
ப ொதுக்கொலம் 10ம் ஞொயிறு 

 

முதல் வொசகம் 

இததொ உன் மகன் உயிருடன் இருக்கிறொன்  

அரசர்கள் முதல் நூலிலிருந்து  வொசகம்      17:17-24 

 

ஒருநாள் எலியா தங்கியிருந்த    வீட்டுத் தலைவியின் மகன் 

நநாயுற்றான். அவனது நநாய் மிகவும் முற்றநவ, அவன் மூச்சு நின்று 

விட்டது. அவர் எலியாவிடம், “கடவுளின் அடியவநே, எனக்கு ஏன் 

இப்படிச் செய்தீர்? என் பாவத்லத நிலனவூட்டவும் என் மகலனச் 

ொகடிக்கவுமா நீர் வந்திருக்கிறீர்?” என்றார். 

எலியா அவரிடம், “உன் மகலன என்னிடம் சகாடு” என்று சொல்லி, 

அவலன அவர் மடியிலிருந்து எடுத்துத் தாம் தங்கியிருந்த மாடியலறக்குத் 

தூக்கிச்சென்று தம் படுக்லகயில் கிடத்தினார். அவர் ஆண்டவலே நநாக்கி, 

“என் கடவுளாகிய ஆண்டவநே, எனக்குத் தங்க இடம் சகாடுத்த 

லகம்சபண்ணின் மகலனச் ொகடித்து அவலளத் துன்புறுத்தைாமா?” 

என்று கதறினார். அவர் அந்தச் சிறுவன்மீது மூன்று முலற குப்புறப்படுத்து 

ஆண்டவலே நநாக்கி, “என் கடவுளாகிய ஆண்டவநே, இந்தச் சிறுவன் 

மீண்டும் உயிர் சபறச் செய்யும்” என்று மன்றாடினார். 



ஆண்டவரும் எலியாவின் குேலுக்குச் செவி சகாடுத்தார். 

சிறுவனுக்கு மீண்டும் உயிர் திரும்பி வேநவ, அவன் பிலைத்துக் 

சகாண்டான். எலியா சிறுவலனத் தூக்கிக் சகாண்டு மாடி அலறயிலிருந்து 

இறங்கி வீட்டிற்குள் வந்து, “இநதா! உன் மகன் உயிருடன் இருக்கிறான்” 

என்று கூறி அவலன அவன் தாயிடம் ஒப்பலடத்தார். 

அந்தப் சபண் எலியாவிடம், “நீர் கடவுளின் அடியவசேன்றும் உம் 

வாயிலிருந்து வரும் ஆண்டவரின் வாக்கு உண்லமயானசதன்றும் 

சதரிந்து சகாண்நடன்” என்றார். 

 

இது ஆண்டவர் வழங்கும் அருள்வொக்கு. 

இறறவொ உமக்கு நன்றி 

 

 

 திலுறரப்  ொடல்     தி ொ 30: 1,3.4-5.10-11a,12b 

 

 ல்லவி:  ஆண்டவதர, உம்றம  புகழ்தவன்; ஏபெனில்,  என்றெக் 

றகதூக்கிவிட்டீர் . 

 

1  ஆண்டவநே, உம்லம ஏத்திப் புகழ்நவன்; ஏசனனில், நீர் என்லனக் 

லகதூக்கி விட்டீர்; என்லனக் கண்டு என் பலகவர் மகிை நீர் 

விடவில்லை. 

3.  ஆண்டவநே, நீர் என்லனப் பாதாளத்திலிருந்து ஏறிவேச் செய்தீர்; 

ொவுக் குழியில் இறங்கிய எனது உயிலேக் காத்தீர்.  ......  ல்லவி 

4  இலறயன்பநே, ஆண்டவலேப் புகழ்ந்து பாடுங்கள்; தூயவோம் 

அவலே நிலனந்து நன்றி கூறுங்கள்.  



5  அவேது சினம் ஒரு சநாடிப் சபாழுதுதான் இருக்கும்; அவேது 

கருலைநயா வாழ்நாள் முழுதும் நீடிக்கும்; மாலையில் அழுலக; 

காலையிநைா ஆர்ப்பரிப்பு.      ......  ல்லவி 

10  ஆண்டவநே. எனக்குச் செவிொயும்; என்மீது இேங்கும்;; ஆண்டவநே, 

எனக்குத் துலையாய் இரும்.  

11a  நீர் என் புைம்பலைக் களிநடனமாக மாற்றிவிட்டீர்;  

12b  என் கடவுளாகிய ஆண்டவநே, உமக்கு என்சறன்றும் நன்றி 

செலுத்துநவன்.       ......  ல்லவி 

 

இரண்டொம் வொசகம் 

கடவுள் தம் மகறெப்  ற்றிப் பிற இெத்தவர்க்கு அறிவிக்குமொறு அவறர 

எெக்கு பவளிப் டுத்திெொர். 

