
ப ொதுகொலத்தின் 3ம் ஞொயிறு 

மூன்றொம் ஆண்டு 

 

 முதல் வொசகம் 

எஸ்ரொ கடவுளின் திருச்சட்டத்தத உரக்க வொசித்தொர். மக்களும் 

அததப் புொிந்துபகொண்டனர். 

இதறவொக்கினர் பெககமியொ நூலிலிருந்து வொசகம் 8: 2-4a, 5-6, 8-

10 

 

அந்ெொள்களில்  

ஏழொம் மொதம் முதல் ெொள் குரு எஸ்ரொ ஆடவர், ப ண்டிர், 

புொிந்து பகொள்ளும் ஆற்றலுள்ள சிறுவர் அதனவரும் அடங்கிய 

சத  முன்னிதலயில் திருநூதலக் பகொண்டு வந்தொர். தண்ணீர் 

வொயிலுக்கு முன் இருந்த வளொகத்தில் கொதலமுதல் ெண் கல்வதர 

ஆடவதரயும், ப ண்டிதரயும், புொிந்து பகொள்ளும் ஆற்றலுள்ள 

சிறுவதரயும்  ொர்த்து அதத உரக்க வொசித்தொர். எல்லொ மக்களும் 



திருநூலுக்குச் பசவி பகொடுத்தனர். 

 

திருநூல் வல்லுெரொன எஸ்ரொகவொ இதற்கொகச் பசய்யப் ட்ட 

மரகமதடயின் கமல் ெின்றுபகொண்டிருந்தொர். எஸ்ரொ மக்கதள 

விட உயரமொன இடத்தில் ெின்றதொல் அவர் திருநூதலத் 

திறந்தக ொது எல்லொ மக்களும் அததப்  ொர்த்தொர்கள்; திருநூதலத் 

திறந்தக ொது எல்லொ மக்களும் எழுந்து ெின்றொர்கள். 

 அப்ப ொழுது எஸ்ரொ மொப ரும் கடவுளொகிய ஆண்டவதர 

வொழ்த்தினொர். மக்கள் எல்லொரும் தககதள உயர்த்தி ``ஆபமன்! 

ஆபமன்!'' என்று  திலுதரத்தொர்கள்;  ணிந்து, முகங்குப்புற 

விழுந்து ஆண்டவதரத் பதொழுதொர்கள்.  

மக்களுக்குப் புொியும் டி பதளிவொகவும், ப ொருகளொடும் 

கடவுளின் திருச்சட்டத்தத உரக்க வொசித்தொர்கள். ஆதலொல் 

மக்களும் வொசிக்கப் ட்டதன் ப ொருதளப் புொிந்துபகொண்டனர். 

ஆளுெர் பெககமியொவும், குருவும் திருநூல் வல்லுெருமொன 

எஸ்ரொவும், விளக்கம் கூறிய கலவியர்களும் மக்கள் 

அதனவதரயும் கெொக்கி: ``இன்று கடவுளொகிய ஆண்டவொின் 

புனித ெொள்; எனகவ ெீங்கள் அழுது புலம்  கவண்டொம்'' என்றனர். 

ஏபனனில் மக்கள் அதனவரும் திருச்சட்டத்தின் பசொற்கதளக் 

ககட்டதிலிருந்து அழுது பகொண்டிருந்தொர்கள். அவர் அவர்கதளப் 

 ொர்த்து, ``ெீங்கள் க ொய்க் பகொழுத்தவற்தற உண்டு, இனிய 



திரொட்தச இரசத்ததக் குடியுங்கள்; எதுவும் தயொர் 

பசய்யொதவருக்குச் சிறிது அனுப் ி தவயுங்கள். ஏபனன்றொல், ெம் 

ஆண்டவொின் புனித ெொள் இதுகவ; எனகவ வருந்த கவண்டொம்; 

ஏபனனில் ஆண்டவொின் மகிழ்கவ உங்களது வலிதம'' என்று 

கூறினொர். 

இது ஆண்டவர் வழங்கும் அருள்வொக்கு. 

இதறவொ உமக்கு  ென்றி 

 திலுதரப்  ொடல்  தி ொ 19: 7. 8. 9. 14 ( ல்லவி: கயொவொ 6: 63b) 

 ல்லவி: ஆண்டவகர! உம் வொர்த்ததகள் வொழ்வு தரும் ஆவிதயக் 

பகொடுக்கின்றன. 

