
21.10.2018 - ப ொதுக்கொலம் 29-ம் ஞொயிறு  

 

இரண்டொம் ஆண்டு 

 

முதல் வொசகம் 

தம் உயிரரக் குற்றநீக்கப்  லியொகத் தந்தொர்; எனவவ, தம் வழிமரபு கண்டு நீடு 

வொழ்வொர். 

இரறவொக்கினர் எசொயொ நூலிலிருந்து வொசகம்     53: 10-11 

 

 அந்நாள்களில்               

     ஆண்டவரின் துன்புறும் ஊழியரை நநாறுக்கவும் நநாயால் 

வரைக்கவும் ஆண்டவர் திருவுளம் நகாண்டார்; அவர் ைம் உயிரைக் 

குற்றநீக்கப் பலியாகத் ைந்ைார்; எனநவ, ைம் வழிமைபு கண்டு நீடு 

வாழ்வார்; ஆண்டவரின் திருவுளம் அவர் ரகயில் சிறப்புறும். அவர் ைம் 

துன்ப வாழ்வின் பயரனக் கண்டு நிரறவரடவார்; நநரியவைாகிய என் 

ஊழியர் ைம் அறிவால் பலரை நநர்ரமயாளர் ஆக்குவார்; அவர்களின் 

தீச்நெயல்கரளத் ைாநம சுமந்து நகாள்வார். 

இது ஆண்டவர் வழங்கும் அருள்வொக்கு. 

இரறவொ உமக்கு  நன்றி. 

 

 

 



 திலுரரப்  ொடல்             தி ொ: 33: 4-5. 18-19. 20,22  ( ல்லவி:22) 

 

 

 ல்லவி: உம்ரமவய நொங்கள் நம்புவதொல், உம் வ ரன்பு எம்மீது   

இருப் தொக! 

4  ஆண்டவரின் வாக்கு நநர்ரமயானது; அவருரடய நெயல்கள் 

எல்லாம் நம்பிக்ரகக்கு உரியரவ.  

5  அவர் நீதிரயயும் நநர்ரமரயயும் விரும்புகின்றார்; அவைது 

நபைன்பால் பூவுலகு நிரறந்துள்ளது.    .............. ல்லவி 

 

18 ைமக்கு அஞ்சி நடப்நபாரையும் ைம் நபைன்புக்காகக் 

காத்திருப்நபாரையும் ஆண்டவர் கண்ந ாக்குகின்றார்.  

19 அவர்கள் உயிரைச் ொவினின்று காக்கின்றார்; அவர்கரளப் 

பஞ்ெத்திலும் வாழ்விக்கின்றார்.     ............... ல்லவி 

 

20  நாம் ஆண்டவரை நம்பியிருக்கின்நறாம்; அவநை நமக்குத் 

துர யும் நகடயமும் ஆவார்.  

22  உம்ரமநய நாங்கள் நம்பியிருப்பைால், உமது நபைன்பு எங்கள்மீது 

இருப்பைாக!        ............... ல்லவி 

 

இரண்டொம் வொசகம் 

அருள்நிரறந்த இரற அரியரைரயத் துணிவுடன் அணுகிச் 

பசல்வவொமொக. 

எபிவரயருக்கு எழுதப் ட்ட திருமுகத்திலிருந்து வொசகம்   4:14-16

             

ெநகாைைர் ெநகாைரிகநள,  



        வானங்கரளக் கடந்து நென்ற இரறமகனாகிய இநயசுரவ 

நாம் ைனிப்நபரும் ைரலரமக் குருவாகக் நகாண்டுள்ளைால் நாம் 

அறிக்ரக இடுவரை விடாது பற்றிக்நகாள்நவாமாக! ஏநனனில், நம் 

ைரலரமக் குரு நம்முரடய வலுவின்ரமரயக் கண்டு இைக்கம் காட்ட 

இயலாைவர் அல்ல; மாறாக, எல்லா வரகயிலும் நம்ரமப் நபாலச் 

நொதிக்கப்பட்டவர்; எனினும் பாவம் நெய்யாைவர். 

எனநவ, நாம் இைக்கத்ரைப் நபறவும், ஏற்ற நவரளயில் உைவக் கூடிய 

அருரளக் கண்டரடயவும், அருள்நிரறந்ை இரற அரியர ரயத் 

துணிவுடன் அணுகிச் நெல்நவாமாக. 

 

இது ஆண்டவர் வழங்கும் அருள்வொக்கு. 

இரறவொ உமக்கு  நன்றி 

 

நற்பசய்திக்கு முன் வொழ்த்பதொலி             மொற் 10: 45 

அல்வலலூயொ, அல்வலலூயொ! மொனிட மகன் பதொண்டு ஏற் தற்கு அல்ல, 

மொறொகத் பதொண்டு ஆற்றுவதற்கும்  லருரடய மீட்புக்கு ஈடொகத் தம் 

உயிரரக் பகொடுப் தற்கும் வந்தொர். அல்வலலூயொ. 

 

நற்பசய்தி வொசகம் 

மொனிட மகன்  லருரடய மீட்புக்கு ஈடொகத் தம் உயிரரக் பகொடுப் தற்கு 

வந்தொர். 

