
 

 

ஆண்டின் 5து ஞாயிறு                                   08.02.2015  

 
                    இண்டாம் ஆண்டு 

 

                         முல் ாசகம் 

 

விடியும்ர தடுக்ரகயில் புண்டு உல்வன். 

 

 
வாபு நூலிலிருந்து ாசகம்               7: 1-4,6-7 

 

யனோபு கூறினது:  

     நண்ணில் யோழ்யது நனிதருக்குப் யோபோட்டந்தோய? 
அயர்களின் ோள்கள் கூலினோள்களின் ோள்களப் 

யோன்ளயதோயந? நிமலுக்கு ங்கும் அடிளந 

யோவும், கூலிக்குக் கோத்திருக்கும் யயளனோள் 

யோவும், வயறுளநனோ திங்கள்கள் க்கு 

யோய்த்த; இன்ல்மிகு இபவுகள் க்குப் ங்கோயி.  

     டுக்கும்யோது ப்யோது மோம் ன்யன்! 

இபயயோ நீண்டிருக்கும்; விடியும்யளப புபண்டு 

உமல்யயன்.  

     ன் ோள்கள் தறியின் ஏடுகட்ளடயினும் 

விளபந்யதோடுகின்; அளய ம்பிக்ளகயின்றி 



முடியளடகின். ன் உயிர் வயறுங்கோற்ய ன்ளத 

நிளவுகூர்வீர்; ன் கண்கள் மீண்டும் ன்ளநளனக் 

கோணோ. 

 

     இது ஆண்டர் ங்கும் அருள்ாக்கு. 

      

    இரநா உக்கு  ன்றி. 

  

 

 

 

  

 
ததிலுரப் தாடல்   திதா 147: 1-2. 3-4. 5-6 (தல்னவி: 3a) 

 

தல்னவி: உளடந்த உள்த்யதோளப ஆண்டயர்  

          குணப்டுத்துகிோர்.  

அல்னது: அல்யலூனோ. 

 

1   ம்முளடன கடவுளப் புகழ்ந்து ோடுயது ல்து; 

    அயளபப் புகழ்யது இனிளநனோது; அதுயய  

       ற்புளடனது.  

2   ஆண்டயர் ருசயளந மீண்டும் கட்டி  



   ழுப்புகின்ோர்; ோடு கடத்தப்ட்ட இஸ்பயனளக் 

   கூட்டிச் யசர்க்கின்ோர்.             …….தல்னவி 

 

3 உளடந்த உள்த்யதோளபக் குணப்டுத்துகின்ோர்; 

   அயர்களின் கோனங்களக் கட்டுகின்ோர். 

4 விண்மீன்களின் இக்கத்ளத ண்ணி, அளய  

  எவ்வயோன்ளயும் வனர் வசோல்லி அளமக்கின்ோர். 

                                         …….. தல்னவி 

 

5 ம் தளயர் நோண்பு மிக்கயர்; மிகுந்த  

  யல்ளநயுள்யர்; அயர்தம் நுண்ணறிவு அவிடற்கு 

   அரினது.  

6 ஆண்டயர் ளியனோர்க்கு ஆதபயளிக்கின்ோர்; 

   வோல்ோளபயனோ தளபநட்டும் தோழ்த்துகின்ோர்.  

                                           ……….தல்னவி 

 

  

 
                                           இண்டாம் ாசகம் 

 

ற்சசய்திர அறிவிக்காவிடில் ஐவா எணக்குக் வகடு! 



 

 
திருத்தூர் தவுல் சகாரிந்திருக்கு எழுதி முல் 
திருமுகத்திலிருந்து ாசகம்    9: 16-19, 22-23 

 

சயகோதபர் சயகோதரிகய,  

    ோன் ற்வசய்திளன அறிவிக்கியன் ன்ோலும் 

அதில் ோன் வருளநப்ட என்றுமில்ள. இளதச் 

வசய்னயயண்டின கட்டோனம் க்கு உள்து. 

ற்வசய்திளன அறிவிக்கோவிடில் யனோ க்குக் யகடு! 
இளத ோோக விரும்பிச் வசய்தோல் க்குக் ளகம்நோறு 

உண்டு. ோோக விரும்ோவிட்டோலும் இது ன்னிடம் 

எப்ளடக்கப்ட்டுள் வோறுப்ோக இருக்கிது. 

 

    அப்டினோோல், க்குக் ளகம்நோறு ன்? 
உங்களுக்கு ச்வசவுமின்றி ற்வசய்திளன 

அறிவிப்திலுள் நநிளயய அக்ளகம்நோறு; ோன் 
ற்வசய்தி அறிவிப்யோருக்குரின உரிளநளனக் 

வகோஞ்சம்கூடப் னன்டுத்திக்வகோள்வில்ள. 

