
பதொதுகொனத்தின் 18ம் ஞொயிறு 

இண்டொம் ஆண்டு 
 

  

முல் ொசகம் 

ொன் உங்களுக்கொக ொணத்திலிருந்து அப்தத்தப் பதொழிப் பதொகிபநன். 

 

விடுதனப் த நூலிலிருந்து ொசகம் 16: 2-4,12-15 

 

அந்நாள்களில்  

இஸ்யல் க்கள் கூட்டமப்பினர் அமனலரும் சீன் 

பாமய நியத்தில் யாயேக்கும் ஆயானுக்கும் எதிாக 

முறுமுறுத்தனர். 

 

இஸ்யல் க்கள் அலர்கமர யநாக்கி, ``இமமச்சிப் 

பாத்தித்தின் அருகில் அர்ந்து, அப்பம் உண்டு நிமமலமடந்து, 

எகிப்து நாட்டியயய ஆண்டலர் மகால் நாங்கள் 

இமந்திருந்தால் எத்துமை நயாய் இருந்திருக்கும்! ஆனால் 

இந்தச் ேமபயினர் அமனலரும் பசிால் ாண்டு யபாகயலா 

இப்பாமய நியத்திற்குள் நீங்கள் எங்கமரக் கூட்டிக்ககாண்டு 

லந்திருக்கிறீர்கள்  என்மனர். 

அப்யபாது ஆண்டலர் யாயேம யநாக்கி, ``இயதா பார்! 

நான் உங்களுக்காக லானத்திலிருந்து அப்பத்மதப் கபாழிப் 

யபாகியமன். க்கள் கலளிய யபாய்த் யதமலானமத 

அன்மன்று யேகரித்துக் ககாள்ர யலண்டும். என் கட்டமரப்படி 

நடப்பார்கரா இல்மயா என்பமத நான் இவ்லாறு 



யோதித்தறிப் யபாகியமன். இஸ்யல் க்களின் 

முமமயீடுகமர நான் யகட்டுள்யரன். நீ அலர்களிடம், 

`ாமயயில் நீங்கள் இமமச்சி உண்ையாம். காமயயில் அப்பம் 

உண்டு நிமமலமடயாம். நாயன உங்கள் கடவுராகி 

ஆண்டலர் என்பமத இதனால் நீங்கள் உைர்ந்து ககாள்வீர்கள்\' 

என்று கோல் என்மார். 

ாமயயில் காமடகள் பமந்து லந்து கூடாங்கமர 

மூடிக்ககாண்டன. காமயயில் பனிப் படயம் கூடாத்மதச் 

சுற்றிப் படிந்திருந்தது. பனிப் படயம் மமந்தயபாது பாமய 

நியப்பப்பின்யல் கன்மான, தட்மடான, கல்லி 

உமமபனி யபான்ம சிறி கபாருள் காைப்பட்டது. இஸ்யல் 

க்கள் அமதப் பார்த்துவிட்டு, ருலம ருலர் யநாக்கி 

`ன்னா' என்மனர். ஏகனனில், அது என்ன என்று அலர்களுக்குத் 

கதரிவில்மய. 

 

அப்யபாது யாயே அலர்கமர யநாக்கி, ``ஆண்டலர் 

உங்களுக்கு உைலாகத் தந்த அப்பம் இதுயல" என்மார். 

இது ஆண்டர் ங்கும் அருள்ொக்கு. ---  இதநொ உக்கு  ன்றி. 

 

 

 

 

 

  



ததிலுதப் தொடல்  திதொ 78: 3,4bஉ. 23-24. 25,54    (தல்னவி: 24b) 

தல்னவி: ஆண்டர் அர்களுக்கு ொணத்து உத 

ங்கிணொர். 

 

3  நாங்கள் யகட்டமல, நாங்கள் அறிந்தமல, எம் மூதாமதர்  

எக்கு விரித்துமத்தமல - இலற்மம உமப்யபாம்.  

4bஉ லவிருக்கும் தமயமுமமக்கு ஆண்டலரின் புகழ்மிகு,  

லலிமமிகு கேல்கமரயும் அலர் ஆற்றி வித்தகு  

கேல்கமரயும் எடுத்துமப்யபாம்.  ..............தல்னவி 

 

23  ஆயினும், யயயயுள்ர லானங்களுக்கு அலர்  

கட்டமரயிட்டார்; விண்ைகத்தின் கதவுகமரத்  

திமந்துவிட்டார்.  

24  அலர்கள் உண்பதற்காக ன்னாமல மறகனப்  

கபாழிச் கேய்தார்; அலர்களுக்கு லானத்து உைமல 

லறங்கினார். ....................தல்னவி 

 

25  லானதூதரின் உைமல ானிடர் உண்டனர்; அலர்களுக்கு   

யலண்டிட்டும் உைவுப் கபாருமர அலர் அனுப்பினார்.  

54  அலர் தது திருநாட்டுக்கு, தது லயக்கத்தால் கலன்ம  



மயக்கு, அலர்கமர அமறத்துச் கேன்மார். 

...............தல்னவி 

 

 

இண்டொம் ொசகம் 

கடவுபது சொனொகப் ததடக்கப்தட்ட புதி னிருக்குரி 

இல்தத அணிந்துபகொள்ளுங்கள். 

திருத்தூர் தவுல் எபதசிருக்கு எழுதி திருமுகத்திலிருந்து 

ொசகம் 4: 17,20-24 

ேயகாதர் ேயகாதரிகயர,  

நான் ஆண்டலர் கபால் லற்புறுத்திச் கோல்லது இதுயல: பிம 

இனத்தலர் லாழ்லதுயபாய இனி நீங்கள் லாறக் கூடாது. 

