
08.07.2018 - ப ொதுக்கொலம் 14-ம் ஞொயிறு  

 

இரண்டொம் ஆண்டு 

 

முதல் வொசகம் 

தங்களுடடய ஓர் இடைவொக்கினர் வந்துள்ளொர் என் டத அறிந்து 

பகொள்ளட்டும். 

இடைவொக்கினர் எசசக்கிசயல் நூலிலிருந்து வொசகம்                       2: 2-5 

 

 அந்நாள்களில்               

     ஆண்டவர் என்ன ாடு னேசுககயில் ஆவி என்னுள் புகுந்து என்க  

எழுந்து நிற்கச் செய்தது: அப்னோது அவர் என்ன ாடு னேசியவற்கைக் 

னகட்னடன்.
 

 அவர் என்னிடம், "மானிடா! எ க்சகதிராகக் கிளர்ச்சி 

செய்யும் இ த்தாராகிய இஸ்ரனயல் மக்களிடம் நான் உன்க  

அனுப்புகினைன். இன்றுவகர அவர்களும் அவர்களுகடய மூதாகதயரும் 

எ க்சகதிராகக் கிளர்ந்சதழுந்து கலகம் செய்துள்ள ர்" 

என்ைார்.
 
 "வன்கண்ணும் கடி  இதயமும் சகாண்ட அம்மக்களிடம் நான் 

உன்க  அனுப்புகினைன். நீ அவர்களிடம் னோய், 'தகலவராகிய 

ஆண்டவர் கூறுவது இதுனவ' என்று சொல்.
 
 கலக வீட்டாராகிய அவர்கள், 

செவி ொய்த்தாலும் ொய்க்காவிட்டாலும், தங்களிகடனய ஓர் 

இகைவாக்கி ர் வந்துள்ளார் என்ேகத அறிந்து சகாள்ளட்டும்". 

இது ஆண்டவர் வழங்கும் அருள்வொக்கு. 



இடைவொ உமக்கு  நன்றி. 

 

 

 

 

  திலுடரப்  ொடல்             தி ொ:123: 1, 2, 3-4 ( ல்லவி: 2cd) 

 

 ல்லவி: ஆண்டவசர, எமக்கு இரங்கும்வடர, எம் கண்கள் உம்டமசய  

சநொக்கியிருக்கும்.  

1 விண்ணுலகில் வீற்றிருப்ேவனர! உம்கம னநாக்கினய என் 

கண்ககள  உயர்த்தியுள்னளன்.                                        .........  ல்லவி 

 

2 ேணியாளனின் கண்கள் தன் தகலவனின் ககதக  

னநாக்கியிருப்ேதுனோல, ேணிப்சேண்ணின் கண்கள் தன் 

தகலவியின் ககதக  னநாக்கியிருப்ேதுனோல, எம் கடவுளாகிய 

ஆண்டவனர! நீர் எமக்கு இரங்கும்வகர, எம் கண்கள் உம்கமனய 

னநாக்கியிருக்கும்.                                                        ............  ல்லவி 

                                                                                  

3 எங்களுக்கு இரங்கும் ஆண்டவனர! எங்களுக்கு இரங்கும்; 

அளவுக்கு  னமனலனய நாங்கள் இகழ்ச்சி அகடந்துவிட்னடாம். 

4 இன்ேத்தில் திகளத்திருப்னோரின் வகெசமாழி னோதும். 

இறுமாந்த மனிதரின் ேழிச்சொல்லும் னோதும்.             

...............  ல்லவி 

 

 

இரண்டொம் வொசகம் 



நொன் என் வலிவின்டமடயப்   ற்றித்தொன் மனமுவந்து ப ருடம 

 ொரொட்டுசவன். அப்ச ொது கிறிஸ்துவின் வல்லடம என்னுள் தொங்கும். 

திருத்தூதர்  வுல் பகொரிந்தியருக்கு எழுதிய இரண்டொம் திருமுகத்திலிருந்து  

வொசகம்                                     12: 7-10                                                                        

சசகொதரர் சசகொதரிகசள,  

        எ க்கு அருளப்ேட்ட ஒப்புயர்வற்ை சவளிப்ோடுகளால் நான் 

இறுமாப்பு அகடயாதவாறு சேருங்குகை ஒன்று என் உடலில் கதத்த 

முள் னோல் என்க  வருத்திக் சகாண்னட இருக்கிைது. அது என்க க் 

குத்திக் சகாடுகமப்ேடுத்த ொத்தான் அனுப்பிய தூதக ப் னோல் 

இருக்கிைது. நான் இறுமாப்ேகடயாதிருக்கனவ இவ்வாறு 

நடக்கிைது
. 

