
18.11.2018 - ப ொதுக்கொலம் 33-ம் ஞொயிறு  

 

இரண்டொம் ஆண்டு 

 

 

 முதல் வொசகம் 

உன் இனத்தொர் விடுவிக்கப் டுவர்   

இறைவொக்கினர் தொனியேல் நூலிலிருந்து வொசகம்   12: 1-3 

"அக்காலத்தில் உன் இனத்தார்க்குத் தலலலைக் காவலரான மிக்ககல் 

எழும்புவார். ைக்களினம் கதான்றியது முதல் அக்காலம் வலர இருந்திராத 

துன்ப காலம் வரும். அக்காலத்தில் உன் இனத்தார் விடுவிக்கப்படுவர். 

நூலில் யார் யார் பபயர் எழுதப்பட்டுள்ளகதா. அவர்கள் அலனவரும் 

மீட்கப்படுவார்கள். 

  இறந்துகபாய் ைண்புழுதியில் உறங்குகிற அலனவருள் பலர் 

விழித்பதழுவர்; அவருள் சிலர் முடிவில்லா வாழ்வு பபறுவர்; கவறு 

சிலகரா பவட்கத்திற்கும் முடிவில்லா இழிவுக்கும் உள்ளாவர். 

  ஞானிகள் வானத்தின் கபபராளிலயப் கபாலவும், பலலர 

நல்வழிக்குக் பகாணர்ந்தவர் விண்மீன்கலளப் கபாலவும், என்பறன்றும் 

முடிவில்லாக் காலத்திற்கும் ஒளிவீசித் திகழ்வர்". 

 

இது ஆண்டவர் வழங்கும் அருள்வொக்கு. 

இறைவொ உமக்கு  நன்றி. 

 



 திலுறரப் ொடல்             தி ொ:16: 5,8. 9-10. 11 ( ல்லவி:1) 

 

 ல்லவி:  இறைவொ, என்றனக் கொத்தருளும்; உம்மிடம் அறடக்கலம்  

புகுந்துள்யேன். 

5 ஆண்டவர்தாகை என் உரிலைச் ப ாத்து; அவகர என் கிண்ணம்; 

எனக்குரிய பங்லகக் காப்பவரும் அவகர; 

 

8 ஆண்டவலர எப்கபாதும் என் கண்முன் லவத்துள்களன்; அவர் என் 

வலப்பக்கம் உள்ளார்; எனகவ, நான் அல வுகறன். ............... ல்லவி 

 

9 என் இதயம் அக்களிக்கின்றது; என் உள்ளம் ைகிழ்ந்து துள்ளுகின்றது; 

என் உடலும் பாதுகாப்பில் நிலலத்திருக்கும். 

 

10 ஏபனனில், என்லனப் பாதாளத்திடம் ஒப்பவிக்கைாட்டீர்; உம் 

அன்பலனப் படுகுழிலயக் காண விடைாட்டீர். ............... ல்லவி 

 

11 வாழ்வின் வழிலய நான் அறியச் ப ய்வீர்; உைது முன்னிலலயில் 

எனக்கு நிலறவான ைகிழ்ச்சி உண்டு; உைது வலப்பக்கத்தில் 

எப்கபாதும் கபரின்பம் உண்டு.    ............... ல்லவி 

 

இரண்டொம் வொசகம் 

ஒயர  லியினொல் என்பைன்றைக்கும் நிறைவுள்ேவர் ஆக்கினொர். 

எபியரேருக்கு எழுதப் ட்ட திருமுகத்திலிருந்து வொசகம்   10:11-14,18 

 ககாதரர்  ககாதரிககள, 

ஒவ்பவாரு குருவும் நாள்கதாறும் இலற ஊழியம் புரியும்கபாது 

மீண்டும் மீண்டும் அகத பலிகலளச் ப லுத்தி வருகிறார். அலவகயா 

பாவங்கலள ஒருகபாதும் கபாக்க இயலாதலவ. ஆனால், இவர் ஒகர 

பலிலயப் பாவங்களுக்காக என்பறன்லறக்கும் எனச் ப லுத்திவிட்டு, 



கடவுளின் வலப்பக்கத்தில் அைர்ந்துள்ளார். அங்கக தம் பலகவர் தைக்குக் 

கால்ைலண ஆக்கப்படும்வலர காத்திருக்கிறார். 

