
பபொதுகொயத்தின் 12ம் ஞொயிறு 

 

இண்டொம் ஆண்டு 
 

  

முதல் வொசகம் 

 

உன் இறுொப்பின் அலயகள் இங்கக நிற்க! 

கொபு நூலிலிருந்து வொசகம்                    38: 1, 8-11 

ஆண்டவர் சூறாவளியினின்று  யாபுக்கு அருளி பதில்: 

       "கருப்பனிின்று கடல் உபடப்படுத்து 

ஓடினபொழுது அதபக் கதயிட்டு அபடத்தயர் 

னொர்?
 
 மநகத்பத அதற்கு மநொபடனொக்கி, 

கொரிருபப் பொதிதுணினொக்கி, எல்பகப ொன் 

அதற்குக் குித்து கதபயயும் தொழ்ப்ொபயும் 

பொருத்தி  'இதுயபப யருயொய், இதற்குமநல் அல்: 

உன் இறுநொப்ின் அபகள் இங்மக ிற்க!″ என்று 

ொன் இனம்ினமொது எங்கிருந்தொய் ீ? 

 

இது ஆண்டவர் வழங்கும் அருள்வொக்கு. 

இலமவொ உக்கு  நன்றி. 
 

 

 

 

  

 

பதிலுலப் பொடல்             திபொ:107: 23-24, 25-26, 28-29, 30-31 (பல்யவி:1) 
 



பல்யவி:  ஆண்டவருக்கு நன்ோி செலுத்துங்கள்; ஏசெெில், 

அவர் நல்ௌவர்;  

                என்சோன்றும் உள்்து அவொது பேொன்பு.                  

23   சிர் கப்மிக் கடல்யமிச் பசன்ர்; ீர்த்திபள்நீது 

யொணிகம் 

      பசய்தர்.    

24  அயர்களும் ஆண்டயரின் பசனல்கபக் கண்டர்; 

ஆழ்கடில்  

  அயர்தம் யினத்தகு பசனல்கபப் ொர்த்தர்.       ........... 

ேல்ௌவி 
 

25 அயர் ஒரு யொர்த்பத பசொல், புனல் கொற்று எழுந்தது; 

அது கடின்  

அபகபக் பகொந்திக்கச் பசய்தது. 

 

26 அயர்கள் யொநட்டும் மநம யசீப்ட்டர்; 

ொதொநட்டும் கீமம  

தள்ப்ட்டர்; அயர்கள் உள்மநொ இக்கட்டொல் 

ிபகுபந்தது.  

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

ேல்ௌவி 

   

28  தம் பருக்கடினில் அயர்கள் ஆண்டயபபக் 

கூயினபமத்தர்;  

அயர்களுக்குற் துன்ங்கிிருந்து அயர் அயர்கப 

யிடுயித்தொர். 

 



29 புனல்கொற்ப அயர் பூந்பதன்ொக நொற்ிொர்; கடல் 

அபகளும்  

ஓய்ந்துயிட்ட.                                                   ............... 

ேல்ௌவி 
 

30 அபநதி உண்டொதொல் அயர்கள் நகிழ்ச்சியுற்ர்; 

அயர்கள்  

யிரும்ின துபபகத்திற்கு அயர் அயர்கபக் 

பகொண்டு மொய்ச் மசர்த்தொர்.  

 

31 ஆண்டயரின் மபன்ப பன்ிட்டு, நொிடபொ 

அயர்களுக்கு 

 அயர் பசய்த யினத்தகு பசனல்கப பன்ிட்டு 

அயர்கள் அயருக்கு ன்ி 
பசலுத்தயொர்கொக!                   ........................ ேல்ௌவி 

 

 

 

இண்டொம் வொசகம் 

 

பலழன கழிந்து புதின புகுந்தன 

திருத்தூதர் ேவுல் சகொரிந்திருக்கு எழுதி இொண்டொம் 

திருமுகத்திௌிருந்து  வொெகம்                                                                               

5: 14-17 

ெபகொதொர் ெபகொதரிகப்,  

       கிிஸ்துயின் மபன்ம எங்கப ஆட்பகொள்கிது. 

