
04.11.2018 - ப ொதுக்கொலம் 31-ம் ஞொயிறு  

 

இரண்டொம் ஆண்டு 
முதல் வொசகம் 

உன் கடவுளொகிய ஆண்டவரிடம் அன்புகூர்வொயொக. 

இணைச்சட்ட  நூலிலிருந்து வொசகம்     6: 2-6 

ம ோமே  க்களை ம ோக்கிக்  கூறியது:   

     நீங்களும் உங்கள் பிள்ளைகளும், பிள்ளைகளின் பிள்ளைகளும், உங்கள் 

கடவுைோகிய ஆண்டவருக்கு அஞ்சி  ோன் உங்களுக்குக் கட்டளையிட்ட 

எல்லோ நிய ங்களையும் கட்டளைகளையும் உங்கள் வோழ்  ோளைல்லோம் 

களடப்பிடிப்பீர்கைோக! இதனோல், நீங்கள் ள டு ோள் வோழ்வீர்கள். 

இஸ்ரமயமல, அவற்றிற்குச் ளேவிளகோடு! அவற்ளைச் ளேயல்படுத்த 

முளனந்திடு! அதனோல், உன் மூதோளதயரின் கடவுைோகிய ஆண்டவர் 

உனக்கு வோக்களித்தபடி, போலும் மதனும் நிளைந்துவழியும்  ோட்டில் நீ 

 லம் பல ளபற்று ம ன்ம லும் ளபருகுவோய். 

இஸ்ரமயமல, ளேவிளகோடு!  ம் கடவுைோகிய ஆண்டவர் ஒருவமர 

ஆண்டவர். உன் முழு இதயத்மதோடும், உன் முழு உள்ைத்மதோடும், உன் 

முழு ஆற்ைமலோடும் உன் கடவுைோகிய ஆண்டவரிடம் அன்பு கூர்வோயோக! 

இன்று  ோன் உனக்குக் கட்டளையிடும் இவ்வோர்த்ளதகள் உன் உள்ைத்தில் 

இருக்கட்டும். 



இது ஆண்டவர் வழங்கும் அருள்வொக்கு. 

இணைவொ உமக்கு  நன்றி. 

 திலுணரப்  ொடல்             தி ொ: 18: 1-2abc, 2def-3, 46,50ab  ( ல்லவி:1) 

 

 ல்லவி: என் ஆற்ைலொகிய ஆண்டவரர! உம்மிடம் நொன்           

அன்புகூர்கின்ரைன். 

1 அவர் உளரத்தது: என் ஆற்ைலோகிய ஆண்டவமர! உம்மிடம்  ோன் 

அன்புகூர்கின்மைன். 

2abc ஆண்டவர் என் கற்போளை; என் மகோட்ளட; என் மீட்பர். 

          ............... ல்லவி 

 

2def  என் இளைவன்;  ோன் புகலிடம் மதடும்  ளல அவமர; என் 

மகடயம், எனக்கு மீட்பளிக்கும் வல்லள , என் அரண். 

3 மபோற்ைற்குரிய ஆண்டவளர ம ோக்கி  ோன்  ன்ைோடிமனன்; என் 

எதிரிகளிடமிருந்து  ோன் மீட்கப்பட்மடன்.   ............... ல்லவி 

 

46 ஆண்டவர் உண்ள யோகமவ வோழ்கின்ைோர்! என் கற்போளையோம் 

அவர் மபோற்ைப் ளபறுவரோக! என் மீட்பரோம் கடவுள் 

 ோட்சியுறுவரோக! 

50ab தோம் ஏற்படுத்திய அரேருக்கு  ோளபரும் ளவற்றிளய அளிப்பவர் 

அவர்; தோம் திருப்ளபோழிவு ளேய்த தோவீதுக்கும் அவர்தம் 

 ரபினருக்கும் என்ளைன்றும் மபரன்பு கோட்டுபவரும் அவமர. 

          ............... ல்லவி 

இரண்டொம் வொசகம் 

இவரர, என்பைன்றும் நிணலத்திருப் தொல், மொைொத குருத்துவப்  ணிணயப்  

ப ற்றுள்ளொர். 

எபிரரயருக்கு எழுதப் ட்ட திருமுகத்திலிருந்து வொசகம்   7:23-28

             

ேமகோதரர் ேமகோதரிகமை,  



மலவியர் குலத்ளதச் ேோர்ந்த குருக்கள் ேோவுக்கு ஆைோனவர்கைோய் 

இருந்ததோல் தம் பணியில் நிளலத்திருக்க முடியவில்ளல. மவறு பலர் 

ளதோடர்ந்து குருக்கைோயினர். இவமரோ, என்ளைன்றும் நிளலத்திருப்பதோல், 

 ோைோத குருத்துவப் பணிளயப் ளபற்றுள்ைோர். ஆதலின், தம் வழியோகக் 

கடவுளிடம் வருபவளர அவர் முற்றும் மீட்க வல்லவரோயிருக்கிைோர்; 

அவர்களுக்கோகப் பரிந்து மபசுவதற்ளகன என்றும  உயிர் வோழ்கிைோர். 

