
26.08.2018 - ப ொதுக்கொலம் 21-ம் ஞொயிறு  

 

இரண்டொம் ஆண்டு 

 

முதல் வொசகம் 

நொங்களும் அவருக்கு ஊழியம் புரிவவொம். ஏபெனில் அவவர எங்கள் 

கடவுள். 

வயொசுவொ நூலிலிருந்து வொசகம்     24: 1-2a, 15-17, 18b 

 

அந்நாள்களில்  

செக்ககமில் க ாசுவா இஸ்ரக லின் எல்லாக் குலங்களையும் ஒன்று 

கூட்டினார். இஸ்ரக லின் முதிக ார்களையும் தளலவர்களையும் 

நடுவர்களையும் அதிகாரிகளையும் அளைத்தார். அவர்கள் கடவுள் 

முன்னிளலயில் ஒன்றுகூடினர். க ாசுவா எல்லா மக்களுக்கும் கூறி து: 

"ஆண்டவருக்கு ஊழி ம் புரிவது தீ து என்று உங்கள் பார்ளவக்குத் 

கதான்றினால், உங்கள் மூதாளத ர் நதிக்கு அப்பால் பணிந்து வந்த 

சதய்வங்களுக்ககா, உங்கள் நாட்டில் உங்களுடன் வாழும் எகமாரி ரின் 

சதய்வங்களுக்ககா இவர்களுள்  ாருக்கு ஊழி ம் செய்வீர்கள் என்பளத 

நீங்ககை இப்கபாது முடிவு செய்யுங்கள். ஆனால் நானும் என் வீட்டாரும் 

ஆண்டவருக்கக ஊழி ம் செய்கவாம்.''  



மக்கள் மறுசமாழி ாக, "ஆண்டவளரக் ளகவிட்டு கவற்றுத் 

சதய்வங்களை வணங்குவது எங்களிடத்கத அறகவ நிகைாதிருப்பதாக! 

ஏசனனில் எங்கள் கடவுைாகி  ஆண்டவர் எங்களையும் எங்கள் 

மூதாளத ளரயும் அடிளமத்தன வீடாகி  எகிப்து நாட்டிலிருந்து 

சவளிக  சகாண்டு வந்தார். எங்கள் கண்முன் இப்சபரி  

அளட ாைங்களைச் செய்தார். நாங்கள் நடந்து வந்த எல்லா வழிகளிலும் 

நாங்கள் கடந்து வந்த மக்களிளடயிலும் எங்களைக் காத்தருளினார். 

நாங்களும் ஆண்டவருக்கு ஊழி ம் புரிகவாம். ஏசனனில் அவகர எங்கள் 

கடவுள்'' என்றனர். 

இது ஆண்டவர் வழங்கும் அருள்வொக்கு. 

இறைவொ உமக்கு  நன்றி. 

 

 

  திலுறரப்  ொடல்       தி ொ:34: 1-2. 15-16. 17-18. 19-20. 21-22  ( ல்லவி: 8a) 

 

 ல்லவி: ஆண்டவர் எத்துறெ இனியவர் என்று சுறவத்துப்  ொருங்கள். 

1 ஆண்டவளர நான் எக்காலமும் கபாற்றுகவன்; அவரது புகழ் 

எப்சபாழுதும் என் நாவில் ஒலிக்கும். 

2 நான் ஆண்டவளரப்பற்றிப் சபருளம ாகப் கபசுகவன்; எளிக ார் 

இளதக் ககட்டு அக்களிப்பர்.    .........  ல்லவி 

 

15 ஆண்டவர் கண்கள் நீதிமான்களை கநாக்குகின்றன; அவர் செவிகள் 

அவர்கைது மன்றாட்ளடக் ககட்கின்றன. 

16 ஆண்டவரின் முககமா தீளமசெய்கவார்க்கு எதிராக இருக்கின்றது; 

அவர், அவர்களின் நிளனகவ உலகில் அற்றுப்கபாகச் செய்வார். 

..........  ல்லவி 

 



17 நீதிமான்கள் மன்றாடும்கபாது, ஆண்டவர் செவிொய்க்கின்றார்; 

அவர்களை அளனத்து இடுக்கண்ணினின்றும் விடுவிக்கின்றார். 

