
ப ொதுகொலத்தின் 32ம் ஞொயிறு 

இரண்டொம் ஆண்டு 

 

 

 முதல் வொசகம் 

எலியொ பசொன்ன டியய ககம்ப ண் பசய்தொர். 

அரசர்கள் முதல் நூலிலிருந்து வொசகம்     

 17:10-16 

அந்நொள்களில் 

எலியொ புறப் ட்டு, சொொி ொத்துக்குப் ய ொனொர். நகொின் 

நுகைவொயிகல வந்தகடந்த ப ொழுது, அங்யக ஒரு ககம்ப ண் 

சுள்ளிககளப் ப ொறுக்கிக் பகொண்டிருந்தொர். அவர் அவகர 

அகைத்து, “ஒரு  ொத்திரத்தில் எனக்குக் குடிக்கக் பகொஞ்சம் 

தண்ணீர் பகொண்டு வொ” என்றொர். அவர் அகதக் பகொண்டு வரச் 

பசல்ககயில், அவகரக் கூப் ிட்டு, “எனக்குக் பகொஞ்சம் அப் மும் 

ககயயொடு பகொண்டு வருவொயொ?” என்றொர். 

அவர், “வொழும் உம் கடவுளொகிய ஆண்டவர்யேல் ஆகண! 

என்னிடம் அப் ம் ஏதும் இல்கல;  ொகனயில் ககயளவு ேொவும் 

கலயத்தில் சிறிதளவு எண்பணயுயே என்னிடம் உள்ளன. இயதொ, 

இப்ய ொது இரண்படொரு சுள்ளிககளப் ப ொறுக்கிக் பகொண்டு 

வீட்டிற்குப் ய ொய் அப் ம் சுட்டு, நொனும் என் ேகனும் 

சொப் ிடுயவொம். அதன்  ின் சொகத்தொன் யவண்டும்” என்றொர். 



எலியொ அவொிடம், “அஞ்ச யவண்டொம், ய ொய் நீ 

பசொன்ன டியய பசய். ஆனொல், முதலில் எனக்கு ஒரு சிறிய அப் ம் 

சுட்டுக் பகொண்டு வொ.  ிறகு உனக்கும் உன் ேகனுக்கும் 

சுட்டுக்பகொள். 

இஸ்ரயயலின் கடவுளொகிய ஆண்டவர் உகரப் து இதுயவ: 

நொட்டில் ஆண்டவர் ேகை ப ய்யச் பசய்யும் நொள் வகர 

 ொகனயிலுள்ள ேொவு தீரொது; கலயத்திலுள்ள எண்பணயும் 

குகறயொது” என்று பசொன்னொர். 

அவர் ய ொய் எலியொ பசொன்ன டியய பசய்தொர். அவரும் 

அவருகடய ேகனும், அவர் வீட்டொரும்  ல நொள் சொப் ிட்டனர். 

எலியொ வைியொக ஆண்டவர் உகரத்த வொக்கின் டி 

 ொகனயிலிருந்து ேொவு தீரவில்கல; கலயத்திலிருந்த எண்பணயும் 

குகறயவில்கல. 

 

இது ஆண்டவர் வைங்கும் அருள்வொக்கு. 

இகறவொ உேக்கு  நன்றி. 

 

 திலுகரப்  ொடல்             தி ொ:146: 7.8-9a.9bc-10 ( ல்லவி:1) 

 

 ல்லவி:  என் பநஞ்யச! நீ ஆண்டவகரப் ய ொற்றிடு. 

அல்லது: அல்யலலூயொ 



7 ஆண்டவர் ஒடுக்கப் ட்யடொர்க்கொன நீதிகய 

நிகலநொட்டுகின்றொர்;  சித்திருப்ய ொர்க்கு 

உணவளிக்கின்றொர்; சிகறப் ட்யடொர்க்கு விடுதகல 

அளிக்கின்றொர்     ............... ல்லவி 

 

8 ஆண்டவர்  ொர்கவயற்யறொொின் கண்ககளத் திறக்கின்றொர்; 

தொழ்த்தப் ட்யடொகர உயர்த்துகின்றொர்; நீதிேொன்களிடம் 

அன்பு பகொண்டுள்ளொர்.      

 ............... ல்லவி 

 

9a ஆண்டவர் அயல் நொட்டினகரப்  ொதுகொக்கின்றொர்

 ............... ல்லவி 

9bc அனொகதப்  ிள்களககளயும் ககம்ப ண்ககளயும் 

ஆதொிக்கின்றொர்; ஆனொல், ப ொல்லொொின் வைிமுகறககளக் 

கவிழ்த்து விடுகின்றொர். 

10 சீயயொயன! உன் கடவுள், என்பறன்றும், எல்லொத் 

தகலமுகறகளுக்கும் ஆட்சி பசய்வொர்.  

 ............... ல்லவி 

 

இரண்டொம் வொசகம் 

 ொவங்ககளப் ய ொக்கும் ப ொருட்டு ஒயர முகற தகேத்தொயே  



 லியொகக் பகொடுத்தொர். 

