
ப ொதுக்கொலம் முதல் வொரம் – வியொழன் 
இரண்டாம் ஆண்டு 

முதல் வொசகம் 

கடவுளின் பேழை ேிடிேட்டது. இஸ்ரபேலர் ப ோற்கடிக்கப்ேட்டனர். 

சோமுபேல் மு ல் நூலிலிருந்து ேோசகம் 4: 1-11 

அந்நோள்களில் 
இஸ்ரபேலர் பேலிஸ் ிேருக்கு எ ிரோகப் பேோர்ப ோடுத்து, எேபனசரில் 

ேோழளேம் இறங்கினர், பேலிஸ் ிேரும் அபேக்கில் ேோழளேம் இறங்கினர். 
பேலிஸ் ிேர் இஸ்ரபேலருக்கு எ ிரோக அணிேகுத்துச் பசல்ல, பேோர் மூண்டது. 
பேலிஸ் ிேர் இஸ்ரபேலழர முறிேடித்து அேர்களுள் நோலோேிரம் பேழரப் 
பேோர்க்களத் ில் பேட்டி ேழீ்த் ினர். 

ேரீர்கள் ேோழளேத் ிற்குத்  ிரும்ேிேபேோது, இஸ்ரபேலின் பேரிபேோர் 
கூறிேது: “இன்று பேலிஸ் ிேரிடம் நம்ழை ஆண்டேர் ப ோல்ேியுறச் பசய் து 
ஏன்? ஆண்டேரின் உடன்ேடிக்ழகப் பேழைழே சீபலோேினின்று நம்ைிழடபே 
பகோண்டு ேருபேோம். அது நம்ைிழடபே ேந் ோல், நம் எ ிரிகள் ழகேினின்று 
நம்ழைக் கோக்கும்”. 

ஆகபே ேரீர்கள் சீபலோவுக்கு ஆள்கழள அனுப்ேி, பகருபுகளின்ைீது 
ேறீ்றிருக்கும் ேழடகளின் ஆண்டேரது உடன்ேடிக்ழகப் பேழைழே அங்கிருந்து 
பகோண்டுேரச் பசய் னர். ஏலிேின் இரு பு ல்ேர்களோன ஒப்னியும் ேினகோசும் 
கடவுளின் உடன்ேடிக்ழகப் பேழைபேோடு இருந் னர். ஆண்டேரது 
உடன்ேடிக்ழகப் பேழை ேோழளேத் ிற்குள் ேந் தும், இஸ்ரபேலர் அழனேரும் 
நிலபை அ ிரும் அளேிற்குப் பேரும் ஆரேோரம் பசய் னர். 

இந்  ஆரேோரத்ழ க் பகட்டதும் பேலிஸ் ிேர், “எேிபரேரின் ேோழளேத் ில் 
இப்பேரும் ஆரேோரமும் கூச்சலும் ஏன்?” என்று ேினேினர். ஆண்டேரது 
உடன்ேடிக்ழகப் பேழை ேோழளேத் ினுள் ேந்துேிட்டது என்று அறிந்து 
பகோண்டனர். அப்பேோது பேலிஸ் ிேர் பேரச்சம் பகோண்டு, “கடவுள் 
ேோழளேத் ிற்குள் ேந்துேிட்டோர். நைக்கு ஐபேோ பகடு! இ ற்கு முன்பு இப்ேடி 
பநர்ந் ப  இல்ழல! நைக்கு ஐபேோ பகடு! இத்துழண ேலிழைைிகு 
கடவுளிடைிருந்து நம்ழைக் கோப்ேேர் ேோர்? இக்கடவுள் ோன் எகிப் ிேழரப் 
ேோழலநிலத் ில் ேல்பேறு ேோழ களோல் துன்புறுத் ிேேர்! பேலிஸ் ிேபர! 
துணிவு பகோள்ளுங்கள்! ஆண்ழைபேோடு இருங்கள்! எேிபரேர் உங்களுக்கு 
அடிழைகளோக இருந் து பேோல, நீங்களும் எேிபரேருக்கு அடிழைகளோக 
ஆகோ ேடிக்கு ஆண்ழைபேோடு பேோரிடுங்கள்!” என்றனர். 

பேலிஸ் ிேர் ைீண்டும் பேோர்ப ோடுத் னர். இஸ்ரபேலர் ப ோல்ேியுற, 
அேர்களுள் ஒவ்பேோருேனும்  ன் கூடோரத் ிற்குத்  ப்ேிபேோடினோன். அன்று 



ைோபேரும் உேிர்ச்பச ம் ஏற்ேட்டது. இஸ்ரபேலருள் முப்ே ோேிரம் 
கோலோட்ேழடேினர் ைோண்டனர். கடவுளின் பேழை ழகப்ேற்றப்ேட்டது. ஏலிேின் 
இரு பு ல்ேர்கள் ஒப்னியும் ேினகோசும் ைோண்டனர். 

