
பதொதுகொன்திண் 27் ஞொயிறு 

இ்டொ் ஆ்டு 

 

 முன் ொசக் 

இருரு் ஒர உடனொ் இருத்த். 

பொடக்க நூலிலிரு்து ொசக்     

 2: 18-24 

அனத்னதயுந் னைத்து முடித்த பி் 

ஆண்ையபாகின கைவு், ``நித் தினநனாக 

இரு்து ்த்று; அயனுக்குத் தகு்த 

துனணனன உருயாக்குவய்'' எ்ாப.் 

ஆண்ையபாகின கைவு் நண்ணிலிரு்து எ்ாக் 

காைட்ு விங்குகனயுந் யாத்து் 

னயகனயுந் உருயாக்கி, அய்றி்கு நித் 

எ் பனபிடுயா் எ்று ாபக்்க, அய்ன 

அயிைந் பகாண்டு ய்தாப.் 

உமரு் ஒய்பயா்றுக்குந் அய் எ் 

பனபிை்ைாவா அதுவய அத் பனபாம்று. 

கா்னைக், யாத்து் னயக், காைட்ு 

விங்குக் ஆகின எ்ாய்றி்குந் நித் 

பனபிை்ைா்; தக்குத் தகு்த துனணனனவனா 

நித் காணவி்ன. 



ஆகவய ஆண்ையபாகின கைவு் நிதனுக்கு 

ஆம்்த உக்கந் யபசப்சன்து, அய் உங்குந் 

பாழுது அய் விா எலுந்பு ஒ்ன 

எடுத்துக்பகாண்டு, எடுத்த இைத்னதச ் சனதனா் 

அனைத்தாப.் ஆண்ையபாகின கைவு் தாந் 

நிதிைமிரு்து எடுத்த விா எலுந்ன ஒரு 

பண்ணாக உருயாக்கி நிதிைந் அனமத்து 

ய்தாப.் 

 

அ்பாழுது நித், ``இவதா! இயவ எ் 

எலுந்பி் எலுந்புந் சனதம் சனதயுந் ஆய்; 

ஆணிைமிரு்து எடுக்க்ை்ைதா், இய் பண் 

எ்று அனமக்க்டுயா்'' எ்ா்.இதா் 

கணய் த் தான் த்னதனன விை்டுவிைட்ுத் த் 

நனவியுை் ஒ்றித்திரு்ா்; இருயருந் ஒவப 

உைான் இரு்ப.் 

இது ஆ்ட ்ங்கு் அருப்ொக்கு.  இறநொ உக்கு  

ண்றி. 

ததிலுறத் தொடன் 

திதொ  128: 1-2. 3. 4-5. 6 (தன்னவி: 5 கொ்க) 



தன்னவி: உ் ொ்ொபபன்னொ் ஆ்ட் 

உக்கு ஆசி ங்குொொக! 

1 ஆண்ையருக்கு அஞ்சி அயப ் யழிகி் ை்வாப ்

வறுப்வாப!்  

2 உநது உனம்பி் னன ீப ் உண்பீப!் ீப ்

்வறுந் முந் பறுவீப!்  

         

 ...........தன்னவி 

 

3 உந் இ்த்தி் உந் துனணவினாப ் கிதருந் 

திபாைன்சக் பகாடிவா் இரு்ாப;் உண்ணுந் 

இைத்தி் உந் பி்னக் ஒலியக் க்றுகன் 

வா் உந்னநச ்சூம்்திரு்ப.்     

 ...........தன்னவி 

 

4 ஆண்ையருக்கு அஞ்சி ைக்குந் ஆையப ்இத்தனகன 

ஆசி ப்யபான் இரு்ாப.்  

5 ஆண்ையப ் சீவனாிலிரு்து உநக்கு ஆசி 

யமங்குயாபாக! உந் யாம் ாப்ாந் ீப ்

எருசவமி் ்யாம்னயக் காணுந்டி பசன்யாபாக!



        ...........தன்னவி 

 

6 ீப ்உந் பி்னகி் பி்னகனக் காண்பீபாக! 

