
ப ொதுக்கொலம் 12ம் ஞொயிறு 

 
முதல் வொசகம் 

தொங்கள் ஊடுருவக் குத்தியவனையய உற்று ய ொக்குவர். 

இனைவொக்கிைர்  பசக்கரியொ நூலிலிருந்து வொசகம்    12: 10-11 

ஆண்டவர் கூறியது: 

நான் தாவீது குடும்பத்தார் மேலும், எருசமேமில் 

குடியிருப்மபார் மேலும் இரக்க உள்ளத்ததயும் ேன்றாடும் 

ேனநிதேதயயும் பபாழிந்தருள்மவன். அப்மபாது அவர்கள் தாங்கள் 

ஊடுருவக் குத்தியவதனமய உற்றுமநாக்குவார்கள்; அவதன உற்று 

மநாக்கி ஒமர பிள்தளதயப் பறிபகாடுத்து ஓேமிட்டு அழுபவதரப் 

மபாலும், இறந்துமபான தம் ததேப் பிள்தளக்காகக் கதறி அழுபவர் 

மபாலும் ேனம் கசந்து அழுவார்கள்.  

அந்நாளில் எருசமேமில் எழும்பும் ஓேம் பேகிமதாவின் 

சேபவளியில் அதத்ரிம்மோனின் புேம்பதேப்மபாேப் பபரிதாயிருக்கும். 

 

இது ஆண்டவர் வழங்கும் அருள்வொக்கு. 

இனைவொ உமக்கு  ன்றி 

 

 திலுனைப்  ொடல்    தி ொ  63: 1. 2-3, 4-5, 7-8 ( ல்லவி 1a) 

 

 ல்லவி:  கடவுயே! என் உயிர் உம்மீது தொகம் பகொண்டுள்ேது . 

1 கடவுமள! நீமர என் இதறவன்! உம்தேமய நான் 

நாடுகின்மறன்; என் உயிர் உம்மீது தாகம் 

பகாண்டுள்ளது;நீரின்றி வறண்ட தரிசு நிேம் மபாே என் உடல் 



உேக்காக ஏங்குகின்றது.      

         ……. ல்லவி 

2  உம் ஆற்றதேயும் ோட்சிதயயும் காண விதைந்து உம் தூயகம்  

வந்து உம்தே மநாக்குகின்மறன். 

3  ஏபனனில், உேது மபரன்பு உயிரினும் மேோனது; என் இதழ்கள்  

உம்தேப் புகழ்கின்றன.     ……. ல்லவி 

  

4 என் வாழ்க்தக முழுவதும் இவ்வண்ணமே உம்தேப் 

மபாற்றுமவன்; தககூப்பி உேது பபயதர ஏத்துமவன். 

  

5 அறுசுதவ விருந்தில் நிதறவதடவதுமபாே என் உயிர் 

நிதறவதடயும்; என் வாய் ேகிழ்ச்சிமிகு இதழ்களால் உம்தேப் 

மபாற்றும்.        ……. ல்லவி 

  

  

7 ஏபனனில், நீர் எனக்குத் துதணயாய் இருந்தீர்; உம் இறக்தககளின் 

நிைலில் ேகிழ்ந்து பாடுகின்மறன். 

  

8 நான் உம்தே உறுதியாகப் பற்றிக் பகாண்மடன்; உேது வேக்தக 

என்தன இறுகப் பிடித்துள்ளது.    ……. ல்லவி 

 

 

இைண்டொம் வொசகம் 

திருமுழுக்குப் ப ற்ை நீங்கள் கிறிஸ்துனவ அணிந்துள்ளீர்கள். 

