
23.09.2018 - ப ொதுக்கொலம் 25-ம் ஞொயிறு  

 

இரண்டொம் ஆண்டு 

 

முதல் வொசகம் 

இழிவொன சொவுக்கு அவர்களைத் தீர்ப்பிடுவவொம். 

சொலவ ொனின்  ஞொன நூலிலிருந்து வொசகம்    2: 17-20 

 

நீதிமான்களுடைய ச ாற்கள் உண்டமயா எனக் கண்ைறிவ ாம்; 

முடிவில் அ ர்களுக்கு என்ன நிகழும் என ஆய்ந்தறிவ ாம். 

நீதிமான்கள் கைவுளின் மக்கள் என்றால், அ ர் அ ர்களுக்கு உதவி 

ச ய் ார்; படக ரிைமிருந்து அ ர்கடை விடுவிப்பார். அ ர்கைது 

கனிவிடனக் கண்டுசகாள்ைவும், சபாறுடமடய ஆய்ந்தறியவும், 

 ட சமாழி கூறியும் துன்புறுத்தியும் அ ர்கடைச் வ ாதித்தறிவ ாம். 

இழி ான  ாவுக்கு அ ர்கடைத் தீர்ப்பிடுவ ாம்; ஏசனனில், தங்கள் 

 ாய்சமாழிப் படி அ ர்கள் பாதுகாப்புப் சபறு ார்கள்.’ 

 

 

இது ஆண்டவர் வழங்கும் அருள்வொக்கு. 



இளைவொ உ க்கு  நன்றி. 

 

 

  திலுளரப்  ொடல்       தி ொ: 54: 1-2. 3. 4,6 ( ல்லவி: 4b) 

 

 ல்லவி: என் தளலவர் என் வொழ்வுக்கு ஆதரவொய் உள்வைொருடன்  

இருக்கின்ைொர் 

1 கைவுவை, உமது சபயரின்  ல்லடமயால் என்டனக் காப்பாற்றும்; 

உமது ஆற்றலினால் எனது வேர்டமடய நிடலோட்டும். 

2 கைவுவை, என் விண்ணப்பத்டதக் வகட்ைருளும்; என்  ாயின் 

ச ாற்களுக்குச் ச விசகாடுத்தருளும். 

..........  ல்லவி 

3 ஏசனனில், ச ருக்குற்வறார் எனக்கு எதிராய் எழுந்துள்ைனர்; 

சகாடிய ர் என் உயிடரப் பறிக்கப் பார்க்கின்றனர்; அ ர்கள் 

கைவுடை அறவ  நிடனப்பதில்டல.  

..........  ல்லவி 

4 இவதா! கைவுள் எனக்குத் துடண ராய் இருக்கின்றார்; என் 

தடல ர் என்  ாழ்வுக்கு ஆதர ாய் உள்வைாருைன் இருக்கின்றார்; 

6 தன்னார் த்வதாடு உமக்குப் பலி ச லுத்துவ ன்; ஆண்ை வர, 

உமது சபயருக்கு ேன்றி ச லுத்துவ ன்; இதுவ  ேன்று.’ 

..........  ல்லவி 

 



 

      

இரண்டொம் வொசகம் 

அள தி ஏற் டுத்துவவொர் விளதத்த அள தி என்னும் விளதயிலிருந்து 

நீதிபென்னும் கனி விளைகிைது. 

திருத்தூதர் ெொக்வகொபு எழுதிெ திருமுகத்திலிருந்து வொசகம்  3: 16 – 4:3 

அன்பிற்குரிய ர்கவை, சபாறாடமயும் கட்சி மனப்பான்டமயும் உள்ை 

இைத்தில் குழப்பமும் எல்லாக் சகாடுஞ்ச யல்களும் ேைக்கும். 

விண்ணிலிருந்து  ரும் ஞானத்தின் தடலயாய பண்பு அதன் 

தூய்டமயாகும். வமலும் அது அடமதிடய ோடும்; சபாறுடம சகாள்ளும்; 

இணங்கிப் வபாகும் தன்டமயுடையது; இரக்கமும் ேற்ச யல்களும் 

நிடறந்தது; ேடுநிடல த றாதது; ச ளிவ ைமற்றது. அடமதி 

ஏற்படுத்துவ ார் விடதத்த அடமதி என்னும் விடதயிலிருந்து 

நீதிசயன்னும் கனி விடைகிறது. 

உங்களிடைவய  ண்டை  ச் ரவுகள் ஏற்பைக் காரணசமன்ன? 

