
ஊனமுற்ற ோர் ஆதரவு ஞோயிறு 

நவம்பர் 27, 2022, ஞோயிற்றுக்கிழமை 

கரும்பபோருள்: கண்களுக்குப் புலப்படோத ஊனம் (பலவீனம்): புலப்படோத 

சமூகத்தின் தி மன ஒளிரச் (விளங்க) பசய்தல் 

• புலப்படோத ஊனங்கமளப் பற்றி அறிந்து அவற்ம  அமடயோளம் கண்டுக்பகோள்ளவும், 

• நைது முழு தி மன அமடய தகுந்த உதவிமயத் பதோடங்கவும், 

•  ஊனத்தின் அடிப்பமடயில் ைக்கமள அவைோனப்படுத்துவமத நிறுத்தவும். 

             

ஊனமுற்ற ோர் ஆதரவு ஞோயிறுக்கோன வழிபோட்டு மும மை 

வோசிக்க றவண்டிய றவதோகைப் பகுதிகள் 

றயோபு 17:1-16  

லூக்கோ 8:43-48 

2 பகோரிந்தியர் 12:1-10  

சங்கீதம் 139:7-15 

பிரசங்கம் 

கண்களுக்குப் புலப்படோத ஊனம் (பலவீனம்): புலப்படோத சமூகத்தின் தி மன ஒளிரச் (விளங்க) பசய்தல் 

ைன் ோட்டு பிரோர்த்தமன 

அமனவருக்கும் பபற்ற ோரோன, இரக்கமுள்ள கடவுறள, 

இந்த ஊனமுற்ற ோர் ஆதரவு ஞோயி ன்று, ஊனத்தில் வோழும் அமனவமரயும், குறிப்போக கண்களுக்குப் 

புலப்படோத வமகயிலிருக்கும் ஊனமுற் வர்கமளயும் நிமனவுகூறுகிற ோம். எங்கள் சமூகத்திலுள்ள 

ஒவ்பவோருவருக்கும் தனித்துவைோன சி ப்பு தி மைகள் இருக்கி து என்பமத நோங்கள் அங்கீகரித்து 

அதற்கோக உைக்கு நன்றி கூறுகிற ோம். 

கருமை நிம ந்த கடவுறள, எங்கள் பெபத்மதக் றகளும். 

அன்பு நிம ந்த கடவுறள, கண்களுக்குப் புலப்படும் ைற்றும் புலப்படோத பலவீனம் நிம ந்த ைக்களின் 

றதமவகள் ைற்றும் கும போடுகமள உைர எங்களுக்கு உதவுைோறு நோங்கள் பிரோர்த்தமன பசய்கிற ோம். 

தி ன்கள் நிம ந்த இந்த ைக்களுடன் நட்றபோடு இமைந்து நடக்க எங்களுக்கு உதவ ைன் ோடுகிற ோம். 

கருமை நிம ந்த கடவுறள, எங்கள் பெபத்மதக் றகளும். 

அவதோனக் கும  மிமகயியக்கம் கும போடு, ைனச்றசோர்வு, பதட்டம், அதிர்ச்சிக்குப் பி கோன ைன அழுத்தப் 

போதிப்பு, ைனச்சிமதவு றநோய், பயம் றபோன்  ைனநல சவோல்களுடன் வோழும் ைக்களுக்கோக நோங்கள் 

பிரோர்த்தமனச் பசய்கிற ோம். கடவுறள, அவர்களின் பலவீனைோன கோலங்களில் அவர்கமளப் பலப்படுத்தி, 



உம்முமடய அன்பின் அடிப்பமடயில் அவர்களுக்கு நம்பிக்மகயளித்து, அப்படிப்பட்ட அமனவமரயும் 

நோங்கள் புரிந்துபகோள்ள எங்களுக்கு உதவுைோறு பிரோர்த்திக்கிற ோம். 

கருமை நிம ந்த கடவுறள, எங்கள் பெபத்மதக் றகளும். 

தமசநோர் வலி, கீல்வோதம், மூட்டுவலி, எலும்பு றநோய், உடல் கோயங்கள் றபோன்  நிமலகளின் மூலம் அதிக 

நோட்களோய் வலி ைற்றும் றவதமனகளுக்கு உள்ளோனவர்களுக்கோக நோங்கள் பிரோர்த்தமனச் பசய்கிற ோம். 

கடவுறள, அவர்களின் வலிமயயும் றவதமனமயயும் கும த்து, உைது றபோதுைோன அருள் அவர்கமள 

போதுகோக்கும்படி றவண்டுகிற ோம். 

கருமை நிம ந்த கடவுறள, எங்கள் பெபத்மதக் றகளும். 

