
பதொதுகொனத்தின் 21ம் ஞொயிறு 

இண்டொம் ஆண்டு 

 

 முல் ொசகம் 

ொங்களும் அருக்கு ஊழிம் புரிவொம். பணனில் அவ ங்கள் 

கடவுள்.          

வொசுொ நூலிலிருந்து ொசகம்    24: 1-2a, 15-17, 18b 

அந்ாள்களில் 

செக்ககமில் கனாசுயா இஸ்பகனலின் ல்ாக் குங்களயும் 

ஒன்று கூட்டிார். இஸ்பகனலின் முதிகனார்களயும் தளயர்களயும் 

டுயர்களயும் அதிகாரிகளயும் அளமத்தார். அயர்கள் கடவுள் 

முன்னிளயில் ஒன்றுகூடிர். கனாசுயா ல்ா நக்களுக்கும் கூறினது: 

"ஆண்டயருக்கு ஊழினம் புரியது தீனது ன்று உங்கள் ார்ளயக்குத் 

கதான்றிால், உங்கள் மூதாளதனர் திக்கு அப்ால் ணிந்து யந்த 

சதய்யங்களுக்ககா, உங்கள் ாட்டில் உங்களுடன் யாழும் கநாரினரின் 

சதய்யங்களுக்ககா இயர்களுள் னாருக்கு ஊழினம் செய்வீர்கள் ன்ளத 

நீங்கக இப்காது முடிவு செய்யுங்கள். ஆால் ானும் ன் வீட்டாரும் 

ஆண்டயருக்கக ஊழினம் செய்கயாம்". 

நக்கள் நறுசநாழினாக, ‚ஆண்டயளபக் ளகவிட்டு கயற்றுத் 

சதய்யங்கள யணங்குயது ங்களிடத்கத அகய நிகமாதிருப்தாக! 

சனில் ங்கள் கடவுாகின ஆண்டயர் ங்களயும் ங்கள் 

மூதாளதனளபயும் அடிளநத்த வீடாகின கிப்து ாட்டிலிருந்து 

சயளிகன சகாண்டுயந்தார். ங்கள் கண்முன் இப்சரின 

அளடனாங்களச் செய்தார். ாங்கள் டந்து யந்த ல்ா யழிகளிலும் 

ாங்கள் கடந்து யந்த நக்களிளடயிலும் ங்களக் காத்தருளிார். 

ாங்களும் ஆண்டயருக்கு ஊழினம் புரிகயாம். சனில் அயகப ங்கள் 

கடவுள்‛ ன்ர். 

இது ஆண்டர் ங்கும் அருள்ொக்கு. 

இறநொ உக்கு  ன்றி. 



ததிலுறப் தொடல்       திதொ:34:1-2.15-16.17-18.19-20.21-22(தல்னவி:8a) 

 

தல்னவி: ஆண்டர் த்துற இனிர் ன்று சுறத்துப்  தொருங்கள். 

 

1 ஆண்டயளப ான் க்காமும் காற்றுகயன்; அயபது புகழ் 

ப்சாழுதும் ன் ாவில் ஒலிக்கும். 

2 ான் ஆண்டயளபப்ற்றிப் சருளநனாகப் கசுகயன்; 

ளிகனார் இளதக் ககட்டு அக்களிப்ர். .    ......... தல்னவி 

 

15     ஆண்டயர் கண்கள் நீதிநான்கள காக்குகின்; அயர்  

        செவிகள் அயர்கது நன்ாட்ளடக் ககட்கின். 

16    ஆண்டயரின் முககநா தீளநசெய்கயார்க்கு திபாக இருக்கின்து;  

       அயர், அயர்களின் நிளகய உகில் அற்றுப்காகச் செய்யார். 

          

         ......... தல்னவி 

17        நீதிநான்கள் நன்ாடும்காது, ஆண்டயர் செவிொய்க்கின்ார்;  

           அயர்கள அளத்து இடுக்கண்ணினின்றும் விடுவிக்கின்ார். 

