
ப ொதுகொலத்தின் 33ம் ஞொயிறு 

இரண்டொம் ஆண்டு 

 

 

 முதல் வொசகம் 

உன் இனத்தொர் விடுவிக்கப் டுவர்  

இறைவொக்கினர் தொனியயல் நூலிலிருந்து வொசகம்   12: 

1-3 

"அக்கொலத்தில் உன் இனத்தொர்க்குத் தறலறைக் கொவலரொன 

ைிக்யகல் எழும்புவொர். ைக்களினம் யதொன்ைியது முதல் அக்கொலம் 

வறர இருந்திரொத துன்  கொலம் வரும். அக்கொலத்தில் உன் 

இனத்தொர் விடுவிக்கப் டுவர். நூலில் யொர் யொர் ப யர் 

எழுதப் ட்டுள்ளயதொ. அவர்கள் அறனவரும் ைீட்கப் டுவொர்கள். 

  

இைந்துய ொய் ைண்புழுதியில் உைங்குகிை அறனவருள்  லர் 

விழித்பதழுவர்; அவருள் சிலர் முடிவில்லொ வொழ்வு ப றுவர்; யவறு 

சிலயரொ பவட்கத்திற்கும் முடிவில்லொ இழிவுக்கும் உள்ளொவர். 

  

ஞொனிகள் வொனத்தின் ய பரொளிறயப் ய ொலவும்,  லறர 

நல்வழிக்குக் பகொணர்ந்தவர் விண்ைீன்கறளப் ய ொலவும், 

என்பைன்றும் முடிவில்லொக் கொலத்திற்கும் ஒளிவீசித் திகழ்வர்". 

 

இது ஆண்டவர் வழங்கும் அருள்வொக்கு. 



இறைவொ உைக்கு  நன்ைி. 

 

 

 

 

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

 

 ல்லவி:  இறைவொ, என்றனக் கொத்தருளும்; உம்ைிடம் 

அறடக்கலம்  

புகுந்துள்யளன். 

5 ஆண்டவர்தொயை என் உொிறைச் பசொத்து; அவயர என் 

கிண்ணம்; எனக்குொிய  ங்றகக் கொப் வரும் அவயர; 

 

8 ஆண்டவறர எப்ய ொதும் என் கண்முன் றவத்துள்யளன்; 

அவர் என் வலப் க்கம் உள்ளொர்; எனயவ, நொன் 

அறசவுயைன். ............... ல்லவி 

 

9 என் இதயம் அக்களிக்கின்ைது; என் உள்ளம் ைகிழ்ந்து 

துள்ளுகின்ைது; என் உடலும்  ொதுகொப் ில் நிறலத்திருக்கும். 

 

10 ஏபனனில், என்றனப்  ொதொளத்திடம் ஒப் விக்கைொட்டீர்; 

உம் அன் றனப்  டுகுழிறயக் கொண விடைொட்டீர்.

 ............... ல்லவி 

 



11 வொழ்வின் வழிறய நொன் அைியச் பசய்வீர்; உைது 

முன்னிறலயில் எனக்கு நிறைவொன ைகிழ்ச்சி உண்டு; உைது 

வலப் க்கத்தில் எப்ய ொதும் ய ொின் ம் உண்டு.  

  ............... ல்லவி 

 

இரண்டொம் வொசகம் 

ஒயர  லியினொல் என்பைன்றைக்கும் நிறைவுள்ளவர் ஆக்கினொர். 

எ ியரயருக்கு எழுதப் ட்ட திருமுகத்திலிருந்து வொசகம்  

 10:11-14,18 

சயகொதரர் சயகொதொிகயள, 

ஒவ்பவொரு குருவும் நொள்யதொறும் இறை ஊழியம் 

புொியும்ய ொது ைீண்டும் ைீண்டும் அயத  லிகறளச் பசலுத்தி 

வருகிைொர். அறவயயொ  ொவங்கறள ஒருய ொதும் ய ொக்க 

இயலொதறவ. ஆனொல், இவர் ஒயர  லிறயப்  ொவங்களுக்கொக 

என்பைன்றைக்கும் எனச் பசலுத்திவிட்டு, கடவுளின் 

வலப் க்கத்தில் அைர்ந்துள்ளொர். அங்யக தம்  றகவர் தைக்குக் 

கொல்ைறண ஆக்கப் டும்வறர கொத்திருக்கிைொர். 

