
பதொதுகொன்திண் 29் ஞொயிறு 

 

இ்டொ் ஆ்டு 
 

  

முன் ொசக் 

் உயிரக் குந்நீக்கத் தலிொக் ்ொ்; 

எணவ, ் ழிபு க்டு ீடு ொ்ொ். 

இரநொக்கிண் எசொொ நூலிலிரு்து ொசக் 53: 

10-11 

 

அ்ாப்கபின்  

ஆ்டிண் துண்புறு் ஊழிர நாறுக்கவு் 

நாான் ரக்கவு் ஆ்ட ் திருவுப் 

நகா்டா;் அ ் ் உயிரக் குந்நீக்கத் 

தலிாக் ்ா;் ணந, ் ழிபு க்டு ீடு 

ா்ா;் ஆ்டிண் திருவுப் அ ் ரகயின் 

சிநத்புறு். அ ் ் துண்த ா்விண் தரணக் 

க்டு ிரநரடா;் நிாகி ண் ஊழி ்

் அறிான் தனர நர்ாப ் ஆக்குா;் 

அக்பிண் தீசந்சன்கரப் ாந சு்து 

நகாப்ா.் 



 

இது ஆ்ட ்ங்கு் அருப்ொக்கு. 

 

இரநொ உக்கு  ண்றி. 

 

 

 

 

ததிலுரத் தொடன்             திதொ:  33: 4-5. 18-19. 

20,22  (தன்னவி:22) 
 

தன்னவி: உ்ரவ ொங்கப் ்புொன், உ் 

வதண்பு எ்மீது  

இருத்தொக! 

4  ஆ்டிண் ாக்கு நர்ாணது; 

அருரட நசன்கப் ன்னா் ்பிக்ரகக்கு 

உிர.  

5  அ ் ீதிரயு் நர்ரயு் 

விரு்புகிண்நா;் அது நதண்தான் பூவுனகு 

ிரந்துப்பது.    ..............தன்னவி 

18 க்கு அஞ்சி டத்நதாரயு் ் 

நதண்புக்காகக் கா்திருத்நதாரயு் 

ஆ்ட ்க்நாக்குகிண்நா.்  



19 அக்ப் உயிரச ் சாவிணிண்று காக்கிண்நா;் 

அக்ரபத் தஞ்ச்திலு் ா்விக்கிண்நா.் 

   ...............தன்னவி 

20  ா் ஆ்டர ்பியிருக்கிண்நநா்; அந 

க்கு் துரயு் நகடமு் ஆா.்  

22  உ்ரந ாங்கப் ்பியிருத்தான், உது 

நதண்பு ங்கப்மீது இருத்தாக!     

   ...............தன்னவி 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

இ்டொ் ொசக் 

 



அருப்ிரந் இரந அிரர் 

துிவுடண் அணுகிச ் பசன்வொொக. 

 

எபிவருக்கு எழுத்தட்ட திருமுக்திலிரு்து 

ொசக் 4: 14-16 

 

சநகா ்சநகாிகநப,  

ாணங்கரபக் கட்து நசண்ந இரநகணாகி 

இநசுர ா் ணித்நதரு் ரனரக் குருாகக் 

நகா்டுப்பான் ா் அறிக்ரக இடுர விடாது 

தந்றிக்நகாப்நாாக! நணணின், ் ரனரக் 

குரு ்முரட லுவிண்ரரக் க்டு இக்க் 

காட்ட இனா ் அன்ன; ாநாக, ன்னா 

ரகயிலு் ்ரத் நதானச ் நசாதிக்கத்தட்ட;் 

ணினு் தா் நச்ா.் 

ணந, ா் இக்க்ரத் நதநவு், ந்ந 

நரபயின் உக் கூடி அருரபக் 

க்டரடவு், அருப்ிரந் இரந 

அிரர் துிவுடண் அணுகிச ்

நசன்நாாக. 

இது ஆ்ட் ங்கு் அருப்ொக்கு. 

இரநொ உக்கு  ண்றி 



 

 

ந்பச்திக்கு முண் ொ்்பொலி     

 ொந் 10: 45 

அன்வனலூொ, அன்வனலூொ! ொணிட கண் 

பொ்டு ஏந்தந்கு அன்ன, ொநொக் பொ்டு 

ஆந்றுந்கு் தனருரட மீட்புக்கு ஈடொக் ் 

உயிரக் பகொடுத்தந்கு் ்ொ். அன்வனலூொ.. 

 

ந்பச்தி ொசக் 

ொணிட கண் தனருரட மீட்புக்கு ஈடொக் ் 

உயிரக் பகொடுத்தந்கு ்ொ். 

