ஜனவரி – 06 – வவள்ளி
'என் அன்பார்ந்த மகன் நீயே உன் வபாருட்டு நான் பூரிப்படைகின்யேன்'(மாற்.1:11)
முதல் வாசகம்: 1யோவான்5:5 - 13
என்அன்பார்ந்த பிள்டளகயள, இயேசு இடேமகன் என்று நம்புயவாடைத் தவிை உலடக வவல்யவார் ோர்? நீைாலும் இைத்தத்தாலும்
வந்தவர் இயேசு கிேிஸ்து. அவர் நீைால் மட்டும் அல்ல. நீைாலும் இைத்தத்தாலும் வந்தவவைன தூே ஆவிோர் சான்று பகர்கிோர். தூே
ஆவிோயை உண்டம. எனயவ சான்று அளிப்படவ மூன்று இருக்கின்ேன. தூே ஆவியும் நீரும் இைத்தமுயம அடவ. இம்மூன்றும்
ஒயை யநாக்கம் வகாண்ைடவ. மனிதர் தரும் சான்டே நாம் ஏற்றுக்வகாள்கியோயம! கைவுள் தரும் சான்று அடத விை யமலானது
அன்யோ! கைவுள் தம் மகனுக்குச் சான்று பகர்ந்துள்ளார். இடேமகன்மீ து நம்பிக்டக வகாண்டுள்யளார் இச்சான்டேத் தம்முள்
வகாண்டிருக்கின்ேனர். ஆனால், கைவுள்மீ து நம்பிக்டக வகாள்ளாயதார் அவடைப் வபாய்ேைாக்குகின்ேனர். ஏவனனில் தம் மகடனக்
குேித்து அவர் அளித்த சான்டே அவர்கள் நம்பவில்டல. கைவுள் நமக்கு நிடல வாழ்டவ அளித்துள்ளார். இந்த வாழ்வு அவர்
மகனிைம்

இருக்கிேது.

இதுயவ

அச்சான்று.

இடேமகடனக்

வகாண்டிருப்யபார்

வாழ்டவக்

வகாண்டுள்ளனர்;

அவடைக்

வகாண்டிைாயதார் வாழ்டவக் வகாண்டிைார். இடேமகனிைம் நம்பிக்டக வகாண்டுள்யளாருக்கு நிடலவாழ்வு உண்டு என நீங்கள்
அேிந்து வகாள்ளுமாறு உங்களுக்கு இவற்டே எழுதுகியேன்.
பதில்பாைல்: திருப்பாைல்147:12-13, 14-15.19-20
ஆண்ைவயை எல்லா இனத்தாரும் உமக்கு ஊழிேம் வசய்வார்களாக.
நற்வசய்தி: மாற்கு1:7-11
திருமுழுக்கு யோவான் பாடல நிலத்துக்கு வந்து,

'என்டனவிை வலிடம மிக்க ஒருவர் எனக்குப்பின் வருகிோர். குனிந்து

அவருடைே மிதிேடி வாடை அவிழ்க்கக்கூை எனக்குத் தகுதிேில்டல. நான் உங்களுக்குத் தண்ணைால்
ீ
திருமுழுக்குக் வகாடுத்யதன்;
அவயைா

உங்களுக்குத்

தூே

ஆவிோல்

திருமுழுக்

குக்

வகாடுப்பார்'

எனப்

படேசாற்ேினார்.

அக்காலத்தில்

இயேசு

கலியலோவிலுள்ள நாசயைத்திலிருந்து வந்து யோர்தான் ஆற்ேில் யோவானிைம் திருமுழுக்குப் வபற்ோர். அவர் ஆற்ேிலிருந்து
கடையேேிே உையன வானம் பிளவுபடுவடதயும் தூே ஆவி புோடவப் யபால் தம்மீ து இேங்கிவருவடதயும் கண்ைார். அப்வபாழுது,
'என் அன்பார்ந்த மகன் நீயே, உன்வபாருட்டு நான் பூரிப்படைகின்யேன்' என்று வானத்திலிருந்து ஒரு குைல் ஒலித்தது'
திோனம்: 'இயேசு இடேமகன் என்று நம்புயவாடைத் தவிை உலடக வவல்பவர் ோர்? நீைாலும் இைத்தத்தாலும் வந்தவர் இயேசு
கிேிஸ்து. அவர் நீைால் மட்டும் அல்ல இைத்தத்தாலும் வந்தவர் என்று தூே ஆவிோர் சான்று பகர்கின்ோர். தூே ஆவிோயை உண்டம.'
(1யோவா 5:5) உலடக மீ ட்க வந்த நம் ஆண்;ைவர் இயேசுக்கிேிஸ்து முழுடமோன மனிதத் தன்டமயும் முழுடமோன கைவுள்
தன்டமயும் வகாண்டு இந்த உலகில் வாழ்ந்தார். 'நம் தடலடமக்குரு நம்முடைே வலுவின்டமடேக் கண்டு இைக்கம் காட்ை
இேலாதவர் அல்ல, மாோக எல்லா வடகேிலும் நம்டமப்யபால யசாதிக்கப்பட்ைவர் எனினும் பாவம் வசய்ோதவர்.' (எபி 4:15) பாவம்
தவிர்த்து மற்ேடனத்திலும் மனித இேல்பில் பங்கு வகாண்டு மீ ட்புக்கான வழிகடள எடுத்துச் வசான்னார். ஆனால் இயேசுடவ
இடேத்தன்டமேியலயே டவத்து அவடை வணங்குவதற்கும் ஆைாதடனக்கும் மட்டுயம உரிேவைாக டவத்து வழிபடும் நாம்
இயேசுடவப் யபால நம்முள் இருக்கும் இடேத்தன்டமடே உணர்ந்து வாழ அடழக்கப்பட்டிருக்கியோம். இயேசு மனிதனாக இந்த
உலகில் வந்து மனிதர்களும் புனிதத்தன்டமேில், இடேத்தன்டமேில் பங்குவபே முடியும் என்படத வாழ்ந்து காண்பித்தார்.
இடேவனின்

சாேலாய்

படைக்கப்பட்ை

நாம்

அடனவரும்

இடேவனின்

அன்புப்பிள்டளகயள!

இயேசுவுக்குள்

இருந்த

இடேத்தன்டமடே உணர்வதற்கு உறுதுடணோக இருந்த தூே ஆவிோர் இன்றும் நமக்கு உதவிோக, வழிகாட்டிோக இருக்கிோர்.
'உங்கயளாடு என்றும் இருக்கும்படி மற்வோரு துடணோளடை உங்களுக்குத் தருமாறு நான் தந்டதேிைம் யகட்யபன். தந்டத
அவடை உங்களுக்கு அருள்வார். அவயை உண்டமடே வவளிப்படுத்தும் ஆவிோர். அவர் உங்கயளாடு தங்கிேிருக்கிோர்,
உங்களுக்குள்ளும் இருக்கிோர். (யோவா 14:16-17) இயேசுயவ நம் மீ ட்டப உறுதிப்படுத்தும் அடைோளமாகத் தூே ஆவிடே நம்
உள்ளத்தில் வபாழிந்து நம்மீ து தம் முத்திடைடேப் பதித்தார். (2வகாரி 2:22) கைவுளால் நமக்கு அருளப்பட்ை தூே ஆவிேின்
துடணவகாண்டு

நம்முள்

பிள்டளகளாகுயவாம்.

மடேந்திருக்கும்

இடேத்தன்டமடே

வவளிக்வகாணர்யவாம்.

நாமும்

இடேவனின்

