
பதொதுகொன்திண் 30் ஞொயிறு 

 

இ்டொ் ஆ்டு 
 

  

பன் ொசக் 

தொவ்ந்றநொருக்கு் கொன் ஊணபந்றநொருக்கு் 

ஆறுனபி்து அக்வப ொண் அவ்து 

ருறண். 

இவநொக்கிண் றபொ நூலிலிரு்து ொசக் 

31: 7-9 

 

ஆ்ட ் கூறுகிநா:் ாக்ககாபத பண்ணிடட்ு 

கி்்து தாடுங்கப்; க்கபிண் பனபணக் 

குறி்து ஆத்்தியுங்கப்; பக்க் செ்யுங்கப், 

புக்தாடுங்கப்; `ஆ்ட ் இஸ்கலின் 

ஞ்சிகாாகி ் க்கபப பட்டருபிணா!் ' 

ண்று தபநொந்றுங்கப். 

இகா! டக்கு ாட்டிலிரு்து அக்பப ாண் 

அப்து ருகண்; ்ணுனகிண் கபட 

ன்பனகபிணிண்று அக்பபக் கூட்டிெ ்கெத்்கதண். 

அக்ளுப் தாப்ந்கநாரு் கான் 

ஊணபந்கநாரு் கருவுந்கநாரு் கதறுகானத் 



சத்டிரு் அடங்கு;் சதரு் கூட்டா் அக்ப் 

இங்கு் திரு்பி ரு.்  

அழுபககாடு அக்ப் திரு்பி ருாக்ப்; 

ஆறுனபி்து அக்பப ாண் அப்து ருகண்; 

ீகாபடகப் ஓாக அக்பப ாண் ட்திெ ்

சென்கண்; இடறிவிாாறு சீாண ழியின் 

அக்ப் டக்கெ ் செ்கண். சணணின் ாண் 

இஸ்கலிண் ்ப, த்ாயிகா ண் 

பனத்பிப்பப. 

இது ஆ்ட ்ங்கு் அருப்ொக்கு. 

 

இவநொ உக்கு  ண்றி. 

ததிலுவத் தொடன்             திதொ:  126: 1-2ab. 2cd-3. 4-5. 6 

(தன்னவி:3a) 
 

தன்னவி: ஆ்ட் க்கு ொபதரு் பசன் 

புி்துப்பொ். 

1  சீகாணிண் அடிப ிபனப ஆ்ட ்

ாந்றிணகதாது, ா் கா கணவு க்ட ்

கதான இரு்கா். 



2ab  அத்சதாழுது, து பக்தின் கி்ெச்ி 

காத்தட்டது. ாவின் கபித்தாா் 

ழு்து.      .............தன்னவி 

 

2cd  ``ஆ்ட ் அக்ளுக்கு ாசதரு் சென் 

புி்ா\்'\' ண்று பிந இண்ா ் ங்களுக்குப் 

கதசிக்சகா்டண.்  

3  ஆ்ட ் க்கு ாசதரு் சென் 

புி்துப்பா;் அணான் ா் 

சதருகி்ெச்ியுறுகிண்கநா்.    

 .............தன்னவி 

 

4  ஆ்டக! சண்ணாட்டிண் ந்ட ஓபடப 

ீகாபடாக ாண்ப ாந்றுது கதான, 

ங்கப் அடிப ிபனப ாந்றிருளு்.  

5  க்ீகாடு விபத்தக்ப் அக்கபித்கதாடு 

அறுபட செ்ாக்ப்.      

  ...............தன்னவி 

 



6  விப டு்துெ ்சென்லு்கதாது - சென்லு்கதாது 

- அழுபககாடு சென்கிண்நாக்ப்; அிகபபெ ்

சு்து ரு்கதாது - ரு்கதாது - 

அக்கபித்கதாடு ருாக்ப்.    

 ...............தன்னவி 

 

 

  

இ்டொ் ொசக் 

 

பன்கிசறக்கிண் பவநத்தடி ீ் ண்பநண்று் 

குருற. 

