
பதொதுகொனத்தின் 20ம் ஞொயிறு 

இண்டொம் ஆண்டு 
 

  

முல் ொசகம் 

ொன் ரும் உவ உண்ணுங்கள்; திொட்வச இசத்வப் தருகுங்கள். 

நீதிபொழிகள் நூலிலிருந்து ொசகம்     9: 1-6 

ஞாம் தக்கு ஒரு வீட்டைக் கட்டியிருக்கின்து; 

அதற்கக ஏழு தூண்கடச் கெதுக்கியிருக்கின்து. அது தன் 

லி விங்குகடக் ககான்று, திபாட்டெ இபெத்தில் இன்சுடய 

செர்த்து, விருந்து ஒன்றிற்கு ஏற்ாடு கெய்தது; தன் சதாழிகட 

அனுப்பிடயத்தது; கரின் உனபநா இைங்களில் நின்று, 

“அறினாப் பிள்டகச, இங்சக யாருங்கள்” என்று அறிவிக்கச் 

கெய்தது; நதிசகைருக்கு அடமப்பு விடுத்தது; “யாருங்கள், ான் 

தரும் உணடய உண்ணுங்கள்; ான் கந்துடயத்துள் திபாட்டெ 

இபெத்டதப் ருகுங்கள்; சடதடநடன விட்டுவிடுங்கள்; 

அப்காழுது யாழ்வீர்கள்; உணர்டய அடையும் யழியில் 

கெல்லுங்கள்” என்து. 

 

இது ஆண்டர் ங்கும் அருள்ொக்கு. 

 

இவநொ உக்கு  ன்றி. 

 

 

 

 



ததிலுவப் தொடல்             திதொ:34: 1-2, 9-10, 11-12, 13-14 (ல்வி:8a) 
 

தல்னவி: ஆண்டர் எத்துவ இனிர் என்று சுவத்துப்  

தொருங்கள். 

 

1 ஆண்ையடப ான் எக்காமும் சாற்றுசயன்; அயபது 

புகழ் எப்காழுதும் என் ாவில் ஒலிக்கும். 

2 ான் ஆண்ையடபப்ற்றிப் கருடநனாகப் சசுசயன்; 

எளிசனார் இடதக் சகட்டு அக்களிப்ர்.    ......... ல்வி  

9 ஆண்ையரின் தூசனாசப, அயருக்கு அஞ்சுங்கள்;  

அயருக்கு அஞ்சுசயார்க்கு எக்குடயும் இபாது. 

10 சிங்கக் குட்டிகள் உணவின்றிப் ட்டினி இருக்க 

சரிட்ைாலும், ஆண்ையடப ாடுசயார்க்கு ன்டந ஏதும் 

குடனாது.          ......... ல்வி  

11 யாரீர் பிள்டகச! ான் கொல்யடதக் சகளீர்! 

ஆண்ையருக்கு அஞ்சுயடதப்ற்றி உங்களுக்குக் 

கற்பிப்சன். 

12 யாழ்க்டகயில் இன்ம் காண விருப்நா? யாழ்வின் 

யத்டதத் துய்க்குநாறு கடுாள் யாம ாட்ைநா? 

        ............ல்வி  

13 அப்டிகனனில், தீச்கொல்லினின்று உன் ாடயக் 

காத்திடு; யஞ்ெக கநாழிடன உன் யாடனவிட்டு 

விக்கிடு! 



14 தீடநடனவிட்டு விகு; ன்டநசன கெய்; ல்யாழ்டய 

ாடு; அடத அடையதிசசன கருத்தாயிரு. 

.........பல்லவி 

இண்டொம் ொசகம் 

 

ஆண்டருவட திருவுபம் ொது எணப் புரிந்துபகொள்ளுங்கள் 

திருத்தூர் தவுல் எபதசிருக்கு எழுதி திருமுகத்திலிருந்து ொசகம் 

5 : 15-20 

 

ெசகாதபர் ெசகாதரிகச 

உங்கள் ைத்டதடனப் ற்றி மிகவும் கருத்தாய் இருங்கள். 

