ஜனவரி – 15 – ப ொதுகொலம் 2ம் ஞொயிறு
'அழிவின் குழியிலிருந்து என்னன அவர் பவளிக் பகொணர்ந்தொர்' - தி ொ 40:02
முதல் வொசகம்: ஏசொயொ 49: 3,5 – 6
அவர் என்னிடம், 'நீயய என் ஊழியன், இஸ்ரயயயல! உன் வழியொய் நொன் மொட்சியுறுயவன்' என்றொர். யொக்யகொன த் தம்மிடம்
பகொண்டு வரவும், சிதறுண்டு இஸ்ரயயனல ஒன்று திரட்டவும் கருப்ன யிலிருந்யத ஆண்டவர் என்னனத் தம் ஊழியனொக
உருவொக்கினொர்; ஆண்டவர்

ொர்னவயில் நொன் மதிப்புப்ப ற்றவன்; என் கடவுயள என் ஆற்றல்; அவர் இப்ப ொழுது உனரக்கிறொர்;.

அவர் கூறுவது யொக்யகொ ின் குலங்கனள நினலநிறுத்துவதற்கும் இஸ்ரயயலில் கொக்கப் ட்யடொனரத் திருப் ிக் பகொணர்வதற்கும் நீ
என் ஊழியனொக இருப் து எளிதன்யறொ? உலகம் முழுவதும் மீ ட்ன

அனடதற்கு நொன் உன்னனப்

ிற இனத்தொருக்கு ஒளியொகவும்

ஏற் டுத்துயவன்.
தில் ொடல்: திருப் ொடல் 40:2,4,7 – 8,9,10)
உமது திருவுளம் நினறயவற்ற ஆண்டவயர இயதொ வருகியறன்
இரண்டொம் வொசகம்: 1பகொரிந்தியர் 1:1 – 3
பகொரிந்து நகரிலுள்ள கடவுளின் திருச்சன க்கு அவர் திருவுளத்தொல் கிறிஸ்து இயயசுவின் திருத்தூதனொக அனழக்கப் ட்ட வுலும்
சயகொதரரொகிய பசொஸ்யதனும் எழுதுவது: இயயசு கிறிஸ்துயவொடு இனணக்கப் ப ற்றுத் தூயயொரொக்கப் ட்டு இனறமக்களொக இருக்க
அனழக்கப்

ட்டுள்ள உங்களுக்கும், எல்லொ இடங்களிலும் நம் ஆண்டவர் இயயசு கிறிஸ்துனவ அறிக்னகயிடும் யொவருக்கும், நம்

தந்னதயொம் கடவுளிடமிருந்தும் ஆண்டவர் இயயசு கிறிஸ்து விடமிருந்தும் அருளும் அனமதியும் உரித்தொகுக! இயயசு கிறிஸ்து
நமக்குமட்டும் அல்ல, அனனவருக்கும் ஆண்டவர்.
நற்பசய்தி: யயொவொன்1:29 – 34
அக்கொலத்தில் இயயசு தம்மிடம் வருவனதக் கண்ட யயொவொன், 'இயதொ! கடவுளின் ஆட்டுக்குட்டி! ஆட்டுக்குட்டியொம் இவயர உலகின்
ொவத்னதப் ய ொக்கு வர். எனக்குப் ின் வரும் இவர் என்னனவிட முன்னிடம் ப ற்றவர்; ஏபனனில் எனக்கு முன்ய

