
ஜனவரி – 29 – ப ொதுகொலம் 4ம்  ஞொயிறு 

 

அவரே விண்ணையும் மண்ணையும் கடணலயும் அவற்றிலுள்ள யொவற்ணறயும் உருவொக்கியவர்: தி ொ. 146:6 

 

முதல் வொசகம் : பசப்ர ொனியொ2:3, 3:12 – 13  

 

நொட்டிலிருக்கும் எளிரயொரே! ஆண்டவரின் கட்டணளணயக் கணடப் ிடிப்ர ொரே! அணனவரும் ஆண்டவணேத் ரதடுங்கள்;. 

ரநர்ணமணய நொடுங்கள்;. மனத்தொழ்ணமணயத் ரதடுங்கள்;. ஆண்டவேது சினத்தின் நொளில் ஒரு ரவணள உங்களுக்குப் புகலிடம் 

கிணடக்கும். ஏணை எளிரயொணே உன் நடுவில் நொன் விட்டுணவப்ர ன்;. அவர்கள் ஆண்டவரின் ப யரில் நம் ிக்ணக பகொள்வொர்கள். 

இஸ்ேரயலில் எஞ்சிரயொர் பகொடுணம பசய்யமொட்டொர்கள்; வஞ்சகப் ர ச்சு அவர்களது வொயில் வேொது. அச்சுறுத்துவொர் யொருமின்றி, 
அவர்கள் மந்ணதர ொல் ரமய்ந்து இணளப் ொறுவொர்கள்.' 

 

 தில் ொடல்: திருப் ொடல் 146: 6 – 7, 8, 10 

 

ஏணையரின் உள்ளத்ரதொர் ர றுப ற்ரறொர் ஏபனனில் விண்ைேசு அவர்களுணடயரத. 

 

இேண்டொம் வொசகம் : 1 பகொரிந்தியர் 1: 26 – 31  

 

எனரவ, சரகொதே சரகொதரிகரள, நீங்கள் அணைக்கப் ட்ட நிணலணய எண்ைிப்  ொருங்கள். மனிதக் கைிப் ின் டி உங்களுள் 

ஞொனிகள் எத்தணனர ர்? வலிரயொர் எத்தணன ர ர்? உயர்குடி மக்கள் எத்தணன ர ர்? ஆனொல் கடவுள் ஞொனிகணள பவட்கப் டுத்த, 

மடணம என உலகம் கருது வற்ணறத் ரதர்ந்து பகொண்டொர். அவ்வொரற, வலிரயொணே பவட்கப் டுத்த, வலுவற்றணவ என உலகம் 

கருது வற்ணறத் ரதர்ந்துபகொண்டொர். உலகம் ஒரு ப ொருட்டொகக் கருது வற்ணற அைித்து விட அது தொழ்ந்ததொகக் 

கருது வற்ணறயும் இகழ்ந்து தள்ளு வற்ணறயும் கடவுள் ரதர்ந்பதடுத்தொர். எவரும் கடவுள் முன் ப ருணம ொேொட்டொத டி அவர் 

இப் டிச் பசய்தொர். அவேொல்தொன் நீங்கள் கிறிஸ்துவுடன் இணைக்கப் ட்டிருக்கிறரீ்கள். கிறிஸ்துரவ கடவுளிடமிருந்து நமக்கு 

வரும் ஞொனம். அவரே நம்ணம ஏற்புணடயவேொக்கித் தூயவேொக்கி மீட்கின்றொர். எனரவ மணறநூலில் எழுதியுள்ளவொறு, 'ப ருணம 

 ொேொட்ட விரும்புகிறவர் ஆண்டவணேக் குறித்ரத ப ருணம  ொேொட்டட்டும். 

