
15.07.2018 - ப ொதுக்கொலம் 15-ம் ஞொயிறு  

 
இரண்டொம் ஆண்டு 

முதல் வொசகம் 

என் மக்களொகிய இஸ்ரயயலிடம் பசன்று, இறைவொக்கு உறரத்திடு  

இறைவொக்கினர் ஆயமொஸ் நூலிலிருந்து வொசகம்           7: 12-15               

அந்நாள்களில் 

பெத்தேலின் குருவாகிய அமட்சியா ஆதமாசைப் ொர்த்து, "காட்சி 

காண்ெவதே, இங்கிருந்து தொய்விடு: யூோவின் நாட்டுக்கு ஓடிவிடு: 

அங்தக தொய் இசைவாக்கு உசைத்து, உன் பிசைப்செத் தேடிக்பகாள்.
 

பெத்தேலில் இனி ஒருதொதும் இசைவாக்கு உசைக்காதே: ஏபேனில், 

இது அைசின் புனிே இடம், அைசுக்குரிய இல்லம்" என்று பைான்ோன். 

ஆதமாஸ் அேற்கு மறுபமாழியாக அமட்சியாசவப் ொர்த்துக் 

கூறிோர்: "நான் இசைவாக்கிேன் இல்சல: இசைவாக்கிேர் குழுவில் 

உறுப்பிேனும் இல்சல: நான் ஆடு மாடு தமய்ப்ெவன், காட்டு அத்திமைத் 

தோட்டக்காைன்.
 
 ஆடுகள் ஓட்டிக் பகாண்டதொே என்சே ஆண்டவர் 

தேர்ந்பேடுத்து, ̀என் மக்களாகிய இஸ்ைதயலிடம் பைன்று, இசைவாக்கு 

உசைத்திடு ́ என்று அனுப்பிோர்". 

இது ஆண்டவர் வழங்கும் அருள்வொக்கு. 



இறைவொ உமக்கு  நன்றி. 

 

 திலுறரப்  ொடல்                          தி ொ:85: 8ab-9, 10-11, 12-13 ( ல்லவி:7) 

 

 ல்லவி: ஆண்டவயர, உமது ய ரன்ற  எங்களுக்குக் கொட்டியருளும். 

8 ab ஆண்டவைாம் இசைவன் உசைப்ெசேக் தகட்தென்; ேம்  

மக்களுக்கு, ேம் ெற்றுமிகு அடியார்க்கு நிசைவாழ்சவ அவர்  

வாக்களிக்கின்ைார்; 

    9     அவருக்கு அஞ்சி நடப்தொர்க்கு அவைது மீட்பு அண்சமயில்  

           உள்ளது என்ெது உறுதி; நம் நாட்டில் அவைது மாட்சி  

           குடிபகாள்ளும்.                                                    ...........  ல்லவி 

 

  10    தெைன்பும் உண்சமயும் ஒன்சைபயான்று ைந்திக்கும்; நீதியும்  

          நிசைவாழ்வும் ஒன்சைபயான்று முத்ேமிடும். 

   11    மண்ணினின்று உண்சம முசளத்பேழும்; விண்ணினின்று  

          கீழ்தநாக்கும்.                                                         ............  ல்லவி 

 

  12   நல்லசேதய ஆண்டவர் அருள்வார்; நல்விசளசவ நம்நாடு நல்கும். 

  13   நீதி அவர்முன் பைல்லும்; அவர்ேம் அடிச்சுவடுகளுக்கு வழி வகுக்கும். 

                                                                                        ..........  ல்லவி 

இரண்டொம் வொசகம் 

 

உலகம் யதொன்றுவதற்கு முன்ய  கடவுள் நம்றமக் கிறிஸ்து வழியொகத் 

யதர்ந்பதடுத்தொர். 

திருத்தூதர்  வுல் எய சியருக்கு எழுதிய திருமுகத்திலிருந்து  வொசகம்                                                                                

1: 3-14 



நம் ஆண்டவைாகிய இதயசு கிறிஸ்துவின் ேந்சேயும் 

கடவுளுமாேவர் தொற்றி! அவர் விண்ணகம் ைார்ந்ே, ஆவிக்குரிய ஆசி 

அசேத்சேயும் கிறிஸ்து வழியாக நம்மீது பொழிந்துள்ளார்.  நாம் 

தூதயாைாகவும், மாைற்தைாைாகவும் ேம் திருமுன் விளங்கும்ெடி, உலகம் 

தோன்றுவேற்கு முன்தெ கடவுள் நம்சமக் கிறிஸ்து வழியாகத் 

தேர்ந்பேடுத்ோர்.
 

