
30.09.2018 - ப ொதுக்கொலம் 26-ம் ஞொயிறு  

 

இரண்டொம் ஆண்டு 

 

முதல் வொசகம் 

அனைவருமே இனைவொக்கிைரொகும் டி ஆண்டவர் அவர்களுக்குத் தம் 

ஆவினை அளிப் து எத்துனை சிைப்பு! 

எண்ணிக்னக நூலிலிருந்து வொசகம்      11: 25 -29 

அந்நாள்களில், ஆண்டவர் மேகத்தில் இறங்கி வந்து மோமேம ாடு 

மேசினார்; அவரில் இருந்த ஆவியில் ககாஞ்ேம் எடுத்து எழுேது 

மூப்ேருக்கு அளித்தார்; ஆவி அவர்கள்மேல் இறங்கமவ அவர்கள் 

இறறவாக்கு உறைத்தனர்; அதன் பின்னர் அவர்கள் அப்ேடிச் 

கேய் வில்றை.  

இைண்டு ேனிதர் ோறை த்திமைம  தங்கி விட்டனர்; ஒருவன் 

கே ர் எல்தாது, ேற்றவன் கே ர் மேதாது. அவர்கள்மீதும் ஆவி 

இறங்கி து; ேதிவு கேய் ப்ேட்டவர்களில் இவர்களும் உண்டு; ஆனால் 

அவர்கள் கூடாைத்துக்குச் கேன்றிருக்கவில்றை.  

ஆகமவ அவர்கள் ோறை த்திமைம  இறறவாக்கு உறைத்தனர். ஓர் 

இறைஞன் ஓடி வந்து மோமேயிடம், "எல்தாதும் மேதாதும் ோறை த்தில் 

இறறவாக்கு உறைக்கின்றனர்'' என்று கோன்னான். உடமன 

மதர்ந்கதடுக்கப்ேட்மடாரில் ஒருவரும் மோமேயின் ஊழி ரும் நூனின் 

றேந்தருோன ம ாசுவா, "மோமே! என் தறைவமை! அவர்கறைத் தடுத்து 



நிறுத்தும்'' என்றார். ஆனால் மோமே அவரிடம், "என்றன முன்னிட்டு நீ 

கோறாறேப்ேடுகிறா ா? ஆண்டவரின் ேக்கள் அறனவருமே 

இறறவாக்கினைாகும்ேடி ஆண்டவர் அவர்களுக்குத் தம் ஆவிற  

அளிப்ேது எத்துறைச் சிறப்பு!'' என்றார். பின் மோமேயும் இஸ்ைம லின் 

மூப்ேரும் ோறை த்துக்குத் திரும்பினர். 

இது ஆண்டவர் வழங்கும் அருள்வொக்கு. 

இனைவொ உேக்கு  நன்றி. 

 

 

  திலுனரப்  ொடல்       தி ொ:19: 7,9. 11-12. 13 ( ல்லவி: 8a) 

 

 ல்லவி: ஆண்டவரின் நிைேங்கள் சரிைொைனவ; இதைத்னதத்  

ேகிழ்விக்கின்ைை.  

7 ஆண்டவரின் திருச்ேட்டம் நிறறவானது; அது புத்துயிர் 

அளிக்கின்றது. ஆண்டவரின் ஒழுங்குமுறற நம்ேத்தக்கது; 

எளி வருக்கு அது  ஞானம் அளிக்கின்றது. 

9 ஆண்டறைப் ேற்றி  அச்ேம் தூ து; அது எந்நாளும் 

நிறைத்திருக்கும். ஆண்டவரின் நீதிகநறிகள் உண்றே ானறவ; 

அறவ முற்றிலும் நீதி ானறவ.    ..........  ல்லவி 

11 அவற்றால் அடிம ன் எச்ேரிக்கப்ேடுகின்மறன்; அவற்றறக் 

கறடப்பிடிப்மோர்க்கு மிகுந்த ேரிசுண்டு. 

12 தம் தவறுகறை உைர்ந்து ககாள்ேவர்  ார்தாம்? என் அறி ாப் 

பிறைக்காக என்றன ேன்னியும்.    ..........  ல்லவி 



13 ஆைவமிக்மகாரிடமிருந்து உம் அடி ாறனக் காத்தருளும். 

அவர்கள் என்றன ஆட்டிப் ேறடக்காதிருக்கட்டும்; அப்கோழுது, 

நான் ோேற்றிருப்மேன்; கேரும்பிறை எறதயும் கேய் ாதிருப்மேன். 

..........  ல்லவி 

 

இரண்டொம் வொசகம் 

உங்கள் பசல்வம் ேக்கிப் ம ொயிற்று. 

திருத்தூதர் ைொக்மகொபு எழுதிை திருமுகத்திலிருந்து வொசகம்    5: 1-6 

கேல்வர்கமை, ேற்றுக் மகளுங்கள். உங்களுக்கு வைப்மோகும் 

இழிநிறைற  நிறனத்து அைறி அழுங்கள். உங்கள் கேல்வம் ேக்கிப் 

மோயிற்று. உங்கள் ஆறடகள் பூச்சிகளினால் அரிக்கப்ேட்டுவிட்டன. 

