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இண்டொம் ஆண்டு 
 

  

முதல் லொசகம் 

தங்களுடட ஓர் இடமலொக்கினர் லந்துள்ரொர் என்படத அறிந்து 

பகொள்ரட்டும்.. 

  

இடமலொக்கினர் எசசக்கிசல் நூலிலிருந்து லொசகம்                       2: 2-5 

 

 அந்நொள்களில்               

     ஆண்டர் ன்னணோடு னதசுகைில் ஆி ன்னுள் புகுந்து 

ன்கண ழுந்து ிற்ைச் செய்து: அப்னதோது அர் ன்னணோடு 

னதெிற்கநக் னைட்னடன்.
 
 அர் ன்ணிடம், "ோணிடோ! 

ணக்சைிோைக் ைிபர்ச்ெி செய்மம் இணத்ோோைி இஸ்னல் 

க்ைபிடம் ோன் உன்கண அனுப்புைினநன். இன்றுக 

அர்ைளும் அர்ைளுகட மூோகமம் ணக்சைிோைக் 

ைிபர்ந்சழுந்து ைனைம் செய்துள்பணர்" 

ன்நோர்.
 
 "ன்ைண்ணும் ைடிண இமும் சைோண்ட 

அம்க்ைபிடம் ோன் உன்கண அனுப்புைினநன். ீ அர்ைபிடம் 

னதோய், 'கனோைி ஆண்டர் கூறுது இதுன' ன்று 

செோல்.
 
 ைனை டீ்டோோைி அர்ைள், செி ெோய்த்ோலும் 

ெோய்க்ைோிட்டோலும், ங்ைபிகடன ஓர் இகநோக்ைிணர் 

ந்துள்போர் ன்தக அநிந்து சைோள்பட்டும்". 

இது ஆண்டலர் லறங்கும் அருள்லொக்கு. 



இடமலொ உக்கு  நன்றி. 
 

 

 

 

  

 

பதிலுடப் பொடல்             திபொ:123: 1, 2, 3-4 (பல்யவி: 2cd) 
 

பல்யவி:    ஆண்டவர, க்கு இங்கும்வர, ம் கண்கள் 

உம்ரர  

                 ர ோக்கிிருக்கும்.  

1 ிண்ணுனைில் றீ்நிமப்தன! உம்க னோக்ைின 

ன் ைண்ைகப  

உர்த்ிமள்னபன்.                                        ......... பல்யவி 
 

2 திோபணின் ைண்ைள் ன் கனணின் கைகண  

னோக்ைிிமப்ததுனதோன, திப்சதண்ின் ைண்ைள் ன் 

கனிின் கைகண னோக்ைிிமப்ததுனதோன, ம் 

ைடவுபோைி ஆண்டன! ீர் க்கு இங்கும்க, ம் 

ைண்ைள் உம்கன 

னோக்ைிிமக்கும்.                                                       ............ 

பல்யவி 
                                                                                  

3 ங்ைளுக்கு இங்கும் ஆண்டன! ங்ைளுக்கு இங்கும்; 

அபவுக்கு  

னனனன ோங்ைள் இைழ்ச்ெி அகடந்துிட்னடோம். 

4 இன்தத்ில் ிகபத்ிமப்னதோரின் கெசோி னதோதும். 

இறுோந் 

 ணிரின் திச்செோல்லும் னதோதும்.            ............... 

பல்யவி 
 



 

 

 

 

 

 

இண்டொம் லொசகம் 

 

நொன் என் லலிவின்டடப்  பற்றித்தொன் னமுலந்து பபருட 

பொொட்டுசலன். அப்சபொது கிறிஸ்துவின் லல்யட என்னுள் 

தொங்கும். 