தொம் தூயவரொக்கியவர்கறள ஒயர  லியினொல் 

என்பைன்றைக்கும் நிறைவுள்ளவரொக்கினொர். எனயவ 

 ொவைன்னிப்பு கிறடத்த ின்  ொவத்திற்குக் கழுவொயொகச் 

பசலுத்தும்  லிக்கு இடயையில்றல. 



இது ஆண்டவர் வழங்கும் அருள்வொக்கு. 

இறைவொ உைக்கு  நன்ைி. 

 

 

நற்பசய்திக்கு முன் வொழ்த்பதொலி    லூக்  21:36 

அல்யலலூயொ, அல்யலலூயொ! ைொனிடைகன் முன்னிறலயில் நிற்க 

வல்லவரொவதற்கு எப்ப ொழுதும் விழிப் ொயிருந்து ைன்ைொடுங்கள். 

அல்யலலூயொ. 

 

நற்பசய்தி வொசகம்   

நொன்கு திறசகளிலிருந்தும் யதர்ந்துபகொள்ளப் ட்டவர்கறளக் 

கூட்டிச் யசர்ப் ொர். 

  ⃰ ைொற்கு எழுதிய நற்பசய்தியிலிருந்து வொசகம்    

 13: 24-32 

அக்கொலத்தில் 

இயயசு தம் சீடர்களுக்குக் கூைியது: அந்நொள்களில் 

யவதறனகளுக்குப்  ிைகு கதிரவன் இருண்டுவிடும்; நிலொ 

ஒளிபகொடொது. 

விண்ைீன்கள் வொனத்திலிருந்து விழுந்த வண்ணைிருக்கும்; 

வொன்பவளிக் யகொள்கள் அதிரும். 

அப்ய ொது ைிகுந்த வல்லறையயொடும் ைொட்சியயொடும் 

ைொனிடைகன் யைகங்கள் ைீது வருவறதக் கொண் ொர்கள்.  ின்பு 



அவர் வொனதூதறர அனுப் ி, அவர்கள் ைண்ணுலகில் ஒரு 

யகொடியிலிருந்து விண்ணுலகில் ைறுயகொடிவறர நொன்கு 

திறசகளிலிருந்தும் யதர்ந்துபகொள்ளப் ட்டவர்கறளக் கூட்டிச் 

யசர்ப் ொர். 

“அத்தி ைரத்திலிருந்து ஓர் உண்றைறயக் கற்றுக் 

பகொள்ளுங்கள். அதன் கிறளகள் தளிர்த்து இறலகள் 

யதொன்றும்ய ொது யகொறடக்கொலம் பநருங்கி வந்துவிட்டது என 

நீங்கள் அைிந்துபகொள்கிைீர்கள். அவ்வொயை இறவ நிகழ்வறதக் 

கொணும்ய ொது ைொனிடைகன் கதறவ பநருங்கி வந்துவிட்டொர் 

என் றத நீங்கள் அைிந்து பகொள்ளுங்கள். 

இறவயறனத்தும் நிகழும்வறர இத்தறலமுறை ஒழிந்து 

ய ொகொது என உறுதியொக உங்களுக்குச் பசொல்கியைன். விண்ணும் 

ைண்ணும் ஒழிந்துய ொகும்; ஆனொல் என் வொர்த்றதகள் 

ஒழியயவைொட்டொ. 

ஆனொல் அந்த நொறளயும் யவறளறயயும்  ற்ைித் தந்றதக்குத் 

தவிர யவறு எவருக்கும் பதொியொது; விண்ணகத்திலுள்ள 

தூதருக்யகொ ைகனுக்யகொ கூடத் பதொியொது. 

  

 

இது கிைிஸ்து வழங்கும் நற்பசய்தி. 

கிைிஸ்துயவ உைக்கு புகழ். 

 



 

 