⃰ொந்கு எழுதி ந்பச்தியிலிரு்து ொசக் 

  10: 35-45 

 

அக்கான்தின் 

 நசதநயுவிண் க்கப் ாக்நகாபு் நாானு் 

இநசுர அணுகிச ்நசண்று அிட், ``நதாகந, 

ாங்கப் நகட்தர ீ ் ங்களுக்குச ் நச் 

ந்டு் ண விரு்புகிநநா்'' ண்நாக்ப். 

 

அ ் அக்பிட், ``ாண் ண்ண நச்ந்டு் 

ண்று ீங்கப் விரு்புகிறீக்ப்?'' ண்று நகட்டா.் 



அக்ப் அர நாக்கி, ``ீ ் அிரயின் 

இருக்கு்நதாது ங்களுப் ஒரு ் உது 

னத்புநமு் இண்நணாரு ் உது இடத்புநமு் 

அ்்துநகாப்ப ங்களுக்கு அருளு்'' ண்று 

ந்டிண.் 

இநசுநா அக்பிட், ``ீங்கப் ண்ண 

நகடக்ிறீக்ப் ண உங்களுக்கு் நிவின்ரன. 

ாண் குடிக்கு் துண்தக் கி்்தின் உங்கபான் 

குடிக்க இலுா? ாண் நதறு் திருமுழுக்ரக 

உங்கபான் நதந இலுா?'' ண்று நகட்டா.் 

அக்ப் அிட், ``இலு்'' ண்று நசான்ன, 

இநசு அக்ரப நாக்கி, ``ாண் குடிக்கு் 

கி்்தின் ீங்கப் குடித்பீக்ப். ாண் நதறு் 

திருமுழுக்ரகயு் ீங்கப் நதறுவீக்ப். ஆணான் ண் 

னத்புந்திலு் இடத்புந்திலு் அரு்தடி 

அருளுது ணது நசன் அன்ன; ாநாக 

அ்விடங்கப் ாருக்கு ந்தாடு 

நச்த்தடட்ுப்பநா அக்ளுக்நக அருபத்தடு்'' 

ண்று கூறிணா.் 

இரக் நகடட்ுக்நகா்டிரு் த்துத் நதரு் 

ாக்நகாபு மீது் நாாண் மீது் நகாதங்நகாப்ப் 



நாடங்கிண.் இநசு அக்ரப ர்து 

அக்பிட்,  

``பிந இண்ிரடந ரனக்ப் ணக் 

கருத்தடுகிநக்ப் க்கரப அடக்கி 

ஆளுகிநாக்ப். அக்ளுப் நதிக்ப் அக்ப் 

மீது ங்கப் அதிகா்ரக் காடட்ுகிநாக்ப். 

ஆணான் உங்கபிரடந அத்தடி இருக்கக்கூடாது. 

உங்களுப் நதிாக இருக்க விரு்புகிந ்

உங்கப் நா்டா் இருக்கடட்ு். உங்களுப் 

முண்ராணாக இருக்க விரு்புகிந,் 

அரணருக்கு் திாபாக இருக்கடட்ு். 

நணணின் ாணிட கண் நா்டு ந்தந்கு அன்ன, 

ாநாக் நா்டு ஆந்றுந்கு் தனருரட 

மீட்புக்கு ஈடாக் ் உயிரக் நகாடுத்தந்கு் 

்ா'்' ண்று கூறிணா.் 

 

இது கிறிஸ்து ங்கு் ந்பச்தி. 

கிறிஸ்துவ உக்கு புக். 

 

அன்னது 



 

குறுகி ொசக் 

ொணிட கண் தனருரட மீட்புக்கு ஈடொக் ் 

உயிரக் பகொடுத்தந்கு ்ொ். 

 

⃰ொந்கு எழுதி ந்பச்தியிலிரு்து ொசக் 10: 

42-45 

 

அக்கான்தின்  

இநசு ் சீடக்பிட் கூறிது: ``பிந 

இண்ிரடந ரனக்ப் ணக் 

கருத்தடுகிநக்ப் க்கரப அடக்கி 

ஆளுகிநாக்ப். அக்ளுப் நதிக்ப் அக்ப் 

மீது ங்கப் அதிகா்ரக் 

காடட்ுகிநாக்ப்.ஆணான் உங்கபிரடந அத்தடி 

இருக்கக்கூடாது. உங்களுப் நதிாக இருக்க 

விரு்புகிந,் உங்கப் நா்டா் இருக்கடட்ு். 

உங்களுப் முண்ராணாக இருக்க 

விரு்புகிந,் அரணருக்கு் திாபாக 

இருக்கடட்ு். 

நணணின் ாணிட கண் நா்டு ந்தந்கு 

அன்ன, ாநாக் நா்டு ஆந்றுந்கு் 



தனருரட மீட்புக்கு ஈடாக் ் உயிரக் 

நகாடுத்தந்கு் ்ா'்' ண்று கூறிணா.் 

 

இது கிறிஸ்து ங்கு் ந்பச்தி. 

கிறிஸ்துவ உக்கு புக். 

 

 


