
14.10.2018 - ப ொதுக்கொலம் 28-ம் ஞொயிறு  

 

இரண்டொம் ஆண்டு 

 

முதல் வொசகம் 

ஞொனத்ததொடு ஒப்பிடும்த ொது, ப ொன்பனல்லொம் சிறிதளவு மணலுக்தக 

நிகர். 

சொலதமொனின் ஞொன நூலிலிருந்து வொசகம்    7: 7-11 

நொன் மன்றொடிதனன்; ஞொனம் எனக்குக் பகொடுக்கப்  ட்டது. நொன் 

இறறவறன தவண்டிதனன்; ஞொனத்தின் ஆவி என்மீது ப ொழியப் ட்டது. 

பசங்தகொலுக்கும் அரியறணக்கும் தமலொக அறத விரும்பித் ததர்ந்ததன்; 

அததனொடு ஒப்பிடும்த ொது, பசல்வம் ஒன்றுதம இல்றல என்று 

உணர்ந்ததன். விறலயுயர்ந்த மொணிக்கக்கல்லும் அதற்கு ஈடில்றல; 

அததனொடு ஒப்பிடும்த ொது, ப ொன்பனல்லொம் சிறிதளவு மணலுக்தக நிகர்; 

அதற்குமுன் பவள்ளியும் களிமண்ணொகதவ கருதப் டும்.  

உடல் நலத்திற்கும் அழகிற்கும் தமலொக அதன்மீது 

அன்புபகொண்தடன்; ஒளிக்கு மொற்றொக அறதத் ததர்ந்பதடுத்ததன். 

ஏபனனில் அதன் சுடபரொளி என்றும் மங்கொது.  

ஞொனத்ததொடு எல்லொ நலன்களும் என்னிடம் வந்து தசர்ந்தன. 

அளவற்ற பசல்வத்றதmஅது ஏந்தி வந்தது. 

 

இது ஆண்டவர் வழங்கும் அருள்வொக்கு. 



இறறவொ உமக்கு  நன்றி. 

 

 

  திலுறரப்  ொடல்       தி ொ:90: 12-13. 14-15. 16-17 ( ல்லவி: 14a) 

 

 ல்லவி: ஆண்டவதர, உம் த ரன் ொல் எங்களுக்கு நிறறவளியும்.  

12 எங்கள் வாழ்நாள்களைக் கணிக்க எங்களுக்குக் கற்பியும்; 

அப்ப ாழுது ஞானமிகு உள்ைத்ளைப் ப ற்றிடுவவாம். 

13 ஆண்டவவே, திரும்பி வாரும்; எத்துளைக் காலம் இந்நிளல? உம் 

ஊழியருக்கு இேக்கம் காட்டும்.    ..........  ல்லவி 

 

14 காளலவைாறும் உமது வ ேன் ால் எங்களுக்கு நிளைவளியும்; 

அப்ப ாழுது வாழ்நாபைல்லாம் நாங்கள் களிகூர்ந்து மகிழ்வவாம். 

15 எங்களை நீர் ஒடுக்கிய நாள்களுக்கும் நாங்கள் தீங்குற்ை 

ஆண்டுகளுக்கும் ஈடாக, எம்ளம மகிழச் பெய்யும். ..........  ல்லவி 

 

16 உம் அடியார்மீது உம் பெயலும் அவர்ைம் ளமந்ைர்மீது உமது 

மாட்சியும் விைங்கச் பெய்யும். 

17 எம் கடவுைாம் ைளலவரின் இன்னருள் எம்மீது ைங்குவைாக! நாங்கள் 

பெய் வற்றில் எங்களுக்கு பவற்றி ைாரும்! ஆம், நாங்கள் 

பெய் வற்றில் பவற்றியருளும்!    ..........  ல்லவி 

 

இரண்டொம் வொசகம் 

கடவுளுறடய வொர்த்றத உள்ளத்தின் சிந்தறனகறளயும் தநொக்கங்கறளயும் 

சீர்தூக்கிப்  ொர்க்கிறது. 

எபிதரயருக்கு எழுதப் ட்ட திருமுகத்திலிருந்து வொசகம்  4: 12-13 



ெவகாைேர் ெவகாைரிகவை,  

கடவுளுளடய வார்த்ளை உயிருள்ைது, ஆற்ைல் வாய்ந்ைது; 

இரு க்கமும் பவட்டக்கூடிய எந்ை வாளினும் கூர்ளமயானது; 

ஆன்மாளவயும் ஆவிளயயும் பிரிக்கும் அைவுக்குக் குத்தி ஊடுருவுகிைது; 

எலும்பு மூட்ளடயும் மச்ளெளயயும் அவ்வாவை ஊடுருவுகிைது; 

உள்ைத்தின் சிந்ைளனகளையும் வநாக்கங்களையும் சீர்தூக்கிப்  ார்க்கிைது. 

