
ப ொதுகொலத்தின் 22ம் ஞொயிறு 

இரண்டொம் ஆண்டு 

 

 முல் வொசகம் 

ொன் உங்களுக்குக் கட்டளளயிட்டுச் பசொல் வற்றறொடு எளயும் றசர்க்க 

றவண்டொம். 

இளச்சட்ட நூலிலிருந்து வொசகம்     4: 1-2, 6-8 

இஸ்யனய! யேளுங்ேள்; ான் உங்ேளுக்குக் ேற்றுத்ரும் 

நிங்ேள் முறநறேளின்தடி ஒழுகுங்ேள். அணால் நீங்ேள் ாழ்ந்து, 

உங்ேள் மூாறரின் ேடவுபாகி ஆண்டர் உங்ேளுக்குக் கோடுக்கும் 

ாட்டுக்குச் கென்று அற உரிறாக்குவீர்ேள். ான் உங்ேளுக்குக் 

ேட்டறபயிட்டுச் கொல்தற்யநாடு றயும் யெர்க்ேவும் யண்டாம். 

அதிலிருந்து றயும் நீக்ேவும் யண்டாம். உங்ேள் ேடவுபாகி 

ஆண்டரின் ேட்டறபேறப ான் உங்ேளுக்குக் ேற்றுத்ருகியநன்; 

அற்றநப் பின்தற்றுங்ேள். 

நீங்ேள் அற்றநப் பின்தற்றி டங்ேள். அதுய க்ேளிணங்ேள் 

முன்னிறனயில் உங்ேள் ஞாணமும் அறிாற்நலுாய் விபங்கும். இந் 

நிங்ேறபக் யேள்வியுறும் அறணரும், உண்றயில் இப்யதரிணம் 

ஞாணமும் அறிாற்நலும் கோண்ட க்ேபால் ஆணது ன்தர். ாம் குல் 

ழுப்பும் யதாகல்னாம் ம் ேடவுபாகி ஆண்டர் ம்யாடு 

உள்பார். அறப் யதால், க்ேளுக்கு மிேவும் கருங்கி 

ேடவுறபக்கோண்ட யறு யதரிணம் ாகிலும் உண்டா? ான் இன்று 

யர்றமிகு ெட்டங்ேறப உங்ேளுக்குத் ந்துள்யபன். இற்றநப் 

யதான்ந நிங்ேறபயும் முறநறேறபயும் கோண்ட யறுயதரிணம் 

ாகிலும் உண்டா? 

இது ஆண்டவர் வழங்கும் அருள்வொக்கு. 

இளறவொ உமக்கு  ன்றி. 

 

 



 திலுளரப்  ொடல்             தி ொ:15: 2-3a. 3bc-4ab.5(தல்னவி:1a) 
 

 ல்லவி: ஆண்டவறர, உம் கூடொரத்தில் ங்கிடத் குதியுள்ளவர் யொர்? 

2 ாெற்நாய் டப்யதாய! — இன்யணார் யரிற்றநச் கெய்ர்;  

உபா உண்ற யதசுதர்; 

3a ம் ாவிணால் புநங்கூநார்;      .........  ல்லவி 

3bc ம் யாருக்குத் தீங்கிறார்; ம் அடுத்றப் தழித்துறார் 

4ab கறிறி டப்யதாற இழிாேக் ேருதுர்; ஆண்டருக்கு 

அஞ்சுயாற உர்ாே திப்தர்;   .........  ல்லவி 

5 ம் தத்ற ட்டிக்குக் கோடார்; ாெற்நருக்கு திாேக் 

றேயூட்டுப் கதநார்;-இவ்ாறு டப்யதார் ன்றும் 

நிறனத்திருப்தர். 

           .........  ல்லவி 

 

இரண்டொம் வொசகம் 

இளறவொர்த்ளயின் டி  டக்கிறவர்களொய் இருங்கள். 

திருத்தூர் யொக்றகொபு எழுதிய திருமுகத்திலிருந்து வொசகம்1:17-18,21b-22,27 

ெயோர் ெயோரிேயப, 

ல்ன கோறடேள் அறணத்தும், நிறநாண கல்னாம், ஒளியின் 

பிநப்பிடாண விண்ேத் ந்றயிடமிருந்ய ருகின்நண. அரிடம் 

வ்றோண ாற்நமும் இல்றன; அர் ாறிக்கோண்டிருக்கும் நில் 

அல்ன. ம் தறடப்புேளுள் ாம் முற்ேனிேபாகும்தடி உண்றற 

அறிவிக்கும் ார்த்றால் ம்ற ஈன்கநடுக்ே அர் விரும்பிணார். 

உங்ேள் உள்பத்தில் ஊன்நப்தட்ட ார்த்றறப் தணியாடு 

ற்றுக்கோள்ளுங்ேள். அதுய உங்ேறப மீட்ே ல்னது. 

