
19.08.2018 - ப ொதுக்கொலம் 20-ம் ஞொயிறு  

 

இரண்டொம் ஆண்டு 

 

முதல் வொசகம் 

நொன் தரும் உணவவ உண்ணுங்கள்; திரொட்வச இரசத்வதப்  ருகுங்கள். 

நீதிப ொழிகள் நூலிலிருந்து வொசகம்                           9: 1-6 

  ஞானம் தனக்கு ஒரு வீட்டைக் கட்டியிருக்கின்றது; அதற்ககன ஏழு 

தூண்கடைச் கெதுக்கியிருக்கின்றது. அது தன் பலி விலங்குகடைக் 

ககான்று, திராட்டெ இரெத்தில் இன்சுடை செர்த்து, விருந்து ஒன்றிற்கு 

ஏற்பாடு கெய்தது; தன் சதாழிகடை அனுப்பி டைத்தது; நகரின் உயரமான 

இைங்களில் நின்று, "அறியாப் பிள்டைகசை, இங்சக ைாருங்கள்'' என்று 

அறிவிக்கச் கெய்தது; மதிசகைருக்கு அடைப்பு விடுத்தது; "ைாருங்கள், 

நான் தரும் உணடை உண்ணுங்கள்; நான் கலந்து டைத்துள்ை திராட்டெ 

இரெத்டதப் பருகுங்கள்; சபடதடமடய விட்டுவிடுங்கள்; அப்கபாழுது 

ைாழ்வீர்கள்; உணர்டை அடையும் ைழியில் கெல்லுங்கள்'' என்றது. 

 

இது ஆண்டவர் வழங்கும் அருள்வொக்கு. 

இவைவொ உ க்கு  நன்றி. 



  திலுவரப்  ொடல்             தி ொ:34: 1-2. 9-10. 11-12. 13-14  ( ல்லவி: 8a) 

 

 ல்லவி: ஆண்டவர் எத்துவை இனியவர் என்று சுவவத்துப்  ொருங்கள். 

1 ஆண்ைைடர நான் எக்காலமும் சபாற்றுசைன்; அைரது புகழ்  

எப்கபாழுதும் என் நாவில் ஒலிக்கும். 

2 நான் ஆண்ைைடரப் பற்றிப் கபருடமயாகப் சபசுசைன்; எளிசயார் 

இடதக் சகட்டு அக்களிப்பர்     .........  ல்லவி 

 

9 ஆண்ைைரின் தூசயாசர, அைருக்கு அஞ்சுங்கள்; அைருக்கு 

அஞ்சுசைார்க்கு எக்குடறயும் இராது. 

10 சிங்கக் குட்டிகள் உணவின்றிப் பட்டினி இருக்க சநரிட்ைாலும், 

ஆண்ைைடர நாடுசைார்க்கு நன்டம ஏதும் குடறயாது.  ........  ல்லவி 

                                                                                  

11 ைாரீர் பிள்டைகசை! நான் கொல்ைடதக் சகளீர்! ஆண்ைைருக்கு 

அஞ்சுைடதப்பற்றி உங்களுக்குக் கற்பிப்சபன். 

12 ைாழ்க்டகயில் இன்பம் காண விருப்பமா? ைாழ்வின் ைைத்டதத் 

துய்க்குமாறு கநடுநாள் ைாை நாட்ைமா?  ..............  ல்லவி 

 

13 அப்படிகயனில், தீச்கொல்லினின்று உன் நாடைக் காத்திடு; ைஞ்ெக 

கமாழிடய உன் ைாடயவிட்டு விலக்கிடு! 

14 தீடமடயவிட்டு விலகு; நன்டமசய கெய்; நல்ைாழ்டை நாடு; அடத 

அடைைதிசலசய கருத்தாயிரு.   .............  ல்லவி 

 

 

 

 



இரண்டொம் வொசகம் 

ஆண்டவருவடய திருவுளம்  யொது எைப் புரிந்துபகொள்ளுங்கள். 

திருத்தூதர்  வுல் எப சியருக்கு எழுதிய திருமுகத்திலிருந்து வொசகம்  5: 15 - 20                                                                     

ெசகாதரர் ெசகாதரிகசை,  

உங்கள் நைத்டதடயப்பற்றி மிகவும் கருத்தாய் இருங்கள். 

