
ப ொதுகொலத்தின் 5ம் ஞொயிறு 

மூன்றொம் ஆண்டு 

 

முதல் வொசகம் 

இததொ அடிதேன் என்னை அனுப்பும். 

இனறவொக்கிைர் எசொேொ நூலிலிருந்து வொசகம் 6: 1-8 

 

உசியா அரசர் மறைந்த ஆண்டில், மிகவும் உயரமானததார் 

அரியறையில் ஆண்டவர் அமர்ந்திருப்பறத நான் கண்தடன்; அவரது 

ததாங்கலாறட தகாவிறல நிரப்பி நின்ைது. அவருக்கு தமல் தசராபீன்கள் 

சூழ்ந்து நின்ைனர்; ஒவ்தவாருவருக்கும் ஆறு இைக்றககள் இருந்தன; 

ஒவ்தவாருவரும் இரண்டு இைக்றககளால் தம் முகத்றத 

மூடிக்தகாண்டனர்; இரண்டு இைக்றககளால் தம் கால்கறள மூடி 

மறைத்தனர்; மற்ை இரண்டால் பைந்தனர். 

 



அவர்களுள் ஒருவர் மற்ைவறரப் பார்த்து: `பறடகளின் ஆண்டவர் 

தூயவர், தூயவர், தூயவர்; மண்ணுலகம் முழுவதும் அவரது மாட்சியால் 

நிறைந்துள்ளது' என்று உரத்த குரலில் கூறிக்தகாண்டிருந்தார். கூறியவரின் 

குரல் ஒலியால் வாயில் நிறலகளின் அடித்தளங்கள் அறசந்தன; தகாவில் 

முழுவதும் புறகயால் நிறைந்தது.  

அப்தபாழுது நான்: ``ஐதயா, நான் அழிந்ததன். ஏதனனில் 

தூய்றமயற்ை உதடுகறளக் தகாண்ட மனிதன் நான்; தூய்றமயற்ை 

உதடுகள் தகாண்ட மக்கள் நடுவில் வாழ்பவன் நான்; பறடகளின் 

ஆண்டவராகிய அரசறர என் கண்கள் கண்டனதவ''என்தைன். 

 

அப்தபாழுது தசராபீன்களுள் ஒருவர் பலி பீடத்திலிருந்து 

தநருப்புப் தபாறி ஒன்றைக் குைட்டால் எடுத்து அறதத் தம் றகயில் 

றவத்துக்தகாண்டு என்றன தநாக்கிப் பைந்து வந்தார். அதனால் என் 

வாறயத் ததாட்டு, ``இததா, இந்தநருப்புப்தபாறி உன் உதடுகறளத் 

ததாட்டது. உன் குற்ைப்பழி உன்றன விட்டு அகன்ைது; உன் பாவம் 

மன்னிக்கப்பட்டது'' என்ைார். 

தமலும் ``யாறர நான் அனுப்புதவன்? நமது பணிக்காக யார் 

தபாவார்?'' என வினவும் என் தறலவரின் குரறல நான் தகட்தடன். 

அதற்கு, ``இததா நானிருக்கிதைன். அடிதயறன அனுப்பும்'' என்தைன். 

இது ஆண்டவர் வழங்கும் அருள்வொக்கு. 

இனறவொ உமக்கு  நன்றி. 

 



 திலுனைப்  ொடல்  தி ொ 138: 1-2a. 2bc-3. 4-5. 7c-8 ( ல்லவி: 1b) 

 

 ல்லவி: பதய்வங்கள் முன்னினலயில் உம்னமப் புகழ்தவன். 

 

1 ஆண்டவதர! என் முழுமனத்துடன் உமக்கு நன்றி தசலுத்துதவன்; 

ததய்வங்கள் முன்னிறலயில் உம்றமப் புகழ்தவன்.  

2a உம் திருக்தகாவிறல தநாக்கித் திரும்பி உம்றமத் தாள் பணிதவன்.  

............. ல்லவி 

2bc உம் தபரன்றபயும் உண்றமறயயும் முன்னிட்டு உமது தபயருக்கு 

நன்றி தசலுத்துதவன்; ஏதனனில், அறனத்திற்கும் தமலாக உம் 

தபயறரயும் உம் வாக்றகயும் தமன்றமயுைச் தசய்துள்ளீர்.  

3 நான் மன்ைாடிய நாளில் எனக்குச் தசவிசாய்த்தீர்; என் மனத்திற்கு 

வலிறம அளித்தீர். ................ ல்லவி 

 

4 ஆண்டவதர! நீர் திருவாய் மலர்ந்த தசாற்கறளப் பூவுலகின் மன்னர் 

அறனவரும் தகட்டு உம்றமப் தபாற்றுவர்.  

5 ஆண்டவதர! உம் வழிகறள அவர்கள் புகழ்ந்து பாடுவர்; ஏதனனில், 

உமது மாட்சி மிகப்தபரிது! ................... ல்லவி 

 

7c உமது வலக் றகயால் என்றனக் காப்பாற்றுகின்றீர்.  