18 உளடந்த உள்ைத்தார்க்கு அருகில் ஆண்டவர் இருக்கின்றார்; ளநந்த 

சநஞ்ெத்தாளர அவர் காப்பாற்றுகின்றார்.   .........  ல்லவி 

 

 

19 கநர்ளம ாைருக்கு கநரிடும் தீங்குகள் பல; அளவ 

அளனத்தினின்றும் ஆண்டவர் அவர்களை விடுவிக்கின்றார். 

20 அவர்களின் எலும்புகளை எல்லாம் அவர் பாதுகாக்கின்றார்; 

அவற்றுள் ஒன்றும் முறிபடாது.   ..........  ல்லவி 

 

 

21 தீக ாளரத் தீவிளனக  ொகடிக்கும்; கநர்ளம ாைளர சவறுப்கபார் 

தண்டளன சபறுவர். 

22 ஆண்டவர் தம் ஊழி ரின் உயிளர மீட்கின்றார்; ஆண்டவரிடம் 

அளடக்கலம் புகும் எவரும் தண்டளன அளட ார்.   .........   ல்லவி 

                                                                              

 

     

இரண்டொம் வொசகம் 

திருமணத்தில் அடங்கியுள்ள மறைப ொருள் ப ரிது. இது திருச்சற க்கும் 

கிறிஸ்துவுக்கும் ப ொருந்தும். 

திருத்தூதர்  வுல் எவ சியருக்கு எழுதிய திருமுகத்திலிருந்து வொசகம் 5: 21 - 32  

ெககாதரர் ெககாதரிககை,  

கிறிஸ்துவுக்கு அஞ்சி ஒருவருக்சகாருவர் பணிந்திருங்கள். 

திருமணமான சபண்ககை, ஆண்டவருக்குப் பணிந்திருப்பதுகபால 

உங்கள் கணவருக்கு நீங்கள் பணிந்திருங்கள். ஏசனனில் கிறிஸ்து 



திருச்ெளபக்குத் தளல ாய் இருப்பதுகபால கணவர் மளனவிக்குத் 

தளல ாய் இருக்கிறார். கிறிஸ்துகவ திருச்ெளப ாகி  உடலின் மீட்பர். 

திருச்ெளப கிறிஸ்துவுக்குப் பணிந்திருப்பதுகபால, மளனவி ரும் தங்கள் 

கணவருக்கு அளனத்திலும் பணிந்திருக்க கவண்டும்.  

திருமணமான ஆண்ககை, கிறிஸ்து திருச்ெளபமீது அன்பு 

செலுத்தி துகபால நீங்களும் உங்கள் மளனவி ரிடம் அன்பு 

செலுத்துங்கள். ஏசனனில் கிறிஸ்து திருச்ெளபமீது அன்பு செலுத்தி, 

அதற்காகத் தம்ளமக  ஒப்புவித்தார். வார்த்ளத ாலும் நீரினாலும் 

அதளனக் கழுவித் தூ தாக்குமாறு இவ்வாறு செய்தார். அத்திருச்ெளப, 

களறதிளரக ா, கவறு எக்குளறக ா இல்லாமல் தூய்ளமயும் 

மாெற்றதுமாய் மாட்சியுடன் தம்முன் விைங்குமாறு இப்படிச் செய்தார். 

அவ்வாகற கணவர்களும் மளனவி ளரத் தம் சொந்த உடல் எனக்கருதி 

அன்பு செலுத்தக் கடளமப் பட்டிருக்கிறார்கள். தம் மளனவியின்மீது 

அன்பு சகாள்கிறவர், தம்மீகத அன்பு சகாள்கிறவர் ஆவார். தம்முளட  

உடளல எவரும் சவறுப்பதில்ளல. அளதப் கபணி வைர்க்கிறார். 

அவ்வாகற, கிறிஸ்துவும் திருச்ெளபள ப் கபணி வைர்த்து வருகிறார். 

ஏசனனில் நாம் அவரது உடலின் உறுப்புகள்.  

