
ஜனவரி – 02 – திங்கள் 

புனித பெரிய ெசில் - புனித நசியான்ஸ் கிரககாரியார் 

'ஆண்டவருக்குப் புதியபதாருொடல் ொடுங்கள்;'– 

திொ 98:01 

 

முதல் வாசகம்:1கயாவான்2:22 – 28  

 

ஆககவ குழந்ததககே, இகயசு 'பெசியா' அல்ல என்று ெறுப்கொதரத் தவிர கவறு யார் பொய்யர்? தந்தததயயும் ெகதனயும் 

ெறுப்கொர்தாம் எதிர்க் கிறிஸ்துகள். ெகதன ெறுதலிப்கொர் தந்தததய ஏற்றுக்பகாள்வதில்தல; ெகதன ஏற்று 

அறிக்தகயிடுகவார் தந்தததயயும் ஏற்றுக்பகாள்கின்றனர். பதாடக்கத்திலிருந்து நீங்கள் ககட்டறிந்தது உங்களுள் 

நிதலத்திருக்கட்டும்; பதாடக்கத்திலிருந்து நீங்கள் ககட்டறிந்தது உங்களுள் நிதலத்திருந்தால் நீங்கள் ெகனுடனும் 

தந்ததயுடனும் இதைந்திருப்ெரீ்கள். அவகர நெக்கு வாக்குறுதி அேித்துள்ோர். அவ்வாக்குறுதி நிதலவாழ்வு ெற்றியதாகும். 

உங்கதே ஏொற்று கிறவர்கதே ெனத்தில் பகாண்டு இவற்தற உங்களுக்கு எழுதியுள்கேன். நீங்கள் அவரிடெிருந்து 

பெற்றுக்பகாண்ட அருள் பொழிவு உங்களுள் நிதலத்திருக்கிறது. அதனால் உங்களுக்கு எவரும் கற்ெிக்க கவண்டிய 

கததவயில்தல. ொறாக, நீங்கள் அவரிடெிருந்து பெற்றுக்பகாண்ட அருள்பொழிவால் அதனத்ததயும் கற்றுக்பகாள்கிறரீ்கள். 

அவ்வருள்பொழிவு உண்தெயானது. பொய்யானது அல்ல. நீங்கள் கற்றுக்பகாண்டதற்ககற்ெ அவகராடு இதைந்து வாழுங்கள். 

ஆககவ, ெிள்தேககே, அவர் கதான்றும்கொது நாம் உறுதியான நம்ெிக்தக பகாண்டிருக்கவும் அவருதடய வருதகயின்கொது 

பவட்கி விலகாதிருக்கவும் அவகராடு இதைந்து வாழுங்கள். 

 

ெதில்ொடல்: திருப்ொடல்98: 1, 2, 3, 4 

 

வாக்கு ொறாத ஆண்டவர் நம்ெிதடகய குடி பகாண்டார். 

 

நற்பசய்தி: கயாவான் 1: 19 – 28  

 

அக்காலத்தில் எருசகலெிலுள்ே யூதர்கள் குருக்கதேயும் கலவியர்கதேயும் கயாவானிடம் அனுப்ெி, 'நீர் யார்?' என்று ககட்டகொது 

அவர், 'நான் பெசியா அல்ல' என்று அறிவித்தார். இதத அவர் பவேிப்ெதடயாகக் கூறி, ெறுக்காெல் ஒப்புக்பகாண்டார். அப்கொது, 

'அப்ெடியானால் நீர் யார்? நீர் எலியாவா?' என்று அவர்கள் ககட்க, அவர், 'நானல்ல' என்றார் 'நீர் தாம் வர கவண்டிய இதறவாக்கினரா?' 

என்று ககட்டகொதும், அவர், 'இல்தல' என்று ெறுபொழி கூறினார். அவர்கள் அவரிடம், 'நீர் யார்? எங்கதே அனுப்ெியவர்கேிடம் 

நாங்கள் ெறுபொழி பசால்லியாக கவண்டும்; எனகவ உம்தெப்ெற்றி என்ன பசால்கிறரீ்?' என்று ககட்டார்கள். அதற்கு அவர், 

'ஆண்டவருக்காக வழிதயச் பசம்தெயாக்குங்கள் எனப் ொதலநிலத்தில் குரல் ஒன்று ககட்கிறது'என்று இதறவாக்கினர் எசாயா 

உதரத்தது என்தனப்ெற்றிகய' என்றார். ெரிகசயரால் அனுப்ெப்ெட்ட அவர்கள் அவரிடம், 'நீர் பெசியாகவா எலியாகவா வர 

