
11.11.2018 - ப ொதுக்கொலம் 32-ம் ஞொயிறு  

 

இரண்டொம் ஆண்டு 

 

முதல் வொசகம் 

எலியொ பசொன்ன டியய ககம்ப ண் பசய்தொர் 

அரசர்கள் முதல் நூலிலிருந்து வொசகம்      17:10-16 

அந்நாள்களில் 

எலியா புறப்பட்டு, சாரிபாத்துக்குப் பபானார். நகரின் 

நுழைவாயிழை வந்தழைந்த பபாழுது, அங்பக ஒரு ழகம்பபண் 

சுள்ளிகழைப் பபாறுக்கிக் பகாண்டிருந்தார். அவர் அவழை அழைத்து, 

“ஒரு பாத்திைத்தில் எனக்குக் குடிக்கக் பகாஞ்சம் தண்ணீர் பகாண்டு வா” 

என்றார். அவர் அழதக் பகாண்டு வைச் பசல்ழகயில், அவழைக் கூப்பிட்டு, 

“எனக்குக் பகாஞ்சம் அப்பமும் ழகபயாடு பகாண்டு வருவாயா?” 

என்றார். 

அவர், “வாழும் உம் கைவுைாகிய ஆண்ைவர்பேல் ஆழை! 

என்னிைம் அப்பம் ஏதும் இல்ழை; பாழனயில் ழகயைவு ோவும் 

கையத்தில் சிறிதைவு எண்பையுபே என்னிைம் உள்ைன. இபதா, 

இப்பபாது இைண்பைாரு சுள்ளிகழைப் பபாறுக்கிக் பகாண்டு வீட்டிற்குப் 

பபாய் அப்பம் சுட்டு, நானும் என் ேகனும் சாப்பிடுபவாம். அதன் பின் 

சாகத்தான் பவண்டும்” என்றார். 



எலியா அவரிைம், “அஞ்ச பவண்ைாம், பபாய் நீ பசான்னபடிபய 

பசய். ஆனால், முதலில் எனக்கு ஒரு சிறிய அப்பம் சுட்டுக் பகாண்டு வா. 

பிறகு உனக்கும் உன் ேகனுக்கும் சுட்டுக்பகாள். 

இஸ்ைபயலின் கைவுைாகிய ஆண்ைவர் உழைப்பது இதுபவ: 

நாட்டில் ஆண்ைவர் ேழை பபய்யச் பசய்யும் நாள் வழை பாழனயிலுள்ை 

ோவு தீைாது; கையத்திலுள்ை எண்பையும் குழறயாது” என்று பசான்னார். 

அவர் பபாய் எலியா பசான்னபடிபய பசய்தார். அவரும் அவருழைய 

ேகனும், அவர் வீட்ைாரும் பை நாள் சாப்பிட்ைனர். எலியா வழியாக 

ஆண்ைவர் உழைத்த வாக்கின்படி பாழனயிலிருந்து ோவு தீைவில்ழை; 

கையத்திலிருந்த எண்பையும் குழறயவில்ழை. 

 

இது ஆண்டவர் வழங்கும் அருள்வொக்கு. 

இகைவொ உமக்கு  நன்றி. 

 

 திலுகரப்  ொடல்             தி ொ:146: 7.8-9a.9bc-10 ( ல்லவி:1) 

 

 ல்லவி:  என் பநஞ்யச! நீ ஆண்டவகரப் ய ொற்றிடு. 

அல்லது: அல்யலலூயொ 

7 ஆண்ைவர் ஒடுக்கப்பட்பைார்க்கான நீதிழய நிழைநாட்டுகின்றார்; 

பசித்திருப்பபார்க்கு உைவளிக்கின்றார்; சிழறப்பட்பைார்க்கு 

விடுதழை அளிக்கின்றார்     ............... ல்லவி 

 

8 ஆண்ைவர் பார்ழவயற்பறாரின் கண்கழைத் திறக்கின்றார்; 

தாழ்த்தப்பட்பைாழை உயர்த்துகின்றார்; நீதிோன்களிைம் அன்பு 

பகாண்டுள்ைார்.       ............... ல்லவி 

 

9a ஆண்ைவர் அயல் நாட்டினழைப் பாதுகாக்கின்றார் ............... ல்லவி 



9bc அனாழதப் பிள்ழைகழையும் ழகம்பபண்கழையும் 

ஆதரிக்கின்றார்; ஆனால், பபால்ைாரின் வழிமுழறகழைக் கவிழ்த்து 

விடுகின்றார். 