உங்கள் கோன்னும் கவள்ளியும் துருப்பிடித்துவிட்டன. அந்தத் துருமவ 

உங்களுக்கு எதிர்ச் ோன்றாக இருக்கும்; அது கநருப்புப் மோை உங்கள் 

ேறதற  அழித்துவிடும். இந்த இறுதி நாள்களில் கேல்வத்றதக் குவித்து 

றவத்திருக்கின்றீர்கமை!  

உங்கள் வ லில் அறுவறட கேய்த மவறை ாள்களுக்குரி  

கூலிற ப் பிடித்துக் ககாண்டீர்கள்; அது கூக்குைலிடுகிறது. அறுவறட 

கேய்தவர்களின் கூக்குைல் ேறடகளின் ஆண்டவருறட  கேவிக்கு 

எட்டியுள்ைது. இவ்வுைகில் ஆடம்ேைோகவும் இன்ேோகவும் 

வாழ்ந்தீர்கள். ககால்ைப்ேடும் நாளுக்காக உங்கள் உள்ைங்கறைக் 

ககாழுக்க றவத்தீர்கள். மநர்றே ானவறைக் குற்றவாளி எனத் 

தீர்ப்ேளித்துக் ககாறை கேய்தீர்கள். ஆனால் அவர் உங்கறை எதிர்த்து 

நிற்கவில்றை. 

இது ஆண்டவர் வழங்கும் அருள்வொக்கு. 

இனைவொ உேக்கு  நன்றி 



நற்பசய்திக்கு முன் வொழ்த்பதொலி           மைொவொ 17, 17b.a (கொண்க)   

அல்மலலூைொ, அல்மலலூைொ! உேது வொர்த்னதமை உண்னே. 

உண்னேயிைொல் அவர்கனை உேக்கு 

அர்ப் ைேொக்கிைருளும்.  அல்மலலூைொ. 

 

நற்பசய்தி வொசகம் 

நேக்கு எதிரொக இரொதவர் நம் சொர் ொக இருக்கிைொர்.  

✠ ேொற்கு எழுதிை நற்பசய்தியிலிருநது வசகம்                9: 38 -48 

அக்காைத்தில், ம ாவான் இம சுவிடம், "மோதகமை, ஒருவர் உேது 

கே ைால் மேய்கள் ஓட்டுவறதக் கண்டு, நாங்கள் அவறைத் தடுக்கப் 

ோர்த்மதாம். ஏகனனில் அவர் நம்றேச் ோைாதவர்'' என்றார். அதற்கு 

இம சு கூறி து: "தடுக்க மவண்டாம். ஏகனனில் என் கே ைால் 

வல்ைகே ல் புரிேவர் அவ்வைவு எளிதாக என்றனக் குறித்து இகழ்ந்து 

மேேோட்டார். ஏகனனில் நேக்கு எதிைாக இைாதவர் நம் ோர்ோக 

இருக்கிறார்.  

நீங்கள் கிறிஸ்துறவச் ோர்ந்தவர்கள் என்ேதால் உங்களுக்கு ஒரு 

கிண்ைம் தண்ணீர் ககாடுப்ேவர் றகம்ோறு கேறாேல் மோகார் என 

உறுதி ாக உங்களுக்குச் கோல்கிமறன்.  

என்மீது நம்பிக்றக ககாண்டுள்ை இச்சிறிம ாருள் எவறை ாவது 

ோவத்தில் விைச் கேய்மவாருறட  கழுத்தில் ஓர் எந்திைக் கல்றைக் கட்டி, 

கடலில் தள்ளிவிடுவமத அவர்களுக்கு நல்ைது.  

உங்கள் றக உங்கறைப் ோவத்தில் விைச் கேய்தால் அறத கவட்டி 

விடுங்கள். நீங்கள் இரு றகயுறட வைாய் அறை ாத கநருப்புள்ை 

நைகத்துக்குத்  தள்ைப்ேடுவறதவிட, றக ஊனமுற்றவைாய் நிறைவாழ்வில் 

புகுவது உங்களுக்கு நல்ைது. உங்கள் கால் உங்கறைப் ோவத்தில் விைச் 

கேய்தால் அறத கவட்டிவிடுங்கள். நீங்கள் இரு காலுறட வைாய் 

நைகத்தில் தள்ைப்ேடுவறதவிட கால் ஊனமுற்றவைாய் வாழ்வில் புகுவது 



உங்களுக்கு நல்ைது. உங்கள் கண் உங்கறைப் ோவத்தில் விைச் கேய்தால், 

அறதப் பிடுங்கி எறிந்து விடுங்கள், நீங்கள் இரு கண்ணுறட வைாய் 

நைகத்தில் தள்ைப்ேடுவறதவிட ஒற்றறக் கண்ைைாய் இறற ாட்சிக்கு 

உட்ேடுவது உங்களுக்கு நல்ைது. நைகத்திமைா அவர்கறைத் தின்னும் புழு 

ோகாது; கநருப்பும் அவி ாது.'' 

இது கிறிஸ்து வழங்கும் நற்பசய்தி. 

கிறிஸ்துமவ உேக்கு புகழ் 

 

 

 


