
ஜனவரி – 11 –  புதன் 

தூய ல ொயொந்தர் 

'நொன் நற்லெய்தியயப் பயைெொற்ை வவண்டும்; ஏலனனில் இதற்கொகவவ நொன் வந்திருக்கிவைன்' மொற் 1:38 

 

முதல் வொெகம்: எபிவேயர் 2:14 - 18 

 

ெவகொதே ெவகொதரிகவே! ஊனும்இ இேத்தமும் லகொண்ட அப்பிள்யேகயேப் வபொல் அவரும் அவத இயல்பில் பங்கு லகொண்டொர். 

இவ்வொறு ெொவின்வமல் ஆற்ைல் லகொண்டிருந்த அ யகயயச் ெொவின் வழியொகவவ அழித்து விட்டொர். வொழ்நொள் முழுவதும் 

ெொவுபற்ைிய அச்ெத்தினொல் அடியமப்பட்டிருந்தவர்கயே விடுவித்தொர். ஏலனனில் அவர் வொனதூதருக்குத் துயை நிற்கவில்ய . 

மொைொக, ஆபிேகொமின் வழிமேபினருக்வக துயை நின்ைொர் என்பது கண்கூடு. ஆத ின், கடவுள் பைியில் அவர் இேக்கமும், 

நம்பிக்யகயும் உள்ே தய யமக் குருவொயிருந்து, மக்களுயடய பொவங்களுக்குக் கழுவொயொகுமொறு எல் ொவற்ைிலும் தம் ெவகொதர் 

ெவகொதரிகயேப்வபொல் ஆக வவண்டிதொயிற்று. இவ்வொறு தொவம வெொதயனக்கு உள்ேொகித் துன்பப்பட்டதனொல் வெொதிக்கப் 

படுவவொருக்கு உதவி லெய்ய அவர்வல் வர். 

 

பதில்பொடல் : திருப்பொடல் 105:1-4,6-7,8-9 

 

எருெவ வம ஆண்டவயேப் வபொற்றுவொயொக. 

 

நற்லெய்தி:  மொற்கு1:29-39 

 

அக்கொ த்தில் இவயசு லதொழுயகக் கூடத்யத விட்டு லவேிவய வந்து யொக்வகொபு, வயொவொனுடன் ெீவமொன், அந்திவேயொ ஆகிவயொரின் 

வடீ்டிற்குள் லென்ைொர்கள்.ெீவமொனுயடய மொமியொர் கொய்ச்ெ ொய்க் கிடந்தொர். உடவன அவர்கள் அயதப் பற்ைி இவயசுவிடம் 

லெொன்னொர்கள்.இவயசு அவேருகில் லென்று யகயயப் பிடித்து அவயேத் தூக்கினொர். கொய்ச்ெல் அவயே விட்டு நீங்கிற்று. அவர் 

அவர்களுக்குப் பைிவியட லெய்தொர்.மொய  வவயேயில், கதிேவன் மயையும் வநேத்தில் வநொயொேர்கள், வபய்பிடித்தவர்கள் 

அயனவயேயும் மக்கள் அவரிடம் லகொண்டுவந்தொர்கள்.நகர் முழுவதும் வடீ்டு வொயில்முன் கூடியிருந்தது.பல்வவறு பிைிகேொல் 

வருந்திய ப யே அவர் குைப்படுத்தினொர். ப  வபய்கயேயும் ஓட்டினொர்; அந்தப் வபய்கள் அவயே அைிந்திருந்ததொல் அவற்யை 

அவர் வபெவிடவில்ய .இவயசு விடியற்கொய க் கருக்க ில் எழுந்து தனியமயொன ஓர் இடத்திற்குப் புைப்பட்டுச் லென்ைொர். அங்வக 

அவர் இயைவனிடம் வவண்டிக் லகொண்டிருந்தொர்.ெீவமொனும் அவருடன் இருந்தவர்களும் அவயேத் வதடிச் லென்ைொர்கள். அவயேக் 

கண்டதும், 'எல் ொரும் உம்யமத் வதடிக் லகொண்டிருக்கிைொர்கள்' என்ைொர்கள்.அதற்கு அவர், 'நொம் அடுத்த ஊர்களுக்குப் வபொவவொம், 

வொருங்கள். அங்கும் நொன் நற்லெய்தியயப் பயைெொற்ை வவண்டும்; ஏலனனில் இதற்கொகவவ நொன் வந்திருக்கிவைன்' என்று 

லெொன்னொர். பின்பு அவர் க ிவ ய நொடுமுழுவதும் லென்று அவர்களுயடய லதொழுயகக் கூடங்கேில் நற்லெய்தியயப் பயைெொற்ைி 
வபய்கயே ஓட்டி வந்தொர். 

 

தியொனம்: மனிதர்கேொகிய நமக்கு ப  வதயவகள் இருக்கின்ைன. அத்வதயவகயேப் பூர்த்திலெய்வவத நமது கடயமயொகவும் 

இருக்கின்ைது. அதற்கொக நொம் உயழக்கின்வைொம். ெி  அத்தியொவெிய வதயவகயே எம்மொல் பூர்த்திலெய்யமுடியொமல் 

இருக்கின்ைவபொது மனம் அங்க ொய்க்கின்ைது. அப்வபொது அயத நியைவவற்ை நொம் ெி ரின் உதவியய நொடிச்லெல்  

வவண்டியுள்ேது. உதொேைமொக வநொய்வொய்ப்படும்வபொது யவத்தியயே அணுகிவய ஆகவவண்டும். உைவுவயககயே வொங்க 

கயடகயே நொடி லெல்  வவண்டும். இவ்வொைொக நொம் தனித்து வொழமுடியொது. ப யே ெொர்ந்து தொன் வொழவவண்டிய கட்டொய 

நி யம நமக்கு. நற்லெய்தியில் இயைவயனத் வதடி மக்கள் வருவயதயும், அவர்கயேத் வதடி வயசு லெல்வயதயும் நொம் 

பொர்க்க ொம். இங்வக வதடல் இருவயகப்படுகின்ைது. வதடிச் லெல்வது ஒன்று, வதடி வருவது மற்லைொன்று. நொம் வதடிச் 

லெல்கின்வைொமொ? அல் து வதடி வரும் வயே கொத்திருக்கின்வைொமொ? யொயேத் வதடுகின்வைொம்?  எதற்கொக வதடுகின்வைொம்?  எயத 

வதடுகின்வைொம்? உங்கேின் பதில் என்ன? 

 

 


