
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

‘ஒருவர் மற்றவரிடம் அன்பு செலுத்துங்கள்’ என்னும் 

புதிய கட்டளைளய நான் உங்களுக்குக் சகாடுக்கிறறன். 

முதல் வாெகம் 

திருச்ெளைளயக் கூட்டி, கடவுள் தங்கள் வழியாகச் செய்த அளைத்ளதயும் 

அறிவித்தார்கள். 

திருத்தூதர் ைணிகள் நூலிலிருந்து வாெகம்    14:21-27 

அந்நாள்களில்  

பவுலும், பர்னபாவும் லிஸ்திரா, இக்ககானியா, 

அந்திகயாக்கியா ஆகிய நகரங்களுக்குத் திரும்பி வந்தார்கள். அங்குள்ள 

சீடர்களின் உள்ளத்தத அவர்கள் உறுதிப்படுத்தி, “நாம் பலகவததனகள் 

வழியாககவ இதையாட்சிக்கு உட்பட கவண்டும்” என்று கூறி 

நம்பிக்தகயில் நிதலத்திருக்கும்படி அவர்கதள ஊக்குவித்தார்கள். 

அவர்கள் ஒவ்வவாரு திருச்சதபயிலும் மூப்பர்கதளத் கதர்ந்வதடுத்து 

கநான்பிருந்து இதைவனிடம் கவண்டித் தாங்கள் நம்பிக்தக 

வகாண்டிருந்த ஆண்டவரிடம் அவர்கதள ஒப்பதடத்தார்கள். பின்பு 

பிசிதியா வழியாகப் பம்பிலியா வந்தார்கள். வபருதக நகரில் 



இதைவார்த்தததய அறிவித்தபின் அத்தாலியா வந்தார்கள்; அங்கிருந்து 

கப்பகலறி அந்திகயாக்கியா வந்தார்கள்; அங்குதான் அவர்கள் அருள் 

வழங்கும் கடவுளின் பணிக்வகன்று அர்ப்பணிக்கப்பட்டார்கள். 

இப்கபாது அப்பணிதயச் வசய்து முடித்துவிட்டார்கள். 

  

அவர்கள் அங்கு வந்ததும் திருச்சதபதயக் கூட்டி, கடவுள் 

தங்கள் வழியாகச் வசய்த அதனத்ததயும், அவர் பிை இனத்தவர்க்கு 

நம்பிக்தக வகாள்ளும் வாய்ப்தபக் வகாடுத்தததயும் அறிவித்தார்கள். 

  

இது ஆண்டவர் வழங்கும் அருள்வாக்கு. 

இளறவா உமக்கு நன்றி 

 

ைதிலுளைப் ைாடல்   திைா 145: 8-9.10-11.12-13ab (ைல்லவி:1) 

ைல்லவி:  என் கடவுறை, உம்ளமப்  புகழ்ந்து ஏத்துறவன்.  

அல்லது  

அல்றலலூயா 

8. ஆண்டவர் இரக்கமும் கனிவும் உதடயவர்; எளிதில் சினம் 

வகாள்ளாதவர்; கபரன்பு வகாண்டவர். 

  

9. ஆண்டவர் எல்லாருக்கும் நன்தை வசய்பவர்; தாம் உண்டாக்கிய 

அதனத்தின்மீதும் இரக்கம் காட்டுபவர்.    ... ைல்லவி 

 

10. ஆண்டவகர, நீர் உருவாக்கிய யாவும் உைக்கு நன்றி வசலுத்தும்; 

உம்முதடய அன்பர்கள் உம்தைப் கபாற்றுவார்கள். 

11. அவர்கள் உைது அரசின் ைாட்சிதய அறிவிப்பார்கள்; உைது 

வல்லதைதயப் பற்றிப் கபசுவார்கள்.    ... ைல்லவி 

 



12. ைானிடர்க்கு உம் வல்லதைச் வசயல்கதளயும் உைது அரசுக்குரிய 

ைாட்சியின் கபவராளிதயயும் புலப்படுத்துவார்கள். 

  

13ab. உைது அரசு எல்லாக் காலங்களிலுமுள்ள அரசு; உைது ஆளுதக 

ததலமுதை ததலமுதையாக உள்ளது.    ... ைல்லவி 

 

 

 

இைண்டாம் வாெகம் 

கடவுள் அவர்களுளடய கண்ணீர் அளைத்ளதயும் துளடத்துவிடுவார் 

திருத்தூதர் றயாவான் எழுதிய திருறவளிப்ைாட்டிலிருந்து  வாெகம்      21:1-5 

கயாவான் நான் புதியவதாரு விண்ணகத்ததயும் புதியவதாரு 

ைண்ணகத்ததயும் கண்கடன். முன்பு இருந்த விண்ணகமும் ைண்ணகமும் 

ைதைந்துவிட்டன. கடலும் இல்லாைற் கபாயிற்று.  

