
04.02.2018 - ப ொதுக்கொலம் 5-ம் ஞொயிறு  --  (2ஆம் ஆண்டு) 

 

முதல் வொசகம் 

விடியும்வரை  டுக்ரகயில் புைண்டு உழல்வவன். 

வ ொபு நூலிலிருந்து வொசகம்        7: 1-4,6-7 

வ ொபு கூறி து:  

மண்ணில் வாழ்வது மனிதருக்குப் ப ாரட்டந்தாபே? அவர்களின் 

நாள்கள் கூலியாள்களின் நாள்களைப் ப ான்றளவதாபம? நிழலுக்கு 

ஏங்கும் அடிளம ப ாலவும், கூலிக்குக் காத்திருக்கும் பவளலயாள் 

ப ாலவும், வவறுளமயாே திங்கள்கள் எேக்கு வாய்த்தே; இன்ேல்மிகு 

இரவுகள் எேக்குப்  ங்காயிே. 

 டுக்கும்ப ாது எப்ப ாது எழலாம் என்ப ன்! இரபவா 

நீண்டிருக்கும்; விடியும்வளர புரண்டு உழல்பவன்,  

என் நாள்கள் தறியின் ஓடுகட்ளடயினும் விளரந்பதாடுகின்றே; 

அளவ நம்பிக்ளகயின்றி முடிவளடகின்றே. என் உயிர் வவறுங்காற்பற 

என் ளத நிளேவுகூருவீர்; என் கண்கள் மீண்டும் நன்ளமளயக் காணா. 

இது ஆண்டவர் வழங்கும் அருள்வாக்கு. 

இறைவா உமக்கு நன்றி 



பதிலுறைப்பாடல்  தி  ொ 147: 1-2. 3-4. 5-6   (பல்லவி :3a ) 

பல்லவி:  உரைந்த  உள்ளத்வதொரை  ஆண்ைவர்  குணப் டுத்துகிறைர். 

அல்லது:  அல்வலலூ ொ. 

 

1 நம்முளடய கடவுளைப் புகழ்ந்து  ாடுவது நல்லது; அவளரப்  

புகழ்வது இனிளமயாேது; அதுபவ ஏற்புளடயது. 

2 ஆண்டவர் எருசபலளம மீண்டும் கட்டி எழுப்புகின்றார்; நாடு 

கடத்தப் ட்ட இஸ்ரபயளலக் கூட்டிச் பசர்க்கின்றார்;    ல்லவி  ….. 

 

3 உளடந்த உள்ைத்பதாளரக் குணப் டுத்துகின்றார்; அவர்களின் 

காயங்களைக் கட்டுகின்றார். 

4 விண்மீன்களின் இலக்கத்ளத எண்ணி, அளவ ஒவ்வவான்ளறயும் 

வ யர் வசால்லி அளழக்கின்றார்.    ல்லவி  ….. 

 

5 நம் தளலவர் மாண்புமிக்கவர்; மிகுந்த வல்லளமயுள்ைவர்; 

அவர்தம்  நுண்ணறிவு அைவிடற்கு அரியது. 

6 ஆண்டவர் எளிபயார்க்கு ஆதரவளிக்கின்றார்; வ ால்லாளரபயா 

தளரமட்டும் தாழ்த்துகின்றார்.    ல்லவி  ….. 

 

இைண்டாம் வாசகம் 

நற்பசய்திர  அறிவிக்கொவிடில் ஐவ ொ எனக்குக் வகடு. 

திருத்தூதர்  வுல் பகொரிந்தி ருக்கு எழுதிய முதல்  திருமுகத்திலிருந்து  

வாசகம்         9: 16-19, 22-23 

 



சபகாதரர் சபகாதரிகபை, 

நான் நற்வசய்திளய அறிவிக்கிபறன் என்றாலும் அதில் நான் 

வ ருளமப் ட ஒன்றுமில்ளல. இளதச் வசய்யபவண்டிய கட்டாயம் 

எேக்கு உள்ைது. நற்வசய்திளய அறிவிக்காவிடில் ஐபயா எேக்குக் பகடு!  

இளத நாோக விரும்பிச் வசய்தால் எேக்குக் ளகம்மாறு உண்டு. நாோக 

விரும் ாவிட்டாலும் இது என்னிடம் ஒப் ளடக்கப் ட்டுள்ை 

வ ாறுப் ாக இருக்கிறது. அப் டியாோல், எேக்குக் ளகம்மாறு என்ே? 

