
ப ொதுக்கொலம் 11ம் ஞொயிறு 

 

முதல் வொசகம் 

ஆண்டவரும் உனது  ொவத்தத நீக்கிவிட்டொர். நீ சொகமொட்டொய்  

சொமுவவல் இரண்டொம் நூலிலிருந்து வொசகம்     12:7-10,13 

அந்நாள்களில் 

 நாத்தான் தாவீதிடம், “நீயே அம்மனிதன். இஸ்ரயேலின் 

கடவுளாகிே ஆண்டவர் இவ்வாறு கூறுகிறார்: ‘நான் இஸ்ரயேலின் 

அரசனாய் உன்னனத் திருப்ப ாழிவு பசய்யதன்; நான் உன்னனச் சவுலின் 

னகயினின்று விடுவித்யதன். உன் தனைவரின் வீட்னட உன்னிடம் 

ஒப் னடத்யதன்; அவன் மனனவிேனரயும் உனக்கு மனனவிேர் 

ஆக்கியனன்; இஸ்ரயேல் குடும் த்னதயும் யூதா குடும் த்னதயும் உனக்கு 

அளித்யதன்; இது ய ாதாபதன்றால் உனக்கு யமலும் மிகுதிோய்க் 

பகாடுத்திருப்ய ன். 

பின் ஏன் நீ ஆண்டவரின் வார்த்னதனேப் புறக்கணித்து 

அவர்தம்  ார்னவயில் தீேது பசய்தாய்? இத்திேன் உரிோனவ நீ வாளுக்கு 

இனறோக்கி, அவன் மனனவினே உன் மனனவிோக்கிக் பகாண்டாய்; 

அம்யமானிேரின் வாளால் அவனன மாய்த்துவிட்டாய்! இனி உன் 

குடும் த்தினின்று வாள் என்றுயம விைகாது; ஏபனனில் நீ என்னனப் 

புறக்கணித்து இத்திேன் உரிோவின் மனனவினே உன் மனனவிோக்கிக் 

பகாண்டாய்.’  



அப்ய ாது தாவீது நாத்தானிடம், “நான் ஆண்டவருக்கு 

எதிராக  ாவம் பசய்துவிட்யடன்” என்று பசான்னார். நாத்தான் தாவீதிடம், 

“ஆண்டவரும் உனது  ாவத்னத நீக்கிவிட்டார். நீ சாகமாட்டாய் என்றார். 

 

இது ஆண்டவர் வழங்கும் அருள்வொக்கு. 

இதைவொ உமக்கு நன்றி 

 

 திலுதரப்  ொடல்    தி ொ  32:1-2,5,7,11( ல்லவி 5c) 

 

 ல்லவி:  ஆண்டவவர, என் பநறிவகட்தடயும்   ொவத்ததயும் வ ொக்கினீர். 

1 எவரது குற்றம் மன்னிக்கப் ட்டயதா, எவரது  ாவம்  

மனறக்கப் ட்டயதா, அவர் ய று ப ற்றவர். 

  

2 ஆண்டவர் எந்த மனிதரின் தீச்பசேனை எண்ணவில்னையோ,  

எவரது மனத்தில் வஞ்சம் இல்னையோ, அவர் ய றுப ற்றவர். 

 

          .... ல்லவி 

 

5 ‘என்  ாவத்னத உம்மிடம் அறிக்னகயிட்யடன்; என் தீச்பசேனை 

நான் மனறத்ததில்னை; ஆண்டவரிடம் என் குற்றங்கனள 

ஒப்புக்பகாள்யவன்’ என்று பசான்யனன். நீரும் என் 

பநறியகட்னடயும்  ாவத்னதயும் ய ாக்கினீர்.   .... ல்லவி 

  

7 நீயர எனக்குப் புகலிடம்; இன்னலினின்று என்னன நீர்  

 ாதுகாக்கின்றீர்; உம் மீட்பினால் எழும் ஆரவாரம் என்னனச் 

சூழ்ந்பதாலிக்கச் பசய்கின்றீர்.     .... ல்லவி 

 



11 நீதிமான்கயள, ஆண்டவனர முன்னிட்டு அகமகிழுங்கள்; யநரிே 

உள்ளத்யதாயர, நீங்கள் அனனவரும் மகிழ்ந்து  ாடுங்கள்.  .... ல்லவி 

 

 

இரண்டொம் வொசகம் 

இனி வொழ் வன் நொன் அல்ல; கிறிஸ்துவவ என்னுள் வொழ்கிைொர். 

