
ஜனவரி – 22 – ப ொதுகொலம் 3ம்  ஞொயிறு 

 

'கொரிருள் நடந்து வந்த மக்கள் ப ப ொளியயக் கண்டொர்கள்|| எசொயொ9:2 

 

முதல் வொசகம் :  ஏசொயொ 8 : 23 – 9 : 3  

 

அக்கொலத்தில் அயனவரும் தயலயயத் தொழ்த்தித் தய யய உற்று பநொக்குவொர்கள்; எங்கு பநொக்கினும் கொரிருள், கடுந்துயர், மன 

பவதயனகபள புலப் டும்; கொரிருள் அவர்கயள ஆட்பகொள்ளும். ஆனொல் துய முற்றிருந்த நொட்டினருக்கு மனச்பசொர்வு பதொன்றொது. 

முற்கொலத்தில் பசபுபலொன் நொட்யடயும், நப்தலி நொட்யடயும் ஆண்டவர் அவமதிப்புக்கு உட் டுத்தினொர்;  ிற்கொலத்திபலொ, 

ப ருங்கடல் வழிப் குதி பயொர்தொனுக்கு அப் ொலுள்ள நிலப்  ப்பு,  ிற இனத்தொர் வொழும் கலிபலயொ நொடு ஆகிய  குதிகளுக்கு 

பமன்யம வ ச்பசய்வொர். கொரிருளில் நடந்துவந்த மக்கள் ப ப ொளியயக் கண்டொர்கள்; சொவின் நிழல் சூழ்ந்துள்ள நொட்டில் 

குடியிருப்ப ொர்பமல் சுடர் ஒளி உதித்துள்ளது. ஆண்டவப ! அந்த இனத்தொய ப்  ல்கிப் ப ருகச் பசய்தீர்; அவர்கள் மகிழ்ச்சியய 

மிகுதிப் டுத்தினரீ்; அறுவயட நொளில் மகிழ்ச்சியுறுவது ப ொல் உம் திருமுன் அவர்கள் அகமகிழ்கிறொர்கள்; பகொள்யளப் ப ொருயளப் 

 ங்கிடும் ப ொது அக்களிப் துப ொல் களிகூர்கிறொர்கள். 

 

 தில் ொடல்: திருப் ொடல் 27: 1,4,13 - 14 

 

ஆண்டவப  என் ஒளி அவப  என் மீட்பு. 

 

இ ண்டொம் வொசகம்: 1பகொரிந்தியர் 1:10 – 13,17  

 

சபகொத  சபகொதரிகபள, நம் ஆண்டவர் இபயசு கிறிஸ்துவின் ப ய ொல் நொன் உங்கயளக் பகஞ்சிக் பகட்டுக்பகொள்வது இதுபவ; 

நீங்கள் ஒத்தக் கருத்துயடயவர்களொய் இருங்கள். உங்களியடபய  ிளவுகள் பவண்டொம். ஒப  மனமும் ஒப  பநொக்கமும் 

பகொண்டிருங்கள்.கிறிஸ்து இப் டிப்  ிளவு ட்டுள்ளொ ொ? அல்லது  வுலொ உங்களுக்கொகச் சிலுயவயில் அயறயப் ட்டொன்? அல்லது 

 வுலின் ப யரிலொ நீங்கள் திருமுழுக்குப் ப ற்றுக்பகொண்டீர்கள்?கிறிஸ்பு, கொயு ஆகிபயொய த் தவி  உங்களுள் பவறு எவருக்கும் 

நொன் திருமுழுக்குக் பகொடுக்கவில்யல. இதற்கொகக் கடவுளுக்கு நன்றி பசலுத்துகிபறன்.ஆகபவ என் ப ய ொல் திருமுழுக்குப் 

ப ற்றதொக யொரும் பசொல்ல முடியொது.ஸ்பதவொன் வடீ்டொருக்கும் நொன் திருமுழுக்குக் பகொடுத்துள்பளன். மற்ற டி பவறு 

எவருக்கும் திருமுழுக்குக் பகொடுத்ததொக எனக்கு நியனவு இல்யல.திருமுழுக்குக் பகொடுப் தற்கு அல்ல, நற்பசய்தியய 

அறிவிக்கபவ கிறிஸ்து என்யன அனுப் ினொர். மனித ஞொனத்தின் அடிப் யடயிலொன பசொற்களில் இந்நற்பசய்தியய 

அறிவித்தலொகொது. அவ்வொறு அறிவித்தொல் கிறிஸ்துவின் சிலுயவ ப ொருளற்றுப் ப ொய்விடும். 

நற்பசய்தி : மத்பதயு 4 : 12 – 23 

 

அக்கொலத்தில்  பயொவொன் யகது பசய்யப் ட்டயத இபயசு பகள்விப் ட்டுக் கலிபலயொவுக்குப் புறப் ட்டுச் பசன்றொர். அவர் 

நொசப த்யதவிட்டு அகன்று பசபுபலொன், நப்தலி ஆகிய இடங்களின் எல்யலயில் கடபலொ மொய் அயமந்திருந்த கப் ர் நொகுமுக்குச் 

பசன்று குடியிருந்தொர். இயறவொக்கினர் எசொயொ உய த்த  ின்வரும் வொக்கு இவ்வொறு நியறபவறியது. 'பசபுபலொன் நொபட! பநப்தலி 
நொபட! ப ருங்கடல் வழிப்  குதிபய! பயொர் தொனுக்கு அப் ொலுள்ள நிலப்  ப்ப !  ிற இனத்தவர் வொழும் கலிபலயப்  குதிபய! 

