
12.08.2018 - ப ொதுக்கொலம் 19-ம் ஞொயிறு  

 

இரண்டொம் ஆண்டு 

 

முதல் வொசகம் 

அவ்வுணவினொல் வலிமை அமடந்த எலியொ, நொற் து  கலும் நொற் து 

இரவும் நடந்து, ஓரரபு என்ற கடவுளின் ைமலமய அமடந்தொர். 

அரசர்கள் முதல் நூலிலிருந்து வொசகம்     19: 4-8 

 அந்நாள்களில்               

    எலியா  பாலை நிைத்தில் ஒரு நாள் முழுதும் பயணம் செய்தார். அங்கக 

ஒரு சூலைச் செடியின் அடியில் அமர்ந்து சகாண்டு, தாம் 

ொககேண்டுசமனப் பின்ேருமாறு மன்றாடினார்: “ஆண்டேகை, நான் 

ோழ்ந்தது கபாதும்; என் உயிலை எடுத்துக் சகாள்ளும்; நான் என் 

மூதாலதயலைவிட நல்ைேன் அல்ை.” பின்னர் அச்சூலைச் செடியின் 

அடியில் அேர் படுத்துறங்கினார்.   

அப்கபாது ோனதூதர் அேலைத் தட்டி எழுப்பி, “எழுந்து ொப்பிடு” 

என்றார். அேர் கண் விழித்துப் பார்க்லகயில், இகதா! தணலில் சுட்ட ஒரு 

அப்பமும் ஒரு குேலையில் தண்ணீரும் தம் தலைமாட்டில் இருக்கக் 

கண்டார். அேற்லற அேர் உண்டு பருகியபின் திரும்பவும் படுத்துக் 

சகாண்டார். 



ஆண்டேரின் தூதர் இைண்டாம் முலற ேந்து, அேலைத் தட்டி 

எழுப்பி, “எழுந்து ொப்பிடு; ஏசனனில் நீ நீண்ட பயணம் செய்ய 

கேண்டும்” என்றார். அப்சபாழுது அேர் எழுந்து உண்டு பருகினார். 

அவ்வுணவினால் ேலிலம அலடந்த அேர், நாற்பது பகலும் நாற்பது 

இைவும் நடந்து, ஓகைபு என்ற கடவுளின் மலைலய அலடந்தார். 

 இது ஆண்டவர் வழங்கும் அருள்வொக்கு. 

இமறவொ உைக்கு  நன்றி. 

 

  திலுமரப்  ொடல்             தி ொ:34: 1-2. 3-4. 5-6. 7-8 ( ல்லவி: 8a) 

 

 ல்லவி: ஆண்டவர் எத்துமன இனியவர் என்று சுமவத்துப்  ொருங்கள். 

1 ஆண்டேலை நான் எக்காைமும் கபாற்றுகேன்; அேைது புகழ்  

எப்சபாழுதும் என் நாவில் ஒலிக்கும். 

2 நான் ஆண்டேலைப் பற்றிப் சபருலமயாகப் கபசுகேன்; எளிகயார்  

இலதக் ககட்டு அக்களிப்பர்.    .........  ல்லவி 

 

3 என்னுடன் ஆண்டேலை சபருலமப்படுத்துங்கள்; அேைது சபயலை 

ஒருமிக்க கமன்லமப்படுத்துகோம். 

4 துலணகேண்டி நான் ஆண்டேலை மன்றாடிகனன்; அேர் எனக்கு 

மறுசமாழி பகர்ந்தார்; எல்ைா ேலகயான அச்ெத்தினின்றும் அேர் 

என்லன விடுவித்தார்.      ..........  ல்லவி 

                                                                                  

5 அேலை கநாக்கிப் பார்த்கதார் மகிழ்ச்சியால் மிளிர்ந்தனர்; அேர்கள் 

முகம் அேமானத்திற்கு உள்ைாகவில்லை. 



6 இந்த ஏலை கூவியலைத்தான்; ஆண்டேர் அேனுக்குச் 

செவிொய்த்தார்; அேர் எல்ைா சநருக்கடியினின்றும் அேலன 

விடுவித்துக் காத்தார்.    ...............  ல்லவி 

 

7 ஆண்டேருக்கு அஞ்சி ோழ்கோலை அேர்தம் தூதர் சூழ்ந்துநின்று 

காத்திடுேர். 

8 ஆண்டேர் எத்துலன இனியேர் என்று சுலேத்துப் பாருங்கள்; 

அேரிடம் அலடக்கைம் புகுகோர் கபறுசபற்கறார். ...........  ல்லவி 

 

இரண்டொம் வொசகம் 

கிறிஸ்து உங்களிடம் அன்புகூர்ந்ததுர ொல, நீங்களும் அன்பு பகொண்டு வொழுங்கள். 