இத்தளகய தளலள க் குருமவ   க்கு ஏற்ைவரோகிைோர். இவர் தூயவர், 

கபடற்ைவர்,  ோேற்ைவர், போவிகளிடமிருந்து பிரித்ளதடுக்கப்பட்டு, 

வோனங்களுக்கு ம லோக உயர்த்தப்பட்டவர். ஏளனய தளலள க் குருக்கள் 

ளேய்வது மபோல, முதலில் தம்முளடய போவங்களுக்கோகவும் பின்னர் 

 க்களுளடய போவங்களுக்கோகவும் இவர்  ோள்மதோறும் பலி ளேலுத்தத் 

மதளவயில்ளல. ஏளனனில் தம்ள த் தோம  பலியோகச் ளேலுத்தி இளத 

ஒமர ஒருமுளைக்குள் ளேய்து முடித்தோர்.  

திருச்ேட்டப்படி வலுவற்ை  னிதர்கள் குருக்கைோக 

ஏற்படுத்தப்படுகிைோர்கள். ஆனோல் அத்திருச்ேட்டத்திற்குப் பின்னர், 

ஆளையிட்டுக் கூைப்பட்ட வோக்கின் மூலம் என்ளைன்றும் 

நிளைவுள்ைவரோன  கமன குருவோக ஏற்படுத்தப்படுகிைோர். 

 

இது ஆண்டவர் வழங்கும் அருள்வொக்கு. 

இணைவொ உமக்கு  நன்றி 

நற்பசய்திக்கு முன் வொழ்த்பதொலி             ரயொவொ 14: 23 

அல்ரலலூயொ, அல்ரலலூயொ! “என்மீது அன்பு பகொண்டுள்ளவர் நொன் 

பசொல்வணதக் கணடப்பிடிப் ொர். என் தந்ணதயும் அவர்மீது அன்பு 

பகொள்வொர். நொங்கள் அவரிடம் வந்து அவருடன் குடிபகொள்ரவொம், 

என்கிைொர் ஆண்டவர் அல்ரலலூயொ. 



 

 

நற்பசய்தி வொசகம் 

இவற்ணைவிட ரமலொன கட்டணள ரவறு எதுவும் இல்ணல .  

✠ மொற்கு எழுதிய நற்பசய்தியிலிருந்து வொசகம்   12: 28b-34 

அக்கோலத்தில் 

 ளைநூல் அறிஞருள் ஒருவர், இமயசு அவர்களுக்கு  ன்கு 

பதில் கூறிக்ளகோண்டிருந்தளதக் கண்டு அவளர அணுகி வந்து, 

“அளனத்திலும் முதன்ள யோன கட்டளை எது?” என்று மகட்டோர். அதற்கு 

இமயசு, “‘இஸ்ரமயமல மகள்.  ம் ஆண்டவரோகிய கடவுள் ஒருவமர 

ஆண்டவர். உன் முழு இதயத்மதோடும் முழு உள்ைத்மதோடும் 

முழு னத்மதோடும் முழு ஆற்ைமலோடும் உன் ஆண்டவரோகிய கடவுளிடம் 

அன்பு கூர்வோயோக’  என்பது முதன்ள யோன கட்டளை.‘உன்மீது நீ 

அன்புகூர்வது மபோல் உனக்கு அடுத்திருப்பவர் மீதும் அன்புகூர்வோயோக’ 

என்பது இரண்டோவது கட்டளை. இவற்ளைவிட ம லோன கட்டளை மவறு 

எதுவும் இல்ளல” என்ைோர்.  

அதற்கு  ளைநூல் அறிஞர் அவரிடம், “ ன்று மபோதகமர, 

‘கடவுள் ஒருவமர; அவளரத் தவிர மவறு ஒரு கடவுள் இல்ளல’ என்று நீர் 

கூறியது உண்ள மய. அவரிடம் முழு இதயத்மதோடும் முழு அறிமவோடும் 

முழு ஆற்ைமலோடும் அன்பு ளேலுத்துவதும், தன்னிடம் அன்புளகோள்வது 

மபோல் அடுத்திருப்பவரிடம் அன்பு ளேலுத்தவதும் எரிபலிகளையும் 

மவறுபலிகளையும்விட ம லோனது” என்று கூறினோர். அவர் 

அறிவுத்திைமனோடு பதிலளித்தளதக் கண்ட இமயசு அவரிடம்,  “நீர் 

இளையோட்சியினின்று ளதோளலயில் இல்ளல” என்ைோர். அதன்பின் 

எவரும் அவரிடம் எளதயும் மகட்கத் துணியவில்ளல. 

 

இது கிறிஸ்து வழங்கும் நற்பசய்தி. 



கிறிஸ்துரவ உமக்கு புகழ். 

 

             

 

  

 


