
பதொதுகொனத்தின் 19ம் ஞொயிறு 

இண்டொம் ஆண்டு 
 

 முல் வொசகம் 

அவ்வுணவிணொல் வலிம அமடந் எலிொ, ொற்தது தகலும் ொற்தது 

இவும் டந்து, ஓரபு  என்ந கடவுளின் மனம அமடந்ொர். 

அசர்கள் முல் நூலிலிருந்து வொசகம்     19: 4-8 

அந்ாள்களில் 

எலினா ால நித்தில் ஒரு ாள் முழுதும் னணம் 

செய்தார். அங்கக ஒரு சூலபச் செடியின் அடியில் அநர்ந்து 

சகாண்டு, தாம் ொககயண்டுசநப் பின்யருநாறு நன்ாடிார்: 

‚ஆண்டயகப, ான் யாழ்ந்தது காதும்; என் உயிலப எடுத்துக் 

சகாள்ளும்; ான் என் மூதாலதனலபவிட ல்யன் அல்.‛ 

பின்ர் அச்சூலபச் செடியின் அடியில் அயர் டுத்துங்கிார்.  

அப்காது யாதூதர் அயலபத் தட்டி எழுப்பி, ‚எழுந்து 

ொப்பிடு‛ என்ார். அயர் கண் விழித்துப் ார்க்லகயில், இகதா! 

தணலில் சுட்ட ஒரு அப்மும் ஒரு குயலயில் தண்ணீரும் தம் 

தலநாட்டில் இருக்கக் கண்டார். அயற்ல அயர் உண்டு 

ருகினபின் திரும்வும் டுத்துக் சகாண்டார்.  

ஆண்டயரின் தூதர் இபண்டாம் முல யந்து, அயலபத் 

தட்டி எழுப்பி, ‚எழுந்து ொப்பிடு; ஏசனில் நீ நீண்ட னணம் 

செய்ன கயண்டும்‛ என்ார். அப்சாழுது அயர் எழுந்து உண்டு 

ருகிார். அவ்வுணவிால் யலிலந அலடந்த அயர், ாற்து 

கலும் ாற்து இபவும் டந்து, ஓகபபு என் கடவுளின் 

நலலன அலடந்தார். 

இது ஆண்டவர் வழங்கும் அருள்வொக்கு. 

இமநவொ உக்கு  ன்றி. 



ததிலுமப் தொடல்             திதொ:34: 1-2, 3-4, 5-6, 7-8 (ல்வி:8a) 
 

தல்னவி: ஆண்டவர் எத்தும இனிவர் என்று சுமவத்துப்  

தொருங்கள். 

 

1 ஆண்டயலப ான் எக்காமும் காற்றுகயன்; அயபது 

புகழ் எப்சாழுதும் என் ாவில் ஒலிக்கும். 

2 ான் ஆண்டயலபப்ற்றிப் சருலநனாகப் கசுகயன்; 

எளிகனார் இலதக் ககட்டு அக்களிப்ர்.    ......... ல்வி  

3 என்னுடன் ஆண்டயலப சருலநப்டுத்துங்கள்; அயபது 

சனலப ஒருமிக்க கநன்லநப்டுத்துகயாம்.  

4 துலணகயண்டி ான் ஆண்டயலப நன்ாடிகன்; அயர் 

எக்கு நறுசநாழி கர்ந்தார்; எல்ா யலகனா 

அச்ெத்தினின்றும் அயர் என்ல விடுவித்தார்.  

         .....ல்வி  

5 அயலப காக்கிப் ார்த்கதார் நகிழ்ச்சினால் மிளிர்ந்தர்; 

அயர்கள் முகம் அயநாத்திற்கு உள்ாகவில்ல. 

6 இந்த ஏலம கூவினலமத்தான்; ஆண்டயர் அயனுக்குச் 

செவிொய்த்தார்; அயர் எல்ா சருக்கடியினின்றும் 

அயல விடுவித்துக் காத்தார்.  ............ல்வி  

7 ஆண்டயருக்கு அஞ்சி யாழ்கயாலப அயர்தம் தூதர் 

சூழ்ந்துநின்று காத்திடுயர். 

8 ஆண்டயர் எத்துலண இனினயர் என்று சுலயத்துப் 

ாருங்கள்; அயரிடம் அலடக்கம் புகுகயார் 

கறுசற்கார்.     

 .........பல்லவி 



 

இண்டொம் வொசகம் 

கிறிஸ்து உங்களிடம் அன்புகூர்ந்து ரதொன நீங்களும் அன்பு 

பகொண்டு வொழுங்கள். 

திருத்தூர் தவுல் எரதசிருக்கு எழுதி திருமுகத்திலிருந்து வொசகம் 

4: 30 - 5: 2 

ெககாதபர் ெககாதரிகக 

கடவுளின் தூன ஆவினார்க்குத் துனபம் யருவிக்காதீர்கள். 

