ஜனவரி – 14 – சனி
தூய குழந்தை இயயசு
ஆண்டதைப் பற்றிய அச்சம் தூயது: அது எந்நாளும் நிதைத்ைிருக்கும். ைிபா. 19:9
முைல் வாசகம் : ஏபியையர் 4 : 12 – 16
சயகாைை சயகாைரிகயே!,கடவுளுதடய வார்த்தை உயிருள்ேது, ஆற்றல் வாய்ந்ைது; இருபக்கமும் வவட்டக்கூடிய எந்ை வாேினும்
கூர்தையானது. ஆன்ைாதவயும் ஆவிதயயும் பிரிக்கும் அேவுக்குக் குத்ைி ஊடுருவுகிறது. எலும்பு மூட்தடயும் ைச்தசதயயும்
அவ்வாயற

ஊடுருவுகிறது.

உள்ேத்ைின்

சிந்ைதனகதேயும்

யநாக்கங்கதேயும்

சீர்தூக்கிப்

பார்க்கிறது.பதடப்பு

எதுவும்

கடவுளுதடய பார்தவக்கு ைதறவாய் இல்தை. அவருதடய கண்களுக்கு முன் அதனத்தும் ைதறவின்றி வவேிப்பதடயாய்
இருக்கின்றன. நாம் அவருக்யக கணக்குக் வகாடுக்கயவண்டும்.எனயவ, வானங்கதேக் கடந்து வசன்ற இதறைகனாகிய இயயசுதவ
நாம் ைனிப்வபரும் ைதைதைக் குருவாகக் வகாண்டுள்ேைால் நாம் அறிக்தகயிடுவதை விடாது பற்றிக்வகாள்யவாைாக!ஏவனனில்,
நம் ைதைதைக் குரு நம்முதடய வலுவின்தைதயக் கண்டு இைக்கம் காட்ட இயைாைவர் அல்ல் ைாறாக, எல்ைா வதகயிலும்
நம்தைப்யபாைச் யசாைிக்கப்பட்டவர்; எனினும் பாவம் வசய்யாைவர்.எனயவ, நாம் இைக்கத்தைப் வபறவும், ஏற்றயவதேயில்
உைவக்கூடிய அருதேக் கண்டதடயவும், அருள் நிதறந்ை இதற அரியதணதயத் துணிவுடன் அணுகிச் வசல்யவாைாக.
பைில்பாடல்: ைிருப்பாடல்19:8, 9, 10, 15
ஆண்டவயை உம் வார்த்தைகள் வாழ்வுைரும் ஆவிதயக் வகாடுக்கின்றன.
நற்வசய்ைி: ைாற்கு 2:13 – 17
அக்காைத்ைில் இயயசு ைீ ண்டும் கடயைாைம் வசன்றார். ைக்கள் கூட்டத்ைினர் எல்ைாரும் அவரிடம் வையவ, அவர் அவர்களுக்குக்
கற்பித்ைார்.பின்பு அங்கிருந்து அவர் வசன்றயபாது அல்யபயுவின் ைகன் யைவி சுங்கச்சாவடியில் அைர்ந்ைிருந்ைதைக் கண்டார்;
அவரிடம், 'என்தனப் பின்பற்றி வா' என்றார். அவரும் எழுந்து இயயசுதவப் பின்பற்றிச் வசன்றார்.பின்பு அவருதடய வட்டில்
ீ
பந்ைி
அைர்ந்ைிருந்ையபாது வரிைண்டுபவர்கள், பாவிகள் ஆகிய பைர் இயயசுயவாடும் அவருதடய சீடயைாடும் விருந்து உண்டனர்.
ஏவனனில் இவர்களுள்

பைர் இயயசுதவப் பின்பற்றியவர்கள்.அவர் பாவிகயோடும் வரிைண்டுபவர்கயோடும் உண்பதைப்

பரியசயதைச் சார்ந்ை ைதறநூல் அறிஞர் கண்டு, அவருதடய சீடரிடம், 'இவர் வரிைண்டுபவர்கயோடும் பாவிகயோடும் யசர்ந்து
உண்பயைன்?' என்று யகட்டனர்.இயயசு, இதைக் யகட்டவுடன் அவர்கதே யநாக்கி, 'யநாயற்றவர்க்கு அல்ை, யநாயுற்றவருக்யக
ைருத்துவர் யைதவ. யநர்தையாேர்கதே அல்ை, பாவிகதேயய அதழக்க வந்யைன்' என்றார்.
ைியானம்: யைவி என்பவர் வரிைண்டும் வைாழில் வசய்பவர். அவர் வழக்கம்யபாை சுங்கச்சாவடியில் அைர்ந்து ைம் வைாழிைில்
ஈடுபட்டிருந்ைார். அப்யபாது இயயசு அவதை அதழக்க, அவரும் எழுந்து அவதைப் பின்பற்றிச் வசன்றார். (ைாற்.2:14) வரிைண்டும்
வைாழில் இழிவாகக் கருைப்பட்டது. ைக்கேிடம் இருந்து உயைாதைப் யபைைசு வரியாகப் பணம் வபற்றது. வரிைண்டுயவார் ைைக்வகன
ஒரு பகுைிதய ைைக்வகன்று ஒரு பகுைிதய அநியாயைாகப் பறித்துக் வகாண்டனர். எனயவ ைக்கள் வரி ைண்டுயவாதை வவறுத்ைனர்.
நம் வாழ்க்தகயில் அதழப்பு எப்யபாது வரும் என்று முன்கூட்டியய அறிய இயைாது. ஆனால் கடவுேின் குைல் எப்வபாழுது எைது
உள்ேத்ைின் ஆழத்ைில் ஒைித்துக்n;காண்யட இருக்கின்றது. நாம்ைாம் அவர் குைதைக்; யகட்க ைவறி விடுகின்யறாம், அல்ைது
ைறக்கின்யறாம். நம் உள்ேத்தைத் ைிறந்து எங்யக கடவுளுக்கு ஓர் இல்ைம், ஓர் இல்ைம் அதைத்துக் வகாடுத்ைால் அவருதடய
குைதை நாம் எேிைில் யகட்கைாம். நம் வாழ்வில் இயயசுவின் குைதைக் யகட்டு அவதைப் பின்பற்றி வசல்லும் வபாழுது நம் வாழ்க்தக
கடவுளுக்கு உகந்ைைாக அதையும். நம் உள்ேத்ைில் கடவுள் ைரும் ைகிழ்ச்சி நிதறவாக இருக்கும். ஆவைன்