இறநார்த்றறக் யேட்கிநர்ேபாே ட்டும் இருந்து உங்ேறப 

ாற்றிக்கோள்ப யண்டாம். அன்தடி டக்கிநர்ேபாயும் இருங்ேள். 



ந்றாம் ேடவுளின் தார்றயில் தூய்றாணதும் 

ாெற்நதுாண ொழ்வு துகனில், துன்புறும் அணாறேறபயும் 

றேம்கதண்ேறபயும் ேனித்லும் உனேத்ால் ேறநதடாதடி 

ம்றக் ோத்துக்கோள்தும் ஆகும். 

இது ஆண்டவர் வழங்கும் அருள்வொக்கு. 

இளறவொ உமக்கு  ன்றி. 

ற்பசய்திக்கு முன் வொழ்த்பொலி      யொக் 1: 18 

அல்யனலூா அல்யனலூா, ம் தறடப்புேளுள் ாம் 

முற்ேனிேபாகும்தடி உண்றற அறிவிக்கும் ார்த்றால் ம்ற 

ஈன்கநடுக்ே அர் விரும்பிணார் அல்யனலூா. 

 

ற்பசய்தி வொசகம் 

நீங்கள் கடவுளின் கட்டளளகளளக்  ளகவிட்டு மனி மரள ப் பின் ற்றி 

வருகிறவர்கள் . 

⃰மொற்கு  எழுதிய ற்பசய்தியிலிருந்து வொசகம்  7: 1-8,14-15,21-23 

ஒருாள் தரியெரும் ருெயனமிலிருந்து ந்திருந் றநநூல் 

அறிஞர் சினரும் அரிடம் ந்து கூடிணர். அருறட சீடருள் சினர் 

தீட்டாண, அாது, ேழுா றேேபால் உண்தற அர்ேள் 

ேண்டார்ேள். 

தரியெரும், ன் யூர் அறணருய, ம் மூாறர் றதப் 

பின்தற்றிக் றேேறப முறநப்தடி ேழுால் உண்ததில்றன; 

ெந்றயிலிருந்து ாங்கிற்றநக் ேழுவி பின்ணய உண்தர். 

அவ்ாயந கிண்ங்ேள், தணிேள், கெம்புேள் ஆகிற்றநக் ேழுவுல் 

யதான்று அர்ேள் ேறடப்பிடிக்ே யண்டி புேள் இன்னும் தன 

இருந்ண. 

ஆேய தரியெரும் றநநூல் அறிஞரும் அற யாக்கி, ‚உம் 

சீடர் மூாறர் புப்தடி டால் தீட்டாண றேேபால் உவு 

அருந்துயன்?‛ ன்று யேட்டணர்.  



அற்கு அர், ‚களியடக்ோர்ேபாகி உங்ேறபப்தற்றி 

ொா கதாருத்ாே இறநாக்கு உறத்திருக்கிநார்.‘இம்க்ேள் 

உட்டிணால் ன்றணப் யதாற்றுகின்நணர்; இர்ேள் உள்பயா ன்றண 

விட்டு ககு காறனயில் இருக்கிநது. னிக் ேட்டறபேறபக் 

யோட்தாடுேபாேக் ேற்பிக்கின்நணர். இர்ேள் ன்றண ழிதடுது 

வீண்’ ன்று அர் ழுதியுள்பார். நீங்ேள் ேடவுளின் ேட்டறபேறபக் 

றேவிட்டு னி றதப் பின்தற்றி ருகிநர்ேள்‛ ன்று அர்ேளிடம் 

கூறிணார். 

இயசு க்ேள் கூட்டத்ற மீண்டும் ம்மிடம் 

றத்து, அர்ேறப யாக்கி, ‚ான் கொல்ற அறணரும் 

யேட்டுப் புரிந்து கோள்ளுங்ேள். களியயிருந்து னிருக்குள்யப 

கென்று அர்ேறபத் தீட்டுப்தடுத்க் கூடிது ஒன்றுமில்றன. 

னிருக்கு உள்யபயிருந்து களிய ருதறய அர்ேறபத் 

தீட்டுப் தடுத்தும். கணனில் னி உள்பத்திலிருந்ய தத்றற, 

ேபவு, கோறன, விதொம், யதாறெ, தீச்கெல், ஞ்ெேம், ோகறி, 

கதாநாற, தழிப்புற, கெருக்கு, தியேடு ஆகிற்றநச் கெய்த் 

தூண்டும் தீ ண்ங்ேள் களிருகின்நண. தீணாகி இற 

அறணத்தும் உள்பத்திலிருந்து ந்து னிறத் தீட்டுப் தடுத்துகின்நண‛ 

ன்நார். 

இது கிறிஸ்து வழங்கும் ற்பசய்தி.        

கிறிஸ்துறவ உமக்கு புகழ். 

 

 

 

  
 

 

 



 

 

 

  