திருத்தூதர்  வுல் கலொத்தியருக்கு எழுதிய திருமுகத்திலிருந்து வொசகம்  

2:16,19-21 

சயகாதரர் சயகாதரிகயள, 

திருச்சட்டம் சார்ந்த பசேல்களால் அல்ை, இயேசு 

கிறிஸ்துவின் மீது பகாள்ளும் நம்பிக்னகோல்தான் ஒருவர் இனறவனுக்கு 

ஏற்புனடேவர் ஆகமுடியும் என நாம் அறிந்திருக்கியறாம். ஆதைால்தான் 

நாமும் சட்டம் சார்ந்த பசேல்களால் அல்ை, நம்பிக்னகோல் 

இனறவனுக்கு எற்புனடேவராகுமாறு கிறிஸ்து இயேசுவின் மீது 

நம்பிக்னக பகாண்டுள்யளாம். ஏபனனில் சட்டம் சார்ந்த பசேல்களால் 

எவருயம இனறவனுக்கு ஏற்புனடேவர் ஆவதில்னை. 

திருச்சட்டத்னதப் ப ாறுத்தமட்டில் நான் இறந்தவன் 

ஆயனன். அதற்கு அச்சட்டயம காரணம். நான் கடவுளுக்காக வாழ்கியறன். 

கிறிஸ்துயவாடு சிலுனவயில் அனறேப் ட்டிருக்கியறன். எனயவ இனி 

வாழ் வன் நான் அல்ை; கிறிஸ்துயவ என்னுள் வாழ்கிறார். 

இனறமகன்மீது பகாண்டுள்ள நம்பிக்னகயின் அடிப் னடயில் நான் 

இவ்வுைகில் வாழ்கியறன். இவயர என்மீது அன்புகூர்ந்தார். எனக்காகத் 

தம்னமயே ஒப்புவித்தார். நான் கடவுளின் அருள்  ேனற்றுப்ய ாக விட 

மாட்யடன். ஏபனனில் சட்டம் சார்ந்த பசேல்களால் ஒருவர் 

இனறவனுக்கு ஏற்புனடேவர் ஆகக்கூடுமானால் கிறிஸ்து இறந்தது வீண் 

என்றாகுயம! 

இது ஆண்டவர் வழங்கும் அருள்வொக்கு 

இதைவொ உமக்கு நன்றி 



 

நற்பசய்திக்கு முன் வொழ்த்பதொலி     1 வயொவொ 4:10b 

அல்வலலூயொ, அல்வலலூயொ! கடவுள் நம்மீது அன்புபகொண்டு தம் மகதன 

நம்  ொவங்களுக்குக் கழுவொயொக அனுப்பினொர் அல்வலலூயொ. 

 

 

நற்பசய்தி வொசகம் 

இப்ப ண் பசய்த  ொவங்கள் மன்னிக்கப் ட்டன. ஏபனனில் இவர் 

மிகுதியொக அன்புகூர்ந்தொர். 

*லூக்கொ எழுதிய நற்பசய்தியிலிருந்து வொசகம்    7: 36-8: 3 

அக்காைத்தில் 

 ரியசேருள் ஒருவர் இயேசுனவத் தம்யமாடு உண் தற்கு 

அனைத்திருந்தார். அவரும் அந்தப்  ரியசேருனடே வீட்டிற்குப் ய ாய்ப் 

 ந்தியில் அமர்ந்தார். அந்நகரில்  ாவிோன ப ண் ஒருவர் இருந்தார். 

இயேசு  ரியசேருனடே வீட்டில் உணவு அருந்தப் ய ாகிறார் என் து 

அவருக்குத் பதரிேவந்தது. உடயன அவர் நறுமணத் னதைம் பகாண்ட 

 டிகச் சிமினைக் பகாண்டு வந்தார். இயேசுவுக்குப் பின்னால் 

கால்மாட்டில் வந்து அவர் அழுதுபகாண்யட நின்றார்; அவருனடே 

காைடிகனளத் தம் கண்ணீரால் நனனத்து, தம் கூந்தைால் துனடத்து, 

பதாடர்ந்து முத்தமிட்டு அக்காைடிகளில் நறுமணத் னதைம் பூசினார். 

 அவனர அனைத்த  ரியசேர் இனதக் கண்டு, “இவர் ஓர் 

இனறவாக்கினர் என்றால், தம்னமத் பதாடுகிற இவள் ோர், எத்தனகேவள் 

என்று அறிந்திருப் ார்; இவள்  ாவிோயிற்யற” என்று தமக்குள்யள 

பசால்லிக்பகாண்டார். இயேசு அவனரப்  ார்த்து,  “சீயமாயன, நான் 

உமக்கு ஒன்று பசால்ையவண்டும்” என்றார். அதற்கு அவர், “ய ாதகயர, 

பசால்லும்” என்றார். 



