
பதொதுகொன்திண் 24் ஞொயிறு 

இ்டொ் ஆ்டு 

 

முன் ொசக் 

அடித்பதொக்்கு எண் முதுககயு், ொடிகத் 

பிடுங்குபொக்்கு எண் ொகடகயு் 

ஒத்புவி்பண். 

 

இகநொக்கிண் எசொொ நூலிலிரு்து ொசக் 

    50:5-9a 

 

ஆ்டாகி ண் லன ் ண் செவில் 

திந்துப்பா;் ாண் கிப்்சவின்லன; வினகிெ ்

சென்னவு் இன்லன. அடித்பதாக்்கு ண் முதுலகயு், 

ாடிலத் பிடுங்குபாக்்கு ண் ாலடலயு் 

ஒத்புவி்பண். ி்லண செ்பாக்்கு் காறி 

உமி்பாக்்கு் ண் முக்ல லநக்கவின்லன. 

ஆ்டாகி ண் லன ்துல ிந்கிண்நா;் 

ாண் அாண் அலடபண்; ண் முக்லக் 

கந்தாலந ஆக்கிக்சகா்படண்; இழிிலனல ாண் 

அலடதின்லன ண்று அறிபண். ாண் 

குந்நந்நண் ண ணக்கு் தீத்்பு ங்குத ்

அருகின் உப்பா;் ண்பணாடு க்காடுதண் 



ண்? ா் இருரு் தி ் திப ிந்பதா்; 

ண்மீது குந்நஞ்ொட்டுதண் ண்? அண் ண்லண 

சருங்கடட்ு். இபா, ஆ்டாகி ண் லன ்

ணக்கு் துல ிந்கிண்நா;் ாண் குந்நாபி 

ண் தீத்்பிட ாான் இலு்? 

 

இது ஆ்ட் ங்கு் அருப்ொக்கு. 

இகநொ உக்கு  ண்றி. 

 

 

 

 

ததிலுகத் தொடன்  திதொ 116: 1-2,  3-4,  5-

6,  8-9  (தன்னவி: 9) 

தன்னவி: உயி் ொ்பொ் ொட்டின், ொண் 

ஆ்ட் திருமுண்  

ொ்்திடுபண். 

அன்னது:அன்பனலூொ. 

1  ஆ்டம்ீது அண்புகூக்ிண்பநண்; சணணின், 

ணக்கு இங்குாறு ாண் ழுத்பி குலன 

அ ்பகட்டருபிணா.்  



2  அல ாண் ண்நாடி ாபின், ணக்கு அ ்

செவிொ்்ா.்         

        

........தன்ன

வி 

3  ொவிண் கமறுகப் ண்லணத் பிி்துக் 

சகா்டண. தாாப்திண் துண்தங்கப் ண்லணத் 

தந்றிக்சகா்டண; துண்தமு் துமு் ண்லண 

ஆடச்கா்டண.  

4  ாண் ஆ்டது சதல் சாழுபண்; 

`ஆ்டப! ண் உமலக் கா்ருளு்' ண்று 

சகஞ்சிபணண்.                      ..........தன்னவி 

5  ஆ்ட ் அருளு் ீதியு் சகா்ட;் ் 

கடவுப் இக்க் உப்ப.்  

6 பி ண்பால ஆ்ட ்தாதுகாக்கிண்நா;் 

ாண் ா்்த்தட்டபதாது ணக்கு மீட்தபி்ா்

          ........தன்னவி 

8  ண் உமலெ ் ொவிணிண்று விடுவி்ா;் ண் 

க் கனங்காதடியு் ண் கான் இடநாதடியு் 

செ்ா.்  



9  உம ் ா்பா ் ாட்டின், ாண் ஆ்ட ்

திருமுண் ா்்திடுபண்.      

  ....தன்னவி 

 

 

 

இ்டொ் ொசக் 

்பிக்கக பசன் டி் பதநொவிட்டொன், 

ண்ணிபன உயிந்நொ் இருக்கு். 

திரு்தூ் ொக்பகொபு எழுதி 

திருமுக்திலிரு்து ொசக் 2: 14-18 

ண் ெபகா ் ெபகாிகபப, ்மிட் 

்பிக்லக உ்டு ணெ ்சொன்லு் ஒரு ்அலெ ்

சென்கபிபன காட்டா விட்டான், அணான் தண் 

ண்ண? அ் ்பிக்லக அல மீடக் முடியுா? 

ஒரு ெபகாண் அன்னது ஒரு ெபகாி பதாதி 

உலடயு் அண்நாட உவு் இன்னாதிருக்கு்பதாது, 

அக்ப் உடலுக்கு் பலாணல ந்லநயு் 

சகாடான் உங்களுப் ஒரு ்அக்லபத் தா்்து, 

``னப செண்று ாருங்கப்; குபிக்ா்்து 



சகாப்ளுங்கப்; தசிாந்றிக்சகாப்ளுங்கப்\'\' 

ண்தாசண்நான் அணான் தண் ண்ண? 

