
பபொதுகொயத்தின் 16ம் ஞொயிறு 

 

இண்டொம் ஆண்டு 
 

  

முதல் லொசகம் 

ஆடுகளரச் கூட்டிச் சசர்த்து, அலற்ளமப் சபணிக்கொக்க நொன் 

சய்ப்பர்களர நிமிப்சபன். 
 

இளமலொக்கினர் எசமிொ நூலிலிருந்து லொசகம்    23. 1-6                   

      ஆண்டர் கூறுது: என் மய்ச்சலுக்குட்தட்ட 

ஆடுகளப அித்துச் சிநடிக்கும் மய்ப்தர்களுக்கு 

ஐமோ மகடு!
 
 

      ம் க்களப ி டத்தும் மய்ப்தர்களுக்கு 

எிோக இஸ்மனின் கடவுபோகி ஆண்டர் 

கூறுது இதும: ீங்கள் என் ந்ளளச் 

சிநடித்துிட்டீர்கள்: அளணத் துத்ிடித்ீர்கள்: 

அளணப் தோரிக்கில்ளன. இமோ உங்கள் 

ீச்சசல்கபின் கோோக உங்களபத் 

ண்டிக்கப்மதோகிமநன், என்கிநோர் ஆண்டர்.
 

     
 என் ந்ளில் எஞ்சிினக்கும் ஆடுகளப, ோன் 

துத்ிடித் அளணத்து ோடுகபினினந்தும் கூட்டிச் 

மசர்த்து அர்களுக்குரி ஆட்டுப் தட்டிக்குக் 

சகோண்டுனமன். அளனேம் தல்கிப் 



சதனகும்.
 
 அற்ளநப் மதிக்கோக்க ோன் 

மய்ப்தர்களப ிிப்மதன். இணி அள அச்சனநோ: 

ிகிலுநோ: கோோலும் மதோகோ, என்கிநோர் ஆண்டர்.
 

     
 ஆண்டர் கூறுது இதும: இமோ ோள்கள் 

னகின்நண: அப்மதோது ோன் ோதீுக்கு ன 

ீினேள்ப  பிர்  மோன்நச் சசய்மன். அர் அசோய் 

ஆட்சி சசலுத்துோர். அர் ஞோணனடன் 

சசல்தடுோர். அர் ோட்டில் ீிளனேம் 

மர்ளனேம் ிளனோட்டுோர்.
 
 அர்ம் ோள்கபில் 

னைோ ிடுளன சதறும்: இஸ்மல் தோதுகோப்னடன் 

ோழும். ோம சித்மகனூ என்னும் சதோல் இந்கர் 

அளக்கப்தடும். 

இது ஆண்டலர் லறங்கும் அருள்லொக்கு. 

இளமலொ உக்கு  நன்றி. 
 

 

 

 

  

 

பதிலுளப் பொடல்             திபொ:23: 1-3a. 3b-4. 5.6 (பல்யவி:1) 
 

பல்யவி:  ஆண்டவர என் ஆர்; எனக்ரேதும் 

குறமில்றய 

 

1 ஆண்டம என் ஆர்; எணக்மகதும் 

குளநில்ளன. 



2 தசும்னல் சபிீது எளண அர் இளபப்தோநச் 

சசய்ோர்; அளிோண ீர்ிளனகளுக்கு எளண 

அளத்துச் சசல்ோர்.  

   3a  அர் எணக்குப் னத்துிர் அபிப்தோ.்         
........பல்யவி 

   3b  ம் சதர்க்மகற்த எளண ீிி டத்ிடுோர்; 

4 சோின் இனள்சூழ் தள்பத்ோக்கில் ோன் டக்க 

மர்ந்ோலும், ீர் என்மணோடு இனப்தோல் 

எத்ீங்கிற்கும் அஞ்சிமடன்; உம் மகோலும் 

சடுங்கினேம் என்ளணத் மற்றும்.                                                     

............ பல்யவி 
5 என்னுளட எிரிகபின் கண் னன்மண 

எணக்சகோன  

ினந்ிளண ஏற்தோடு சசய்கின்நரீ்; என் ளனில் 

றுத் ளனம் னசுகின்நரீ்; எணது தோத்ிம் 

ிம்தி ிகின்நது. 

                                                                            ............... பல்யவி 
6 உண்ளோகம, என் ோழ்ோள் எல்னோம் உம் 

அனள்  

   னனம் மதன்னம் எளணப் னளடசூழ்ந்துனம்; 

ோனும்  

   ஆண்டரின் இல்னத்ில் சடுோள் 

ோழ்ந்ினப்மதன்.        