தாம் தூயவராக்கியவர்கலள ஒகர பலியினால் என்பறன்லறக்கும் 

நிலறவுள்ளவராக்கினார். எனகவ பாவைன்னிப்பு கிலடத்தபின் 

பாவத்திற்குக் கழுவாயாகச் ப லுத்தும் பலிக்கு இடகையில்லல. 

இது ஆண்டவர் வழங்கும் அருள்வொக்கு. 

இறைவொ உமக்கு  நன்றி. 

 

 

நற்பசய்திக்கு முன் வொழ்த்பதொலி    லூக்  21:36 

அல்யலலூேொ, அல்யலலூேொ! மொனிடமகன் முன்னிறலயில் நிற்க 

வல்லவரொவதற்கு எப்ப ொழுதும் விழிப் ொயிருந்து மன்ைொடுங்கள். 

அல்யலலூேொ. 

 

நற்பசய்தி வொசகம்   

நொன்கு திறசகளிலிருந்தும் யதர்ந்துபகொள்ேப் ட்டவர்கறேக் கூட்டிச் 

யசர்ப் ொர். 

✠ மொற்கு எழுதிே நற்பசய்தியிலிருந்து வொசகம்    13: 24-32 

அக்காலத்தில் 

இகயசு தம் சீடர்களுக்குக் கூறியது: அந்நாள்களில் 

கவதலனகளுக்குப் பிறகு கதிரவன் இருண்டுவிடும்; நிலா ஒளிபகாடாது. 

விண்மீன்கள் வானத்திலிருந்து விழுந்த வண்ணமிருக்கும்; வான்பவளிக் 

ககாள்கள் அதிரும். 

அப்கபாது மிகுந்த வல்லலைகயாடும் ைாட்சிகயாடும் ைானிடைகன் 

கைகங்கள் மீது வருவலதக் காண்பார்கள். பின்பு அவர் வானதூதலர 

அனுப்பி, அவர்கள் ைண்ணுலகில் ஒரு ககாடியிலிருந்து விண்ணுலகில் 

ைறுககாடிவலர நான்கு தில களிலிருந்தும் 

கதர்ந்துபகாள்ளப்பட்டவர்கலளக் கூட்டிச் க ர்ப்பார். 



“அத்தி ைரத்திலிருந்து ஓர் உண்லைலயக் கற்றுக் பகாள்ளுங்கள். 

அதன் கிலளகள் தளிர்த்து இலலகள் கதான்றும்கபாது ககாலடக்காலம் 

பநருங்கி வந்துவிட்டது என நீங்கள் அறிந்துபகாள்கிறீர்கள். அவ்வாகற 

இலவ நிகழ்வலதக் காணும்கபாது ைானிடைகன் கதலவ பநருங்கி 

வந்துவிட்டார் என்பலத நீங்கள் அறிந்து பகாள்ளுங்கள். 

இலவயலனத்தும் நிகழும்வலர இத்தலலமுலற ஒழிந்து கபாகாது 

என உறுதியாக உங்களுக்குச் ப ால்கிகறன். விண்ணும் ைண்ணும் 

ஒழிந்துகபாகும்; ஆனால் என் வார்த்லதகள் ஒழியகவைாட்டா. 

ஆனால் அந்த நாலளயும் கவலளலயயும் பற்றித் தந்லதக்குத் தவிர 

கவறு எவருக்கும் பதரியாது; விண்ணகத்திலுள்ள தூதருக்ககா ைகனுக்ககா 

கூடத் பதரியாது. 

  

இது கிறிஸ்து வழங்கும் நற்பசய்தி. 

கிறிஸ்துயவ உமக்கு புகழ். 

 

 

 


