
16.09.2018 - ப ொதுக்கொலம் 24-ம் ஞொயிறு  

 

இரண்டொம் ஆண்டு 

 

முதல் வொசகம் 

அடிப்ப ொருக்கு என் முதுககயும், தொடிகைப் பிடுங்குபவொருக்கு என் 

தொகடகையும் ஒப்புவித்பதன். 

இகைவொக்கினர் எசொைொ நூலிலிருந்து வொசகம்   50: 5-9a 

ஆண்டவராகிய என் தலைவர் என் செவிலயத் திறந்துள்ளார்; நான் 

கிளர்ந்சதழவில்லை; விைகிச் செல்ைவுமில்லை. அடிப்ப ார்க்கு என் 

முதுலையும், தாடிலயப் பிடுங்குபவார்க்கு என் தாலடலயயும் 

ஒப்புவித்பதன். நிந்தலை செய்பவார்க்கும் ைாறி உமிழ்பவார்க்கும் என் 

முைத்லத மலறக்ைவில்லை. ஆண்டவராகிய என் தலைவர் துலை 

நிற்கின்றார்; நான் அவமாைம் அலடபயன்; என் முைத்லதக் ைற் ாலற 

ஆக்கிக் சைாண்படன்; இழிநிலைலய நான் அலடவதில்லை 

என்றறிபவன். நான் குற்றமற்றவன் எை எைக்குத் தீர்ப்பு வழங்கு வர் 

அருகில் உள்ளார்; என்பைாடு வழக்ைாடு வன் எவன்? நாம் இருவரும் 

எதிர் எதிபர நிற்ப ாம்; என்மீது குற்றஞ்ொட்டு வன் எவன்? அவன் 

என்லை சநருங்ைட்டும். இபதா, ஆண்டவராகிய என் தலைவர் எைக்குத் 

துலைநிற்கின்றார்; நான் குற்றவாளி எைத் தீர்ப்பிட யாரால் இயலும்? 

இது ஆண்டவர் வழங்கும் அருள்வொக்கு. 

இகைவொ உமக்கு  நன்றி. 



  திலுகரப்  ொடல்     தி ொ:116: 1-2. 3-4. 5-6. 8-9 ( ல்லவி: 9) 

 

 ல்லவி: உயிர் வொழ்பவொர் நொட்டில்,நொன் ஆண்டவர் திருமுன்  

வொழ்ந்திடுபவன்.  

அல்லது:   அல்பலலூைொ 

1 அல்பைலூயா! ஆண்டவர்மீது அன்புகூர்கின்பறன்; ஏசைனில், 

எைக்கு இரங்குமாறு நான் எழுப்பிய குரலை அவர் பைட்டருளிைார். 

2 அவலர நான் மன்றாடிய நாளில், எைக்கு அவர் செவிொய்த்தார். 

           ..........  ல்லவி 

3 ொவின் ையிறுைள் என்லைப் பிணித்துக் சைாண்டை;  ாதாளத்தின் 

துன் ங்ைள் என்லைப்  ற்றிக் சைாண்டை; துன் மும் துயரமும் 

என்லை ஆட்சைாண்டை. 

4 நான் ஆண்டவரது ச யலரத் சதாழுபதன்; ‛ஆண்டவபர! என் 

உயிலரக்ைாத்தருளும்’ என்று சைஞ்சிபைன்.    

          ..........  ல்லவி 

 

5 ஆண்டவர் அருளும் நீதியும் சைாண்டவர்; நம் ைடவுள் இரக்ைம் 

உள்ளவர்.  

6 எளிய மைத்பதாலர ஆண்டவர்  ாதுைாக்கின்றார்; நான் 

தாழ்த்தப் ட்டப ாது எைக்கு மீட் ளித்தார். 

           ..........  ல்லவி 

8 என் உயிலரச் ொவினின்று விடுவித்தார்; என் ைண் ைைங்ைாத டியும் 

என் ைால் இடறாத டியும் செய்தார். 

9 உயிர் வாழ்பவார் நாட்டில், நான் ஆண்டவர் திருமுன் 

வாழ்ந்திடுபவன்.      ..........  ல்லவி 



இரண்டொம் வொசகம் 

 

நம்பிக்கக பசைல் வடிவம் ப ைொவிட்டொல், தன்னிபல உயிரற்ைதொய் 

இருக்கும். 

திருத்தூதர் ைொக்பகொபு எழுதிை திருமுகத்திலிருந்து வொசகம்   2: 14-18 

என் ெபைாதர ெபைாதரிைபள, தம்மிடம் நம்பிக்லை உண்டு 

எைச்சொல்லும் ஒருவர் அலதச் செயல்ைளிபை ைாட்டாவிட்டால், 

அதைால்  யன் என்ை? அந்த நம்பிக்லை அவலர மீட்ை முடியுமா? ஒரு 

ெபைாதரன் அல்ைது ஒரு ெபைாதரி ப ாதிய உலடயும் அன்றாட உைவும் 

இல்ைாதிருக்கும்ப ாது, அவர்ைள் உடலுக்குத் பதலவயாைலவ 

எவற்லறயும் சைாடாமல் உங்ைளுள் ஒருவர் அவர்ைலளப்  ார்த்து, 

“நைபம சென்று வாருங்ைள்; குளிர் ைாய்ந்து சைாள்ளுங்ைள்;  சியாற்றிக் 

சைாள்ளுங்ைள்;” என் ாசரன்றால் அதைால்  யன் என்ை? அலதப் 

ப ாைபவ, நம்பிக்லையும் செயல் வடிவம் ச றாவிட்டால் தன்னிபை 

உயிரற்றதாயிருக்கும். 

