
ப ொதுகொலத்தின் 17ம் ஞொயிறு 

 

இரண்டொம் ஆண்டு 
 

  

முதல் வொசகம் 

இம்மக்கள்  உண்ட பின்னும் மீதி இருக்கும். 
 

அரசர்கள் இரண்டொம் நூலிலிருந்து வொசகம்        4: 42-44 

 

அந்நாள்களில் 

      ாகால் சாிசாவயச் சார்ந்த ம நிதர் புது 

தாினத்தில் சசய்னப்ட்ட இமது யாற்ககாதுவந 

அப்ங்கவமம், தம் ககாணிப் வனில் முற்ின 

தாினக் கதிர்கவமம் கடவுின் அடினயரிடம் 

சகாண்டு யந்தார். எிசா, "நக்களுக்கு உண்ணக் 

சகாடு" என்ார். அயமவடன ணினான், "இந்த நூறு 

கமக்கு இவத ான் எப்டிப் ரிநாறுகயன்?" 

என்ான்.  

      அயகபா, "இயற்வ இம்நக்களுக்கு உண்ணக் 

சகாடு. ஏசில் 'உண்ட ின்னும் நீதி இமக்கும்' 

என்று ஆண்டயர் கூறுகிார்" என்ார்.
 
 அவ்யாக 

அயன் அயர்களுக்குப் ரிநா, அயர்கள் உண்டர். 

ஆண்டயபது யாக்கின்டி நீதிமம் இமந்தது. 



இது ஆண்டவர் வழங்கும் அருள்வொக்கு. 

இறைவொ உமக்கு  நன்றி. 
 

 

 

 

  

 

 திலுறரப்  ொடல்             தி ொ:145: 10-11.15-16. 17-18 ( ல்லவி:16) 
 

 ல்லவி:  ஆண்டவரே, எல்ா உயிரினங்கொின்  

            விருப்பத்தையும் நிதைரவற்றுகின்ைரீ். 

 

10   ஆண்டயகப, ீர் உமயாக்கின னாவும் உநக்கு 

ன்ி  

      சசலுத்தும்; உம்முவடன அன்ர்கள் உம்வநப்  

      காற்றுயார்கள். 

11    அயர்கள் உநது அபசின் நாட்சிவன 

அியிப்ார்கள்; உநது 

        யல்வநவனப் ற்ிப் கசுயார்கள்.          

........பல்வி 

 15    எல்ா உனிரிங்கின் கண்களும் உம்வநகன 

       காக்குகின்; தக்க கயவனில் ீகப 

அயற்ிற்கு  

        உணயிக்கின்ரீ். 



16     ீர் உநது வகவனத் திந்து எல்ா 

உனிரிங்கின்  

         யிமப்த்வதமம் ிவகயற்றுகின்ரீ்.       ............ 

பல்வி 

17     ஆண்டயர் தாம் சசய்மம் அவத்திலும் 

ீதிமவடனயர்;  

        அயர்தம் சசனல்கள் னாவும் இபக்கச் சசனல்கக. 

18     தம்வந காக்கி நன்ாடும் னாயமக்கும், 

உண்வநனாய்த்  

    தம்வந காக்கி நன்ாடும் னாயமக்கும், 

ஆண்டயர்   

   அண்வநனில் இமக்கிார்                           ............ 

பல்வி 

 

 

 

இரண்டொம் வொசகம் 

ஒரர எதிர்ரநொக்கு இருப் துர ொல, உடலும் ஒன்ரை; ஆண்டவரும் 

ஒருவரர; திருமுழுக்கும் ஒன்ரை. 

ைிருத்தூைர் பவுல் எரபசியருக்கு  எழுைிய 

ைிருமுகத்ைிிருந்து  வாசகம்                                                                              

4: 1-6 

சரகாைேர் சரகாைரிகரொ,  



       ஆண்டயர் சாமட்டு வகதினாக இமக்கும் ான் 

உங்கவக் சகஞ்சிக் ககட்கிகன்: ீங்கள் 

சற்றுக்சகாண்ட அவமப்புக்கு ஏற் யாழுங்கள்.
 முழு 

நத்தாழ்வநகனாடும் கிகயாடும் 

சாறுவநகனாடும் மயவபசனாமயர் அன்புடன் 

தாங்கி,  அவநதிமடன் இவணந்து யாழ்ந்து, தூன ஆயி 
அமளும் மவநப்ாட்வடக் காத்துக்சகாள் முழு 

முனற்சி சசய்மங்கள்.
 ீங்கள் கப எதிர்காக்கு 

சகாண்டு யாம அவமக்கப்ட்டிமக்கிரீ்கள்.  

      கப எதிர்காக்கு இமப்து கா, உடலும் 

ன்க: தூன ஆயிமம் ன்க.
 
