
ப ொதுகொலத்தின் 2ம் ஞொயிறு 

மூன்றொம் ஆண்டு 

 

 

முதல் வொசகம் 

மணமகன் மணப்ப ண்ணில் மகிழ்வதுப ொல் உன் கடவுள் 

உன்னில் மகிழ்வொர். 

 

இறறவொக்கினர் எசொயொ நூலிலிருந்து வொசகம் 62: 1-5 

 

சீபயொனின் பவற்றி றவகறற ஒளிபயனவும், அதன் மீட்பு 

சுடர் விளக்பகனவும் பவளிப் டும்வறை, அதறன முன்னிட்டு 

மவுனமொயிபைன்; எருசபலம் ப ொருட்டுச் பசயலற்று 

அறமதியொயிபைன்.  ிற இனத்தொர் உன் பவற்றிறயக் கொண் ர்; 

மன்னர் யொவரும் உன் பமன்றமறயப்  ொர்ப் ர்; ஆண்டவர் தம் 

நொவினொல் சூட்டும் புதியபதொரு ப யைொல் நீ அறைக்கப் டுவொய். 



ஆண்டவொின் றகயில் நீ அைகிய மணிமுடியொகத் திகழ்வொய்; உன் 

கடவுளின் கைத்தில் அைச மகுடமொய் விளங்குவொய்.  

`றகவிடப் ட்டவள்' என்று இனி நீ ப யர் ப ற மொட்டொய்; 

` ொழ் ட்டது' என இனி உன் நொடு அறைக்கப் டொது; நீ `எப்சி ொ' 

என்று அறைக்கப்  டுவொய்; உன் நொடு `ப யுலொ' என்று 

ப யர்ப றும். 

ஏபனனில், ஆண்டவர் உன்றன விரும்புகின்றொர்; உன் நொடு 

மணவொழ்வு ப றும்.  

இறளஞன் கன்னிப் ப ண்றண மணப் து ப ொல உன்றன 

எழுப் ியவர் உன்றன மணந்துபகொள்வொர்; மணமகன் 

மணப்ப ண்ணில் மகிழ்வது ப ொல் உன் கடவுள் உன்னில் 

மகிழ்வொர். 

 

இது ஆண்டவர் வைங்கும் அருள்வொக்கு. 

இறறவொ உமக்கு  நன்றி 

 

 திலுறைப்  ொடல்  தி ொ 96: 1,2a. 2b-3. 7-8a. 9-10ac  

( ல்லவி: 3b) 

 ல்லவி: அறனத்து மக்களுக்கும் ஆண்டவொின் வியத்தகு 

பசயல்கறள அறிவியுங்கள். 

 



1 ஆண்டவருக்குப் புதியபதொரு  ொடல்  ொடுங்கள்; உலபகங்கும் 

வொழ்பவொபை, ஆண்டவறைப் ப ொற்றிப்  ொடுங்கள்;  

2a ஆண்டவறைப் ப ொற்றிப்  ொடுங்கள்; அவர் ப யறை 

வொழ்த்துங்கள்.  

........... ல்ல

வி 

2b அவர் தரும் மீட்ற  நொள்பதொறும் அறிவியுங்கள்.  

3  ிற இனத்தொர்க்கு அவைது மொட்சிறய எடுத்துறையுங்கள்; 

அறனத்து மக்களினங்களுக்கும் அவர்தம் வியத்தகு பசயல்கறள 

அறிவியுங்கள்.  

........... ல்ல

வி 

7 மக்களினங்களின் குடும் ங்கபள, ஆண்டவருக்குச் சொற்றுங்கள்; 

மொட்சிறயயும் ஆற்றறலயும் ஆண்டவருக்குச் சொற்றுங்கள்.  

8a ஆண்டவொின் ப யருக்குொிய மொட்சிறய அவருக்குச் 

சொற்றுங்கள்.  

