
பதொதுகொன்திண் 28் ஞொயிறு 

இ்டொ் ஆ்டு 
 

  

முன் ொசக் 

ஞொண்தொடு ஒத்பிடு்ததொது, பதொண்பணன்னொ் 

சிறிபவு லுக்தக ிக். 

சொனதொணிண் ஞொண நூலிலிரு்து ொசக்   

  7: 7-11 

ாண் ண்நாடினணண்; ஞாண் ணக்குக் 

ககாடுக்கத்தட்டது. ாண் இறநறண ன்டினணண்; 

ஞாண்திண் ஆவி ண்மீது கதாழித்தட்டது. 

கெங்னகாலுக்கு் அிறக்கு் னனாக அற 

விரு்பி் ன்்னண்; அனணாடு ஒத்பிடு்னதாது, 

கென்் ஒண்றுன இன்றன ண்று உ்்னண். 

விறனயு்் ாிக்கக் கன்லு் அந்கு 

ஈடின்றன; அனணாடு ஒத்பிடு்னதாது, 

கதாண்கணன்னா் சிறிபவு லுக்னக ிக;் 

அந்கு முண் கப்பியு் கபி்ாகன 

கருத்தடு். 

 

உடன் ன்திந்கு் அகிந்கு் னனாக 

அண்மீது அண்பு ககா்னடண்; ஒபிக்கு ாந்நாக 



அற் ன்்கடு்னண். கணணின் அண் 

சுடகாபி ண்று் ங்காது.  

ஞாண்னாடு ன்னா னண்களு் ண்ணிட் 

்து னெ்்ண. அபந்ந கென்்ற அது ்தி 

்து. 

 

இது ஆ்ட் ங்கு் அருப்ொக்கு. 

 

இறநொ உக்கு  ண்றி. 

 

 

 

 

ததிலுறத் தொடன்             திதொ:  90: 12-13. 14-15. 16-17 

(தன்னவி: 14b) 
 

தன்னவி: ஆ்டத, உ் ததண்தொன் எங்களுக்கு 

ிறநபியு். 

12  ங்கப் ா்ாப்கறபக் கிக்க ங்களுக்குக் 

கந்பியு்; அத்கதாழுது ஞாணமிகு உப்ப்றத் 

கதந்றிடுனா்.  

13  ஆ்டன, திரு்பி ாரு்; ்துறக் கான் 

இ்ிறன? உ் ஊழிருக்கு இக்க் காடட்ு். 

    ...............தன்னவி 



14  காறனனாறு் உது னதண்தான் ங்களுக்கு 

ிறநபியு்; அத்கதாழுது ா்ாகபன்னா் 

ாங்கப் கபிகூ்்து கி்னா். 

15 ங்கறப ீ ் ஒடுக்கி ாப்களுக்கு் ாங்கப் 

தீங்குந்ந ஆ்டுகளுக்கு் ஈடாக, ்ற 

கிெக்ெ்யு். ..................தன்னவி 

16  உ் அடிாம்ீது உ் கெலு் அ்் 

ற்ம்ீது உது ாட்சியு் விபங்கெ ்

கெ்யு்.  

17  ் கடவுபா் றனிண் இண்ணருப் ்மீது 

ங்குாக! ாங்கப் கெ்தந்றின் ங்களுக்கு 

கந்றி ாரு்! ஆ், ாங்கப் கெ்தந்றின் 

கந்றிருளு்!    

 ...............தன்னவி 

 

 

 

 

 

 

 



 

இ்டொ் ொசக் 

கடவுளுறட ொ்்ற உப்ப்திண் 

சி்றணகறபயு் தொக்கங்கறபயு் சீத்ூக்கித் 

தொக்்கிநது. 

எபிதருக்கு எழுத்தட்ட திருமுக்திலிரு்து 

ொசக் 4: 12-13 

 

ெனகா ்ெனகாிகனப,  

கடவுளுறட ா்்ற உமருப்பது, ஆந்நன் 

ா்்து; இரு தக்கமு் கட்டக்கூடி ் 

ாபினு் கூற்ாணது; ஆண்ாறயு் 

ஆவிறயு் பிிக்கு் அபவுக்குக் கு்தி 

ஊடுருவுகிநது; லு்பு மூடற்டயு் ெற்ெறயு் 

அ்ானந ஊடுருவுகிநது; உப்ப்திண் 

சி்றணகறபயு் னாக்கங்கறபயு் சீத்ூக்கித் 

தாக்்கிநது. 

