
 

 

ஆண்டின் 4து ஞாயிறு                                   01.02.2015  

 
     இண்டாம் ஆண்டு 

 

 முல் ாசகம் 

 

ஓர் இறநாக்கிணற ஏற்தடுத்துவன். என் ார்த்றகறப 

அருறட ாயில் றப்வதன். 

 

இறச்சட்ட நூலிலிருந்து ாசகம்     18: 15-20 

 

அந்ாள்களில், 

      மாமே க்களிடம் கூறிது: உன் கடவுபாகி 
ஆண்டர் உன் ேமகார் டுவினின்று ன்னணப் மதால் ஓர் 

இனநாக்கிணன ற்தடுத்துார். நீ அருக்குச் சேவிசகாடு. 

 

ஓமபில் திருப்மதன கூடி ாளில், நீ உன் கடவுபாகி 

ஆண்டரிடம் ன்நாடி, `ான் இநந்து மதாகாதடி, ன் 
கடவுபாகி ஆண்டரின் குசனாலின இனி ான் 
மகட்காலும் இப்சதரும் சருப்னத இனி ான் காாலும் 

இருப்மதணாக' ன்று விண்ப்பித்மதாது, ஆண்டர் 

ன்னண மாக்கி, `அர்கள் சோன்ணசல்னாம் ேரி' ன்நார். 

 
உன்னணப் மதால் ஓர் இனநாக்கிணனண அர்களுனட 

ேமகார்களினின்று ான் அர்களுக்காக ற்தடுத்துமன். 

ன் ார்த்னகனப அனுனட ாயில் னப்மதன். ான் 



கட்டனபயிடுது அனணத்னயும் அன் அர்களுக்குச் 

சோல்ான். ன் சதால் அன் சோல்லும் ன் 

ார்த்னகளுக்குச் சேவி சகாடானண ான் மறுப்மதன். 

 

ஆணால், ஓர் இனநாக்கிணன் ணது சதால் மதசுாக 

ண்ணிக்சகாண்டு, ான் அனுக்குக் 

கட்டனபயிடாற்னநப் மதசிணால், அல்னது மற்றுத் 

சய்ங்களின் சதால் மதசிணால், அந் இனநாக்கிணன் 

ோான். 

 

இது ஆண்டர் ங்கும் அருள்ாக்கு. 

 
இறநா உக்கு  ன்றி. 

 

 
ததிலுறப் தாடல்   திதா 95: 1-2. 6-7. 8-9 (தல்னவி: 8b,7c காண்க) 

 

தல்னவி: உங்கள் இத்றக் கடிணப்தடுத்ாதீர்; ஆண்டர் 

                 குலுக்குச் சசவிசாய்ப்பீர். 

 

1     ாருங்கள்; ஆண்டனப் புகழ்ந்து தாடுங்கள்; து 

           மீட்பின் தானநனப் மதாற்றி ஆர்ப்தரியுங்கள். 

2     ன்றியுடன் அர் திருமுன் சேல்மாம்;  

       புகழ்ப்தாக்கபால் அனப் மதாற்றி ஆர்ப்தரிப்மதாம்.  

                                                                                            ……தல்னவி 

 

6     ாருங்கள்; ாள்தணிந்து அனத் சாழுமாம்;  



           ம்ன உருாக்கி ஆண்டர்முன் முந்ாளிடுமாம். 

 7   அம ம் கடவுள்; ாமா அது மய்ச்ேலின்  

          க்கள்; ாம் அர் மதணிக்காக்கும் ஆடுகள். இன்று  

         நீங்கள் அது குலுக்குச் சேவிசகாடுத்ால் த்துன 

        னம்!                                    ………..தல்னவி 

 

8   அன்று சரிதாவிலும், தானன நினத்தில் ாோவிலும்  

        சேய்துமதால், உங்கள் இத்னக் கடிணப்தடுத்திக் 

       சகாள்பாதீர்கள்.  

9   அங்மக உங்கள் மூானர் ன்னணச் மோதித்ணர்; ன்  

        சேல்கனபக் கண்டிருந்தும் ன்னணச் மோதித்துப்  

தார்த்ணர்.                             ……….தல்னவி 

 

  

 
                                        இண்டாம் ாசகம் 

 
கன்னிப் சதண் தூாக இருக்கும் ண்ம் ஆண்டருக்கு  

உரிற்றில் அக்கறநாக இருக்கிநார். 

