
01.07.2018 - ப ொதுக்கொலம் 13-ம் ஞொயிறு  

  

இரண்டொம் ஆண்டு 
 

  

முதல் வொசகம் 

அலககயின் ப ொறொகையொல் சொவு உலகில் நுகைந்தது. 

சொலமைொனின் ஞொன நூலிலிருந்து வொசகம்   1: 13-15; 2: 23-24 

சொகவக் கடவுள் உண்டொக்கவில்கல; வொழ்மவொரின் 

அழிவில் அவர் ைகிழ்வதில்கல. இருக்கமவண்டும் என் தற்கொகமவ அவர் 

அகனத்கதயும்  கடத்தொர். உலகின் உயிர்கள் யொவும் நலம்  யப் கவ; 

அழிகவத் தரும் நஞ்சு எதுவும் அவற்றில் இல்கல; கீழுலகின் ஆட்சி 

ைண்ணுலகில் இல்கல. நீதிக்கு இறப்பு என் து இல்கல.  

கடவுள் ைனிதர்ககை அழியொகைக்பகன்று  கடத்தொர்; தம் 

பசொந்த இயல்பின் சொயலில்  அவர்ககை உருவொக்கினொர். ஆனால் 

அலகையின் ப ாறாகையால் சாவு உலகில் நுகைந்தது. அகதச் சார்ந்து 

நிற்ப ார் இறப்புக்கு உள்ளாவர். 

 

இது ஆண்டவர் வைங்கும் அருள்வொக்கு. 

இகறவொ உைக்கு  நன்றி. 

 

 

 

 

  

 



 திலுகரப்  ொடல்             தி ொ:30:1,3. 4-5. 10. 11a,12b ( ல்லவி:1a) 
 

 ல்லவி:    ஆண்டவமர, உம்கை ஏத்திப் புகழ்மவன்; ஏபனனில்,என்கனக் 

                 ககதூக்கிவிட்டீர். 

1 ஆண்டவபே, உம்கை ஏத்திப் புைழ்பவன்; ஏபனனில், நீர் என்கனக் 

 கைதூக்கி விட்டீர்; என்கனக் ைண்டு என்  கைவர் ைகிை நீர் விடவில்கல. 

3  ஆண்டவபே, நீர் என்கனப்  ாதாளத்திலிருந்து ஏறிவேச் பசய்தீர்;  

      சாவுக் குழியில் இறங்கிய எனது உயிகேக் ைாத்தீர்.     .........  ல்லவி 

 

4   இகறயன் பே, ஆண்டவகேப் புைழ்ந்து  ாடுங்ைள்; தூயவோம்  

அவகே நிகனந்து நன்றி கூறுங்ைள். 

 

5 அவேது சினம் ஒரு பநாடிப் ப ாழுதுதான் இருக்கும்; அவேது  

ைருகைபயா வாழ்நாள் முழுதும் நீடிக்கும்; ைாகலயில் அழுகை; 

ைாகலயிபலா ஆர்ப் ரிப்பு.                                    ............  ல்லவி 

                                                                                  

  10   ஆண்டவபே. எனக்குச் பசவிசாயும்; என்மீது இேங்கும்; ஆண்டவபே,  

         எனக்குத் துகையாய் இரும். 

  11a  நீர் என் புலம் கலக் ைளிநடனைாை ைாற்றிவிட்டீர்; 

  12b என் ைடவுளாகிய ஆண்டவபே, உைக்கு என்பறன்றும் நன்றி  

         பசலுத்துபவன்.                                                     ...............  ல்லவி 

இரண்டொம் வொசகம் 

 

இப்ப ொழுது உங்களிடம் மிகுதியொய் இருக்கிறது; அவர்களுகடய 

குகறகய நீக்குங்கள். 



திருத்தூதர்  வுல் பகொரிந்தியருக்கு எழுதிய இரண்டொம் 

திருமுகத்திலிருந்து  வொசகம்                         8: 7,9,13-15                                                                         

சமகொதரர் சமகொதரிகமை,  

       நம்பிக்கை, நாவன்கை, அறிவு, ப ோர்வம் ஆகிய அகனத்கதயும் 

மிகுதியாய்க் பைாண்டிருக்கிறீர்ைள். எங்ைள் பைல் நீங்ைள் பைாண்டுள்ள 

அன்பும் ப ருகிக்பைாண்டு வருகிறது. அதுப ால் இந்த அறப் ணியிலும் 

நீங்ைள் முழுகையாய் ஈடு ட பவண்டும். 