 

தறடத்பு துவு் கடவுளுறட தாற்க்கு 

றநா் இன்றன. அருறட க்களுக்கு முண் 

அறண்து் றநவிண்றி கபித்தறடா் 



இருக்கிண்நண. ா் அருக்னக கக்குக் ககாடுக்க 

ன்டு். 

இது ஆ்ட் ங்கு் அருப்ொக்கு. 

இறநொ உக்கு  ண்றி 

 

 

 

ந்பச்திக்கு முண் ொ்்பொலி     

  ் 5: 3 

அன்னனலூா, அன்னனலூா! ணது ெறற உ்டு 

ணது இ்்றக் குடித்னதா ் ண்னணாடு 

இற்திருத்த,் ானு் அக்னபாடு 

இற்திருத்னதண். அன்னனலூா. 

 

 

ந்பச்தி ொசக் 

உக்கு உப்பந்றந விந்று ஏறகளுக்குக் 

பகொடு். 

⃰ொந்கு எழுதி ந்பச்தியிலிரு்து ொசக்  

   10: 17-30    

அக்கான்தின் 

இனசு புநத்தடட்ுெ ் கெண்றுககா்டிரு்னதாது 

ழிமன் ஒரு ் அிட் ஓடி்து 



மு்ாப்தடிமடட்ு, ``ன்ன னதாகன, 

ிறனா்ற உிறாக்கிக்ககாப்ப ாண் ண்ண 

கெ் ன்டு்?'' ண்று அறக் னகட்டா.் 

அந்கு இனசு அிட், ``ாண் ன்னண் ண ண் 

கொன்கிறீ?் கடவுப் ஒருற் வி ன்ன ்

ரு் இன்றனன. உக்குக் கட்டறபகப் கியு் 

அன்னா? `ககாறன கெ்ான; விதொ் 

கெ்ான; கபவு கெ்ான; கதா்ெ ் ொண்று 

கொன்னான; ஞ்சி்துத் தறிக்கான; உண் ா் 

்றற தி்து ட'' ண்நா.் அ ்இனசுவிட், 

``னதாகன, இற அறண்றயு் ாண் ண் 

இபறமலிரு்ன கறடத்பிடி்து ்துப்னபண்'' 

ண்று கூறிணா.் 

அத்னதாது இனசு அண்கதாழுக அறக் கூ்்து 

னாக்கி, ``உக்கு இண்னு் ஒண்று குறநதடுகிநது. ீ ்

னதா் உக்கு உப்பந்றந விந்று றகளுக்குக் 

ககாடு். அத்னதாது வி்க்தின் ீ ் கென்ா் 

இருத்பீ.் பிண்பு ்து ண்றணத் பிண்தந்று்'' ண்று 

அிட் கூறிணா.் 

இனசு கொண்ணறக் னகட்டது் அ ் முக்ாடி 

ரு்்னாடு கெண்றுவிட்டா.் கணணின் அருக்கு 



ாபாண கொ்து இரு்து. 

 

இனசு சுந்றிலு் திரு்பித் தா்்து் ் 

சீடிட், ``கென் ் இறநாட்சிக்கு உட்தடுது 

மிகவு் கடிண்'' ண்நா.் சீடக்ப் அ ்

கொண்ணறக் னகடட்ு் திறகத்புக்கு 

உப்பாணாக்ப். 

 

மீ்டு் இனசு அக்றபத் தா்்து, 

``பிப்றபகனப, கென்க்ப் இறநாட்சிக்கு 

உட்தடுது மிகவு் கடிண். அக்ப் 

இறநாட்சிக்கு உட்தடுறவிட ஊசிமண் காதின் 

ஒட்டக் தறது பிது'' ண்நா.் 

 

சீடக்ப் மிகவு் வித்பின் ஆ்்க்பா், 

``பிண் ா்ா் மீட்புத் கதந முடியு்?'' ண்று 

ங்கபிறடன னதசிக்ககா்டாக்ப். 