 
திருத்தூர் தவுல் சகாரிந்திருக்கு எழுதி முல் 

திருமுகத்திலிருந்து ாசகம்                          7: 32-35 

 

ேமகார் ேமகாரிகமப,  

     நீங்கள் கனனற்நர்கபாய் இருக்க மண்டுசன்மந 

ான் விரும்புகிமநன். ாகார் ஆண்டருக்கு 



உரிற்றில் அக்கனந சகாள்கிநார்; ப்தடி அருக்கு 

உகந்ற்னநச் சேய்னாம் ண ண்ணிக் சகாண்டிருக்கிநார். 

 
    ஆணால் ாணர் உனகுக்கு உரிற்றில் அக்கனந 

சகாள்கிநார்; ப்தடித் ம் னணவிக்கு உகந்ற்னநச் 

சேய்னாம் ண ண்ணிக்சகாண்டிருக்கிநார். இவ்ாறு அர் 

ணம் பிபவுதட்டுள்பது. ாகா சதண்ணும் கன்னிப் 
சதண்ணும் ஆண்டருக்கு உரிற்றில் அக்கனந 
சகாள்ால் அர்கள் உடலிலும் உள்பத்திலும் தூமார் 

ஆகின்நணர். 

 

     ஆணால் ாண சதண், உனகுக்கு உரிற்றில் அக்கனந 
சகாள்ால் ப்தடித் ம் கருக்கு உகந்ற்னநச் 

சேய்னாம் ண ண்ணிக்சகாண்டிருக்கிநார். 

 

     உங்கனபக் கட்டுப்தடுத்துற்காக அல்ன, உங்கள் 

னனுக்காகம இன ான் சோல்கிமநன். ல்னாம் 
ஒழுங்காய் இருக்கவும் நீங்கள் முழு ணத்மாடு 
ஆண்டரிடம் தற்றுக்சகாண்டிருக்கவும இவ்ாறு 

சோல்கிமநன். 

 

இது ஆண்டர் ங்கும் அருள்ாக்கு. 

இறநா உக்கு  ன்றி. 

 

 

  

 

ற்சசய்திக்கு முன் ாழ்த்சாலி          த் 4: 16 



 

அல்மனலூா, அல்மனலூா! காரிருளில் இருந் க்கள் 

மதசாளினக் கண்டார்கள். ோவின் நில் சூழ்ந்துள்ப 

ாட்டில் குடியிருப்மதார்மல் சுடசாளி உதித்துள்பது. 

அல்மனலூா. 

 

  

 
                                     ற்சசய்தி ாசகம் 

 

அதிகாத்வாடு அர்களுக்குக் கற்பித்து ந்ார். 

 

⃰ ாற்கு எழுதி ற்சசய்தியிலிருந்து ாசகம் 1: 21-28 

 
     ஒருமுனந இமசுவும் அர் சீடர்களும் கப்தர்ாகும் ஊரில் 

நுனந்ார்கள். ஓய்வு ாள்களில் இமசு 

சாழுனகக்கூடத்திற்குச் சேன்று கற்பித்து ந்ார். 
அருனட மதானணனக் குறித்து க்கள் விப்பில் 

ஆழ்ந்ார்கள். சணனில் அர் னநநூல் அறிஞனப் 

மதானன்றி, அதிகாத்மாடு அர்களுக்குக் கற்பித்து ந்ார். 
அப்மதாது அர்களுனட சாழுனகக்கூடத்தில் தீ ஆவி 

பிடித்திருந் ஒருர் இருந்ார். அனப் பிடித்திருந் ஆவி, 

``ாேமத்து இமசும, உக்கு இங்கு ன்ண மனன? 

ங்கனப ஒழித்துவிடா ந்தீர்? நீர் ார் ண ணக்குத் 

சரியும். நீர் கடவுளுக்கு அர்ப்தாணர்'' ன்று கத்திது. 

 

``ான மூடு, இன விட்டு சளிம மதா'' ன்று 

இமசு அனண அட்டிணார். அப்சதாழுது அத்தீ ஆவி அம் 
னிருக்கு லிப்பு உண்டாக்கிப் சதருங் கூச்ேலிட்டு அன 



விட்டு சளிமறிற்று. 

 

அர்கள் அனணரும் தினகப்புற்று, ``இது ன்ண? இது 

அதிகாம் சகாண்ட புதி மதானணாய் இருக்கிநம! இர் 

தீ ஆவிகளுக்கும் கட்டனபயிடுகிநார்; அனயும் இருக்குக் 

கீழ்ப்தடிகின்நணம!'' ன்று ங்களினடம 

மதசிக்சகாண்டணர். அனப் தற்றி சேய்தி உடமண 

கலிமனாவின் சுற்றுப்புநசங்கும் தவிது. 

 

இது கிறிஸ்து ங்கும் ற்சசய்தி. 

கிறிஸ்துவ உக்கு புகழ். 

 