எ ியரயருக்கு எழுதப் ட்ட திருமுகத்திலிருந்து வொசகம்  

 9:24-28 

சயகொதரர் சயகொதொிகயள, 

கிறிஸ்து ேனிதொின் ககயொல் அகேக்கப் ட்டதும் 

உண்கேயொன தூயகத்திற்கு முன்னகடயொளேொய் இருப் துேொன 

இவ்வுலகத் தூயகத்திற்குள் நுகையொேல் 

விண்ணுலகிற்குள்யளயய நுகைந்திருக்கிறொர். அங்யக இப்ய ொது 

நம் சொர் ொகக் கடவுளின் திருமுன் நிற்கிறொர். தகலகேக்குரு 

விலங்குகளின் இரத்தத்துடன் ஆண்டுயதொறும் தூயகத்திற்குள் 

பசல்வொர். அதற்கு ேொறொக, கிறிஸ்து தம்கேயய ஒயர முகற 

 லியொகக் பகொடுத்தொர். அகத ேீண்டும் ேீண்டும் பசய்யவில்கல. 

அவ்வொறு பசய்திருப் ொபரன்றொல், உலகம் யதொன்றிய 

கொலந்பதொட்டு, அவர் ேீண்டும் ேீண்டும் துன்புற்றிருக்கயவண்டும். 

அதற்கு ேொறொக, உலகம் முடியும் கொலேொன இப்ய ொது தம்கேயய 

 லியொகக் பகொடுத்து,  ொவங்ககளப் ய ொக்குவதற்கொக ஒயர முகற 

உலகில் பவளிப் டுத்தப் ட்டொர். 

ேனிதர் ஒயர முகற சொவுக்கு உட் டுகின்றனர்.  ின்னர் 

இறுதித் தீர்ப்பு வருகிறது. இதுயவ அவர்களுக்பகனவுள்ள நியதி. 

அவ்வொயற, கிறிஸ்துவும்  லொின்  ொவங்ககளப் ய ொக்கும் 

ப ொருட்டு, ஒயரமுகற தம்கேத்தொயே  லியொகக் பகொடுத்தொர். 

அவர் ேீண்டும் ஒருமுகற யதொன்றுவொர். ஆனொல்,  ொவத்தின் 



ப ொருட்டு அல்ல, தேக்கொகக் கொத்திருப் வர்களுக்கு ேீட்பு 

அருளும் ப ொருட்யட யதொன்றுவொர். 

 

இது ஆண்டவர் வைங்கும் அருள்வொக்கு. 

இகறவொ உேக்கு  நன்றி. 

 

 

நற்பசய்திக்கு முன் வொழ்த்பதொலி    ேத் 5:3 

அல்யலலூயொ, அல்யலலூயொ! ஏகையொின் உள்ளத்யதொர்  

ய றுப ற்யறொர்; ஏபனனில் விண்ணரசு அவர்களுக்கு உொியது. 

அல்யலலூயொ. 

 

நற்பசய்தி வொசகம்   

இந்த ஏகைக்  ககம்ப ண் எல்லொகரயும்விட ேிகுதியொகப் 

ய ொட்டிருக்கின்றொர். 

  ⃰ ேொற்கு எழுதிய நற்பசய்தியிலிருந்து வொசகம்    

 12:38-44 

அக்கொலத்தில் 

இயயசு கற் ித்துக்பகொண்டிருந்தய ொது, “ேகறநூல் 

அறிஞர்ககளக் குறித்துக் கவனேொய் இருங்கள். அவர்கள் 

பதொங்கல் ஆகட அணிந்து நடேொடுவகதயும் சந்கத பவளிகளில் 

ேக்கள் தங்களுக்கு வணக்கம் பசலுத்துவகதயும் 



விரும்புகிறொர்கள்; பதொழுககக் கூடங்களில் முதன்கேயொன 

இருக்ககககளயும் விருந்துகளில் முதன்கேயொன இடங்ககளயும் 

ப ற விரும்புகிறொர்கள்; ககம்ப ண்களின் வீடுககளப் 

 ிடுங்கிக்பகொள்கிறொர்கள்; நீண்ட யநரம் இகறவனிடம் 

யவண்டுவதொக நடிக்கிறொர்கள். கடுந்தண்டகனத் தீர்ப்புக்கு 

ஆளொகவிருப் வர்கள் இவர்கயள” என்று கூறினொர். 

இயயசு கொணிக்ககப் ப ட்டிக்கு எதிரொக அேர்ந்துபகொண்டு 

ேக்கள் அதில் பசப்புக்கொசு ய ொடுவகத உற்று யநொக்கிக் 

பகொண்டிருந்தொர். பசல்வர்  லர் அதில் ேிகுதியொகப் ய ொட்டனர். 

அங்கு வந்த ஓர் ஏகைக் ககம்ப ண் ஒரு பகொதிரொந்துக்கு 

இகணயொன இரண்டு கொசுககளப் ய ொட்டொர். 

அப்ப ொழுது, அவர் தம் சீடகர வரவகைத்து, “இந்த ஏகைக் 

ககம்ப ண், கொணிக்ககப் ப ட்டியில் கொசு ய ொட்ட ேற்ற 

எல்லொகரயும் விட ேிகுதியொகப் ய ொட்டிருக்கிறொர் என உறுதியொக 

உங்களுக்குச் பசொல்கியறன். 

 ஏபனனில் அவர்கள் அகனவரும் தங்களுக்கு 

இருந்த ேிகுதியொன பசல்வத்திலிருந்து ய ொட்டனர். இவயரொ 

தேக்குப்  ற்றொக்குகற இருந்தும் தம்ேிடம் இருந்த 

அகனத்கதயுயே, ஏன் தம்  ிகைப்புக்கொக கவத்திருந்த 

எல்லொவற்கறயுயே ய ொட்டுவிட்டொர்” 

என்று அவர்களிடம் கூறினொர். 

 



 

இது கிறிஸ்து வைங்கும் நற்பசய்தி. 

கிறிஸ்துயவ உேக்கு புகழ். 

 

 

 