அப்ப ாழுது அவர், “கடன் பகாடுப் வர் ஒருவரிடம் ஒருவர் 

ஐந்நூறு பதனாரிேமும் மற்றவர் ஐம் து பதனாரிேமுமாக இருவர் 

கடன் ட்டிருந்தனர். கடனனத் தீர்க்க அவர்களால் முடிோமற்ய ாகயவ, 

இருவர் கடனனயும் அவர் தள்ளு டி பசய்துவிட்டார். இவர்களுள் ோர் 

அவரிடம் மிகுந்த அன்பு பசலுத்துவார்?” என்று யகட்டார். சீயமான் 

மறுபமாழிோக, “அதிகக் கடனன ோருக்குத் தள்ளு டி பசய்தாயரா 

அவயர என நினனக்கியறன்” என்றார். இயேசு அவரிடம், “நீர் பசான்னது 

சரியே” என்றார். பின்பு அப்ப ண்ணின்  க்கம் அவர் திரும்பி, 

சீயமானிடம், “இவனரப்  ார்த்தீரா? நான் உம்முனடே வீட்டிற்குள் 

வந்தய ாது நீர் என் காைடிகனளக் கழுவத் தண்ணீர் தரவில்னை; இவயரா 

தம் கண்ணீரால் என் காைடிகனள நனனத்து அவற்னறத் தமது கூந்தைால் 

துனடத்தார். நீர் எனக்கு முத்தம் பகாடுக்கவில்னை; இவயரா நான் உள்யள 

வந்ததுமுதல் என் காைடிகனள ஓோமல் முத்தமிட்டுக்பகாண்யட 

இருக்கிறார். நீர் எனது தனையில் எண்பணய் பூசவில்னை; இவயரா என் 

காைடிகளில் நறுமணத் னதைம் பூசினார். ஆகயவ நான் உமக்குச் 

பசால்கியறன்; இவர் பசய்த  ை  ாவங்கள் மன்னிக்கப் ட்டன. 

ஏபனனில் இவர் மிகுதிோக அன்பு கூர்ந்தார். குனறவாக மன்னிப்புப் 

ப றுயவார் குனறவாக அன்பு பசலுத்துயவார் ஆவர்” என்றார். 

பின்பு அப்ப ண்னணப்  ார்த்து,  “உம்  ாவங்கள் 

மன்னிக்கப் ட்டன” என்றார். “ ாவங்கனளயும் மன்னிக்கும் இவர் ோர்?” 

என்று அவயராடு  ந்தியில் அமர்ந்திருந்தவர்கள் தங்களுக்குள் 

பசால்லிக்பகாண்டார்கள். இயேசு அப்ப ண்னண யநாக்கி,  “உமது 

நம்பிக்னக உம்னம மீட்டது; அனமதியுடன் பசல்க”  என்றார். 

அதற்குப்பின் இயேசு நகர் நகராய், ஊர் ஊராய்ச் பசன்று 

இனறோட்சி ற்றிே நற்பசய்தினேப்  னறசாற்றி வந்தார்.  ன்னிருவரும் 

அவருடன் இருந்தனர். ப ால்ைாத ஆவிகளினின்றும் யநாய்களினின்றும் 

குணமான ப ண்கள் சிைரும், ஏழு ய ய்கள் நீங்கப்ப ற்ற மகதைா 

மரிோவும், ஏயராதுவின் மாளினக யமற் ார்னவோளர் கூசாவின் மனனவி 

யோவன்னாவும் சூசன்னாவும் யமலும்  ை ப ண்களும் அவயராடு 



இருந்தார்கள். இவர்கள் தங்கள் உனடனமகனளக் பகாண்டு அவருக்குப் 

 ணிவினட பசய்துவந்தார்கள். 

இது கிறிஸ்து வழங்கும் நற்பசய்தி.  

கிறிஸ்துவவ உமக்கு புகழ் 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

அல்லது குறிகிய வொசகம் 

 

இப்ப ண் பசய்த  ொவங்கள் மன்னிக்கப் ட்டன. ஏபனனில் இவர் 

மிகுதியொக அன்புகூர்ந்தொர். 

*லூக்கொ எழுதிய நற்பசய்தியிலிருந்து வொசகம்    7: 36-8: 3 

அக்காைத்தில் 

 ரியசேருள் ஒருவர் இயேசுனவத் தம்யமாடு உண் தற்கு 

அனைத்திருந்தார். அவரும் அந்தப்  ரியசேருனடே வீட்டிற்குப் ய ாய்ப் 

 ந்தியில் அமர்ந்தார். அந்நகரில்  ாவிோன ப ண் ஒருவர் இருந்தார். 

