
பபொதுகொயத்தின் 11ம் ஞொயிறு 

 

இண்டொம் ஆண்டு 
 

  

முதல் லொசகம் 

 

தொழ்ந்த த்தத ஓங்கச் பசய்துள்ளரன். 

 

இதமலொக்கினர் எளசக்கிளல் நூலிலிருந்து லொசகம்         17: 22-24 

  

       தலலவராகிய ஆண்டவர் கூறுவது இதுவவ:  உனர்ந்த கேதுரு 

நபத்தின் நுிக்ேிள ஒன்ள எடுத்து ாக 

டுகயன். இங்கோழுந்து ஒன்ள அதன் நுிக் 

கோப்புேிிருந்து கோய்து, ஓங்ேி உனர்ந்தகதாரு 

நள கநல் ான் டுகயன்.
 

      
 இஸ்பகனின் நளயுச்சினில் ான் அளத 

டுகயன். அது ேிளத்து, ேி தந்து, சிந்த கேதுரு 

நபநாேத் திேழும். அளத்து யளேப் ளயேளும் 

அதளத் தம் உளயிடநாேக் கோள்ளும். அதன் 

ேிளேின் ிமல்ேில் அளய யந்து தங்கும்.
 

     
 ஆண்டயபாேின ான் ஓங்ேின நபத்ளதத் தாழ்த்தி, 
தாழ்ந்த நபத்ளத ஓங்ேச் கசய்துள்கன் என்றும், 

சுளநனா நபத்ளத உபச் கசய்து, உர்ந்த 



நபத்ளதத் தளமக்ேச் கசய்துள்கன் என்றும், 

அப்காது யனல்கயி நபங்ேகல்ாம் அிந்து 

கோள்ளும். ஆண்டயபாேின ாக உளபத்துள்கன்: 

ான் கசய்து ோட்டுகயன். 

இது ஆண்டலர் லறங்கும் அருள்லொக்கு. 

இதமலொ உக்கு  நன்றி. 
 

 

 

 

  

 

பதிலுதப் பொடல்                 திபொ:92:1-2.12-13.14-15  (பல்யவி: 1b கொண்க) 
 

பல்யவி:                   உது பபதப்  பொடுலது உன்னதள நன்று. 

1.  ஆண்டலருக்கு நன்மியுரப்பது நன்று; உன்னதர! 

உது பபரப் புகழ்ந்து பாடுலது நன்று. 

2. காரயில் உது ரபன்ரபயும் இலில் உது 

லாக்குப் பிமறாரரயும் எடுத்துரப்பது நன்று.   

........... பல்யலி 
 

   12  ரநர்ராரர் ரபரீச்ரை பனச் 

பைறித்ரதாங்குலர்;  

          பயபரனானின் ரகதுரு பனத் தரறத்து லரர்லர். 

   13  ஆண்டலரின் இல்யத்தில் நடப்பட்ரடார் நம் 

கடவுரின் ரகாலில்  

        முற்மங்கரில் பைறித்ரதாங்குலர்.            ............ 

பல்யலி 

   



   14  அலர்கள் முதிர் லதிலும் கனி தருலர்; என்றும் 

பைழுரயும்  

        பசுரயுாய் இருப்பர்; 

  15  'ஆண்டலர் ரநர்ரயுள்ரலர்; அலர என் பாரம; 

அலரிடம் அநீதி  

        ஏதுில்ரய' என்று அமிலிப்பர்.              ............... 

பல்யலி 

 

 

 

இண்டொம் லொசகம் 

 

நாம் இவ்வுடயில் குடிிருந்தாலும் 

குடிபபர்ந்தாலும் அலருக்கு உகந்தலாய் 

இருப்பரத நம் ரநாக்கம். 

 

திருத்தூதர் பவுல் பகாரிந்திருக்கு எழுதி இண்டாம் 

திருமுகத்தியிருந்து  லாைகம்                                                                               

5: 6-10 

ைரகாதர் ைரகாதரிகரர,  

       ாங்ேள் எப்காதும் துணிவுடன் இருக்ேிகாம். 

