
ப ொதுகொலத்தின் 4ம் ஞொயிறு 

மூன்றொம் ஆண்டு 

 

முதல் வொசகம் 

மக்களினங்களுக்கு இறறவொக்கினனொக உன்றன 

ஏற் டுத்தினனன். 

இறறவொக்கினர் எனேமியொ நூலிலிருந்து வொசகம் 1: 4-5.17-19 

 

எனக்கு அருளப் ட்ட ஆண்டவொின் வொக்கு: ``தொய் வயிற்றில் 

உன்றன நொன் உருவொக்கு முன்ன  அறிந்திருந்னதன்; நீ 

 ிறக்குமுன்ன  உன்றனத் திருநிறலப் டுத்தினனன்; 

மக்களினங்களுக்கு இறறவொக்கினனொக உன்றன 

ஏற் டுத்தினனன்'.  

நீனயொ உன் இறடறய வொிந்து கட்டிக்பகொள். புறப் டு, நொன் 

கட்டறளயிடும் அறனத்றதயும் அவர்களிடம் பசொல். அவர்கள் 



முன் கலக்கமுறொனத. இல்றலனயல், அவர்கள் முன் உன்றனக் 

கலக்கமுறச் பசய்னவன். இனதொ, இன்று நொன் உன்றன நொடு 

முழுவதற்கும், அதொவது, யூதொவின் அேசர்களுக்கும் அதன் 

தறலவர்களுக்கும் அதன் குருக்களுக்கும் நொட்டின் மக்களுக்கும் 

எதிேொக அேண்சூழ் நகேொகவும் இரும்புத் தூணொகவும் பவண்கலச் 

சுவேொகவும் ஆக்கியுள்னளன்.  

அவர்கள் உனக்கு எதிேொகப் ன ொேொடுவொர்கள். எனினும் 

உன்னமல் பவற்றி பகொள்ள அவர்களொல் இயலொது. ஏபனனில் 

உன்றன விடுவிக்க நொன் உன்னனொடு இருக்கினறன்'' என்கிறொர் 

ஆண்டவர். 

இது ஆண்டவர் வழங்கும் அருள்வொக்கு. 

இறறவொ உமக்கு  நன்றி. 

 திலுறேப்  ொடல்  தி ொ 71: 1-2. 3-4ய. 5-6யb. 15,17 ( ல்லவி: 15) 

 ல்லவி: என் வொய் நொள்னதொறும் உமது மீட்ற  எடுத்துறேக்கும். 

 

1 ஆண்டவனே! உம்மிடம் நொன் அறடக்கலம் புகுந்துள்னளன்; 

ஒருன ொதும் நொன் பவட்கமுற விடொனதயும். 

 2 உமது நீதிக்னகற்  என்றன விடுவித்தருளும்; எனக்கு நீர் 

பசவிசொய்த்து என்றன மீட்டுக்பகொள்ளும். ..................... ல்லவி 

 

3 என் அறடக்கலப்  ொறறயொக நீர் இருந்தருளும்; னகொட்றட 



அேணொயிருந்து என்றன மீட்டருளும்; ஏபனனில், நீர் எனக்குக் 

கற் ொறறயொகவும் அேணொகவும் இருக்கின்றீர்.  

4a என் கடவுனள, ப ொல்லொர் றகயினின்று என்றனக் 

கொத்தருளும்.  

............... ல்லவி 

5 என் தறலவனே, நீனே என் நம் ிக்றக; ஆண்டவனே, இளறமமுதல் 

நீனே என் நம் ிக்றக.  

6ab  ிறப் ிலிருந்து நொன் உம்றமச் சொர்ந்துள்னளன்; தொய் 

வயிற்றிலிருந்து நீர் என்றனப்  ிொித்பதடுத்தீர். ............... ல்லவி 

 

15 என் வொய் நொள்னதொறும் உமது நீதிறயயும் நீர் அருளும் 

மீட்ற யும் எடுத்துறேக்கும்; உம் அருட்பசயல்கறள என்னொல் 

கணிக்க இயலொது.  

