
09.09.2018 - ப ொதுக்கொலம் 23-ம் ஞொயிறு  

 

இரண்டொம் ஆண்டு 

 

முதல் வொசகம் 

கொது ககளொகதொரின் பசவிகள் ககட்கும். வொய்க சொகதொர் மகிழ்ந்து 

 ொடுவர். 

இறைவொக்கினர் எசொயொ நூலிலிருந்து வொசகம்    35: 4-7a 

 

உள்ளத்தில் உறுதியற்றவர்களள ந ோக்கி, “திடன் ககோள்ளுங்கள், 

அஞ்சோதிருங்கள்; இந ோ, உங்கள் கடவுள் பழிதீர்க்க வருவோர்; அநீதிக்குப் 

பழிவோங்கும் கடவுளோக வந்து உங்களள விடுவிப்போர்.”  

அப்நபோது போர்ளவயற்நறோரின் கண்கள் போர்க்கும்; கோது 

நகளோந ோரின் கசவிகள் நகட்கும். அப்கபோழுது, கோலூனமுற்நறோர் 

மோன்நபோல் துள்ளிக்குதிப்பர்; வோய்நபசோந ோர் மகிழ்ந்து போடுவர்; 

போளைநிைத்தில் நீரூற்றுகள் பீறிட்டு எழும்; வறண்ட நிைத்தில் 

நீந ோளடகள் போய்ந்ந ோடும். கனல் கக்கும் மணல்ப ப்பு நீர்த்  டோகம் 

ஆகும்;  ோகமுற்ற  ள  நீரூற்றுகளோல் நிளறந்திருக்கும்; 

இது ஆண்டவர் வழங்கும் அருள்வொக்கு. 

இறைவொ உமக்கு  நன்றி. 



  திலுறரப்  ொடல்       தி ொ:146: 7. 8-9a. 9bc-10 ( ல்லவி:1) 

 

 ல்லவி: என் பநஞ்கச! நீ ஆண்டவறரப் க ொற்றிடு  

அல்லது:  அல்கலலூயொ 

7 ஆண்டவர் ஒடுக்கப்பட்நடோர்க்கோன நீதிளய நிளை ோட்டுகின்றோர்; 

பசித்திருப்நபோர்க்கு உணவளிக்கின்றோர்; சிளறப்பட்நடோர்க்கு 

விடு ளை அளிக்கின்றோர்.     ..........  ல்லவி 

 

 

8 ஆண்டவர் போர்ளவயற்நறோரின் கண்களளத் திறக்கின்றோர்; 

 ோழ்த் ப்பட்நடோள  உயர்த்துகின்றோர்; நீதிமோன்களிடம் அன்பு 

ககோண்டுள்ளோர். 

 

9a ஆண்டவர் அயல்  ோட்டினள ப் போதுகோக்கின்றோர். ..........  ல்லவி 

 

 

9bc அனோள ப் பிள்ளளகளளயும் ளகம்கபண்களளயும் 

ஆ ரிக்கின்றோர்; ஆனோல், கபோல்ைோரின் வழிமுளறகளளக் 

கவிழ்த்துவிடுகின்றோர். 

 

10 சீநயோநன! உன் கடவுள், என்கறன்றும், எல்ைோத் 

 ளைமுளறகளுக்கும் ஆட்சி கசய்வோர். அல்நைலூயோ!  

          ..........  ல்லவி 

 

     

 

 



இரண்டொம் வொசகம் 

ஏறழகளொய் இருப் வர்கறள, கடவுள் கதர்ந்துபகொள்ளவில்றலயொ? 

