
பபொதுகொயத்தின் 15ம் ஞொயிறு 

 

இண்டொம் ஆண்டு 
 

  

முதல் லொசகம் 

 

என் க்கரொகி இஸ்யலிடம் பசன்று, இறமலொக்கு 

உறத்திடு. 

இறமலொக்கினர் ஆயொஸ் நூலிலிருந்து லொசகம்         7: 12-15               

அந்ாள்கபில் 

      பதத்தனின் குபோகி அட்சிா ஆதாசசப் 

தார்த்து, "காட்சி காண்ததண, இங்கிபேந்து ததாய்ிடு: 

பொின் ாட்டுக்கு ஓடிிடு: அங்தக ததாய் 

இசநாக்கு உசத்து, உன் திசப்சதத் 

தடிக்பகாள்.
 பதத்தனில் இணி ஒபேததாதும் 

இசநாக்கு உசக்காத: பணணில், இது அசின் 

புணி இடம், அசுக்குரி இல்னம்" ன்று 

பசான்ணான்.
 

      
 ஆதாஸ் அற்கு றுபாிாக அட்சிாசப் 

தார்த்துக் கூநிணார்: "ான் இசநாக்கிணன் இல்சன: 

இசநாக்கிணர் குழுில் உறுப்திணனும் இல்சன: 

ான் ஆடு ாடு தய்ப்தன், காட்டு அத்ித் 

தாட்டக்கான்.
 
 ஆடுகள் ஓட்டிக் பகாண்டததாண 

ன்சண ஆண்டர் தர்ந்படுத்து,  ன் க்கபாகி 



இஸ்தனிடம் பசன்று, இசநாக்கு உசத்ிடு   
ன்று அனுப்திணார்". 

இது ஆண்டலர் லறங்கும் அருள்லொக்கு. 

இறமலொ உக்கு  நன்றி. 
 

 

 

 

  

 

பதிலுறப் பொடல்                          திபொ:85: 8ab-9, 10-11, 12-13 (பல்யவி:7) 
 

பல்யவி:  ஆண்டலய, உது யபன்றப எங்களுக்குக் கொட்டிருளும். 

 

     8ab    ஆண்டாம் இசநன் உசப்தசக் தகட்ததன்; ம்  

            க்களுக்கு, ம் தற்றுிகு அடிார்க்கு ிசநாழ்ச 

அர்  

           ாக்கபிக்கின்நார்; 

    9     அபேக்கு அஞ்சி டப்ததார்க்கு அது ீட்பு 

அண்சில்  

           உள்பது ன்தது உறுி; ம் ாட்டில் அது ாட்சி  

           குடிபகாள்ளும்.                                                  ........... 

பல்லவி 

 

  10    ததன்பும் உண்சபம் ஒன்சநபான்று சந்ிக்கும்; 

ீிபம்  

          ிசநாழ்வும் ஒன்சநபான்று பத்ிடும். 



   11    ண்ிணின்று உண்ச பசபத்பழும்; 

ிண்ிணின்று  

          கீழ்தாக்கும்.                                                       ............ 

பல்லவி 

  12   ல்னசத ஆண்டர் அபேள்ார்; ல்ிசபச 

ம்ாடு ல்கும். 

  13   ீி அர்பன் பசல்லும்; அர்ம் அடிச்சுடுகளுக்கு 

ி குக்கும். 

                                                                                     ............... 

பல்லவி 

இண்டொம் லொசகம் 

 

உயகம் யதொன்றுலதற்கு முன்யப கடவுள் நம்றக் கிறிஸ்து 

லழிொகத் யதர்ந்பதடுத்தொர் 

திருத்தூதர் பவுல் எபபசிருக்கு எழுதி 

திருமுகத்திலிருந்து  வாசகம்                                                                               

1: 3-14 

     ம் ஆண்டாகி இதசு கிநிஸ்துின் ந்சபம் 

கடவுளுாணர் ததாற்நி! அர் ிண்கம் சார்ந், 

ஆிக்குரி ஆசி அசணத்சபம் கிநிஸ்து ிாக ம்ீது 

பதாிந்துள்பார்.  ாம் தூதாாகவும், ாசற்தநாாகவும் ம் 

ிபேபன் ிபங்கும்தடி, உனகம் தான்றுற்கு பன்தத 

கடவுள் ம்சக் கிநிஸ்து ிாகத் தர்ந்படுத்ார்.
 அர் 

ம்ச இதசு கிநிஸ்துின் பனம் க்குச் பசாந்ாண 

திள்சபகபாக்கிக் பகாள்ப அன்திணால் 

பன்குநித்துசத்ார்.  



