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தூய ரெய்மன்ட் ரென்யபெர்ட் 

 

'ஆண்டவர் தம் மக்கள்மமீது விருப்ெம் ரகொண்டுள்ளொர்.|| தி.ெொ.149:4 

 

 

முதல் வொசகம்: 1பயொவொன்5:14-21 

 

என்அன்ெொர்ந்த ெிள்ளளகபள,நொம் பகட்ெது கடவுளுளடய திருவுளத்திற்கு ஏற்ெ அளமந்திருப்ெின், அவர் நமக்குச் 

ரசவிசொய்க்கிறொர்; இதுபவ நொம் அவர்மீது ரகொண்டுள்ள உறுதியொன நம்ெிக்ளக.நொம் எளதக் பகட்டொலும் அவர் நமக்குச் 

ரசவிசொய்க்கிறொர் என்று நமக்குத்; ரதரியும். எனபவ, நொம் அவரிடம் பகட்டவற்ளறப் ரெறுபவொம் என்னும் உறுதி நமக்கு 

உண்டு.ெொவம் ரசய்பவொர் சொவுக்குரிய ெொவம் ரசய்யவில்ளை என்று கண்டொல், அவர்களுக்கொகக் கடவுளிடம் பவண்டுதல் ரசய்ய 

பவண்டும். கடவுளும் அவர்களுக்கு வொழ்வு அருள்வொர். சொவுக்குரிய ெொவமும் உண்டு. அப்ெொவத்ளதச் ரசய்பவொருக்கொக 

பவண்டுதல் ரசய்ய பவண்டும் என நொன் ரசொல்ைவில்ளை. தீச்ரசயல் அளனத்துபம ெொவம்; ஆனொல் எல்ைொப் ெொவமுபம 

சொவுக்குரியளவ அல்ை.கடவுளிடமிருந்து ெிறந்;;பதொர் ெொவம் ரசய்வதில்ளை என்ெது நமக்குத் ரதரியும். ஏரனனில் 

கடவுளிடமிருந்து ெிறந்தவர்களள அவர் ெொதுகொக்கிறொர். தீபயொன் அவர்களளத் தீண்டுவதில்ளை.நொம் கடவுளளச் சொர்ந்தவர்கள்; 

ஆனொல், உைகளனத்தும் தீபயொனின் ெிடியில் இருக்கிறது. இது நமக்குத் ரதரியும்.இளறமகன் வந்து உண்ளமயொன இளறவளன 

அறிந்து ரகொள்ளும் ஆற்றளை நமக்குத் தந்துள்ளொர். இது நமக்குத் ரதரியும். நொம் உண்ளமயொன இளறவபனொடும் அவர் மகன் 

இபயசுகிறிஸ்துபவொடும் இளைந்து வொழ்கிபறொம். இவபெ உண்ளமக் கடவுள். இவபெ நிளைவொழ்வு.ெிள்ளளகபள, சிளைவழி 
ெொட்ளடக் குறித்து எச்சரிக்ளகயொயிருங்கள். 

 

ெதில்ெொடல்: திருப்ெொடல்149:1-2,3-4,5,6 

 

ஆண்டவர் தம் மக்கள் மீது விருப்ெம் ரகொண்டுள்ளொர் 

 

நற்ரசய்தி: பயொவொன் 2:1-11 

 

அக்கொைத்தில்; கைிபையொவில் உள்ள கொனொவில் திருமைம் ஒன்று நளடரெற்றது. இபயசுவின் தொயும் அங்கு இருந்தொர். 

இபயசுவும் அவருளடய சீடரும் அத்திருமைத்திற்கு அளழப்புப் ரெற்றிருந்தனர். திருமை விழொவில் திெொட்ளச இெசம் தீர்ந்து 

பெொகபவ இபயசுவின் தொய் அவளெ பநொக்கி, 'திெொட்ளச இெசம் தீர்ந்துவிட்டது' என்றொர். இபயசு அவரிடம், 'அம்மொ, அளதப்ெற்றி நொம் 

என்ன ரசய்யமுடியும்? எனது பநெம் இன்னும் வெவில்ளைபய' என்றொர். இபயசுவின் தொய் ெைியொளரிடம், 'அவர் உங்களுக்குச் 

ரசொல்வரதல்ைொம் ரசய்யுங்கள்' என்றொர். யூதரின் தூய்ளமச் சடங்குகளுக்குத் பதளவயொன ஆறு கல்ரதொட்டிகள் அங்பக இருந்தன. 