 

நற்பசய்தி : மத்ரதயு 5 : 1 – 12 

 

அக்கொலத்தில் இரயசு மக்கள் கூட்டத்ணதக் கண்டு மணலமீது ஏறி அமே, அவருணடய சீடர் அவேருரக வந்தனர். அவர் திருவொய் 

மலர்ந்து கற் ித்தணவ: ஏணையரின் உள்ளத்ரதொர் ர று ப ற்ரறொர்; ஏபனனில் விண்ைேசு அவர்களுக்கு உரியது. துயருறுரவொர் 

ர றுப ற்ரறொர்; ஏபனனில் அவர்கள் ஆறுதல் ப றுவர். கனிவுணடரயொர் ர றுப ற்ரறொர்; ஏபனனில் அவர்கள் நொட்ணட உரிணமச் 

பசொத்தொக்கிக் பகொள்வர். நீதி நிணலநொட்டும் ரவட்ணக பகொண்ரடொர் ர றுப ற்ரறொர்; ஏபனனில் அவர்கள் நிணறவுப றுவர். 

இேக்கமுணடரயொர் ர றுப ற்ரறொர்; ஏபனனில் அவர்கள் இேக்கம் ப றுவர். தூய்ணமயொன உள்ளத்ரதொர் ர றுப ற்ரறொர்; ஏபனனில் 

அவர்கள் கடவுணளக் கொண் ர். அணமதி ஏற் டுத்துரவொர் ர றுப ற்ரறொர்; ஏபனனில் அவர்கள் கடவுளின் மக்கள் என 

அணைக்கப் டுவர்.நீதியின் ப ொருட்டுத் துன்புறுத்தப்  டுரவொர் ர றுப ற்ரறொர்; ஏபனனில் விண்ைேசு அவர்களுக்குரியது.என் 

ப ொருட்டு மக்கள் உங்கணள இகழ்ந்து, துன்புறுத்தி, உங்கணளப்  ற்றி இல்லொதணவ ப ொல்லொதணவபயல்லொம் பசொல்லும்ர ொது 

நீங்கள் ர றுப ற்றவர்கரள!மகிழ்ந்து ர ருவணக பகொள்ளுங்கள்! ஏபனனில் விண்ணுலகில் உங்களுக்குக் கிணடக்கும் ணகம்மொறு 

மிகுதியொகும். இவ்வொரற உங்களுக்கு முன்னிருந்த இணறவொக்கினர்கணளயும் அவர்கள் துன்புறுத்தினொர்கள்' என்றொர். 

 

தியொனம் : இன்ணறய திருவொசகங்கள் ஒவ்பவொன்றிலும் இணற அேசின்  ண்புகள் எணவ என் ணதயும் , அணத வொழ்வதன் மூலம் 

எவ்வொறு நொம் இணற உறவில் ஒன்றித்திருக்கின்ரறொம் என் ணதயும் பதட்டத்பதளிவொக நொம் அறியமுடிகின்றது. குறிப் ொக 

இன்ணறய நற்பசய்தி வொசகம் ரயசுவின் மணைப் ப ொைிவொக அணமகின்றது. மொறிவரும் உலகில் எம் உள்ளங்கள் ஏணையரின் 

உள்ளங்களொகவும், நீதி, ரநர்ணம, எளிணம, இேக்கம், கனிவு, அணமதி, தூய்ணம, அன்பு நிணறந்த உள்ளத்ரதொேொகவும் வொை 

அணைக்கப் டுகின்ரறொம். கிறிஸ்தவர்கள் என்று நொம் ப ருணம  ொேொட்டுவரதொடு மட்டும் நின்றுவிடமுடியொது . 'கிறிஸ்தவன்' 

என்றொல் கிறிஸ்து, அவன் மறு கிறிஸ்து என்று ப ொருள். அவருணடய ஒவ்பவொரு வொர்த்ணதணயயும் நொம் வொைரவண்டிய ப ரிய 

ப ொறுப்பு எம் ஒவ்பவொருவரிடமும் ஒப் ணடக்கப் ட்டுள்ளது..          இணறயேசின்  விழுமியங்கணள வொை நொளொந்தம் எமக்கு 

எத்தணனரயொ சந்தர்ப் ங்கணள இணறவன் தந்து பகொண்ரட இருக்கின்றொர். விைிப் ொக இருப்ர ொமொயின் நொம் அவற்ணற இலகுவில் 

அணடயொளம் கண்டு அணத வொை முயல்ரவொம.; இதற்கு இணறதியொனமும், பச மும், மிகமுக்கியம். அன்றொடம் 

இணறவொர்த்ணதணய வொசிப்ர ொம், சிந்திப்ர ொம், தியொனிப்ர ொம், பசயற் டுரவொம். 

 


