
ஜனவரி – 05 –  வியாழன் 

புனித சிமியயான் 

அனனத்துலய ாயே! ஆண்டவனே ஆர்ப்பரித்து வாழ்த்துங் ள்! திபா. 100:1 

 

 

முதல் வாச ம்: 1யயாவான்3:11 - 21 

 

என் அன்பார்ந்த பிள்னை யை,நீங் ள் ததாடக் த்திலிருந்து ய ட்டறிந்த தசய்தி இதுயவ; நாம் ஒருவர் மற்றவரிடம் அன்பு தசலுத்த 

யவண்டும்.  ாயினனப்யபால் நீங் ள் இோதீர் ள்; அவன் தியயானனச் சார்ந்தவன்; ஏதனனில் தன் சய ாதேனேக் த ானல தசய்தான். 

எதற் ா  அவனேக் த ானல தசய்தான்? ஏதனனில் அவன் தசயல் ள் தீயனவா  இருந்தன. அவன் சய ாதருனடய தசயல் ள் 

யநர்னமயானனவயா  இருந்தன. சய ாதே சய ாதரி யை, உல ம் உங் னை தவறுக் ிறததன்றால் நீங் ள் வியப்பனடய 

யவண்டாம். நாம் சய ாதே அன்பு த ாண்டுள்ைதால், சாவிலிருந்து வாழ்வுக்குக்  டந்து வந்துள்யைாதமன அறிந்துள்யைாம்; அன்பு 

த ாண்டிோயதார் சாவியலயய நினலத்திருக் ின்றனர். தம் சய ாதேர் சய ாதரி னன தவறுப்யபார் அனனவரும் த ானலயாைி ள். 

எந்தக் த ானலயாைிடமும் நினலவாழ்வு இோது என்பது உங் ளுக்குத் ததரியுயம.  ிறிஸ்து நமக் ா த் தம் உயினேக் த ாடுத்தார். 

இதனால் அன்பு இன்னததன்று அறிந்து த ாண்யடாம். ஆ யவ நாமும் நம் சய ாதேர் சய ாதரி ளுக் ா  உயினேக் த ாடுக் க் 

 டனமப்பட்டிருக் ியறாம். உல ச் தசல்வத்னதப் தபற்றிருப்யபார் தம் சய ாதேர்  ய ாதரி ள் யதனவயில் உழல்வனதக்  ண்டும் 

பரிவு  ாட்டவில்னலதயன்றால் அவர் ைிடம்  டவுைின் அன்பு எப்படி நினலத்திருக்கும்? பிள்னை யை, நாம் தசால்லிலும் 

யபச்சிலும் அல்ல, தசயலில் உண்னமயான அன்னப விைங் ச் தசய்யவாம். இதனால் நாம் உண்னமனயச் சார்ந்தவர் ள் என 

அறிந்து த ாள்யவாம்; நம் மனச்சான்று நாம் குற்றவாைி ள் எனத் தீர்ப்பைித்தாலும்,  டவுள் திருமுன் நம் உள்ைத்னத அனமதிப் 

படுத்த முடியும். ஏதனனில்  டவுள் நம் மனச்சான்னறவிட யமலானவர்; அனனத்னதயும் அறிபவர். அன்பார்ந்தவர் யை, நம் 

மனச்சான்று நாம் குற்றவாைி ள் எனத் தீர்ப்பைிக் ாதிருந்தால் நாம்  டவுள் திருமுன் உறுதியான நம்பிக்ன  த ாண்டிருக்  

முடியும். 

 

பதில்பாடல்: திருப்பாடல் 100:1-2,3,4,5 

 

அனனத்துலய ாயே ஆண்டவனே ஆர்ப்பரித்து வாழ்த்துங் ள். 

 

நற்தசய்தி: யயாவான்1:43-51 

 

மறு நாள் இயயசு  லியலயாவுக்குச் தசல்ல விரும்பினார். அப்யபாது அவர் பிலிப்னபக்  ண்டு, 'என்னனப் பின்ததாடர்ந்து வா' எனக் 

கூறினார். பிலிப்பு தபத்சாய்தா என்னும் ஊனேச் யசர்ந்தவர். அந்தியேயா, யபதுரு ஆ ியயாரும் இவ்வூனேயய யசர்ந்தவர் ள். பிலிப்பு 

நத்தனியயனலப் யபாய்ப் பார்த்து, இனறவாக் ினர் ளும்;; திருச்சட்ட நூலில் யமாயசயும் குறிப்பிட்டுள்ைவனே நாங் ள் 

 ண்டுத ாண்யடாம். நாசயேத்னதச் யசர்ந்த யயாயசப்பின் ம ன் இயயசுயவ அவர்' என்றார். அதற்கு நத்தனியயல், 'நாசயேத்திலிருந்து 

நல்லது எதுவும் வே முடியுயமா?' என்று ய ட்டார். பிலிப்பு அவரிடம், 'வந்து பாரும்' என்று கூறினார். 

நத்தனியயல் தம்மிடம் வருவனத இயயசு  ண்டு, 'இவர் உண்னமயான இஸ்ேயயலர்,  படற்றவர்' என்று அவனேக் குறித்துக் 

கூறினார். நத்தனியயல், 'என்னன உமக்கு எப்படித் ததரியும்?' என்று அவரிடம் ய ட்டார். இயயசு, 'பிலிப்பு உம்னமக் கூப்பிடுவதற்கு 

முன்பு நீர் அத்திமேத்தின் ீழ் இருந்த யபாயத நான் உம்னமக்  ண்யடன்' என்று பதிலைித்தார். நத்தனியயல் அவனேப் பார்த்து, 'ேபி, நீர் 

இனற ம ன்; நீயே இஸ்ேயயல் மக் ைின் அேசர்' என்றார். அதற்கு இயயசு, 'உம்னம அத்திமேத்தின் ீழ்  ண்யடன் என்று உம்மிடம் 

தசான்னதாலா நம்பு ிறரீ்? இனதவிடப் தபரியவற்னறக்  ாண்பரீ்' என்றார். யமலும் 'வானம் திறந்திருப்பனதயும்  டவுைின் தூதர் ள் 

மானிடம ன்மீது ஏறுவனதயும் இறங்குவனதயும்  ாண்பரீ் ள் என மி  உறுதியா  உங் ளுக்குச் தசால் ியறன்' என்று அவரிடம் 

கூறினார். 

 

தியானம்: திருத்தூதர்  நத்தனியயல் யபால் வாழ்யவாம். திருத்தூதர் ள். அவர் ள் சாதாேன  படமற்ற மனிதர் ள். இனறவனில் 

நம்பிக்ன னய அதி ரிக் ப் தபாறுப்புள்ை பல ய ள்வி ள் ய ட்டு, உடயன இனசவு ததரிவிப்பார் ள்.  நம்பிய மறுநிமிடயம  

இனறச்சித் தத்திற்குத் தங் னைக் ன யைிப்பார் ள். இனறப் போமரிப்னபயய நம்பி வாழ்வார் ள் தங் ள் நம்பிக்ன யில் 

நினலத்திருக்  தங் ள் உயினேயும் த ாடுப்பார் ள். அவர் ைது நற்பண்பு னை ஏற்று, நாமும் திருத்தூதர் ைாய் வாழ்யவாம். 

இனறவன் அருைால் நாம் தபரியவற்னறக்  ாண்யபாம். 

 

 


