
05.08.2018 - ப ொதுக்கொலம் 18-ம் ஞொயிறு  

 

இரண்டொம் ஆண்டு 

 

முதல் வொசகம் 

நொன் உங்களுக்கொக வொனத்திலிருந்து அப் த்ததப் ப ொழியப் ப ொகிபேன். 

விடுததலப்  யண நூலிலிருந்து வொசகம்                         16: 2-4, 12-15 

 

 அந்நாள்களில்               

     இஸ்ரயேல் மக்கள் கூட்டமமப்பினர் அமனவரும் அந்தப் 

பாமைநிைத்தில் யமாயேக்கும் ஆயரானுக்கும் எதிராக முறுமுறுத்தனர். 

இஸ்ரயேல் மக்கள் அவர்கமை யநாக்கி, “இமைச்சிப் பாத்திரத்தின் 

அருகில் அமர்ந்து, அப்பம் உண்டு நிமைவமடந்து, எகிப்து நாட்டியையே 

ஆண்டவர் மகோல் நாங்கள் இைந்திருந்தால் எத்துமை 

நைமாயிருந்திருக்கும்! ஆனால் இந்தச் ேமபயினர் அமனவரும் பசிோல் 

மாண்டு யபாகயவா இப்பாமைநிைத்திற்குள் நீங்கள் எங்கமைக் 

கூட்டிக்ககாண்டு வந்திருக்கிறீர்கள்” என்ைனர். 

அப்யபாது ஆண்டவர் யமாயேமே யநாக்கி, “இயதா பார்! நான் 

உங்களுக்காக வானத்திலிருந்து அப்பத்மதப் கபாழிேப் யபாகியைன். 

மக்கள் கவளியே யபாய்த் யதமவோனமத அன்ைன்று யேகரித்துக்ககாள்ை 

யவண்டும். என் கட்டமைப்படி நடப்பார்கைா இல்மைோ என்பமத நான் 

இவ்வாறு யோதித்தறிேப் யபாகியைன்.  



இஸ்ரயேல் மக்களின் முமையீடுகமை நான் யகட்டுள்யைன். நீ 

அவர்களிடம், ‘மாமையில் நீங்கள் இமைச்சி உண்ைைாம். காமையில் 

அப்பம் உண்டு நிமைவமடேைாம். நாயன உங்கள் கடவுைாகிே 

ஆண்டவர் என்பமத இதனால் நீங்கள் உைர்ந்து ககாள்வீர்கள்’ என்று 

கோல்” என்ைார். 

மாமையில் காமடகள் பைந்து வந்து கூடாரங்கமை 

மூடிக்ககாண்டன. காமையில் பனிப்படைம் கூடாரத்மதச் சுற்றிப் 

படிந்திருந்தது. பனிப்படைம் மமைந்தயபாது பாமைநிைப்பரப்பின்யமல் 

கமன்மமோன, தட்மடோன, கமல்லிே உமைபனி யபான்ை சிறிே 

கபாருள் காைப்பட்டது. இஸ்ரயேல் மக்கள் அமதப் பார்த்துவிட்டு, 

ஒருவமர ஒருவர் யநாக்கி ‘மன்னா’ என்ைனர். ஏகனனில், அது என்ன என்று 

அவர்களுக்குத் கதரிேவில்மை.  

அப்யபாது யமாயே அவர்கமை யநாக்கி, “ஆண்டவர் உங்களுக்கு 

உைவாகத் தந்த அப்பம் இதுயவ" என்ைார். 

இது ஆண்டவர் வழங்கும் அருள்வொக்கு. 

இதேவொ உமக்கு  நன்றி. 

 

 

 

 

  திலுதரப்  ொடல்             தி ொ:78: 3,4bc. 23-24. 25,54 ( ல்லவி: 24b) 

 

 ல்லவி: ஆண்டவர் அவர்களுக்கு வொனத்து உணதவ வழங்கினொர். 