.............. ல்

லவி 



9 தூய பகொலத்துடன் ஆண்டவறை வைி டுங்கள்; உலபகங்கும் 

வொழ்பவொபை, அவர் திருமுன் நடுங்குங்கள்.  

10ac பவற்றினத்தொொிறடபய கூறுங்கள்; ஆண்டவபை ஆட்சி 

பசய்கின்றொர்; அவர் மக்களினங்கறள நீதி வழுவொது 

தீர்ப் ிடுவொர். ......... ல்லவி 

 

 

இைண்டொம் வொசகம் 

தூய ஆவியொர் தம் விருப் ம்ப ொல் ஒவ்பவொருவருக்கும் 

பகொறடகறளப்  கிர்ந்தளிக்கிறொர். 

 

திருத்தூதர்  வுல் பகொொிந்தியருக்கு எழுதிய முதல் 

திருமுகத்திலிருந்து வொசகம்        

   12: 4-11 

சபகொதைர் சபகொதொிகபள,  

அருள் பகொறடகள்  லவறகயுண்டு; ஆனொல் தூய ஆவியொர் 

ஒருவபை. திருத்பதொண்டுகளும்  லவறகயுண்டு; ஆனொல் 

ஆண்டவர் ஒருவபை. பசயல் ொடுகள்  லவறகயுண்டு; ஆனொல் 

கடவுள் ஒருவபை. அவபை எல்லொொிடமும் எல்லொவற்றறயும் 

பசயல் டுத்து வர். 

 



ப ொது நன்றமக்கொகபவ தூய ஆவியொொின் பசயல் ொடுகள் 

ஒவ்பவொருவொிலும் பவளிப் டுகிறது. தூய ஆவியொர் ஒருவருக்கு 

ஞொனம் நிறறந்த பசொல்வளத்றத அருளுகிறொர். 

இன்பனொருவருக்பகொ அபத ஆவியொர் அறிவு பசறிந்த 

பசொல்வளத்றத அளிக்கிறொர். அபத ஆவியொர் பவபறொருவருக்கு 

நம் ிக்றக அருளுகிறொர். அந்த ஒபை ஆவியொர் மற்பறொருவருக்குப் 

 ிணி தீர்க்கும் அருள் பகொறடறயயும் அளிக்கிறொர். 

தூய ஆவியொர் ஒருவருக்கு வல்ல பசயல் பசய்யும் ஆற்றறலயும், 

இன்பனொருவருக்கு இறறவொக்கு உறைக்கும் ஆற்றறலயும், 

பவபறொருவருக்கு ஆவிக்குொியவற்றறப்  குத்தறியும் 

ஆற்றறலயும், மற்பறொருவருக்குப்  ல்வறக  ைவசப் ப ச்சுப் 

ப சும் ஆற்றறலயும்,  ிறிபதொருவருக்கு அப்ப ச்றச விளக்கும் 

ஆற்றறலயும் அருளுகிறொர்.  

அந்த ஒபை ஆவியொபை இவற்றறபயல்லொம் 

பசயல் டுத்துகிறொர்; அவபை தம் விருப் ம்ப ொல் 

ஒவ்பவொருவருக்கும் இவற்றறப்  கிர்ந்தளிக்கிறொர். 

 

இது ஆண்டவர் வைங்கும் அருள்வொக்கு. 

இறறவொ உமக்கு  நன்றி 

 

நற்பசய்திக்கு முன் வொழ்த்பதொலி     2 பதச 2: 14 



அல்பலலூயொ, அல்பலலூயொ! நம் ஆண்டவர் இபயசு 

கிறிஸ்துவின் மொட்சிறய நீங்கள் அறடயும் ப ொருட்பட, நொங்கள் 

அறிவித்த நற்பசய்தியின் வைியொக அவர் உங்கறள அறைத்தொர். 

அல்பலலூயொ. 

