ஜனவரி – 03 –செவ்வாய்
இயேசுவின் பரிசுத்த நாமம்
உலசெங்கும் வாழ்யவாயே! ஆனனவரும் ஆண்டவனே ஆர்ப்பரித்துப் பாடுங்ெள்! திபா. 98:4
முதல் வாெெம்: 1யோவான்2: 29-- 3:6
ஆெயவ என் பிள்னைெயை, அவர் யநர்னமோைசேன நீங்ெள் அறிந்துசொண்டால், யநர்னமோெச் செேல்படுயவார் அனனவரும்
அவரிடமிருந்து பிறந்தவர்ெள் என்பனதப் புரிந்துசொள்வர்ெள்.
ீ
நம் தந்னத நம்மிடம் எத்துனை அன்பு சொண்டுள்ைார் என்று
பாருங்ெள். நாம் ெடவுைின் மக்ெசைன அனைக்ெப்படுெியறாம்; ெடவுைின் மக்ெைாெயவ இருக்ெியறாம். உலெம் அவனே
அறிந்துசொள்ைாததால்தான்

நம்னமயும் அறிந்து

சொள்ைவில்னல. என் அன்பார்ந்தவர்ெயை, இப்யபாது நாம் ெடவுைின்

பிள்னைெைாய் இருக்ெியறாம். இனி எத்தன்னமேோய் இருப்யபாம் என்பது இன்னும் சவைிப்படவில்னல. ஆனால் அவர்
யதான்றும்யபாது நாமும் அவனேப் யபால் இருப்யபாம்; ஏசனனில் அவர் இருப்பதுயபால் அவனேக் ொண்யபாம். அவனே எதிர்யநாக்ெி
இருக்ெிற அனனவரும் அவர் தூேவோய் இருப்பதுயபால் தம்னமயே தூேவோக்ெ யவண்டும். பாவம் செய்யும் அனனவரும்
ெட்டத்னத மீ றுெின்றனர். ெட்டத்னத மீ றுவயத பாவம். பாவங்ெனை நீக்ெயவ அவர் யதான்றினார் என்பது உங்ெளுக்குத் சதரியும்.
அவரிடம் பாவம் இல்னல. அவயோடு இனைந்திருக்கும் எவரும் பாவம் செய்வதில்னல. பாவம் செய்பவர் எவரும் அவனேக்
ெண்டதுமில்னல, அறிந்ததுமில்னல.
பதில்பாடல்:திருப்பாடல்98:1:3,4,5,6
மாந்தர் அனனவரும் தம் ெடவுள் அருைிே விடுதனலனேக் ெண்டனர்.
நற்செய்தி: யோவான்1:29-34
மறுநாள் இயேசு தம்மிடம் வருவனதக் ெண்ட யோவான், 'இயதா! ெடவுைின் ஆட்டுக்குட்டி! ஆட்டுக்குட்டிோம் இவயே உலெின்
பாவத்னதப் யபாக்குபவர். எனக்குப்பின் வரும் இவர் என்னனவிட முன்னிடம் சபற்றவர்; ஏசனனில் எனக்கு முன்யப இருந்தார்
என்று நான் இவனேப்பற்றியே சொன்யனன். இவர் ோசேன்று எனக்கும் சதரிோதிருந்தது. ஆனால் இஸ்ேயேல் மக்ெளுக்கு இவனே
சவைிப்படுத்தும் சபாருட்யட நான் வந்துள்யைன்; தண்ைோல்
ீ
திருமுழுக்குக் சொடுத்தும் வருெியறன்' என்றார். சதாடர்ந்து
யோவான் ொன்றாெக் கூறிேது: 'தூே ஆவி புறானவப்யபால வானிலிருந்து இறங்ெி இவர் மீ து இருந்தனதக் ெண்யடன். இவர்
ோசேன்று எனக்கும் சதரிோதிருந்தது. ஆனால் தண்ைோல்
ீ
திருமுழுக்குக் சொடுக்கும்படி என்னன அனுப்பிேவர் 'தூே ஆவி
இறங்ெி ோர்மீ து இருப்பனதக் ொண்பீயோ அவயே தூே ஆவிோல் திருமுழுக்குக் சொடுப்பவர்' என்று என்னிடம் சொல்லிேிருந்தார்.
நானும் ெண்யடன்; இவயே இனறமென் எனச் ொன்றும் கூறிவருெியறன்'
திோனம்: புதிே ஆண்டில் ொலடி எடுத்து னவத்துள்ை நாங்ெள் இயேசுயவ சமெிோ, அவயே எம் மீ ட்பர், இவ்வுலெிற்கு வந்து தூே
ஆவிோல் திருமுழுக்கு சொடுப்பவர் அவயே. என்றும், அவரில் நாங்ெள் உறுதிோன நம்பிக்னெ சொண்டு நினலவாழ்னவக்
ெண்டனடே எங்ெனைத் தோhபடுத்த யவண்டுசமன்றும் இன்னறே வாெெங்ெள் அனைத்து நிற்ெின்றன. ஏசனனில் அன்று
எதிர்க்ெிறிஸ்தவர்ெள் பலத்த யொஷமிட்டு இயேசு சமெிோ அல்ல என்று வாதாடினார்ெள். ஆனால் இயேசுயவா தன்னன ஏற்றுக்
சொண்டவர்ெனைப்
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ஏற்றுக்சொள்ை யவண்டும். அப்சபாழுது தான் தந்னதயும் எங்ெனை ஏற்றுக்சொள்வார். மாசு மறுவற்ற செம்மறிக்குட்டிோெ
இனறமென் இயேசு நாங்ெள் மனமாற்றம் சபற்று அவேது வருனெக்கு ஆேத்தமாெ இருக்ெ எங்ெனை தோர்படுத்தயவ இவ்வுலெிற்கு
வந்தார். அன்று திருமுழுக்கு யோவான் நீரினால் திருமுழுக்கு சொடுத்தார். திருமுழுக்ெின் யபாது ோர் மீ து புறாவடிவில் தூே
ஆவிவந்து தங்குெிறாயோ அவயே இனறமென் இயேசு' என்று அருைப்பட்டதற்ெிைங்ெ அவரும் ெண்டு நம்பி இயேசுனவ
ஏற்றுக்சொள்ெின்றார். எனயவ நாங்ெள் எம் மனங்ெனை மாற்றிேவர்ெைாெ தூய்னமப்படுத்தி அவர் வைிேில் நடக்ெயவண்டும.;
பிறந்;திருக்கும் புதிே வருடத்தில் நாங்ெளும் மனமாற்றம் சபற்றவர்ெைாெ இயேசு ஒருவயே எமக்ொெ மன்னில் மனிதனாெ
பிறந்தவர் என்பனத நம்பி ஏற்றுக் சொள்ையவண்டும். எதிர்க் ெிறிஸ்தவர்ெள் இயேசுனவ மறுதலித்து எள்ைி நனெோடி பிரிந்து
செேற்பட்டார்ெள். இன்று எங்ெள் மத்திேிலும் எமது வெதிெளுக்யெற்றாற் யபால பலபல பிரிவினனெள் ஏற்படுத்தி வாழ்ந்து
சொண்டிருக்pன்யறாம். அவ்வாறு வாைாமல் இப் பாவநினலேிலிருந்து விடுபட்டு வாை எங்ெனைத் தோர்படுத்துயவாம்.