ஏபில் ஒருயர் அபயருக்கொகவும் இந்தொர். 



அபயரும் அயமபொடு இந்தர். இது நக்குத் 

பதரியும்.
 
 யொழ்மயொர் இி தங்களுக்பக யொமொநல் 

தங்களுக்கொக இந்து உனிர்பற்பழுந்தயருக்கொக 

யொமமயண்டும் என்தற்கொகமய அயர் 

அபயருக்கொகவும் இந்தொர்.
 
 

      ஆகமய இிமநல் ொங்கள் எயபபயும் நித 

பபப்டி நதிப்ிடுயதில்ப: பன்பு ொங்கள் 

கிிஸ்துபயயும் நித பபப்டிதொன் 

நதிப்ிட்மடொம். ஆொல் இப்மொது அவ்யொறு 

பசய்யதில்ப. எமய ஒருயர் கிிஸ்துமயொடு 

இபணந்திருக்கும்மொது அயர் புதிதொகப் 

படக்கப்ட்டயபொய் இருக்கிொர். பமன கமிந்து 

புதின புகுந்த அன்மொ! 

 

இது ஆண்டவர் வழங்கும் அருள்வொக்கு. 

 

இலமவொ உக்கு  நன்றி 

 

நற்பசய்திக்கு முன் வொழ்த்பதொலி                லூக் 7:16           

 

அல்யேலூா, அல்யேலூா! நம்மிடடய பபரி இடறவாக்கினர் 

ஒருவர் ய ான்றியிருக்கிறார். கடவுள்  ம் க்கடைத் ய டி 

வந்திருக்கின்றார் அல்யேலூா. 

 



 

நற்பசய்தி வொசகம் 

கொற்றும் கடலும் இவருக்குக் கீழ்ப்ேடிகின்ோெபவ! 

இவர் ொபொொ? 

⃰ைொற்கு எழுதி நற்செய்திிௌிருந்து வொெகம்              

4: 35-41 

         ஒரு ொள் நொப மபம். இமனசு சீடர்கப 

மொக்கி, "அக்கபபக்குச் பசல்மயொம், 

யொருங்கள்" என்ொர். அயர்கள் நக்கள் கூட்டத்பத 

அனுப்ியிட்டு, டகில் இருந்தயொம அயபபக் 

கூட்டிச் பசன்ொர்கள். மயறு டகுகளும் அயருடன் 

பசன். 

      
 அப்பொழுது ஒரு பரும் புனல் அடித்தது. அபகள் 

டகின் மநல் பதொடர்ந்து மநொத, அது தண்ணபீொல் 

ிபம்ிக் பகொண்டிருந்தது. அயமபொ டகின் 

ிற்குதினில் தபனபண பயத்துத் 

தூங்கிக்பகொண்டிருந்தொர். அயர்கள், "மொதகமப, 

சொகப்மொகிமொமந! உநக்குக் கயபனில்பனொ?" 

என்று பசொல்ி அயபப எழுப்ிொர்கள். அயர் 

யிமித்பதழுந்து கொற்பக் கடிந்து பகொண்டொர். கடப 

மொக்கி, "இபபனொமத, அபநதினொனிரு" என்ொர். 

கொற்று அடங்கினது; நிகுந்த அபநதி உண்டொனிற்று.
 



    ின் அயர் அயர்கப மொக்கி, "ஏன் அஞ்சுகிரீ்கள்? 

உங்களுக்கு இன்னும் ம்ிக்பக இல்பனொ?" என்று 

மகட்டொர். அயர்கள் மபச்சம் பகொண்டு, "கொற்றும் 

கடலும் இயருக்குக் கீழ்ப்டிகின்மய! இயர் 

னொமபொ! " என்று ஒருயமபொடு ஒருயர் மசிக் 

பகொண்டொர்கள். 

இது கிறிஸ்து வழங்கும் நற்பசய்தி. 

 

கிறிஸ்துகவ உக்கு புகழ் 