"இதனால் கணவர் தம் தாய் தந்ளதள  விட்டுவிட்டு தம் 

மளனவியுடன் ஒன்றித்திருப்பார்; இருவரும் ஒகர உடலாய் இருப்பர்'' என 

மளறநூல் கூறுகிறது. இதில் அடங்கியுள்ை மளறசபாருள் சபரிது. இது 

திருச்ெளபக்கும் கிறிஸ்துவுக்கும் சபாருந்துவதாகக் சகாள்கிகறன். 

 

இது ஆண்டவர் வழங்கும் அருள்வொக்கு. 

இறைவொ உமக்கு  நன்றி 

 

 



நற்பசய்திக்கு முன் வொழ்த்பதொலி            வயொவொ 6: 63b, 68b 

அல்வலலூயொ, அல்வலலூயொ! ஆண்டவவர, உமது வொர்த்றதகள் வொழ்வு 

தரும் ஆவிறயக் பகொடுக்கின்ைெ. நிறலவொழ்வு  அளிக்கும் வொர்த்றதகள் 

உம்மிடம்தொவெ உள்ளெ. அல்வலலூயொ. 

 

நற்பசய்தி வொசகம் 

நொங்கள் யொரிடம் வ ொவவொம்? நிறலவொழ்வு  அளிக்கும் வொர்த்றதகள் 

உம்மிடம்தொவெ உள்ளெ.  

 ⃰ வயொவொன் எழுதிய நற்பசய்தியிலிருநது வசகம்                6: 60 - 69 

அக்காலத்தில் 

         இக சு சொல்வளதக் ககட்டு அவருளட  சீடர் பலர், "இளத ஏற்றுக் 

சகாள்வது மிகக் கடினம்; இப்கபச்ளெ இன்னும் ககட்டுக்சகாண்டிருக்க 

முடியுமா?'' என்று கபசிக் சகாண்டனர்.  

இதுபற்றித் தம் சீடர் முணுமுணுப்பளத இக சு உணர்ந்து 

அவர்களிடம், "நீங்கள் நம்புவதற்கு இது தளட ாய் இருக்கிறதா? 

அப்படி ானால் மானிட மகன் தாம் முன்பு இருந்த இடத்திற்கு ஏறிச் 

செல்வளத நீங்கள் கண்டால் அது உங்களுக்கு எப்படி இருக்கும்? வாழ்வு 

தருவது தூ  ஆவிக ; ஊனி ல்பு ஒன்றுக்கும் உதவாது. நான் கூறி  

வார்த்ளதகள் வாழ்வு தரும் ஆவிள க் சகாடுக்கின்றன. அப்படியிருந்தும் 

உங்களுள் சிலர் என்ளன நம்பவில்ளல'' என்றார். நம்பாகதார்  ார்  ார் 

என்பதும், தம்ளமக் காட்டிக் சகாடுக்க இருப்பவன்  ார் என்பதும் 

இக சுவுக்குத் சதாடக்கத்திலிருந்கத சதரிந்திருந்தது.  

கமலும் அவர், "இதன் காரணமாகத்தான் 'என் தந்ளத அருள் 

கூர்ந்தால் அன்றி  ாரும் என்னிடம் வர இ லாது' என்று உங்களுக்குக் 

கூறிகனன்'' என்றார்.  



அன்கற இக சுவின் சீடருள் பலர் அவளர விட்டு விலகினர். அன்று 

முதல் அவர்கள் அவகராடு கெர்ந்து செல்லவில்ளல.  

இக சு பன்னிரு சீடரிடம், "நீங்களும் கபாய்விட 

நிளனக்கிறீர்கைா?'' என்று ககட்டார். சீகமான் கபதுரு மறுசமாழி ாக, 

"ஆண்டவகர நாங்கள்  ாரிடம் கபாகவாம்? நிளலவாழ்வு அளிக்கும் 

வார்த்ளதகள் உம்மிடம்தாகன உள்ைன. நீகர கடவுளுக்கு 

அர்ப்பணமானவர் என்பளத நாங்கள் அறிந்துசகாண்கடாம். அளத 

நம்புகிகறாம்'' என்றார். 

 

இது கிறிஸ்து வழங்கும் நற்பசய்தி. 

கிறிஸ்துவவ உமக்கு புகழ் 

 