இஸ்பவனலுக்கு ந் உண்ைாயதாக!     

   ............தன்னவி 

  

 

 

இ்டொ் ொசக் 

தூ்றொக்குகிந், தூ்றொக்கத்தடுரொ் 

அறணருக்கு் உயிம்ுன் ஒண்ரந. 

எபிரருக்கு எழுத்தட்ட திருமுக்திலிரு்து 

ொசக் 2: 9-11 

 

சவகாதபப ்சவகாதபிகவ, 

 ாந் காண்வதா சிறிது காந் 

யாதூதனபவிைச ் ச்றுத் தாம்்தயபாக்க்ை்ை 

இவனசுனயவன. இயப ் து்பு்று இ்ததா், 

நாை்சியுந் நாண்புந் இயருக்கு முடினாகச ்

சூை்ை்ை்ைனதக் காண்கிவாந். இய்யாறு கைவுி் 

அருா் அனயருனைன னுக்காகவுந் இயப ்



சாவுக்கு உை்ைவயண்டிமரு்தது. 

 

கைவு் எ்ாய்னயுந் தநக்பக்று தாவந 

உண்ைாக்கிாப.் அயப,் நக்க் னப நாை்சிம் 

ங்குபகா் அனமத்துச ் பச் விருந்பின வாது, 

அயபக்து மீைன்த் பதாைங்கி யழிைத்துயனபத் 

து்ங்க் மூந் ினவு்யபாக்கிாப.் இது 

ஏ் பசனவ. 

 

தூன்னந னாக்குகியப,் 

தூன்னநனாக்க்டுவயாப ் அனயருக்குந் 

உமபம்ுத் ஒ்வ. இதா் இவனசு இயபக்னச ்

சவகாதபப ் சவகாதபிக் எ்று அனமக்க 

பயை்க்ைவி்ன. 

இது ஆ்ட் ங்கு் அருப்ொக்கு. 

இறநொ உக்கு  ண்றி. 

 

 

 

ந்பச்திக்கு முண் ொ்்பொலி 



1 ரொொ 4: 12 

அன்ரனலூொ, அன்ரனலூொ! ொ் ஒரு் 

ந்நிட் அண்பு பகொ்டுப்ரபொ் எண்நொன் 

கடவுப் ்ரொடு இற்திருத்தொ்; அது 

அண்பு ்மிட் ிறநவுபதறு். அன்ரனலூொ 

 

 

  

 

ந்பச்தி ொசக் 

கடவுப் இற்ற ணி் 

பிிக்கொதிருக்கட்டு். 

⃰ ொந்கு எழுதி ந்பச்தியிலிரு்து ொசக்  

 10: 2-16  

அக்காத்தி் பிவசனப ் இவனசுனய அணுகி, 

``கணய் த் நனவினன விக்கி விடுயது 

முனனா?'' எ்று வகைட்ு அயனபச ் வசாதித்தப.் 

 

அயப ் அயபக்ிைந் நறுபநாழினாக, ``வநாவச 

உங்களுக்கு இை்ை கை்ைன எ்?'' எ்று வகை்ைாப.் 



அயபக்், ``வநாவச நணவிக்குச ் சா்றிதம் 

எழுதி அயனப விக்கிவிைாந் எ்று அனுநதி 

அிதத்ு்ாப'்' எ்று கூறிாபக்். 

 

அத்கு இவனசு அயபக்ிைந், ``உங்க் கடி 

உ்த்தி் பாருை்வை அயப ்இக்கை்ைனனன எழுதி 

னயத்தாப.் னை்பி் பதாைக்கத்திவவன கைவு், 

`ஆணுந் பண்ணுநாக அயபக்ன் னைத்தாப.் 

இதா் கணய் த் தான் த்னதனன 

விைட்ுவிைட்ுத் த் நனவியுை் ஒ்றித்திரு்ா். 