இருந்தொர்

என்று நொன் இவனரப் ற்றியய பசொன்யனன். இவர் யொபரன்று எனக்கும் பதரியொதிருந்தது. ஆனொல் இஸ்ரயயல் மக்களுக்கு இவனர
பவளிப் டுத்தும் ப ொருட்யட நொன் வந்துள்யளன்; தண்ணரொல்
ீ
திருமுழுக்குக் பகொடுத்தும் வருகியறன்' என்றொர். பதொடர்ந்து
யயொவொன் சொன்றொகக் கூறியது: 'தூய ஆவி புறொனவப்ய ொல வொனிலிருந்து இறங்கி இவர் மீ து இருந்தனதக் கண்யடன். இவர்
யொபரன்று எனக்கும் பதரியொதிருந்தது. ஆனொல் தண்ணரொல்
ீ
திருமுழுக்குக் பகொடுக்கும் டி என்னன அனுப் ியவர் 'தூய ஆவி
இறங்கி யொர்மீ து இருப் னதக் கொண் ய
ீ ரொ அவயர தூய ஆவியொல் திருமுழுக்குக் பகொடுப் வர்' என்று என்னிடம் பசொல்லியிருந்தொர்.
நொனும் கண்யடன்; இவயர இனறமகன் எனச் சொன்றும் கூறிவருகியறன்' என்றொர்.
தியொனம்: இனறஞொனத்தொல் நினறந்த திருமுழுக்கு யயொவொன் கிறிஸ்து இயயசுனவ 'இயதொ கடவுளின் ஆட்டுக்குட்டி' (யயொவொன்
1:29) என ஆரவொரத்துடன் எடுத்துனரப் னத நற்பசய்தி பதரிவிக்கின்றது. கிறிஸ்து இயயசுவின் ப யரொல் திருமுழுக்குப் ப ற்றுள்ள
எமக்கும்

இப் டிப் ட்ட

ஞொனத்தினன

இனறவன்

ஒப் ிடுவதொயின் ஆலயத்தில் குருத்துவப்

வழங்க

விரும்புகின்றொர்.

இன்னறய

நற்பசய்தினய

எமது

ொணியில்

ணியொற்றி வந்த சக்கரியொவின் மகனொன வயதில் மூத்தவர் திருமுழுக்கு யயொவொன்இ

நசயரத்து ஊனரச் யசர்ந்த 'தச்சன்'சூனசயின் மகனொன வயதில் இனளயவர்இ இயயசுவின் வல்லனம நினறந்த ஆற்றனல ப ரிதும்
வரயவற்கின்றொர் எனக்கருதலொம். ஆதலொல் எமது இளம்

ிள்னளகளிடமுள்ள ஆற்றனல நொம் இனம் கண்டு வொழ்வது

மட்டுமல்லஇ அவர்கனள இனற விசுவொசத்தில் வளர்க்க எடுக்கப் டும் முயற்சிகனள வரயவற்கின்யறொமொ? என யவறுவிதமொகச்
சிந்திக்கவும் அனழக்கப் ட்டுள்யளொம்.

தொயகத்திலிருந்து அனனத்னதயும் இழந்து புலம்ப யர்ந்து எங்கள் விசுவொசத்னத

இழந்துள்யளொமொ? அனத எங்கள் எதிர்கொல சந்ததிக்கும் பகொடுக்கத் தவறிவிட்யடொமொ? என எம்னம நொயம ஆரொய்யவொம். விசுவொசம்
எனப் டுவது எல்லொம் வல்ல கடவுளில் னவத்துள்ள நம் ிக்னகயில் உருவொகுவது. இதற்கு தந்னத ஆ ிரகொம்இ அன்னன மரியொஇ
மற்றும் புனிதர்கள் சிறந்த உதொரணமொகும். அப் டியொன விசுவொசம் எமது குடும் இ சமூகஇ மனறத்தள மட்டங்களில்;
கற்றுக்பகொடுக்கப் ட்டு வளர்க்கப் ட யவண்டும் திருமுழுக்கு யயொவொனனப்
எம்னமயும்இ எமது இளம்

ன்மடங்கு ஆசீ ர்வொதங்களொல் நிரப் ிய ஆண்டவர்

ிள்னளகனளயும் நிரப் ி நல்லனவகள் பசய்வொபரன நம்புயவொம். எமது இளம் சந்ததிக்கொக நல்ல

கொரியங்கனள விசுவொச உணர்யவொடு எம்மொல் முன்பனடுக்க முடியொவிடினும் அப் டியொன கொரியங்களுக்கு தனடக்கல்லொக
மொறொதிருப்ய ொம்.

எமது

எதிர்கொல

சந்ததியினருக்கு

வழங்குமொறு யகட்டு அனுதினமும் பச ிப்ய ொம்.

முன்மொதிரியொன

விசுவொசிகளொக

வொழயவண்டிய

இனறஞொனத்னத