அலர்கள் தங்கள் வீைான எண்ைங்களுக்யகற்ப லாழ்கிமார்கள். 

ஆனால் நீங்கள் கிறிஸ்துமலப் பற்றிக் கற்மறிந்தது இதுலல்ய. 

உண்மயில் நீங்கள் இயசுமலப் பற்றிக் யகள்விப்பட்டதும் 

கற்மறிந்ததும் அலரிடமுள்ர உண்மக்யகற்பயல இருந்தது. 

 

எனயல, உங்களுமட முந்தின நடத்மதம ாற்றி, தீ 

நாட்டங்கரால் ஏாந்து அழிவுறும் பமற னிதருக்குரி 

இல்மபக் கமரந்துவிடுங்கள். உங்கள் னப்பாங்கு 

புதுப்பிக்கப்பட யலண்டும். கடவுரது ோயாகப் 

பமடக்கப்பட்ட புதி னிதருக்குரி இல்மப 

அணிந்துககாள்ளுங்கள். அவ்வில்பு உண்மான நீதியிலும் 

தூய்மயிலும் கலளிப்படும். 



 

இது ஆண்டர் ங்கும் அருள்ொக்கு. 

இதநொ உக்கு  ன்றி 

ற்பசய்திக்கு முன் ொழ்த்பொலி     த் 4: 4b 

அல்யயலூா, அல்யயலூா! னிதர் அப்பத்தினால் ட்டுல்ய, 

ாமாக, கடவுளின் லாய்ச்கோல் வ்கலான்மாலும் லாழ்லர். 

அல்யயலூா. 

 

  

 

ற்பசய்தி ொசகம் 

என்னிடம் ருதருக்குப் தசிப இொது; என்னிடம் ம்பிக்தக 

பகொண்டிருப்தருக்கு என்றுப ொகம் இொது. 

பொொன் எழுதி ற்பசய்தியிலிருந்து ொசகம் 6: 24-35 

அக்காயத்தில் இயசுவும் அலருமட சீடரும் தியபரிாவில் 

இல்மய என்பமதக் கண்ட க்கள்/ கூட்டாய் படகுகளில் ஏறி 

இயசுமலத் யதடிக் கப்பர்நாகுமுக்குச் கேன்மனர். அங்குக் 

கடற்கமயில் அலர்கள் அலமக் கண்டு, ``பி, எப்யபாது இங்கு 

லந்தீர்?'' என்று யகட்டார்கள். 

இயசு றுகாழிாக, ``நீங்கள் அரும் 

அமடாரங்கமரக் கண்டதால் அல்ய, ாமாக, அப்பங்கமர 

லயிமா உண்டதால்தான் என்மனத் யதடுகிறீர்கள் என உறுதிாக 

உங்களுக்குச் கோல்கியமன். அழிந்து யபாகும் உைவுக்காக 

உமறக்க யலண்டாம். நிமயலாழ்வு தரும் அழிாத 



உைவுக்காகயல உமறயுங்கள். அவ்வுைமல ானிட கன் 

உங்களுக்குக் ககாடுப்பார். ஏகனனில் தந்மதாகி கடவுள் 

அலருக்யக தம் அதிகாத்மத அளித்துள்ரார்'' என்மார். 

அலர்கள் அலம யநாக்கி, ``எங்கள் கேல்கள் கடவுளுக்கு 

ஏற்மமலாக இருப்பதற்கு நாங்கள் என்ன கேய்யலண்டும்?'' 

என்று யகட்டார்கள். 

இயசு அலர்கமரப் பார்த்து, ``கடவுள் அனுப்பிலம 

நம்புலயத கடவுளுக்யகற்ம கேல்'' என்மார். 

அலர்கள், ``நாங்கள் கண்டு உம்ம நம்பும் லமகயில் நீர் 

என்ன அரும் அமடாரம் காட்டுகிறீர்? அதற்காக என்ன அரும் 

கேல் கேய்கிறீர்? எங்கள் முன்யனார் பாமயநியத்தில் 

ன்னாமல உண்டனய! `அலர்கள் உண்பதற்கு லானிலிருந்து 

உைவு அருளினார்\' என்று மமநூலிலும் எழுதப்பட்டுள்ரது 

அல்யலா!'' என்மனர். 

இயசு அலர்களிடம், ``உறுதிாக உங்களுக்குச் 

கோல்கியமன்: லானிலிருந்து உங்களுக்கு உைவு அருளிலர் 

யாயே அல்ய; லானிலிருந்து உங்களுக்கு உண்மான உைவு 

அருள்பலர் என் தந்மதய. கடவுள் தரும் உைவு லானிலிருந்து 

இமங்கி லந்து உயகுக்கு லாழ்வு அளிக்கிமது'' என்மார். 

அலர்கள், ``ஐா, இவ்வுைமல எங்களுக்கு எப்யபாதும் 

தாரும்'' என்று யகட்டுக் ககாண்டார்கள். 

இயசு அலர்களிடம், ``லாழ்வு தரும் உைவு நாயன. 

என்னிடம் லருபலருக்குப் பசிய இாது; என்னிடம் நம்பிக்மக 

ககாண்டிருப்பலருக்கு என்றுய தாகம் இாது'' என்மார். 



 

இது கிறிஸ்து ங்கும் ற்பசய்தி  --  கிறிஸ்துப உக்கு புகழ் 