18       உளடந்த உள்த்தார்க்கு அருகில் ஆண்டயர் இருக்கின்ார்; ளந்த  

           சஞ்ெத்தாளப அயர் காப்ாற்றுகின்ார்.  ......... தல்னவி 

 

19   கர்ளநனாருக்கு கரிடும் தீங்குகள் ; அளய அளத்தினின்றும்  

            ஆண்டயர் அயர்கள விடுவிக்கின்ார். 

20       அயர்களின் லும்புகள ல்ாம் அயர் ாதுகாக்கின்ார்;   

            அயற்றுள் ஒன்றும் முறிடாது.    ......... தல்னவி 

 

21       தீகனாளபத் தீவிளகன ொகடிக்கும்; கர்ளநனாளப  

          சயறுப்கார் தண்டள சறுயர். 

22      ஆண்டயர் தம் ஊழினரின் உயிளப மீட்கின்ார்; அயரிடம்  

          அளடக்கம் புகும் யரும் தண்டள அளடனார். ......... தல்னவி 

 



இண்டொம் ொசகம் 

திருத்தில் அடங்கியுள்ப றநபதொருள் பதரிது. இது திருச்சறதக்கும் 

கிறிஸ்துவுக்கும் பதொருந்தும். 

திருத்தூர் தவுல் வதசிருக்கு ழுதி திருமுகத்திலிருந்து  ொசகம்           5:21-32 

ெககாதபர் ெககாதரிகக 

கிறிஸ்துவுக்கு அஞ்சி ஒருயருக்சகாருயர் ணிந்திருங்கள். 

திருநணநா சண்கக, ஆண்டயருக்குப் ணிந்திருப்துகா 

உங்கள் கணயருக்கு நீங்கள் ணிந்திருங்கள். சனில் கிறிஸ்து 

திருச்ெளக்குத் தளனாய் இருப்துகாக் கணயர் நளவிக்குத் 

தளனாய் இருக்கிார். கிறிஸ்துகய திருச்ெளனாகின உடலின் மீட்ர். 

திருச்ெள கிறிஸ்துவுக்குப் ணிந்திருப்துகா, நளவினரும் தங்கள் 

கணயருக்கு அளத்திலும் ணிந்திருக்க கயண்டும். 

திருநணநா ஆண்கக, கிறிஸ்து திருச்ெளமீது அன்பு 

செலுத்தினது கா நீங்களும் உங்கள் நளவினரிடம் அன்பு 

செலுத்துங்கள். சனில் கிறிஸ்து திருச்ெளமீது அன்பு செலுத்தி, 

அதற்காகத் தம்ளநகன ஒப்புவித்தார். யார்த்ளதனாலும் நீரிாலும் 

அதளக் கழுவித் தூனதாக்குநாறு இவ்யாறு செய்தார். அத்திருச்ெள, 

கள திளபகனா, கயறு க்குளகனா இல்ாநல் தூய்ளநயும் 

நாெற்துநாய் நாட்சியுடன் தம்முன் விங்குநாறு இப்டிச் செய்தார். 

அவ்யாக கணயர்களும் நளவினளபத் தம் சொந்த உடல் க் கருதி 

அன்பு செலுத்தக் கடளநப்ட்டிருக்கிார்கள். தம் நளவியின்மீது 

அன்பு சகாள்கியர், தம்மீகத அன்பு சகாள்கியபாயார். தம்முளடன 

உடள யரும் சயறுப்தில்ள. அளதப் கணி யர்க்கிார். 

அவ்யாக, கிறிஸ்துவும் திருச்ெளளனப் கணி யர்த்து யருகிார். 

சனில் ாம் அயபது உடலின் உறுப்புகள். 