ஞானமற்றைர்கைாய் ைாைாமல் ஞானத்சதாடு ைாழுங்கள். இந்த நாள்கள் 

கபால்லாதடை. ஆகசை காலத்டத முற்றும் பயன்படுத்துங்கள்; ஆகசை 

அறிவிலிகைாய் இராமல், ஆண்ைைருடைய திருவுைம் யாது எனப் 

புரிந்துககாள்ளுங்கள்.  

திராட்டெமது அருந்திக் குடிகைறிக்கு ஆைாகாதீர்கள். இது 

தாறுமாறான ைாழ்வுக்கு ைழிசகாலும். மாறாக, தூய ஆவியால் 

ஆட்ககாள்ைப்படுங்கள். உங்கள் உடரயாைல்களில் திருப்பாைல்கள், 

புகழ்ப் பாக்கள், ஆவிக்குரிய பாைல்கள் ஆகியடை இைம்கபறட்டும். 

உைமார இடெ பாடி ஆண்ைைடரப் சபாற்றுங்கள். நம் ஆண்ைைராகிய 

இசயசு கிறிஸ்துவின் கபயரால் எல்லாைற்றிற்காகவும் எப்சபாதும் 

தந்டதயாம் கைவுளுக்கு நன்றி கெலுத்துங்கள். 

 

இது ஆண்டவர் வழங்கும் அருள்வொக்கு. 

இவைவொ உ க்கு  நன்றி 

 

நற்பசய்திக்கு முன் வொழ்த்பதொலி             பயொவொ: 6: 56 

 

அல்பலலூயொ, அல்பலலூயொ! எைது சவதவய உண்டு எைது இரத்தத்வதக் 

குடிப்ப ொர் என்பைொடு இவணந்திருப் ர், நொனும் அவர்கபளொடு 

இவணந்திருப்ப ன்.  அல்பலலூயொ. 



 

நற்பசய்தி வொசகம் 

எைது சவத உண்வ யொை உணவு, எைது இரத்தம் உண்வ யொை  ொைம் . 

 ⃰ பயொவொன் எழுதிய நற்பசய்தியிலிருந்து வசகம்                6: 51 – 58  

அக்காலத்தில் 

         இசயசு மக்கள் கூட்ைத்டதப்  சநாக்கி,“விண்ணகத்திலிருந்து இறங்கி 

ைந்த ைாழ்வு தரும் உணவு நாசன. இந்த உணடை எைராைது உண்ைால் 

அைர் என்றுசம ைாழ்ைார். எனது ெடதடய உணைாகக் ககாடுக்கிசறன். 

அடத உலகு ைாழ்ைதற்காகசை ககாடுக்கிசறன்.”  

நாம் உண்பதற்கு இைர் தமது ெடதடய எப்படிக் ககாடுக்க 

இயலும்?” என்ற ைாக்குைாதம் அைர்களிடைசய எழுந்தது.  

இசயசு அைர்களிைம், “உறுதியாக உங்களுக்குச் கொல்கிசறன்; 

மானிைமகனுடைய ெடதடய உண்டு அைருடைய இரத்தத்டதக் 

குடித்தாகலாழிய நீங்கள் ைாழ்வு அடையமாட்டீர்கள். எனது ெடதடய 

உண்டு என் இரத்தத்டதக் குடிப்பைர் நிடலைாழ்டைக் ககாண்டுள்ைார். 

நானும் அைடர இறுதி நாளில் உயிர்த்கதைச் கெய்சைன். 

எனது ெடத உண்டமயான உணவு. எனது இரத்தம் உண்டமயான 

பானம். எனது ெடதடய உண்டு எனது இரத்தத்டதக் குடிப்சபார் 

என்சனாடு இடணந்திருப்பர், நானும் அைர்கசைாடு இடணந்திருப்சபன். 

ைாழும் தந்டத என்டன அனுப்பினார். நானும் அைரால் ைாழ்கிசறன். 

அதுசபால் என்டன உண்சபாரும் என்னால் ைாழ்ைர். 

விண்ணகத்திலிருந்து இறங்கி ைந்த உணவு இதுசை; இது நம் 

முன்சனார் உண்ை உணவு சபான்றது அல்ல. அடத உண்ைைர்கள் இறந்து 

சபானார்கள். இவ்வுணடை உண்சபார் என்றும் ைாழ்ைர்.” 

இது கிறிஸ்து வழங்கும் நற்பசய்தி. 

கிறிஸ்துபவ உ க்கு புகழ் 



 