திருத்தூதர்  வுல் எர சியருக்கு எழுதிய திருமுகத்திலிருந்து வொசகம்   4: 30 – 5:2                                                                     

ெககாதைர் ெககாதரிககை,  

        கடவுளின் தூய ஆவியார்க்குத் துயைம் ேருவிக்காதீர்கள். மீட்பு நாலை 

முன்னிட்டு உங்கள்மீது சபாறிக்கப்பட்ட முத்திலையாக அேர் 

இருக்கிறார்.  

மனக்கெப்பு, சீற்றம், சினம், கூச்ெல், பழிச்சொல் எல்ைாேற்லறயும் 

தீலம அலனத்லதயும் உங்கலை விட்டு நீக்குங்கள். ஒருேருக்சகாருேர் 

நன்லமசெய்து பரிவு காட்டுங்கள்; கடவுள் உங்கலைக் கிறிஸ்து ேழியாக 

மன்னித்ததுகபாை நீங்களும் ஒருேலை ஒருேர் மன்னியுங்கள். 

ஆககே நீங்கள் கடவுளின் அன்பார்ந்த பிள்லைகைாய் 

அேலைப்கபால் ஆகுங்கள். கிறிஸ்து உங்களுக்காகத் தம்லம நறுமணம் 

வீசும் பலியும் காணிக்லகயுமாகக் கடவுளிடம் ஒப்பலடத்து உங்களிடம் 

அன்புகூர்ந்ததுகபாை, நீங்களும் அன்பு சகாண்டு ோழுங்கள். 

இது ஆண்டவர் வழங்கும் அருள்வொக்கு. 

இமறவொ உைக்கு  நன்றி 



நற்பசய்திக்கு முன் வொழ்த்பதொலி       ரயொவொ 6: 51       

     

அல்ரலலூயொ, அல்ரலலூயொ! விண்ணகத்திலிருந்து இறங்கி வந்த வொழ்வு 

தரும் உணவு நொரன. இந்த உணமவ எவரொவது உண்டொல் அவர் என்றுரை 

வொழ்வொர், என்கிறொர் ஆண்டவர். அல்ரலலூயொ. 

நற்பசய்தி வொசகம் 

விண்ணகத்திலிருந்து இறங்கி வந்த வொழ்வு தரும் உணவு நொரன. 

 ⃰ ரயொவொன் எழுதிய நற்பசய்தியிலிருந்து வசகம்                6: 41 - 51 

அக்காைத்தில் 

"விண்ணகத்திலிருந்து இறங்கி ேந்த உணவு நாகன" என்று இகயசு 

கூறியதால் யூதர்கள் அேருக்கு எதிைாக முணுமுணுத்தார்கள். “இேர் 

கயாகெப்பின் மகனாகிய இகயசு அல்ைோ? இேருலடய தாயும் 

தந்லதயும் நமக்குத் சதரியாதேர்கைா? அப்படியிருக்க, ‘நான் 

விண்ணகத்திலிருந்து இறங்கி ேந்கதன்’ என இேர் எப்படி சொல்ைைாம்?” 

என்று கபசிக்சகாண்டார்கள். 

இகயசு அேர்கலைப் பார்த்துக் கூறியது: “உங்களிலடகய 

முணுமுணுக்க கேண்டாம். என்லன அனுப்பிய தந்லத ஈர்த்தாசைாழிய 

எேரும் என்னிடம் ேை இயைாது. என்னிடம் ேருபேலை நானும் இறுதி 

நாளில் உயிர்த்சதைச் செய்கேன். ‘கடவுள்தாகம அலனேருக்கும் 

கற்றுத்தருோர்’ என இலறோக்கு நூல்களில் எழுதியுள்ைது. தந்லதக்குச் 

செவிொய்ந்து அேரிடமிருந்து கற்றுக்சகாண்ட அலனேரும் என்னிடம் 

ேருேர். கடவுள்தாகம கற்றுத்தருோர் என்பதிலிருந்து தந்லதலய 

எேைாேது கண்டுள்ைார் என்று சபாருள் சகாள்ைக்கூடாது. 

கடவுளிடமிருந்து ேந்துள்ைேர் மட்டுகம கடவுலைக் கண்டுள்ைார். 

உறுதியாக உங்களுக்குச் சொல்கிகறன்; என்லன நம்புகோர் 

நிலைோழ்லேக் சகாண்டுள்ைனர். 



ோழ்வுதரும் உணவு நாகன. உங்கள் முன்கனார் பாலைநிைத்தில் 

மன்னாலே உண்டகபாதிலும் இறந்தனர். உண்பேலை இறோமல் 

இருக்கச் செய்யும் உணவு விண்ணகத்திலிருந்து இறங்கிேந்த இந்த 

உணகே. 

“விண்ணகத்திலிருந்து இறங்கி ேந்த ோழ்வு தரும் உணவு நாகன. 

இந்த உணலே எேைாேது உண்டால் அேர் என்றுகம ோழ்ோர். எனது 

ெலதலய உணோகக் சகாடுக்கிகறன். அலத உைகு ோழ்ேதற்காககே 

சகாடுக்கிகறன்.” 

இது கிறிஸ்து வழங்கும் நற்பசய்தி. 

கிறிஸ்துரவ உைக்கு புகழ் 

 


