
07.10.2018 - ப ொதுக்கொலம் 27-ம் ஞொயிறு 

 

இரண்டொம் ஆண்டு 

 

முதல் வொசகம் 

இருவரும் ஒரர உடலொய் இருப் ர். 

பதொடக்க நூலிலிருந்து வொசகம்      2: 18-24 

 

  அனைத்னையும் பனைத்து முடிந்ை பின் ஆண்ைவராகிய கைவுள், 

"மனிைன் ைனினமயாக இருப்பது நல்லைன்று; அவனுக்குத் ைகுந்ை 

துனைனய உருவாக்குவவன்" என்றார்.  

ஆண்ைவராகிய கைவுள் மண்ணிலிருந்து எல்லாக் காட்டு 

விலங்குகனையும் வாைத்துப் பறனவகனையும் உருவாக்கி, அவற்றிற்கு 

மனிைன் என்ை பபயரிடுவான் என்று பார்க்க, அவற்னற அவனிைம் 

பகாண்டு வந்ைார். உயிருள்ை ஒவ்பவான்றுக்கும் அவன் என்ை 

பபயரிட்ைாவைா அதுவவ அைன் பபயராயிற்று. கால்நனைகள், வாைத்துப் 

பறனவகள், காட்டு விலங்குகள் ஆகிய எல்லாவற்றிற்கும் மனிைன் 

பபயரிட்ைான்; ைைக்குத் ைகுந்ை துனைனயவயா மனிைன் காைவில்னல. 

ஆகவவ ஆண்ைவராகிய கைவுள் மனிைனுக்கு ஆழ்ந்ை உறக்கம் 

வரச்பெய்து, அவன் உறங்கும் பபாழுது அவன் விலா எலும்பு ஒன்னற 

எடுத்துக்பகாண்டு, எடுத்ை இைத்னைச் ெனையால் அனைத்ைார். 

ஆண்ைவராகிய கைவுள் ைாம் மனிைனிைமிருந்து எடுத்ை விலா எலும்னப 

ஒரு பபண்ைாக உருவாக்கி மனிைனிைம் அனைத்துவந்ைார். 



அப்பபாழுது மனிைன், “இவைா! இவவை என் எலும்பின் எலும்பும் 

ெனையின் ெனையும் ஆைவள்; ஆணிைமிருந்து* எடுக்கப்பட்ைைால், இவள் 

பபண் என்று அனைக்கப்படுவாள்” என்றான். இைைால் கைவன் ைன் ைாய் 

ைந்னைனய விட்டுவிட்டுத் ைன் மனைவியுைன் ஒன்றித்திருப்பான்; 

இருவரும் ஒவர உைலாய் இருப்பர். 

 

இது ஆண்டவர் வழங்கும் அருள்வொக்கு. 

இறைவொ உமக்கு  நன்றி. 

 

 

 

 

  திலுறரப்  ொடல்             தி ொ:128: 1-2, 3. 4-5. 6 ( ல்லவி: 5 கொண்க) 

 

 ல்லவி: உம் வொழ்நொபெல்லொம் ஆண்டவர் உமக்கு ஆசி வழங்குவொரொக! 

1 ஆண்ைவருக்கு அஞ்சி அவர் வழிகளில் நைப்வபார் வபறுபபற்வறார்! 

2 உமது உனைப்பின் பயனை நீர் உண்பீர்! நீர் நற்வபறும் நலமும் 

பபறுவீர்!        ...............  ல்லவி 

 

 

3 உம் இல்லத்தில் உம் துனைவியார் கனிைரும் திராட்னெக் 

பகாடிவபால் இருப்பார்; உண்ணும் இைத்தில் உம் பிள்னைகள் 

ஒலிவக் கன்றுகனைப் வபால் உம்னமச் சூழ்ந்திருப்பர். 

...............  ல்லவி 

 

4 ஆண்ைவருக்கு அஞ்சி நைக்கும் ஆைவர் இத்ைனகய ஆசி 

பபற்றவராய் இருப்பார். 