கொரிருளில் இருந்த மக்கள் ப ப ொளியயக் கண்டொர்கள். சொவின் நிழல் சூழ்ந்துள்ள நொட்டில் குடியிருப்ப ொர் பமல் சுடப ொளி 
உதித்துள்ளது.' அதுமுதல் இபயசு, 'மனம் மொறுங்கள், ஏபனனில் விண்ண சு பநருங்கி வந்துவிட்டது' எனப்  யறசொற்றத் 

பதொடங்கினொர். இபயசு கலிபலயக் கடபலொ மொய் நடக்கும்ப ொது, சபகொத ர் இருவய க் கண்டொர். ஒருவர் ப துரு எனப் டும் 

சீபமொன், மற்றவர் அவர் சபகொத  ொன அந்திப யொ. மீனவ ொன அவ்விருவரும் கடலில் வயலவசீிக் பகொண்டிருந்தனர். இபயசு 

அவர்கயளப்  ொர்த்து, 'என்  ின்பன வொருங்கள்; நொன் உங்கயள மனிதய ப்  ிடிப் வர் ஆக்குபவன்' என்றொர். உடபன அவர்கள் 

வயலகயள விட்டுவிட்டு அவய ப்  ின் ற்றினொர்கள். iஅங்கிருந்து அப் ொல் பசன்றப ொது பவறு இரு சபகொத ர்கயளக் கண்டொர். 

அவர்கள் பச பதயுவின் மகன் யொக்பகொபும் அவர் சபகொத  ொன பயொவொனும் ஆவர். அவர்கள் தங்கள் தந்யத பச பதயுவுடன்  டகில் 

வயலகயளப்  ழுது  ொர்த்துக் பகொண்டிருந்தொர்கள். இபயசு அவர்கயளயும் அயழத்தொர். உடபன அவர்கள் தங்கள்  டயகயும் 

தந்யதயயயும் விட்டு விட்டு அவய ப்  ின் ற்றினொர்கள். அவர் கலிபலயப்  குதி முழுவதும் சுற்றி வந்தொர்; அவர்களுயடய 

பதொழுயகக் கூடங்களில் கற் ித்தொர்; விண்ண சு  ற்றிய நற்பசய்தியயப்  யறசொற்றினொர்; மக்களியடபய இருந்த பநொய் பநொடிகள் 

அயனத்யதயும் குணமொக்கினொர். 

 

தியொனம்:  அவர்கள் எல்லொவற்யறயும் விட்டுவிட்டு அவர்  ின்பன பசன்றொர்கள். கடவுளின் பமய்யொன ஒளி இயறமகன் 

இபயசுபவ! அவப  உண்யமயொன வழி, நொம் வொழபவண்டிய வழியும் கூட அவப ! இவ்வுலக நியலயற்ற பசௌகரியங்கயள விட 

பமலொனதும், எமது வொழ்க்யகக்கு உண்யமயொன அர்த்தத்யத நொம் கண்டுள்ள இபயசுபவ எமக்கு ஒளியொய், வழியொய் 

இருக்கின்றொர், என் யத இன்யறய வொசகங்கள் மூலமொக எமக்கு பதளிவு டுத்தப் டுகின்றது. முதல் வொசகத்தில் அக்கொலத்து 

சமூகப்  ி ச்சயனயய யமயமொக யவத்து எசொயொ இயறவொக்கு உய க்கின்றொர். இஸ் ொபயல் மக்கள் இருளிபல துயருறுவயதக் 

கண்ட எசொயொ அவர்களுக்கு உறுதிபமொழி கூறுகின்றொர். எசொயொ கூறிய இயறவொக்கு நற்பசய்தியில் எதிப ொலிப் யதப் 

 ொர்க்கின்பறொம். அங்பக இபயசு 'மனம் மொறுங்கள் ஏபனனில் விண்ண சு பநருங்கி விட்டது|| (மத்4:17) எனப்  யற சொற்றுகின்றொர். 

எமது  ொவங்கள், தவறுகளுக்கொக எமக்குத் தண்டயனகயளத் தந்து எம்யம அழிக்க கடவுள் முயலவில்யல, மொறொக எமது 

தீயமயய விலக்கி தமது அன்புறவுக்குள் வொழ அயழக்கின்றொர். மனுக்குலத்தின் மீது பகொண்ட அன் ின் பவளிப் ொபட இயறமகன் 

கிறிஸ்து. அவப  உலகின் ஒளி இந்த ஒளி நொம் கடவுளிடம் பசல்வதற்கு மட்டுமல்லொது மொனிட வழியொய் அயமந்துள்ளது. இந்த 

வழியில் பசல் வர்கள் வொழ்வின் முழு அர்த்தத்யதயும் மனித அறிவொற்றலொல் அளவிட முடியொத அயமதியயயும் குறிப் ொக இந்த 

உலகத்தின் அற்  ப ருயமகள், பசல்வங்கள் எல்லொவற்றிற்கும் அவ து அ சின் பமன்யமகளுக்கொக வொழவும், மரிக்கவும் 

மொப ரும்  ொக்கியம் கியடக்கின்றது. 

 


