
ஜனவரி – 26 –  வியாழன் 

தூய திம ாத்மதயு - தூய தீத்து 

 

ஆண்டவருக்குப் புதியததாரு பாடல் பாடுங்கள்: உலதகங்கும் வாழ்மவாமே, ஆண்டவரேப் மபாற்றிப் பாடுங்கள்: திபா. 96:1 

 

முதல் வாசகம் : 2திம ாத்மதயு1:1 – 8 

 

என் அன்பார்ந்த பிள்ரை தித ாத்மதயுவுக்கு,'கடவுைின் திருவுைத்தால் கிறிஸ்து இமயசு அருளும் வாழ்வு பற்றிய வாக்குறுதிக்கு 

ஏற்ப அவருரடய திருத்தூதனான பவுல் எழுதுவது: தந்ரதயாம் கடவுைிட ிருந்தும் நம் ஆண்டவோம் கிறிஸ்து 

இமயசுவிட ிருந்தும் அருளும் இேக்கமும் அர தியும் உரித்தாகுக! என் முன்மனாரேப் மபான்று தூய்ர யான  னச்சான்றுடன் 

கடவுளுக்குப் பணியாற்றும் நான் அவருக்கு நன்றி கூறுகிமறன். இேவும் பகலும் இரடவிடா ல் என்  ன்றாட்டுகைில் உன்ரன 

நிரனவு கூருகின்மறன். உன் கண்ணரீே நிரனவிற் தகாண்டு உன்ரனக் காண ஏங்குகிமறன்; கண்டால் என்  கிழ்ச்சி 
நிரறவரடயும். தவைிமவட ற்ற உன் நம்பிக்ரகரய நிரனத்துப் பார்க்கிமறன். இத்தரகய நம்பிக்ரக முதலில் உன் பாட்டி 

மலாயி  ற்றும் உன் தாய் யூனிக்கி ஆகிமயாரிடம் விைங்கியது. இப்மபாது உன்னிடமும் உள்ைததன உறுதியாக நம்புகிமறன். உன் 

 ீது என் ரககரை ரவத்துத் திருப்பணியில் அ ர்த்தியமபாது உனக்குள் எழுந்த கடவுைின் அருள்தகாரடயிரனத் தூண்டி 

எழுப்பு ாறு நிரனவுறுத்துகிமறன். கடவுள் ந க்குக் மகாரழ யுள்ைத்திரன அல்ல, வல்லர யும் அன்பும் கட்டுபாடும் தகாண்ட 

உள்ைத்ரதமய வழங்கியுள்ைார். எனமவ நம் ஆண்டவருக்கு நீ சான்று பகர்வரதக் குறித்மதா அவர் தபாருட்டு நான் ரகதியாக 

இருப்பரதக் குறித்மதா தவட்க ரடயத் மதரவ இல்ரல; கடவுைின் வல்லர ;மகற்ப நற்தசய்தியின் தபாருட்டுத் துன்பத்தில் 

என்னுடன் பங்குதகாள்'. 

 

பதில்பாடல் : திருப்பாடல் 96 : 1 – 2, 3, 7, 8,10 

 

ஆண்டவரே நாடுமவாரின் தரலமுரறயினர் இவர்கமை!  

 

நற்தசய்தி:  ாற்கு 4: 21 - 25 

 

அக்காலத்தில் இமயசு அவர்கைிடம், 'விைக்ரகக் தகாண்டு வருவது எதற்காக?  ேக்காலின் உள்மைமயா கட்டிலின் கீமழமயா 

ரவப்பதற்காகவா? விைக்குத் தண்டின்  ீது ரவப்பதற்காக அல்லவா? தவைிப்படாது  ரறந்திருப்பது ஒன்று ில்ரல. 

தவைியாகா ல் ஒைிந்திருப்பது ஒன்று ில்ரல. மகட்கச் தசவியுள்மைார் மகட்கட்டும்' என்றார். ம லும் அவர், 'நீங்கள் மகட்பரதக் 

குறித்துக் கவன ாயிருங்கள். நீங்கள் எந்த அைரவயால் அைக்கிறரீ்கமைா அமத அைரவயால் உங்களுக்கும் அைக்கப்படும்; 

இன்னும் கூடுதலாகவும் தகாடுக்கப்படும். ஏதனனில், உள்ைவருக்குக் தகாடுக்கப்படும்; இல்லாதவரிட ிருந்து உள்ைதும் 

எடுக்கப்படும்' என்று அவர்கைிடம் கூறினார். 

தியானம்: விண்ணிலிருந்து தந்ரதயின் சித்தத்ரத நிரறமவற்ற  ண்ணிமல  னிதனாக உருதவடுத்து, எ து பாவங்கைிலிருந்து 

விடுதரல தந்து இருரை நீக்கி ஒைிக்கு அரழத்துச் தசன்றார் இரற கன் இமயசு. அவேது பிள்ரைகைாகிய நாங்கள் ஒைியில் 

நடப்மபாம யானால் எ து தசால்லும், தசயலும் அவருக்கு உகந்ததாகமவ காணப்படும்;. ஆனால் நாங்கள்  ீண்டும்,  ீண்டும் பாவம் 

தசய்து  ேக்காலின் உள்மை ரவக்கப்பட்டு, கட்டிலின் கீமழ ரவக்கப்பட்ட விைக்கிற்கு ஒப்பாயிருக்கின்மறாம். எனமவதான் எ து 

வாழ்க்ரகயும் தவைிச்சம் என்பமத காணப்படாது இருள் சூழ்ந்திருக்கின்றது. வஞ்சகம், மபாட்டி. தபாறார , விட்டுக்தகாடுக்காத 

தன்ர ,  ற்றவர்கரைப்பற்றி மதரவயற்ற மபச்சுக்கள் மபசி  னம் மநாகப்பண்ணிக் தகாண்டு இருக்கின்மறாம். நன்ர மயா, 

தீர மயா எதுவானாலும்  ற்றவர்களுக்கு தசய்வததல்லா ,; எ க்கு திருப்பி நடக்கும் என்பரத  றந்து விடுகின்மறாம். 

இவ்வாறானவற்ரற கரழந்துவிட்டு ஒைியின் பாரதயில நடப்மபாம். அப்மபாதுதான் ஒைியில் வாழ்ந்து தகாண்டிருக்கும் 

எங்கரை அவர் அரழத்து தன்ரனப்பற்றிய நற்தசய்திரய அறிவிக்க, தனது வல்லர ரய தவைிப்படுத்துவதன் மூலம் 

 ற்றவர்கரையும் தன்னிடம் அரழத்துவே எம்ர  ஒரு கருவியாக பயன்படுத்துவார். எனமவ இரத உணர்ந்தவர்கைாக அவர் 

பணிபுரிய எங்கரைத் தயார்படுத்துமவாம். 

 