அவர் நம்சம இதயசு கிறிஸ்துவின் மூலம் ேமக்குச் 

பைாந்ேமாே பிள்சளகளாக்கிக் பகாள்ள அன்பிோல் 

முன்குறித்துசவத்ோர்.  

       இதுதவ அவைது விருப்ெம்:
 
 இதுதவ அவைது திருவுளம். இவ்வாறு 

ேம் அன்ொர்ந்ே மகன் வழியாக நம்மீது ஒப்புயர்வற்ை அருசளப் 

பொழிந்ேருளியோல் அவைது புகசைப் ொடுகிதைாம்.
 
 கிறிஸ்து இைத்ேம் 

சிந்தி ேம் அருள்வளத்திற்கு ஏற்ெ நமக்கு மீட்பு அளித்துள்ளார்: 

இம்மீட்ொல் குற்ைங்களிலிருந்து நாம் மன்னிப்புப் பெறுகிதைாம்.
 
 அந்ே 

அருசள அவர் நம்மில் பெருகச்பைய்து, அசேத்து ஞாேத்சேயும் 

அறிவுத்திைசேயும் ேந்துள்ளார்.
 

 அவர் ேமது திருவுளத்தின் 

மசைபொருசள நமக்குத் பேரியப்ெடுத்தியுள்ளார். இது கிறிஸ்து 

வழியாகக் கடவுள் விரும்பிச் பைய்ே தீர்மாேம்.
 

 கால நிசைவில் 

விண்ணிலுள்ளசவ, மண்ணிலுள்ளசவ அசேத்சேயுதம கிறிஸ்துவின் 

ேசலசமயில் ஒன்று தைர்க்க தவண்டும் என்ை திட்டதம 

அம்மசைபொருள்.
 
  

      கடவுள் ேமது திருவுளத்தின் திட்டத்தின்ெடி அசேத்சேயும் 

பையல்ெடுத்தி வருகிைார். அவைது தீர்மாேத்ோல் நாம் முன்குறிக்கப்ெட்டு, 

கிறிஸ்து வழியாய் அவைது உரிசமப் தெற்றுக்கு 

உரியவைாதோம்.
 

 இவ்வாறு கிறிஸ்துவின்தமல் முேலில் நம்பிக்சக 

சவத்ே நாங்கள் கடவுளுசடய மாட்சிசயப் புகழ்ந்து ொட தவண்டுபமே 

அவர் விரும்பிோர்.
 
 நீங்களும், உங்களுக்கு மீட்ெளிக்கும் நற்பைய்தியாகிய 

உண்சமயின் வார்த்சேசயக் தகட்டு, அவர்மீது நம்பிக்சக பகாண்டு, 

வாக்களிக்கப்ெட்ட தூய ஆவியால் அவருக்குள் 



முத்திசையிடப்ெட்டீர்கள்.
 

 அந்ேத் தூய ஆவிதய நாம் மீட்ெசடந்து 

உரிசமப்தெறு பெறுதவாம் என்ெசே உறுதிப்ெடுத்தும் அசடயாளமாக 

இருக்கிைது. இவ்வாறு கடவுளது மாட்சியின் புகழ் விளங்கும். 

இது ஆண்டவர் வழங்கும் அருள்வொக்கு. 

இறைவொ உமக்கு  நன்றி 

 

 

அல்லது குறுகிய வொசகம் 

உலகம் யதொன்றுவதற்கு முன்ய  கடவுள் நம்றமக் கிறிஸ்து வழியொகத் 

யதர்ந்பதடுத்தொர். 

திருத்தூதர்  வுல் எய சியருக்கு எழுதிய திருமுகத்திலிருந்து  வொசகம்  

1: 3-10 

நம் ஆண்டவைாகிய இதயசு கிறிஸ்துவின் ேந்சேயும் 

கடவுளுமாேவர் தொற்றி! அவர் விண்ணகம் ைார்ந்ே, ஆவிக்குரிய ஆசி 

அசேத்சேயும் கிறிஸ்து வழியாக நம்மீது பொழிந்துள்ளார்.  நாம் 

தூதயாைாகவும், மாைற்தைாைாகவும் ேம் திருமுன் விளங்கும்ெடி, உலகம் 

தோன்றுவேற்கு முன்தெ கடவுள் நம்சமக் கிறிஸ்து வழியாகத் 

தேர்ந்பேடுத்ோர்.
 

அவர் நம்சம இதயசு கிறிஸ்துவின் மூலம் ேமக்குச் 

பைாந்ேமாே பிள்சளகளாக்கிக் பகாள்ள அன்பிோல் 

முன்குறித்துசவத்ோர்.  