 அவ்யாக 

ஆண்டயர் மயகப: ாம் சகாண்டுள் ம்ிக்வக 

ன்க: திமமுழுக்கு ன்க.
 
 எல்ாமக்கும் 

கடவுளும் தந்வதமநாயர் மயகப: அயர் 

எல்ாமக்கும் கநாயர்: எல்ார் மூநாகவும் 

சசனாற்றுயர்: எல்ாமக்குள்ளும் இமப்யர். 

இது ஆண்டவர் வழங்கும் அருள்வொக்கு. 

 

இறைவொ உமக்கு  நன்றி 

 

நற்பசய்திக்கு முன் வொழ்த்பதொலி                லூக் 7:16           

 

அல்லேலூா, அல்லேலூா! நம்மிடைல பபரி இடைவாக்கினர் 

ஒருவர் ல ான்றியிருக்கிைார். கைவுள்  ம் க்கடைத் ல டி வந்திருக்கிைார். 



அல்லேலூா. 

 

 

நற்பசய்தி வொசகம் 

அதனவரும் வயிைாே உண்டனர். 

⃰ர ொவொன்  எழுைிய நற்சசய்ைியிிருந்து வாசகம்              

6: 1-15 

 அக்காத்தில்       

     இகனசு கிகனக் கடவ கடந்து நறுகவபக்குச் சசன்ார். 

அதற்குத் திகரினக் கடல் என்றும் சனர் உண்டு.  உடல் ம் 

அற்காமக்கு அயர் சசய்துயந்த அமம் அவடனாங்கவக் 

கண்டு நக்கள் சமந்திபாய் அயவபப் ின் 

சதாடர்ந்தர்.
 
 இகனசு நவகநல் ஏித் தம் சீடகபாடு 

அநர்ந்தார்.
 
 மதமவடன ாஸ்கா யிமா அண்வநனில் 

ிகமயிமந்தது.
 
 

     இகனசு ிநிர்ந்து ார்த்து நக்கள் சமந்திபாய் அயரிடம் 

யமயவதக் கண்டு, "இயர்கள் உண்தற்கு ாம் எங்கிமந்து 

அப்ம் யாங்காம்?" என்று ிிப்ிடம் ககட்டார்.
 
 தாம் 

சசய்னப்காயவத அிந்திமந்தும் அயவபச் 

கசாதிப்தற்காககய இக்ககள்யிவனக் ககட்டார்.
 

    
 ிிப்பு நறுசநாமினாக, "இமநூறு சதாரினத்திற்கு அப்ம் 

யாங்கிாலும் ஆளுக்கு ம சிறு துண்டும் கிவடக்காகத" 

என்ார்.
 
 அயமவடன சீடமள் மயமம் சீகநான் 

கதுமயின் சககாதபமநா அந்திகபனா,
 
 "இங்கக சிறுயன் 

மயன் இமக்கிான். அயிடம் ஐந்து யாற்ககாதுவந 



அப்ங்களும் இபண்டு நீன்களும் உள். ஆால் இத்தவ 

கமக்கு இவய எப்டிப் காதும்?" என்ார்.
 

     
 இகனசு, "நக்கவ அநபச் சசய்மங்கள்" என்ார். அப்குதி 
முழுயதும் புல்தவபனாய் இமந்தது. அநர்ந்திமந்த 

ஆண்கின் எண்ணிக்வக ஏக்குவன ஐனானிபம்.
 
 

      இகனசு அப்ங்கவ எடுத்துக் கடவுளுக்கு ன்ி சசலுத்தி 
அநர்ந்திமந்கதாமக்குக் சகாடுத்தார். அவ்யாக 

நீன்கவமம் கிர்ந்தித்தார். அயர்களுக்கு கயண்டின 

நட்டும் கிவடத்தது. அயர்கள் யனிாப உண்டின், "ன்றும் 

யணீாகாதடி, எஞ்சின துண்டுகவச் கசர்த்து 

வயமங்கள்"  என்று தம் சீடரிடம் கூிார்.
 நக்கள் உண்டின் 

ஐந்து யாற்ககாதுவந அப்ங்கிிமந்து எஞ்சின 

துண்டுகவச் கசர்த்துச் சீடர்கள் ன்ிபண்டு கூவடகில் 

ிபப்ிார்கள்.  

     இகனசு சசய்த இந்த அமம் அவடனாத்வதக் கண்ட 

நக்கள்,  "உகிற்கு யபயிமந்த இவயாக்கிர் உண்வநனில் 

இயகப" என்ார்கள்.
 
 அயர்கள் யந்து தம்வநப் ிடித்துக் 

சகாண்டுகாய் அபசபாக்கப் காகிார்கள் என்வத உணர்ந்து 

இகனசு நீண்டும் தினாய் நவக்குச் சசன்ார். 

இது கிறிஸ்து வழங்கும் நற்பசய்தி. 

 

கிறிஸ்துரவ உமக்கு புகழ் 