கவண்டிய இதறவாக்கினகர அல்லபவன்றால் ஏன் திருமுழுக்குக் பகாடுக்கிறரீ்?' என்று ககட்டார்கள். கயாவான் அவர்கேிடம், 

'நான் தண்ைரீால் திருமுழுக்குக் பகாடுக்கிகறன். நீங்கள் அறியாத ஒருவர் உங்கேிதடகய நிற்கிறார்; அவர் எனக்குப்ெின் வருெவர்; 

அவருதடய ெிதியடிவாதர அவிழ்க்கக்கூட எனக்குத் தகுதியில்தல' என்றார். இதவ யாவும் கயார்தான் ஆற்றுக்கு 

அக்கதரயிலுள்ே பெத்தானியாவில் நிகழ்ந்தன. அங்குதான் கயாவான் திருமுழுக்குக் பகாடுத்துக் பகாண்டிருந்தார். 

 

தியானம்: கநற்தறய நாேில் நாம் நள்ேிரவுத் திருப்ெலிக்குச் பசன்று வந்கதாகெ என எம்தெ ெறந்தவர்கோக புதுவருடக் 

பகாண்டாட்டத்தில் ஈடுெட்டுக் கதேப்ெதடந்திருக்கலாம். எல்லா நாட்களும் ஒகர ொதிரி அதெவதில்தல. நாம் ெீண்டும் எெது 

அன்றாட கருெங்கேில் ஈடுெடகவண்டும். நாம் புதிய வருடத்தில் என்ன புதிய முயற்சிகேில் ஈடுெடலாம் என இவ்வுலகத்திற்கு 

அதெவான திட்டங்கள் தீட்டியிருக்கலாம். எனினும்இ இன்தறய நற்பசய்தியில் புனித கயாவான் 'ஆண்டவருக்கான வழிதயச் 

பசம்தெயாக்குங்கள் ....நீங்கள் அறியாத ஒருவர் உங்கேிதடகய நிற்கிறார்'(கயாவா1:19-28) என இதறவனில் நிதலத்திருக்கவும் 

அவதரகய எெக்கு உறுதியான ஊன்றுபகாலாக ெற்றிப்ெிடிக்கவும் அறிவுறுத்துகின்றார். நாம் இதறவனில் நிதலத்திருக்க 

கவண்டுொயின் இதறவார்த்தததய எம்ெில் பசயல்ெட எெது இதயத்தத திறக்க கவண்டும். அப்கொது எெது ெனம்இ உள்ேம்இ 

சிந்ததனஇ பசால்இ பசயல் அதனத்துகெ இதறசித்தத்திற்கு கட்டுப்ெட்டதாக அதெய முடியும். இததனகய இன்தறய முதல் 

வாசகத்தில் புனித கயாவான் 'பதாடக்கத்திலிருந்து நீங்கள் ககட்டறிந்தது உங்களுள் நிதலத்திருந்தால் நீங்கள் ெகனுடனும் 

தந்ததயுடனும் இதைந்திருப்ெரீ்கள்' என எம்தெ இதறவனில் (1கயாவான்2:24) நிதலத்திருக்க அதழக்கின்றார். எனகவஇ 

இவ்வுலக சிந்ததனகோலும்இ ொயக்கவர்ச்சிகோலும்இ தப்ொன பகாள்தககோலும். கொததனகோலும் கவரப்ெட்டுள்ே நாம் 

இப்புதிய வருடத்தில் இதறசிந்ததனக்கு முதலிடம் பகாடுத்து கநரம் கிதடக்கும் கொபதல்லாம் இதறவார்த்தததய 

வாசிப்ெதற்கும் அதனடிப்ெதடயில் தியானிப்ெதற்கும் முடிந்தவதரயில் முயற்சி பசய்கவாம். எெது அன்தனயாம் கத்கதாலிக்க 

திருச்சதெயின் ததலவர்கேது வழிநடத்துதலில் அதெந்து நடப்கொம். ஆண்டவருக்கான வழிதயச் பசம்தெப்ெடுத்துகவாம். நாம் 

அறியாதவதகயில் எம்ெிதடகய நிற்கும் பதய்வத்தத எம் இதயத்தில் அரசராக அெரச் பசய்கவாம். அவதர கநாக்கி அனுதினமும் 

எெது பசெங்கதே ஏபறடுப்கொம் ஏபனனில் அவர் எம்தெக் தக விடுவதுெில்தல. தக பநகிழுவதுெில்தல என நம்ெி 
விசுவசிப்கொம்.   

 


