
10.06.2018 - ப ொதுக்கொலம் 10-ம் ஞொயிறு 

 

இரண்டொம் ஆண்டு 

முதல் வொசகம் 

உன் வித்துக்கும் அவள் வித்துக்கும்  கககை உண்டொக்குவவன். 

பதொடக்க நூலிலிருந்து வொசகம்      3: 9-15 

ஆண்டவராகிய கடவுள் மனிதனைக் கூப்பிட்டு, “நீ எங்கக 

இருக்கின்றாய்?” என்று ககட்டார். “உம் குரல் ஒலினய நான் கதாட்டத்தில் 

ககட்கடன். ஆைால், எைக்கு அச்சமாக இருந்தது. ஏனைனில், நான் 

ஆனடயின்றி இருந்கதன். எைகவ, நான் ஒளிந்து னகாண்கடன்” என்றான் 

மனிதன். 

“நீ ஆனடயின்றி இருக்கின்றாய் என்று உைக்குச் னசான்ைது யார்? நீ 

உண்ணக்கூடாது என்று நான் விலக்கிய மரத்திலிருந்து நீ உண்டாகயா?” 

என்று ககட்டார். அப்ன ாழுது அவன், “என்னுடன் இருக்கும் டி நீர் தந்த 

அந்தப் ன ண், மரத்தின் கனினய எைக்குக் னகாடுத்தாள்; நானும் 

உண்கடன்” என்றான். 

ஆண்டவராகிய கடவுள், “நீ ஏன் இவ்வாறு னசய்தாய்?” என்று 

ன ண்னணக் ககட்க, அதற்குப் ன ண், “ ாம்பு என்னை ஏமாற்றியது, 

நானும் உண்கடன்” என்றாள். 

ஆண்டவராகிய கடவுள்  ாம்பிடம், 

“நீ இவ்வாறு னசய்ததால், கால்நனடகள், காட்டுவிலங்குகள் 



அனைத்திலும் சபிக்கப் ட்டிருப் ாய். உன் வயிற்றிைால் ஊர்ந்து உன் 

வாழ்நாள் எல்லாம் புழுதினயத் தின் ாய். உைக்கும் ன ண்ணுக்கும்,  

உன் வித்துக்கும் அவள் வித்துக்கும்  னகனய உண்டாக்குகவன். அவள் 

வித்து உன் தனலனயக் காயப் டுத்தும். நீ அதன் குதிங்கானலக் 

காயப் டுத்துவாய்” என்றார். 

இது ஆண்டவர் வழங்கும் அருள்வாக்கு. 

இறைவா உமக்கு நன்றி 

பதிலுறைப்பாடல்  தி  ொ 130: 1-2. 3-4. 5-6. 7-8   (பல்லவி :7 ) 

பல்லவி:  வ ரன்பும் மீட்பும் ஆண்டவரிடவே உள்ளன . 

 

1 ஆண்டவகர! ஆழ்ந்த துயரத்தில் இருக்கும் நான் உம்னம கநாக்கி 

மன்றாடுகிகறன்; 

2 ஆண்டவகர! என் மன்றாட்டுக்குச் னசவிசாய்த்தருளும்; என் 

விண்ணப் க் குரனல உம்முனடய னசவிகள் கவைத்துடன் 

ககட்கட்டும்.        ல்லவி.... 

 

3 ஆண்டவகர! நீர் எம் குற்றங்கனை மைத்தில் னகாண்டிருந்தால், 

யார்தான் நினலத்து நிற்க முடியும்? 

4 நீகரா மன்னிப்பு அளிப் வர்; மனிதரும் உமக்கு அஞ்சி நடப் ர். 

           ல்லவி.... 

 

5 ஆண்டவருக்காக ஆவலுடன் நான் காத்திருக்கின்கறன்; என் 

னநஞ்சம் காத்திருக்கின்றது; அவரது னசாற்களுக்காக ஆவலுடன் 

காத்திருக்கின்கறன். 

6 விடியலுக்காய்க் காத்திருக்கும் காவலனரவிட, ஆம், 

விடியலுக்காய்க் காத்திருக்கும் காவலனரவிட, என் னநஞ்சம் என் 

தனலவருக்காய் ஆவலுடன் காத்திருக்கின்றது.  ல்லவி.... 



