
பதொதுகொன்திண் 25் ஞொயிறு 

இ்டொ் ஆ்டு 

 

முன் ொசக் 

 

இழிொண சொவுக்கு அக்ளப் தீ்த்பிடுவொ் 

 

சொனவொணிண் ஞொண நூலிலிரு்து ொசக்   

 2:17-20 

 

பொ்ொதயபக்் தங்களுக்கு் ப ொ்லிக் 

பகொ்யதொயது: 

`ீதிநொ்களுடைன ப ொ்க் உண்டநனொ எக் 

கண்ைறிவயொந்; முடிவி் அயபக்ளுக்கு எ் ிகழுந் 

எ ஆன்்தறிவயொந்.  

ீதிநொ்க் கைவுி் நக்க் எ்ொ், அயப ்

அயபக்ளுக்கு உதவி ப ன்யொப;் டகயபிைமிரு்து 

அயபக்ட விடுவி்ொப.்அயபக்து கிவிடக் 

கண்டு பகொ்வுந், பொறுடநடன ஆன்்தறினவுந், 

யட பநொழி கூறியுந் து்புறுத்தியுந் அயபக்ட  ்

வ ொதித்தறிவயொந். இழியொ  ொவுக்கு அயபக்டத் 

தீப்்பிடுவயொந்; ஏபி் தங்க் யொன்பநொழி்டி 

அயபக்் ொதுகொ்பு் பறுயொபக்்.' 



 

இது ஆ்ட் ங்கு் அருப்ொக்கு. 

இளநொ உக்கு  ண்றி. 

 

 

 

 

 

ததிலுளத் தொடன்  திதொ 54: 1-2, 3, 4, 6 

(தன்னவி: 4b) 

தன்னவி: எண் ளன் எண் ொ்வுக்கு ஆொ் 

உப்வபொருடண்   

இருக்கிண்நொ். 

1  கைவுவ, உநது பனபி் ய்டநனொ் 

எ்டக் கொ்ொ்றுந்; உநது ஆ்லிொ் 

எது வபட்நடன ிடொைட்ுந்.  

2  கைவுவ, எ் விண்ண்த்டதக் வகை்ைருளுந்; 

எ் யொம் ப ொ்களுக்கு  ்

ப விபகொடுத்தருளுந்.   ........தன்னவி 



 

3  ஏபி், ப ருக்கு்வொப ் எக்கு எதிபொன் 

எழு்து்ப;் பகொடினயப ் எ் உமடப் 

றிக்க் ொபக்்கி்ப;் அயபக்் கைவுட 

அவய ிட்தி்ட. ...........தன்னவி 

 

4  இவதொ! கைவு் எக்குத் துடணயபொன் 

இருக்கி்ொப;் எ் தடயப ் எ் யொம்வுக்கு 

ஆதபயொன் உ்வொருை் இருக்கி்ொப;்  

6  த்ொபய்த்வதொடு உநக்கு் லி ப லுத்துவய்; 

ஆண்ையவப உநது பனருக்கு ்றி 

ப லுத்துவய்; இதுவய ்று. ......தன்னவி 

 

 

 

 

இ்டொ் ொசக் 



அளதி ஏந்தடு்துவொ் விள் அளதி 

எண்னு் விளயிலிரு்து ீதிபண்னு்   கணி  

விளபகிநது. 

திரு்தூ் ொக்வகொபு எழுதி 

திருமுக்திலிரு்து ொசக் 3: 16 - 4: 3 

அ்பி்குபினயபக்வ,  

பொொடநயுந் கை்சி ந்ொ்டநயுந் உ் 

இைத்தி் கும்முந் எ்ொக் பகொடுஞ்ப ன்களுந் 

ைக்குந். விண்ணிலிரு்து யருந் ஞொத்தி் 

தடனொன ண்பு அத் தூன்டநனொகுந். வநலுந் 

அது அடநதிடன ொடுந்; பொறுடந பகொ்ளுந்; 

இணங்கி் வொகுந் த்டநயுடைனது; இபக்கமுந் 

்ப ன்களுந் ிட்தது; டுிட தயொதது; 

பயிவயைந்து.அடநதி ஏ்டுத்துவயொப ்

விடதத்த அடநதி எ்னுந் விடதமலிரு்து 

ீதிபன்னுந் கி விடகிது.  

உங்கிடைவன  ண்டை    ்பவுக் ஏ்ைக் 

கொபணபந்? உங்களுக்கு்வ வொபொடிக் 

பகொண்டிருக்குந் சி்றி் ொை்ைங்க் அ்யொ? 

