
28.10.2018 - ப ொதுக்கொலம் 30-ம் ஞொயிறு  

 

இரண்டொம் ஆண்டு 
 

  

முதல் வொசகம் 

 ொர்வவயற்ற ொருக்கும் கொல் ஊனமுற்ற ொருக்கும் ஆறுதலளித்து அவர்கவை 

நொன் அவைத்து வருறவன். 

இவ வொக்கினர் எறரமியொ நூலிலிருந்து வொசகம்    31: 7-9 

ஆண்டவர் கூறுகிறார்: யாக்க ாபை முன்னிட்டு மகிழ்ந்து 

ைாடுங் ள்; மக் ளினத் தபைவபனக் குறித்து ஆர்ப்ைரியுங் ள்; முழக் ம் 

செய்யுங் ள், பு ழ்ைாடுங் ள்; `ஆண்டவர் இஸ்ரகயலில் எஞ்சிகயாராகிய 

தம் மக் பை மீட்டருளினார்! ' என்று ைபறொற்றுங் ள். 

இகதா! வடக்கு நாட்டிலிருந்து அவர் பை நான் அபழத்து 

வருகவன்; மண்ணுைகின்  பட எல்பை ளினின்று அவர் பைக் கூட்டிச் 

கெர்ப்கைன். அவர் ளுள் ைார்பவயற்கறாரும்  ால் ஊனமுற்கறாரும் 

 ருவுற்கறாரும் கைறு ாைப் சைண்டிரும் அடங்குவர்; சைரும் கூட்டமாய் 

அவர் ள் இங்குத் திரும்பி வருவர்.  

அழுப கயாடு அவர் ள் திரும்பி வருவார் ள்; ஆறுதைளித்து 

அவர் பை நான் அபழத்து வருகவன்; நீகராபட ள் ஓரமா  அவர் பை 

நான் நடத்திச் செல்கவன்; இடறிவிழாதவாறு சீரான வழியில் அவர் ள் 

நடக் ச் செய்கவன். ஏசனனில் நான் இஸ்ரகயலின் தந்பத, எப்ராயிகமா 

என் தபைப்பிள்பை. 



இது ஆண்டவர் வைங்கும் அருள்வொக்கு. 

இவ வொ உமக்கு  நன்றி. 

 திலுவரப்  ொடல்             தி ொ:  126: 1-2ab. 2cd-3. 4-5. 6 ( ல்லவி:3a) 

 

 ல்லவி: ஆண்டவர் நமக்கு மொப ரும் பசயல் புரிந்துள்ைொர். 

1  சீகயானின் அடிபம நிபைபய ஆண்டவர் மாற்றினகைாது, நாம் 

ஏகதா  னவு  ண்டவர் கைாை இருந்கதாம். 

2ab  அப்சைாழுது, நமது மு த்தில் மகிழ்ச்சி  ாணப்ைட்டது. நாவில் 

 ளிப்ைாரவாரம் எழுந்தது.      ............. ல்லவி 

 

2cd  ``ஆண்டவர் அவர் ளுக்கு மாசைரும் செயல் புரிந்தார்\'\' என்று பிற 

இனத்தார் தங் ளுக்குள் கைசிக்ச ாண்டனர்.  

3  ஆண்டவர் நமக்கு மாசைரும் செயல் புரிந்துள்ைார்; அதனால் நாம் 

சைருமகிழ்ச்சியுறுகின்கறாம்.     ............. ல்லவி 

 

4  ஆண்டவகர! சதன்னாட்டின் வறண்ட ஓபடபய நீகராபடயா  

வான்மபழ மாற்றுவது கைாை, எங் ள் அடிபம நிபைபய 

மாற்றியருளும்.  

5   ண்ணீகராடு விபதப்ைவர் ள் அக் ளிப்கைாடு அறுவபட 

செய்வார் ள்.        ............... ல்லவி 

 

6  விபத எடுத்துச் செல்லும்கைாது - செல்லும்கைாது - அழுப கயாடு 

செல்கின்றார் ள்; அரி பைச் சுமந்து வரும்கைாது - வரும்கைாது - 

அக் ளிப்கைாடு வருவார் ள்.     ............... ல்லவி 

 



இரண்டொம் வொசகம் 

பமல்கிசறதக்கின் முவ ப் டி நீர் என்ப ன்றும் குருறவ. 

எபிறரயருக்கு எழுதப் ட்ட திருமுகத்திலிருந்து வொசகம்   5: 1-6 

 

ெக ாதரர் ெக ாதரி கை,  

தபைபமக் குரு ஒவ்சவாருவரும் மனிதரிடமிருந்து 

கதர்ந்சதடுக் ப்ைட்டு, ைாவங் ளுக்குக்  ழுவாயா க் 

 ாணிக்ப  பையும் ைலி பையும் செலுத்துவதற் ா  மக் ள் ொர்ைா க் 

 டவுள் முன் ைணிபுரிய ஏற்ைடுத்தப்ைடுகிறார். அவர் தாகம 

வலுவின்பமக்கு ஆைாகியிருப்ைதால், அறியாபமயில் இருப்கைாருக்கும் 

சநறிதவறி நடப்கைாருக்கும் ைரிவு  ாட்டக்கூடியவராய் இருக்கிறார். 