திருத்தூதர் பவுல் ககோரிந்திருக்கு ழுதி 

இண்டோம் திருமுகத்தியிருந்து  வோசகம்                              

12: 7-10                                                                        

சரகோதர் சரகோதரிகரர,  

        ணக்கு அமபப்தட்ட ஒப்புர்ற்ந சபிப்தோடுைபோல் 

ோன் இறுோப்பு அகடோோறு சதமங்குகந ஒன்று ன் 

உடனில் கத் முள் னதோல் ன்கண மத்ிக் சைோண்னட 

இமக்ைிநது. அது ன்கணக் குத்ிக் சைோடுகப்தடுத் 

ெோத்ோன் அனுப்தி தூகணப் னதோல் இமக்ைிநது. ோன் 

இறுோப்தகடோிமக்ைன இவ்ோறு டக்ைிநது. 
 அக 

ன்ணிடிமந்து ீக்ைிிடுோறு மூன்று முகந ஆண்டரிடம் 

மந்ி னண்டினணன்.
 ஆணோல் அர் ன்ணிடம், "ன் அமள் 

உணக்குப் னதோதும்: லுின்கில்ோன் ல்னக 

ிகநோய் சபிப்தடும்" ன்நோர்.  

        ஆனோல் ோன் ன் லுின்ககப் தற்நித்ோன் 

ணமுந்து சதமக தோோட்டுனன். அப்னதோது 

ைிநிஸ்துின் ல்னக ன்னுள் ங்கும்.
 ஆைன ன் 



லுின்கிலும் இைழ்ச்ெிிலும் இடரிலும் இன்ணனிலும் 

சமக்ைடிிலும் ைிநிஸ்துக முன்ணிட்டு ோன் 

அைைிழ்ைினநன். சணணில் ோன் லுற்நிமக்கும்னதோது 

ல்னக சதற்நணோை இமக்ைினநன். 

இது ஆண்டலர் லறங்கும் அருள்லொக்கு. 

இடமலொ உக்கு  நன்றி 

 

நற்பசய்திக்கு முன் லொழ்த்பதொலி         லூக் 4: 18-19 கொண்க 

 

அல்லேலூயா, அல்லேலூயா! ஆண்டவருடடய  ஆவி என்லேல் 

உள்ளது; ஏடைகளுக்கு நற்செய்திடய அறிவிக்க என்டை 

அனுப்பியுள்ளார்.  அல்லேலூயா. 

 

 

நற்பசய்தி லொசகம் 

கசோந்த ஊரிலும் சுற்மத்திலும் தம் வடீ்டிலும் தவி 

ற்கமங்கும் இரமவோக்கினர் திப்புப் கபறுவோர். 

⃰ோற்கு ழுதி  ற்கசய்திியிருந்து வோசகம்              

6: 1-6 

அக்ைோனத்ில் 

         து செோந் ஊமக்கு ந்ோர். அமகட ெீடமம் 

அகப் தின் சோடர்ந்ணர்.
 
 ஓய்வுோள் ந்னதோது அர் 

சோழுகைக்கூடத்ில் ைற்திக்ைத் சோடங்ைிணோர்.  

     அகக் னைட்ட தனர் ிப்தில் ஆழ்ந்ணர். அர்ைள், 

"இமக்கு இகசல்னோம் ங்ைிமந்து ந்ண? ன்னண 



இமக்கு அமபப்தட்டுள்ப ஞோணம்! ன்னண இமகட 

கைைபோல் ஆகும் ல்ன செல்ைள்!
 
 இர் ச்ெர் அல்னோ! 

ரிோின் ைன்ோனண! ோக்னைோபு, னோனெ, மோ, ெீனோன் 

ஆைினோர் இமகட ெனைோர் அல்னோ? இர் 

ெனைோரிைள் இங்கு ம்னோடு இமக்ைிநோர்ைள் அல்னோ?"  

ன்நோர்ைள். இவ்ோறு அக ற்றுக் சைோள்ப அர்ைள் 

ங்ைிணோர்ைள்.  

      இனசு அர்ைபிடம், "செோந் ஊரிலும் சுற்நத்ிலும் ம் 

டீ்டிலும் ி ற்சநங்கும் இகநோக்ைிணர் ிப்புப் 

சதறுர்" ன்நோர்.
 
 அங்னை உடல் னற்னநோர் ெினர்னல் 

கைைகப கத்துக் குோக்ைிகத் ி னறு ல்ன 

செல் கமம் அோல் செய் இனில்கன.
 அர்ைபது 

ம்திக்கைின்ககக் ைண்டு அர் ிப்புற்நோர். அர் 

சுற்நிலுமுள்ப ஊர்ைளுக்குச் சென்று ைற்தித்துந்ோர். 

இது கிறிஸ்து லறங்கும் நற்பசய்தி. 

 

கிறிஸ்துசல உக்கு புகழ் 