உங்களுக்குள்வை வபாராடிக்சகாண்டிருக்கும் சிற்றின்ப ோட்ைங்கள் 

அல்ல ா? நீங்கள் ஆட ப்படு து கிடைக்காததால் சகாடல 

ச ய்கிறீர்கள்; வபாராட  சகாள்கிறீர்கள்; அடதப் சபற முடியாததால் 

 ண்டை  ச் ரவு உண்ைாக்குகிறீர்கள். அடத நீங்கள் ஏன் 

சபறமுடி தில்டல. நீங்கள் கைவுளிைம் வகட்பதில்டல. நீங்கள் 

வகட்ைாலும் ஏன் அடை தில்டல? ஏசனனில் நீங்கள் தீய எண்ணத்வதாடு 

வகட்கிறீர்கள்; சிற்றின்ப ோட்ைங்கடை நிடறவ ற்றவ  வகட்கிறீர்கள். 

 

இது ஆண்டவர் வழங்கும் அருள்வொக்கு. 

இளைவொ உ க்கு  நன்றி 

 



 

 

நற்பசய்திக்கு முன் வொழ்த்பதொலி            (கொண்க) 2 பதச  2,14 

அல்வலலூெொ, அல்வலலூெொ! நம் ஆண்டவர் இவெசு கிறிஸ்துவின் 

 ொட்சிளெ நீங்கள் அளடயும்ப ொருட்வட, நொங்கள் அறிவித்த 

நற்பசய்தியின் வழிெொக அவர் உங்களை அளழத்தொர். அல்வலலூெொ. 

 

நற்பசய்தி வொசகம் 

ஒருவர் முதல்வரொக இருக்க விரும்பினொல் அவர் அளனவரிலும் 

களடசிெொனவரொக இருக்கட்டும்.  

✠  ொற்கு எழுதிெ நற்பசய்தியிலிருநது வசகம்                9: 30-37 

 

அக்காலத்தில், இவயசுவும் அ ருடைய சீைர்களும் புறப்பட்டுக் 

கலிவலயா  ழியாகச் ச ன்றார்கள். அது யாருக்கும் சதரியக்கூைாது என்று 

இவயசு விரும்பினார். ஏசனனில், “மானிைமகன் மக்களின் டகயில் 

ஒப்புவிக்கப்பைவிருக்கிறார்; அ ர்கள் அ டரக் சகாடல ச ய் ார்கள். 

சகால்லப்பட்ை மூன்று ோள்களுக்குப் பின் அ ர் உயிர்த்சதழு ார்” 

என்று அ ர் தம் சீைருக்குக் கற்பித்துக் சகாண்டிருந்தார். அ ர் ச ான்னது 

அ ர்களுக்கு விைங்கவில்டல. அ ரிைம் விைக்கம் வகட்கவும் அ ர்கள் 

அஞ்சினார்கள். 

அ ர்கள் கப்பர்ோகுமுக்கு  ந்தார்கள். அ ர்கள் வீட்டில் இருந்த 

சபாழுது இவயசு, “ ழியில் நீங்கள் எடதப்பற்றி  ாதாடிக் 

சகாண்டிருந்தீர்கள்?” என்று அ ர்களிைம் வகட்ைார். அ ர்கள் 

வப ாதிருந்தார்கள். ஏசனனில் தங்களுள் சபரிய ர் யார் என்படதப்பற்றி 

 ழியில் ஒரு வராடு ஒரு ர்  ாதாடிக் சகாண்டு  ந்தார்கள். 



அப்சபாழுது அ ர் அமர்ந்து, பன்னிரு டரயும் கூப்பிட்டு, 

அ ர்களிைம், “ஒரு ர் முதல் ராக இருக்க விரும்பினால் அ ர் 

அடன ரிலும் கடைசியான ராகவும் அடன ருக்கும் சதாண்ைராகவும் 

இருக்கட்டும்” என்றார். 

பிறகு அ ர் ஒரு சிறு பிள்டைடய எடுத்து, அ ர்கள் ேடுவ  நிறுத்தி, 

அடத அர டணத்துக் சகாண்டு, “இத்தடகய சிறுபிள்டைகளுள் ஒன்டற 

என் சபயரால் ஏற்றுக் சகாள்ப ர் எ ரும் என்டனவய 

ஏற்றுக்சகாள்கிறார். என்டன ஏற்றுக் சகாள்ப ர் என்டனமட்டும் அல்ல, 

என்டன அனுப்பின டரவய ஏற்றுக் சகாள்கிறார்” என்றார். 

 

இது கிறிஸ்து வழங்கும் நற்பசய்தி. 

கிறிஸ்துவவ உ க்கு புகழ் 

 

 

 

 