10 சீபயாபன! உன் கைவுள், என்பறன்றும், எல்ைாத் 

தழைமுழறகளுக்கும் ஆட்சி பசய்வார்.   ............... ல்லவி 

 

இரண்டொம் வொசகம் 

 ொவங்ககைப் ய ொக்கும் ப ொருட்டு ஒயர முகை தகமத்தொயம   லியொகக்  

பகொடுத்தொர்.  

எபியரயருக்கு எழுதப் ட்ட திருமுகத்திலிருந்து வொசகம்   9:24-28 

சபகாதைர் சபகாதரிகபை, 

கிறிஸ்து ேனிதரின் ழகயால் அழேக்கப்பட்ைதும் உண்ழேயான 

தூயகத்திற்கு முன்னழையாைோய் இருப்பதுோன இவ்வுைகத் 

தூயகத்திற்குள் நுழையாேல் விண்ணுைகிற்குள்பைபய 

நுழைந்திருக்கிறார். அங்பக இப்பபாது நம் சார்பாகக் கைவுளின் திருமுன் 

நிற்கிறார். தழைழேக்குரு விைங்குகளின் இைத்தத்துைன் ஆண்டுபதாறும் 

தூயகத்திற்குள் பசல்வார். அதற்கு ோறாக, கிறிஸ்து தம்ழேபய ஒபை முழற 

பலியாகக் பகாடுத்தார். அழத மீண்டும் மீண்டும் பசய்யவில்ழை. 

அவ்வாறு பசய்திருப்பாபைன்றால், உைகம் பதான்றிய காைந்பதாட்டு, 

அவர் மீண்டும் மீண்டும் துன்புற்றிருக்கபவண்டும். அதற்கு ோறாக, 

உைகம் முடியும் காைோன இப்பபாது தம்ழேபய பலியாகக் பகாடுத்து, 

பாவங்கழைப் பபாக்குவதற்காக ஒபை முழற உைகில் 

பவளிப்படுத்தப்பட்ைார். 

ேனிதர் ஒபை முழற சாவுக்கு உட்படுகின்றனர். பின்னர் இறுதித் 

தீர்ப்பு வருகிறது. இதுபவ அவர்களுக்பகனவுள்ை நியதி. அவ்வாபற, 

கிறிஸ்துவும் பைரின் பாவங்கழைப் பபாக்கும் பபாருட்டு, ஒபைமுழற 

தம்ழேத்தாபே பலியாகக் பகாடுத்தார். அவர் மீண்டும் ஒருமுழற 



பதான்றுவார். ஆனால், பாவத்தின் பபாருட்டு அல்ை, தேக்காகக் 

காத்திருப்பவர்களுக்கு மீட்பு அருளும் பபாருட்பை பதான்றுவார். 

 

இது ஆண்டவர் வழங்கும் அருள்வொக்கு. 

இகைவொ உமக்கு  நன்றி. 

 

 

நற்பசய்திக்கு முன் வொழ்த்பதொலி      மத் 5:3 

அல்யலலூயொ, அல்யலலூயொ! ஏகழயரின் உள்ைத்யதொர்  ய றுப ற்யைொர்; 

ஏபனனில் விண்ணரசு அவர்களுக்கு உரியது. அல்யலலூயொ. 

 

நற்பசய்தி வொசகம்   

இந்த ஏகழக்  ககம்ப ண், எல்லொகரயும்விட மிகுதியொகப் ய ொட்டிருக்கின்ைொர்.   