      இதுத அது ிபேப்தம்:
 
 இதுத அது ிபேவுபம். 

இவ்ாறு ம் அன்தார்ந் கன் ிாக ம்ீது 

ஒப்புர்ற்ந அபேசபப் பதாிந்பேபிால் அது 

புகசப் தாடுகிதநாம்.
 
 கிநிஸ்து இத்ம் சிந்ி ம் 

அபேள்பத்ிற்கு ற்த க்கு ீட்பு அபித்துள்பார்: 

இம்ீட்தால் குற்நங்கபினிபேந்து ாம் ன்ணிப்புப் 

பதறுகிதநாம்.
 
 அந் அபேசப அர் ம்ில் பதபேகச்பசய்து, 

அசணத்து ஞாணத்சபம் அநிவுத்ிநசணபம் 

ந்துள்பார்.
 
 அர் து ிபேவுபத்ின் சநபதாபேசப 

க்குத் பரிப்தடுத்ிபள்பார். இது கிநிஸ்து ிாகக் 

கடவுள் ிபேம்திச் பசய் ீர்ாணம்.
 
 கான ிசநில் 

ிண்ிலுள்பச, ண்ிலுள்பச அசணத்சபத 

கிநிஸ்துின் சனசில் ஒன்று தசர்க்க தண்டும் ன்ந 

ிட்டத அம்சநபதாபேள்.
 
  

     கடவுள் து ிபேவுபத்ின் ிட்டத்ின்தடி 

அசணத்சபம் பசல்தடுத்ி பேகிநார். அது 

ீர்ாணத்ால் ாம் பன்குநிக்கப்தட்டு, கிநிஸ்து ிாய் 

அது உரிசப் ததற்றுக்கு உரிாதணாம்.
 
 இவ்ாறு 

கிநிஸ்துின்தல் பனில் ம்திக்சக சத் ாங்கள் 

கடவுளுசட ாட்சிசப் புகழ்ந்து தாட தண்டுபண அர் 

ிபேம்திணார்.
 
 ீங்களும், உங்களுக்கு ீட்தபிக்கும் 

ற்பசய்ிாகி உண்சின் ார்த்சசக் தகட்டு, 

அர்ீது ம்திக்சக பகாண்டு, ாக்கபிக்கப்தட்ட தூ 

ஆிால் அபேக்குள் பத்ிசிடப்தட்டீர்கள்.
 
 அந்த் 

தூ ஆித ாம் ீட்தசடந்து உரிசப்ததறு பதறுதாம் 

ன்தச உறுிப்தடுத்தும் அசடாபாக இபேக்கிநது. 

இவ்ாறு கடவுபது ாட்சிின் புகழ் ிபங்கும். 



இது ஆண்டலர் லறங்கும் அருள்லொக்கு. 

 

இறமலொ உக்கு  நன்றி 

 

 

அல்யது குறுகி லொசகம் 

 

உயகம் யதொன்றுலதற்கு முன்யப கடவுள் நம்றக் கிறிஸ்து 

லழிொகத் யதர்ந்பதடுத்தொர் 

திருத்தூதர் பவுல் எபபசிருக்கு எழுதி 

திருமுகத்திலிருந்து  வாசகம்  

1: 3-10 

                                                                               

      ம் ஆண்டாகி இதசு கிநிஸ்துின் ந்சபம் 

கடவுளுாணர் ததாற்நி! அர் ிண்கம் சார்ந், 

ஆிக்குரி ஆசி அசணத்சபம் கிநிஸ்து ிாக ம்ீது 

பதாிந்துள்பார்.  ாம் தூதாாகவும், ாசற்தநாாகவும் ம் 

ிபேபன் ிபங்கும்தடி, உனகம் தான்றுற்கு பன்தத 

கடவுள் ம்சக் கிநிஸ்து ிாகத் தர்ந்படுத்ார்.
 அர் 

ம்ச இதசு கிநிஸ்துின் பனம் க்குச் பசாந்ாண 

திள்சபகபாக்கிக் பகாள்ப அன்திணால் 

பன்குநித்துசத்ார்.  

