ஜனவரி – 23 – திங்கள்
தூய வின்சென்ட்
ஆண்டவர்தம் மீ ட்பை அறிவித்தார்: ைிற இனத்தார் கண்முன்னன தம் நீதிபய சவளிப்ைடுத்தினார். திைா. 98:2
முதல் வாெகம் : ஏைினேயர் 9:15, 24 – 28
எனனவ தூய ெனகாதே ெனகாதரிகனள
அபைக்கப்ைட்டவர்கள்

அவோல்

இவ்வாறு அவர் புதிய உடன்ைடிக்பகயின் இபைப்ைாளோயிருக்கிறார். கடவுளால்

வாக்களிக்கப்ைட்ட

என்றும்

நிபைக்கும்

உரிபமப்னைற்பறப்

சைறுவதற்சகன்று

இந்த

உடன்ைடிக்பக உண்டானது. இது ஒரு ொவின் மூைம் ஏற்ைடுத்தப்ைட்டது. இந்தச் ொவு முந்திய உடன்ைடிக்பகபய மீ றிச் செய்த
குற்றங்களிைிருந்து மீ ட்ைளிக்கிறது. அதனால்தான் கிறிஸ்து மனிதரின் பகயால் அபமக்கப்ைட்டதும் உண்பமயான தூயகத்திற்கு
முன்னபடயாளமாய் இருப்ைதுமான இவ்வுைகத் தூயகத்திற்குள் நுபையாமல் விண்ணுைகிற்குள்னளனய நுபைந்திருக்கிறார்.
அங்னக இப்னைாது நம் ொர்ைாகக் கடவுளின் திருமுன் நிற்கிறார். தபைபமக்குரு விைங்குகளின் இேத்தத்துடன் ஆண்டுனதாறும்
தூயகத்திற்குள் செல்வார். அதற்கு மாறாக கிறிஸ்து தம்பமனய ஒனே முபற ைைியாகக் சகாடுத்தார். அபத மீ ண்டும் மீ ண்டும்
செய்யவில்பை.

அவ்வாறு

செய்திருப்ைா

சேன்றால்

உைகம்

னதான்றிய

காைந்சதாட்டு

அவர்

மீ ண்டும்

மீ ண்டும்

துன்புற்றிருக்கனவண்டும். அதற்கு மாறாக உைகம் முடியும் காைமான இப்னைாது தம்பமனய ைைியாகக் சகாடுத்து ைாவங்கபளப்
னைாக்குவதற்காக ஒனே முபற உைகில் சவளிப்ைடுத்தப்ைட்டார். மனிதர் ஒனே முபற ொவுக்கு உட்ைடுகின்றனர். ைின்னர் இறுதித்
தீர்ப்பு வருகிறது. இதுனவ அவர்களுக்சகனவுள்ள நியதி. அவ்வானற கிறிஸ்துவும் ைைரின் ைாவங்கபளப் னைாக்கும் சைாருட்டு
ஒனேமுபற தம்பமத்தானம ைைியாகக் சகாடுத்தார். அவர் மீ ண்டும் ஒருமுபற னதான்றுவார். ஆனால் ைாவத்தின் சைாருட்டு அல்ை
தமக்காகக் காத்திருப்ைவர்களுக்கு மீ ட்பு அருளும் சைாருட்னட னதான்றுவார்.
ைதில்ைாடல் : திருப்ைாடல் 98:1, 2, 3, 4, 5, 6
அவேது வியத்தகு செயல்களுக்காய் புதியனதார் ைாடல் ைாடுங்கள்.
நற்செய்தி: மாற்கு 3:22 – 30
அக்காைத்தில், எருெனைமிைிருந்து வந்திருந்த மபறநூல் அறிஞர் இனயசுபவ னநாக்கி, 'இவபனப் சையல்செபூல் ைிடித்திருக்கிறது'
என்றும் 'னைய்களின் தபைவபனக் சகாண்னட இவன் னைய்கபள ஓட்டுகிறான்' என்றும் சொல்ைிக் சகாண்டிருந்தனர். ஆகனவ அவர்
அவர்கபளத் தம்மிடம் வேவபைத்து அவர்களுக்கு உவபமகள் வாயிைாகக் கூறியது: 'ொத்தான் ொத்தாபன எப்ைடி ஓட்ட முடியும்?
தனக்கு எதிோகத் தானன ைிளவுைடும் எந்த அேசும் நிபைத்து நிற்க முடியாது. தனக்கு எதிோகத் தானன ைிளவுைடும் எந்த வடும்
ீ
நிபைத்து நிற்க முடியாது. ொத்தான் தன்பனனய எதிர்த்து நின்று ைிளவுைட்டுப் னைானால் அவன் நிபைத்து நிற்க முடியாது. அதுனவ
அவனது அைிவு. முதைில் வைியவபேக் கட்டினாைன்றி அவ்வைியவருபடய வட்டுக்குள்
ீ
நுபைந்து அவருபடய சைாருள்கபள
எவோலும் சகாள்பளயிட முடியாது; அவபேக் கட்டி பவத்த ைிறகுதான் அவருபடய வட்படக்
ீ
சகாள்பளயிட முடியும்.உறுதியாக
உங்களுக்குச் சொல்கினறன். தூய ஆவிபயப் ைைித்து உபேப்ைவர் எவரும் எக்காைத்திலும் மன்னிப்புப்சைறார்; அவர் என்சறன்றும்
தீோத ைாவத்திற்கு ஆளாவார்.ஆனால் மக்களுபடய மற்றப் ைாவங்கள், அவர்கள் கூறும் ைைிப்புபேகள் அபனத்தும் அவர்களுக்கு
மன்னிக்கப்ைடும்.''இவபனத் தீய ஆவி ைிடித்திருக்கிறது' என்று தம்பமப் ைற்றி அவர்கள் சொல்ைி வந்ததால் இனயசு இவ்வாறு
கூறினார்.
தியானம்: இன்பறய தியானவாெகங்கள் எமக்கு ஒரு எச்ெரிக்பகவிடுவது னைான்று காைப்ைடுகின்றது. இறுதிக்காைனவபளகளில்
நாங்கள் அவனோடு செல்வதற்கு தகுதியுள்ளவர்களாக இருக்கனவண்டும். அப்னைாது தான் அவரும் தமது வருபகயின் னைாது
எம்பமயும்