✠ மொற்கு எழுதிய நற்பசய்தியிலிருந்து வொசகம்    12:38-44 

அக்காைத்தில் 

இபயசு கற்பித்துக்பகாண்டிருந்தபபாது, “ேழறநூல் அறிஞர்கழைக் 

குறித்துக் கவனோய் இருங்கள். அவர்கள் பதாங்கல் ஆழை அணிந்து 

நைோடுவழதயும் சந்ழத பவளிகளில் ேக்கள் தங்களுக்கு வைக்கம் 

பசலுத்துவழதயும் விரும்புகிறார்கள்; பதாழுழகக் கூைங்களில் 

முதன்ழேயான இருக்ழககழையும் விருந்துகளில் முதன்ழேயான 

இைங்கழையும் பபற விரும்புகிறார்கள்; ழகம்பபண்களின் வீடுகழைப் 

பிடுங்கிக்பகாள்கிறார்கள்; நீண்ை பநைம் இழறவனிைம் பவண்டுவதாக 

நடிக்கிறார்கள். கடுந்தண்ைழனத் தீர்ப்புக்கு ஆைாகவிருப்பவர்கள் 

இவர்கபை” என்று கூறினார். 

இபயசு காணிக்ழகப் பபட்டிக்கு எதிைாக அேர்ந்துபகாண்டு ேக்கள் 

அதில் பசப்புக்காசு பபாடுவழத உற்று பநாக்கிக் பகாண்டிருந்தார். 

பசல்வர் பைர் அதில் மிகுதியாகப் பபாட்ைனர். அங்கு வந்த ஓர் ஏழைக் 



ழகம்பபண் ஒரு பகாதிைாந்துக்கு இழையான இைண்டு காசுகழைப் 

பபாட்ைார். 

அப்பபாழுது, அவர் தம் சீைழை வைவழைத்து, “இந்த ஏழைக் 

ழகம்பபண், காணிக்ழகப் பபட்டியில் காசு பபாட்ை ேற்ற எல்ைாழையும் 

விை மிகுதியாகப் பபாட்டிருக்கிறார் என உறுதியாக உங்களுக்குச் 

பசால்கிபறன். 

 ஏபனனில் அவர்கள் அழனவரும் தங்களுக்கு இருந்த 

மிகுதியான பசல்வத்திலிருந்து பபாட்ைனர். இவபைா தேக்குப் 

பற்றாக்குழற இருந்தும் தம்மிைம் இருந்த அழனத்ழதயுபே, ஏன் தம் 

பிழைப்புக்காக ழவத்திருந்த எல்ைாவற்ழறயுபே பபாட்டுவிட்ைார்” 

என்று அவர்களிைம் கூறினார். 

 

இது கிறிஸ்து வழங்கும் நற்பசய்தி. 

கிறிஸ்துயவ உமக்கு புகழ். 

அல்ைது குறுகிய வாசகம் 

இந்த ஏகழக்  ககம்ப ண், எல்லொகரயும்விட மிகுதியொகப் ய ொட்டிருக்கின்ைொர்.   

✠ மொற்கு எழுதிய நற்பசய்தியிலிருந்து வொசகம்    12:41-44 

அக்காைத்தில் 

இபயசு காணிக்ழகப் பபட்டிக்கு எதிைாக அேர்ந்துபகாண்டு ேக்கள் 

அதில் பசப்புக்காசு பபாடுவழத உற்று பநாக்கிக் பகாண்டிருந்தார். 

பசல்வர் பைர் அதில் மிகுதியாகப் பபாட்ைனர். அங்கு வந்த ஓர் ஏழைக் 

ழகம்பபண் ஒரு பகாதிைாந்துக்கு இழையான இைண்டு காசுகழைப் 

பபாட்ைார். 

அப்பபாழுது, அவர் தம் சீைழை வைவழைத்து, “இந்த ஏழைக் 

ழகம்பபண், காணிக்ழகப் பபட்டியில் காசு பபாட்ை ேற்ற எல்ைாழையும் 

விை மிகுதியாகப் பபாட்டிருக்கிறார் என உறுதியாக உங்களுக்குச் 

பசால்கிபறன். ஏபனனில் அவர்கள் அழனவரும் தங்களுக்கு இருந்த 



மிகுதியான பசல்வத்திலிருந்து பபாட்ைனர். இவபைா தேக்குப் 

பற்றாக்குழற இருந்தும் தம்மிைம் இருந்த அழனத்ழதயுபே, ஏன் தம் 

பிழைப்புக்காக ழவத்திருந்த எல்ைாவற்ழறயுபே பபாட்டுவிட்ைார்” 

என்று அவர்களிைம் கூறினார். 

இது கிறிஸ்து வழங்கும் நற்பசய்தி. 

கிறிஸ்துயவ உமக்கு புகழ். 

 

 

 

 

 