திருத்தூதர்  வுல் கலொத்தியருக்கு எழுதிய திருமுகத்திலிருந்து வொசகம்  

3:26-29 

சமகாதரர் சமகாதரிகமள, 

 கிறிஸ்து இமயசுவின்மீது பகாண்டுள்ள நம்பிக்தகயால் 

நீங்கள் அதனவரும் கடவுளின் ேக்களாய் இருக்கிறீர்கள். அவ்வாபறனில், 

கிறிஸ்துமவாடு இதணந்திருக்கும்படி திருமுழுக்குப் பபற்ற நீங்கள் 

அதனவரும் கிறிஸ்துதவ அணிந்து பகாண்டீர்கள். இனி உங்களிதடமய 



யூதர் என்றும் கிமரக்கர் என்றும், அடிதேகள் என்றும் உரிதேக் குடிேக்கள் 

என்றும் இல்தே; ஆண் என்றும் பபண் என்றும் மவறுபாடு இல்தே; 

கிறிஸ்து இமயசுமவாடு இதணந்துள்ள நீங்கள் யாவரும் ஒன்றாய் 

இருக்கிறீர்கள். 

நீங்கள் கிறிஸ்துதவச் சார்ந்தவர்களும் ஆபிரகாமின் வழித் 

மதான்றல்களுோய் இருக்கிறீர்கள். வாக்குறுதியின் அடிப்பதடயில் 

உரிதேப்மபறு உதடயவர்களாயும் இருக்கிறீர்கள். 

இது ஆண்டவர் வழங்கும் அருள்வொக்கு 

இனைவொ உமக்கு  ன்றி 

 

 ற்பசய்திக்கு முன் வொழ்த்பதொலி     யயொவொ 10:27 

அல்யலலூயொ, அல்யலலூயொ! என் ஆடுகள் எைது 

குைலுக்குச் பசவிசொய்க்கின்ைை. எைக்கும் அவற்னைத் பதரியும். அனவயும் 

என்னைப்பின் பதொடர்கின்ைை, என்கிைொர் ஆண்டவர் அல்யலலூயொ  

 

 ற்பசய்தி வொசகம் 

நீர் கடவுளின் பமசியொ  

*லூக்கொ எழுதிய  ற்பசய்தியிலிருந்து வொசகம்    9:18-24 

அக்காேத்தில் 

இமயசு தனித்து இதறவனிடம் மவண்டிக்பகாண்டிருந்தமபாது சீடர் 

ேட்டும் அவமராடு இருந்தனர். அப்மபாது அவர்களிடம், “நான் யார் என 

ேக்கள் பசால்கிறார்கள்?” என்று அவர் மகட்டார். 

அவர்கள் ேறுபோழியாக, “சிேர் திருமுழுக்கு மயாவான் எனவும் 

மவறு சிேர் எலியா எனவும் ேற்றும் சிேர் முற்காேத்து இதறவாக்கினருள் 

ஒருவர் உயிர்த்பதழுந்துள்ளார் எனவும் பசால்கின்றனர்” என்றார்கள். 

“ஆனால் நீங்கள் நான் யார் என பசால்கிறீர்கள்?”என்று அவர்களிடம் 

அவர் மகட்டார். மபதுரு ேறுபோழியாக, “நீர் கடவுளின் பேசியா” என்று 



உதரத்தார். இதத யாரிடமும் பசால்ே மவண்டாம் என்று அவர்களிடம் 

அவர் கண்டிப்பாய்க் கூறினார். 

மேலும் இமயசு, “ோனிட ேகன் பேவாறு துன்பப்படவும் 

மூப்பர்கள், ததேதேக் குருக்கள், ேதறநூல் அறிஞர் ஆகிமயாரால் உதறித் 

தள்ளப்பட்டுக் பகாதேபசய்யப்படவும் மூன்றாம் நாளில் உயிருடன் 

எழுப்பப்படவும் மவண்டும்” என்று பசான்னார். 

பின்பு அவர் அதனவதரயும் மநாக்கி, “என்தனப் பின்பற்ற 

விரும்பும் எவரும் தன்னேம் துறந்து தம் சிலுதவதய நாள்மதாறும் 

தூக்கிக் பகாண்டு என்தனப் பின்பற்றட்டும். ஏபனனில், தம் உயிதரக் 

காத்துக் பகாள்ள விரும்பும் எவரும் அதத இைந்துவிடுவார். 

என்பபாருட்டுத் தம் உயிதர இைக்கும் எவரும் அததக் 

காத்துக்பகாள்வார்". என்றார் 

 

இது கிறிஸ்து வழங்கும்  ற்பசய்தி.  

கிறிஸ்துயவ உமக்கு புகழ் 

 

 

 

 

 

 


