோது ைிருச்ேட்டத்ைிற்கு உட்பட்டிருந்ை நம்த

ீ ட்டுத் ைம் பிள்தள ள்

தனப் கபண்ணிடம் பிறந்ைவரோ வும் ைிருச்ேட்டத்ைிற்கு உட்பட்டவரோ வும் அனுப்பினோர். நீங் ள்

பிள்தள ளோய் இருப்பைோல்

டவுள் ைம்

ைந்தைமய' எனக் கூப்பிடு ிறது.

னின் ஆவிதய உங் ள் உள்ளங் ளுக்குள் அனுப்பியுள்ளோர்; அந்ை ஆவி 'அப்போ,

ஆத யோல் இனி நீங் ள் அடித

உதடயவர் ளோ வும் இருக் ிறீர் ள். இது

ளல்ல் பிள்தள ள்ைோம்; பிள்தள ளோ வும் உரித ப்மபறு

டவுளின் கேயமை.

நற்பெய்தி: லூக்கா2:16-21
அப்கபோழுது

இதடயர் ள்

குழந்தைதயயும்;

விதரந்து

கேன்று

ரியோதவயும்

மயோமேப்தபயும்

ைீவனத்

கைோட்டியில்

அதைக் ம ட்ட யோவரும், இதடயர் ள் ைங் ளுக்குச் கேோன்ன வற்தறக் குறித்து வியப்பதடந்ைனர். ஆனோல்
தளகயல்ைோம்

ிடத்ைியிருந்ை

ண்டோர் ள். பின்பு அந்ைக் குழந்தைதயப் பற்றித் ைங் ளுக்குச் கேோல்ைப்பட்ட கேய்ைிதயத் கைரிவித்ைோர் ள்.
ைம்

உள்ளத்ைில்

அதனத்தையும் குறித்துக்

இருத்ைிச்

ேிந்ைித்துக்

க ோண்டிருந்ைோர்.

இதடயர் ள்

ைோங் ள்

ரியோ இந்நி ழ்ச்ேி

ம ட்டதவ,

ண்டதவ

டவுதளப் மபோற்றிப் பு ழ்ந்து போடிக்க ோண்மட ைிரும்பிச் கேன்றோர் ள். அவர் ளுக்குச் கேோல்ைப்

பட்டவோறு எல்ைோம் நி ழ்ந்ைிருந்ைது. குழந்தைக்கு விருத்ைமேைனம் கேய்ய மவண்டிய எட்டோம் நோள் வந்ைது. ைோயின் வயிற்றில்
உருவோகுமுன்மப வோனதூைர் கேோல்ைியிருந்ைவோறு அைற்கு இமயசு என்று கபயரிட்டோர் ள்.
தியானம்: அதனவருக்கும் எ து புதுவருட வோழ்த்துக் ள். பிறந்ைிருக்கும் இப்புைிய வருடம் எல்மைோருக்கும்
உற்ேோ த்தையும் ைர மவண்டுமவோம். பதழயன எல்ைோம்

ேப்போன மவைதனயோன நோட் தள நிதனத்துப் போர்ப்மபோம். இழப்பின்
ோைம் உண்டு, ஏ ோற்றத்ைின்

ோைம் உண்டு, மநோயினோல் வருந்ைிய

அந்ை மநரங் ளில் எல்ைோம் இதறவன் எவ்வோறு கூட இருந்து எம்த

ோைம் உண்டு,

ண்ண ீரின்

ிழ்தவயும்,
டந்து வந்ை

ோைம் உண்டு, மவைதனயின்

ோைம் உண்டு, உறவு ளோல் நிரோ ரிக் ப்பட்ட

ோைம் உண்டு.

வழிநடத்ைினோர் என்பதை எம் ோல் உணர முடியும். அைற் ோ

நோம் இதறவனுக்கு நன்றி கேோல்மவோம். கைோடர்ந்தும் அவ்வோமற நம்த
வோே த்ைில் கூறப்பட்டதுமபோல்

ன

றக் ப்பட்டு, புைிய உறவும் நட்பும் ைதழத்மைோங் ட்டும்.

போது ோத்து வழிநடத்துவோரோ . இன்தறய முைல்

டவுள் ந க்கும், ந து குடும்பத்ைிற்கும் ஆேி வழங்குவோரோ . இதற

னின் பிறப்பு வரைோற்றிமை,

ஏதழ இதடயருக்கும் கபரும் பங்குண்டு. மயசுவின் பிறப்பு முைைில் அவர் ளுக்குத்ைோன் அறிவிக் ப் பட்டது, மயசுதவ முைைில்
ண்டவர் ளும்

வணங் ியவர் ளும்

அவர் மள.

கவளிப்படுத்ைினோர். ை து வரவு யோருக் ோ
விமரோைியோ ப்
நீக்கும்

ஏழ்த யின்

ம ோைம்

என்பதை அன்மற அவர்

பூண்டவர்,

ை து

பிறப்தபயும்

ஏதழ ளுக்ம

ோட்டினோர். அரேருக்கும், ைதைவர் ளுக்கும் எைிரியோ ,

போர்க் ப்பட்ட மயசு ஏதழ ளின் நண்பனோனோர். அவர் ளின்

ண்ணர்ீ துதடக்கும் மைோழனோ வும், மநோய் தள

ருத்துவனோ வும், நல்ை நீைிபைியோ வும் ஏற்றுக்க ோள்ளப்பட்டோர். எனமவ அவரின் பிறப்பும் நம் அதனவருக்கும்

நிதறதவ ைரட்டும்.

ன