17 கடவுனள, என் இளறமமுதல் எனக்குக் கற் ித்து வந்தீர்; 

இனிவரும் நொள்களிலும் உம் வியத்தகு பசயல்கறள 

அறிவிப்ன ன். ........... ல்லவி 

 

 

இேண்டொம் வொசகம் 



நம் ிக்றக, எதிர்னநொக்கு, அன்பு ஆகிய மூன்றுனம 

நிறலயொனறவதொன். இருப் ினும் இவற்றுள் அன்ன  

தறலசிறந்தது. 

 

திருத்தூதர்  வுல் பகொொிந்தியருக்கு எழுதிய முதல் 

திருமுகத்திலிருந்து வொசகம்        

  12: 31 - 13: 13 

சனகொதேர் சனகொதொிகனள,  

நீங்கள் னமலொன அருள்பகொறடறயனய ஆர்வமொய் 

நொடுங்கள். எல்லொவற்றறயும் விடச் சிறந்த பநறி ஒன்றற நொன் 

உங்களுக்கு எடுத்துக்கொட்டுகினறன். 

 

நொன் மொனிடொின் பமொழிகளிலும் வொனதூதொின் 

பமொழிகளிலும் ன சினொலும் அன்பு எனக்கில்றலனயல் ஒலிக்கும் 

பவண்கலமும் ஓறசயிடும் தொளமும் ன ொலொனவன். இறறவொக்கு 

உறேக்கும் ஆற்றல் எனக்கு இருப் ினும், மறறப ொருள்கள் 

அறனத்றதயும் அறிந்தவனொய் இருப் ினும், அறிபவல்லொம் 

ப ற்றிருப் ினும், மறலகறள இடம்ப யேச் பசய்யும் அளவுக்கு 

நிறறந்த நம் ிக்றக பகொண்டிருப் ினும், என்னிடம் அன்பு 

இல்றலனயல் நொன் ஒன்றுமில்றல. என் உறடறமறய எல்லொம் 

நொன் வொொி வழங்கினொலும், என் உடறலனய சுட்படொிப் தற்பகன 



ஒப்புவித்தொலும், என்னிடம் அன்பு இல்றலனயல் எனக்குப்  யன் 

ஒன்றுமில்றல. 

 

அன்பு ப ொறுறமயுள்ளது; நன்றம பசய்யும்; 

ப ொறொறமப் டொது; தற்புகழ்ச்சி பகொள்ளொது; இறுமொப்பு 

அறடயொது. அன்பு இழிவொனறதச் பசய்யொது; தன்னலம் நொடொது; 

எொிச்சலுக்கு இடம் பகொடொது; தீங்கு நிறனயொது. அன்பு 

தீவிறனயில் மகிழ்வுறொது; மொறொக உண்றமயில் அது மகிழும். 

அன்பு அறனத்றதயும் ப ொறுத்துக்பகொள்ளும்; அறனத்றதயும் 

நம்பும்; அறனத்றதயும் எதிர்னநொக்கி இருக்கும்; அறனத்திலும் 

மன உறுதியொய் இருக்கும். இறறவொக்கு உறேக்கும் பகொறட 

ஒழிந்துன ொம்;  ேவசப்ன ச்சுப் ன சும் பகொறடயும் ஓய்ந்துன ொம்; 

அறிவும் அழிந்துன ொம். ஆனொல் அன்பு ஒருன ொதும் அழியொது. 

 

ஏபனனில், நமது அறிவு அறேகுறறயொனது; நொம் 

அறேகுறறயொகனவ இறறவொக்கும் உறேக்கினறொம். நிறறவொனது 

வரும்ன ொது அறே குறறயொனது ஒழிந்துன ொம். நொன் 

குழந்றதயொய் இருந்தன ொது குழந்றதறயப்ன ொலப் ன சினனன்; 

குழந்றதயின் மனநிறலறயப் ப ற்றிருந்னதன்; 

குழந்றதறயப்ன ொல எண்ணினனன். நொன் ப ொியவனொன ன ொது 

குழந்றதக்குொியவற்றற அறனவ விட்டுவிட்னடன். 



