
பதொதுகொன்திண் 23் ஞொயிறு 

இ்டொ் ஆ்டு 

 

 முன் ொசக் 

கொது ககபொகொிண் பசவிகப் ககட்கு். 

ொ்கதசொகொ் கி்்து தொடு். 

இறநொக்கிண் எசொொ நூலிலிரு்து ொசக்  

  35: 4-7a 

உப்ப்தின் உறுதிந்நக்ளப நோக்கி, 

``திடண் ககோப்ளுங்கப், அஞ்சோதிருங்கப்; இநோ, 

உங்கப் கடவுப் தழிதீக்்க ருோ;் அீதிக்குத் 

தழிோங்கு் கடவுபோக ்து உங்களப 

விடுவித்தோ.்'' 

 

அத்நதோது தோள்ந்நநோிண் க்கப் 

தோக்்கு்; கோது நகபோ நோிண் கசவிகப் நகடக்ு். 

அத்கதோழுது, கோன் ஊணமுந்நநோ ் ோண்நதோன் 

துப்பிக்குதித்த;் ோ்நதசோநோ ் கி்்து 

தோடு;் தோளனின்தின் ீரூந்றுகப் பீறிடட்ு ழு்; 

ந்ட ின்தின் ீநோளடகப் தோ்்நோடு். 

கணன் கக்கு் ன்தத்பு ீ்் டோக் ஆகு்; 

ோகமுந்ந ள ீரூந்றுகபோன் ிளந்திருக்கு். 



 

இது ஆ்ட் ங்கு் அருப்ொக்கு. 

இறநொ உக்கு  ண்றி. 

 

 

 

 

 

 

 

ததிலுறத் தொடன்             திதொ:146: 7. 8-9a. 9bc-10 

(தன்னவி:1) 
 

தன்னவி: எண் பஞ்கச! ீ ஆ்டறத் 

கதொந்றிடு.  

அன்னது: அன்கனலூொ. 

7  ஆ்ட ் ஒடுக்கத்தட்நடோக்்கோண ீதிள 

ிளனோடட்ுகிண்நோ;்  தசி்திருத்நதோக்்கு 

உபிக்கிண்நோ;் சிளநத்தட்நடோக்்கு 

விடுளன அபிக்கிண்நோ.்     

 ............தன்னவி 

8 ஆ்ட ் தோள்ந்நநோிண் க்களப் 

திநக்கிண்நோ;் ோ்்த்தட்நடோள 



உ்்துகிண்நோ;் ீதிோண்கபிட் அண்பு 

ககோ்டுப்போ.்  

9a  ஆ்ட ் அன் ோட்டிணளத் 

தோதுகோக்கிண்நோ.் ..........தன்னவி 

9bc  அணோளத் பிப்ளபகளபயு் 

ளக்கத்களபயு் ஆிக்கிண்நோ;் ஆணோன், 

கதோன்னோிண் ழிமுளநகளபக் கவி்்து 

விடுகிண்நோ.்  

10  சீநோநண! உண் கடவுப், ண்கநண்று், ன்னோ் 

ளனமுளநகளுக்கு் ஆட்சி கச்ோ ்

................தன்னவி 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



இ்டொ் ொசக் 

ஏறகபொ் இருத்தக்றப, கடவுப் 

க்்துபகொப்பவின்றனொ? 

திரு்தூ் ொக்ககொபு எழுதி 

திருமுக்திலிரு்து ொசக் 2: 1-5 

ண் சநகோ ் சநகோிகநப, ோட்சிமிக்க ் 

ஆ்ட ் இநசு கிறிஸ்துவிணிட் ்பிக்ளக 

ககோ்டுப்ப ீங்கப் ஆப்தோ்்துச ்

கசன்தடோதீக்ப். கதோண் நோதிமு் தபதபத்தோண 

ஆளடயு் அி் ஒருரு் அழுக்குக் க்ள 

அி் ள ஒருரு் உங்கப் 

கோழுளகக்கூட்தினுப் ருகிநோக்ப் ண 

ள்துக்ககோப்நோ். 