மூமளக் றகோளோறு றபோன்  கற் ல் சவோல்கமளக் பகோண்ட நபர்களுக்கோக நோங்கள் பிரோர்த்தமனச் 

பசய்கிற ோம், அவர்கள் இந்த உலகத்மத வித்தியோசைோகப் புரிந்துபகோள்ளும் தன்மையுமடயவர்களோய் 

இருக்கி ோர்கள் என்பமத உைர்ந்து, அவர்களின் இந்த தனித்துவைோன தி மைகமள நோங்கள் 

பகோண்டோடவும் அவர்கமள ஊக்குவிக்கவும் எங்களுக்கு உதவ றவண்டுகிற ோம். 

கருமை நிம ந்த கடவுறள, எங்கள் பெபத்மதக் றகளும். 

குடல் அதிர்ச்சி றநோய், மலம் றநோய், லூபஸ், தண்டுவட ைரப்பு றநோய் றபோன்  தன்னுடல் தோக்க றநோயில் 

உள்ளவர்களுக்கோக நோங்கள் பிரோர்த்தமனச் பசய்கிற ோம். பயம், நம்பிக்மகயின்மை ைற்றும் பதட்டம் 

அமனத்மதயும் அகற்றி, உம்முமடய அன்பினோல் அவர்கமள ஆறுதல்படுத்தி அவர்களின் உடமலயும் 

ஆவிமயயும் வலுப்படுத்த றவண்டுபைன்று பிரோத்தமனச் பசய்கிற ோம். 

கருமை நிம ந்த கடவுறள, எங்கள் பெபத்மதக் றகளும். 

நீரிழிவு றநோய், இதய பிரச்சமனகள், சிறுநீரக றநோய்கள், உயர் இரத்த அழுத்தம், வயது பதோடர்போன 

பலவீனங்கள் றபோன்  உடல்நலக் கும போடுகளுடன் வோழும் ைக்களுக்கோக நோங்கள் பிரோர்த்தமனச் 

பசய்கிற ோம். ஒவ்பவோருவரும் தங்கள் பிரச்சமனகமளச் சகிக்து, தங்களுக்கு அருளப்பட்ட பபலத்தினோல் 

அவற்ம த் தோங்கிக்பகோள்ள உதவறவண்டுபைன உம்மிடம் நோங்கள் பிரோர்த்தமனச் பசய்கிற ோம். 

கருமை நிம ந்த கடவுறள, எங்கள் பெபத்மதக் றகளும். 

பரறலோகப் பபற்ற ோரோன கடவுறள, நோங்கள் கண்களுக்குப் புலப்படோத கும போடுகள் உள்ளவர்கமளக் 

கவனிக்க தவறி, அவர்களுக்கோகத் பதோடர்ச்சியோக பிரோர்த்திக்கத் தவறிவிட்றடோம் என்பமதயும் 

ஒப்புக்பகோண்டு, அப்படிப்பட்டவர்கமள  நோங்கள் சரியோக அமடயோளம் கண்டு அவர்களுக்குத் 

றதமவயோன உதவிகள் பசய்ய பபலன் தருைோறு உம்மிடம் றவண்டி, சரியோன அணுகுமும மயயும், 

விருப்பத்மதயும், ைனித ைோண்புக்கும் உைது புகழுக்கும் இமடயூ ோக உள்ள தமடகமள அகற்றுவதற்கோன 

உறுதிமயயும் எங்களுக்கு வழங்கறவண்டுபைன ைன் ோடுகிற ோம். 

கருமை நிம ந்த கடவுறள, எங்கள் பெபத்மதக் றகளும். 

கடவுறள, எங்கள் சமூகத்தின் பன்முகத்தன்மை ைற்றும் ஒவ்பவோரு தனிநபரின் தனித்துவத்திற்கோகவும் 

நோங்கள் உைக்கு நன்றி கூறுகிற ோம். உம்முமடய பதய்வீக சித்தத்தோல் நோங்கள் அமனவரும் 

பதரிந்துக்பகோள்ளப்பட்டவர்கள் என்று விசுவோசித்து, ஒருவமரபயோருவர் கனப்படுத்தவும், கிறிஸ்துவின் 

சரீரைோகிய ஒறர சமபயோக வளரவும் எங்களுக்கு உதவும்படி றவண்டுதல் பசய்கிற ோம். 

நம்முமடய கர்த்தரும் இரட்சகருைோன இறயசு கிறிஸ்துவின் நோைத்தில் இந்தப் பிரோர்த்தமனமய 

ஏற டுக்கிற ோம். 



 

 

ஆசீர்வோதம் 

கண்களுக்குப் புலப்படோத அவதோரைோக நம்மிடம் பவளிப்பட்ட சர்வ வல்லமையுள்ள கடவுள் நம்மை 

ஆசீர்வதித்து, 

இறயசு கிறிஸ்துவோகிய குைோரனின் போடுகளிலிருந்து பவளிப்பட்ட உன்னதைோன அன்பு நம்மை 

கோப்போற்றி, 

பரிசுத்த ஆவியோனவரின் துமைறயோடு என்றும் நம்றைோடு பிரகோசிக்கும் ஒளியோனது நம்மை 

போதுகோப்பதோக. ஆபைன். 

 