மீட்பு ால முன்னிட்டு உங்கள்மீது சாறிக்கப்ட்ட 

முத்திலபனாக அயர் இருக்கிார்.  

நக்கெப்பு, சீற்ம், சிம், கூச்ெல், ழிச்சொல் 

எல்ாயற்லயும் தீலந அலத்லதயும் உங்கல விட்டு 

நீக்குங்கள். ஒருயருக்சகாருயர் ன்லநசெய்து ரிவு 

காட்டுங்கள்; கடவுள் உங்கலக் கிறிஸ்து யழினாக 

நன்னித்ததுகா நீங்களும் ஒருயலப ஒருயர் நன்னியுங்கள்.  

ஆககய நீங்கள் கடவுளின் அன்ார்ந்த பிள்லகாய் 

அயலபப்கால் ஆகுங்கள். கிறிஸ்து உங்களுக்காகத் தம்லந 

றுநணம் வீசும் லியும் காணிக்லகயுநாகக் கடவுளிடம் 

ஒப்லடத்து உங்களிடம் அன்புகூர்ந்தது கா, நீங்களும் அன்பு 

சகாண்டு யாழுங்கள். 

இது ஆண்டவர் வழங்கும் அருள்வொக்கு. 

இமநவொ உக்கு  ன்றி 

ற்பசய்திக்கு முன் வொழ்த்பொலி      ரொவொ  6: 51 

அல்கலூனா, அல்கலூனா! விண்ணகத்திலிருந்து இங்கி யந்த யாழ்வு 

தரும் உணவு ாக. இந்த உணலய எயபாயது உண்டால் அயர் 

என்றுகந யாழ்யார், என்கிார் ஆண்டயர். அல்கலூனா. 



 

ற்பசய்தி வொசகம் 

விண்கத்திலிருந்து இநங்கி வந் வொழ்வு ரும் உவு ொரண. 

⃰ரொவொன் எழுதி ற்பசய்தியிலிருந்து வொசகம்   6: 41-51 

அக்காத்தில் 

"விண்ணகத்திலிருந்து இங்கி யந்த உணவு ாக" என்று 

இகனசு கூறினதால் யூதர்கள் அயருக்கு எதிபாக 

முணுமுணுத்தார்கள். ‚இயர் கனாகெப்பின் நகாகின இகனசு 

அல்யா? இயருலடன தாயும் தந்லதயும் நக்குத் 

சதரினாதயர்கா? அப்டியிருக்க, ‘ான் விண்ணகத்திலிருந்து 

இங்கி யந்கதன்’ எ இயர் எப்டி சொல்ாம்?‛ என்று 

கசிக்சகாண்டார்கள்.  

இகனசு அயர்கலப் ார்த்துக் கூறினது:  ‚உங்களிலடகன 

முணுமுணுக்க கயண்டாம். என்ல அனுப்பின தந்லத 

ஈர்த்தாசாழின எயரும் என்னிடம் யப இனாது. என்னிடம் 

யருயலப ானும் இறுதி ாளில் உயிர்த்சதமச் செய்கயன். 

‘கடவுள்தாகந அலயருக்கும் கற்றுத்தருயார்’ எ 

இலயாக்கு நூல்களில் எழுதியுள்து. தந்லதக்குச் செவிொய்ந்து 

அயரிடமிருந்து கற்றுக்சகாண்ட அலயரும் என்னிடம் 

யருயர். கடவுள்தாகந கற்றுத்தருயார் என்திலிருந்து தந்லதலன 

எயபாயது கண்டுள்ார் என்று சாருள் சகாள்க்கூடாது. 

கடவுளிடமிருந்து யந்துள்யர் நட்டுகந கடவுலக் 

கண்டுள்ார். உறுதினாக உங்களுக்குச் சொல்கிகன்; என்ல 

ம்புகயார் நிலயாழ்லயக் சகாண்டுள்ர்.  



யாழ்வுதரும் உணவு ாக. உங்கள் முன்கார் 

ாலநித்தில் நன்ாலய உண்டகாதிலும் இந்தர். 

உண்யலப இயாநல் இருக்கச் செய்யும் உணவு 

விண்ணகத்திலிருந்து இங்கியந்த இந்த உணகய.  

‚விண்ணகத்திலிருந்து இங்கி யந்த யாழ்வு தரும் உணவு 

ாக. இந்த உணலய எயபாயது உண்டால் அயர் என்றுகந 

யாழ்யார். எது ெலதலன உணயாகக் சகாடுக்கிகன். அலத 

உகு யாழ்யதற்காககய சகாடுக்கிகன்.‛ 

 

இது கிறிஸ்து வழங்கும் ற்பசய்தி. 

 

கிறிஸ்துரவ உக்கு புகழ். 

 

 

 

 

 

 

 

 


