
22.07.2018 - ப ொதுக்கொலம் 16-ம் ஞொயிறு  

 
இரண்டொம் ஆண்டு 

முதல் வொசகம் 

ஆடுகளைச் கூட்டிச் சசர்த்து, அவற்ளைப் ச ணிக்கொக்க நொன் 

சேய்ப் ர்களை நியமிப்ச ன். 

இளைவொக்கினர் எசரமியொ நூலிலிருந்து வொசகம்       23. 1-6                   

       ஆண்டவர் கூறுவது: என் மேய்ச்சலுக்குட்பட்ட ஆடுகளை அழித்துச் 

சிதறடிக்கும் மேய்ப்பவர்களுக்கு ஐம ோ மகடு!
 
 

       தம் ேக்களை வழி நடத்தும் மேய்ப்பர்களுக்கு எதிரோக இஸ்ரம லின் 

கடவுைோகி  ஆண்டவர் கூறுவது இதுமவ: நீங்கள் என் ேந்ளதள ச் 

சிதறடித்துவிட்டீர்கள்: அதளைத் துரத்தி டித்தீர்கள்: அதளைப் 

பரோேரிக்கவில்ளை. இமதோ உங்கள் தீச்சச ல்களின் கோரணேோக 

உங்களைத் தண்டிக்கப்மபோகிமறன், என்கிறோர் ஆண்டவர்.
 

     
  என் ேந்ளதயில் எஞ்சியிருக்கும் ஆடுகளை, நோன் துரத்தி டித்த 

அளைத்து நோடுகளிலிருந்தும் கூட்டிச் மசர்த்து அவர்களுக்குரி  ஆட்டுப் 

பட்டிக்குக் சகோண்டுவருமவன். அளவயும் பல்கிப் சபருகும்.
 
 அவற்ளறப் 

மபணிக்கோக்க நோன் மேய்ப்பர்களை நி மிப்மபன். இனி அளவ அச்சமுறோ: 

திகிலுறோ: கோணோேலும் மபோகோ, என்கிறோர் ஆண்டவர்.
 

     
  ஆண்டவர் கூறுவது இதுமவ: இமதோ நோள்கள் வருகின்றை: 

அப்மபோது நோன் தோவீதுக்கு ஒரு நீதியுள்ை ̀தளிர்́ மதோன்றச் சசய்மவன். 



அவர் அரசரோய் ஆட்சி சசலுத்துவோர். அவர் ஞோைமுடன் சச ல்படுவோர். 

அவர் நோட்டில் நீதிள யும் மநர்ளேயும் நிளைநோட்டுவோர்.
 

 அவர்தம் 

நோள்களில் யூதோ விடுதளை சபறும்: இஸ்ரம ல் போதுகோப்புடன் வோழும். 

 ோமவ சித்மகனூ என்னும் சப ரோல் இந்நகர் அளைக்கப்படும். 

இது ஆண்டவர் வழங்கும் அருள்வொக்கு. 

இளைவொ உேக்கு  நன்றி. 

 

 திலுளரப்  ொடல்             தி ொ:23: 1-3a. 3b-4. 5.6 ( ல்லவி:1) 

 

 ல்லவி:  ஆண்டவசர என் ஆயர்; எனக்சகதும் குளையில்ளல 

1 ஆண்டவமர என் ஆ ர்; எைக்மகதும் குளறயில்ளை. பசும்புல் 

சவளிமீது எளை அவர் இளைப்போறச் சசய்வோர்; அளேதி ோை 

நீர்நிளைகளுக்கு எளை அளைத்துச் சசல்வோர்.  

3a அவர் எைக்குப் புத்துயிர் அளிப்போர்.         ........ ல்லவி 

 

3b தம் சப ர்க்மகற்ப எளை நீதிவழி நடத்திடுவோர்;
 

4 சோவின் இருள்சூழ் பள்ைத்தோக்கில் நோன் நடக்க மநர்ந்தோலும், நீர் 

என்மைோடு இருப்பதோல் எத்தீங்கிற்கும் அஞ்சிமடன்; உம் மகோலும் 

சநடுங்கழியும் என்ளைத் மதற்றும்.   

                                                 ......... ல்லவி 

 

5 என்னுளட  எதிரிகளின் கண் முன்மை எைக்சகோரு  

விருந்திளை ஏற்போடு சசய்கின்றீர்; என் தளையில் நறுேணத் ளதைம் 

பூசுகின்றீர்; எைது போத்திரம் நிரம்பி வழிகின்றது. 

                                                                               ...........  ல்லவி 



6 உண்ளே ோகமவ, என் வோழ்நோள் எல்ைோம் உம் அருள் நைமும் 

மபரன்பும் எளைப் புளடசூழ்ந்துவரும்; நோனும் ஆண்டவரின் 

இல்ைத்தில் சநடுநோள் வோழ்ந்திருப்மபன்.        