ஆைால், “ஒருவரிடம் நம்பிக்லை இருப் துப ாை 

இன்சைாருவரிடம் செயல்ைள் இருக்கின்றை” எை யாராவது 

சொல்ைைாம். அதற்கு என்  தில்; செயல்ைள் இன்றி எவ்வாறு நம்பிக்லை 

சைாண்டிருக்ை முடியும் எைக் ைாட்டுங்ைள். நாபைா என் செயல்ைளின் 

அடிப் லடயில் நான் சைாண்டுள்ள நம்பிக்லைலய உங்ைளுக்குக் 

ைாட்டுகிபறன். 

  

இது ஆண்டவர் வழங்கும் அருள்வொக்கு. 

இகைவொ உமக்கு  நன்றி 

 

 



நற்பசய்திக்கு முன் வொழ்த்பதொலி           கலொ  6,14 

அல்பலலூைொ, அல்பலலூைொ! நொபனொ நம் ஆண்டவர் இபைசுகிறிஸ்துவின் 

சிலுகவகை அன்றி, பவறு எகதப் ற்றியும் ஒருப ொதும் ப ருகம 

 ொரொட்ட மொட்படன். அதன் வழிைொகபவ, என்கனப் ப ொறுத்தவகரயில், 

உலகம் சிலுகவயில் அகைைப் ட்டிருக்கிைது. உலககப் 

ப ொறுத்தவகரயில் நொனும் சிலுகவயில் அகைைப் ட்டிருக்கிபைன். 
அல்பலலூைொ. 

 

நற்பசய்தி வொசகம் 

மொனிடமகன்  லவொறு துன் ப் ட பவண்டும்.  

✠ மொற்கு எழுதிை நற்பசய்தியிலிருநது     8: 27- 35 

 

அக்ைாைத்தில், இபயசு தம் சீடருடன் பிலிப்புச் செெரியாலவச் ொர்ந்த 

ஊர்ைளுக்குப் புறப் ட்டுச் சென்றார். வழியில் அவர் தம் சீடலர 

பநாக்கி, “நான் யார் எை மக்ைள் சொல்கிறார்ைள்?” என்று பைட்டார். 

அதற்கு அவர்ைள் அவரிடம், “சிைர் திருமுழுக்கு பயாவான் எைவும் 

பவறு சிைர் எலியா எைவும் மற்றும் சிைர் இலறவாக்கிைருள் ஒருவர் 

எைவும் சொல்கின்றைர்” என்றார்ைள். 

“ஆைால் நீங்ைள் நான் யார் எைச் சொல்கிறீர்ைள்?” என்று அவர் 

அவர்ைலளக் பைட்ை, ப துரு மறுசமாழியாை, “நீர் சமசியா” என்று 

உலரத்தார். தம்லமப் ற்றி எவரிடமும் சொல்ை பவண்டாம் என்று 

அவர்ைளிடம் அவர் ைண்டிப் ாய்க் கூறிைார். 

“மானிடமைன்  ைவாறு துன் ப் டவும் மூப் ர்ைள், தலைலமக் 

குருக்ைள், மலறநூல் அறிஞர்ைள் ஆகிபயாரால் உதறித் தள்ளப் ட்டுக் 

சைாலை செய்யப் டவும் மூன்று நாள்ைளுக்குப்பின் உயிர்த்சதழவும் 

பவண்டும்” என்று இபயசு அவர்ைளுக்குக் ைற்பிக்ைத் சதாடங்கிைார். 

இலதசயல்ைாம் அவர் சவளிப் லடயாைபவ சொன்ைார்.  



ப துரு அவலரத் தனிபய அலழத்துக் ைடிந்து சைாண்டார். ஆைால் 

இபயசு தம் சீடர்ைள்  க்ைம் திரும்பிப்  ார்த்து ப துருவிடம், “என் ைண் 

முன் நில்ைாபத, ொத்தாபை. ஏசைனில் நீ ைடவுளுக்கு ஏற்றலவ  ற்றி 

எண்ைாமல் மனிதருக்கு ஏற்றலவ  ற்றிபய எண்ணுகிறாய்” என்று 

ைடிந்துசைாண்டார்.  

பின்பு அவர் மக்ைள் கூட்டத்லதயும் சீடலரயும் தம்மிடம் 

வரவலழத்து, “என்லைப் பின் ற்ற விரும்பும் எவரும் தன்ைைம் துறந்து, 

தம் சிலுலவலயத் தூக்கிக்சைாண்டு என்லைப் பின் ற்றட்டும். ஏசைனில் 

தம் உயிலரக் ைாத்துக்சைாள்ள விரும்பும் எவரும் அலத இழந்து விடுவார்; 

என் ச ாருட்டும் நற்செய்தியின் ச ாருட்டும் தம் உயிலர இழக்கும் 

எவரும் அலதக் ைாத்துக் சைாள்வார். என்றார். 

 

இது கிறிஸ்து வழங்கும் நற்பசய்தி. 

கிறிஸ்துபவ உமக்கு புகழ் 

 

 

 

 