 ளடப்பு எதுவும் கடவுளுளடய  ார்ளவக்கு மளைவாய் இல்ளல. 

அவருளடய கண்களுக்கு முன் அளனத்தும் மளைவின்றி 

பவளிப் ளடயாய் இருக்கின்ைன. நாம் அவருக்வக கைக்குக் 

பகாடுக்கவவண்டும். 

இது ஆண்டவர் வழங்கும் அருள்வொக்கு. 

இறறவொ உமக்கு  நன்றி 

நற்பசய்திக்கு முன் வொழ்த்பதொலி              மத் 5: 3 

அல்தலலூயொ, அல்தலலூயொ! ஏறழயரின் உள்ளத்ததொர் த றுப ற்தறொர்; 

ஏபனனில் விண்ணரசு அவர்களுக்கு உரியது. அல்தலலூயொ. 

 

நற்பசய்தி வொசகம் 

உமக்கு உள்ளவற்றற விற்று ஏறழகளுக்குக் பகொடும்.  

✠ மொற்கு எழுதிய நற்பசய்தியிலிருநது வசகம்                10: 17-30 

இவயசு புைப் ட்டுச் பென்று பகாண்டிருந்ைவ ாது வழியில் ஒருவர் 

அவரிடம் ஓடிவந்து முழந்ைாள் டியிட்டு, “நல்ல வ ாைகவே, நிளல 

வாழ்ளவ உரிளமயாக்கிக்பகாள்ை நான் என்ன பெய்ய வவண்டும்?” என்று 

அவளேக் வகட்டார். 

அைற்கு இவயசு அவரிடம், “நான் நல்லவன் என ஏன் பொல்கிறீர்? 

கடவுள் ஒருவளேத் ைவிே நல்லவர் எவருமில்ளலவய. உமக்குக் 

கட்டளைகள் பைரியும் அல்லவா? ‘பகாளலபெய்யாவை; வி ொேம் 



பெய்யாவை; கைவு பெய்யாவை; ப ாய்ச்ொன்று பொல்லாவை; வஞ்சித்துப் 

 றிக்காவை; உன் ைாய் ைந்ளைளய மதித்து நட’”என்ைார். அவர் 

இவயசுவிடம், “வ ாைகவே, இளவ அளனத்ளையும் நான் என் 

இைளமயிலிருந்வை களடப்பிடித்து வந்துள்வைன்” என்று கூறினார். 

அப்வ ாது இவயசு அன்ப ாழுக அவளேக் கூர்ந்து வநாக்கி,  “உமக்கு 

இன்னும் ஒன்று குளை டுகிைது. நீர் வ ாய் உமக்கு உள்ைவற்ளை விற்று 

ஏளழகளுக்குக் பகாடும். அப்வ ாது விண்ைகத்தில் நீர் பெல்வோய் 

இருப்பீர். பின்பு வந்து என்ளனப் பின் ற்றும்” என்று அவரிடம் கூறினார். 

இவயசு பொன்னளைக் வகட்டதும் அவர் முகம்வாடி வருத்ைத்வைாடு 

பென்று விட்டார். ஏபனனில் அவருக்கு ஏோைமான பொத்து இருந்ைது. 

இவயசு சுற்றிலும் திரும்பிப்  ார்த்துத் ைம் சீடரிடம்,  “பெல்வர் 

இளையாட்சிக்கு உட் டுவது மிகவும் கடினம்” என்ைார். சீடர்கள் அவர் 

பொன்னளைக் வகட்டுத் திளகப்புக்கு உள்ைானார்கள். மீண்டும் இவயசு 

அவர்களைப்  ார்த்து,  “பிள்ளைகவை, பெல்வர்கள் இளையாட்சிக்கு 

உட் டுவது மிகவும் கடினம். அவர்கள் இளையாட்சிக்கு 

உட் டுவளைவிட ஊசியின் காதில் ஒட்டகம் நுளழவது எளிது” என்ைார். 

சீடர்கள் மிகவும் வியப்பில் ஆழ்ந்ைவர்கைாய், “பின் யார்ைாம் 

மீட்புப்ப ை முடியும்?” என்று ைங்களிளடவய வ சிக்பகாண்டார்கள். 

இவயசு அவர்களைக் கூர்ந்து வநாக்கி,  “மனிைோல் இது இயலாது. ஆனால் 

கடவுளுக்கு அப் டியல்ல, கடவுைால் எல்லாம் இயலும்” என்ைார். 

அப்வ ாது வ துரு அவரிடம், “ ாரும், நாங்கள் எல்லாவற்ளையும் 

விட்டுவிட்டு உம்ளமப் பின் ற்றியவர்கைாயிற்வை” என்று பொன்னார். 