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

பல்யவி 

 

 

 

இண்டொம் லொசகம் 

இசசுசல நக்கு அளதி அருள்பலர். 

திருத்தூதர் பவுல் எரபசிருக்கு  எழுதி 

திருமுேத்தியிருந்து  வாசேம்                                                                              

2: 13-18 

சரோதர் சரோதரிேரர,  

       ன கோனத்ில் சோளனில் இனந் ீங்கள் 

இப்சதோழுது இமசு கிநிஸ்துமோடு இளந்து, 

அது இத்த்ின்னெனம் அனகில் சகோண்டு 

ப்தட்டினக்கிநரீ்கள். 

 
  ஏசணணில் அம க்கு அளி அனள்தர். 

அம இண்டு இணத்ளனேம் திரித்து ின்ந 

தளகள என்னும் சுள, து உடனில் ஏற்ந 

துன்தத்ின் ிோய்த் கர்த்சநிந்து, அர்களப 

ன்றுதடுத்ிணோர். தன கட்டளபகளபனேம் 

ிிகளபனேம் சகோண்ட னைச் சட்டத்ள அித்ோர். 

இன இணத்ளனேம் ம்மோடு இளந்ினக்கும் 

னிசோன ணி இணோகப் தளடத்து அளி 
ஏற்தடுத்ம இவ்ோறு சசய்ோர்.

 
 ோம துன்னற்றுப் 

தளகளள அித்ோர். சிலுளின் ிோக இன 



இணத்ளனேம் ஒனடனோக்கிக் கடவுமபோடு 

ப்னோக்க இப்தடிச் சசய்ோர்.
 
 

      அர் ந்து, சோளனில் இனந் உங்களுக்கும், 

அனகினினந் அர்களுக்கும் அளிள 

ற்சசய்ிோக அநிித்ோர். அர் ிோகம, இன 

இணத்ோகி ோம் ம தூ ஆி னெனம் ம் 

ந்ளள அணுகும் மதறு சதற்நினக்கிமநோம். 

 

இது ஆண்டலர் லறங்கும் அருள்லொக்கு. 

 

இளமலொ உக்கு  நன்றி 

 

நற்பசய்திக்கு முன் லொழ்த்பதொலி                லூக் 7:16           

 

அல்லலலூயா, அல்லலலூயா! என் ஆடுகள் எனது குரலுக்குச் 

செவிொய்க்கின்றன. எனக்கும் அவற்றறத் செரியும். அறவயும் 

என்றனப் பின்சொடர்கின்றன. அல்லலலூயா. 

 

 

நற்பசய்தி லொசகம் 

ஆரில்யா ஆடுேறரப்ரபால் இருந்தனர். 

⃰ாற்கு எழுதி நற்சசய்திியிருந்து வாசேம்              

6: 30-34 

 அக்கோனத்ில்       



      ினத்தூர்கள் இமசுிடம் ந்து கூடித் ோங்கள் 

சசய்ள, கற்தித்ளசல்னோம் அனக்குத் 

சரிித்ோர்கள். அர் அர்கபிடம், "ீங்கள் 

தோளனினத்ிலுள்ப ணிளோண ஒர் இடத்ிற்குச் 

சசன்று சற்று ஒய்சடுங்கள்" என்நோர். ஏசணணில் 

தனர் னதும் மதோதுோய் இனந்ோல், 

உண்தற்குக்கூட அர்களுக்கு மம் 

கிளடக்கில்ளன.
 

      
 அவ்ோமந அர்கள் தடமகநிப் தோளனினத்ில் 

உள்ப ணிளோண ஒர் இடத்ிற்குச் 

சசன்நோர்கள்.
 
 அர்கள் னநப்தட்டுப் மதோள க்கள் 

தோர்த்ோர்கள். தனர் அர்களப இன்ணோசன்று 

சரிந்து சகோண்டு, எல்னோ கர்கபினினந்தும் 

கோல்ளடோகம கூட்டோய் ஒடி, அர்களுக்குனன் 

அங்கு ந்து மசர்ந்ணர்.
 

   
 அர் களில் இநங்கிமதோது சதனந்ிபோண 

க்களபக் கண்டோர். அர்கள் ஆரில்னோ 

ஆடுகளபப்மதோல் இனந்ோல் அர்கள் ீது தரிவு 

சகோண்டு, அர்களுக்குப் தனற்ளநக் கற்தித்ோர். 

இது கிறிஸ்து லறங்கும் நற்பசய்தி. 

 

கிறிஸ்துசல உக்கு புகழ் 