அவர் மக் ளுபடய ைாவத்திற்குக்  ழுவாயா ப் ைலி செலுத்துவது 

கைாை, தம் வலுவின்பமயின் சைாருட்டுத் தமக் ா வும் ைலி செலுத்தக் 

 டபமப்ைட்டிருக்கிறார். 

கமலும், யாரும் இம்மதிப்புக்குரிய ைணிபயத் தாகம 

கதர்ந்துச ாள்வதில்பை. ஆகரானுக்கு வந்ததுகைான்று 

 டவுளிடமிருந்கத அபழப்பு வரகவண்டும். அவ்வாகற கிறிஸ்துவும் 

தபைபமக் குருவா த் தம்பமகய உயர்த்திக் ச ாள்ைவில்பை. ``நீர் என் 

பமந்தர்; இன்று நான் உம்பமப் சைற்சறடுத்கதன்\'\' என்று அவரிடம் 

கூறியவகர அந்த கமன்பமபய அவருக்கு அளித்தார். இவ்வாகற 

மற்கறாரிடத்தில், ``சமல்கிெகதக்கின் முபறப்ைடி நீர் என்சறன்றும் 

குருகவ'' என்றும் கூறப்ைட்டுள்ைது. 

 

இது ஆண்டவர் வைங்கும் அருள்வொக்கு. 

இவ வொ உமக்கு  நன்றி 

 

 



நற்பசய்திக்கு முன் வொழ்த்பதொலி      2 திபமொ 1: 10b 

அல்றலலூயொ, அல்றலலூயொ! நம் மீட் ரொகிய கிறிஸ்து இறயசு சொவவ 

அழித்து, அழியொ வொழ்வவ நற்பசய்தியின் வழியொக ஒளிரச் பசய்தொர். 

அல்றலலூயொ. 

 

நற்பசய்தி வொசகம் 

ரபூனி, நொன் மீண்டும்  ொர்வவ ப   றவண்டும். 

✠ மொற்கு எழுதிய நற்பசய்தியிலிருந்து வொசகம்   10: 46-52 

 

அக் ாைத்தில் 

  இகயசுவும் அவருபடய சீடரும் எரிக ாவுக்கு வந்தனர். அவர் ளும் 

திரைான மக் ள் கூட்டமும் எரிக ாபவ விட்டு சவளிகய சென்றகைாது, 

திகமயுவின் ம ன் ைர்த்திகமயு வழிகயாரம் அமர்ந்திருந்தார். 

ைார்பவயற்ற அவர் பிச்பெ எடுத்துக்ச ாண்டிருந்தார். நாெகரத்து 

இகயசுதாம் கைாகிறார் என்று அவர் க ள்விப்ைட்டு, ``இகயசுகவ, 

தாவீதின் ம கன, எனக்கு இரங்கும்'' என்று  த்தத் சதாடங்கினார். 

கைொதிருக்குமாறு ைைர் அவபர அதட்டினர்; ஆனால் அவர், ``தாவீதின் 

ம கன, எனக்கு இரங்கும்'' என்று இன்னும் உரக் க்  த்தினார். 

இகயசு நின்று, ``அவபரக் கூப்பிடுங் ள்'' என்று கூறினார். அவர் ள் 

ைார்பவயற்ற அவபரக் கூப்பிட்டு, ``துணிவுடன் எழுந்து வாரும், இகயசு 

உம்பமக் கூப்பிடுகிறார்'' என்றார் ள். அவரும் தம் கமலுபடபய 

எறிந்துவிட்டு, குதித்சதழுந்து இகயசுவிடம் வந்தார். இகயசு அவபரப் 

ைார்த்து, ̀ `உமக்கு நான் என்ன செய்ய கவண்டும் என விரும்புகிறீர்?'' என்று 

க ட்டார். ைார்பவயற்றவர் அவரிடம், ``ரபூனி, நான் மீண்டும் ைார்பவ 

சைற கவண்டும்'' என்றார். 



இகயசு அவரிடம், ``நீர் கைா ைாம்; உமது நம்பிக்ப  உம்பம 

நைமாக்கிற்று'' என்றார். உடகன அவர் மீண்டும் ைார்பவ சைற்று, 

அவபரப் பின்ைற்றி அவருடன் வழி நடந்தார். 

இது கிறிஸ்து வைங்கும் நற்பசய்தி. 

கிறிஸ்துறவ உமக்கு புகழ். 

 

 