திருத்தூதர்  வுல் கலொத்தியருக்கு எழுதிய திருமுகத்திலிருந்து  வொசகம்  

1: 11-19 

ெநகாதேர் ெநகாதரிகநள, 

உங்களுக்கு ஒன்று சதரிவிக்க விரும்புகிநறன்; நான் 

உங்களுக்கு அறிவித்த நற்செய்தி மனிதரிடமிருந்து வந்ததல்ை. எந்த 

மனிதரிடமிருந்தும் நான் அலதப் சபற்றுக்சகாள்ளவில்லை; எந்த 

மனிதரும் அலத எனக்குக் கற்றுக் சகாடுக்கவில்லை. மாறாக இநயசு 

கிறிஸ்து அருளிய சவளிப்பாட்டின் வாயிைாக அது எனக்குக் கிலடத்தது.  

நான் யூதசநறிலயப் பின்பற்றி வந்த காைத்தில் எவ்வாறு 

நடந்து சகாண்நடன் என்பதுபற்றி நீங்கள் நகள்விப்பட்டிருப்பீர்கள். 

கடவுளின் திருச்ெலபலய மிகக் சகாடுலமயாகத் துன்புறுத்தி ஒழிக்க 

முயன்நறன். மூதாலதயர் மேபுகளில் ஆர்வம் மிக்கவனாய் என் 



இனத்தவருள் என் வயதினர் பைலேவிட யூதசநறியில் சிறந்து 

விளங்கிநனன்.  

ஆனால் தாயின் வயிற்றில் இருந்தநபாநத என்லனத் 

தமக்சகன ஒதுக்கிலவத்துத் தமது அருளால் என்லன அலைத்த கடவுள், 

தம் மகலனப் பற்றிய நற்செய்திலயப் பிறஇனத்தவர்க்கு நான் 

அறிவிக்குமாறு அவலே எனக்கு சவளிப்படுத்தத் திருவுளங்சகாண்டார். 

அப்நபாது நான் எந்த மனிதரிடமும் நபாய்க் கைந்து நபெவில்லை. 

எனக்குமுன் திருத்தூதர்களாய் இருந்தவர்கலளக் காை எருெநைமுக்குப் 

நபாகவுமில்லை. ஆனால் உடநன அநேபியாவுக்குச் சென்நறன். 

அங்கிருந்து தமஸ்கு நகருக்குத் திரும்பிநனன். மூன்று ஆண்டுகளுக்குப் 

பிறகுநான் நகபாலவப் பார்த்துப் நபெ எருெநைமுக்குப் நபாநனன். 

அங்நக பதிலனந்து நாள் அவநோடு தங்கியிருந்நதன். ஆண்டவரின் 

ெநகாதேோன யாக்நகாலபத் தவிே திருத்தூதருள் நவறு எவலேயும் நான் 

நபாய்ப் பார்க்கவில்லை. 

இது ஆண்டவர் வழங்கும் அருள்வொக்கு 

இறறவொ உமக்கு நன்றி 

 

 

 

 

நற்பசய்திக்கு முன் வொழ்த்பதொலி     லூக் 7: 16 

அல்தலலூயொ, அல்தலலூயொ! நம்மிறடதய ப ரிய இறறவொக்கிெர் ஒருவர் 

ததொன்றியிருக்கிறொர். கடவுள் தம் மக்கறைத் ததடி வந்திருக்கிறொர். 

அல்தலலூயொ. 

நற்பசய்தி வொசகம் 

இறைஞதெ, நொன் உெக்குச் பசொல்கிதறன், எழுந்திடு. 



⃰லூக்கொ எழுதிய நற்பசய்தியிலிருந்து  வொசகம்     7: 11-17 

அக்காைத்தில் 

இநயசு நயீன் என்னும் ஊருக்குச் சென்றார். அவருலடய 

சீடரும் சபருந்திேளான மக்களும் அவருடன் சென்றனர். அவர் அவ்வூர் 

வாயிலை சநருங்கி வந்தநபாது, இறந்த ஒருவலேச் சிைர் தூக்கி வந்தனர். 

தாய்க்கு அவர் ஒநே மகன்; அத்தாநயா லகம்சபண்.  

அவ்வூலேச் நெர்ந்த சபருந்திேளான மக்களும் அவநோடு 

இருந்தனர். அவலேக் கண்ட ஆண்டவர், அவர்மீது 

பரிவுசகாண்டு, “அைாதீர்” என்றார். அருகில் சென்று பாலடலயத் 

சதாட்டார். அலதத் தூக்கிச் சென்றவர்கள் நின்றார்கள். அப்சபாழுது 

அவர், “இலளஞநன, நான் உனக்குச் சொல்கிநறன், எழுந்திடு” என்றார். 

இறந்தவர் எழுந்து உட்கார்ந்து நபெத் சதாடங்கினார். இநயசு அவலே 

அவர் தாயிடம் ஒப்பலடத்தார். 

அலனவரும் அச்ெமுற்று, “நம்மிலடநய சபரிய 

இலறவாக்கினர் ஒருவர் நதான்றியிருக்கிறார். கடவுள் தம் மக்கலளத் நதடி 

வந்திருக்கிறார்” என்று சொல்லிக் கடவுலளப் நபாற்றிப் புகழ்ந்தனர். 

அவலேப்பற்றிய இந்தச் செய்தி யூநதயா நாடு முழுவதிலும் சுற்றியுள்ள 

பகுதிகளிலும் பேவியது. 

 

இது கிறிஸ்து வழங்கும் நற்பசய்தி.  

கிறிஸ்துதவ உமக்கு புகழ். 

 

  

 

  

 

 

 

 