5 ஆண்ைவர் சீவயானிலிருந்து உமக்கு ஆசி வைங்குவாராக! உம் வாழ் 

நாபைல்லாம் நீர் எருெவலமின் நல்வாழ்னவக் காணும்படி 

பெய்வாராக!       ...............  ல்லவி 

6 நீர் உம் பிள்னைகளின் பிள்னைகனைக் காண்பீராக! இஸ்ரவயலுக்கு 

நலம் உண்ைாவைாக!      ...............  ல்லவி 

 

 

இரண்டொம் வொசகம் 

தூய்றமயொக்குகிைவர், தூய்றமயொக்கப் டுரவொர் அறைவருக்கும் 

உயிர்முதல் ஒன்ரை. 

எபிரரயருக்கு எழுதப் ட்ட திருமுகத்திலிருந்து வொசகம்  2: 9-11 

ெவகாைரர் ெவகாைரிகவை,  

        நாம் காண்பவைா சிறிது காலம் வாைதூைனரவிைச் ெற்றுத் 

ைாழ்ந்ைவராக்கப்பட்ை இவயசுனவவய. இவர் துன்புற்று இறந்ைைால், 

மாட்சியும் மாண்பும் இவருக்கு முடியாகச் சூட்ைப்பட்ைனைக் 

காண்கிவறாம். இவ்வாறு கைவுளின் அருைால் அனைவருனைய 

நலனுக்காகவும் இவர் ொவுக்கு உட்பை வவண்டியிருந்ைது. 

கைவுள் எல்லாவற்னறயும் ைமக்பகன்று ைாவம உண்ைாக்கிைார். 

அவர், மக்கள் பலனர மாட்சியில் பங்குபகாள்ை அனைத்துச் பெல்ல 

விரும்பியவபாது, அவர்கைது மீட்னபத் பைாைங்கி வழி நைத்துபவனரத் 

துன்பங்கள் மூலம் நினறவுள்ைவராக்கிைார். இது ஏற்ற பெயவல. 

தூய்னமயாக்குகிறவர், தூய்னமயாக்கப்படுவவார் அனைவருக்கும் 

உயிர்முைல் ஒன்வற. இைைால் இவயசு இவர்கனைச் ெவகாைரர் ெவகாைரிகள் 

என்று அனைக்க பவட்கப்பைவில்னல. 

 

இது ஆண்டவர் வழங்கும் அருள்வொக்கு. 



இறைவொ உமக்கு  நன்றி 

 

நற்பசய்திக்கு முன் வொழ்த்பதொலி             1 ரயொவொ 4: 12 

அல்ரலலூயொ, அல்ரலலூயொ! நொம் ஒருவர் மற்ைவரிடம் அன்பு 

பகொண்டுள்ரெொம் என்ைொல் கடவுள் நம்ரமொடு இறைந்திருப் ொர்; அவரது 

அன்பு நம்மிடம் நிறைவுப றும்.  அல்ரலலூயொ. 

 

 

நற்பசய்தி வொசகம் 

கடவுள் இறைத்தறத மனிதர் பிரிக்கொதிருக்கட்டும். 

✠ மொற்கு எழுதிய நற்பசய்தியிலிருநது வசகம்                10: 2-16 

அக்காலத்தில் 

         பரிவெயர் இவயசுனவ அணுகி, “கைவன் ைன் மனைவினய 

விலக்கிவிடுவது முனறயா?” என்று வகட்டு அவனரச் வொதித்ைைர்.  

அவர் அவர்களிைம் மறுபமாழியாக,  “வமாவெ உங்களுக்கு இட்ை 

கட்ைனை என்ை?” என்று வகட்ைார். அவர்கள், “வமாவெ மைவிலக்குச் 

ொன்றிைழ் எழுதி அவனர விலக்கிவிைலாம் என்று அனுமதி 

அளித்துள்ைார்” என்று கூறிைார்கள். 

அைற்கு இவயசு அவர்களிைம்,  “உங்கள் கடிை உள்ைத்தின் 

பபாருட்வை அவர் இக்கட்ைனைனய எழுதி னவத்ைார். பனைப்பின் 

பைாைக்கத்திவலவய கைவுள், ‘ஆணும் பபண்ணுமாக அவர்கனைப் 

பனைத்ைார். இைைால் கைவன் ைன் ைாய் ைந்னைனய விட்டுவிட்டுத் ைன் 

மனைவியுைன் ஒன்றித்திருப்பான். இருவரும் ஒவர உைலாய்  

இருப்பர்.’இனி அவர்கள் இருவர் அல்ல; ஒவர உைல். எைவவ கைவுள் 

இனைத்ைனை மனிைர் பிரிக்காதிருக்கட்டும்” என்றார். 