அபைத்துச்

செல்வாh.;

அதற்காக

நாங்கள்

தயாோக

இருக்க

னவண்டும்

என்ைபத

சதளிவுைடுத்துகின்றது.

ைத்துக்கன்னியர் உவபமயினை ஐவர் விளக்குடன் எண்பையும் சகாண்டு வினவகத்துடன் செயல்ைட்டார்கள். மற்ற ஐவனோ
விளக்பக மட்டும் சகாண்டு சென்றார்கள். ெிறிது னநேத்தின் ைின்பு விளக்கு அபைந்து னைாகனவ மற்ற ஐவரும் எண்சைய்
சகாடுக்காத ைட்ெத்தில் கபடக்கு எண்பை வாங்குவதற்கு சென்ற சைாழுது மைமகன் வந்தார். தயாோன நிபையில்
இருந்தவர்கபள தன்னுடன் அபைத்துச் சென்றார். இவற்பறப் னைாைனவதயாோன நிபையில் உள்ளவர்கபள மாத்திேனம அவர்
தன்னுடன் அபைத்துச் செல்வார். இனயசு இவ்வுைகில் உள்ள மக்கள் அபனவபேயும் ைாவங்களிைிருந்து மீ ட்சடடுத்து புதுவாழ்வு
தே முதைில் வந்தார். மீ ண்டும் வரும் சைாழுது தயாோக உள்னளாருக்கு மீ ட்புவைங்கனவ அவர் வருவார். எனனவ அவருடன் சென்று
மீ ட்ப்பைப் சைற்றுக் சகாள்ள நாங்கள் தயாோன நிபையில் உள்னளாமா? இல்ைாவிடின் இருக்கு மட்டும் ெந்னதாஷமாக இருந்து
வி;ட்டுனைானவாம் என்ற தப்ைான வாய்ச் சொல்ைின் மூைம் வாழ்ந்து சகாண்டிருக்கின்னறாமா? இவற்பறச் ெிந்தித்தவர்களாக
வினவகத்துடன் ஐந்து கன்னியரும் செயற்ைட்டார்கனளா! அனத னைான்று நாங்களும் செயற்ைட்டு அவருடன் செல்ை எங்கபளத்
தயார்ைடுத்துனவாம்.