 

 

 

 

நற்பசய்தி வொசகம் 

கொனொவில் இபயசு பசய்த முதல் அரும் அறடயொளத்தில் தம் 

மொட்சிறய பவளிப் டுத்தினொர். 

 

⃰பயொவொன் எழுதிய நற்பசய்தியிலிருந்து வொசகம் 2: 1-12 

 

கலிபலயொவில் உள்ள கொனொவில் திருமணம் ஒன்று 

நறடப ற்றது. இபயசுவின் தொயும் அங்கு இருந்தொர். இபயசுவும் 

அவருறடய சீடரும் அத்திருமணத்திற்கு அறைப்புப் 

ப ற்றிருந்தனர். திருமண விைொவில் திைொட்றச இைசம் 

தீர்ந்துப ொகபவ இபயசுவின் தொய் அவறை பநொக்கி, ``திைொட்றச 

இைசம் தீர்ந்துவிட்டது'' என்றொர். இபயசு அவொிடம், ``அம்மொ, 

அறதப்  ற்றி நொம் என்ன பசய்ய முடியும்? எனது பநைம் இன்னும் 



வைவில்றலபய'' என்றொர். இபயசுவின் தொய்  ணியொளொிடம், 

``அவர் உங்களுக்குச் பசொல்வபதல்லொம் பசய்யுங்கள்'' என்றொர். 

 

யூதொின் தூய்றமச் சடங்குகளுக்குத் பதறவயொன ஆறு 

கல்பதொட்டிகள் அங்பக இருந்தன. அறவ ஒவ்பவொன்றும் இைண்டு 

மூன்று குடம் தண்ணீர் பகொள்ளும். 

 

இபயசு அவர்களிடம், ``இத்பதொட்டிகளில் தண்ணீர் நிைப்புங்கள்'' 

என்று கூறினொர். அவர்கள் அவற்றற விளிம்புவறை 

நிைப் ினொர்கள். 

 ின்பு அவர், ``இப்ப ொது பமொண்டு  ந்தி பமற் ொர்றவயொளொிடம் 

பகொண்டுப ொங்கள்'' என்று அவர்களிடம் கூறினொர். 

 

அவர்களும் அவ்வொபற பசய்தொர்கள்.  

 ந்தி பமற் ொர்றவயொளர் திைொட்றச இைசமொய் மொறியிருந்த 

தண்ணீறைச் சுறவத்தொர். அந்த இைசம் எங்கிருந்து வந்தது என்று 

அவருக்குத் பதொியவில்றல; தண்ணீர் பமொண்டு வந்த 

 ணியொளருக்பக பதொிந்திருந்தது. ஆறகயொல்  ந்தி 

பமற் ொர்றவயொளர் மணமகறனக் கூப் ிட்டு, ``எல்லொரும் நல்ல 

திைொட்றச இைசத்றத முதலில்  ொிமொறுவர்; யொவரும் 

விருப் ம்ப ொலக் குடித்த ின்தொன் தைம் குறறந்த இைசத்றதப் 



 ொிமொறுவர். நீர் நல்ல இைசத்றத இதுவறை  ொிமொறொமல் ஏன் 

றவத்திருந்தீர்?'' என்று பகட்டொர். 

இதுபவ இபயசு பசய்த முதல் அரும் அறடயொளம். இது 

கலிபலயொவில் உள்ள கொனொவில் நிகழ்ந்தது. இதன் வைியொக 

அவர் தம் மொட்சிறய பவளிப் டுத்தினொர். அவருறடய சீடரும் 

அவொிடம் நம் ிக்றக பகொண்டனர். 

இதன்  ிறகு அவரும் அவர் தொயும் சபகொதைர்களும் 

அவருறடய சீடரும் கப் ர்நொகும் பசன்று அங்குச் சில நொள்கள் 

தங்கியிருந்தனர். 

 

இது கிறிஸ்து வைங்கும் நற்பசய்தி. 

கிறிஸ்துபவ உமக்கு புகழ் 

 

 


