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இறையரசின் முடிவில்லா அறைதியில் நாடுகள் அறைத்றையும் ஆண்டவர் 

ஒன்றுசேர்க்கிைார். 

இறைவாக்கிைர் எோயா நூலிலிருந்து வாேகம்    2: 1-5 

யூதாவையும் எருசலேவையும் குறித்து ஆலைாட்சியின் ைகன் எசாயா 

கண்ட காட்சி: 

இறுதி நாள்களில் ஆண்டைரின் லகாவில் அவைந்துள்ள ைவே 

எல்ோ ைவேகளுக்குள்ளும் உயர்ந்ததாய் நிவே நிறுத்தப்படும்; எல்ோக் 

குன்றுகளுக்குள்ளும் லைோய் உயர்த்தப்படும்; ைக்களினங்கள் 

அவதலநாக்கிச்  சாவை  சாவையாய் ைருைார்கள். 

லைற்றினத்தார் பேர் அங்கு ைந்துலசர்ந்து ‘புறப்படுங்கள் 

ஆண்டைரின் ைவேக்குச் சசல்லைாம்; யாக்லகாபின் கடவுளின் 

லகாவிலுக்குப் லபாலைாம். அைர் தம் ைழிகவள நைக்குக் கற்பிப்பார்; 

நாமும் அைர் சநறிகளில் நடப்லபாம்’ என்பார்கள். ஏசனனில், 



சீலயானிலிருந்லத திருச்சட்டம் சைளிைரும்; எருசலேமிலிருந்லத 

ஆண்டைரின் திருைாக்கு புறப்படும். 

அைர் லைற்றினத்தாரிவடலய உள்ள ைழக்குகவளத் தீர்த்து 

வைப்பார்; பே இன ைக்களுக்கும் தீர்ப்பளிப்பார்; அைர்கள் தங்கள் 

ைாள்கவளக் கேப்வபக் சகாழுக்களாகவும் தங்கள் ஈட்டிகவளக் 

கருக்குஅரிைாள்களாகவும் அடித்துக் சகாள்ைார்கள், ஓர் இனத்திற்கு 

எதிைாக ைற்லறார் இனம் ைாள் எடுக்காது; அைர்கள் இனி ஒருலபாதும் 

லபார்ப்பயிற்சி சபற ைாட்டார்கள். யாக்லகாபின் குடும்பத்தாலை, 

ைாருங்கள் நாம் ஆண்டைரின் ஒளியில் நடப்லபாம். 

இது ஆண்டவர் வழங்கும் அருள்வாக்கு. 

இறைவா உைக்கு நன்றி 

 

பதிலுறரப்பாடல்   திபா 122: 1-2. 4-5. 6-7. 8-9  (பல்லவி :1) 

பல்லவி:  அகைகிழ்சவாடு  ஆண்டவரது இல்லத்திற்குப்  சபாசவாம் 

1 “ஆண்டைைது இல்ேத்திற்குப் லபாலைாம்”, என்ற அவழப்வப நான் 

லகட்டலபாது அகைகிழ்ந்லதன். 

2  எருசலேலை! இலதா, நாங்கள் அடிசயடுத்து வைத்து உன் 

ைாயில்களில் நிற்கின்லறாம்.     பல்லவி… 

 

4 ஆண்டைரின் திருக்குேத்தார் அங்லக சசல்கின்றனர்; இஸ்ைலயல் 

ைக்களுக்கு இட்ட கட்டவளக்களுக்கிணங்க ஆண்டைைது 

சபயருக்கு அைர்கள் நன்றி சசலுத்தச் சசல்ைார்கள். 

5  அங்லக நீதி ைழங்க அரியவணகள் இருக்கின்றன. அவை தாவீது 

வீட்டாரின் அரியவணகள்.      பல்லவி.. 

 



6 எருசலேமில் சைாதானம் நிவேத்திருக்கும்படி 

லைண்டிக்சகாள்ளுங்கள்; “உன்வன விரும்புலைார் ைளமுடன் 

ைாழ்ைார்களாக! 

7 உன் லகாட்வடகளுக்குள் அவைதி நிேவுைதாக! உம் ைாளிவககளில் 

நல்ைாழ்வு இருப்பதாக!      பல்லவி.. 

 

8 உன்னுள் சைாதானம் நிேவுைதாக!” என்று நான் என் சலகாதைர் 

சார்பிலும் என் நண்பர் சார்பிலும் உன்வன ைாழ்த்துகின்லறன்.  

9 நம் கடவுளாகிய ஆண்டைரின் இல்ேம் இங்லக இருப்பதால், 

உன்னில் நேம் சபருகும்படி நான் ைன்றாடுலைன்.  பல்லவி.. 

