
02.09.2018 - ப ொதுக்கொலம் 22-ம் ஞொயிறு  

 

இரண்டொம் ஆண்டு 

 

முதல் வொசகம் 

நொன் உங்களுக்குக் கட்டளையிட்டுச் பசொல் வற்ற ொடு எளதயும் றசர்க்க 

றவண்டொம். 

இளைச்சட்ட நூலிலிருந்து வொசகம்      4: 1-2, 6-8 

 

இஸ்ரயேலயர! யேளுங்ேள்; நான் உங்ேளுக்குக் ேற்றுத்தரும் 

நிேமங்ேள் முறைறமேளின்படி ஒழுகுங்ேள். அதனால் நீங்ேள் வாழ்ந்து, 

உங்ேள் மூதாறதேரின் ேடவுளாகிே ஆண்டவர் உங்ேளுக்குக் கோடுக்கும் 

நாட்டுக்குச் கென்று அறத உரிறமோக்குவீர்ேள். நான் உங்ேளுக்குக் 

ேட்டறளயிட்டுச் கொல்பவற்யைாடு எறதயும் யெர்க்ேவும் யவண்டாம். 

அதிலிருந்து எறதயும் நீக்ேவும் யவண்டாம். உங்ேள் ேடவுளாகிே 

ஆண்டவரின் ேட்டறளேறள நான் உங்ேளுக்குக் ேற்றுத்தருகியைன்; 

அவற்றைப் பின்பற்றுங்ேள்.  

நீங்ேள் அவற்றைப் பின்பற்றி நடவுங்ேள். அதுயவ மக்ேளினங்ேள் 

முன்னிறலயில் உங்ேள் ஞானமும் அறிவாற்ைலுமாய் விளங்கும். இந்த 

நிேமங்ேறளக் யேள்வியுறும் அறனவரும், உண்றமயில் இப்யபரினம் 

ஞானமும் அறிவாற்ைலும் கோண்ட மக்ேளால் ஆனது என்பர். நாம் குரல் 

எழுப்பும் யபாகதல்லாம் நம் ேடவுளாகிே ஆண்டவர் நம்யமாடு உள்ளார். 



அவறரப்யபால், மக்ேளுக்கு மிேவும் கநருங்கிே ேடவுறளக்கோண்ட 

யவறு யபரினம் ஏதாகிலும் உண்டா? நான் இன்று யநர்றமமிகு 

ெட்டங்ேறள உங்ேளுக்குத் தந்துள்யளன். இவற்றைப் யபான்ை 

நிேமங்ேறளயும் முறைறமேறளயும் கோண்ட யவறுயபரினம் 

ஏதாகிலும் உண்டா? 

 

இது ஆண்டவர் வழங்கும் அருள்வொக்கு. 

இள வொ உமக்கு  நன்றி. 

 

 

  திலுளரப்  ொடல்       தி ொ:15: 2-3a. 3bc-4ab. 5 ( ல்லவி: 1a) 

 

 ல்லவி: ஆண்டவறர, உம் கூடொரத்தில் தங்கிடத் தகுதியுள்ைவர் யொர்? 

1 மாெற்ைவராய் நடப்யபாயர! — இன்யனார் யநரிேவற்றைச் கெய்வர்; 

உளமார உண்றம யபசுபவர்; 

3a தம் நாவினால் புைங்கூைார்;     ..........  ல்லவி 

 

3bc தம் யதாழருக்குத் தீங்கிறழோர்; தம் அடுத்தவறரப் பழித்துறரோர். 

4ab கநறிதவறி நடப்யபாறர இழிவாேக் ேருதுவர்; ஆண்டவருக்கு 

அஞ்சுயவாறர உேர்வாே மதிப்பர்;   ..........  ல்லவி 

 

5 தம் பணத்றத வட்டிக்குக் கோடார்; மாெற்ைவருக்கு எதிராேக் 

றேயூட்டுப் கபைார்; — இவ்வாறு நடப்யபார் என்றும் 

நிறலத்திருப்பர்.       ..........  ல்லவி 



 

இரண்டொம் வொசகம் 

இள வொர்த்ளதயின் டி நடக்கி வர்கைொய் இருங்கள். 

திருத்தூதர் யொக்றகொபு எழுதிய திருமுகத்திலிருந்து வொசகம் 1: 17-18, 21b-22,27 

ெயோதரர் ெயோதரிேயள,  

நல்ல கோறடேள் அறனத்தும், நிறைவான வரகமல்லாம், ஒளியின் 

பிைப்பிடமான விண்ணேத் தந்றதயிடமிருந்யத வருகின்ைன. அவரிடம் 

எவ்வறேோன மாற்ைமும் இல்றல; அவர் மாறிக்கோண்டிருக்கும் நிழல் 

அல்ல. தம் பறடப்புேளுள் நாம் முதற்ேனிேளாகும்படி உண்றமறே 

அறிவிக்கும் வார்த்றதோல் நம்றம ஈன்கைடுக்ே அவர் விரும்பினார். 

உங்ேள் உள்ளத்தில் ஊன்ைப்பட்ட வார்த்றதறேப் பணியவாடு 

ஏற்றுக்கோள்ளுங்ேள். அதுயவ உங்ேறள மீட்ே வல்லது. 

