
ப ொதுக்கொலம் 13ம் ஞொயிறு 

 
 

முதல் வொசகம் 

எலிசொ புறப் ட்டுப் ப ொய், எலியொவுக்குப்  ணிவிடை பசய்தொர். 

அரசர்கள் முதல் நூலிலிருந்து வொசகம்     19:16b,19-21 

அந்நாளில் 

 ஆண்டவர் எலியாவவ நநாக்கி. "ஆநேல் மெந ாலாவவச் சார்ந்த 

சாோற்றின் ெ ன் எலிசாவவ உனக்குப் ேதிலா  இவைவாக்கினரா  

அருள்மோழிவு மசய்" என்ைார். 

எலியா அங்கிருந்து மசன்று, சாோற்றின் ெ ன் எலிசாவவக்  ண்டார். 

அப்மோழுது அவர் ஏர் பூட்டி உழுதும ாண்டிருந்தார். அவருக்கு முன்நன 

ேதிநனார் ஏர் ள் இருந்தன. ேன்னிரண்டாம் ஏவரத் தாநெ ஓட்டிக் 

ம ாண்டிருந்தார். எலியா அவரிடம் மசன்று, தம் நெலாவடவய அவர் மீது 

தூக்கிப் நோட்டார். எலிசா அவவரக்  டந்து மசல்வ யில் ஏர் ொடு வை 

விட்டுவிட்டு எலியாவிடம் ஓடிவந்து, “நான் என் தாய் தந்வதயிடம் 



விவடமேற்று வர அனுெதி தாரும். அதன்பின் உம்வெப் பின்மசல்நவன்” 

என்ைார். அதற்கு அவர், “மசன்று வா, உனக்கு நான் மசய்ய நவண்டியவதச் 

மசய்துவிட்நடன்!” என்ைார். 

எலிசா எலியாவவ விட்டுத் திரும்பி வந்து, ஏர் ொடு வைப் பிடித்து, 

அடித்துத் தாம் உழுத  லப்வேக்கு மநருப்பு மூட்டி, அம்ொட்டு 

இவைச்சிவயச் சவெத்து, ெக் ளுக்குப் ேரிொை அவர் ளும் அவத 

உண்டனர். பின்பு அவர் புைப்ேட்டுப் நோய் எலியாவவப் பின்ேற்றி 

அவருக்குப் ேணிவிவட மசய்யலானார். 

இது ஆண்ைவர் வழங்கும் அருள்வொக்கு. 

இடறவொ உமக்கு நன்றி 

 

 திலுடரப்  ொைல்   தி ொ  16: 1-2a,5,7-8,9-10,11 ( ல்லவி 5a) 

 

 ல்லவி:  ஆண்ைவர் தொபம என் உரிடமச் பசொத்து 

1 இவைவா, என்வனக்  ாத்தருளும்; உம்மிடம் நான் அவடக் லம் 

புகுந்துள்நைன். 

  

2 நான் ஆண்டவரிடம் ‘நீநர என் தவலவர்; என்று மசான்நனன். 

5 ஆண்டவர்தாநெ என் உரிவெச் மசாத்து; அவநர என் கிண்ணம்; 

எனக்குரிய ேங்வ க்  ாப்ேவரும் அவநர.        ……… ல்லவி 

 

7 எனக்கு அறிவுவர வழங்கும் ஆண்டவவரப் நோற்றுகின்நைன்; 

இரவில்கூட என் ெனச்சான்று என்வன எச்சரிக்கின்ைது. 



  

8 ஆண்டவவர எப்நோதும் என்  ண்முன் வவத்துள்நைன்; அவர் என் 

வலப்ேக் ம் உள்ைார்; எனநவ, நான் அவசவுநைன்.     ……… ல்லவி 

 

9 என் இதயம் அக் ளிக்கின்ைது; என் உள்ைம் ெகிழ்ந்து துள்ளுகின்ைது; 

என் உடலும் ோது ாப்பில் நிவலத்திருக்கும். 

10 ஏமனனில், என்வனப் ோதாைத்திடம் ஒப்ேவிக் ொட்டீர்; உம் 

அன்ேவனப் ேடுகுழிவயக்  ாண விடொட்டீர். ……… ல்லவி 

 

11 வாழ்வின் வழிவய நான் அறியச் மசய்வீர்; உெது முன்னிவலயில் 

எனக்கு நிவைவான ெகிழ்ச்சி உண்டு; உெது வலப்ேக் த்தில் 

எப்நோதும் நேரின்ேம் உண்டு.    ……… ல்லவி 

 

இரண்ைொம் வொசகம் 

உரிடம வொழ்வுக்கு அடழக்கப் ட்டிருக்கிறீர்கள். 

திருத்தூதர்  வுல் கலொத்தியருக்கு எழுதிய திருமுகத்திலிருந்து வொசகம்  

5:1,13-18 

சந ாதரர் சந ாதரி நை, 

கிறிஸ்து அடிவெ நிவலயிலிருந்து நம்வெ விடுவித்து நெக்கு 

உரிவெ வாழ்வவ அளித்துள்ைார்; அதில் நிவலத்திருங் ள். மீண்டும் 

அடிவெத்தவை என்னும் நு த்வத உங் ள்நெல் ஏற்றுக்ம ாள்ைாதீர் ள். 

அன்ேர் நை, நீங் ள் உரிவெ வாழ்வுக்கு 

அவழக் ப்ேட்டிருக்கிறீர் ள்; அந்த உரிவெ வாழ்வு ஊனியல்பின் 

மசயல் ளுக்கு வாய்ப்ோய் இராதேடி ோர்த்துக் ம ாள்ளுங் ள். 