 

 

இரண்டாம் வாேகம் 

நைது மீட்பு மிக அண்றையில் உள்ளது.  

திருத்தூைர் பவுல் உசராறையருக்கு  எழுதிய திருமுகத்திலிருந்து வாேகம்  

13:11-14 

சலகாதைர், சலகாதரிகலள, 

இறுதிக்காேம் இதுலை என அறிந்து சகாள்ளுங்கள்; 

உறக்கத்தினின்று விழித்சதழும் லநைம் ஏற்சகனலை ைந்துவிட்டது. நாம் 

கிறிஸ்துவின்லைல் நம்பிக்வக சகாண்டலபாது இருந்தவத விட மீட்பு 

இப்சபாழுது மிக அண்வையில் உள்ளது. 

இைவு முடியப்லபாகிறது; பகல் சநருங்கி உள்ளது. ஆகலை இருளின் 

ஆட்சிக்குரிய சசயல்கவளக் கவளந்து விட்டு, ஒளியின் ஆட்சிக்குரிய 

பவடக்கேங்கவள அணிந்து சகாள்லைாைாக!பகலில் நடப்பதுலபாே 

ைதிப்லபாடு நடந்து சகாள்லைாைாக! களியாட்டம், குடிசைறி, கூடா 

ஒழுக்கம், காைசைறி, சண்வடச்சச்சைவு, ஆகியைற்வறத் தவிர்ப்லபாைாக! 

தீய இச்வசகவளத் தூண்டும் ஊனியல்பின் நாட்டங்களுக்கு இடம் 

சகாடுக்க லைண்டாம். இலயசு கிறிஸ்துவை அணிந்து சகாள்ளுங்கள். 



 

இது ஆண்டவர் வழங்கும் அருள்வாக்கு. 

இறைவா உைக்கு நன்றி. 

 

நற்சேய்திக்கு முன் வாழ்த்சைாலி     jpgh 85: 7 

அல்சலலூயா, அல்சலலூயா! ஆண்டவசர உைது சபரன்றப எங்களுக்குக் 

காட்டியருளும்; உைது மீட்றபயும் எங்களுக்குத் ைந்ைருளும். அல்சலலூயா. 

 

ew;nra;jp thrfk; 

விழிப்பாயிருங்கள் ; ஆயத்ைைாயிருங்கள். 

*ைத்சையு எழுதிய நற்சேய்தியிலிருந்து  வாேகம்   24: 37-44  

அக்காேத்தில் 

ைனிடைகன் ைருவகவயப்பற்றி  இலயசு தம் சீடவை லநாக்கிக் கூறியது: 

“லநாைாவின் காேத்தில் இருந்தது லபாேலை ைானிட ைகன் 

ைருவகயின்லபாதும் இருக்கும். சைள்ளப் சபருக்குக்கு முந்வதய 

காேத்தில், லநாைா லபவழக்குள் சசன்ற நாள்ைவை எல்ோரும் திருைணம் 

சசய்து சகாண்டும் உண்டும் குடித்தும் ைந்தார்கள். சைள்ளப்சபருக்கு 

ைந்து அவனைவையும் அடித்துச் சசல்லும்ைவை அைர்கள் எவதயும் 

அறியாதிருந்தார்கள். அப்படிலய ைானிடைகன் ைருவகயின்லபாதும் 

இருக்கும். இருைர் ையலில் இருப்பர். ஒருைர் எடுத்துக் 

சகாள்ளப்படுைார் ைற்றைர் விட்டு விடப்படுைார். இருைர் திரிவகயில் 

ைாைவைத்துக்சகாண்டிருப்பர். ஒருைர் எடுத்துக் சகாள்ளப்படுைார் 

ைற்றைர் விட்டுவிடப்படுைார். 



விழிப்பாயிருங்கள் ; ஏசனனில் உங்கள் ஆண்டைர் எந்த நாளில் 

ைருைார் என உங்களுக்குத் சதரியாது. இைவில் எந்தக் காைல் லைவளயில் 

திருடன் ைருைான் என்று வீட்டு உரிவையாளருக்குத் சதரிந்திருந்தால் 

அைர் விழித்திருந்து தம் வீட்டில் கன்னமிடவிடைாட்டார் என்பவத 

அறிவீர்கள். எனலை நீங்களும் ஆயத்தைாய் இருங்கள். ஏசனனில் நீங்கள் 

நிவனயாத லநைத்தில் ைானிட ைகன் ைருைார்”. 

இது கிறிஸ்து வழங்கும் நற்சேய்தி. 

கிறிஸ்துசவ உைக்கு புகழ் 

 

 

 

 

 

 

   

 

 