இவ்வுடில் குடினிருக்கும் யளபனில் ாம் 

ஆண்டயரிடநிருந்து அேன்று இருக்ேிகாம் என்து 

நக்குத் கதரியும்.
 ாம் ோண்யற்ின் 



அடிப்ளடனில் அல், ம்ிக்ளேனின் 

அடிப்ளடனிககன யாழ்ேிகாம்.
 
 ாம் துணிவுடன் 

இருக்ேிகாம். இவ்வுடள யிட்டேன்று 

ஆண்டயகபாடு குடினிருக்ேகய யிரும்புேிகாம்.
 

       எகய ாம் இவ்வுடில் குடினிருந்தாலும் 

அதிிருந்து குடிகனர்ந்தாலும் அயருக்கு 

உேந்தயபானிருப்கத ம் காக்ேம்.
 
 ஏகில் ாம் 

அளயருகந ேிிஸ்துயின் டுயர் இருக்ளே 

முன்ாே ின்ாே கயண்டும். அப்காது உடகாடு 

யாழ்ந்தகாது ாம் கசய்த ன்ளந தீளநக்குக் 

ளேம்நாறுகற்றுக் கோள்ளுநாறு ஒவ்கயாருயரின் 

கசனல்ேளும் கயிப்டும். 

 

    இது ஆண்டலர் லறங்கும் அருள்லொக்கு. 

 

இதமலொ உக்கு  நன்றி 

 

நற்பசய்திக்கு முன் லொழ்த்பதொலி              

 

அல்வலலூயா, அல்வலலூயா! இலறவாக்கு வித்தாகும்; கிறிஸ்துவவ 

விலதப்பவர்; அவலரக் கண்டலடகிறவன் என்றறன்றும் 

நிலலத்திருப்பான். அல்வலலூயா. 

 

 

நற்பசய்தி லொசகம் 



எல்யா லிரதகரரயும்லிடச் ைிமிது. எல்யாச் 

பைடிகரரயும் லிடப் பபரிதாகிமது. 

⃰ாற்கு எழுதி நற்பைய்திியிருந்து லாைகம்              

4: 26-34 

அக்ோத்தில் 

          இகனசு நக்ேள் கூட்டத்ளத காக்ேிக் கூினது: 

"இளனாட்சிளனப் ின்யரும் ிேழ்ச்சிக்கு 

ஒப்ிடாம்:
 
 ித்தில் ஒருயர் யிளதக்ேிார். அயர் 

எதுவும் கசய்னாநக ாள்ேள் ேர்ந்து கசல்ேின். 

அயருக்குத் கதரினாநல் யிளத முளத்து 

யருேிது. முதில் திர், ின்பு ேதிர், அதன் ின் 

ேதிர் ிளன தாினம் என்று ிம் தாாேகய 

யிளச்சல் அிக்ேிது. னிர் யிளந்ததும் அயர் 

அரியாகாடு புப்டுேிார்; ஏகில் அறுயளடக் 

ோம் யந்துயிட்டது" என்று கூிார். 

 
 
     கநலும் அயர், " இளனாட்சிளன எதற்கு 

ஒப்ிடாம்? அல்து எந்த உயளநனால் அளத 

எடுத்துச் கசால்ாம்? அது ேடுகு யிளதக்கு 

ஒப்ாகும். அது ித்தில் யிளதக்ேப் டும்காழுது 

உேிலுள் எல்ா யிளதேளயும்யிடச் சிினது.

 அது யிளதக்ேப்ட்டின் முளத்கதழுந்து எல்ாச் 

கசடிேளயும் யிடப் கரிதாேி, யாத்துப் ளயேள் 

அதன் ிமில் தங்ேக் கூடின அவுக்குப் 

கருங்ேிளேள் யிடும்"என்று கூிார். 

 

javascript:void;


       அயர்ேது கேட்டியும் திளநக்கு ஏற், அயர் 

இத்தளேன  உயளநோல் இளயார்த்ளதளன 

அயர்ேளுக்கு எடுத்துளபத்து யந்தார். உயளநேள் 

இன்ி அயர் அயர்ேகாடு கசயில்ள. ஆால் 

திளநனாே இருந்தகாது தம் சீடருக்கு 

அளத்ளதயும் யிக்ேிச் கசான்ார். 

 

இது கிறிஸ்து லறங்கும் நற்பசய்தி. 

 

கிறிஸ்துளல உக்கு புகழ் 