✠ மொற்கு எழுதிய நற்பசய்தியிலிருந்து வொசகம்   10: 35-45 

அக்காலத்தில் 

நெபநையுவின் மக்கள் யாக்நகாபும் நயாவானும் இநயசுரவ 

அணுகிச் நென்று அவரிடம், ``நபாைகநை, நாங்கள் நகட்பரை நீர் 



எங்களுக்குச் நெய்ய நவண்டும் என விரும்புகிநறாம்'' என்றார்கள். 

 

அவர் அவர்களிடம், ``நான் என்ன நெய்யநவண்டும் என்று நீங்கள் 

விரும்புகிறீர்கள்?'' என்று நகட்டார். அவர்கள் அவரை நநாக்கி, ``நீர் 

அரியர யில் இருக்கும்நபாது எங்களுள் ஒருவர் உமது வலப்புறமும் 

இன்நனாருவர் உமது இடப்புறமும் அமர்ந்துநகாள்ள எங்களுக்கு 

அருளும்'' என்று நவண்டினர். 

இநயசுநவா அவர்களிடம், ``நீங்கள் என்ன நகட்கிறீர்கள் என 

உங்களுக்குத் நைரியவில்ரல. நான் குடிக்கும் துன்பக் கிண் த்தில் 

உங்களால் குடிக்க இயலுமா? நான் நபறும் திருமுழுக்ரக உங்களால் 

நபற இயலுமா?'' என்று நகட்டார். 

அவர்கள் அவரிடம், ``இயலும்'' என்று நொல்ல, இநயசு அவர்கரள 

நநாக்கி, ``நான் குடிக்கும் கிண் த்தில் நீங்கள் குடிப்பீர்கள். நான் நபறும் 

திருமுழுக்ரகயும் நீங்கள் நபறுவீர்கள். ஆனால் என் வலப்புறத்திலும் 

இடப்புறத்திலும் அமரும்படி அருளுவது எனது நெயல் அல்ல; மாறாக 

அவ்விடங்கள் யாருக்கு ஏற்பாடு நெய்யப்பட்டுள்ளநைா அவர்களுக்நக 

அருளப்படும்'' என்று கூறினார். 

இரைக் நகட்டுக்நகாண்டிருந்ை பத்துப் நபரும் யாக்நகாபு மீதும் 

நயாவான் மீதும் நகாபங்நகாள்ளத் நைாடங்கினர். இநயசு அவர்கரள 

வைவரைத்து அவர்களிடம்,  

``பிற இனத்ைவரிரடநய ைரலவர்கள் எனக் கருைப்படுகிறவர்கள் 

மக்கரள அடக்கி ஆளுகிறார்கள். அவர்களுள் நபரியவர்கள் அவர்கள் மீது 

ைங்கள் அதிகாைத்ரைக் காட்டுகிறார்கள். ஆனால் உங்களிரடநய அப்படி 

இருக்கக்கூடாது. உங்களுள் நபரியவைாக இருக்க விரும்புகிறவர் உங்கள் 

நைாண்டைாய் இருக்கட்டும். உங்களுள் முைன்ரமயானவைாக இருக்க 

விரும்புகிறவர், அரனவருக்கும் பணியாளைாக இருக்கட்டும். ஏநனனில் 

மானிட மகன் நைாண்டு ஏற்பைற்கு அல்ல, மாறாகத் நைாண்டு 



ஆற்றுவைற்கும் பலருரடய மீட்புக்கு ஈடாகத் ைம் உயிரைக் 

நகாடுப்பைற்கும் வந்ைார்'' என்று கூறினார். 

இது கிறிஸ்து வழங்கும் நற்பசய்தி. 

கிறிஸ்துவவ உமக்கு புகழ். 

 

அல்லது குறுகிய வாெகம் 

மொனிட மகன்  லருரடய மீட்புக்கு ஈடொகத் தம் உயிரரக் பகொடுப் தற்கு 

வந்தொர். 

✠ மொற்கு எழுதிய நற்பசய்தியிலிருந்து வொசகம்   10: 42-45 

அக்காலத்தில் 

இநயசு ைம் சீடர்களிடம் கூறியது: ``பிற இனத்ைவரிரடநய 

ைரலவர்கள் எனக் கருைப்படுகிறவர்கள் மக்கரள அடக்கி ஆளுகிறார்கள். 

அவர்களுள் நபரியவர்கள் அவர்கள் மீது ைங்கள் அதிகாைத்ரைக் 

காட்டுகிறார்கள். ஆனால் உங்களிரடநய அப்படி இருக்கக்கூடாது. 

உங்களுள் நபரியவைாக இருக்க விரும்புகிறவர் உங்கள் நைாண்டைாய் 

இருக்கட்டும். உங்களுள் முைன்ரமயானவைாக இருக்க விரும்புகிறவர், 

அரனவருக்கும் பணியாளைாக இருக்கட்டும். ஏநனனில் மானிட மகன் 

நைாண்டு ஏற்பைற்கு அல்ல, மாறாகத் நைாண்டு ஆற்றுவைற்கும் 

பலருரடய மீட்புக்கு ஈடாகத் ைம் உயிரைக் நகாடுப்பைற்கும் வந்ைார்'' 

என்று கூறினார். 

இது கிறிஸ்து வழங்கும் நற்பசய்தி. 

கிறிஸ்துவவ உமக்கு புகழ். 

 

 

 