ீங்க் ஆட ்டுயது கிடைக்கொததொ் பகொட 

ப ன்கிறீபக்்; வபொட  பகொ்கிறீபக்்; அடத் 



ப முடினொததொ்  ண்டை    ்பவுக் 

உண்ைொக்குகிறீபக்். அடத ீங்க் ஏ் 

பமுடியதி்ட? ீங்க் கைவுிைந் 

வகை்தி்ட. ீங்க் வகை்ைொலுந் ஏ் 

அடையதி்ட? ஏபி் ீங்க் தீன 

எண்ணத்வதொடு வகைக்ிறீபக்்; சி்றி் 

ொை்ைங்கட ிடவய்வய வகைக்ிறீபக்். 

 

இது ஆ்ட ்ங்கு் அருப்ொக்கு.  

இளநொ உக்கு  ண்றி 

ந்பச்திக்கு முண் ொ்்பொலி    

 2 பச 2: 14  

அன்வனலூொ, அன்வனலூொ! ் ஆ்ட் 

இவசு கிறிஸ்துவிண்ொட்சிள ீங்கப் அளடயு் 

பதொருட்வட, ொங்கப் அறிவி் ந்பச்தியிண் 

ழிொக அ் உங்களப அள்ொ். 

அன்வனலூொ. 

 

ந்பச்தி ொசக் 

ஒரு் முன்ொக இருக்க விரு்பிணொன் அ் 

அளணிலு் களடசிொணொக இருக்கட்டு். 



⃰ொந்கு எழுதி ந்பச்தியிலிரு்து ொசக்  

   9: 30-37 

அக்கொத்தி்  

இவனசுவுந் அயருடைன சீைபக்ளுந் பு்ைட்ுக் 

கலிவனொ யழினொக  ்ப ்ொபக்். அது னொருக்குந் 

பதபினக்கூைொது எ்று இவனசு விருந்பிொப.் 

ஏபி், ``நொிை நக் நக்கி் டகம் 

ஒ்புவிக்க்ை இருக்கிொப;் அயபக்் அயடபக் 

பகொட ப ன்யொபக்். பகொ்்ை்ை மூ்று 

ொ்களுக்கு் பி் அயப ் உமபத்்பதழுயொப'்' எ்று 

அயப ் தந் சீைருக்குக் க்பித்துக் பகொண்டிரு்தொப.் 

அயப ் ப ொ்து அயபக்ளுக்கு விங்கவி்ட. 

அயபிைந் விக்கந் வகைக்வுந் அயபக்் 

அஞ்சிொபக்்.  

அயபக்் க்ப்ொகுமுக்கு ய்தொபக்். அயபக்் 

வீை்டி் இரு்த பொழுது இவனசு, ``யழிம் ீங்க் 

எடத் ்றி யொதொடிக் பகொண்டிரு்தீபக்்?'' எ்று 

அயபக்ிைந் வகை்ைொப.் அயபக்் வ ொதிரு்தொபக்். 

ஏபி் தங்களு் பபினயப ் னொப ் எ்டத் 

்றி யழிம் ஒருயவபொடு ஒருயப ்



யொதொடிக்பகொண்டு ய்தொபக்். 

 

அ்பொழுது அயப ் அநப்்து, ்ிருயடபயுந் 

கூ்பிைட்ு, அயபக்ிைந், ``ஒருயப ்முத்யபொக இருக்க 

விருந்பிொ் அயப ் அடயபிலுந் 

கடைசினொயபொகவுந் அடயருக்குந் 

பதொண்ைபொகவுந் இருக்கைட்ுந்'' எ்ொப.் 

பிகு அயப ் ஒரு சிறு பி்டடன எடுத்து, 

அயபக்் டுவய ிறுத்தி, அடத அபயடணத்துக் 

பகொண்டு, ``இத்தடகன சிறுபி்டகளு் ஒ்ட 

எ் பனபொ் ஏ்றுக்பகொ்யப ்எயருந் எ்டவன 

ஏ்றுக் பகொ்கிொப.் எ்ட ஏ்றுக்பகொ்யப ்

எ்ட நைட்ுந் அ், எ்ட அனு்பியடபவன 

ஏ்றுக்பகொ்கிொப'்' எ்ொப.்  

இது கிறிஸ்து ங்கு் ந்பச்தி. 

கிறிஸ்துவ உக்கு புக் 

 

 

 

  

  



 

 

 

 

 

 


