
11.02.2018 - ப ொதுக்கொலம் 6-ம் ஞொயிறு  --  (2ஆம் ஆண்டு) 

 

முதல் வொசகம் 

பதொழுந ொயொளி  ொளையத்துக்கு பவளிநய தனியொகக் குடியிருப் ொர். 

நலவியர் நூலிலிருந்து வொசகம்     13: 1-2, 44-46 

அந்நாள்களில் 

ஆண்டவர் ம ாமேயிடமும் ஆம ானிடமும் உர த்தது; “ஒருவர் 

உடலில் மதால்மீது ததாழுமநாய்ம ான்று, ஏமதனும் தடிப்ம ா, தோறி 

சி ங்மகா, தவண் டலம ா மதான்ற, அது ததாழுமநாதென ஐெமுற்றால், 

அவர் குருவாகிெ ஆம ானிடம் அல்லது குருக்களாகிெ அவர் புதல்வரில் 

ஒருவரிடம் தகாண்டு வ ப் டமவண்டும். 

அவர் ததாழுமநாொளி. அவர் தீட்டுள்ளவர். அவர் தீட்டுள்ளவர், 

எனக் குரு அறிவிப் ார். ஏதனனில் மநாய் அவர் தரலயில் உள்ளது. 

ததாழுமநாொல்  ாதிக்கப் ட்டவர் கிழிந்த உரட அணிந்து, தரல 

வா ா ல் ம லுதட்ரட  ரறத்துக் தகாண்டு, “தீட்டு, தீட்டு”, என 

கு தலழுப்  மவண்டும். மநாயுள்ள நாதளல்லாம் அவர் தீட்டுள்ளவர். 

எனமவ தீட்டுள்ள அவர்  ாரளெத்துக்கு தவளிமெ தனிொகக் 

குடியிருப் ார். 

இது ஆண்டவர் வழங்கும் அருள்வாக்கு. 

இறைவா உமக்கு நன்றி 



பதிலுறைப்பாடல்  தி  ொ 32: 1-2. 5. 11   (பல்லவி :7a ) 

பல்லவி:  ஆண்டவநே, நீநே எனக்குப் புகலிடம். 

1 எவ து குற்றம்  ன்னிக்கப் ட்டமதா, எவ து  ாவம் 

 ரறக்கப் ட்டமதா, அவர் ம று த ற்றவர். 

2 ஆண்டவர் எந்த  னிதரின் தீச்தேெரல எண்ணவில்ரலமொ,  

எவ து  னத்தில் வஞ்ேம் இல்ரலமொ, அவர் ம றுத ற்றவர். 

        |  ல்லவி  ….. 

5 ‛என்  ாவத்ரத உம்மிடம் அறிக்ரகயிட்மடன்; என் தீச்தேெரல   

நான்  ரறத்ததில்ரல; ஆண்டவரிடம் என் குற்றங்கரள 

ஒப்புக்தகாள்மவன்’ என்று தோன்மனன். நீரும் என் 

தநறிமகட்ரடயும்  ாவத்ரதயும் ம ாக்கினீர்.    ல்லவி  ….. 

 

11 நீதி ான்கமள, ஆண்டவர  முன்னிட்டு அக கிழுங்கள்; மநரிெ  

உள்ளத்மதாம , நீங்கள் அரனவரும்  கிழ்ந்து  ாடுங்கள். 

          ல்லவி  ….. 

 

இைண்டாம் வாசகம் 

 ொன் கிறிஸ்துளவப்ந ொல்  டக்கின்நேன்; நீங்கள் என்ளனப்ந ொல் 

 டங்கள். 

திருத்தூதர்  வுல் பகொரிந்தியருக்கு எழுதிய முதல்  திருமுகத்திலிருந்து  

வாசகம்          10: 31-11:1 

ேமகாத ர் ேமகாதரிகமள, 

நீங்கள் உண்டாலும் குடித்தாலும் எரதச் தேய்தாலும், 

எல்லாவற்ரறயும் கடவுளுரடெ  ாட்சிக்காகமவ தேய்யுங்கள். 

யூதருக்மகா கிம க்கருக்மகா கடவுளின் திருச்ேர க்மகா இரடயூறாய் 

இ ாதீர்கள். நானும் அரனத்திலும், அரனவருக்கும் உகந்தவனாய் 



இருக்கிமறன். நான் எனக்குப்  ென்தருவரத நாடா ல்,  லரும் 

மீட் ரடயும் டி அவர்களுக்குப்  ென் தருவரதமெ நாடுகிமறன்.  

நான் கிறிஸ்துரவப்ம ால் நடப் தும ான்று நீங்களும் என்ரனப்ம ால் 

நடங்கள்.  

இது ஆண்டவர் வழங்கும் அருள்வாக்கு. 

இறைவா உமக்கு நன்றி. 

 

நற்சசய்திக்கு முன் வாழ்த்சதாலி     லூக் 7:16 

அல்லலலூயா, அல்லலலூயா!  ம்மிளடநய ப ரிய இளேவொக்கினர் ஒருவர் 

நதொன்றியிருக்கிேொர். கடவுள் தம் மக்களைத் நதடி வந்திருக்கிேொர். 

அல்லலலூயா. 

 

ew;nra;jp thrfk; 

பதொழுந ொய் அவளே விட்டு நீங்க, அவர்  லமளடந்தொர். 

.✠ மொற்கு எழுதிய நற்சசய்தியிலிருந்து  வாசகம்   1: 40-45 

அக்காலத்தில் 

ஒரு நாள் ததாழுமநாொளர் ஒருவர் இமெசுவிடம் வந்து, “நீர் 

விரும்பினால் எனது மநாரெ நீக்க உம் ால் முடியும்” என்று முழந்தாள் 

 டியிட்டு மவண்டினார். இமெசு அவர்மீது  ரிவு தகாண்டு த து ரகரெ 

நீட்டி அவர த் ததாட்டு அவரிடம்,  “நான் விரும்புகிமறன், உ து மநாய் 

நீங்குக!” என்றார். உடமன ததாழுமநாய் அவர விட்டு நீங்க, அவர் 

நல ரடந்தார்.  

பிறகு அவரிடம், “இரத ொருக்கும் தோல்ல மவண்டாம், கவன ாய் 

இரும். ஆனால் நீர் ம ாய் உம்ர க் குருவிடம் காட்டி, மநாய் 



நீங்கிெதற்காக ம ாமே கட்டரளயிட்டுள்ள காணிக்ரகரெச் தேலுத்தும். 

நீர் நல ரடந்துள்ளீர் என் தற்கு அது ோன்றாகும்” என்று மிகக் 

கண்டிப் ாகக் கூறி உடனடிொக அவர  அனுப்பி விட்டார்.  

ஆனால் அவர் புறப் ட்டுச் தேன்று இந்தச் தேய்திரெ எங்கும் 

அறிவித்துப்   ப்பிவந்தார். அதனால் இமெசு எந்த நகருக்குள்ளும் 

தவளிப் ரடொய்ச் தேல்ல முடிெவில்ரல; தவளிமெ தனிர ொன 

இடங்களில் தங்கிவந்தார். எனினும்  க்கள் எல்லா இடங்களிலிருந்தும் 

அவரிடம் வந்து தகாண்டிருந்தார்கள். 

இது கிறிஸ்து வழங்கும் நற்சசய்தி. 

கிறிஸ்துலவ உமக்கு புகழ் 

 

 

 

 

 

 

 

 