3 நாங்கள் யகட்டமவ, நாங்கள் அறிந்தமவ, எம் மூதாமதேர் எமக்கு 

விரித்துமரத்தமவ – இவற்மை உமரப்யபாம்.  



4bc வரவிருக்கும் தமைமுமைக்கு ஆண்டவரின் புகழ்மிகு, வலிமமமிகு 

கேேல்கமையும் அவர் ஆற்றிே விேத்தகு கேேல்கமையும் 

எடுத்துமரப்யபாம்.     .........  ல்லவி 

 

23 ஆயினும், யமயையுள்ை வானங்களுக்கு அவர் கட்டமையிட்டார்; 

விண்ைகத்தின் கதவுகமைத் திைந்துவிட்டார். 

24 அவர்கள் உண்பதற்காக மன்னாமவ மமைகேனப் கபாழிேச் 

கேய்தார்; அவர்களுக்கு வானத்து உைமவ வைங்கினார்.  

..........  ல்லவி 

                                                                                  

25 வானதூதரின் உைமவ மானிடர் உண்டனர்; அவர்களுக்கு 

யவண்டிேமட்டும் உைவுப் கபாருமை அவர் அனுப்பினார். 

 

54 அவர் தமது திருநாட்டுக்கு, தமது வைக்கரத்தால் கவன்ை மமைக்கு, 

அவர்கமை அமைத்துச் கேன்ைார். 

...............  ல்லவி 

 

 

இரண்டொம் வொசகம் 

கடவுளது சொயலொகப்  தடக்கப் ட்ட புதிய மனிதருக்குரிய இயல்த  

அணிந்துபகொள்ளுங்கள். 

திருத்தூதர்  வுல் எப சியருக்கு எழுதிய திருமுகத்திலிருந்து  வொசகம்                              

           4: 17, 20-24                                                                       

ேயகாதரர் ேயகாதரிகயை,  



        நான் ஆண்டவர் கபேரால் வற்புறுத்திச் கோல்வது இதுயவ; பிை 

இனத்தவர் வாழ்வதுயபால் இனி நீங்கள் வாைக்கூடாது. அவர்கள் தங்கள் 

வீைான எண்ைங்களுக்யகற்ப வாழ்கிைார்கள்.  

ஆனால் நீங்கள் கிறிஸ்துமவப் பற்றிக் கற்ைறிந்தது இதுவல்ை. 

உண்மமயில் நீங்கள் இயேசுமவப் பற்றிக் யகள்விப்பட்டதும் 

கற்ைறிந்ததும் அவரிடமுள்ை உண்மமக்யகற்பயவ இருந்தது. எனயவ, 

உங்களுமடே முந்தின நடத்மதமே மாற்றி, தீே நாட்டங்கைால் ஏமாந்து 

அழிவுறும் பமைே மனிதருக்குரிே இேல்மபக் கமைந்துவிடுங்கள். 

உங்கள் மனப்பாங்கு புதுப்பிக்கப்படயவண்டும். கடவுைது ோேைாகப் 

பமடக்கப்பட்ட புதிே மனிதருக்குரிே இேல்மப அணிந்து ககாள்ளுங்கள். 

அவ்விேல்பு உண்மமோன நீதியிலும் தூய்மமயிலும் கவளிப்படும். 

 

இது ஆண்டவர் வழங்கும் அருள்வொக்கு. 

இதேவொ உமக்கு  நன்றி 

 

நற்பசய்திக்கு முன் வொழ்த்பதொலி              மத் 4: 4b 

 

அல்பலலூயொ, அல்பலலூயொ! மனிதர் அப் த்தினொல் மட்டுமல்ல, மொேொக, 

கடவுளின் வொய்ச்பசொல் ஒவ்பவொன்ேொலும் வொழ்வர்.  அல்பலலூயொ. 