 

7 இஸ்ரகயகல!ஆண்டவனரகய நம்பியிரு; க ரன்பு ஆண்டவரிடகம 

உள்ைது; மிகுதியாை மீட்பு அவரிடகம உண்டு. 

8 எல்லாத் தீவினைகளினின்றும் இஸ்ரகயலனர மீட் வர் அவகர! 

           ல்லவி.... 

 

இைண்டாம் வாசகம் 

நொன் கடவுள்மீது நம்பிக்ககவைொடு இருந்வதன்; ஆகவவ வ சிவனன். 

திருத்தூதர்  வுல் பகொரிந்திைருக்கு எழுதிய இரண்டொம் திருமுகத்திலிருந்து  

வாசகம்           4: 13 - 5:1 

 

சககாதரர் சககாதரிககை, 

"நான் கடவுள்மீது நம்பிக்னககயாடு இருந்கதன்; ஆககவ 

க சிகைன்” என்று மனறநூலில் எழுதியுள்ைது. அதற்னகாப்  நம்பிக்னக 

மைப் ான்னம னகாண்டுள்ை நாங்களும் நம்புகிகறாம்; ஆககவ 

க சுகிகறாம். ஆண்டவர் இகயசுனவ உயிர்த்னதழச் னசய்த கடவுகை 

எங்கனையும் அவகராடு உயிர்த்னதழச் னசய்து அவர் திருமுன் நிறுத்துவார்; 

உங்கனையும் அவ்வாகற நிறுத்துவார் என் து எங்களுக்குத் னதரியும். 

இனவயனைத்தும் உங்கள் நன்னமக்கக நிகழ்கின்றை. இனறயருள் 

ன றுகவாரின் னதானக ன ருகப்ன ருக அவர்கள் கடவுளுக்குச் 

னசலுத்தும் நன்றியும் ன ருகும். இதைால் கடவுள் க ாற்றிப் 

புகழப் டுவார். எங்கள் உடல் அழிந்து னகாண்டிருந்தாலும் எங்கள் 

உள்ைார்ந்த இயல்பு நாளுக்கு நாள் புதுப்பிக்கப் ன ற்று வருகிறது.  

எைகவ நாங்கள் மைந்தைருவதில்னல. நாம் அனடயும் இன்ைல்கள் 

மிக எளிதில் தாங்கக் கூடியனவ. அனவ சிறிது காலம்தான் நீடிக்கும். 

ஆைால் அனவ ஈடு இனணயற்ற மாட்சினய வினைவிக்கின்றை. 

அம்மாட்சி என்னறன்றும் நினலத்திருக்கும். நாங்கள் காண் வற்னறயல்ல, 



நாங்கள் காணாதவற்னற கநாக்கிகய வாழ்கிகறாம். காண் னவ 

நினலயற்றனவ; காணாதனவ என்னறன்றும் நினலத்திருப் னவ. 

நாம் இவ்வுலகில் குடியிருக்கும் உடலாகிய கூடாரம் அழிந்து 

க ாைாலும் கடவுளிடமிருந்து கினடக்கும் வீடு ஒன்று விண்ணுலகில் 

நமக்கு உண்டு. அது மனிதக் னகயால் கட்டப் டாதது, நினலயாைது 

என் து நமக்குத் னதரியும் அல்லவா! 

இது ஆண்டவர் வழங்கும் அருள்வாக்கு. 

இறைவா உமக்கு நன்றி. 

 

நற்சசய்திக்கு முன் வாழ்த்சதாலி    வைொவொ 12: 31b-32 

அல்லலலூயா, அல்லலலூயா! "இவ்வுலகின் தகலவன் பவளிவை 

தூரத்தப் டுவொன். நொன் ேண்ணிலிருந்து உைர்த்தப் டும்வ ொது 

அகனவகரயும் என் ொல் ஈர்த்துக்பகொள்வவன்"  என்கிறொர் ஆண்டவர். 

அல்லலலூயா. 

 

ew;nra;jp thrfk; 

பிளவு டும் எந்த அரசும் நிகலத்து நிற்க முடிைொது. 