                                                                   ...........  ல்லவி 

 

இரண்டொம் வொசகம் 

இசயசுசவ நேக்கு அளேதி அருள் வர். 

திருத்தூதர்  வுல் எச சியருக்கு  எழுதிய திருமுகத்திலிருந்து  வொசகம்                                                                               

2: 13-18 

சமகோதரர் சமகோதரிகமை,  

ஒரு கோைத்தில் சதோளைவில் இருந்த நீங்கள் இப்சபோழுது இம சு 

கிறிஸ்துமவோடு இளணந்து, அவரது இரத்தத்தின்மூைம் அருகில் சகோண்டு 

வரப்பட்டிருக்கிறீர்கள். 

 
   ஏசைனில் அவமர நேக்கு அளேதி அருள்பவர். அவமர இரண்டு 

இைத்தவளரயும் பிரித்து நின்ற பளகளே என்னும் சுவளர, தேது உடலில் 

ஏற்ற துன்பத்தின் வழி ோய்த் தகர்த்சதறிந்து, அவர்களை 

ஒன்றுபடுத்திைோர். பை கட்டளைகளையும் விதிகளையும் சகோண்ட யூதச் 

சட்டத்ளத அழித்தோர். இரு இைத்தவளரயும் தம்மேோடு இளணந்திருக்கும் 

புதி சதோரு ேனித இைேோகப் பளடத்து அளேதி ஏற்படுத்தமவ இவ்வோறு 

சசய்தோர்.
 

 தோமே துன்புற்றுப் பளகளேள  அழித்தோர். சிலுளவயின் 

வழி ோக இரு இைத்தவளரயும் ஓருடைோக்கிக் கடவுமைோடு ஒப்புரவோக்க 

இப்படிச் சசய்தோர்.
 
 

       அவர் வந்து, சதோளைவில் இருந்த உங்களுக்கும், அருகிலிருந்த 

அவர்களுக்கும் அளேதிள  நற்சசய்தி ோக அறிவித்தோர். அவர் 

வழி ோகமவ, இரு இைத்தவரோகி  நோம் ஒமர தூ  ஆவி மூைம் நம் 

தந்ளதள  அணுகும் மபறு சபற்றிருக்கிமறோம். 



இது ஆண்டவர் வழங்கும் அருள்வொக்கு. 

இளைவொ உேக்கு  நன்றி 

 

நற்பசய்திக்கு முன் வொழ்த்பதொலி                  சயொவொ  10: 27          

அல்சலலூயொ, அல்சலலூயொ! என் ஆடுகள் எனது குரலுக்குச் 

பசவிசொய்க்கின்ைன. எனக்கும் அவற்ளைத் பதரியும். அளவயும் என்ளனப் 

பின்பதொடர்கின்ைன. அல்சலலூயொ. 

 

நற்பசய்தி வொசகம் 

ஆயரில்லொ ஆடுகளைப்ச ொல் இருந்தனர். 

 ⃰ேொற்கு எழுதிய நற்பசய்தியிலிருந்து வொசகம்                 6: 30-34 

 அக்கோைத்தில்       

       திருத்தூதர்கள் இம சுவிடம் வந்து கூடித் தோங்கள் சசய்தளவ, 

கற்பித்தளவச ல்ைோம் அவருக்குத் சதரிவித்தோர்கள். அவர் 

அவர்களிடம், "நீங்கள் போளைநிைத்திலுள்ை தனிளே ோை ஓர் 

இடத்திற்குச் சசன்று சற்று ஓய்சவடுங்கள்" என்றோர். ஏசைனில் பைர் 

வருவதும் மபோவதுேோய் இருந்ததோல், உண்பதற்குக்கூட அவர்களுக்கு 

மநரம் கிளடக்கவில்ளை.
 

      
  அவ்வோமற அவர்கள் படமகறிப் போளைநிைத்தில் உள்ை 

தனிளே ோை ஓர் இடத்திற்குச் சசன்றோர்கள்.
 

 அவர்கள் புறப்பட்டுப் 

மபோவளத ேக்கள் போர்த்தோர்கள். பைர் அவர்களை இன்ைோசரன்று சதரிந்து 

சகோண்டு, எல்ைோ நகர்களிலிருந்தும் கோல்நளட ோகமவ கூட்டேோய் ஓடி, 

அவர்களுக்குமுன் அங்கு வந்து மசர்ந்தைர்.
 

   
  அவர் களரயில் இறங்கி மபோது சபருந்திரைோை ேக்களைக் 

கண்டோர். அவர்கள் ஆ ரில்ைோ ஆடுகளைப்மபோல் இருந்ததோல் அவர்கள் 

மீது பரிவு சகோண்டு, அவர்களுக்குப் பைவற்ளறக் கற்பித்தோர். 



இது கிறிஸ்து வழங்கும் நற்பசய்தி. 

கிறிஸ்துசவ உேக்கு புகழ் 