அலத் பதானப, ்பிக்லகயு் சென் டி் 

சதநாவிட்டான் ண்ணிபன உமந்நாமருக்கு். 

ஆணான், ``ஒருிட் ்பிக்லக இருத்ததுபதான 

இண்சணாருிட் சென்கப் இருக்கிண்நண'' ண 

ாாது சொன்னனா். அந்கு ண் ததின்: 

சென்கப் இண்றி ்ாறு ்பிக்லக 

சகா்டிருக்க முடியு் ணக் காடட்ுங்கப். ாபணா 

ண் சென்கபிண் அடித்தலடமன் ாண் 

சகா்டுப்ப ்பிக்லகல உங்களுக்குக் 

காடட்ுகிபநண். 

 

இது ஆ்ட் ங்கு் அருப்ொக்கு. 

இகநொ உக்கு  ண்றி 

 

 

  

 

 ந்பச்திக்கு முண் ொ்்பொலி    

  கனொ 6: 14 



அன்பனலூா, அன்பனலூா! ாபணா ் ஆ்ட ்

இபசு கிறிஸ்துவிண் சிலுலல அண்றி, பறு 

லத்தந்றியு் ஒருபதாது் சதருல தாாட்ட 

ாட்படண். அண் ழிாகப, ண்லணத் 

சதாறு்லமன், உனக் சிலுலமன் 

அலநத்தட்டிருக்கிநது. உனலகத் 

சதாறு்லமன் ானு் சிலுலமன் 

அலநத்தட்டிருக்கிபநண். அன்பனலூா. 

 

ந்பச்தி ொசக் 

 

 

`ொணிடகண் தனொறு துண்தத்தட ப்டு். 

ொந்கு எழுதி ந்பச்தியிலிரு்து ொசக் 8:27-

35 

 

அக்கான்தின்  

இபசு ் சீடருடண் பிலித்புெ ் செெிாலெ ்

ொ்் ஊக்ளுக்குத் புநத்தடட்ுெ ் செண்நா.் 

ழிமன் அ ்் சீடல பாக்கி, ``ாண் ா ்ண 

க்கப் சொன்கிநாக்ப்?'' ண்று பகட்டா.் 



அந்கு அக்ப் அிட், ``சின ்திருமுழுக்கு 

பாாண் ணவு் பறு சின ்லிா ணவு் ந்று் 

சின ் இலநாக்கிணருப் ஒரு ் ணவு் 

சொன்கிண்நண'்' ண்நாக்ப்.  

``ஆணான் ீங்கப் ாண் ா ் ணெ ்

சொன்கிறீக்ப்?'' ண்று அ ் அக்லபக் பகடக், 

பததுரு றுசாழிாக, ``ீ ் சசிா'' ண்று 

உல்ா.் ்லத் தந்றி ிடமு் சொன்ன 

ப்டா் ண்று அக்பிட் அ ்க்டித்தா்க் 

கூறிணா.் 

``ாணிடகண் தனாறு துண்தத்தடவு் 

மூத்தக்ப், லனலக் குருக்கப், லநநூன் 

அறிஞக்ப் ஆகிபாான் உறி் ப்பத்தடட்ுக் 

சகாலன செ்த்தடவு் மூண்று ாப்களுக்குத்பிண் 

உம்்சவு் ப்டு்\'\' ண்று இபசு 

அக்ளுக்குக் கந்பிக்க் சாடங்கிணா.் 

இலசன்னா் அ ் சபித்தலடாகப 

சொண்ணா.் 

பததுரு அல் ணிப அல்துக் 

கடி்துசகா்டா.் 

ஆணான் இபசு ் சீடக்ப் தக்க் திரு்பித் 



தா்்துத் பததுருவிட், ``ண் க் முண் ின்னாப, 

ொ்ாபண. சணணின் ீ கடவுளுக்கு ந்நல தந்றி 

்ான் ணிருக்கு ந்நல தந்றிப 

்ணுகிநா்'' ண்று கடி்து சகா்டா.் 

பிண்பு அ ் க்கப் கூட்ட்லயு் சீடலயு் 

்மிட் ல்து, ``ண்லணத் பிண்தந்ந 

விரு்பு் ரு் ண்ணன் துந்து, ் 

சிலுலல் தூக்கிக்சகா்டு ண்லணத் 

பிண்தந்நடட்ு். சணணின் ் உமலக் 

கா்துக்சகாப்ப விரு்பு் ரு் அல இ்து 

விடுா;் ண் சதாருடட்ு் ந்செ்திமண் 

சதாருடட்ு் ் உமல இக்கு் ரு் அலக் 

கா்துக்சகாப்ா'்' ண்நா.் 

இது கிறிஸ்து ங்கு் ந்பச்தி. 

கிறிஸ்துப உக்கு புக் 

 

 

 

 

 

 



 