 

 

நற்பசய்தி வொசகம் 

என்னிடம் வரு வருக்குப்  சிபய இரொது; என்னிடம் நம்பிக்தக 

பகொண்டிருப் வருக்கு என்றுபம தொகம் இரொது. 

 ⃰ பயொவொன் எழுதிய நற்பசய்தியிலிருந்து வசகம்                6: 24-35 

அக்காைத்தில் 



         இயேசுவும் அவருமடே சீடரும் அங்கு இல்மை என்பமதக் கண்ட 

மக்கள் கூட்டமாய் அப்படகுகளில் ஏறி இயேசுமவத் யதடிக் 

கப்பர்நாகுமுக்குச் கேன்ைனர். அங்கு கடற்கமரயில் அவர்கள் அவமரக் 

கண்டு, “ரபி, எப்யபாது இங்கு வந்தீர்?” என்று யகட்டார்கள். 

இயேசு மறுகமாழிோக, “நீங்கள் அரும் அமடோைங்கமைக் 

கண்டதால் அல்ை, மாைாக, அப்பங்கமை வயிைார உண்டதால்தான் 

என்மனத் யதடுகிறீர்கள் என உறுதிோக உங்களுக்குச் கோல்கியைன். 

அழிந்துயபாகும் உைவுக்காக உமைக்க யவண்டாம். நிமைவாழ்வு தரும் 

அழிோத உைவுக்காகயவ உமையுங்கள். அவ்வுைமவ மானிடமகன் 

உங்களுக்குக் ககாடுப்பார். ஏகனனில் தந்மதோகிே கடவுள் அவருக்யக 

தம் அதிகாரத்மத அளித்துள்ைார்”  என்ைார். 

அவர்கள் அவமர யநாக்கி, “எங்கள் கேேல்கள் கடவுளுக்கு 

ஏற்ைமவோக இருப்பதற்கு நாங்கள் என்ன கேய்ே யவண்டும்?” என்று 

யகட்டார்கள். இயேசு அவர்கமைப் பார்த்து, “கடவுள் அனுப்பிேவமர 

நம்பவயத கடவுளுக்யகற்ை கேேல்” என்ைார். அவர்கள், “நாங்கள் கண்டு 

உம்மம நம்பும் வமகயில் நீர் என்ன அரும் அமடோைம் காட்டுகிறீர்? 

அதற்காக என்ன அரும்கேேல் கேய்கிறீர்? எங்கள் முன்யனார் பாமை 

நிைத்தில் மன்னாமவ உண்டனயர! ‘அவர்கள் உண்பதற்கு வானிலிருந்து 

உைவு அருளினார்’ என்று மமைநூலிலும் எழுதப்பட்டுள்ைது அல்ைவா!” 

என்ைனர். 

இயேசு அவர்களிடம், “உறுதிோக உங்களுக்குச் கோல்கியைன்; 

வானிலிருந்து உங்களுக்கு உைவு அருளிேவர் யமாயே அல்ை; 

வானிலிருந்து உங்களுக்கு உண்மமோன உைவு அருள்பவர் என் 

தந்மதயே. கடவுள் தரும் உைவு வானிலிருந்து இைங்கி வந்து உைகுக்கு 

வாழ்வு அளிக்கிைது” என்ைார். 

அவர்கள், “ஐோ, இவ்வுைமவ எங்களுக்கு எப்யபாதும் தாரும்” 

என்று யகட்டுக்ககாண்டார்கள். இயேசு அவர்களிடம், “வாழ்வு தரும் 



உைவு நாயன. என்னிடம் வருபவருக்குப் பசியே இராது; என்னிடம் 

நம்பிக்மக ககாண்டிருப்பவருக்கு என்றுயம தாகம் இராது" என்ைார். 

இது கிறிஸ்து வழங்கும் நற்பசய்தி. 

கிறிஸ்துபவ உமக்கு புகழ் 

 


