ஜனவரி – 04 – புதன்
புனித கிரககோரியோர்
ஆறுககே! ககககோட்டுங்கள்: மகைககே! ஒன்றுகூடுங்கள்: திபோ. 98:8
முதல் வோசகம்: 1கயோவோன் 3:7 - 10
என் அன்போர்ந்த பிள்கேககே, எவரும் உங்ககே கெறிதவறச் கசய்யவிடோதீர்கள். கிறிஸ்து கெர்கமயோேரோய் இருப்பதுகபோல்
கெர்கமயோய்ச் கசயல்படுபவர் கெர்கமயோேரோய் இருக்கின்றோர். போவம் கசய்துவருகிறவர் அைகககயச் சோர்ந்தவர்; ஏகனனில்
கதோடக்கத்திைிருந்கத அைகக போவம் கசய்து வருகிறது. ஆககவ அைககயின் கசயல்ககேத் கதோகைக்ககவ இகறமகன்
கதோன்றினோர். கடவுேிடமிருந்து பிறந்தவர் எவரும் போவம் கசய்வதில்கை; ஏகனனில் கடவுேின் இயல்பு அவரிடம் இருக்கிறது.
கடவுேிடமிருந்து பிறந்த வரோயிருப்பதோல் அவரோல் போவம் கசய்ய இயைோது. கெர்கமயோய்ச் கசயல்படோதவரும், தம் சககோதரர்
சககோதரிகேிடம் அன்பு கசலுத்தோத வரும் கடவுேிடமிருந்து வந்தவர்கேல்ை. இதனோல் கடவுேின் பிள்கேகள் யோகரன்றும்
அைககயின் பிேகேகள் யோகரன்றும் புைப்படும்.
பதில்போடல்: திருப்போடல் 98:1,7 – 8, 9
மோந்தர் அகனவரும் தம் கடவுள் அருேிய விடுதகைகயக் கண்டனர்.
ெற்கசய்தி: கயோவோன்1: 35 - 42
மறு ெோள் கயோவோன் தம் சீடர் இருவருடன் மீ ண்டும் அங்கு ெின்று ககோண்டிருந்தோர். இகயசு அப்பக்கம் ெடந்து கசன்று
ககோண்டிருந்தோர். கயோவோன் அவகரக் கூர்ந்து போர்த்து, 'இகதோ! கடவுேின் ஆட்டுக்குட்டி' என்றோர். அந்தச் சீடர் இருவரும் அவர்
கசோன்னகதக் ககட்டு இகயசுகவப் பின் கதோடர்ந்தனர். இகயசு திரும்பிப் போர்த்து, அவர்கள் தம்கமப் பின் கதோடர்வகதக் கண்டு,
'என்ன கதடுகிறீர்கள்?' என்று அவர்கேிடம் ககட்டோர். அவர்கள், 'ரபி, ெீர் எங்கக தங்கியிருக்கிறீர்?' என்று ககட்டோர்கள். அவர்
அவர்கேிடம், 'வந்து போருங்கள்;;'என்றோர். அவர்களும் கசன்று அவர் தங்கியிருந்த இடத்கதப் போர்த்தோர்கள். அப்கபோது ஏறக்குகறய
மோகை ெோன்கு மணி. அன்று அவர்கள் அவகரோடு தங்கினோர்கள். கயோவோன் கசோன்னகதக் ககட்டு இகயசுகவப் பின்கதோடர்ந்த
இருவருள் 'அந்திகரயோ ஒருவர். அவர் சீகமோன் கபதுருவின் சககோதரர். அவர் கபோய் முதைில் தம் சககோதரரோன சீகமோகனப் போர்த்து,
'கமசியோகவக் கண்கடோம்' என்றோர். 'கமசியோ' என்றோல் அருள்கபோழிவு கபற்றவர் என்பது கபோருள். பின்பு அவர் சீகமோகன
இகயசுவிடம் அகழத்து வந்தோர். இகயசு அவகரக் கூர்ந்து போர்த்து, 'ெீ கயோவோனின் மகன் சீகமோன். இனி 'ககபோ' எனப்படுவோய்
என்றோர். 'ககபோ' என்றோல் 'போகற' என்பது கபோருள்.
தியோனம்: இன்கறய ெற்கசய்தி வோசகத்தில் இகயசுகவ கதோடர்ந்து வந்து ககோண்டிருந்த சீடர்கேிடம். ' என்ன கதடுகிறீர்கள் || என்று
இகயசு ககட்டோர். அவர்கள் மறுகமோழியோக 'ரபி ெீர் எங்கக தங்கியிருக்கிறீர் என்று ககட்பகத ெோம் உணரக்கூடியதோக இருக்கின்றது.
தங்குதலுக்கும், கதடுதலுக்கும் உள்ே கதோடர்கப சிந்திக்க இன்கறய ெற்கசய்தி வோசகமோனது அகழப்பு விடுக்கின்றது. இன்கறய
உைகத் கதடல் என்பது மனித வோழ்வில் முக்கியமோனகதோன்றோக கோணக்கூடியதோகவுள்ேது. மனிதன் எகதகயல்ைோகமோ கதடி,
ஓடிக் ககோண்டிருக்கின்றோன். பணத்கதத்கதடி ஓடுகின்றோன், பதவிகயத்கதடி ஓடுகின்றோன், கசல்வத்கதத் கதடி ஓடுகின்றோன்
ஆனோல் இகயசுவின் சீடர்கள் இகயசுகவகய கதடி ஓடுகின்றோர்கள். அன்று அந்திகயோவின் அனுபவம் என்ன என்று போர்த்தோல்,
கமசியோகவக் கண்கடோம் என்பது தோன். தோன் கபற்றுக் ககோண்ட மகிழ்ச்சிகய கபதுருவுடன் பகிர்ந்துககோள்கிறோர் தோனும்
கபரோனந்தம் அகடகின்றோர். மற்றவர்ககேயும் இகயசுவில் மகிழச்கசய்கின்றோர். எவன் ஒருவன் இகறவகனத் கதடுகின்றோகனோ
அவகன இகறவகனக் கண்டகடவோன், அவகரோடு அவன் தங்கியிருமிருப்போன். இகறவனும் அவனுக்கு கவேிப்படுவோர். ஆகமன்