     நம் ஆண்டவர் இபயசு கிறிஸ்துவின் அருள்பசயகல 

அறிந்திருக்கிறீர்ைபள! அவர் பசல்வோயிருந்தும் உங்ைளுக்ைாை 

ஏகையானார். அவருகடய ஏழ்கையினால் நீங்ைள் பசல்வோகுைாறு 

இவ்வாறு பசய்தார். 

     ைற்றவர்ைளின் சுகைகயத் தணிப் தற்ைாை நீங்ைள் துன்புற பவண்டும் 

என்று நாங்ைள் பசால்லவில்கல. ைாறாை, எல்லாரும் சைநிகலயில் 

இருக்ை பவண்டும் என்பற பசால்கிபறாம்.  இப்ப ாழுது உங்ைளிடம் 

மிகுதியாயிருக்கிறது: அவர்ைளுகடய குகறகய நீக்குங்ைள். அவ்வாபற 

அவர்ைளிடம் மிகுதியாை இருக்கும் ப ாது உங்ைள் குகறகய 

நீக்குவார்ைள். இவ்வாறு உங்ைளிகடபய சைநிகல ஏற் டும்.  மிகுதியாைச் 

பசைரித்தவருக்கு எதுவும் மிஞ்சவில்கல: குகறவாைச் பசைரித்தவருக்கும் 

எதுவும் குகறவு டவில்கல என்று ைகறநூலில் எழுதியுள்ளது 

அன்பறா! 

இது ஆண்டவர் வைங்கும் அருள்வொக்கு. 

இகறவொ உைக்கு  நன்றி 

 

நற்பசய்திக்கு முன் வொழ்த்பதொலி               2 திபைொ 1: 10b           



அல்பலலூயா, அல்பலலூயா! நம் மீட் ோகிய கிறிஸ்து இபயசு சாகவ 

அழித்து, அழியா வாழ்கவ நற்பசய்தியின் வழியாை ஒளிேச் பசய்தார். 

அல்பலலூயா. 

 

 

நற்பசய்தி வொசகம் 

சிறுமி, உனக்குச் பசொல்லுகிமறன், எழுந்திடு.   

⃰ைொற்கு எழுதிய நற்பசய்தியிலிருந்து வொசகம்                5:21-43 

அக்ைாலத்தில் 

         இபயசு  டபைறி, ைடகலக் ைடந்து மீண்டும் ைறு ைகேகய அகடந்ததும் 

ப ருந்திேளான ைக்ைள் அவரிடம் வந்து கூடினர். அவர் ைடற்ைகேயில் 

இருந்தார். பதாழுகைக் கூடத் தகலவர்ைளுள் ஒருவோன யாயிர் என் வர் வந்து, 

அவகேக் ைண்டு அவேது ைாலில் விழுந்து, " என் ைைள் சாகுந்தறுவாயில் 

இருக்கிறாள். நீர் வந்து அவள்மீது உம் கைைகள கவயும். அப்ப ாது அவள் நலம் 

ப ற்றுப் பிகைத்துக்பைாள்வாள்" என்று அவகே வருந்தி 

பவண்டினார். இபயசுவும் அவருடன் பசன்றார். ப ருந்திேளான ைக்ைள் அவகே 

பநருக்கிக் பைாண்பட பின்பதாடர்ந்தனர். 