 

7 ஆண்டவொின் திருச்சட்டம் ெிதறவொனது; அது புத்துயிர் 

அளிக்கின்றது. ஆண்டவொின் ஒழுங்குமுதற ெம் த்தக்கது; 

எளியவருக்கு அது ஞொனம் அளிக்கின்றது.    

   ................ ல்லவி 

 

8 ஆண்டவொின் ெியமங்கள் சொியொனதவ; அதவ இதயத்தத 

மகிழ்விக்கின்றன. ஆண்டவொின் கட்டதளகள் ஒளிமயமொனதவ; 

அதவ கண்கதள ஒளிர்விக்கின்றன. .......................... ல்லவி 

 



9 ஆண்டவதரப்  ற்றிய அச்சம் தூயது; அது எந்ெொளும் 

ெிதலத்திருக்கும். ஆண்டவொின் ெீதிபெறிகள் உண்தமயொனதவ; 

அதவ முற்றிலும் ெீதியொனதவ. .................. ல்லவி 

 

14 என் கற் ொதறயும் மீட் ருமொன ஆண்டவகர! என் வொயின் 

பசொற்கள் உமக்கு ஏற்றதவயொய் இருக்கட்டும்; என் உள்ளத்தின் 

எண்ணங்கள் உமக்கு உகந்ததவயொய் இருக்கட்டும். 

..................... ல்லவி 

 

  

 

இரண்டொம் வொசகம் 

ெீங்கள் கிறிஸ்துவின் உடல்; ஒவ்பவொருவரும் அதன் தனித்தனி 

உறுப்புகள். 

 

திருத்தூதர்  வுல் பகொொிந்தியருக்கு எழுதிய முதல் 

திருமுகத்திலிருந்து வொசகம்        

   12: 12-30 

சககொதரர் சககொதொிககள,  

உடல் ஒன்கற; உறுப்புகள்  ல. உடலின் உறுப்புகள் 

 லவொயினும் உடல் ஒன்றொய் இருப் துக ொல கிறிஸ்துவும் 



இருக்கிறொர். ஏபனனில், யூதரொனொலும் கிகரக்கரொனொலும், 

அடிதமகளொனொலும் உொிதமக் குடிமக்களொனொலும் ெொம் 

எல்லொரும் ஒகர தூய ஆவியொல் ஒகர உடலொய் இருக்கும் டி 

திருமுழுக்குப் ப ற்கறொம். அந்த ஒகர ஆவிதயகய  ொனமொகவும் 

ப ற்கறொம். 

உடல் ஒகர உறுப் ொல் ஆனது அல்ல;  ல உறுப்புகளொல் 

ஆனது. ``ெொன் தக அல்ல; ஆககவ இவ்வுடதலச் கசர்ந்தவன் 

அல்ல'' எனக் கொல் பசொல்லுமொனொல், அது அவ்வுடதலச் 

கசர்ந்ததில்தல என்றொகிவிடுமொ? ``ெொன் கண் அல்ல; ஆககவ 

இவ்வுடதலச் கசர்ந்தவன் அல்ல'' எனக் கொது பசொல்லுமொனொல், 

அது அவ்வுடதலச் கசர்ந்ததில்தல என்றொகிவிடுமொ? முழு உடலும் 

கண்ணொயிருந்தொல் ககட் து எப் டி? முழு உடலும் 

கொதொயிருந்தொல் முகர்வது எப் டி?  

உண்தமயில் கடவுள் ஒவ்கவொர் உறுப்த யும் தொம் 

விரும் ியவொகற உடலில் அதமத்தொர். அதவ யொவும் ஒகர 

உறுப் ொய் இருந்தொல் உடல் என ஒன்று இருக்குமொ? எனகவதொன் 

 ல உறுப்புகதள உதடயதொய் இருந்தொலும் உடல் ஒன்கற. கண் 

தகதயப்  ொர்த்து, `ெீ எனக்குத் கததவயில்தல' என்கறொ ததல 

கொல்கதளப்  ொர்த்து, `ெீங்கள் எனக்குத் கததவயில்தல' என்கறொ 

பசொல்ல முடியொது.  



மொறொக, உடலில் மிக வலுவற்றனவொய்த் கதொன்றும் 

உறுப்புககள மிகவும் கததவயொனதவயொய் இருக்கின்றன. 