 
     ோன் னோருக்கும் அடிளநனோய் இல்ோதிருந்தும் 
ளபக் கிறிஸ்துவிடம் வகோண்டுயப ன்ள 

ல்ோருக்கும் அடிளநனோக்கிக்வகோண்யடன். 
யலுயற்யர்களக் கிறிஸ்துவிடம் வகோண்டுயப 

யலுயற்யர்களுக்கு யலுயற்யோயன். 
ப்டினோயது எரு சிளபயனனும் மீட்கும்டி ோன் 

ல்ோருக்கும் ல்ோம் ஆயன்.ற்வசய்தினோல் யரும் 



ஆசியில் ங்கு வ யயண்டி, ற்வசய்திக்கோக 

ல்ோயற்ளயும் வசய்கியன். 

 

இது ஆண்டர் ங்கும் அருள்ாக்கு. 

 

இரநா உக்கு  ன்றி 

 

 

  

 
ற்சசய்திக்கு முன் ாழ்த்சாலி             த் 8: 17 

 

அல்யலூனோ, அல்யலூனோ! இயனசு ம் பிணிகளத் 

தோங்கிக் வகோண்டோர்; ம் துன்ங்களச் 

சுநந்துவகோண்டோர். அல்யலூனோ. 

 

  

 
                                    ற்சசய்தி ாசகம் 

 
தல்வறு பிணிகபால் ருந்திர இவசு 

குப்தடுத்திணார். 
 

⃰ ாற்கு எழுதி ற்சசய்தியிலிருந்து ாசகம் 1: 29-39 



 
அக்கோத்தில் 

   இயனசுவும் சீடர்களும் வதோழுளகக்கூடத்ளத விட்டு 

வயளியன யந்து னோக்யகோபு, யனோயோனுடன் சீயநோன், 

அந்தியபனோ ஆகியனோரின் வீட்டிற்குள் வசன்ோர்கள். 

சீயநோனுளடன நோமினோர் கோய்ச்சோய்க் கிடந்தோர். 

 
உடய அயர்கள் அளதப்ற்றி இயனசுவிடம் 

வசோன்ோர்கள். இயனசு அயர் அருகில் வசன்று ளகளனப் 

பிடித்து அயளபத் தூக்கிோர். கோய்ச்சல் அயளபவிட்டு 

நீங்கிற்று. அயர் அயர்களுக்குப் ணிவிளட வசய்தோர். 

 

    நோள யயளயில், கதிபயன் நளயும் யபத்தில் 

யோனோர்கள், யய்பிடித்தயர்கள் அளயளபயும் 

நக்கள் அயரிடம் வகோண்டு யந்தோர்கள். கர் முழுயதும் 

வீட்டு யோயில்முன் கூடியிருந்தது. ல்யயறு பிணிகோல் 

யருந்தின ளப அயர் குணப்டுத்திோர்.  

யய்களயும் ஏட்டிோர்; அந்தப் யய்கள் அயளப 

அறிந்திருந்ததோல் அயற்ள அயர் யசவிடவில்ள. 

 
     இயனசு விடினற்கோளக் கருக்கலில் ழுந்து 

தனிளநனோ ஏர் இடத்திற்குப் புப்ட்டுச் வசன்ோர். 

அங்யக அயர் இளயனிடம் யயண்டிக்வகோண்டிருந்தோர். 
சீயநோனும் அயருடன் இருந்தயர்களும் அயளபத் யதடிச் 

வசன்ோர்கள். 

 



அயளபக் கண்டதும், ``ல்ோரும் உம்ளநத் யதடிக் 

வகோண்டிருக்கிோர்கள்'' ன்ோர்கள். 

 

     அதற்கு அயர், ``ோம் அடுத்த ஊர்களுக்குப் 

யோயயோம், யோருங்கள். அங்கும் ோன் ற்வசய்திளனப் 

ளசோற் யயண்டும்; வனில் இதற்கோகயய ோன் 

யந்திருக்கியன்'' ன்று வசோன்ோர். 

   
    பின்பு அயர் கலியன ோடுமுழுயதும் வசன்று 
அயர்களுளடன வதோழுளகக்கூடங்களில் ற்வசய்திளனப் 

ளசோற்றிப் யய்கள ஏட்டி யந்தோர். 

 

இது கிறிஸ்து ங்கும் ற்சசய்தி. 

 

கிறிஸ்துவ உக்கு புகழ். 

 

 