உங்களுக்கு எச்வசலவுமின்றி நற்வசய்திளய அறிவிப் திலுள்ை 

மேநிளறபவ அக்ளகம்மாறு; நான் நற்வசய்தி அறிவிப்ப ாருக்குரிய 

உரிளமளயக் வகாஞ்சம் கூடப்  யன் டுத்திக்வகாள்ைவில்ளல. 

      நான் யாருக்கும் அடிளமயாய் இல்லாதிருந்தும்  லளரக்  

கிறிஸ்துவிடம் வகாண்டுவர என்ளே எல்லாருக்கும் அடிளமயாக்கிக் 

வகாண்படன். வலுவற்றவர்களைக் கிறிஸ்துவிடம் வகாண்டுவர 

வலுவற்றவர்களுக்கு வலுவற்றவோபேன். எப் டியாவது ஒரு 

சிலளரபயனும் மீட்கும் டி நான் எல்லாருக்கும் எல்லாமாபேன். 

நற்வசய்தியால் வரும் ஆசியில்  ங்கு வ றபவண்டி நற்வசய்திக்காக 

எல்லாவற்ளறயும் வசய்கிபறன். 

இது ஆண்டவர் வழங்கும் அருள்வாக்கு. 

இறைவா உமக்கு நன்றி. 

 

நற்சசய்திக்கு முன் வாழ்த்சதாலி     மத் 8: 17 

அல்லலலூயா, அல்லலலூயா! இவ சு நம் பிணிகரளத் தொங்கிக் 

பகொண்ைொர்; நம் துன் ங்கரளச் சுமந்துபகொண்ைொர். அல்லலலூயா. 

 

 

 



ew;nra;jp thrfk; 

 ல்வவறு  பிணிகளொல்  வருந்தி வரை  இவ சு  குணப் டுத்தினொர். 

.✠ மொற்கு எழுதிய நற்சசய்தியிலிருந்து  வாசகம்   1: 29-39 

அக்காலத்தில், இபயசுவும் சீடர்களும் வதாழுளகக் கூடத்ளத விட்டு 

வவளிபய வந்து யாக்பகாபு, பயாவானுடன் சீபமான், அந்திபரயா 

ஆகிபயாரின் வீட்டிற்குள் வசன்றார்கள். சீபமானுளடய மாமியார் 

காய்ச்சலாய்க் கிடந்தார். உடபே அவர்கள் அளதப் ற்றி இபயசுவிடம் 

வசான்ோர்கள். இபயசு அவரருகில் வசன்று ளகளயப் பிடித்து அவளரத் 

தூக்கிோர். காய்ச்சல் அவளரவிட்டு நீங்கிற்று. அவர் அவர்களுக்குப் 

 ணிவிளட வசய்தார். 

மாளல பவளையில், கதிரவன் மளறயும் பநரத்தில் பநாயாைர்கள், 

ப ய்பிடித்தவர்கள் அளேவளரயும் மக்கள் அவரிடம் 

வகாண்டுவந்தார்கள். நகர் முழுவதும் வீட்டு வாயில்முன் கூடியிருந்தது. 

 ல்பவறு பிணிகைால் வருந்திய  லளர அவர் குணப் டுத்திோர்.  ல 

ப ய்களையும் ஓட்டிோர்; அந்தப் ப ய்கள் அவளர அறிந்திருந்ததால் 

அவற்ளற அவர் ப சவிடவில்ளல.  

இபயசு விடியற்காளலக் கருக்கலில் எழுந்து தனிளமயாே ஓர் 

இடத்திற்குப் புறப் ட்டுச் வசன்றார். அங்பக அவர் இளறவனிடம் 

பவண்டிக் வகாண்டிருந்தார்.  சீபமானும் அவருடன் இருந்தவர்களும் 

அவளரத் பதடிச் வசன்றார்கள். அவளரக் கண்டதும், “எல்லாரும் உம்ளமத் 

பதடிக்வகாண்டிருக்கிறார்கள்” என்றார்கள். அதற்கு அவர்,  “நாம் அடுத்த 

ஊர்களுக்குப் ப ாபவாம், வாருங்கள். அங்கும் நான் நற்வசய்திளயப் 

 ளறசாற்ற பவண்டும்; ஏவேனில் இதற்காகபவ நான் வந்திருக்கிபறன்” 

என்று வசான்ோர். பின்பு அவர் கலிபலய நாடுமுழுவதும் வசன்று 

அவர்களுளடய வதாழுளகக் கூடங்களில் நற்வசய்திளயப்  ளறசாற்றி 

ப ய்களை ஓட்டி வந்தார். 

இது கிறிஸ்து வழங்கும் நற்சசய்தி . --     கிறிஸ்துலவ உமக்கு புகழ் 