ஆண்டேரின் அருள்ேோக்கு. 

 திலுரரப்  ொடல் 

 ிேோ 44: 9-10. 13-14. 23-24 (ேல்லேி: 26b) 
ேல்லேி: உைது பேரன்ழே முன்னிட்டு ஆண்டேபர, எங்கழள ைீட்டருளும். 

9 இப்பேோது நீர் எங்கழள ஒதுக்கித்  ள்ளிேிட்டீர்; இைிவுேடுத் ிேிட்டீர். எங்கள் 
ேழடகளுடன் நீர் பசல்லோ ிருக்கின்றரீ். 
10 எங்கள் ேழகேருக்கு நோங்கள் புறங்கோட்டி ஓடும்ேடி பசய் ீர். எங்கழளப் 
ேழகப்பேோர் எங்கழளக் பகோள்ழளேிட்டனர். - ேல்லேி 
 
13 எங்கழள அடுத்து ேோழ்பேோரின் ேைிப்புக்கு எங்கழள ஆளோக்கினரீ்; எங்கள் 
சுற்றுப்புறத் ோரின் ஏளனத்துக்கும் இகழ்ச்சிக்கும் எங்கழள உள்ளோக்கினரீ். 
14 பேற்றினத் ோரிழடபே எங்கழள ஒரு ேைிச்பசோல்லோக்கினரீ்; ஏழனே ைக்கள் 
எங்கழளப் ேோர்த்துத்  ழலேழசத்து நழகக்கின்றனர். - ேல்லேி 
 
23 என்  ழலேோ! கிளர்ந்ப ழும், ஏன் உறங்குகின்றரீ்? ேிைித்ப ழும்; எங்கழள 
ஒருபேோதும் ஒதுக்கித்  ள்ளிேிடோப யும். 
24 நீர் உைது முகத்ழ  ஏன் ைழறத்துக்பகோள்கின்றரீ்? எங்கள் சிறுழைழேயும் 
துன்ேத்ழ யும் ஏன் ைறந்துேிடுகின்றரீ்? - ேல்லேி 
 
நற்பசய்திக்கு முன் வொழ்த்பதொலி 

ைத் 4: 23 
அல்பலலூேோ, அல்பலலூேோ! இபேசு ேிண்ணரசு ேற்றிே நற்பசய் ிழேப் 
ேழறசோற்றினோர்; ைக்களிழடபே இருந்  பநோய் பநோடிகள் அழனத்ழ யும் 
குணைோக்கினோர். அல்பலலூேோ. 

நற்பசய்தி வொசகம் 

ப ோழுபநோய் அேழர ேிட்டு நீங்க, அேர் நலைழடந் ோர். 

✠ ைோற்கு எழு ிே நற்பசய் ிேிலிருந்து ேோசகம் 1: 40-45 

ஒரு நோள் ப ோழுபநோேோளர் ஒருேர் இபேசுேிடம் ேந்து, “நீர் ேிரும்ேினோல் 
எனது பநோழே நீக்க உம்ைோல் முடியும்” என்று முைந் ோள்ேடிேிட்டு 
பேண்டினோர். இபேசு அேர்ைீது ேரிவு பகோண்டு  ைது ழகழே நீட்டி அேழரத் 
ப ோட்டு அேரிடம், “நோன் ேிரும்புகிபறன், உைது பநோய் நீங்குக!” என்றோர். 
உடபன ப ோழுபநோய் அேழரேிட்டு நீங்க, அேர் நலைழடந் ோர். 



ேிறகு அேரிடம், “இழ  ேோருக்கும் பசோல்ல பேண்டோம், கேனைோய் இரும். 
ஆனோல் நீர் பேோய் உம்ழைக் குருேிடம் கோட்டி, பநோய் நீங்கிே ற்கோக பைோபச 
கட்டழளேிட்டுள்ள கோணிக்ழகழேச் பசலுத்தும். நீர் நலைழடந்துள்ளரீ் 
என்ே ற்கு அது சோன்றோகும்” என்று ைிகக் கண்டிப்ேோகக் கூறி உடனடிேோக 
அேழர அனுப்ேிேிட்டோர். 

ஆனோல் அேர் புறப்ேட்டுச் பசன்று இந் ச் பசய் ிழே எங்கும் அறிேித்துப் 
ேரப்ேிேந் ோர். அ னோல் இபேசு எந்  நகருக்குள்ளும் பேளிப்ேழடேோய்ச் பசல்ல 
முடிேேில்ழல; பேளிபே  னிழைேோன இடங்களில்  ங்கி ேந் ோர். எனினும் 
ைக்கள் எல்லோ இடங்களிலிருந்தும் அேரிடம் ேந்துபகோண்டிருந் ோர்கள். 

ஆண்டேரின் அருள்ேோக்கு. 


