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முதல் லாசகம்                                                  15.02.2015                                                                 

 
ததாழுந ாாளி பாளரத்துக்கு தலளிந தனிாகக் 

குடியிருப்பார். 

 
நயவிர் நூலிலிருந்து லாசகம்         13: 1-2, 44-46 

 
அந்ாள்களில்  

    ஆண்டயர் மநாமேயிடமும் ஆமபானிடமும் உரபத்தது: 

«ருயர் உடலில் மதால்மீது ததாழுமாய் மான்று, ஏமதனும் 

தடிப்மா, தோறி சிபங்மகா, தயண்டமநா மதான், அது 

ததாழுமாதன ஐனமுற்ால், அயர் குருயாகின ஆமபானிடம் 
அல்து குருக்காகின அயர் புதல்யரில் ருயரிடம் 

தகாண்டுயபப்ட மயண்டும்.  

     அயர் ததாழுமானாளி. அயர் தீட்டுள்யர். அயர் 

தீட்டுள்யர், எக் குரு அறிவிப்ார்.ஏதனில் மாய் அயர் 

தரயில் உள்து. ததாழுமானால் ாதிக்கப்ட்டயர் கிழிந்த 

உரட அணிந்து, தர யாபாநல் மநலுதட்ரட 

நரத்துக்தகாண்டு, `தீட்டு, தீட்டு', எ குபதழுப் 

மயண்டும். மாயுள் ாதல்ாம் அயர் தீட்டுள்யர். 
எமய தீட்டுள் அயர் ாரனத்துக்கு தயளிமன தனினாகக் 

குடியிருப்ார். 



 

இது ஆண்டலர் லறங்கும் அருள்லாக்கு. 

இளமலா உக்கு  ன்றி. 

 

 

 

 

 

பதிலுளப் பாடல்      திபா 32: 1-2. 5. 11 (பல்யவி: 7a) 

 

பல்யவி: ஆண்டலந, நீந எனக்குப் புகலிடம். 

 

1 எயபது குற்ம் நன்னிக்கப்ட்டமதா, எயபது ாயம் 

    நரக்கப்ட்டமதா, அயர் மறுதற்யர்.  

2 ஆண்டயர் எந்த நனிதரின் தீச்தேனரஎண்ணவில்ரமனா, 

   எயபது நத்தில் யஞ்ேம் இல்ரமனா, அயர்  

   மறுதற்யர்.                               ………பல்யவி 

 

5 `என் ாயத்ரத உம்மிடம் அறிக்ரகயிட்மடன்; என்  

   தீச்தேனர ான் நரத்ததில்ர; ஆண்டயரிடம் என்  

   குற்ங்கர ப்புக்தகாள்மயன்' என்று தோன்மன். நீரும்  



   என் தறிமகட்ரடயும் ாயத்ரதயும் மாக்கினீர்….பல்யவி 

 

11 நீதிநான்கம, ஆண்டயரப முன்னிட்டு அகநகிழுங்கள்; 

    மரின உள்த்மதாமப, நீங்கள் அரயரும் நகிழ்ந்து  

ாடுங்கள்.                                    ……..பல்யவி 

 

 

 
                                  இண்டாம் லாசகம் 

 

 ான் கிறிஸ்துளலப்நபால்  டக்கின்நமன்; நீங்கள் 

என்ளனப்நபால்  டங்கள். 

 
திருத்தூதர் பவுல் தகாரிந்திருக்கு எழுதி முதல் 
திருமுகத்திலிருந்து லாசகம்                10: 31 - 11: 1 

 

ேமகாதபர் ேமகாதரிகம, நீங்கள் உண்டாலும் குடித்தாலும் 

எரதச் தேய்தாலும், எல்ாயற்ரயும் கடவுளுரடன 

நாட்சிக்காகமய தேய்யுங்கள். யூதருக்மகா கிமபக்கருக்மகா 

கடவுளின் திருச்ேரக்மகா இரடயூாய் இபாதீர்கள். 

 

ானும் அரத்திலும், அரயருக்கும் உகந்தயாய் 

இருக்கிமன். ான் எக்குப் னன் தருயரத ாடாநல், 
ரும் மீட்ரடயும்டி அயர்களுக்குப் னன் தருயரதமன 

ாடுகிமன். ான் கிறிஸ்துரயப்மால் டப்துமான்று 

நீங்களும் என்ரப்மால் டங்கள். 

 

இது ஆண்டலர் லறங்கும் அருள்லாக்கு. 



இளமலா உக்கு   ன்றி. 

 

 

 

 
 ற்தசய்திக்கு முன் லாழ்த்ததாலி           லூக் 7: 16 

 

அல்மலூனா, அல்மலூனா! ம்மிரடமன தரின 

இரயாக்கிர் ருயர் மதான்றியிருக்கிார். கடவுள் தம் 

நக்கரத் மதடி யந்திருக்கிார். அல்மலூனா. 

 

 

 
 ற்தசய்தி லாசகம் 

 

ததாழுந ாய் அலள விட்டு நீங்க, அலர்  யளடந்தார். 

 

⃰ாற்கு எழுதி  ற்தசய்தியிலிருந்து லாசகம்        1: 40-45 

 

ரு ாள் ததாழுமானார் ருயர் இமனசுவிடம் யந்து, ``நீர் 

விரும்பிால் எது மாரன நீக்க உம்நால் முடியும்'' என்று 

முமந்தாள்டியிட்டு மயண்டிார். இமனசு அயர்மீது 
ரிவுதகாண்டு தநது ரகரன நீட்டி அயரபத் ததாட்டு 

அயரிடம், ``ான் விரும்புகிமன், உநது மாய் நீங்குக!'' 

என்ார். உடம ததாழுமாய் அயரப விட்டு நீங்க, அயர் 

நரடந்தார்.  



     பிகு அயரிடம், ``இரத னாருக்கும் தோல் மயண்டாம், 

கயநாய் இரும். ஆால் நீர் மாய் உம்ரநக் குருவிடம் 

காட்டி, மாய் நீங்கினதற்காக மநாமே கட்டரயிட்டுள் 

காணிக்ரகரனச் தேலுத்தும். நீர் நரடந்துள்ளீர் என்தற்கு 

அது ோன்ாகும்'' என்று மிகக் கண்டிப்ாகக் கூறி உடடினாக 

அயரப அனுப்பி விட்டார். 

 
      ஆால் அயர் புப்ட்டுச் தேன்று இந்தச் தேய்திரன 

எங்கும் அறிவித்துப் பப்பியந்தார். அதால் இமனசு எந்த 

கருக்குள்ளும் தயளிப்ரடனாய்ச் தேல் முடினவில்ர; 

தயளிமன தனிரநனா இடங்களில் தங்கி யந்தார். எனினும் 
நக்கள் எல்ா இடங்களிலிருந்தும் அயரிடம் யந்து 

தகாண்டிருந்தார்கள். 

 

இது கிறிஸ்து லறங்கும்  ற்தசய்தி. 

 

 

கிறிஸ்துநல உக்கு புகழ். 

 