‚இதால் கணயர் தம் தாய் தந்ளதளன விட்டுவிட்டு தம் 

நளவியுடன் ஒன்றித்திருப்ார்; இருயரும் ஒகப உடாயிருப்ர்‛  



நளநூல் கூறுகிது. இதில் அடங்கியுள் நளசாருள் சரிது. இது 

திருச்ெளக்கும் கிறிஸ்துவுக்கும் சாருந்துயதாகக் சகாள்கிகன். 

இது ஆண்டர் ங்கும் அருள்ொக்கு. 

இறநொ உக்கு  ன்றி 

ற்பசய்திக்கு முன் ொழ்த்பொலி     வொொ 6: 63b,68b 

அல்கலூனா, அல்கலூனா! ஆண்டயகப, உநது யார்த்ளதகள் யாழ்வு 

தரும் ஆவிளனக் சகாடுக்கின். நிளயாழ்வு அளிக்கும் யார்த்ளதகள் 

உம்மிடம்தாக உள். அல்கலூனா. 

 

ற்பசய்தி ொசகம் 

ொங்கள் ொரிடம் வதொவொம்? நிறனொழ்வு அளிக்கும் ொர்த்றகள் 

உம்மிடம்ொவண உள்பண. 

⃰வொொன் ழுதி ற்பசய்தியிலிருந்து ொசகம்   6: 60-69 

அக்காத்தில் 

அயருளடன சீடர் ர் இளதக் ககட்டு, ‚இளத ற்றுக் சகாள்யது 

மிகக் கடிம்; இப்கச்ளெ இன்னும் ககட்டுக்சகாண்டிருக்க முடியுநா?‛ 

ன்று கசிக் சகாண்டர்.  

இதுற்றித் தம் சீடர் முணுமுணுப்ளத இகனசு உணர்ந்து 

அயர்களிடம், ‚நீங்கள் ம்புயதற்கு இது தளடனாய் இருக்கிதா? 

அப்டினாால் நானிடநகன் தாம் முன்பு இருந்த இடத்திற்கு றிச் 

செல்யளத நீங்கள் கண்டால் அது உங்களுக்கு ப்டி இருக்கும்? யாழ்வு 

தருயது தூன ஆவிகன; ஊனினல்பு ஒன்றுக்கும் உதயாது. ான் கூறின 

யார்த்ளதகள் யாழ்வுதரும் ஆவிளனக் சகாடுக்கின். அப்டியிருந்தும் 

உங்களுள் சிர் ன்ள ம்வில்ள‛ ன்ார். ம்ாகதார் னார், னார் 

ன்தும் தம்ளநக் காட்டிக்சகாடுக்கவிருப்யன் னார் ன்தும் 

இகனசுவுக்குத் சதாடக்கத்திலிருந்கத சதரிந்திருந்தது. 



கநலும் அயர், ‚இதன் காபணநாகத்தான் ‘ன் தந்ளத அருள் 

கூர்ந்தால் அன்றி னாரும் ன்னிடம் யப இனாது’ ன்று உங்களுக்குக் 

கூறிகன்‛ ன்ார்.  

அன்க இகனசுவின் சீடருள் ர் அயளப விட்டு விகிர். அன்று 

முதல் அயர்கள் அயகபாடு கெர்ந்து செல்வில்ள. 

இகனசு ன்னிரு சீடரிடம், ‚நீங்களும் காய் விட 

நிளக்கிறீர்கா?‛ ன்று ககட்டார். சீகநான் கதுரு நறுசநாழினாக, 

‚ஆண்டயகப ாங்கள் னாரிடம் காகயாம்? நிளயாழ்வு அளிக்கும் 

யார்த்ளதகள் உம்மிடம்தாக உள். நீகப கடவுளுக்கு 

அர்ப்ணநாயர் ன்ளத ாங்கள் அறிந்து சகாண்கடாம். அளத 

ம்புகிகாம்‛ ன்ார். 

இது கிறிஸ்து ங்கும் ற்பசய்தி.      

கிறிஸ்துவ உக்கு புகழ். 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