8 நீர் வாக்களித்த அறனத்றதயும் எனக்தகனச் தசய்து முடிப்பீர்; 

ஆண்டவதர! என்றும் உள்ளது உமது தபரன்பு; உம் றகவிறனப் 



தபாருறளக் றகவிடாததயும். .................. ல்லவி 

 

  

 

இைண்டொம் வொசகம் 

திருத்தூதர்கள் த ொதித்தனததே நொங்கள்  னறசொற்றுகிதறொம்; நீங்களும் 

நம்புகிறீர்கள். 

திருத்தூதர்  வுல் பகொரிந்திேருக்கு எழுதிே முதல் திருமுகத்திலிருந்து 

வொசகம்           15: 1-11 

சதகாதரர் சதகாதரிகதள,  

உங்களுக்கு நான் அறிவித்த நற்தசய்திறய நிறனவுறுத்த 

விறைகிதைன். அறத நீங்களும் ஏற்றுக்தகாண்டீர்கள்; அதிதல 

நிறலத்தும் நிற்கிறீர்கள். நான் உங்களுக்கு அறிவித்த நற்தசய்திறய 

நீங்கள் உறுதியாகப் பற்றிக்தகாண்டிருந்தால் அதன் வழியாக மீட்பு 

அறடவீர்கள்; இல்றலதயல் நீங்கள் தகாண்டிருக்கும் நம்பிக்றக 

தபாருளற்ைதத. 

 

நான் தபற்றுக்தகாண்டதும் முதன்றமயானது எனக் கருதி 

உங்களிடம் ஒப்பறடத்ததும் இதுதவ: மறைநூலில் எழுதியுள்ளவாறு 

கிறிஸ்து நம் பாவங்களுக்காக இைந்து, அடக்கம் தசய்யப்பட்டார். 

மறைநூலில் எழுதியுள்ளவாதை மூன்ைாம் நாள் உயிருடன் 

எழுப்பப்பட்டார். பின்னர் அவர் தகபாவுக்கும் அதன்பின் 

பன்னிருவருக்கும் ததான்றினார். பின்பு ஐந்நூற்றுக்கும் தமற்பட்ட 



சதகாதரர் சதகாதரிகளுக்கு ஒதர தநரத்தில் ததான்றினார். அவர்களுள் பலர் 

இன்னமும் உயிதராடு இருக்கின்ைனர்; சிலர் இைந்துவிட்டனர். பிைகு 

யாக்தகாபுக்கும் அதன்பின் திருத்தூதர் அறனவருக்கும் ததான்றினார். 

எல்லாருக்கும் கறடசியில் காலம் தப்பிப் பிைந்த குைந்றத தபான்ை 

எனக்கும் ததான்றினார். 

நான் திருத்தூதர்களிறடதய மிகக் கறடயவன். திருத்தூதர் என 

அறைக்கப் தபைத் தகுதியற்ைவன். ஏதனனில் கடவுளின் திருச்சறபறயத் 

துன்புறுத்திதனன். ஆனால் இப்தபாது நான் இந்த நிறலயில் இருப்பது 

கடவுளின் அருளால்தான். அவர் எனக்களித்த அருள் 

வீைாகிவிடவில்றல. திருத்தூதர்கள் எல்லாறரயும்விட நான் 

மிகுதியாகப் பாடுபட்டு உறைத்ததன். உண்றமயில் நானாக 

உறைக்கவில்றல; என்தனாடு இருக்கும் கடவுளின் அருதள அவ்வாறு 

உறைக்கச் தசய்தது. நாதனா மற்ைத் திருத்தூதர்கதளா யாராய் இருந்தாலும் 

இறததய பறைசாற்றுகிதைாம். நீங்களும் இறததய நம்பினீர்கள். 

 

இது ஆண்டவர் வழங்கும் அருள்வொக்கு. 

இனறவொ உமக்கு  நன்றி. 

 

அல்லது 

 

குறுகிே வொசகம் 

திருத்தூதர்கள் த ொதித்தனததே நொங்கள்  னறசொற்றுகிதறொம்; நீங்களும் 

நம்புகிறீர்கள். 



 

திருத்தூதர்  வுல் பகொரிந்திேருக்கு எழுதிே முதல் திருமுகத்திலிருந்து 

வொசகம்          15: 3-8,11 

சதகாதரர் சதகாதரிகதள,  

நான் தபற்றுக்தகாண்டதும் முதன்றமயானது எனக் கருதி 

உங்களிடம் ஒப்பறடத்ததும் இதுதவ: மறைநூலில் எழுதியுள்ளவாறு 

கிறிஸ்து நம் பாவங்களுக்காக இைந்து, அடக்கம் தசய்யப்பட்டார். 