அளவ ஒவ்ரவொன்றும் இெண்டு மூன்று குடம் தண்ைரீ்ரகொள்ளும். இபயசு அவர்களிடம், 'இத்ரதொட்டிகளில் தண்ைரீ் நிெப்புங்கள்' 

என்று கூறினொர். அவர்கள் அவற்ளற விளிம்பு வளெ நிெப்ெினொர்கள். ெின்பு அவர், 'இப்பெொது ரமொண்டு ெந்தி பமற்ெொர்ளவயொளரிடம் 

ரகொண்டு பெொங்கள்' என்று அவர்களிடம் கூறினொர். அவர்களும் அவ்வொபற ரசய்தொர்கள். ெந்தி பமற்ெொர்ளவயொளர் திெொட்ளச 

இெசமொய் மொறியிருந்த தண்ைளீெச் சுளவத்தொர். அந்த இெசம் எங்கிருந்து வந்தது என்று அவருக்குத் ரதரியவில்ளை. தண்ைரீ் 

ரமொண்டு வந்த ெைியொளருக்பக ரதரிந்திருந்தது. ஆளகயொல் ெந்தி பமற்ெொர்ளவயொளர் மைமகளனக் கூப்ெிட்டு,'எல்ைொரும் நல்ை 

திெொட்ளச இெசத்ளத முதைில் ெரிமொறுவர்; யொவரும் விருப்ெம் பெொைக் குடித்தெின்தொன் தெம் குளறந்த இெசத்ளதப் ெரிமொறுவர். நீர் 

நல்ை இெசத்ளத இதுவளெ ெரிமொறொமல் ஏன் ளவத்திருந்தீர்?' என்று பகட்டொர்.இதுபவ இபயசு ரசய்த முதல் அரும் அளடயொளம். 

இது கைிபையொவில் உள்ள கொனொவில் நிகழ்ந்தது. இதன் வழியொக அவர் தம் மொட்சிளய ரவளிப்ெடுத்தினொர். அவருளடய சீடரும் 

அவரிடம் நம்ெிக்ளக ரகொண்டனர். 

 

தியொனம் : நமது அன்றொட வொழ்வின் நிகழ்வுகளினூடொக க்டவுளளக் கண்டுைெவும், அவெது வல்ைளம எவ்வொறு 

ரசயல்ெடுகின்றது என்ெளத அறிந்துரகொள்ளவும் இன்ளறய இளறவொர்த்ளதகள் எம்ளம அளழக்கின்றன. நொம் எத்துளை 

ெொவிகளொயிருந்தொலும் இளறவனின் அன்பு மொறொது என்ெது ரதளிவொகின்றது. முதல் வொசகத்தில் தன் சபகொதென் ெொவத்தில் 

தவிப்ெளதப் ெொர்த்து, அவன் ரசய்கின்ற ெொவத்திற்கு அவன்தொபன தண்டளன அனுெவிக்கப் பெொகின்றொன் எனக்ரகன்ன என்று 

வொழ்ெவன் உண்ளம கிறிஸ்தவ சபகொதென் அல்ை என பயொவொன் எடுத்துளெக்கின்றொர். எனபவதொன் அளனவரும் மீட்ெளடய நொம் 

ரஜெிக்க பவண்டும். அபத உைர்வு நற்ரசய்தியில் அன்ளன மரியொளிடம் இருப்ெளத நொம் ெொர்க்கின்பறொம். திருமை விழொவில் 

இெசம் தீர்ந்து பெொகபவ அன்ளன மரியொ தனது மகனிடம் பவண்டுதல் ரசய்கின்றொர். இன்று நம்மிளடபய இளறவனின்; 

அற்புதங்களள, அருள் அளடயொளங்களள கண்டுைெ எம்மிடம் விசுவொசம் உள்ளதொ என சிந்தளன ரசய்பவொம். 

 