 அகத என்னிடமிருந்து நீக்கிவிடுமாறு மூன்று முகை 

ஆண்டவரிடம் வருந்தி னவண்டின ன்.
 
ஆ ால் அவர் என்னிடம், "என் 

அருள் உ க்குப் னோதும்: வலுவின்கமயில்தான் வல்லகம நிகைவாய் 

சவளிப்ேடும்" என்ைார்.  

        ஆதலால் நான் என் வலுவின்கமகயப் ேற்றித்தான் ம முவந்து 

சேருகம ோராட்டுனவன். அப்னோது கிறிஸ்துவின் வல்லகம என்னுள் 

தங்கும்.
 
ஆகனவ என் வலுவின்கமயிலும் இகழ்ச்சியிலும் இடரிலும் 

இன் லிலும் சநருக்கடியிலும் கிறிஸ்துகவ முன்னிட்டு நான் 

அகமகிழ்கினைன். ஏச னில் நான் வலுவற்றிருக்கும்னோது வல்லகம 

சேற்ைவ ாக இருக்கினைன். 

இது ஆண்டவர் வழங்கும் அருள்வொக்கு. 

இடைவொ உமக்கு  நன்றி 

 

நற்பசய்திக்கு முன் வொழ்த்பதொலி            லூக் 4: 18-19 கொண்க 

 

அல்சலலூயொ, அல்சலலூயொ! ஆண்டவருடடய  ஆவி என்சமல் உள்ளது; 



ஏடழகளுக்கு நற்பசய்திடய அறிவிக்க என்டன அனுப்பியுள்ளொர்.  

அல்சலலூயொ. 

 

 

நற்பசய்தி வொசகம் 

பசொந்த ஊரிலும் சுற்ைத்திலும் தம் வீட்டிலும் தவிர மற்பைங்கும் 

இடைவொக்கினர் மதிப்புப் ப றுவொர். 

 ⃰மொற்கு எழுதிய நற்பசய்தியிலிருந்து வொசகம்                 6: 1-6 

அக்காலத்தில் 

         இனயசு  தமது சொந்த ஊருக்கு வந்தார். அவருகடய சீடரும் அவகரப் 

பின் சதாடர்ந்த ர்.
 
 ஓய்வுநாள் வந்தனோது அவர் சதாழுககக்கூடத்தில் 

கற்பிக்கத் சதாடங்கி ார்.  

     அகதக் னகட்ட ேலர் வியப்பில் ஆழ்ந்த ர். அவர்கள், "இவருக்கு 

இகவசயல்லாம் எங்கிருந்து வந்த ? என்ன  இவருக்கு 

அருளப்ேட்டுள்ள ஞா ம்! என்ன  இவருகடய கககளால் ஆகும் வல்ல 

செயல்கள்!
 
 இவர் தச்ெர் அல்லவா! மரியாவின் மகன்தான ! யாக்னகாபு, 

னயானெ, யூதா, சீனமான் ஆகினயார் இவருகடய ெனகாதரர் அல்லவா? இவர் 

ெனகாதரிகள் இங்கு நம்னமாடு இருக்கிைார்கள் அல்லவா?"  என்ைார்கள். 

இவ்வாறு அவகர ஏற்றுக் சகாள்ள அவர்கள் தயங்கி ார்கள்.  

      இனயசு அவர்களிடம், "சொந்த ஊரிலும் சுற்ைத்திலும் தம் வீட்டிலும் 

தவிர மற்சைங்கும் இகைவாக்கி ர் மதிப்புப் சேறுவர்" என்ைார்.
 
 அங்னக 

உடல் நலமற்னைார் சிலர்னமல் ககககள கவத்துக் குணமாக்கியகதத் 

தவிர னவறு வல்ல செயல் எகதயும் அவரால் செய்ய இயலவில்கல.
 

அவர்களது நம்பிக்ககயின்கமகயக் கண்டு அவர் வியப்புற்ைார். அவர் 

சுற்றிலுமுள்ள ஊர்களுக்குச் சென்று கற்பித்துவந்தார். 

இது கிறிஸ்து வழங்கும் நற்பசய்தி. 



கிறிஸ்துசவ உமக்கு புகழ் 