இருயருந் ஒவப உைான் இரு்ப.்\' இி அயபக்் 

இருயப ் அ்; ஒவப உை். எவய கைவு் 

இனணத்தனத நிதப ் பிபிக்காதிருக்கைட்ுந்'' 

எ்ாப.் 

பி்ப ் வீை்டி் இனத் ்றி மீண்டுந் சீைப ்

அயனபக் வகை்ைப.் 

இவனசு அயபக்ன வாக்கி, ``த் நனவினன 

விக்கிவிைட்ு வயபாரு பண்னண நண்ய் 

எயனுந் அயருக்கு எதிபாக விசாபந் பசன்கிா். 

த் கணயனப விக்கிவிைட்ு வயபாருயனப 

நணக்குந் எயளுந் விசாபந் பசன்கிா்'' எ்ாப.் 



சிறு பி்னகன இவனசு 

பதாைவயண்டுபந்று, அயபக்னச ்சிப ்அயபிைந் 

பகாண்டு ய்தப.் சீைவபா அயபக்ன அதை்டிப.் 

இவனசு இனதக் கண்டு, வகாந் பகாண்டு, ``சிறு 

பி்னகன எ்ிைந் யபவிடுங்க். அயபக்னத் 

தடுக்காதீபக்். ஏபி் இனனாை்சி 

இத்தனகவனாருக்வக உபினது. இனனாை்சினனச ்சிறு 

பி்னனன் வா் ஏ்றுக்பகா்ாவதாப ்அத்கு 

உை்ைநாை்ைாப ் எ உறுதினாக உங்களுக்குச ்

பசா்கிவ்'' எ்ாப.் 

பிகு அயப ் அயபக்ன அபயனணத்து, தந் 

னககன அயபக்்மீது னயத்து ஆசி யமங்கிாப.் 

 

இது கிறிஸ்து ங்கு் ந்பச்தி. 

கிறிஸ்துர உக்கு புக். 

 

அன்னது 

 

குறுகி ொசக் 

 

 



  

 

கடவுப் இற்ற ணி் 

பிிக்கொதிருக்கட்டு். 

⃰ொந்கு எழுதி ந்பச்தியிலிரு்து ொசக் 10: 2-

12 

அக்காத்தி் பிவசனப ் இவனசுனய அணுகி, 

``கணய் த் நனவினன விக்கி விடுயது 

முனனா?'' எ்று வகைட்ு அயனபச ்வசாதித்தப.் 

அயப ் அயபக்ிைந் நறுபநாழினாக, ``வநாவச 

உங்களுக்கு இை்ை கை்ைன எ்?'' எ்று வகை்ைாப.் 

அயபக்், ``வநாவச நணவிக்குச ் சா்றிதம் 

எழுதி அயனப விக்கிவிைாந் எ்று அனுநதி 

அிதத்ு்ாப'்' எ்று கூறிாபக்். 

 

அத்கு இவனசு அயபக்ிைந், ``உங்க் கடி 

உ்த்தி் பாருை்வை அயப ்இக்கை்ைனனன எழுதி 

னயத்தாப.் னை்பி் பதாைக்கத்திவவன கைவு், 

`ஆணுந் பண்ணுநாக அயபக்ன் னைத்தாப.் 

இதா் கணய் த் தான் த்னதனன 

விைட்ுவிைட்ுத் த் நனவியுை் ஒ்றித்திரு்ா். 



இருயருந் ஒவப உைான் இரு்ப.்' இி அயபக்் 

இருயப ் அ்; ஒவப உை். எவய கைவு் 

இனணத்தனத நிதப ் பிபிக்காதிருக்கைட்ுந்'' 

எ்ாப.் 

பி்ப ் வீை்டி் இனத் ்றி மீண்டுந் சீைப ்

அயனபக் வகை்ைப.் 

இவனசு அயபக்ன வாக்கி, ``த் நனவினன 

விக்கிவிைட்ு வயபாரு பண்னண நண்ய் 

எயனுந் அயருக்கு எதிபாக விசாபந் பசன்கிா். 

த் கணயனப விக்கிவிைட்ு வயபாருயனப 

நணக்குந் எயளுந் விசாபந் பசன்கிா்'' எ்ாப.்  

இது கிறிஸ்து ங்கு் ந்பச்தி. 

கிறிஸ்துர உக்கு புக். 