        இதுதவ அவைது விருப்ெம்:
 
 இதுதவ அவைது திருவுளம். இவ்வாறு 

ேம் அன்ொர்ந்ே மகன் வழியாக நம்மீது ஒப்புயர்வற்ை அருசளப் 

பொழிந்ேருளியோல் அவைது புகசைப் ொடுகிதைாம்.
 
 கிறிஸ்து இைத்ேம் 

சிந்தி ேம் அருள்வளத்திற்கு ஏற்ெ நமக்கு மீட்பு அளித்துள்ளார்: 

இம்மீட்ொல் குற்ைங்களிலிருந்து நாம் மன்னிப்புப் பெறுகிதைாம். அந்ே 

அருசள அவர் நம்மில் பெருகச்பைய்து, அசேத்து ஞாேத்சேயும் 



அறிவுத்திைசேயும் ேந்துள்ளார். அவர் ேமது திருவுளத்தின் 

மசைபொருசள நமக்குத் பேரியப்ெடுத்தியுள்ளார். இது கிறிஸ்து 

வழியாகக் கடவுள் விரும்பிச் பைய்ே தீர்மாேம்.
 

 கால நிசைவில் 

விண்ணிலுள்ளசவ, மண்ணிலுள்ளசவ அசேத்சேயுதம கிறிஸ்துவின் 

ேசலசமயில் ஒன்று தைர்க்க தவண்டும் என்ை திட்டதம 

அம்மசைபொருள். 

இது ஆண்டவர் வழங்கும் அருள்வொக்கு. 

இறைவொ உமக்கு  நன்றி 

 

நற்பசய்திக்கு முன் வொழ்த்பதொலி             எய  1: 18-19 கொண்க   

அல்யலலூயொ, அல்யலலூயொ! கடவுளுறடய அறழப்பு உங்களுக்கு 

எத்தறகய எதிர்யநொக்றகத் தந்துள்ளது என்று நீங்கள் அறியுமொறு உங்கள் 

அகக்கண்கள் ஒளியூட்டப் ப றுவனவொக!  அல்யலலூயொ. 

 

 

நற்பசய்தி வொசகம் 

இயயசு  ன்னிருவறரயும் இருவர் இருவரொக அனுப்பினொர். 

 ⃰மொற்கு எழுதிய நற்பசய்தியிலிருந்து வொசகம்                 6: 7-13 

அக்காலத்தில்       

    இதயசு   ென்னிருவசையும் ேம்மிடம் வைவசைத்து, அவர்கசள 

இருவர் இருவைாக அனுப்ெத் போடங்கிோர்.  

      அவர்களுக்குத் தீய ஆவிகள் மீது அதிகாைமும் அளித்ோர். தமலும், 

"ெயணத்திற்குக் சகத்ேடி ேவிை உணவு, செ, இசடக்கச்சையில் பைப்புக் 

காசு முேலிய தவறு எசேயும் நீங்கள் எடுத்துக் பகாண்டு தொக 



தவண்டாம்.
 
 ஆோல் மிதியடி தொட்டுக் பகாள்ளலாம்; அணிந்திருக்கும் 

அங்கி ஒன்தை தொதும்" என்று அவர்களுக்குக் கட்டசளயிட்டார்.
 

    
  தமலும் அவர், "நீங்கள் எங்தகயாவது ஒரு வீட்டுக்குள் பைன்ைால், 

அங்கிருந்து புைப்ெடும்வசை அவ்வீட்டிதலதய ேங்கியிருங்கள். உங்கசள 

எந்ே ஊைாவது ஏற்றுக் பகாள்ளாமதலா உங்களுக்குச் பைவி ைாய்க்காமதலா 

தொோல் அங்கிருந்து பவளிதயறும் பொழுது, உங்கள் கால்களில் 

ெடிந்துள்ள தூசிசய உேறிவிடுங்கள். இதுதவ அவர்களுக்கு எதிைாே 

ைான்ைாகும்"  என்று அவர்களுக்குக் கூறிோர். 

       அப்ெடிதய அவர்கள் புைப்ெட்டுச் பைன்று மக்கள் மேம் மாை 

தவண்டுபமன்று ெசைைாற்றிோர்கள்; ெல தெய்கசள ஓட்டிோர்கள்; 

உடல் நலமற்தைார் ெலசை எண்பணய் பூசிக் குணப்ெடுத்திோர்கள். 

இது கிறிஸ்து வழங்கும் நற்பசய்தி. 

கிறிஸ்துயவ உமக்கு புகழ் 