திருத்தூதர் யொக்ககொபு எழுதிய திருமுகத்திலிருந்து வொசகம்   2: 1-5 

என் சநகோ   சநகோ ரிகநள, மோட்சிமிக்க  ம் ஆண்டவர் இநயசு 

கிறிஸ்துவினிடம்  ம்பிக்ளக ககோண்டுள்ள நீங்கள் ஆள்போர்த்துச் 

கசயல்படோதீர்கள். கபோன் நமோதி மும் பளபளப்போன ஆளடயும் அணிந்  

ஒருவரும் அழுக்குக் கந்ள யணிந்  ஏளை ஒருவரும் உங்கள் க ோழுளகக் 

கூடத்தினுள் வருகிறோர்கள் என ளவத்துக்ககோள்நவோம். அப்கபோழுது 

நீங்கள் பளபளப்போன ஆளட அணிந் வர்மீது  னிக் கவனம் கசலுத்தி 

அவள ப் போர்த்து, “ யவுகசய்து இங்நக அமருங்கள்” என்று 

கசோல்கிறீர்கள். ஏளையிடநமோ, “அங்நக நபோய் நில்” என்நறோ அல்ைது 

“என் கோல்பக்கம்  ள யில் உட்கோர்” என்நறோ கசோல்கிறீர்கள். இவ்வோறு 

உங்களுக்குள்நள நவறுபோடு கோட்டி, தீய எண்ணத்ந ோடு 

மதிப்பிடுகிறீர்கள் அல்ைவோ? என் அன்போர்ந்  சநகோ   சநகோ ரிகநள, 

 ோன் கசோல்வள க் நகளுங்கள்; உைகின் போர்ளவயில் ஏளைகளோய் 

இருப்பவர்களள,  ம்பிக்ளகயில் கசல்வர்களோகவும்  ம்மீது அன்பு 

கசலுத்துபவருக்கு வோக்களிக்கப்பட்ட அ ளச உரிளமப்நபறோகப் 

கபறுபவர்களோகவும் கடவுள் ந ர்ந்து ககோள்ளவில்ளையோ? 

இது ஆண்டவர் வழங்கும் அருள்வொக்கு. 

இறைவொ உமக்கு  நன்றி 

 

 

நற்பசய்திக்கு முன் வொழ்த்பதொலி            மத்: 4,23 (கொண்க) 

அல்கலலூயொ, அல்கலலூயொ! இகயசு விண்ணரசு ற்றிய நற்பசய்திறயப் 

 றைசொற்றினொர்; மக்களிறடகய இருந்த கநொய் பநொடிகள் அறனத்றதயும் 

குணமொக்கினொர்.  அல்கலலூயொ. 



நற்பசய்தி வொசகம் 

கொது ககளொகதொர் ககட்கவும் க ச்சற்கைொர் க சவும் பசய்கிைொகர!  

✠  மொற்கு எழுதிய நற்பசய்தியிலிருநது வசகம்                7: 31-37 

அக்கோைத்தில், இநயசு தீர் பகுதிளய விட்டு, சீந ோன் வழியோகச் கசன்று 

க க்கப்கபோலி பகுதி  டுநவ வந்து, கலிநையக் கடளை அளடந் ோர். கோது 

நகளோ வரும் திக்கிப்நபசுபவருமோன ஒருவள ச் சிைர் அவரிடம் 

ககோண்டு வந்து, அவர்மீது ளகளவத்துக் குணமோக்குமோறு அவள  

நவண்டிக் ககோண்டனர். இநயசு அவள க் கூட்டத்திலிருந்து  னிநய 

அளைத்துச் கசன்று,  ம் வி ல்களள அவர் கோதுகளில் இட்டு, உமிழ்நீ ோல் 

அவர்  ோளவத் க ோட்டோர். பிறகு வோனத்ள  அண்ணோந்து போர்த்து, 

கபருமூச்சு விட்டு, அவள  ந ோக்கி  “எப்பத் ோ” அ ோவது  “திறக்கப்படு” 

என்றோர். உடநன அவருளடய கோதுகள் திறக்கப்பட்டன;  ோவும் 

கட்டவிழ்ந் து. அவர் க ளிவோகப் நபசினோர். 

இள  எவருக்கும் கசோல்ை நவண்டோகமன்று அவர்களுக்கு அவர் 

கட்டளளயிட்டோர். அவ து கட்டளளக்கு ந ர்மோறோக இன்னும் 

மிகுதியோய் அவர்கள் அள  அறிவித்து வந் ோர்கள்.  

அவர்கள் அளவு கடந்  வியப்பில் ஆழ்ந் வர்களோய், “இவர் 

எத்துளண  ன்றோக யோவற்ளறயும் கசய்து வருகிறோர்! கோதுநகளோந ோர் 

நகட்கவும் நபச்சற்நறோர் நபசவும் கசய்கிறோந !” என்று 

நபசிக்ககோண்டோர்கள். 

 

இது கிறிஸ்து வழங்கும் நற்பசய்தி. 

கிறிஸ்துகவ உமக்கு புகழ் 

 

 