பின்ைர் வீட்டில் இனைப் பற்றி மீண்டும் சீைர் அவனரக் வகட்ைைர். 

இவயசு அவர்கனை வநாக்கி,  “ைன் மனைவினய விலக்கிவிட்டு வவபறாரு 

பபண்னை மைப்பவன் எவனும் அவருக்கு எதிராக விபொரம் 

பெய்கிறான். ைன் கைவனர விலக்கிவிட்டு வவபறாருவனர மைக்கும் 

எவளும் விபொரம் பெய்கிறாள்” என்றார். 

சிறு பிள்னைகனை இவயசு பைாை வவண்டுபமன்று அவர்கனைச் 

சிலர் அவரிைம் பகாண்டுவந்ைைர். சீைவரா அவர்கனை அைட்டிைர். 

இவயசு இனைக் கண்டு, வகாபம் பகாண்டு,  “சிறு பிள்னைகனை என்னிைம் 

வர விடுங்கள். அவர்கனைத் ைடுக்காதீர்கள். ஏபைனில் இனறயாட்சி 

இத்ைனகவயாருக்வக உரியது. இனறயாட்சினயச் சிறு பிள்னைனயப்வபால் 

ஏற்றுக் பகாள்ைாவைார் அைற்கு உட்பைமாட்ைார் எை உறுதியாக 

உங்களுக்குச் பொல்கிவறன்” என்றார். 

பிறகு அவர் அவர்கனை அரவனைத்து, ைம் னககனை அவர்கள்மீது 

னவத்து ஆசி வைங்கிைார். 

இது கிறிஸ்து வழங்கும் நற்பசய்தி. 

கிறிஸ்துரவ உமக்கு புகழ் 

 

 

 

அல்லது குறுகிய வாெகம் 

 

கடவுள் இறைத்தறத மனிதர் பிரிக்கொதிருக்கட்டும். 

✠ மொற்கு எழுதிய நற்பசய்தியிலிருநது வசகம்                10: 2-12 

அக்காலத்தில் 



         பரிவெயர் இவயசுனவ அணுகி, “கைவன் ைன் மனைவினய 

விலக்கிவிடுவது முனறயா?” என்று வகட்டு அவனரச் வொதித்ைைர்.  

அவர் அவர்களிைம் மறுபமாழியாக,  “வமாவெ உங்களுக்கு இட்ை 

கட்ைனை என்ை?” என்று வகட்ைார். அவர்கள், “வமாவெ மைவிலக்குச் 

ொன்றிைழ் எழுதி அவனர விலக்கிவிைலாம் என்று அனுமதி 

அளித்துள்ைார்” என்று கூறிைார்கள். 

அைற்கு இவயசு அவர்களிைம்,  “உங்கள் கடிை உள்ைத்தின் 

பபாருட்வை அவர் இக்கட்ைனைனய எழுதி னவத்ைார். பனைப்பின் 

பைாைக்கத்திவலவய கைவுள், ‘ஆணும் பபண்ணுமாக அவர்கனைப் 

பனைத்ைார். இைைால் கைவன் ைன் ைாய் ைந்னைனய விட்டுவிட்டுத் ைன் 

மனைவியுைன் ஒன்றித்திருப்பான். இருவரும் ஒவர உைலாய்  

இருப்பர்.’இனி அவர்கள் இருவர் அல்ல; ஒவர உைல். எைவவ கைவுள் 

இனைத்ைனை மனிைர் பிரிக்காதிருக்கட்டும்” என்றார். 

பின்ைர் வீட்டில் இனைப் பற்றி மீண்டும் சீைர் அவனரக் வகட்ைைர். 

இவயசு அவர்கனை வநாக்கி,  “ைன் மனைவினய விலக்கிவிட்டு வவபறாரு 

பபண்னை மைப்பவன் எவனும் அவருக்கு எதிராக விபொரம் 

பெய்கிறான். ைன் கைவனர விலக்கிவிட்டு வவபறாருவனர மைக்கும் 

எவளும் விபொரம் பெய்கிறாள்” என்றார். 

இது கிறிஸ்து வழங்கும் நற்பசய்தி. 

கிறிஸ்துரவ உமக்கு புகழ். 

 

 

 

 

 