        அப்ப ாது  ன்னிரு ஆண்டுைளாய் இேத்தப் ப ாக்கினால் வருந்திய ப ண் 

ஒருவர் அங்கு இருந்தார். அவர் ைருத்துவர்  லரிடம் தைக்கு உள்ளபதல்லாம் 

பசலவழித்தும் ஒரு  யனும் அகடயாைல் மிைவும் துன் ப் ட்டவர். அவர் 

நிகலகை வே வே மிைவும் பைடுற்றது. அவர் இபயசுகவப் ற்றிக் பைள்விப் ட்டு 

ைக்ைள் கூட்டத்துக்கிகடயில் அவருக்குப் பின்னால் வந்து அவேது பைலுகடகயத் 

பதாட்டார். ஏபனனில், " நான் அவருகடய ஆகடகயத் பதாட்டாபல நலம் 

ப றுபவன்"  என்று அப்ப ண் எண்ணிக் பைாண்டார். பதாட்ட உடபன 

அவருகடய இேத்தப் ப ாக்கு நின்று ப ாயிற்று. அவரும் தம் பநாய் நீங்கி,  



        உடபன இபயசு தம்மிடமிருந்து வல்லகை பவளிபயறியகதத் தம்முள் 

உைர்ந்து ைக்ைள் கூட்டத்கதத் திரும்பிப்  ார்த்து,  "என் பைலுகடகயத் 

பதாட்டவர் யார்?"  என்று பைட்டார்.  அதற்கு அவருகடய சீடர்ைள் அவரிடம், " 

இம்ைக்ைள் கூட்டம் உம்கைச் சூழ்ந்து பநருக்குவகதக் ைண்டும்," என்கனத் 

பதாட்டவர் யார்? ' என்கிறீபே! ' என்றார்ைள். 

       ஆனால் அவர் தம் பைலுகடகயத் பதாட்டவகேக் ைாணும் டி சுற்றிலும் 

திரும்பிப்  ார்த்துக் பைாண்டிருந்தார். அப்ப ாது அப்ப ண் தைக்கு பநர்ந்தகத 

அறிந்தவோய், அஞ்சி நடுங்கிக்பைாண்டு, அவர்முன் வந்து விழுந்து, நிைழ்ந்தது 

அகனத்கதயும் அவரிடம் பசான்னார்.  இபயசு அவரிடம், "ைைபள, உனது 

நம்பிக்கை உன்கனக் குைைாக்கிற்று. அகைதியுடன் ப ா. நீ பநாய் நீங்கி 

நலைாயிரு" என்றார்.  

      அவர் பதாடர்ந்து ப சிக்பைாண்டிருந்தப ாது, பதாழுகைக் கூடத் 

தகலவருகடய வீட்டிலிருந்து ஆள்ைள் வந்து, அவரிடம், " உம்முகடய ைைள் 

இறந்துவிட்டாள். ப ாதைகே ஏன் இன்னும் பதாந்தேவு பசய்கிறீர்?" 

என்றார்ைள்.  அவர்ைள் பசான்னது இபயசுவின் ைாதில் விழுந்ததும், அவர் 

பதாழுகைக்கூடத் தகலவரிடம், "அஞ்சாதீர், நம்பிக்கைகய ைட்டும் 

விடாதீர்"  என்று கூறினார். அவர் ப துரு, யாக்பைாபு, யாக்பைாபின் சபைாதேோன 

பயாவான் ஆகிபயாகேத் தவிே பவபறாருவகேயும் தம்முடன் வேவிடவில்கல.  

      அவர்ைள் பதாழுகைக் கூடத் தகலவரின் வீட்டிற்குச் பசன்றார்ைள். அங்பை 

அைளிகயயும் ைக்ைள் அழுது ஓலமிட்டுப் புலம்புவகதயும் இபயசு 

ைண்டார். அவர் உள்பள பசன்று, " ஏன் இந்த அைளி? ஏன் இந்த அழுகை? சிறுமி 

இறக்ைவில்கல, உறங்குகிறாள்" என்றார்.  அவர்ைள் அவகேப்  ார்த்து 

நகைத்தார்ைள்.  

     ஆனால் அவர் அகனவகேயும் பவளிபயற்றியபின், சிறுமியின் தந்கதகயயும் 

தாகயயும் தம்முடன் இருந்தவர்ைகளயும் கூட்டிக் பைாண்டு, அச்சிறுமி இருந்த 

இடத்திற்குச் பசன்றார். சிறுமியின் கைகயப் பிடித்து அவளிடம், "தலித்தா 



கூம்" என்றார். அதற்கு, "சிறுமி, உனக்குச் பசால்லுகிபறன், எழுந்திடு"  என் து 

ப ாருள்.  உடபன அச்சிறுமி எழுந்து நடந்தாள். அவள்  ன்னிேண்டு வயது 

ஆனவள். ைக்ைள் ப ரிதும் ைகலத்துப்ப ாய் பைய்ைறந்து நின்றார்ைள். "இகத 

யாருக்கும் பதரிவிக்ைக் கூடாது"  என்று அவர் அவர்ைளுக்குக் ைண்டிப் ாய்க் 

ைட்டகளயிட்டார்; அவளுக்கு உைவு பைாடுக்ைவும் பசான்னார். 