அப்வபாழுது புதிய எருசகலம் என்னும் திருநகர் கடவுளிடமிருந்து 

விண்ணகத்தத விட்டு இைங்கிவரக் கண்கடன். தன் ைணைகனுக்காகத் 

தன்தனகய அணி வசய்து வகாண்ட ைணைகதளப்கபால் அது ஆயத்தைாய் 

இருந்தது. பின்பு விண்ணகத்திலிருந்து எழுந்த வபரும் குரல் ஒன்தைக் 

ககட்கடன். அது, "இகதா! கடவுளின் உதைவிடம் ைனிதர் நடுகவ உள்ளது. 

அவர் அவர்கள் நடுகவ குடியிருப்பார். அவர்கள் அவருக்கு ைக்களாய் 

இருப்பார்கள். கடவுள்தாகை அவர்ககளாடு இருப்பார்; அவகர 

அவர்களுதடய கடவுளாய் இருப்பார். அவர்களுதடய கண்ணீர் 

அதனத்ததயும் அவர் துதடத்து விடுவார். இனிகைல் சாவு இராது. துயரம் 

இராது, அழுதக இராது, துன்பம் இராது; முன்பு இருந்ததவவயல்லாம் 

ைதைந்து விட்டன" என்ைது.  

அப்வபாழுது அரியதணயில் வீற்றிருந்தவர், "இகதா! நான் 

அதனத்ததயும் புதியது ஆக்குகிகைன்" என்று கூறினார். கைலும், 

http://www.tamilcatholic.de/readings/2013/0428.html


""இவ்வாக்குகள் நம்பத்தக்கதவ, உண்தையுள்ளதவ" என எழுது" 

என்ைார். 

இது ஆண்டவர் வழங்கும் அருள்வாக்கு 

இளறவா உமக்கு நன்றி 

 

 

நற்செய்திக்கு முன் வாழ்த்சதாலி     றயாவா 13: 34 

அல்கலலூயா, அல்கலலூயா! ‘ஒருவர் ைற்ைவரிடம் அன்பு 

வசலுத்துங்கள்’ என்னும் புதிய கட்டதளதய நான் உங்களுக்குக் 

வகாடுக்கிகைன். நான் உங்களிடம் அன்பு வசலுத்தியது கபால நீங்களும் 

ஒருவர் ைற்ைவரிடம் அன்பு வசலுத்துங்கள். என்கிைார் ஆண்டவர். 

அல்கலலூயா 

 

நற்செய்தி வாெகம் 

‘ஒருவர் மற்றவரிடம் அன்பு செலுத்துங்கள்’ என்னும் புதிய கட்டளைளய 

நான் உங்களுக்குக் சகாடுக்கிறறன். 

⃰றயாவான் எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாெகம்   13:31-33a, 34-35 

யூதாசு இறுதி இராவுணவின் அதைதய விட்டு வவளிகய கபானபின் 

இகயசு, "இப்கபாது ைானிடைகன் ைாட்சி வபற்றுள்ளார். அவர் வழியாகக் 

கடவுளும் ைாட்சிவபற்றுள்ளார்.  கடவுள் அவர் வழியாக ைாட்சி 

வபற்ைாரானால் கடவுளும் தம் வழியாய் அவதர ைாட்சிப்படுத்துவார்; 

அததயும் உடகன வசய்வார்.  பிள்தளககள, இன்னும் சிறிது காலகை 

உங்ககளாடு இருப்கபன்.  

"ஒருவர் ைற்ைவரிடம் அன்பு வசலுத்துங்கள்" என்னும் புதிய 

கட்டதளதய நான் உங்களுக்குக் வகாடுக்கிகைன். நான் உங்களிடம் அன்பு 

வசலுத்தியது கபால நீங்களும் ஒருவர் ைற்ைவரிடம் அன்பு வசலுத்துங்கள்.  



நீங்கள் ஒருவர் ைற்ைவருக்குச் வசலுத்தும் அன்பிலிருந்து நீங்கள் என் 

சீடர்கள் என்பதத எல்லாரும் அறிந்து வகாள்வர்" என்ைார். 

இது கிறிஸ்து வழங்கும் நற்செய்தி. 

கிறிஸ்துறவ உமக்கு புகழ். 

 