 

ஏபனனில் இப்ன ொது நொம் கண்ணொடியில் கொண் துன ொல் 

மங்கலொய்க் கொண்கினறொம்; ஆனொல் அப்ன ொது நொம் னநொில் 

கொண்ன ொம். இப்ன ொது நொன் அறேகுறறயொய் அறிகினறன்; 

அப்ன ொது கடவுள் என்றன அறிந்துள்ளதுன ொல் முழுறமயொய் 

அறினவன். 

 

ஆக, நம் ிக்றக, எதிர்னநொக்கு, அன்பு ஆகிய மூன்றுனம 

நிறலயொய் உள்ளன. இவற்றுள் அன்ன  தறலசிறந்தது. 

 

இது ஆண்டவர் வழங்கும் அருள்வொக்கு. 

இறறவொ உமக்கு  நன்றி. 

அல்லது  

குறுகிய வொசகம் 

 

நம் ிக்றக, எதிர்னநொக்கு, அன்பு ஆகிய மூன்றுனம 

நிறலயொனறவதொன். இருப் ினும் இவற்றுள் அன்ன  

தறலசிறந்தது. 

 

திருத்தூதர்  வுல் பகொொிந்தியருக்கு எழுதிய முதல் 



திருமுகத்திலிருந்து வொசகம்        

   13: 4-13 

சனகொதேர் சனகொதொிகனள,  

அன்பு ப ொறுறமயுள்ளது; நன்றம பசய்யும்; ப ொறொறமப் 

 டொது; தற்புகழ்ச்சி பகொள்ளொது; இறுமொப்பு அறடயொது. அன்பு 

இழிவொனறதச் பசய்யொது; தன்னலம் நொடொது; எொிச்சலுக்கு இடம் 

பகொடொது; தீங்கு நிறனயொது. அன்பு தீவிறனயில் மகிழ்வுறொது; 

மொறொக உண்றமயில் அது மகிழும். அன்பு அறனத்றதயும் 

ப ொறுத்துக்பகொள்ளும்; அறனத்றதயும் நம்பும்; அறனத்றதயும் 

எதிர்னநொக்கி இருக்கும்; அறனத்திலும் மன உறுதியொய் இருக்கும். 

இறறவொக்கு உறேக்கும் பகொறட ஒழிந்துன ொம்;  ேவசப்ன ச்சுப் 

ன சும் பகொறடயும் ஓய்ந்துன ொம்; அறிவும் அழிந்துன ொம். ஆனொல் 

அன்பு ஒருன ொதும் அழியொது.  

ஏபனனில், நமது அறிவு அறேகுறறயொனது; நொம் 

அறேகுறறயொகனவ இறறவொக்கும் உறேக்கினறொம். நிறறவொனது 

வரும்ன ொது அறே குறறயொனது ஒழிந்துன ொம். நொன் 

குழந்றதயொய் இருந்தன ொது குழந்றதறயப்ன ொலப் ன சினனன்; 

குழந்றதயின் மனநிறலறயப் ப ற்றிருந்னதன்; குழந்றதறயப் 

ன ொல எண்ணினனன். நொன் ப ொியவனொன ன ொது 

குழந்றதக்குொியவற்றற அறனவ விட்டுவிட்னடன். ஏபனனில் 

இப்ன ொது நொம் கண்ணொடியில் கொண் துன ொல் மங்கலொய்க் 



கொண்கினறொம்; ஆனொல் அப்ன ொது நொம் னநொில் கொண்ன ொம். 

இப்ன ொது நொன் அறேகுறறயொய் அறிகினறன்;  

அப்ன ொது கடவுள் என்றன அறிந்துள்ளதுன ொல் 

முழுறமயொய் அறினவன். ஆக, நம் ிக்றக, எதிர்னநொக்கு, அன்பு 

ஆகிய மூன்றுனம நிறலயொய் உள்ளன. இவற்றுள் அன்ன  

தறலசிறந்தது. 

இது ஆண்டவர் வழங்கும் அருள்வொக்கு. 

இறறவொ உமக்கு  நன்றி. 