.✠ ேொற்கு எழுதிய நற்சசய்தியிலிருந்து  வாசகம்   3: 20-35 

அக்காலத்தில், 

இகயசு வீட்டிற்குச் னசன்றார். மீண்டும் மக்கள் கூட்டம் வந்து 

கூடியதால் அவர்கள் உணவு அருந்தவும் முடியவில்னல. அவருனடய 

உறவிைர் இனதக் ககள்விப் ட்டு, அவனரப் பிடித்துக்னகாண்டுவரச் 

னசன்றார்கள். ஏனைனில் அவர் மதிமயங்கி இருக்கிறார் என்று மக்கள் 

க சிக் னகாண்டைர். 



கமலும், எருசகலமிலிருந்து வந்திருந்த மனறநூல் அறிஞர், 

“இவனைப் ன யல்னசபூல் பிடித்திருக்கிறது” என்றும் “க ய்களின் 

தனலவனைக் னகாண்கட இவன் க ய்கனை ஓட்டுகிறான்” என்றும் 

னசால்லிக் னகாண்டிருந்தைர். 

ஆககவ அவர் அவர்கனைத் தம்மிடம் வரவனழத்து அவர்களுக்கு 

உவனமகள் வாயிலாகக் கூறியது:  “சாத்தான் சாத்தானை எப் டி ஓட்ட 

முடியும்? தைக்கு எதிராகத் தாகை பிைவு டும் எந்த அரசும் நினலத்து நிற்க 

முடியாது. தைக்கு எதிராகத் தாகை பிைவு டும் எந்த வீடும் நினலத்து நிற்க 

முடியாது. சாத்தான் தன்னைகய எதிர்த்து நின்று பிைவு ட்டுப் க ாைால் 

அவன் நினலத்து நிற்க முடியாது. அதுகவ அவைது அழிவு. முதலில் 

வலியவனரக் கட்டிைாலன்றி அவ்வலியவருனடய வீட்டுக்குள் நுனழந்து 

அவருனடய ன ாருள்கனை எவராலும் னகாள்னையிட முடியாது; 

அவனரக் கட்டி னவத்த பிறகுதான் அவருனடய வீட்னடக் னகாள்னையிட 

முடியும். 

உறுதியாக உங்களுக்குச் னசால்கிகறன். தூய ஆவியானரப்  ழித்து 

உனரப் வர் எவரும் எக்காலத்திலும் மன்னிப்புப்ன றார்; அவர் 

என்னறன்றும் தீராத  ாவத்திற்கு ஆைாவார். ஆைால் மக்களுனடய மற்றப் 

 ாவங்கள், அவர்கள் கூறும்  ழிப்புனரகள் அனைத்தும் அவர்களுக்கு 

மன்னிக்கப் டும்.” “இவனைத் தீய ஆவி பிடித்திருக்கிறது” என்று 

தம்னமப்  ற்றி அவர்கள் னசால்லி வந்ததால் இகயசு இவ்வாறு கூறிைார். 

அப்ன ாழுது அவருனடய தாயும் சககாதரர்களும் வந்து னவளிகய 

நின்று னகாண்டு அவனர வரச் னசால்லி ஆள் அனுப்பிைார்கள். அவனரச் 

சூழ்ந்து மக்கள் கூட்டம் அமர்ந்திருந்தது. “அகதா, உம் தாயும் 

சககாதரர்களும் சககாதரிகளும் னவளிகய நின்று னகாண்டு உம்னமத் 

கதடுகிறார்கள்” என்று அவரிடம் னசான்ைார்கள். 

அவர் அவர்கனைப்  ார்த்து,  “என்தாயும் என் சககாதரர்களும் யார்?” 



 என்று ககட்டு, தம்னமச் சூழ்ந்து அமர்ந்திருந்தவர்கனைச் சுற்றிலும் 

 ார்த்து,  “இகதா! என் தாயும் என் சககாதரர்களும் இவர்ககை. கடவுளின் 

திருவுைத்னத நினறகவற்று வகர என் சககாதரரும் சககாதரியும் தாயும் 

ஆவார்” என்றார். 

இது கிறிஸ்து வழங்கும் நற்சசய்தி  

கிறிஸ்துலவ உமக்கு புகழ் 

 

 

 

 

 