பிறருக்கு ழுத்தட்ட திருபக்திலிரு்து 

ொசக்   5: 1-6 

 

ெககா ்ெககாிககப,  

பனபக் குரு ஒ்சாருரு் ணிிடபரு்து 

க்்சடுக்கத்தடட்ு, தாங்களுக்குக் கழுாாகக் 

காிக்பககபபயு் தலிகபபயு் 

செலு்துந்காக க்கப் ொத்ாகக் கடவுப் பண் 

திபுி ந்தடு்த்தடுகிநா.் அ ் ாக 



லுவிண்பக்கு ஆபாகியிருத்தான், 

அறிாபயின் இருத்கதாருக்கு் சறிறி 

டத்கதாருக்கு் திவு காட்டக்கூடிா் 

இருக்கிநா.் 

 

அ ்க்களுபட தா்திந்குக் கழுாாகத் தலி 

செலு்துது கதான, ் லுவிண்பயிண் 

சதாருடட்ு் க்காகவு் தலி செலு்க் 

கடபத்தட்டிருக்கிநா.் 

 

கலு், ாரு் இ்தித்புக்குி திப் 

ாக க்்துசகாப்தின்பன. ஆகானுக்கு 

்துகதாண்று கடவுபிடபரு்க அபத்பு 

க்டு். அ்ாகந கிறிஸ்துவு் பனபக் 

குருாக் ்பக உ்்திக் சகாப்பவின்பன. 

``ீ ் ண் ப்;் இண்று ாண் உ்பத் 

சதந்சநடு்கண்\'\' ண்று அிட் கூறிக அ் 

கண்பப அருக்கு அபி்ா.் இ்ாகந 

ந்கநாிட்தின், ``சன்கிெகக்கிண் பபநத்தடி ீ ்

ண்சநண்று் குருக'' ண்று் கூநத்தடட்ுப்பது. 

இது ஆ்ட் ங்கு் அருப்ொக்கு. 

இவநொ உக்கு  ண்றி 



 

 

ந்பச்திக்கு பண் ொ்்பொலி     

 2 திபொ 1: 10b 

அன்றனலூொ, அன்றனலூொ! ் பட்தொகி 

கிறிஸ்து இறசு சொவ அழி்து, அழிொ ொ்வ 

ந்பச்தியிண் ழிொக ஒபிச ் பச்ொ். 

அன்றனலூொ. 

 

ந்பச்தி ொசக் 

பூணி, ொண் ப்டு் தொவ் பதந ற்டு். 

 

⃰ொந்கு ழுதி ந்பச்தியிலிரு்து ொசக் 

  10: 46-52 

 

அக்கான்தின் 

  இகசுவு் அருபட சீடரு் ிககாவுக்கு 

்ண.் அக்ளு் திபாண க்கப் கூட்டப் 

ிககாப விடட்ு சபிக செண்நகதாது, 

திகயுவிண் கண் த்்திகயு ழிகா் 

அ்்திரு்ா.் தாப்ந்ந அ ் பிெப்ெ 

டு்துக்சகா்டிரு்ா.் ாெக்து இகசுா் 

கதாகிநா ் ண்று அ ் ககப்வித்தடட்ு, ``இகசுக, 



ாவீதிண் ககண, ணக்கு இங்கு்'' ண்று க்் 

சாடங்கிணா.் கதொதிருக்குாறு தன ் அப 

அட்டிண;் ஆணான் அ,் ``ாவீதிண் ககண, 

ணக்கு இங்கு்\'\' ண்று இண்னு் உக்கக் 

க்திணா.் 

 

இகசு ிண்று, ``அபக் கூத்பிடுங்கப்'' ண்று 

கூறிணா.் அக்ப் தாப்ந்ந அபக் 

கூத்பிடட்ு, ``துிவுடண் ழு்து ாரு், இகசு 

உ்பக் கூத்பிடுகிநா'்' ண்நாக்ப். 

அரு் ் கலுபடப றி்துவிடட்ு, 

குதி்சழு்து இகசுவிட் ்ா.் 

 

இகசு அபத் தா்்து, ``உக்கு ாண் ண்ண 

செ் க்டு் ண விரு்புகிறீ?்'' ண்று 

ககட்டா.் 

தாப்ந்ந ் அிட், ``பூணி, ாண் 

ப்டு் தாப் சதந க்டு்'' ண்நா.் 

இகசு அிட், ``ீ ் கதாகனா்; உது 

்பிக்பக உ்ப னாக்கிந்று'' ண்நா.் உடகண 



அ ்ப்டு் தாப் சதந்று, அபத் பிண்தந்றி 

அருடண் ழி ட்ா.் 

 

 

இது கிறிஸ்து ங்கு் ந்பச்தி. 

கிறிஸ்துற உக்கு புக். 

 
 