 

அத்கதோழுது ீங்கப் தபதபத்தோண ஆளட 

அி்ம்ீது ணிக் கண் கசலு்தி அளத் 

தோ்்து, ``வுகச்து இங்நக அருங்கப்'' ண்று 

கசோன்கிறீக்ப். ளமடநோ, ``அங்நக நதோ் ின்'' 

ண்நநோ அன்னது ``ண் கோன்தக்க் ளமன் 

உடக்ோ'்' ண்நநோ கசோன்கிறீக்ப். இ்ோறு 



உங்களுக்குப்நப நறுதோடு கோட்டி, தீ 

்்நோடு தித்பிடுகிறீக்ப் அன்னோ? 

ண் அண்தோ்் சநகோ ்சநகோிகநப, ோண் 

கசோன்ளக் நகளுங்கப்: உனகிண் தோள்மன் 

ளகபோ் இருத்தக்ளப, ்பிக்ளகமன் 

கசன்க்போகவு் ்மீது அண்பு கசலு்துதருக்கு 

ோக்கபிக்கத்தட்ட அளச உிளத்நதநோகத் 

கதறுதக்போகவு் கடவுப் 

ந்்துககோப்பவின்ளனோ? 

இது ஆ்ட் ங்கு் அருப்ொக்கு. 

இறநொ உக்கு  ண்றி. 

ந்பச்திக்கு முண் ொ்்பொலி    

 ் 4: 23 

அன்நனலூோ, அன்நனலூோ! இநசு வி்சு 

தந்றி ந்கச்திளத் தளநசோந்றிணோ;் 

க்கபிளடந இரு் நோ் கோடிகப் 

அளண்ளயு் குோக்கிணோ.் அன்நனலூோ. 

ந்பச்தி ொசக்   

 

கொது ககபொகொ் ககட்கவு் கதசச்ந்கநொ் 

கதசவு் பச்கிநொக! 



⃰ொந்கு எழுதி ந்பச்தியிலிரு்து ொசக்  

   7: 31-37 

 

அக்கோன்தின் இநசு தீ ் தகுதிள விடட்ு, 

சீநோண் ழிோகச ் கசண்று கக்கத்கதோலி தகுதி 

டுந ்து, கலிநனக் கடளன அளட்ோ.் கோது 

நகபோரு் திக்கித் நதசுதருோண ஒருளச ்

சின ் அிட் ககோ்டு ்து, அம்ீது ளக 

ள்துக் குோக்குோறு அள ந்டிக் 

ககோ்டண.் 

இநசு அளக் கூட்ட்திலிரு்து ணிந 

அள்துச ் கசண்று, ் வின்களப அ ்

கோதுகபின் இடட்ு, உமி்ீோன் அ ் ோள் 

கோட்டோ;் பிநகு ோண்ள அ்ோ்து தோ்்து, 

கதருமூசச்ு விடட்ு, அள நோக்கி `த்த்ோ' 

அோது `திநக்கத்தடு' ண்நோ.் உடநண அருளட 

கோதுகப் திநக்கத்தட்டண; ோவு் கட்டவி்்து. 

அ ் கபிோகத் நதசிணோ.் இள ருக்கு் 

கசோன்ன ந்டோகண்று அக்ளுக்கு அ ்

கட்டளபமட்டோ.் 



அது கட்டளபக்கு ந்ோநோக இண்னு் 

மிகுதிோ் அக்ப் அள அறிவி்து ்ோக்ப். 

அக்ப் அபவு கட் வித்பின் ஆ்்க்போ், 

``இ ் ்துள ண்நோக ோந்ளநயு் கச்து 

ருகிநோ!் கோது நகபோநோ ்நகடக்வு் நதசச்ந்நநோ ்

நதசவு் கச்கிநோந!'' ண்று நதசிக்ககோ்டோக்ப். 

இது கிறிஸ்து ங்கு் ந்பச்தி. 

கிறிஸ்துக உக்கு புக். 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