மறைநூலில் எழுதியுள்ளவாதை மூன்ைாம் நாள் உயிருடன் 

எழுப்பப்பட்டார். பின்னர் அவர் தகபாவுக்கும் அதன்பின் 

பன்னிருவருக்கும் ததான்றினார். பின்பு ஐந்நூற்றுக்கும் தமற்பட்ட 

சதகாதரர் சதகாதரிகளுக்கு ஒதர தநரத்தில் ததான்றினார். அவர்களுள் பலர் 

இன்னமும் உயிதராடு இருக்கின்ைனர்; சிலர் இைந்துவிட்டனர். பிைகு 

யாக்தகாபுக்கும் அதன்பின் திருத்தூதர் அறனவருக்கும் ததான்றினார். 

எல்லாருக்கும் கறடசியில் காலம் தப்பிப் பிைந்த குைந்றத தபான்ை 

எனக்கும் ததான்றினார்.  

நாதனா மற்ைத் திருத்தூதர்கதளா யாராய் இருந்தாலும் இறததய 

பறைசாற்றுகிதைாம். நீங்களும் இறததய நம்பினீர்கள். 

 

இது ஆண்டவர் வழங்கும் அருள்வொக்கு. 

இனறவொ உமக்கு  நன்றி. 

 

 

  



 

நற்பசய்திக்கு முன் வொழ்த்பதொலி      மத் 4: 19 

அல்தலலூேொ, அல்தலலூேொ! ``என் பின்தை வொருங்கள்; நொன் உங்கனை 

மனிதனைப் பிடிப் வர் ஆக்குதவன்,'' என்கிறொர் ஆண்டவர். அல்தலலூேொ. 

 

 நற்பசய்தி வொசகம் 

 

அனைத்னதயும் விட்டுவிட்டு, சீடர்கள் இதேசுனவப் பின் ற்றிைொர்கள். 

⃰லூக்கொ எழுதிே நற்பசய்தியிலிருந்து வொசகம் 5: 1-11 

 

ஒரு நாள் இதயசு தகனசதரத்து ஏரிக்கறரயில் 

நின்றுதகாண்டிருந்தார். திரளான மக்கள் இறைவார்த்றதறயக் 

தகட்பதற்கு அவறர தநருக்கிக்தகாண்டிருந்தனர். அப்தபாது 

ஏரிக்கறரயில் இரண்டு படகுகள் நிற்கக் கண்டார். மீனவர் படறக விட்டு 

இைங்கி, வறலகறள அலசிக் தகாண்டிருந்தனர். அப்படகுகளுள் ஒன்று 

சீதமானுறடயது. அதில் இதயசு ஏறினார். அவர் கறரயிலிருந்து அறதச் 

சற்தை தள்ளும்படி அவரிடம் தகட்டுக்தகாண்டு படகில் அமர்ந்தவாதை 

மக்கள் கூட்டத்துக்குக் கற்பித்தார். 

 

அவர் தபசி முடித்த பின்பு சீதமாறன தநாக்கி, ``ஆைத்திற்குத் 

தள்ளிக் தகாண்டுதபாய், மீன் பிடிக்க உங்கள் வறலகறளப் தபாடுங்கள்'' 

என்ைார். சீதமான் மறுதமாழியாக, ``ஐயா, இரவு முழுவதும் நாங்கள் 

பாடுபட்டு உறைத்தும் ஒன்றும் கிறடக்கவில்றல; ஆயினும் உமது 



தசாற்படிதய வறலகறளப் தபாடுகிதைன்'' என்ைார். அப்படிதய அவர்கள் 

தசய்து தபருந்திரளான மீன்கறளப் பிடித்தார்கள். வறலகள் கிழியத் 

ததாடங்கதவ, மற்ைப் படகிலிருந்த தங்கள் கூட்டாளிகளுக்குச் றசறக 

காட்டித் துறைக்கு வருமாறு அறைத்தார்கள். அவர்களும் வந்து இரு 

படகுகறளயும் மீன்களால் நிரப்பினார்கள். அறவ மூழ்கும் நிறலயில் 

இருந்தன. 

 

இறதக் கண்ட சீதமான் தபதுரு, இதயசுவின் கால்களில் விழுந்து, 

``ஆண்டவதர, நான் பாவி, நீர் என்றன விட்டுப் தபாய்விடும்'' என்ைார். 

அவரும் அவதராடு இருந்த அறனவரும் மிகுதியான மீன்பாட்றடக் 

கண்டு திறகப்புற்ைனர். சீதமானுறடய பங்காளிகளான தசபததயுவின் 

மக்கள் யாக்தகாபும் தயாவானும் அவ்வாதை திறகத்தார்கள். 

இதயசு சீதமாறன தநாக்கி, ``அஞ்சாதத; இது முதல் நீ மனிதறரப் 

பிடிப்பவன் ஆவாய்'' என்று தசான்னார். 

 

அவர்கள் தங்கள் படகுகறளக் கறரயில் தகாண்டுதபாய்ச் 

தசர்த்தபின் அறனத்றதயும் விட்டுவிட்டு அவறரப் பின்பற்றினார்கள். 

 

இது கிறிஸ்து வழங்கும் நற்பசய்தி. 

கிறிஸ்துதவ உமக்கு புகழ் 

 

 