உடலின் மதிப்புக் குதறவொன உறுப்புகள் என ெமக்குத் 

கதொன்று வற்றிற்கக ெொம் மிகுந்த மதிப்புக் பகொடுக்கிகறொம். ெம் 

மதறவொன உறுப்புககள மிகுந்த மதிப்புப் ப றுகின்றன. 

மதறந்திரொத ெம் உறுப்புகளுக்கு அது கததவயில்தல. மொறொக, 

மதிப்புக் குதறந்த உறுப்புகளுக்கு மிகுந்த மதிப்புக் பகொடுத்கத 

கடவுள் உடதல ஒன்றித்து உருவொக்கினொர். உடலில்  ிளவு 

ஏற் டொமல், ஒவ்கவொர் உறுப்பும் மற்ற உறுப்புகளின் மீது 

ஒகரவிதக் கவதல பகொள்ளகவண்டும் என்கற இப் டிச் பசய்தொர். 

ஓர் உறுப்பு துன்புற்றொல் அதனுடன் மற்ற எல்லொ உறுப்புகளும் 

கசர்ந்து துன்புறும். ஓர் உறுப்பு ப ருதம ப ற்றொல் அதனுடன் 

மற்ற எல்லொ உறுப்புகளும் கசர்ந்து மகிழ்ச்சியுறும். ெீங்கள் 

கிறிஸ்துவின் உடல்; ஒவ்பவொருவரும் அதன் தனித்தனி 

உறுப்புகள். 

அவ்வொகற திருச்சத யிலும் கடவுள் முதலொவது 

திருத்தூதர்கதளயும், இரண்டொவது இதறவொக்கினர்கதளயும், 

மூன்றொவது க ொதகர்கதளயும்,  ின்னர் வல்லபசயல் 

பசய்கவொர்கதளயும், அதன் ின்  ிணிதீர்க்கும் அருள்பகொதட 

ப ற்றவர்கள், துதண ெிற் வர்கள், ததலதமகயற்று 

ெடத்து வர்கள்,  ல்வதக  ரவசப் க ச்சுப் க சுகிறவர்கள் 



ஆகிகயொதரயும் ஏற் டுத்தினொர். எல்லொருகம திருத்தூதர்களொ? 

எல்லொருகம இதறவொக்கினர்களொ? எல்லொருகம க ொதகர்களொ? 

எல்லொருகம வல்லபசயல் பசய் வர்களொ? இல்தல. எல்லொருகம 

 ிணி தீர்க்கும் அருள்பகொதடதயப் ப ற்றவர்களொ? எல்லொருகம 

 ரவசப் க ச்சுப் க சுகிறவர்களொ? எல்லொருகம விளக்கம் 

அளிப் வர்களொ? இல்தலகய! 

இது ஆண்டவர் வழங்கும் அருள்வொக்கு. 

இதறவொ உமக்கு  ென்றி 

அல்லது  

குறுகிய வொசகம்  

ெீங்கள் கிறிஸ்துவின் உடல்; ஒவ்பவொருவரும் அதன் தனித்தனி 

உறுப்புகள். 

 

திருத்தூதர்  வுல் பகொொிந்தியருக்கு எழுதிய முதல் 

திருமுகத்திலிருந்து வொசகம்        

  12: 12-14,27 

 

சககொதரர் சககொதொிககள,  

உடல் ஒன்கற; உறுப்புகள்  ல. உடலின் உறுப்புகள் 

 லவொயினும் உடல் ஒன்றொய் இருப் துக ொல கிறிஸ்துவும் 



இருக்கிறொர். ஏபனனில், யூதரொனொலும் கிகரக்கரொனொலும், 

அடிதமகளொனொலும் உொிதமக் குடிமக்களொனொலும் ெொம் 

எல்லொரும் ஒகர தூய ஆவியொல் ஒகர உடலொய் இருக்கும் டி 

திருமுழுக்குப் ப ற்கறொம். அந்த ஒகர ஆவிதயகய  ொனமொகவும் 

ப ற்கறொம். உடல் ஒகர உறுப் ொல் ஆனது அல்ல;  ல 

உறுப்புகளொல் ஆனது. ெீங்கள் கிறிஸ்துவின் உடல்; 

ஒவ்பவொருவரும் அதன் தனித்தனி உறுப்புகள். 

இது ஆண்டவர் வழங்கும் அருள்வொக்கு. 