இது கிறிஸ்து வைங்கும் நற்பசய்தி. 

 

கிறிஸ்துமவ உைக்கு புகழ் 

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

அல்லது குறுகிய வொசகம் 

 சிறுமி, உனக்குச் பசொல்லுகிமறன், எழுந்திடு.   

 *ைொற்கு எழுதிய நற்பசய்தியிலிருந்து வொசகம்         5: 21-24, 35b-43 

அக்ைாலத்தில்  

        இபயசு  டபைறி, ைடகலக் ைடந்து மீண்டும் ைறு ைகேகய 

அகடந்ததும் ப ருந்திேளான ைக்ைள் அவரிடம் வந்து கூடினர். அவர் 

ைடற்ைகேயில் இருந்தார்.  பதாழுகைக் கூடத் தகலவர்ைளுள் ஒருவோன 

யாயிர் என் வர் வந்து, அவகேக் ைண்டு அவேது ைாலில் விழுந்து, ' என் 

ைைள் சாகுந்தறுவாயில் இருக்கிறாள். நீர் வந்து அவள்மீது உம் கைைகள 

கவயும். அப்ப ாது அவள் நலம் ப ற்றுப் பிகைத்துக்பைாள்வாள் ' 

என்று அவகே வருந்தி பவண்டினார். இபயசுவும் அவருடன் பசன்றார். 

ப ருந்திேளான ைக்ைள் அவகே பநருக்கிக் பைாண்பட 

பின்பதாடர்ந்தனர். 

      பதாழுகைக் கூடத் தகலவருகடய வீட்டிலிருந்து ஆள்ைள் வந்து, அவரிடம், 

"உம்முகடய ைைள் இறந்துவிட்டாள். ப ாதைகே ஏன் இன்னும் பதாந்தேவு 



பசய்கிறீர்?" என்றார்ைள். அவர்ைள் பசான்னது இபயசுவின் ைாதில் விழுந்ததும், 

அவர் பதாழுகைக்கூடத் தகலவரிடம், "அஞ்சாதீர், நம்பிக்கைகய ைட்டும் 

விடாதீர்" என்று கூறினார். அவர் ப துரு, யாக்பைாபு, யாக்பைாபின் சபைாதேோன 

பயாவான் ஆகிபயாகேத் தவிே பவபறாருவகேயும் தம்முடன் வேவிடவில்கல. 

      அவர்ைள் பதாழுகைக் கூடத் தகலவரின் வீட்டிற்குச் பசன்றார்ைள். அங்பை 

அைளிகயயும் ைக்ைள் அழுது ஓலமிட்டுப் புலம்புவகதயும் இபயசு 

ைண்டார்.  அவர் உள்பள பசன்று, " ஏன் இந்த அைளி? ஏன் இந்த அழுகை? சிறுமி 

இறக்ைவில்கல, உறங்குகிறாள்" என்றார்.  அவர்ைள் அவகேப்  ார்த்து 

நகைத்தார்ைள்.  

     ஆனால் அவர் அகனவகேயும் பவளிபயற்றியபின், சிறுமியின் தந்கதகயயும் 

தாகயயும் தம்முடன் இருந்தவர்ைகளயும் கூட்டிக் பைாண்டு, அச்சிறுமி இருந்த 

இடத்திற்குச் பசன்றார்.  சிறுமியின் கைகயப் பிடித்து அவளிடம், "தலித்தா 

கூம்" என்றார். அதற்கு, "சிறுமி, உனக்குச் பசால்லுகிபறன், எழுந்திடு" என் து 

ப ாருள்.  உடபன அச்சிறுமி எழுந்து நடந்தாள். அவள்  ன்னிேண்டு வயது 

ஆனவள். ைக்ைள் ப ரிதும் ைகலத்துப்ப ாய் பைய்ைறந்து நின்றார்ைள். "இகத 

யாருக்கும் பதரிவிக்ைக் கூடாது" என்று அவர் அவர்ைளுக்குக் ைண்டிப் ாய்க் 

ைட்டகளயிட்டார்; அவளுக்கு உைவு பைாடுக்ைவும் பசான்னார். 

இது கிறிஸ்து வைங்கும் நற்பசய்தி. 

கிறிஸ்துமவ உைக்கு புகழ். 

 

 

 

 