அைற்கு இவயசு, “உறுதியாக உங்களுக்குச் பொல்கிவைன்; என் ப ாருட்டும் 

நற்பெய்தியின் ப ாருட்டும் வீடுகளைவயா, ெவகாைேர்களைவயா, 

ெவகாைரிகளைவயா, ைாளயவயா, ைந்ளைளயவயா, பிள்ளைகளைவயா, 

நிலபுலன்களைவயா விட்டுவிட்ட எவரும் இம்ளமயில் நூறு மடங்காக 

வீடுகளையும் ெவகாைேர்களையும் ெவகாைரிகளையும் ைாளயயும் 



நிலபுலன்களையும், இவற்வைாடு கூட இன்னல்களையும் மறுளமயில் 

நிளலவாழ்ளவயும் ப ைாமல் வ ாகார். 

இது கிறிஸ்து வழங்கும் நற்பசய்தி. 

கிறிஸ்துதவ உமக்கு புகழ். 

 

 

அல்லது குறுகிய வாெகம் 

 

உமக்கு உள்ளவற்றற விற்று ஏறழகளுக்குக் பகொடும்.  

✠ மொற்கு எழுதிய நற்பசய்தியிலிருநது வசகம்                10: 17-27 

இவயசு புைப் ட்டுச் பென்று பகாண்டிருந்ைவ ாது வழியில் ஒருவர் 

அவரிடம் ஓடிவந்து முழந்ைாள் டியிட்டு, “நல்ல வ ாைகவே, நிளல 

வாழ்ளவ உரிளமயாக்கிக்பகாள்ை நான் என்ன பெய்ய வவண்டும்?” என்று 

அவளேக் வகட்டார். 

அைற்கு இவயசு அவரிடம், “நான் நல்லவன் என ஏன் பொல்கிறீர்? 

கடவுள் ஒருவளேத் ைவிே நல்லவர் எவருமில்ளலவய. உமக்குக் 

கட்டளைகள் பைரியும் அல்லவா? ‘பகாளலபெய்யாவை; வி ொேம் 

பெய்யாவை; கைவு பெய்யாவை; ப ாய்ச்ொன்று பொல்லாவை; வஞ்சித்துப் 

 றிக்காவை; உன் ைாய் ைந்ளைளய மதித்து நட’”என்ைார். அவர் 

இவயசுவிடம், “வ ாைகவே, இளவ அளனத்ளையும் நான் என் 

இைளமயிலிருந்வை களடப்பிடித்து வந்துள்வைன்” என்று கூறினார். 

அப்வ ாது இவயசு அன்ப ாழுக அவளேக் கூர்ந்து வநாக்கி,  “உமக்கு 

இன்னும் ஒன்று குளை டுகிைது. நீர் வ ாய் உமக்கு உள்ைவற்ளை விற்று 

ஏளழகளுக்குக் பகாடும். அப்வ ாது விண்ைகத்தில் நீர் பெல்வோய் 

இருப்பீர். பின்பு வந்து என்ளனப் பின் ற்றும்” என்று அவரிடம் கூறினார். 



இவயசு பொன்னளைக் வகட்டதும் அவர் முகம்வாடி வருத்ைத்வைாடு 

பென்று விட்டார். ஏபனனில் அவருக்கு ஏோைமான பொத்து இருந்ைது. 

இவயசு சுற்றிலும் திரும்பிப்  ார்த்துத் ைம் சீடரிடம்,  “பெல்வர் 

இளையாட்சிக்கு உட் டுவது மிகவும் கடினம்” என்ைார். சீடர்கள் அவர் 

பொன்னளைக் வகட்டுத் திளகப்புக்கு உள்ைானார்கள். மீண்டும் இவயசு 

அவர்களைப்  ார்த்து,  “பிள்ளைகவை, பெல்வர்கள் இளையாட்சிக்கு 

உட் டுவது மிகவும் கடினம். அவர்கள் இளையாட்சிக்கு 

உட் டுவளைவிட ஊசியின் காதில் ஒட்டகம் நுளழவது எளிது” என்ைார். 

சீடர்கள் மிகவும் வியப்பில் ஆழ்ந்ைவர்கைாய், “பின் யார்ைாம் 

மீட்புப்ப ை முடியும்?” என்று ைங்களிளடவய வ சிக்பகாண்டார்கள். 

இவயசு அவர்களைக் கூர்ந்து வநாக்கி,  “மனிைோல் இது இயலாது. ஆனால் 

கடவுளுக்கு அப் டியல்ல, கடவுைால் எல்லாம் இயலும்” என்ைார். 

இது கிறிஸ்து வழங்கும் நற்பசய்தி. 

கிறிஸ்துதவ உமக்கு புகழ். 

 

 

 

 

 

 