இறைவார்த்றதறேக் யேட்கிைவர்ேளாே மட்டும் இருந்து உங்ேறள 

ஏமாற்றிக்கோள்ள யவண்டாம். அதன்படி நடக்கிைவர்ேளாயும் இருங்ேள். 

தந்றதோம் ேடவுளின் பார்றவயில் தூய்றமோனதும் 

மாெற்ைதுமான ெமேவாழ்வு எதுகவனில், துன்புறும் அனாறதேறளயும் 

றேம்கபண்ேறளயும் ேவனித்தலும் உலேத்தால் ேறைபடாதபடி தம்றமக் 

ோத்துக்கோள்வதும் ஆகும். 

இது ஆண்டவர் வழங்கும் அருள்வொக்கு. 

இள வொ உமக்கு  நன்றி 

 

நற்பசய்திக்கு முன் வொழ்த்பதொலி              யொக்  1, 18  

அல்றலலூயொ, அல்றலலூயொ! தம்  ளடப்புகளுள் நொம் 

முதற்கனிகைொகும் டி உண்ளமளய அறிவிக்கும் வொர்த்ளதயொல் நம்ளம 

ஈன்ப டுக்க அவர் விரும்பினொர். அல்றலலூயொ. 



நற்பசய்தி வொசகம் 

நீங்கள் கடவுளின் கட்டளைகளைக் ளகவிட்டு மனித மரள ப் பின் ற்றி 

வருகி வர்கள். 

✠ மொற்கு எழுதிய நற்பசய்தியிலிருந்து வசகம்              7: 1-8, 14-15, 21-23 

ஒருநாள் பரியெேரும் எருெயலமிலிருந்து வந்திருந்த மறைநூல் 

அறிஞர் சிலரும் அவரிடம் வந்து கூடினர். அவருறடே சீடருள் சிலர் 

தீட்டான, அதாவது, ேழுவாத றேேளால் உண்பறத அவர்ேள் ேண்டார்ேள். 

பரியெேரும், ஏன் யூதர் அறனவருயம, தம் மூதாறதேர் மரறபப் 

பின்பற்றிக் றேேறள முறைப்படி ேழுவாமல் உண்பதில்றல; 

ெந்றதயிலிருந்து வாங்கிேவற்றைக் ேழுவிே பின்னயர உண்பர். 

அவ்வாயை கிண்ணங்ேள், பரணிேள், கெம்புேள் ஆகிேவற்றைக் ேழுவுதல் 

யபான்று அவர்ேள் ேறடப்பிடிக்ே யவண்டிே மரபுேள் இன்னும் பல 

இருந்தன. 

ஆேயவ பரியெேரும் மறைநூல் அறிஞரும் அவறர யநாக்கி, “உம் 

சீடர் மூதாறதேர் மரபுப்படி நடவாமல் தீட்டான றேேளால் உணவு 

அருந்துவயதன்?” என்று யேட்டனர். 

அதற்கு அவர், “கவளியவடக்ோரர்ேளாகிே உங்ேறளப்பற்றி எொோ 

கபாருத்தமாே இறைவாக்கு உறரத்திருக்கிைார். ‘இம்மக்ேள் உதட்டினால் 

என்றனப் யபாற்றுகின்ைனர்; இவர்ேள் உள்ளயமா என்றன விட்டு கவகு 

கதாறலயில் இருக்கிைது. மனிதக் ேட்டறளேறளக் யோட்பாடுேளாேக் 

ேற்பிக்கின்ைனர். இவர்ேள் என்றன வழிபடுவது வீண்’ என்று அவர் 

எழுதியுள்ளார். நீங்ேள் ேடவுளின் ேட்டறளேறளக் றேவிட்டு மனித 

மரறபப் பின்பற்றி வருகிைவர்ேள்” என்று அவர்ேளிடம் கூறினார் 

இயேசு மக்ேள் கூட்டத்றத மீண்டும் தம்மிடம் வரவறழத்து, 

அவர்ேறள யநாக்கி, “நான் கொல்வறத அறனவரும் யேட்டுப் புரிந்து 

கோள்ளுங்ேள். கவளியேயிருந்து மனிதருக்குள்யள கென்று அவர்ேறளத் 

தீட்டுப்படுத்தக் கூடிேது ஒன்றுமில்றல. மனிதருக்கு உள்யளயிருந்து 

கவளியே வருபறவயே அவர்ேறளத் தீட்டுப் படுத்தும். ஏகனனில் மனித 



உள்ளத்திலிருந்யத பரத்றதறம, ேளவு, கோறல, விபொரம், யபராறெ, 

தீச்கெேல், வஞ்ெேம், ோமகவறி, கபாைாறம, பழிப்புறர, கெருக்கு, 

மதியேடு ஆகிேவற்றைச் கெய்ேத் தூண்டும் தீே எண்ணங்ேள் 

கவளிவருகின்ைன. தீேனவாகிே இறவ அறனத்தும் உள்ளத்திலிருந்து 

வந்து மனிதறரத் தீட்டுப் படுத்துகின்ைன” என்ைார். 

 

இது கிறிஸ்து வழங்கும் நற்பசய்தி. 

கிறிஸ்துறவ உமக்கு புகழ் 

 

 

 