இதறவொ உமக்கு  ென்றி 

 

 

  

 

ெற்பசய்திக்கு முன் வொழ்த்பதொலி   லூக் 4: 18-19 

கொண்க 

அல்கலலூயொ, அல்கலலூயொ! ஏதழகளுக்கு ெற்பசய்திதய 

அறிவிக்கவும் சிதறப் ட்கடொர் விடுததல அதடவர் என 

அறிவிக்கவும் ஆண்டவர் என்தன அனுப் ியுள்ளொர். 

அல்கலலூயொ. 

 

  



ெற்பசய்தி வொசகம் 

ெீங்கள் ககட்ட மதறநூல் வொக்கு இன்று ெிதறகவறிற்று. 

⃰லூக்கொ எழுதிய ெற்பசய்தியிலிருந்து வொசகம்   1: 1-4; 4: 14-

21 

மொண்புமிகு திகயொ ில் அவர்ககள, ெம்மிதடகய 

ெிதறகவறிய ெிகழ்ச்சிகதள முதறப் டுத்தி ஒரு வரலொறு எழுதப் 

 லர் முயன்றுள்ளனர்; பதொடக்க முதல் கெொில் கண்டும் 

இதறவொர்த்தததய அறிவித்தும் வந்த ஊழியர் ெம்மிடம் 

ஒப் தடத்துள்ளவொகற எழுத முயன்றனர்.  

அது க ொலகவ ெொனும் எல்லொவற்தறயும் 

பதொடக்கத்திலிருந்கத கருத்தொய் ஆய்ந்து ெீர் ககட்டறிந்ததவ 

உறுதியொனதவ எனத் பதொிந்துபகொள்ளும் ப ொருட்டு, அவற்தற 

ஒழுங்கு டுத்தி உமக்கு எழுதுவது ெலபமனக் கண்கடன்.  

அலதகயினொல் கசொதிக்கப் ட்ட  ின்பு, இகயசு தூய 

ஆவியின் வல்லதம உதடயவரொய்க் கலிகலயொவுக்குத் 

திரும் ிப்க ொனொர். அவதரப்  ற்றிய க ச்சு சுற்றுப்புறம் எங்கும் 

 ரவியது. அவர் அவர்களுதடய பதொழுதகக்கூடங்களில் 

கற் ித்து வந்தொர். எல்லொரும் அவதரப் ற்றிப் ப ருதமயொகப் 

க சினர்.  



இகயசு தொம் வளர்ந்த ஊரொகிய ெொசகரத்துக்கு வந்தொர். தமது 

வழக்கத்தின் டி ஓய்வுெொளில் பதொழுதகக்கூடத்திற்குச் பசன்று 

வொசிக்க எழுந்தொர். இதறவொக்கினர் எசொயொவின் சுருகளடு 

அவொிடம் பகொடுக்கப் ட்டது. அவர் அததப்  ிொித்தக ொது கண்ட 

 குதியில் இவ்வொறு எழுதியிருந்தது:  

``ஆண்டவருதடய ஆவி என்கமல் உளது; ஏபனனில், அவர் 

எனக்கு அருள்ப ொழிவு பசய்துள்ளொர். ஏதழகளுக்கு ெற்பசய்திதய 

அறிவிக்கவும் சிதறப் ட்கடொர் விடுததல அதடவர், 

 ொர்தவயற்கறொர்  ொர்தவ ப றுவர் என முழக்கமிடவும் 

ஒடுக்கப் ட்கடொதர விடுததல பசய்து அனுப் வும் ஆண்டவர் 

அருள்தரும் ஆண்டிதன முழக்கமிட்டு அறிவிக்கவும் அவர் 

என்தன அனுப் ியுள்ளொர்.''  

 ின்னர் அந்த ஏட்தடச் சுருட்டி ஏவலொிடம் பகொடுத்துவிட்டு 

அமர்ந்தொர். பதொழுதகக்கூடத்தில் இருந்தவர்களின் கண்கள் 

அதனத்தும் அவதரகய உற்று கெொக்கியிருந்தன. அப்ப ொழுது 

அவர் அவர்கதள கெொக்கி, ``ெீங்கள் ககட்ட இந்த மதறநூல் 

வொக்கு இன்று ெிதறகவறிற்று'' என்றொர். 

இது கிறிஸ்து வழங்கும் ெற்பசய்தி. 

கிறிஸ்துகவ உமக்கு புகழ் 

 



 

 

  