ஞாநற்யர்காய் யாமாநல் ஞாத்சதாடு யாழுங்கள். இந்த 

ாள்கள் கால்ாதடய. ஆகசய காத்டத முற்றும் 

னன்டுத்துங்கள்; ஆகசய அறிவிலிகாய் இபாநல், 

ஆண்ையருடைன திருவும் னாது எப் புரிந்து ககாள்ளுங்கள்.  

திபாட்டெ நது அருந்திக் குடிகயறிக்கு ஆாகாதீர்கள். இது 

தாறுநாா யாழ்வுக்கு யழிசகாலும். நாாக, தூன ஆவினால் 

ஆட்ககாள்ப்டுங்கள். உங்கள் உடபனாைல்களில் 

திருப்ாைல்கள், புகழ்ப்ாக்கள், ஆவிக்குரின ாைல்கள் 

ஆகினடய இைம்கட்டும். உநாப இடெ ாடி ஆண்ையடபப் 

சாற்றுங்கள். ம் ஆண்ையபாகின இசனசு கிறிஸ்துவின் 

கனபால் எல்ாயற்றிற்காகவும் எப்சாதும் தந்டதனாம் 

கைவுளுக்கு ன்றி கெலுத்துங்கள். 

இது ஆண்டர் ங்கும் அருள்ொக்கு. 



இவநொ உக்கு  ன்றி 

 

 

 

ற்பசய்திக்கு முன் ொழ்த்பொலி      பொொ  6c 56 

அல்சலூனா, அல்சலூனா! எது ெடதடன உண்டு எது இபத்தத்டதக் 

குடிப்சார் என்சாடு இடணத்திருப்ர், ானும் அயர்கசாடு 

இடணத்திருப்சன். அல்சலூனா. 

ற்பசய்தி ொசகம் 

எணது சவ உண்வொண உவு; எணது இத்ம் உண்வொண தொணம். 

⃰பொொன் எழுதி ற்பசய்தியிலிருந்து ொசகம்   6: 51-58 

அக்காத்தில் 

இசனசு நக்கள் கூட்ைத்டத சாக்கி, “விண்ணகத்திலிருந்து இங்கி 

யந்த யாழ்வு தரும் உணவு ாச. இந்த உணடய எயபாயது உண்ைால் 

அயர் என்றுசந யாழ்யார். எது ெடதடன உணயாகக் ககாடுக்கிசன். 

அடத உகு யாழ்யதற்காகசய ககாடுக்கிசன்.”  

“ாம் உண்தற்கு இயர் தநது ெடதடன எப்டிக் ககாடுக்க 

இனலும்?” என் யாக்குயாதம் அயர்களிடைசன எழுந்தது.  

இசனசு அயர்களிைம், “உறுதினாக உங்களுக்குச் கொல்கிசன்; 

நானிைநகனுடைன ெடதடன உண்டு அயருடைன இபத்தத்டதக் 

குடித்தாகாழின நீங்கள் யாழ்வு அடைனநாட்டீர்கள். எது ெடதடன 

உண்டு என் இபத்தத்டதக் குடிப்யர் நிடயாழ்டயக் ககாண்டுள்ார். 

ானும் அயடப இறுதி ாளில் உயிர்த்கதமச் கெய்சயன்.  

எது ெடத உண்டநனா உணவு. எது இபத்தம் உண்டநனா 

ாம். எது ெடதடன உண்டு எது இபத்தத்டதக் குடிப்சார் 

என்சாடு இடணந்திருப்ர், ானும் அயர்கசாடு இடணந்திருப்சன். 

யாழும் தந்டத என்ட அனுப்பிார். ானும் அயபால் யாழ்கிசன். 

அதுசால் என்ட உண்சாரும் என்ால் யாழ்யர். 



 விண்ணகத்திலிருந்து இங்கி யந்த உணவு இதுசய; இது ம் 

முன்சார் உண்ை உணவு சான்து அல். அடத உண்ையர்கள் இந்து 

சாார்கள். இவ்வுணடய உண்சார் என்றும் யாழ்யர்.” 

இது கிறிஸ்து ங்கும் ற்பசய்தி.     ///  கிறிஸ்துப உக்கு புகழ். 