ஒருவருக்கு ஒருவர் அன்பின் அடிவெ ைாய் இருங் ள். “உன்மீது நீ 

அன்புகூர்வது நோல உனக்கு அடுத்திருப்ேவர்மீதும் அன்புகூர்வாயா ” 

என்னும் இந்த ஒநர  ட்டவையில் திருச்சட்டம் முழுவதும் நிவைவு 

மேறுகிைது. ஆனால் நீங் ள் ஒருவவர ஒருவர்  டித்து விழுங்குவவத 

நிறுத்தாவிட்டால் ஒருவரால் ஒருவர் அழிக் ப்ேடுவீர் ள். எச்சரிக்வ ! 

எனநவ நான் மசால்கிநைன்; தூய ஆவியின் தூண்டுதலுக்ந ற்ே 

வாழுங் ள்; அப்நோது ஊனியல்பின் இச்வச வை நிவைநவற்ை 



ொட்டீர் ள். ஊனியல்பின் இச்வச தூய ஆவிக்கு முரணானது. தூய 

ஆவியின் விருப்ேம் ஊனியல்புக்கு முரணானது. இவவ ஒன்றுக்ம ான்று 

எதிராய் உள்ைதால் நிங் ள் மசய்ய விரும்ேவவத உங் ைால் மசய்ய 

முடிவதில்வல. நீங் ள் தூய ஆவியால் வழிநடத்தப்ேட்டால் 

திருச்சட்டத்திற்கு உட்ேட்டவர் ைாய் இருக் ொட்டீர் ள். 

 

இது ஆண்ைவர் வழங்கும் அருள்வொக்கு 

இடறவொ உமக்கு நன்றி 

 

நற்பசய்திக்கு முன் வொழ்த்பதொலி   1 சொமு 3:9; பயொவொ 6: 68b 

அல்பலலூயொ, அல்பலலூயொ! ஆண்ைவபர ப சும், உம் அடியொன் 

பகட்கிபறன், நிடலவொழ்வு அளிக்கும் வொர்த்டதகள் உம்மிைம்தொபே 

உள்ளே. அல்பலலூயொ . 

நற்பசய்தி வொசகம் 

நீர் எங்பக பசன்றொலும் நொனும் உம்டமப் பின் ற்றுபவன் 

⃰லூக்கொ எழுதிய நற்பசய்தியிலிருந்து வொசகம்  9:51-62 

அக்கொலத்தில் 

இநயசு விண்நணற்ைம் அவடயும் நாள் மநருங்கி வரநவ 

எருசநலவெ நநாக்கிச் மசல்லத் தீர்ொனித்து, தெக்கு முன் தூதர் வை 

அனுப்பினார். அவருக்கு இடம் ஏற்ோடு மசய்வதற் ா  அவர் ள் 

சொரியருவடய ஓர் ஊருக்குப் நோய்ச் நசர்ந்தார் ள். அவர் எருசநலம் 

மசல்லும் நநாக் ொயிருந்ததால் அவர் ள் அவவர ஏற்றுக் 

ம ாள்ைவில்வல. 

அவருவடய சீடர் ள் யாக்ந ாபும் நயாவானும் இவதக்  ண்டு, 

“ஆண்டவநர, வானத்திலிருந்து தீ வந்து இவர் வை அழிக்குொறு 

மசய்யவா? இது உெக்கு விருப்ேொ?” என்று ந ட்டார் ள். அவர் அவர் ள் 



ேக் ம் திரும்பி, அவர் வைக்  டிந்து ம ாண்டார். பின்பு அவர் ள் 

நவநைார் ஊருக்குச் மசன்ைார் ள். 

அவர் ள் வழி நடந்தநோது ஒருவர் அவவர நநாக்கி, “நீர் எங்ந  

மசன்ைாலும் நானும் உம்வெப் பின்ேற்றுநவன்” என்ைார். இநயசு 

அவரிடம்,  “நரி ளுக்குப் ேதுங்குக் குழி ளும், வானத்துப் 

ேைவவ ளுக்குக் கூடு ளும் உண்டு, ொனிடெ னுக்ந ா தவல 

சாய்க் க்கூட இடமில்வல” என்ைார். 

இநயசு ெற்மைாருவவர நநாக்கி, “என்வனப் பின்ேற்றிவாரும்” 

என்ைார். அவர், “முதலில் நான் நோய் என் தந்வதவய அடக் ம் 

மசய்துவிட்டுவர அனுெதியும்” என்ைார். இநயசு அவவரப் 

ோர்த்து,  “இைந்நதாவரப் ேற்றிக்  வவல நவண்டாம். அவர் ள் அடக் ம் 

மசய்யப்ேடுவார் ள். நீர் நோய் இவையாட்சிவயப் ேற்றி அறிவியும்” 

என்ைார். 

நவமைாருவரும், “ஐயா, உம்வெப் பின்ேற்றுநவன்; ஆயினும் 

முதலில் நான் நோய் என் வீட்டில் உள்ைவர் ளிடம் விவடமேற்று வர 

அனுெதியும்” என்ைார். இநயசு அவவர நநாக்கி,  “ லப்வேயில் வ  

வவத்தபின் திரும்பிப் ோர்ப்ேவர் எவரும் இவையாட்சிக்கு உட்ேடத் 

தகுதியுள்ைவர் அல்ல” என்ைார். 

இது கிறிஸ்து வழங்கும் நற்பசய்தி.  

கிறிஸ்துபவ உமக்கு புகழ் 

 

 

 

 

  

 



 

 

 