       இதுத அது ிபேப்தம்:
 
 இதுத அது ிபேவுபம். 

இவ்ாறு ம் அன்தார்ந் கன் ிாக ம்ீது 

ஒப்புர்ற்ந அபேசபப் பதாிந்பேபிால் அது 



புகசப் தாடுகிதநாம்.
 
 கிநிஸ்து இத்ம் சிந்ி ம் 

அபேள்பத்ிற்கு ற்த க்கு ீட்பு அபித்துள்பார்: 

இம்ீட்தால் குற்நங்கபினிபேந்து ாம் ன்ணிப்புப் 

பதறுகிதநாம். அந் அபேசப அர் ம்ில் பதபேகச்பசய்து, 

அசணத்து ஞாணத்சபம் அநிவுத்ிநசணபம் 

ந்துள்பார். அர் து ிபேவுபத்ின் சநபதாபேசப 

க்குத் பரிப்தடுத்ிபள்பார். இது கிநிஸ்து ிாகக் 

கடவுள் ிபேம்திச் பசய் ீர்ாணம்.
 
 கான ிசநில் 

ிண்ிலுள்பச, ண்ிலுள்பச அசணத்சபத 

கிநிஸ்துின் சனசில் ஒன்று தசர்க்க தண்டும் ன்ந 

ிட்டத அம்சநபதாபேள். 

 

இது ஆண்டலர் லறங்கும் அருள்லொக்கு. 

 

இறமலொ உக்கு  நன்றி 

 

நற்பசய்திக்கு முன் லொழ்த்பதொலி          எயப 1: 18-19 கொண்க   

 

அல்லேலூயா, அல்லேலூயா! கடவுளுடடய அடைப்பு உங்களுக்கு 
எத்தடகய எதிர்ல ாக்டகத் தந்துள்ளது என்று நீங்கள் அறியுமாறு 

உங்கள் அகக்கண்கள் ஒளியூட்டப் பெறுவனவாக!  அல்லேலூயா. 

 

 

நற்பசய்தி லொசகம் 

இபசு பன்னிருவரயும் இருவர் இருவாக 

அனுப்பினார். 



⃰ாற்கு எழுதி நற்சசய்திிலிருந்து வாசகம்              

6: 7-13 

அக்கானத்ில்       

   இதசு   தன்ணிபேசபம் ம்ிடம் சத்து, 

அர்கசப இபேர் இபோக அனுப்தத் பாடங்கிணார்.  

     அர்களுக்குத் ீ ஆிகள் ீது அிகாபம் 

அபித்ார். தலும், "தத்ிற்குக் சகத்டி ி உவு, 

சத, இசடக்கச்சசில் பசப்புக் காசு பனி தறு சபம் 

ீங்கள் டுத்துக் பகாண்டு ததாக தண்டாம்.
 
 ஆணால் 

ிிடி ததாட்டுக் பகாள்பனாம்; அிந்ிபேக்கும் அங்கி 
ஒன்தந ததாதும்" ன்று அர்களுக்குக் கட்டசபிட்டார்.

 

    
 தலும் அர், "ீங்கள் ங்தகாது ஒபே டீ்டுக்குள் 

பசன்நால், அங்கிபேந்து புநப்தடும்ச அவ்டீ்டிதனத 

ங்கிிபேங்கள். உங்கசப ந் ஊாது ற்றுக் 

பகாள்பாதனா உங்களுக்குச் பசி சாய்க்காதனா 

ததாணால் அங்கிபேந்து பபிதறும் பதாழுது, உங்கள் 

கால்கபில் தடிந்துள்ப தூசிச உநிிடுங்கள். இதுத 

அர்களுக்கு ிாண சான்நாகும்"  ன்று அர்களுக்குக் 

கூநிணார். 

      அப்தடித அர்கள் புநப்தட்டுச் பசன்று க்கள் ணம் ாந 

தண்டுபன்று தசநசாற்நிணார்கள்; தன ததய்கசப 

ஓட்டிணார்கள்; உடல் னற்தநார் தனச ண்பய் பூசிக் 

குப்தடுத்ிணார்கள். 

இது கிறிஸ்து லறங்கும் நற்பசய்தி. 

 



கிறிஸ்துயல உக்கு புகழ் 