இயேசு  ரியசேருனடே வீட்டில் உணவு அருந்தப் ய ாகிறார் என் து 

அவருக்குத் பதரிேவந்தது. உடயன அவர் நறுமணத் னதைம் பகாண்ட 

 டிகச் சிமினைக் பகாண்டு வந்தார். இயேசுவுக்குப் பின்னால் 

கால்மாட்டில் வந்து அவர் அழுதுபகாண்யட நின்றார்; அவருனடே 

காைடிகனளத் தம் கண்ணீரால் நனனத்து, தம் கூந்தைால் துனடத்து, 

பதாடர்ந்து முத்தமிட்டு அக்காைடிகளில் நறுமணத் னதைம் பூசினார். 

 அவனர அனைத்த  ரியசேர் இனதக் கண்டு, “இவர் ஓர் 

இனறவாக்கினர் என்றால், தம்னமத் பதாடுகிற இவள் ோர், எத்தனகேவள் 

என்று அறிந்திருப் ார்; இவள்  ாவிோயிற்யற” என்று தமக்குள்யள 

பசால்லிக்பகாண்டார். இயேசு அவனரப்  ார்த்து,  “சீயமாயன, நான் 



உமக்கு ஒன்று பசால்ையவண்டும்” என்றார். அதற்கு அவர், “ய ாதகயர, 

பசால்லும்” என்றார். 

அப்ப ாழுது அவர், “கடன் பகாடுப் வர் ஒருவரிடம் ஒருவர் 

ஐந்நூறு பதனாரிேமும் மற்றவர் ஐம் து பதனாரிேமுமாக இருவர் 

கடன் ட்டிருந்தனர். கடனனத் தீர்க்க அவர்களால் முடிோமற்ய ாகயவ, 

இருவர் கடனனயும் அவர் தள்ளு டி பசய்துவிட்டார். இவர்களுள் ோர் 

அவரிடம் மிகுந்த அன்பு பசலுத்துவார்?” என்று யகட்டார். சீயமான் 

மறுபமாழிோக, “அதிகக் கடனன ோருக்குத் தள்ளு டி பசய்தாயரா 

அவயர என நினனக்கியறன்” என்றார். இயேசு அவரிடம், “நீர் பசான்னது 

சரியே” என்றார். பின்பு அப்ப ண்ணின்  க்கம் அவர் திரும்பி, 

சீயமானிடம், “இவனரப்  ார்த்தீரா? நான் உம்முனடே வீட்டிற்குள் 

வந்தய ாது நீர் என் காைடிகனளக் கழுவத் தண்ணீர் தரவில்னை; இவயரா 

தம் கண்ணீரால் என் காைடிகனள நனனத்து அவற்னறத் தமது கூந்தைால் 

துனடத்தார். நீர் எனக்கு முத்தம் பகாடுக்கவில்னை; இவயரா நான் உள்யள 

வந்ததுமுதல் என் காைடிகனள ஓோமல் முத்தமிட்டுக்பகாண்யட 

இருக்கிறார். நீர் எனது தனையில் எண்பணய் பூசவில்னை; இவயரா என் 

காைடிகளில் நறுமணத் னதைம் பூசினார். ஆகயவ நான் உமக்குச் 

பசால்கியறன்; இவர் பசய்த  ை  ாவங்கள் மன்னிக்கப் ட்டன. 

ஏபனனில் இவர் மிகுதிோக அன்பு கூர்ந்தார். குனறவாக மன்னிப்புப் 

ப றுயவார் குனறவாக அன்பு பசலுத்துயவார் ஆவர்” என்றார். 

பின்பு அப்ப ண்னணப்  ார்த்து,  “உம்  ாவங்கள் 

மன்னிக்கப் ட்டன” என்றார். “ ாவங்கனளயும் மன்னிக்கும் இவர் ோர்?” 

என்று அவயராடு  ந்தியில் அமர்ந்திருந்தவர்கள் தங்களுக்குள் 

பசால்லிக்பகாண்டார்கள். இயேசு அப்ப ண்னண யநாக்கி,  “உமது 

நம்பிக்னக உம்னம மீட்டது; அனமதியுடன் பசல்க”  என்றார். 

 

இது கிறிஸ்து வழங்கும் நற்பசய்தி.  

கிறிஸ்துவவ உமக்கு புகழ் 