 

நற்பசய்திக்கு முன் வொழ்த்பதொலி    லூக் 4: 18b-19 

 

அல்னலலூயொ, அல்னலலூயொ! ஏறழகளுக்கு நற்பசய்திறய 

அறிவிக்கவும் சிறறப் ட்னடொர் விடுதறல அறடவர், 

 ொர்றவயற்னறொர்  ொர்றவ ப றுவர் என முழக்கமிடவும் 

ஒடுக்கப் ட்னடொறே விடுதறல பசய்து அனுப் வும் ஆண்டவர் 

என்றன அனுப் ியுள்ளொர். அல்னலலூயொ. 

 

  

 

நற்பசய்தி வொசகம் 



 

எலியொ, எலிசொ ன ொல் இனயசு யூதர்களுக்கொக மட்டும் 

அனுப் ப் டவில்றல. 

⃰லூக்கொ எழுதிய நற்பசய்தியிலிருந்து வொசகம் 4: 21-30 

 

இனயசு பதொழுறகக்கூடத்தில் இருந்தவர்கறள னநொக்கி, 

``நீங்கள் னகட்ட இந்த மறறநூல் வொக்கு இன்று நிறறனவறிற்று'' 

என்றொர். அவர் வொயிலிருந்து வந்த அருள்பமொழிகறளக் னகட்டு 

வியப்புற்று, ``இவர் னயொனசப் ின் மகன் அல்லவொ?'' எனக் கூறி 

எல்லொரும் அவறேப்  ொேொட்டினர். அவர் அவர்களிடம், ``நீங்கள் 

என்னிடம், `மருத்துவனே, உம்றமனய நீர் குணமொக்கிக்பகொள்ளும்' 

என்னும்  ழபமொழிறயச் பசொல்லி, `கப் ர்நொகுமில் நீர் பசய்ததொக 

நொங்கள் னகள்விப் ட்டவற்றற எல்லொம் உம் பசொந்த ஊேொகிய 

இவ்விடத்திலும் பசய்யும்' எனக் கண்டிப் ொய்க் கூறுவீர்கள். 

 

ஆனொல் நொன் உறுதியொக உங்களுக்குச் பசொல்கினறன். 

இறறவொக்கினர் எவரும் தம் பசொந்த ஊொில் 

ஏற்றுக்பகொள்ளப் டுவதில்றல. உண்றமயொக நொன் உங்களுக்குச் 

பசொல்கினறன்: எலியொவின் கொலத்தில் மூன்றறே ஆண்டுகளொக 

வொனம் ப ொய்த்தது; நொபடங்கும் ப ரும்  ஞ்சம் உண்டொனது. 

அக்கொலத்தில் இஸ்ேனயலொிறடனய றகம்ப ண்கள்  லர் 

இருந்தனர்; ஆயினும் அவர்களுள் எவொிடமும் எலியொ அனுப் ப் 



 டவில்றல; சீனதொறனச் னசர்ந்த சொொி ொத்தில் வொழ்ந்த ஒரு 

றகம்ப ண்ணிடனம அனுப் ப் ட்டொர். 

 

னமலும், இறறவொக்கினர் எலிசொவின் கொலத்தில் 

இஸ்ேனயலொிறடனய பதொழுனநொயொளர்கள்  லர் இருந்தனர்; 

ஆயினும் அவர்களுள் எவருக்கும் னநொய் நீங்கவில்றல. 

சிொியொறவச் சொர்ந்த நொமொனுக்னக னநொய் நீங்கியது'' என்றொர். 

 

பதொழுறகக்கூடத்தில் இருந்த யொவரும் இவற்றறக் 

னகட்டன ொது, சீற்றங்பகொண்டனர்; அவர்கள் எழுந்து, அவறே 

ஊருக்கு பவளினய துேத்தி, அவ்வூொில் அறமந்திருந்த மறல 

உச்சியிலிருந்து கீனழ தள்ளிவிட இழுத்துச் பசன்றனர். அவர் 

அவர்கள் நடுனவ நடந்து பசன்று அங்கிருந்து ன ொய்விட்டொர். 

 

இது கிறிஸ்து வழங்கும் நற்பசய்தி. 

கிறிஸ்துனவ உமக்கு புகழ் 

 