இனசு அக்றபக் கூ்்து னாக்கி, ``ணிான் 

இது இனாது. ஆணான் கடவுளுக்கு அத்தடின்ன, 

கடவுபான் ன்னா் இலு்'' ண்நா.் 

 



அத்னதாது னததுரு அிட், ``தாரு், ாங்கப் 

ன்னாந்றநயு் விடட்ுவிடட்ு உ்றத் 

பிண்தந்றிக்பாமந்னந'' ண்று கொண்ணா.் 

 

அந்கு இனசு, ``உறுதிாக உங்களுக்குெ ்

கொன்கினநண்: ண் கதாருடட்ு் ந்கெ்திமண் 

கதாருடட்ு் வீடுகறபனா, ெனகாக்றபனா, 

ெனகாிகறபனா, ாறனா, ்றறனா, 

பிப்றபகறபனா, ினபுனங்கறபனா விடட்ுவிட்ட 

ரு் இ்றமன் தறு டங்காக வீடுகறபயு் 

ெனகாக்றபயு் ெனகாிகறபயு் ாறயு் 

ினபுனங்கறபயு், இந்னநாடுகூட 

இண்ணன்கறபயு் றுறமன் ிறனா்றயு் 

கதநான் னதாகா'்' ண்நா.் 

இது கிறிஸ்து ங்கு் ந்பச்தி. 

கிறிஸ்துத உக்கு புக் 

 

அன்னது 

 

குறுகி ொசக் 



உக்கு உப்பந்றந விந்று ஏறகளுக்குக் 

பகொடு். 

⃰ொந்கு எழுதி ந்பச்தியிலிரு்து ொசக் 10: 

17-27 

 

அக்கான்தின்  

இனசு புநத்தடட்ுெ ் கெண்றுககா்டிரு்னதாது 

ழிமன் ஒரு ் அிட் ஓடி்து 

மு்ாப்தடிமடட்ு, ``ன்ன னதாகன, 

ிறனா்ற உிறாக்கிக்ககாப்ப ாண் ண்ண 

கெ் ன்டு்?'' ண்று அறக் னகட்டா.் 

 

அந்கு இனசு அிட், ``ாண் ன்னண் ண 

ண் கொன்கிறீ?் கடவுப் ஒருற் வி ன்ன ்

ரு் இன்றனன. உக்குக் கட்டறபகப் கியு் 

அன்னா? `ககாறன கெ்ான; விதொ் 

கெ்ான; கபவு கெ்ான; கதா்ெெ்ாண்று 

கொன்னான; ஞ்சி்துத் தறிக்கான; உண் ா் 

்றற தி்து ட'' ண்நா.் 

 



அ ் இனசுவிட், ``னதாகன, இற 

அறண்றயு் ாண் ண் இபறமலிரு்ன 

கறடத்பிடி்து ்துப்னபண்'' ண்று கூறிணா.் 

 

அத்னதாது இனசு அண்கதாழுக அறக் கூ்்து 

னாக்கி, ``உக்கு இண்னு் ஒண்று குறநதடுகிநது. ீ ்

னதா் உக்கு உப்பந்றந விந்று றகளுக்குக் 

ககாடு். அத்னதாது வி்க்தின் ீ ் கென்ா் 

இருத்பீ.் பிண்பு ்து ண்றணத் பிண்தந்று்'' ண்று 

அிட் கூறிணா.் 

 

இனசு கொண்ணறக் னகட்டது் அ ்

முக்ாடி ரு்்னாடு கெண்றுவிட்டா.் 

கணணின் அருக்கு ாபாண கொ்து இரு்து. 

 

இனசு சுந்றிலு் திரு்பித் தா்்து் ் சீடிட், 

``கென் ் இறநாட்சிக்கு உட்தடுது மிகவு் 

கடிண்'' ண்நா.் 

 

சீடக்ப் அ ் கொண்ணறக் னகடட்ு் 

திறகத்புக்கு உப்பாணாக்ப். 

மீ்டு் இனசு அக்றபத் தா்்து, 



``பிப்றபகனப, கென்க்ப் இறநாட்சிக்கு 

உட்தடுது மிகவு் கடிண். அக்ப் 

இறநாட்சிக்கு உட்தடுறவிட ஊசிமண் காதின் 

ஒட்டக் தறது பிது'' ண்நா.் 

 

சீடக்ப் மிகவு் வித்பின் ஆ்்க்பா், 

``பிண் ா்ா் மீட்புத் கதந முடியு்?'' ண்று 

ங்கபிறடன னதசிக்ககா்டாக்ப். 

இனசு அக்றபக் கூ்்து னாக்கி, ``ணிான் 

இது இனாது. ஆணான் கடவுளுக்கு அத்தடின்ன, 

கடவுபான் ன்னா் இலு்'' ண்நா.் 

 

இது கிறிஸ்து ங்கு் ந்பச்தி. 

கிறிஸ்துத உக்கு புக் 

 

 


